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 چکیده

 ازنظـر  عام تفسیر را مطرح نمود. هینظرپژوهشگری بود که  نخستینفردریش اشالیر ماخر، 

 زنه به قیاس مفاهیم  وموازنه و تنزیل استوار است، موا دو شاخص بر اساساو هرمنوتیک 

. در باشـد یمـ در عـالم مکـان    هر چیزبه معنای تجسم جسمانی تنزیل  و پردازدیمکلمات 

حقیقت، تنزیل تجسم عینی آن چیزی است که در عالم معنا تجلـی دارد. در هـردو مفهـوم    

 یهـا وهیشـ ، ایـن  دیگـر عبـارت بـه . تعینات گذشته مشهود است نوعی نونگری به مفاهیم و

هموار  ایتازه یهاافتیدرنگریستن به عالم طبیعت و اشیاء راه را برای مشاهدات و جدید 

تـا بـا تلمـل     داردیم، لیک خوانندگان را بر آن ابندیینمتحقق  سرعتبهکه اگرچه  سازدیم

نائل آیند. از این حیث، درنـ  و تعلـل در درک    هاآنبیشتر در مفاهیم جدید به درک بهتر 

. لذا این مقالـه  دیآیم حساببهتفاوط ژاک دریدا  هینظراصلی  یهایژگیومفاهیم جدید از 

بـا یکـدیگر    ییهـا وهیشـ ، کنش کالمی و تفاوط بـه چـه    هرمنوتیکتا نشان دهد  کوشدیم

  ؟اندشدهدر اشعار کیتس نمایان  و چگونهارتباط دارند 

 .کیتس، تفاوط، تضاد، بودن، وجود داشتن: هادواژهیکل

 مقدمه

عام تفسیر برآمد، او  هینظراشالیر ماخر، اولین پژوهشگری بود که درصدد ساختن  فردریش

معتقد بود که هرمنوتیک به دو شکل وجـود دارد: یکـی هرمنوتیـک دسـتوری کـه بـه زبـان و        

و ذهنیـت   رودیمـ و دیگری هرمنوتیک فنی که از زبـان فراتـر    پردازدیممعناشناسی خود متن 

                                                            
1 Hermeneutics 

2 Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher 

3 John Keats 
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 انـه یگوشیپتلکید را بر هرمنوتیک فنی یا منش  اشیبعداو در آثار ، کندیمنویسنده را بررسی 

 (.97:4333. )فردریش اشالیر ماخر،گذاردیمهرمنوتیکی 

انسانی سـروکار دارد   یوردهاادستکه گفته شد هرمنوتیک با تفسیر زبان، کنش یا  طورهمان

یرا کـالم چـه بـه هنگـام     نیز در ارتباط است، ز 4و از این لحاظ با علم زبانشناسی و کنش کالم

تا  آوردیم به وجودرا در مخاطب  ییهاکنشتولید و چه به هنگام بیان و چه پس از ارائه شدن 

دیدگاه پسا نو  که این رسدیمبه نظر  گونهاینپیام نهفته در کالم یا متن است را  آشکار سازد . 

لذا  این مقاله بـر آن اسـت تـا     نمود دارد؛ 43شاعر انگلیسی رمانتیک قرن  گرا در اشعار کیتس،

تفاوط ژاک دریدا در اشعار جان کیتس برآیـد ونشـان    و نظریهبه بررسی ارتباط بین هرمنوتیک 

 و چگونـه با یکدیگر ارتباط دارند  ییهاوهیش،  کنش کالمی و تفاوط به چه هرمنوتیکدهد  که 

                                                   ؟                                     اندشدهدر اشعار کیتس نمایان 

 . پیشینه تحقیق2

سخن عرفانی نیز از عناصر زبـانی شـکل   »عرفانی همراه بوده است،  تجربهزبان با  ازآنجاکه

)احمـدی،  « گرفته و ما جز یک راه برای درک ادعاهـای آن نـداریم و آن آگـاهی زبـانی اسـت     

کـه وجـود انسـان     طورهمان . شودیمنمایان  2نوتیک(. این آگاهی زبانی در علم هرم73: 4937

شامل جسم و روح یا صورت و معنی اوست، وجود کالم یا کلمه یا سخن نیـز شـامل لفـ  و    

 (.99: 4933معنی یا صورت و معنی آن است )محمدی، 

 یانوشـته یـا   شـود یمـ بر زبان جاری  یاگفتهدر اینجا شایسته است متذکر شویم که وقتی 

کـه بـه شـرح     رندیپذیمهمزمان سه کنش مرتبط با هم انجام  طوربه، شودیمدرج روی چیزی 

 :باشندیمزیر 

است، همان تولید عبارت به لحـاظ   گفتارپارهکنش بنیادی هر  مثابهبهکه  9کنش بیانی -الف

 (13:2444 واژگانی، ترتیب واژگانی، نحوی و آوایی )جرج یول،

                                                            
1  Speech act 
2  Hermeneutics 

3  Lectionary act 
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یا جمله عالوه بر کنش بیـانی، معمـو ه هـد  و منظـور و      گفتارپارهگوینده با بیان هر  -ب

کـه االبـاه بـا کـنش بیـانی منطبـق نیسـت و فراتـر از صـورت           کنـد یمـ قصد خاصی را دنبال 

آااز بینی بـرای   نقطهاست؛ در واقع پیام نهفته در متن است که متن، تنها سر نخ و  شناختیزبان

کـنش کالمـی، کـنش منظـور شـناختی یـا        رسیدن به آن معنای منظور شناختی است. به چنین

 همان(.) ندیگویم 4کاربردی شناختی

عالوه بر مقصد و منظور مورد نظر گوینده یا نویسنده، کنش سومی نیز وجود دارد کـه   -ج

متن عالوه بر دو کـنش بـا  بـه دنبـال      تولیدکنندهاست. در این نوع کنش گفتار،  2کنش تلثیری

و ایره است تا بتواند به شکلی کالم مورد نظر را  شناختیروان راهبردهای بالای یا دستوری یا

بیان کند که بر مخاطب تلثیر بگذارد؛ یعنی بیشترین تلثیرگـذاری را داشـته باشـد )همـان( ایـن      

. )فـرکال ،  کنـد یمبلک یا ژانر چگونگی بیان یاد  عنوانبهکنش همان است که فرکال  از آن 

2444 :37                         )                                                              

تفاوط ژاک دریدا قابل قیاس اسـت، ایـن    یهنظرکه کنش کالمی  با  رسدیمبه نظر  گونهاین

تفـاوت  "کـه هـم بـه معنـای      کنـد مـی رجوع  Différanceفرانسوی  کلمهنظریه به دو معنای 

به استفاده از زبان معمولی بـه   زداییشناییآاست.  "به تعویق انداختن"و هم به معنای  "داشتن

 (.427: 2443، آن را درک نکند )برسـلر  سرعتبهخواننده  شودیمکه باعث  گرددیبرم ایشیوه

هم به معنای تفاوت داشتن است و  زداییآشنایی"است که  معتقداز این حیث شکلوفسکی نیز 

به تغییر مفاهیم قبلی یک فـرد شـده و    هم به تعویق انداختن، چون استفاده از این تکنیک منجر

تـا   شودیم(. بنابراین خواننده مجبور 4343:243) "دهدیمدرک مفاهیم جدید هم با تلخیر رخ 

در مورد مفهوم جدید به شکل متفاوتی بیندیشد. این گرایش، مسیر را بـرای مفـاهیم جدیـدی    

یـد بـا مفـاهیم قـدیمی متفـاوت      . این مفاهیم جدشوندیمهموار خواهد کرد که با تلخیر متولّد 

 افتـد یمخواننده یا ناظر به چالش  هاتفاوتر فرایند و تالش جهت درک این د درنتیجههستند، 

و پـس از مجـالی بـه درک مفـاهیم      شـود یمتا این مفاهیم را درک کند، او در این مسیر موفق 

                                                            
1  Illocutionary act 

2  Perloctionary act 
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یـک راسـتا قـرار     ، کـنش کالمـی و  تفـاوط در   زدایـی آشـنایی ، از این حیث آیدیمجدید نائل 

این تحقیق بر آن است تا نشان دهد که جان کیتس چگونه از ایـن فنـون در    روینازا. گیرندیم

 : گویدیماشعارش استفاده کرده است. با توجه به این مباحث بلک برن 

عملکـرد تفـاوت و تضـاد در     عنـوان بهنهضت دریدا هم به مباحث سوسر با تلکید بر معنا، 

هم به تعویق انداختن نامتناهی یک موضوع نهایی، برتـر و ثابـت گـرایش     اصطالحات و شبکه

 (444: 2447به معنای روابط فراـ زبانشناسی در دنیاست. ) هاینادارد، و 

، کندیمنس در کنار هم تجلی پیدا جاکیتس قرار دادن عقاید و کلمات متفاوت و نامت فلسفه

، هایدگر بر آن بـود  کندیمث مانند هایدگر عمل تا خواننده به چالش کشیده شود، او از این حی

 "پرسش در مورد هستی و وجود"، یا sein sfrageتا به درک آن چیزی نائل آید که او آن را 

که وجود دارد، و در هسـتی دیگـر موجـودات نیـز سـهیم اسـت.        آنچهیعنی بررسی   .نامیدمی

، آینـد یمـ ور موجودات به وجود که چط آوردیم این سؤال را به وجودپرسش در مورد وجود، 

. این پرسش در اصطالح حضور، و حاضر بودن نهفته است. اگر موجودی کنندیمیا وجود پیدا 

 رسدیم؟ به نظر آیدیم ین هستی چگونه به وجودوجود داشته باشد، برای ما هم وجود دارد، ا

انی کـه او بـه بررسـی    ، یـا زمـ  گرددبرمیایرممکن است که به تکرار  ایمسئلهکه کار هایدگر 

 کرد. ایاشاره، که در این حیث به زبان هم پردازدیمشعری  یهااستعاره

( در قبال تفکرات مربوط به هرمنوتیک طوری است که 4373-4391دیدگاه اشالیر ماخر ) 

 هـای یوهشـ و از او در طر  مختلف و  شودیمقبلی اسال  در او جمع  هاییانجر همهگوئی 

هرمنوتیک مبتنـی بـر    هاییانجر. بدین ترتیب، هم اصحاب کندیممتداد پیدا متفاوت اخال  ا

فقه اللّغه و تاریخ قرن نوزدهم و هم اصحاب هرمنوتیک فلسفی قرن بیستم، مرهون تفکرات او 

 یـه نظرداده که او را طرفدار  به دستماخر  ( تصویری از اشالیر31 :4933ریخته گران، (هستند

تـا از   کوشدیم. بدین بیان که مفسر در تفسیر دهدیمیک اثر نشان  با مؤلف 4هم احساس شدن

و شناخت روان، احساسات صاحب اثر را در خود زنده کند و به این  شیوه به  النفسعلم وجهه

 همان() او راه یابد. خالقهشخصیت 

                                                            
1 empathy 
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ارد یـا  که آیا عالمت خارج از حیطه مفهوم و معنا قرار د "، کندیمدریدا به این نکته اشاره 

(، مفهوم دریدا این 97: 4334)"کنندیمبدون مرکز و کمال وجود پیدا  هاییطهحخیر، . . . ولی 

اجتناب کرده، و بپذیریم کـه هـر مفهـوم کلـی مـوقتی اسـت،        گراییکلیاست که ما بایستی از 

ا هـر  که بستر مناسب تفاوط است، زیـر  آفریندیمبنابراین ابهام در کلیت و ثبات، عدم ثباتی را 

جانب دیگر به کار بیفتـد. در ایـن    شودیمضرورت دارد چون باعث  آیدیمثباتی که به وجود 

شرایط اگر زبان کاماله ثابت باشد، و واژگان معنی خالص، یا ثابتی داشته باشند، واژگان عادی و 

بـه   مختلفی هاییطهحخود را از دست خواهند داد، و در  پذیریانعطا طبیعی نخواهند بود، و 

 کار خواهند آمد. این عملکرد قابل انعطا  معنا مبحث اصلی این تحقیق است. 

 . بحث و بررسی3

که کیتس با استفاده از ساختارها و الگوهای آشنای تجارب پیشـین   رسدیمبه نظر  گونهاین

الگوهـا   گونـه ایـن اصطالح بـرای   ترینیجراخود به فهم، تفسیر تعابیر جدیدی رسیده است و 

 صـورت بـه ذهنـی کـه    یهاانگارهذهنی است. این  یهاانگارهذهنی یا  طرحوارهذهنی یا  رهانگا

معرفتی هستند کـه از پـیش در ذهـن انسـان      انگارهذهن وجود دارند، نوعی  در یاپوثابت و یا 

وجود دارند. تفکر اشالیر ماخر در باب هرمنوتیک، بخشی از نهضت رمانتیک اولیه بـود کـه از   

، کل حیات عقالنی اروپای مرکزی را با تغییرات اساسی روبرو ساخت. مباحـث  4344تا  4337

و شعر و شاعری که فیلسوفانی چون فیخته و شـلین  و یـا منتقـدینی     شناسییباییزمربوط به 

و  1و تیـک  9و شـاعرانی چـون نـوالیس    2و اوگوسـت ویلهلـم شـلگل   4چون فردریش شـلگل  

را به روی تفکر هرمنوتیک گشود و تکالیف جدیـدی  فراهم آوردند، ابواب جدیدی  7رادرواکن

 (33 :4933ریخته گران،) نیز برای آن ایجاد کرد.

                                                            
1 Fredrich Schlegel 

2 August Wilhelm Schlegel 

3 Novalis 

4 Tieck 

5 Wachenroder 



 اول شمارة                       (      انساني علوم و ادبيّات دانشكدة) ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                      6 

و ابهامات متافیزیک در این است که خود معنـا مفهـومی    رؤیادریدا نیز تلکید دارد که اصل 

درک شـود، و ایـن حضـور     البداهـه فـی است که در مدلول استعالیی بـه آن رجـوع شـده، تـا     

. معنای هر چیز خارج از زبـان، واژه، درون اشـیاء،   طلبدمیواقعیت فرا زبانشناسی را  البداههفی

ذهنی نیست، بلکه در عملکـرد سیسـتم عالئـم در خـود زبـان       تصوراتافکار، ذهن، عقاید یا 

که ساختارش به جایگاه ثابتی اشـاره دارد تـا    آیدمی حساببهساختاری  عنوانبهاست. عالمت 

شده، و حضورش مغشوش نگردد. حضور هر جزء همیشه در حال مشخص محدود  اشآزادی

. کندمیمفهوم پیدا  ایزنجیرهو حرکات  هاتفاوتشدن است، و مرجع جانشین شده در سیستم 

بـه ایـن نتیجـه     4، اشـتروس هاآن، با تکرار کنندمیبنابراین، حضور و ایبت همیشه با هم بازی 

نشل ایبت، یا عدم وجود گـرایش دارنـد، ایـن موضـوع     به سمت حضور، یا م هاآنکه "رسیده 

، دریـدا  حـال بااین(. 73:  4373) "آیدمی حساببه، و حسرت بارگی انگیزامساختاری منفی،  

دریدا، این تفـاوت   ازنظرکه عالئمش عاری از مدلول هستند.  کندمیای مبدل ن را به تجربهزبا

 ر د لت دارد.به برتری تسریع حضور بر تفاوت، تعویق و حضو

مقایسه انقالب کانـت در فلسـفه بـا انقـالب نجـومی      کانت ) 2، انقالب کپرنیکیازاینپیش 

تفکر، کاربرد جدید و متفـاوتی بـرای    حوزهکپرنیکی که گفته بود زمین مرکز جهان نیست( در 

ه بر بود که فکر و تجرب یاقوه 9اصطالح تفهّم فراهم آورده بود. در کتاب نقد عقل محض، تفهّم

از  7یاجلـوه تفکـرات و تجـارب وجـود داشـت،      همه، که در  1آن قیام داشت و فعل فهمیدن

 7کـانتی در کتـاب تعلیمـات علـم     یـه نظرعقالنیت آدمی تلقّی شده بود. فیخته با رسوخ در این 

کوشید تا کل نظام معرفت بشری را از صر  فعالیت خود ذهن اسـتنتاج کنـد. اشـالیرماخر بـا     

استوار سازد. از آن زمان به بعـد ایـن    3«تفهّم»خته کوشید تا هرمنوتیک را بر مبنای متابعت از فی

هرمنوتیک بوده است. در نظر اشالیرماخر تفهّم دیگر صـر    حوزهمعنا رکن اصلی مباحث در 
                                                            

1 Struss 

3 Copernican 

3 Verstand 

4 Verstehen 

5 Expression 

6 Doctrine of Science 

7 Uunderstanding 
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از معنایی مفروض و یا گشودن راه دستیابی به فهـم کامـل از طریـق     یریبرگپردهو  رمزگشایی

نبود، بلکه بیش از هر چیز شرایطی را کـه امکـان تفهّـم و رسـیدن بـه       هایردشوارفع موانع و 

 حـوزه . اشـالیرماخر در برابـر قـولی کـه پـیش از او در      کـرد یمتفسیر در گرو آن بود، روشن 

 معنییبهرمنوتیک مطرح شده بود، یعنی قول به اینکه خواننده، مادام که با تناقض و یا قطعات 

ریختـه  (ست فهمیـده اسـت، موقعیـت کـاماله متفـاوتی اختیـار کـرد.       مواجه نشده، مطلب را در

 (34 :4933گران،

بسـیاری از فـن    یهـا نمونـه ، بعضـی از اشـعار کیـتس واجـد     الذکرفوقبا توجه به مفاهیم 

اشاره کرد. در این شعر زمانی  "برای بلبل اینغمه"به  توانیماز این جمله  باشدیمهرمنوتیک  

افتـد کـه در زنـدگی    مـی   زیادی، به یاد روزهای شنودیمی مرگ را که کیتس در تاریکی صدا

آرزوی مرگ  ازپیشیشبآرزوی مرگ کرده تا او را از این بار رنج و ام برهاند، او در این شعر 

بـدون درد پایـان    یـز چهمـه  شـبی یمـه ندر " گویـد یمـ کرده است، دوست دارد بمیرد، بنابراین 

دارد و او را به مرگ دعوت  آورخلسه اینغمهصدای بلبل  (. در این شعر37:  4317)"پذیردیم

در گذشته او بسیار مجذوب مرگ شده بود تا مشکالتش به پایان برسد، " گویدیم. کینز کندیم

بصیرتی " با عنواندر شعرش  )همان(. بنابراین کیتس "و آرامش و راحتی برایش به ارمغان آید

 :      گویدیم 4"و نثربه شعر  قیامتاز روز 

  امیدهشنبسیار 

  امیمودهپو مرگی راحت را در نیمه راه عشق 

 امفراخواندهآهنگین و مالیم  اینغمهو او را با 

 تا نفس آرام مرا در هوا بپراکند

 نفسم مملو از مرگ است  ازپیشبیشحال 

 خوانییمدر این خلسه هنوز هم 

 (33کیتز، اند )شدهدیگر پوچ  هایمگوش

                                                            
2 Vision of the last Judgment in Poetry and Prose 
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کـه عاشـقش گشـته ، خـط سـوم و       انگاردیمشاعر مرگ را در خیال انسانی در خط دوم، 

کـه   دهدیم، و این نشان قرارگرفتهچهارم نیز مجاز دارد، چون نفس و دم در ازای روح و جان 

مرگ نزدیک است. در قسمت  بعدی شهر نفس آدمی سرشار از مرگ شده، این مرگ، ورود به 

، کنـد یمقیقت شاعر در این ابیات مرگ خودش را تداعی . در حدهدیمرا نشان  ایتازهحیات 

،  گیردیمبهره  4در اینجا شاعر از صنعت مجاورت "اندشدهدیگر پوچ  هایمگوش "گویدیمو  

، در اینجـا کیـتس   کنـد ینمـ را حـس   چیـز هیچاست که  قرارگرفتهچون گوش در ازای روحی 

و از آن  پندارندیمگ را ترسناک و پلید کرده است، و برخال  باور همگان که مر زداییآشنایی

 زدایـی آشـنایی هراس دارند به مرگ جان بخشیده و حتی عاشقش شده است، او به این شـکل  

از  ینـوع بـه اسـت پـس    یـر و تعبکرده و مفهوم جدیدی از مرگ آفریده است که درخور تلمل 

 نیز استفاده کرده است.     یکهرمنوت

 یشناسـ معرفـت تلویل )هرمنوتیک( بر نوعی  دربارهیرماخر اشال یهنظرکه  ییمبگو توانیمیم

ـ د دارد. هرگونه معرفت در امر فردی، همواره وین شعر نمامحتاطانه در  ، بنـابراین  انتهاسـت یب

را به اثبات رسانید، تصوّری واهـی   یزچهمهتصوّر اینکه بتوان در معرفت راجع به انسان  تنهانه

قطعی نخواهد بود. تـا   گاهیچهدد این روش اقامه شود، که تی هم ممکن است به مراحهاست؛ ب

حـدس   صورتبه، فهم، پیوسته کندیموقتی که تلویل )هرمنوتیک( از راه مقایسه و مقابله عمل 

 و گمان باقی خواهد ماند.

شاعر حساسیت او نسبت بـه موضـوع زیبـایی     عنوانبهبارز جان کیتس  هاییژگیویکی از 

، سـتاید یم. او زیبایی را به خاطر زیبایی پنداردیمرا سر آااز  همه چیز  است، او اصول زیبایی

، برای همین است کـه  اندیشیدندیمبدون در نظر گرفتن مقاصد اخالقی که دیگر شاعران به آن 

در بـاب   اییدهقصـ »و در پایان « هر چیز زیبایی شادی شعف دارد که همیشگی است» گویدیم

تا این مدح و  کندیمکه زیبایی با حقیقت عجین است و سعی  کندیمن ، او عنوا2«گلدان یونانی

و در سازمانی زیباشناسانه بـه دنبـال    آیدیمستایش را منطقی نشان دهد، او از زیبایی به هیجان 

                                                            
1 Metonymy  
2 Ode to the Grecian Urn 
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و حساسیت او، قدرتی جادویی به  شودیمظرافت و قدرتی است که باعث سرایش شعر در او 

کـه او بـه    ییهـا رن اننده نیز در شادی او سهیم شود. خلوص خو شودیمکه باعث  دهدیماو 

. اشعار او انای خاصی دارد که پر از تـازگی و انـرژی   اندازدیم، ما را به یاد نقاشان بردیمکار 

جدیـدی   یهـا روشتـا لغـات جدیـد را سـکه بزنـد و       کندیم، او لغات کهنه را احیا باشدیم

او مملـو   یهـا نامـه که مقصد خاصی ندارد.  هاستازگلی  او هزار تو 4بیافریند. شعر ایندمیون

تاریـک   یهـا جنبـه ، الیان زندگی و بصیرت واضح او از ینینشگوشه 2است از حس همدردی

 توانـد یمـ زندگی که نمودی است از واقعیت. در اینجا شاید بتوان گفت که  فقط سرایش شعر 

و امیـدوار اسـت کـه بتوانـد      سرایدیمش را در آسای هاآنبه دردهای شاعر  التیام ببخشد چون 

 لختی بیارامد و با روحی سالم به این اشعار جانی بدهد.   

کـه قبـل از زمـان     کنـد یمـ نمـود پیـدا    یاالهه، روح به شکل 9«در باب روان یادهیقص»در 

، بخاطر اینکه به یکتایی کندیمبه او حسادت  1افالطون زیسته است، او کسی است که آفرویت

او را بـه   شـود یمعاشق روان   7زیبایی یعنی کیوپید ایالهه 7وفرزند ونوس بردیمی او پی زیبای

بندد که فقط باید کیوپید را در تاریکی مشـاهده کنـد. در    وی، و با وی پیمان بردیمزیبا  یادره

عشق  الههو کیوپید،  کندیمنهایت، برای اینکه کیوپید را ببیند، روان با کنجکاوی شمعی روشن 

و باعث خشـم   افتدیمکوپید  شانهاز شمع بر  یاقطرهاما انقریب   ندیبیمرا که در خواب است 

و  شـود یم. پس از آن روان توسط آفرودیت اسیر شودیماو در بیداری و شکستن پیمان آن دو 

را بـا کمـک    هـا شیآزمـا کـه روان آن   کنـد یمبرای تنبیه او را مجبور به انجام کارهای سخت 

که قلب آفرودیت با او مهربان  شودیمو این وضعیت باعث  دهدیمانجام  هامورچهدگان و پرن

شود و روان را ببخشد و اجازه دهد که او با کیوپید ازدواج کنـد و حاصـل ایـن ازدواج باعـث     

. این داستان تلخ در اسطوره شناسـی  نمـاد  پاکسـازی روح انسـان از     شودیمجاودانگی روان 

                                                            
1 Endymion 

2 Sympathy 

4 Ode To Psyche 

5 Aphorit 

6 Venus 

7 Cupid 



 اول شمارة                       (      انساني علوم و ادبيّات دانشكدة) ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                      11 

. در شـود یمـ است اما در فرجـام  باعـث شـادی و جـاودانگی روان      هارنجدها و ، درهاجانیه

حقیقت جان کیتس میل پنهان خود را برای جاودانگی در قالـب ازدواج کیوپیـد و روان نشـان    

. میـل بـه جـاودانگی در شـعر دیگـر او بـا عنـوان        شـود یمـ  هاآنکه باعث جاودانگی  دهدیم

موضـوع جـالبی دارد و در ایـن    « برای بلبـل  یادهیقص»، شعر نمود دارد "برای بلبل ایقصیده"

شعر زیبا کیتز سعی کرده تا به تفاوت واقعیت و خیال بپردازد و درد و شادی را تداعی کنـد. از  

، زیبایی که مثـل  پردازدیمبه درک زیبایی و زودگذر بودن آن  4«در باب خیال یادهیقص»طرفی 

متفاوت و مجزایی دارند.(  یهاخصلتشادی، شعف گذر است )هر کدام از اشعار جان کیتس 

که بدون از دست دادن واقعیت حال  پردازدیمارزشمندی از بلبل  یهایژگیواو در این شعر به 

و در نهایـت رونـدی     شـود یمـ حاضر ثابت هستند. شعر با بی حسی و خلسـه شـاعر شـروع    

اساطیر بپیوندد، دنیای که به کهن الگوهـا و اسـاطیر    زبانیب، تا به دنیای کندیمی را سیر ختاری

خیـالی اسـت از سـفر ادراک و تشـخیص      یاتجربه. این شعر، سند و گرددیبرمزمان افالطون 

همراه است و شعر در محیطـی   ییهایتداعنمادی گسترده با  عنوانبهحقایق. خلقت یک پرنده 

 کشـد یمو تخلیل شاعر را به چالش  دیسرایمآواز  هاام. پرنده رها از ونددیپیمحقق مبهم به ت

آوازهـای  ". عبـارت  نـد یآفریمـ بسیاری  یهایتداعکه ابتدای سرایش شعر است، این وضعیت 

فاضله اشاره دارد که مملـو از حقیقـت اسـت و     نهیمددر شعر به خلسه دو دنیای بدوی،  "گلو

به شاعران قرون وسطی و کالسیک مرتبط است کـه بـه شـاعر امکـان     « میل به گرمای جنوب»

بـا   خواهدینمبر گردد و با او یکی شود، آنقدر که دیگر  هاجنگلکه به دنیای پرنده در  دهدیم

، برای همـین اسـت کـه شـاعر بـه      ونددیپیمدانش محدود انسان مواجه شود و به دنیای خیال 

 (479.«)کنمیممن به سمت تو پرواز  دور شو! دور شو!»، دیگویمپرنده 

این خیال با ام، بیماری، گذشت عمر و در نهایت مرگ سروکار دارد، بار این ام شـاعر را  

 بسپارد.« بالهای ناپیدای شعر»تا خود را به  داردیمبر آن 

که بـه پرنـده مـرتبط     شودیممیسر  ییهایتداعدر دنیای سایه و روشن شعر، کنترل جریان 

و  شـود یمـ خیال بستگی دارد و شعر سرانجام به مرگ منتهـی   یسازهیشبایندی که به است، فر

                                                            
1 Ode to Fancy 
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ای پرنده! تو برای مرگ به دنیا » دیگویمو سرانجام  کندیمدنیای خیالی و گذرای پرنده را القا 

در اینجا پرنده بجای اتحاد دنیای . (471 ) «کندینمتو را تهدید  یاگرسنهو هیچ نسل  یاامدهین

یک نمـاد جـدای از    عنوانبهو پرنده  دهدیمینی و دنیای خیالی، فاصله بین این دو را نشان زم

پرنـده را بـه دنیـای واقعیـت      هـا شدندنیای شعر نیست که شایان تلمل است. این بازی تداعی 

و  هـا و موفقیـت  هـا یابیدسـت و پرنده نمادی از  بخشدیمو به او ارزش و هویت  دهدیمسوق 

و در او نهان است. یکـی   کندینمبروز  البداههیف، تشخیص این وضعیت شودیم هاتمحدودی

و این صـدا توسـط همگـان قابـل      انجامدیم تدریجبهو  یآرامبهشدن شاعر با پرنده و خیال او 

شنیدن است، چه پادشاه و چه گدا و باز هم در آینده شنیده خواهد شد. تنـوع تجـارب باعـث    

 .ماندیمکه دنیای بدون آگاهی همیشه جاودانه  دهدیمشان و ن شودیمگسترش خیال 

 :دیگویم شاعر "پاییز قصیده"در 

 کدامین است که تو را در قلمروات طبیعت ندیده باشد؟ 

 ارد،که در جستجوی تو  پا به طبیعت گذ هر انسانی

 اینشستهبه اطرا   توجهبید که بیاب اتالهشاید تو را در انبار 

 ، موهای نرم تو را افشان کرده است.و باد پریشان

 شده است دروکه تا نیمه  شیارهاییبدان هنگام که چنگک تو، در میان 

 ،زندمیرا کنار  پیچیدههمبه هایگلو  هاعلفشده،  چیده هایدسته

  ایآرمیدهکه در آرامش کامل  یابدمیتو را 

 .ایفرورفتهبه خواب شیرین  هاخشخاشو با عطر 

 ، سر گرانبار خود راچینانخوشهان و گاهی بس

 نهیمیسخت بر فراز جویبار 

 ، طبیعت را که چون چرخشتهاساعتو 

 ریزدمیرا چکه چکه فرو  هاشیرهآخرین 

 ( 73)کیتز، کنیمیبا نگاهی صبورانه تماشا 
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خـویش را از طبیعـت    رنـج حاصل دسـت   هاانسانخزان چادر رنگینش را گسترده است و 

و جانی تـازه و فعـال    کشدمیطبیعت را به  توصیف  حالشرحاین قسمت شاعر . در ستانندمی

 هـا خوشـه گندم را از بنـد   هایدانهکه  پردازدمی هاییانسانبه  آن بخشیده است، او به وصف 

را برای روزهـای سـرد ذخیـره     هاآنتا  گیرندمیرا  هامیوهکه شهد  هاییآن،  یا دهندمیرهایی 

، که پاییز اسـت کـه تمـام ایـن     کندمیبلکه به پاییز خطاب  هاانسانال را نه به کنند، او این اعم

، پـاییز  دهندمی، و به جای اینکه بگوید مردم در پاییز این کارها را انجام دهدمیکارها را انجام 

گنـدم اسـت و در جـای دیگـر      هایخوشهکه در جایی مشغول دانه کردن  پنداردمیرا انسانی 

شـهد   چکـه ، و یا صـبورانه چکـه   کندمی چینیخوشهوابیده است، یا در جایی خ هاعلفروی 

، کیتس در این اشعار به دیدی متفاوت رسیده است که نظریه مـاخر را نشـان   نگردمیرا  هامیوه

پاییز را لمس کنیـد بـه    خواهیدمیکه اگر  کندمی. در حقیقت کیتس خواننده را دعوت دهدمی

 اگـر کـه   پنـدارد می ایبچهیر را ببینید. گویی کیتس خواننده را مانند طبیعت بروید و این تصاو

ایـن مـادر    الگـوی کهن ازمادر گمشده خود را پیدا کند، باید به دامن طبیعت رفته و  خواهدمی

 بهره بجوید 

بـه خـواب    ایالهـه ، در این شـعر  باشدمی  4شعر دیگر کیتس که جای بحث دارد اندیمیون

، کیـتس در شـعر   گـردد مـی در دنیای واقعی به دنبال او  شودمیبیدار  کهقتیواندیمیون آمده و 

 :گویدمیبسیار زیبا 

 ،ماندیمنیست و همیشه ستودنی باقی  اشییبایزپایانی برای 

 شیرین و سالم که همیشه در حال نفس کشیدن است. یاهایرؤپر از 

 ،چسباندیمهر امی بندی گلگون دارد که ما را به خاک 

 همیشه تاریک، یهاراهناسالم از روزهای امگین و  خاکی

 .رهاندیم هایکیتارولی زیبایی، ما را از 

 داستان و آهن  موسیقی ایندیمیون

 یافته لوهج تدلپذیرش در نظر صحنهباعث وجود من شده، هر 

                                                            
1  Endymion 
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 ،هادرهمثل دیوارهای سبز 

 ندارند، جلوهشهر در نظرم  یهایپست پسنیازابنابراین 

 نکه من در معرض رن  تازگی قرار دارم،برای ای

 نشسته است زارهاینقدیمی و  یهاجنگلو رن  جوانی بر 

 اقامت داشتی اتجاودانهو تو در کاخ 

 وسیعی داشت و یهاهیساکاخی که 

 ناپیدا یهاگلنجواهای جاودانگی، شکفتن، تولد، حیات و مرگ 

 (37کیتز، ) در آرامشی مطلق نمو داشت.

شاعر، حساسیت او نسبت به زیبایی است،  او  عنوانبهبارز جان کیتس  هاییژگیویکی از 

، بدون در نظـر  ستایدیم. او زیبایی را به خاطر زیبایی پنداردیم  هایباییزرا در اصول  یزچهمه

 .اندبودهگرفتن مقاصد اخالقی که دیگر شاعران در پی آن 

از دیـدن الهـه در خـواب، بـا مشـکالت      در این شعر دلنشین آمده است  که اندیمیون بعـد  

کـه در سـوگ    بینـد مـی ، و سرانجام در عالم واقع، یک بانوی شـرقی را  شودمیبسیاری مواجه 

، ولی سـرانجام در  کندمی، و الهه را فراموش شودمی، عاشق او گریدمی اشرفتهعشق از دست 

 (. هماننوی شرقی است )که در خواب دیده است همان با ایالههکه  شودمیآخر شعر متوجّه 

در این شعر واقعیت به شکلی به تعویق انداخته شده است که در آن هستی و نیستی در هم 

که آیا بانویی که به خواب اندیمیون آمد همـان   انگیزدبرمیو پرسشی را  شودمیآمیخته و نابود 

جدای از هم قـرار  بانوی شرقی است که به سوگ عشقش نشسته یا خیر، یا اینکه این دو کاماله 

 .داردمیوا  اندیشیژر که خواننده را به  انگیزدبرمیاز این قبیل را  هاییپرسشدارند و 

باور یون  بر این است که هر انسانی نهانزادی دارد با واجد جنسیتی متفاوت، نهانزاد یـک  

اسـت کـه از    ایهاسـطور یا  الگوکهن. آنیما، شودمیمرد آنیما، و نهانزاد یک زن آنیموس نامیده 

ناخودآگاه جمعـی بیـان آن اسـت کـه     "، کندمی. یون  عنوان گیردمیناخودآگاه جمعی نشلت 

، آنیمـا،  روازایـن (. 197:  4333) "نـامم مـی  4روان قابل درک نیست و من این روان را سایکود

                                                            
1 Psychic 
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نـه شـدن   پیش به دنبال جاودا هامدتکه انسان از  دهدمیجاودانه و ماندگار است، و این نشان 

دلیـل ایـن آرزو را در    بـه همـین  بوده است. شعرایی مثل کیتس هم به دنبال جاودانگی هستند، 

 الهـه کـه بـه دنبـال     کنـد می، مثاله کیتس داستان اندیمیون را توصیف کنندمیقالب شعری بیان 

و بـانوی شـرقی شـعر انـدیمیون      رؤیاها الههگفت که  توانمی دیگرعبارتبهرؤیاهایش است، 

 الهـه ان آنیمای کیتس است، و او به این شیوه میل به جاودانه شدن را در قالـب جسـتجوی   هم

 : گویدمیکیتس در بخشی از شعر اندیمیون چنین  مثالعنوانبه، کندمیبیان  رؤیاها

 آمدنمیجایی خلوت که صدای هیچ انسان فانی 

 حال، اگر عشقی زمینی این قدرت را داشته باشد

 بزداید اشحافظهرا از  طلبیجاها جاودانه کند، و تا انسان فانی ر

 ،رسدمیخرده تالشی کرده است و به شهرتی 

 و کسی که بر مرکب مراد نشسته است

 .(33) شودمیعشقی جاودانه دارد، و خودش هم جاودانه 

، و بـا موجـودی جاودانـه،    دهدمیکیتس نیستی خویش را در هستی  معشوق خیالی تجلی 

 تـوان مـی  درنتیجـه در هیچ جای شعر اسمی از آنیما نیامده،   بینیممی روازاین. دشومیجاودانه 

بهـره جسـته و ایـن امـر  خواننـده را بـه تعمـق وا         کنش کالمیگفت که شاعر در این شعر از 

 که قصد و هد  ادبیات پویا است.  داردمی

اط با موجـودی  گفت که کنکاش اندیمیون، کنکاش روح شاعرانه به خاطر ارتب شودمیپس 

بانوی شرقی و الهه، و یکی شدن آن دو، دال بـر هـارمونی    هایتفاوتروحانی )آنیما( است، و 

خـویش را در دهـان    هـای اـزل ایده آل است. کیتس  هایزیباییحقیقی این دنیا و  هایزیبایی

ت تا از این طریق داستانش را بیان کند. در جـای دیگـر کیـتس از صـنع     گذاردمیبانوی شرقی 

، و بانوی شرقی را که در سوگ عشـقش نشسـته اسـت، اـم خطـاب      کندمیتشخیص استفاده 

 : گویدمی، تا به اشعارش زیبایی بیشتری القا کند، پس کندمی

 و  شیرین! فریبدلای اندوه 

 : دهممیچون  کودکی تو را شیر 
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 بر آنم که مرا رها خواهی کرد 

 ،  دارممیپس تو را با فریب نگه 

 (.هماندوستت دارم ) ایواژهون، بیش از هر آه اکن

، او انـدوه را بـه   جویـد میو از تضاد بهره  انگاردمیشاعر با ارابت سازی اندوه را کودکی 

تا دو حس متفاوت را در هـم آمیـزد. ایـن دو     کندمیخطاب  "ام شیرین"شکلی تناقض نما  

 شـود مـی  روازایـن مقابل است. سویگی فروپاشی متافیزیکی یک نشانه  در جهت نیل به نشانه 

 "در بـاب بلبـل   اینغمه" مثالعنوانبهوجود دارد،  کنش کالمیگفت که در بیشتر اشعار کیتس 

(، و انسان فانی قرار دارد. شودمیبر اساس تضادهای بین یک بلبل جاودانه )که با نغمه نمادین 

، شـود میانسان فانی نیز دیده  یهامحنت، در این شعر تضاد بین شادی پرنده، و رنج و عالوهبه

 :گویدمیکه زیبایی و عشق همه و همه گذرا هستند پس  کندمیسپس اذعان 

 ، دور و از دیده پنهان و فراموش شو،هادوردستای پرنده شاد ناپدید شو در 

 ،خوشحالسبز جنگل، ای پرنده سرزنده و  هایبرگدر میان 

 ،اینکردهرا تجربه  اهانسان هایسرگشتگیو  هاخستگیتو هرگز 

 !اینشدهجاودانه؛ تو برای مرگ متولد  پرندهای 

 ؛شنوندمییکدیگر را  نالهو آه و  نشینندمی هاانساندر اینجا 

 ،کنندمیحرکتی سفید افلیج پیر و امگین دوران زندگی با بی

 خواندمیو مرگ را فرا  بنددمیبازد و رخت بر در اینجا جوانی رن  می

 .(33) رسدمیو مرگ فرا  بنددمیم جوانی کم کم رخت بر و سرانجا

نفسم مملو از مرگ  ازپیشبیشحال "دیگر این شعر حاکی از این دوگانگی است:  هایپاره

. بیشـتر  زنـد مـی این عبارت به نوعی نابودی و زوال و ورود به دنیای جدیدتری را رقم  "است

، مـثاله در جـای دیگـر    گـردد برمـی نـدگی  بین مرگ و ز هایتنششعر کیتس به  هایدوگانگی

از یکـی شـدن تضادهاسـت، پـس      هـایی نمونه هااین همه "آیا بیدار شوم یا بخوابم؟" گویدمی

بهـره جسـته اسـت، حتـی در شـعر       کـنش کالمـی  گفت که کیتس در اینجا هم از فن  توانمی
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ز این شعر همیشـه  این اصل کاماله مشهود است، در بخشی ا "4در مورد گلدان یونانی اینغمه"

 :  گویدمیسبز و پر از شور زندگی شاعر 

 یدنی  نناش هاینغمه، ولی اندشیرینشنیدنی  هاینغمه

 ؛ بنابراین، ای نی بنواز؛ترندشیرین

 که عزیزتر است،  آنچهنه برای گوش سر، بلکه برای 

 پس بدون نغمه برای روح مقدس بنواز: 

 توانیدنمیای جوانانی که زیر درختید 

 از خواندن باز بمانید، و این درختان نیز هیچ وقت لخت و عریان نخواهند شد؛

 معشوقش را ببوسد تواندنمیآن عاشق جسور هیچ وقت 

 یا حتی به هدفش نزدیک شود، پس شکوه نکن؛

 ، و تو هم همچنان مشتاق باقی خواهی ماند،شودنمیاو هیچ وقت پیر 

 و زیبا خواهد ماند! و همیشه عشق خواهی ورزید، و او هم جوان

 و شودنمیخزانشان شروع  وقتهیچمانند درختانی که 

 .(433-33) هستندهمیشه سرسبز و شاد و سرحال در حال سر کردن بهار 

 هـای نغمـه : چگونـه  سـازد مـی آمـاده   هـایی پرسششعر مذکور بستر مناسبی را برای بروز  

یـک   هایشاخهشنید؟ چطور  تواننمیچگونه موسیقی را  اینکه؟ و شوندمی ترشیرینناشیدنی 

درخت  با پاییز برگ ریز مواجه نخواهند شد؟ چگونه تصاویر روی گلدان برای همیشه جـوان  

بـر لبـان    توانـد نمـی به وصال معشوقش برسد؟ چرا  تواندنمیخواهند ماند؟ چرا عاشق جسور 

شعر همیشه سـبز   معشوقش بوسه بزند ؟ چرا برای  همیشه عشقشان پا بر جاست؟ و چرا بهار

، که یکی از اجـزاء  کندمیمفاهیم متفاوتی را در ذهن خواننده خلق  هاقسمتاست؟ تمامی این 

، جزء دیگر این فنون در تعلل و درنگی اسـت کـه   آیدمی حساببه طتفاوو  کنش کالمیفنون 

 در. کنـد مـی بر تصاویر روی گلدان حاکم است. مثاله عاشقی که در بوسیدن معشـوقش درنـ    

از سطح و پوست به چشم  ترژر تشبیهات کیتس، همیشه عمق احساس و خبردادن از چیزی 

                                                            
1 Ode on Grecian Urn 
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و دید خاص او نسبت به اشیاء سبب شده است که روابط شگفتی بین اشـیاء و امـور    خوردیم

: گویـد یمـ بیابد، روابطی که از چشم دیگران معمو ه پنهان است. در این خصوص بدوی طبانه 

را برشـمرد و اشـکال و    هـا آنجوهر و ذات اشیاء پی ببرد نه کسی که  شاعر کسی است که به

و تعدادش را تعیین کند. فضیلت شاعر در این نیست که بگوید این شیئی به چـه چیـز    هارن 

ماننده است بلکه برتری او در ایـن اسـت کـه بگویـد ایـن شـیئی چیسـت و از درون آن و از        

 (. 73: 4373نه، ارتباطش با زندگی سخن بگوید )بدوی طبا

راسخ داشت که تفکّر فرد و در حقیقت کلّ وجود او اساساه از طریق  یدهعقشالیرماخر نیز  

. آوردیمـ و در زبـان اسـت کـه او فهمـی از خـودش و جهـان بـه دسـت          شـود یمزبان معیّن 

از ایـن بصـیرت، بـه     بزرگو  مندنظامشالیرماخر تنها در مواجهه با تناقضی مستقیم با موضوع 

 بـه وجـود  او  یهاوّلشروع تازه و پرثمری بود که در تفکّر  نقطهرسید. و این  زیان طرح خودش

 آمد.

 یریگجهینت. 4

نظری استعالیی و بیرونی  فلسفهخودش را در وساطت میان درونی بودن  یفهوظشالیرماخر 

نمود  و آلیدهااو آن بود که میان ذات درونی و  فرضیشپ. یابدیم بودن علم تجربی و تحصّلی

تجلّی مستقیم عمل ذهنی درونی انگاشته شـود   توانستینملذا متن  بیرونی تفاوتی وجود دارد.

و خواننـده را دعـوت    شـود یمـ که تسلیم مقتضیات تجربی زبـان   شدیمبلکه چیزی محسوب 

تا آزادانه در درک و تشخیص مفاهیم بکوشد، تا به مفهومی جدید و متفاوت دست یابد  کندمی

زبان است کـه بـر متافیزیـک حضـور اشـاره دارد و مفهـومی کـه بـا          آزادانهین همان بازی و ا

. شـود میو منجر به ایجاد مفهوم جدیدی  ،دهدمیجای خود را به مفهوم دیگری  زداییآشنایی

، و آفریندمیرا برای خلق مفاهیم متفاوت و جدید  ایزمینه زداییآشناییگفت که  توانمیپس 

تـا   کنـد میدارند تا تلمل کند، پس درن  می و خواننده را وا آفرینندمی "تفاوط"، اهتفاوتاین 

مقصود علم هرمنوتیـک بازسـازی عمـل ذهنـی مؤلـف      به درک مفهوم نو و متفاوت نائل شود. 
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است. امّا این فرض تردیدپذیر است، زیرا متن فقط با رجوع به نوعی عمل ذهنی درونیِ مـبهم  

 .شودیمفهمیده  گرددیبازمکه به آن متن  اییهدستمارجوع به موضوع و  بلکه با شودینمدرک 
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