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 چکيده
رهبري چارلز اولسونْ با نگاهي مرکب از رويدادهاي )پیشا(تاريخي و مريکا بهشعر پسامدرن آ

 آورد. پژوهش حاضرهاي شخصي، بستري پويا براي بررسي پديدارشناختي فراهم ميتجريه
و « ادراک». کندي بررسي ميپونت-مرلو سيمور يدارشناسيپد ديدگاهاز را  اولسون يقایبوط

، براي بررسي نخستین شعر پسامدرن يپونت-مرلو شةير اندد يدیدو مفهوم کل «سوژه-بدن»
دهد: رويکرد دو پرسش پاسخ ميپژوهشگر به رود.کار مي، به«مرغان ماهیخوار»اولسون، 
تالقي هويت معاصر و تاريخ چیست؟ او چگونه هويت آمريکايي را در ارتباط با اولسون به

ذهن  ،معاصر و باستان خي، تاراطیراس ي ازکالف سوژه،-کند؟ بدنتاريخ باستان بازخواني مي
اما  برسد. دراکابه کوشدي پیرامون، ميهاابژه هجومدر  است که الگوهاکهن اه وخودآگ)نا(

 نانه و متزلزلت را امري اولسون، ادراک .ناممکن است حواس و بدن يریگانجیم دونب ،ادراک
معاصر  خيخاطرات مبهم، تار یل تأثیردلقرار دارد و به حواس هايداده در معرضبیند که مي

دچار گسست  نیالت يکايو آمر يجنوب شرق يایآس يباستان يهانيیآ اطیر اروپا واس آمريکا،
پسامدرن، التقاطي  ادراک ست کهنشانگر آن اولسون يشعرپرداز دارشناسانةيپد يبررس .شوديم

 هاي تاريخي، اساطیري و تناورانه است.از برانگیزش
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 مقدمه
( بر آثار هرمن 1947( با انتشار رسالة کارشناسي ارشدش )1910-1970) 1چارلز اولسون

، 1951در سال  3وارد کارزار ادبیات و نويسندگي شد. با رياست کالج بلك مونتین 2ملويل
رسید. اين کالج، مهد گوش ميوب پسامدرن او از هر محفل ادبي در آمريکا بهشهرة شعر و اسل

دست تجربه و تولد شعر پسامدرن بود که در آن هنرهاي تجسمي، نمايشي و موسیقي به
آهنگساز،  5نقاش، جان کیج 4شد و هنرمندان سرامدي همانند جوزف آلبرزنوگرايي سپرده مي

شاعر، مرزهاي  9، دنیس لورتوف8، رابرت دانکن7کريلي طراح رقص، رابرت 6مرس کانینگهام
آوردند. با بسته شدن عرصه مياي بهزدند و هنر بینامتني و بینارشتهانواع هنر را درهم گره مي

در ماساچوست هجرت کرد و تا آخر عمر  10زادگاهش گالستر، اولسون به1956کالج در سال 
( 1915-1962) 12کانتوسسیاق شعري بهکالن ، پرداخت؛11ماکسیموسنگاشتن اَبَرشعرش، به

 بیست سال در ذهن اولسون النه کرد. که نزديك به 13ازرا پاند
براي درک هرچه بهتر بوطیقاي اولسون، بررسي مانیفست شعر پسامدرن او با عنوان 

( حائز اهمیت است. اولسون شعر باز را گامي 1950) 15«شعر باز»يا  14«شعر پروژکتیو»
گیرد، گامي که در نظر مي 16ر راستاي مکتب شعري پاوند و ويلیام کارلوس ويلیامزرونده دپیش

و « هجا»خاستگاهش يعني گیرد و شعر را بهسخره ميرکابانش را بهپاوند و هم 17تصويرگرايي
سیالن »بر دوش « عروض»و « بند»، «سطر»بناي شعر از بار، سنگگرداند. اينبازمي« سطر»

، مدت زمان و حالت اداي «تنفس»شود. حال گذارده مي( 539: 2006مان، )ل« آزادانة ادراک
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هجايي »کند: سازند. اولسون دو قانون جديد براي بازي شعر وضع ميکلمات، نهاد شعر را مي
نگارش »؛ اين است قاعدة «گیردرسد و سطري که با دم و بازدم قوام ميگوش ميکه به

توان ماشین تحرير براي خلق و »، به2مريد اي اي کامینگز(. اين 288: 2004)کوک،  1«میداني
جاي ويرگول از عالمت برد و براي نیل اين هدف، بهپي مي« دگرديسي محتوا و ظاهر شعر

تواند سختي ميمکثي سبك و نامحسوس که به« سکون دست يابد:کند تا بهممیز استفاده مي
: 2006)لمان، « کندصدا، معنا را منقطع مي جايکلمات را از يکديگر جدا کند. ويرگول، به

دست خود شعر انرژي که از شاعر و به»کند: (. اولسون شعر را چنین توصیف مي539
اي با انرژي باال باشد، نوعي شود. پس شعر بايد در تمام لحظات، سازهخواننده منتقل ميبه

شود و رد، وارد نگارش میداني ميگذاساختار باز قدم ميکه شاعر بهمحض اينتخلیة انرژي. به
(. شعر، 289: 2004)کوک، « هیچ نشاني جز خود شعر، او را در اين راه هدايت نخواهد کرد

(. 2118: 2005)فرگوسن، « واسطگي و انرژيکنشي است براي تبادل بي»؛ «توصیف نیست»
-تغزل و سنت براي نگارش در میدان شعر، براي بودن در فضاي ساختارِ باز و خارج از حصار

(. 289: 2004)کوک، « ادراکي ديگر متصل شودواسطه بهدرنگ و بيادراک بايد بي»گرايي، 
پندارد که گیري بوطیقايي جديد مياولسون زنجیرة ادراک را عامل و عنصر انکارناپذير در شکل

 يابد. هجا،در آن تراکم و انباشت تصاوير و هجاها بر القاي معنا و احساس برتري مي
راند. شعر از اواخر دورة کوچکترين و قدرتمندترين عنصر شعر است که بر سطرها حکم مي»

: 2004)کوک، « استرنسانس تا ازرا پاوند، هجا را فداي شیريني و مالحت وزن و قافیه کرده
دهد. با پا نهادن در (. اين هجاست که کلمات را در تضاد و تعامل با يکديگر قرار مي290

گرا و انسجامجو در سنت شعر آغاز اين حداقل زبان، ايستادگي برابر گفتمان منطق قلمرو هجا،
شنود و هاي شاعر را ميوقوع هجا و دستکاري شود. هجا خودانگیخته است؛ گوش،مي

دارد زنگ نگاه ميبهکند و شنونده را گوشتکه ميشود. شاعر با نفسش، هجا را تکهمفتونش مي
 را در هجاکاري شاهد باشد.تا هر آن رخدادي نو 

سوگند »)( است: 290: 2004)کوک، « سطر»در قلمرو شعر اولسوني، « پادشاه»ديگر 
(. آخرين عنصري 291)همان: « نويسدآيد، از تنفس آنکه ميخورم( سطر از نفس شاعر ميمي

ه و باز است اي پويا، خودانگیختاست. شعر سازه 3گراييافزايد، ابژهمیدان شعر ميکه اولسون به
آيد. وجود مي( به292)همان: « ايماژ، صدا و محتوا»که از دم و بازدم، سطر، موارد ادراک يعني 
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شود. هر اشیاء و مواد تبديل ميچیز بهگیرد، همهتمام نیروي زبان را بازپس مي»حال که تنفس 
« اندديگر در تالقيکند که البته بايکشعر تزريق مييك از اين عناصر، انرژي خاص خود را به

« يابندناگاه طراوت ميهاي زباني )صداها و کارکردها( بهنقش»)همان(. در اين شهرآشوب، 
کند. حك کلمات بر تحرير اولسون است که اين تولد دوباره را ثبت مي)همان( و اين ماشین

( 293مان: )ه« سکوت و تعلیق هجاها»تواند شود؛ شاعر ميصفحة کاغذ تسلیم دم و بازدم مي
در قافیه و نظم زنداني »ها را بر صفحه نقش بزند. حال زمان آن فرا رسیده تا شنیدار که مدت

براي خلق هنري  1خروش اَبَرمرداني مانند والت ويتمن( رها شود و به294)همان: « بوده
اش تغزلي و احساسي« من»شفاهي و حماسي بپوندد. شاعر شعر پروژکتیو، از جوالن دادن 

ها است؛ میداني که ذاتها و برونکند. هنر اين شاعر، بودن در میدان بزرگ ابژهانعت ميمم
 ريزد.ديوارها و باروهاي هويت و سوژه را فرو مي

گرايي، اولسون وارد معرکة شعر و ارتباط پاياپايش با هويت با ابزار هجا، سطر و ابژه 
ا نین ميشود. در اين راستا و در تبیین شعر پروژکتیو چمي توان برداشت کرد که اولسون، شعر ر

ها و کند. هويت، بافتي پیچیده و متغیر از دورهکنشي تاريخي و پديدارشناسانه قلمداد مي
اي دوسويه بسترهاي تاريخي است. در اين نوع از پديدارشناسي، تاريخ و شناخت وارد چرخه

هويت، نوعي تاريخ و نگاه تاريخي به کنند؛ بدين مفهوم کهشوند و يکديگر را همپوشاني ميمي
نشاند که مدام در حال پرسش دربارة گذشته و آينده است. از سوي ثمر مياز شناخت را به

کند. اما فايدة اين نگاه تاريخي چیست؟ نوبة خود تاريخ را بازنويسي ميديگر، ادراک نیز به
هاي دست افقرسیدن بهپاسخ اولسون قاطع است: شکافتن مرزهاي هويت و تاريخ براي 

ادراک، تر و يافتن مفري براي رهايي از زبان و شعر مستعمل. نگاه تاريخي اولسون بهنخورده
عرصه آمدن پسامدرنیسم در صنعت شعري آمريکا در دهة شصت میالدي است. آبشخور به

او  بیند. انتها و آخرالزمان برايسوي غايتي خاص نمياولسون، تاريخ را حرکتي خطي به
جذابیتي ندارد؛ او در پي ابتداها و آغازها است، آن لحظاتي که تاريخ در حال پیشروي، 

کشد تا نشان دهد هويت جرياني تاريخي است که در پیوند با گذشته و سرآغاز سرک ميبه
گیرد. هويت، هم آني و هم تاريخي است؛ براي آني بايد ها شکل ميگذشتگان و گسست از آن

نگار روي اولسون، تاريخشد و براي آني بايد بدان پیوست. پس شاعرِ دنبال از تاريخ جدا

___________________________________________________________________________  
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کاود و ثابت هاي شناخت و )خود(آگاهي را مياليهشناسي است که اليهصرف نیست؛ باستان
گون و متضاد هاي گونه، باورها و آيین، تکة چسباني از اعصار، نژادها، جنسیت«من»کند مي

 است. 

مرغان »تاريخ، هويت و زبان را در شعر آن است تا نگاه اولسون بهاين مقاله بر  
بررسي کند.  2پونتي-( از منظر پديدارشناس فرانسوي، موريس مرلو1949) 1«خوارماهي

و  4و مارتین هايدگر 3پونتي، اين هواخواه مکتب ادموند هوسرل-پديدارشناسي مرلو
آوري ، ستون شناخت را بدن و تجربة تن6و گابريل مارسل 5پل سارتر-اگزيستانسیالیسم ژان

-چالش ميجاست که او پديدارشناسي متقدمینش و تأکیدشان بر خودآگاهي را بهداند. اينمي

کشد، چراکه بدن و خودآگاهي دوشادوش و نه منفك از يکديگر براي نیل شناخت در تالشند. 
کند. تعامل با تجربه پافشاري مي 7نةآماده، بر ابعاد تاريخي و تناپونتي با رد دنیاي ازپیش-مرلو

محیط، بروندادِ عواملي مانند زمان، مکان، جنسیت و زبان است که در پديدارشناسي هوسرل 
-آوري مفاهیم کلیدي در انديشة مرلويا تن 9«سوژه-بدن»و  8«ادراک»غايبند. پديدارشناسي 

رو، رويکرد تاريخي اولسون را کار بسته خواهند شد. جستار پیشاند که در اين مقاله بهپونتي
آوري نقش اصلي را گرفت که در آن تنبوطیقا، نوعي پديدارشناسي ادراک در نظر خواهد به

توان بازتابي از روند درک و پردازش دنیاي پیرامون نگاري اولسون را ميکند. تاريخايفا مي
برداشت اولسون  دين شرحند:آنها پرداخته خواهد شد بهايي که در اين مقاله بهدانست. پرسش

عنوان بنیانگذار شعر پسامدرن از تالقي هويت و تاريخ چیست؟ اهمیت نگاه تاريخي و به
فراتاريخي در شعر اولسون چیست؟ چگونه شعر اولسون مرزهاي پديدارشناسي سنتي را 

 سازد؟ کشد و اين چالش چه ابعادي از شعر پسامدرن آمريکا را آشکار ميچالش ميبه
، اولین شعر اولسون است که پیش از انتشار «خوارمرغان ماهي»زعم شعرشناسان، به 

مانیفست، نظرياتش را دربارة شعرپردازي پسامدرن در خود جاي داده است. اين شعر، اولین 
نمايندة مکتب بلك مانتن و شعر پسامدرن است که راه را براي ابرشعر بعدي اولسون، 

براي اولین بار رويکرد اولسون و شعر « خوارمرغان ماهي». سازد، هموار ميماکسیموس
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دهد و بین ادراک و تاريخ، آگاهي و روايت پیوند تاريخ مورد واکاوي قرار ميپسامدرن را به
اي بارز از رويکرد شعر پسامدرن آمريکا است. با توجه کند. اين شعر نمونهايجاد مي

تر، انقالب تواند در مقیاسي فشردهمي« خواريمرغان ماه»گستردگي و وسعت ماکسیموس، به
پونتي از محفل پديدارشناساني مانند -تصوير بکشد. و اما شأن انتخاب مرلوشعر پسامدرن را به
-نهد. مرلوثباتي و فراآگاهانه بودن ادراک مي، تأکیدي است که او بر بي1هوسرل و پل ريکور

شود که ي و پیشاتاريخي را متصور ميپونتي تنها پديدارشناسي است که ذهني فراشخص
هاي ناخودآگاه، اساطیري، سازوکارِ آگاهي از دنیاي پیرامون را فراعلّي و در گروي تکانه

بیند که پیوسته در تالقي و تعامل با محیط، روند شناخت را تحت غريزي، جنسیتي و زباني مي
از دهد. پس ادراک، محصول رابطة دوسويه و خطي بتأثیر قرار مي ین سوژه و ابژه نیست؛ بلکه 

کند. او غايت فلسفه را ها عبور ميها و دادهسويه، پراکنده و تصادفي تکانشتاختگاه چندين
، «ديگري»هايي مانند داند تا راه براي پندارهپس از هگل، نیچه و مارکس، پديدارشناسي مي

سازد، ن اصلي اين مقاله را ميچه مضمو( هموار شود. آن2005پونتي، -)مرلو« تجربه»و « زمان»
 آگاهيپونتي است؛ رسیدن به-اي و بیناتَني در بوطیقاي اولسون و فلسفة مرلوهويت بیناسوژه

ها لحظة دنیاي ابژهبه( است و تنها با تجربه کردن لحظه416: 2005پونتي، -)مرلو 2«ادراکي»که 
ضوعي صرف از شعر اولسون شود. بايد توجه داشت اين مقاله در پي تحلیل موممکن مي

کوشد نشان دهد نوعي رويکرد پديدارشناختي در قلب شعر پسامدرن و نیست، بلکه مي
نمايندگي اولسون وجود دارد. شايد بتوان گفت، لحظات آغازين پسامدرنیسم در شعر آمريکا به

 تاريخي، است. اين نوع از پديدارشناسي، التقاطي از درکِعمیقاً با پديدارشناسي گره خورده
             تنیّت و هويت است.  

 
 پونتی-مرلوپدیدارشناسی 

شود. در سوژه، بررسي مي-پونتي، ادراک و بدن-در اين بخش دو مفهوم کلیدي در انديشة مرلو
نقطة شروع کنش ذهني، شك است. اين شك فلـسفي در  ،در پديدارشناسي»ابتدا بايد گفت 

« وسات را مشکوک و غیرقابل اعتماد معرفي دانستدکارت است که محس واقـع میـراث
 کرديم میجسم و روح )ذهن( تقسدکارت انسان را به»در اين نگاه،  .(99: 1392خانیاني، )سام
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قعانسان را کم ،دگاهيد نيا رشي. پذدانستيم ذهن از آن زیو البته برتري را ن  يکم از جهان وا
ارائه  اشيزندگ يواقع ةنیاز زم رونیو ب دييتجر از او موجودي وید کشـيم رونیب رامونشیپ
بحث کرد  زین ياي کامالً مستقل اما انتزاعگونهانسان به نيا دربارة شـديجا کـه مـ. تا آنداديم

پونتي -(. البته مرلو51: 1387خاني، )خطاط و امن« (کنديم نابش )کاري که کانت در نقد خرد
« اي با قابلیت بازنماييايده»را به ايي سوژه و ابژه که ابژهمنبي بر جد 1قانون ثنويت دکارتي

پذيرد. ادراک، بازسازانه و ترکیبي است، روندي دهد، نمي( تقلیل مي92: 2009پولي، -)فوسر
هاي الوان و ناپايدار گذر کند. پس شناخت، بايد از هزاران خوان پديدهکه براي دست يافتن به
)همان(. مشکل « سازيمما با تجربه کردن، دنیا را نمي»باور دارد: پونتي -برخالف هوسرل، مرلو

-انگارد. نوشداروي مرلوالذات ميها و نمودها را واقعیت و فياين است که انسان، پديده
يابد. شناسايي بر ابژه توفق نميپونتي، يافتن نوعي از ادراک است که در آن سوژة درحال

کند. در اين تثلیث، مراودة بین سوژه رد دوگانگي سوژه و ابژه ميرو، او بدن و تنیّت را واازاين
نفس »جاي پونتي به-مفهومي است که مرلو« سوژه-بدن»کند. و ابژه از گذرگاه بدن عبور مي

ها آختهسوژه، مرکبي است از بدن و حواسش، برون-کند. بدندکارت معرفي مي 2«انديشندة
سازد، پونتي را از هوسرل و هايدگر متمايز مي-اسي مرلوچه پديدارشن)ابژه( و خودآگاهي. آن

( و غیرزباني در روند 14: 2005« )بَدَوي»، «تفکريپیش»آگاه، تأکید او بر نقش عناصر پیش
از ها در خالء رخ نميشناخت است. میعادگاه ذهن با ابژه دهد؛ بلکه هر ابژه، خاطره و ردپايي 

شويد. گاه از انعکاس اين خاطرات دست نميدارد. ابژه هیچرفته با خود هاي نهان و ازکفابژه
ها، تنها در سیل تداعي 3االمريخورد و هر بودي و نفسصیروريت پیوند ميپس ادراک به

-پونتي ممکن-سبك مرلوگونه است که ادراک بهشود. اينها حادث ميممکنات و توانش

ژه و ابژة ادراک است و دنیاي پیرامون را شود. در اين روند، بدنْ سوو ناضروري مي 4الوجود
پونتي سمفوني و سازگاري بین بدن و ذهن را -پذيرد. مرلوبخشد و خود نیز شکل ميشکل مي

ترين شاخصة شود. مهمآفرين بینشان را متذکر ميکشد و نقاط تاريك و تنشچالش ميبه
: 2005پونتي، -)مرلو« تکلیفيالهاي دريافتي، ابهام و بدهي خودانگیختة پديدهسازمان»ادراک 

تغییر است. پس، عِلیت و قضاوت، اين دو بازيگر ( است؛ ادراک، روندي تاريخي و درحال98
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هاي پراکنده و دريافتها و خردهزمینهها، پسزمینهگرايي، جاي خود را بهدر سنت تجربه
 دهند.ناهمگون مي

نتي، تجربة فراعیني، فراعِلّي و پو-سوژة مرلو-ترين پیشگاه در بدناولین و مهم 
بهناپذيرِ ادراک است، هرچندکه ذهن نميفرابازنمايانه از بدن است. بدنْ جزء جدايي طور تواند 

کامل درکش کند. اين بدنْ در زمان و مکان محصور است و در هر موقعیتْ تفسیري خاص از 
مان، موقعیت ايدئولوژيکمان، مان، محیطمان، موقعیت جسميمان، آيندهدر گذشته»خود دارد: 

وقفه رو، بدن در همزيستي و مشارک بي(. ازاين157: 2005پونتي، -)مرلو« مانموقعیت معنوي
هر دو طرفِ اين تبادل، ناشناخته و چندپهلو باقي ماندن  تأمل،برد. نکتة قابلسر ميبا محیط به

گیرند پديده در کنار يکديگر قرار مي ها از يك ابژه و يادريافت»يعني بدن و مورد ادراک است: 
شان نتیجة و گمنامي دهند. ناشناختگيشوند، اما تمايز و تضادشان را از دست نمينوا ميو هم

« کندهاي خودآگاه ذهن عمل مياليهمانند سنتي ديرپا در پسژرفاي تاريخي ادراک است که به
ونشان باقي نامها بياي ستبر، دريافته(. پس با وجود داشتن پیشین384: 2005پونتي، -)مرلو

 ماند.مي
ئه -تن، مرلوگرا بهدر اين رويکرد )فرا(تاريخي و بدوي  ا پونتي تبییني خاص از فضا ار

سازد. عنوان حجمي هندسي، چیزي را نميشده نیست و بهطراحيدهد: فضا ظرفي ازپیشمي
( ندارد و در زندگي روزمره، ذهن 335: 2005پونتي، -)مرلو« حرکت»و « ژرفا»، «جهت»فضا، 

و « اساطیر»، «روياها»، «تاريکي»است. اين فضا از خودآگاه و ناخودآگاه تنیده شده
ها فاصله شده، فرسنگاست و با دنیاي عیني و مهندسي)همان( تشکیل شده« اسکیزوفرني»

و ناشناس است، است؛ ديگري که پیشاانساني « ديگري»دارد. اين فضا، کارزارِ رويارويي با 
کس است و با آغوش باز بايد پذيراي وجودش بود. درحقیقت، کس و هیچديگري که همه

دهد؛ راه ديگري براي شناختش و مواجه با ديگري و ديگرانْ با کشمکش و تنش رخ مي
همان میزان در شناختشان وجود ندارد. ديگري، مدام در حال تغییر است و خويشتن نیز به

 نوسان است.
آيد. زمان، عامل اصلي در شمار ميبه« ديگري»پونتي، زمان نیز نوعي -در نگاه مرلو 

غیاب ما از خويشتن است. اين غیاب که البته نبايد نگاه منفي بدان داشت، مولود هزارتوي 
اي از شبکه« میدان حضور»هاي روزمره است. زمان يا ها و واکنشتعامالت و برخوردها، کنش
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زمان حال، بر گذشته تأکید »اي که گونهاست، به 2«هادار شدنمدت»و  1«هايياددار»روابط، 
(. پس آگاهي انسان، نوعي روند 487: 2005پونتي، -)مرلو« نشیندورزد و در انتظار آينده ميمي

پونتي -شود چیستي تاريخ است. مرلواين راستا، پرسشي که مطرح مي يافته است. درزمانیت
« همرساني»زدايد. تاريخ، زايیدة گفتمان و روند سرانجام رسیدن را از تاريخ ميمنطق علیت و به

)همان: « ادراک و بیان»( است؛ تاريخ، ساختاري از 96: 1988پونتي، -)مرلو« گیريبازپس»و 
هم رساندنِ نقاطِ تاريك و ياد آوردن و بهاين معنا است: بهبودن به( است. تاريخ و درزمان97-8

اي از صیروريت است که در آن انتظار آينده و يادآوري شده. پس زمانِ حال، تجربهفراموش
اش، يعني گذشته و کند. زمان حال، با دو ديگريحاضر را ناممکن ميگذشته، بودن در حالِ 

توان از اين مداري که مييابد. پس حال، همیشه فراي خودش است. اخالقآينده، معنا مي
بخش سازي جسم و ادراک و بودن در تجمع رهاييداشت کرد نوعي جهانيتاريخ بررويکرد به

 هاي فراخودآگاه است.                         تکانه
 

 آوریبوطيقای اولسون: ادراک، تاریخ و تن
اين بخش با بررسي پديدارشناسانة شعر اولسون، ادراک، تاريخ و تجربة تنانه را در صنعت 

و  3دارنگاهي اندامبه« خوارمرغان ماهي»زند. اولسون در شعر هم پیوند ميشعري او به
يابد که در آن هويت و خودآگاهي معاصر، مولود و مولد تکثیر از تاريخ دست ميدرحال
یروي  باختهشده و رنگالگوها و اساطیر فراموشگري، کهنبدوي ن است. اولسون در پي احیاي 
يکديگر نزديك کند؛ نیرويي که تنها از هاي مختلف را بهتوانست نژاداي است که ميرفتهازکف

اي بود که توانست زعم او، هرمن ملويل تنها نويسندهاحیا است و بهطريق خلق و بازخلقْ قابل
هاي احساسات و تصاوير اساطیري را زنده کند. ملويلْ انقالبِ احیاءِ تخیل را بازيابد و گنجینه»

عقب برد، بلکه بهپیش نمي(. اين انقالب، تاريخ را به510: 1976)مريل، « اساطیر را برپا کرد
شناسانه است که با تصوير معبد کاوشي باستان« خوارمرغان ماهي»گرداند. با اين مقدمه، بازمي
شود. اولسون، از مرغان قرن دوازدهم، واقع در کامبوج آغاز مي، متعلق به4«آنگکور وات»کهن 
پرهاي »گويد، که چگونه اند شعر ميهاي اطراف معبدْ النه گزيدهضچهخواري که در حوماهي
 دار فرهنگي الوان است:میراث« شانآبي
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 کند/ آرزوي تغییر استچه تغییر نميآن
 خوابش.او بیدار شد، در تخت

 پرندگان، چگونهياد آورد، چیز را بهتنها يك
 وداتاق ديگر رفته بوارد خانه شده بود، از اتاقي به

 قفس بازگردانده بود، اول آن سبز را،و آنها را به
 با پاي ناقصش، و بعد پرندة آبي،

 که امید داشتند نر باشدآن
 

زباني از آلبر و آنگکور وات در غیر اين صورت؟ بله، فرديناند، که نوک
 گفته بود. 

که چطور از جا برخاسته و او مهماني را بدون کالمي ترک کرده بود. اين
 تن کرده بود،را بهکتش 

 دانم. وقتي ديدمش، در آستانه ايستاده بود، اما مهم نبود، نمي
 شد. ها ناپديد ميلغزيد، در شکاف ويرانهاو کنار ديوار شب مي

 خوار؟مرغان ماهي»گفت، او بايد مي
 اکنون چه کسي

 (539: 2006)لمان،  1«دهد؟به پرهايشان اهمیت مي
ي 2«پروفراک»اولسون را ظهور « فرديناندِ» ،(1998) کندغییر نميچه تآن رالف ماد در کتاب

داند، با اين تفاوت که مخلوق اولسون در اين شعر، فردي واقعي است که او در يك ديگر مي
نقاش عنوان موزهاست که به« جان جرناند»میهماني مالقات کرده بود. فرديناند در حقیقت   ، دار

د کار بود. اولسون تصويري مبهم از او بهپسِ واشنگتن مشغول بهشناس در گالري فیلیو باستان يا
(. 25: 1998)ماد، « خوارآبي، رنگ آبي پرهاي مرغان ماهي»گويد: دارد که در حال مستي مي

شان؛ گويي او نیز تسلیم منطق شان و ارزش ماديفرديناند نگران اين پرهاست، نگران زيبايي
خاطر است. که پرها ديگر ارزش سابق را ندارند آزردهو از ايننظام استعماري و سرمايه است 

___________________________________________________________________________  
1

  مترجم شعر است. ،اين مقاله ةنويسند  
2
 J. Alfred Prufrock 



 329چارلز اولسون یقايسوژه در بوطو بدن خیتار یدارشناسیپد

 

اند. خلعت خاطرات اولسون درآمدههايي خاص که بهها است، ابژهاين شعر محصول ابژه
جا از خود ردپا به 1هايي چون لويیس زوکوفسکيجاست که اسلوب شعري ابژکتیويستاين
دار، اصلِ هاي متکثر و هالهدر جوالن ابژه گذارد، چراکه اولسون نیز سرگرداني سوژه رامي

شدة ذهن اولسون، براي انگارد. فرياد فرديناند، يا همان جرناندِ پرداختانکارناپذيرِ هويت مي
ها بنا نهاده ونگار آبي پرهاي مرغان در قصر باستاني، آغازگر شعري است که بر ويرانهنقش
خواهد ؛ کسي که ميگیردخود ميشناس را بهشناس و فسیلاست. اولسون نقش يك باستانشده

اش دست هاي نهفته و آواهاي نشنیدهاليهدقت کنکاش کند، بهظهور و هبوط يك تمدن را به
کشد. چالش ميسرا مانند الیوت و پاوند را بهيابد. او در اين کاوش، سنت شعراي ويرانه

کوير، شهر »دهد که در آن را نشان مي« دراک»پاوند، دنیايي  3پترسونالیوت و  2سرزمین ويرانة
هاي شعر اولسون در انتظار (. اما خرابه32: 1998 )ماد،« و جنگل، مدام در حال تکرارند

 اند.  آينده دل بستهاند و بهمنجي
ها، است که در آن ابژهخوانده« پديدارشناسي پرندگان»اولسون اين شعر را نوعي 

اي خاص سرمنشأ ز روايت، نوعي داستان است که از عینیت و ابژهآغا»شوند: برانگیز ميواکنش
خوار، شعرْ (. پس مرغان ماهي21: 1998)ماد، « شود ما بدان توجه کنیمگیرد و باعث ميمي

پونتي را در دل -توان پديدارشناسي مرلوکنند و نه بالعکس. از همین نقطه ميطلب مي
هاي دنیاي ها( و عینیتها )ابژهآختهبرونولسون بهابژکتیويسم اولسون جستجو کرد. شیفتگي ا

کند که در آن مرز بین انسان/غیرانسان، پیرامون، نوعي شار و جريان روانْ خلق مي
اي ناب را از کند که تجربهظهور مي« ايسوژه-بدن»ريزد و تاريخ/افسانه، گذشته/آينده فرو مي

. اولسون، ماتريکسي تودرتو و پیچیده رسم آوردارمغان ميآگاهي بهفراآگاهي و حتي پیش
فقط در زمانِ حال و مکانِ حاضر، بلکه گذشته و آن هم کند که در آن آگاهي و شناخت، نهمي

اي متشکل از فرديناند خیالي، جرناند حقیقي، گیرد. شبکهاي و بدوي شکل ميگذشتة اسطوره
التین )مانند مايا و اَزتِك(،  هاي آسیاي جنوب شرقي و آمريکايقصر آنکگور وات، تمدن

و تالقي ادراک با عناصر فراادراکي و حتي « سوژه-بدن»همگي نشان از پديدارشناسي 
توان چنین خالصه کرد: ذهن خودآگاه و ناپذير دارد. اين نوع از پديدارشناسي را ميادراک

، متشکل از گیرد: اول، ناخودآگاه جمعيناخودآگاه شاعر با دو عامل در تعامل قرار مي
پايانش. پس اولسون از اين هاي بيالگوها، اساطیر، نمادها و دوم، جهان پیرامون و ابژهکهن
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هويت و تجربة معاصرْ با بازخلق اساطیر و تاريخِ باستان ممکن است.  دارد:حقیقت پرده برمي
خود  عبارت ديگر، امر معاصر، تکويني و تاريخي است. پس هر پديدة نیازمند شناخت،به

سیاق گردد. شناخت، بهتاريخ بازميآيد و بهسازد، از تاريخ ميتاريخي است و تاريخ مي
گرا است، تاريخي کهن و آغازين که هويت امروزين را رقم اولسون، کنشي تاريخي و تاريخ

 زند. مي
 نژاد ديگر نقبخاور، از نژادي بهاسطورة ديگر، از باختر بهاي بهاولسون از اسطوره 

 جويد:زند و در آنها خوديت و تاريخش را ميمي
 چه مائو گفت فکر کردمسنگ و آنروي تخته Eبه حرف 

 «روشنايي»
 خواراما مرغ ماهي     

 «دمسپیده»
 غرب پرواز کردخوار بهاما مرغ ماهي    

 « رويمان است!پیش»
 اش رارنگ پرهاي سینه      

(  540: 2006رفته بود. )لمان، از گرماي خورشیدِ در حال غروب گ    
                       

هاي نازي در آشوويتز براي چهار سال بعد از بمباران اتمي هیروشیما و بازگشايي اردوگاه
گذشتگانش ندارد. چگونه پس از اي جز بازگشت بهچاره« خوارمرغان ماهي»عموم، اولسونِ 

مقالة به« E»(؟ 1يد )پرسش تئودور آدورنواين وقايع دهشتناک، از حال و آينده شعر بگو
اشاره دارد. پلوتارک « بر سردر معبد دلفي E»شناس يونان باستان، با عنوان ، تاريخ2پلوتارک

ناپذير است. ترجمه« E»رسد که حرف اين نتیجه ميپس از بحث و بررسي طوالني به
اشاره  1948حزبش در سال  گزارش مائو مقابلنیز به« رويمان استدم پیشروشنايي سپیده»

زند. از پلوتارک تا مائو، از شرق دارد و شور انقالبي و خیزش اجتماعي در اين جمله موج مي
مرز و خوار معبد، خاطرات و نشانگاني بيتا غرب، از اسطوره تا واقعیت: گويي مرغان ماهي

که اولسون از انقالب کنند. با تعريفي بدن را تداعي مي-پراکنده، همان مرکب هزارتوي سوژه
___________________________________________________________________________  

1
 Theodor W. Adorno 

2
 Plutarch 



 331چارلز اولسون یقايسوژه در بوطو بدن خیتار یدارشناسیپد

 

خوار بازيابي رنگ مرغ ماهيرونده، جاي خود را بهدارد، خیزش کارگري مائو و حرکت پیش
جلو است، نوعي جستجو زير دهد. پس انقالب، نوعي يادآوري گذشته و نه حرکت روبهمي

ي واحدند تا اهايي سرگردان در پي سوژهسرخ، ابژهها و آوارها. مرغان با پران آبي و سینة سنگ
اند که خود در بستر اي از برخي نشانگان تاريخياش معنا يابند. مرغان، خاطرهواسطهبلکه به
ها جاي دارد. اولسون اين درجه از صیروريت و برزايش را از همان فرهنگها و خردهفرهنگ

ده بود: خواننده گوشزد کر، فیلسوف پیشاسقراطي، به1اي از هراکلیتوسابتداي شعر با جمله
قدري ها بهپونتي، سیالن و توالي ابژه-در نگاه مرلو«. کند/ آرزوي تغییر استچه تغییر نميآن»

شود. گويي سازندگان معبد دلفي نیز است که شناخت و ثبات حاصل از شناخت ناممکن مي
آن  که پلوتارک را حك کردند« E»همین دلیل بر سنگ سردر معبدْ حرف دانستند و بهاين را مي

؛ تو در تالقي تاريخ و افسانه، غرب و شرق، در کوچِ ابدي «تو هستي»کند: را چنین معني مي
چیز با بودن در چیز پايدار و موجود نیست، همههیچ»گیري پلوتارک است: هستي. اين نتیجه

 (. 516: 1976 )مريل،« زمان، در حال تولد و مرگ است
نقطة آغازيني رسید که ان گذر کرد و بهپس بايد از ديوار سترگ تاريخ انگارگ

ها و زمینهپسهاي بیشمار انديشه و هويت است. اين رويکرد و بازگشت بهخاستگاه ساحت
اي پونتي، آگاهي و خودآگاهي را در جايگاهي آستانه-ها، در نگاه مرلودريافتخرده
اي تاريخ، سیلي بیکران از هنگذارد که در آن، هرگونه رويارويي با ابرگفتماانتظلري ميچشم

کند. اولسون نیز باور دارد که غرب و جان را زنده ميشده و بيها و اساطیر فراموشفرهنگ
شناسي و کاوش در خويش بپردازد؛ در باستانطلبش، بايد بهابرتمدن روشنگر و تمامیت

بايل مايا، در ق ها و رقصهاي قبايل پرو و مکزيك، در ترانههاي منسوخ و مومیاييتقويم
-چه مرلورا جستجو کند. در اين راستا، آنها خود( زير سنگ544: 2006)لمان، « حشرات»

معني کلمه در گرو تجربیات پیشین آن »بین واژگان است: « رابطة»ورزد پونتي بدان تأکید مي
 کند. پس هويت، زادة حواس است کهها، اصالت تجربه را نفي ميکلمه است و تداعي ايده

دو »(. افزون بر اين، 17: 2005 پونتي،-)مرلو« گیردياد آوردن حواس پیشین جان ميواسطة بهبه
ها تنها در زنجیرة همخواني و جايگزيني قرار شوند. آنواژه هرگز همزمان درک و پردازش نمي

دون گیرند. ]...[ پس شناخت، نتیجة نظام جايگزيني است که در آن اثري در پس اثر ديگر، بمي
)همان(. بنابراين، برداشت از « زنندرسمیت بشناسند، ادراک را رقم ميکه يکديگر را بهاين

هیچ دلیلي، مدام در حال ظهور اي از ايماژها نیست که بيچیزي جز مجموعه»دنیاي پیرامون 
___________________________________________________________________________  
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ترين ايماژها و احساسات است. توان دريافت کرد، سادهاست. تنها چیزي که از واژگان مي
)همان(. « گذارد. شناخت، حقه و وهمي بیش نیستناپذير باقي ميهیم نیز تأثیراتي توضیحمفا

واسطة ها بهيابد و تداعيهاي مبهم کاهش ميواکاوي اشتباه هماننديمعنا به»بدين گونه، 
بیني اولسون (. در شعرورزي و جهان18)همان: « شوندمعني ميمجاورت صرف با يکديگر بي

گرايي و گیرد. او از سنت تجربهها نشأت ميها و فضاي بین ابژهدراک از ابژهنیز زمینة ا
هاي پابرجاي شناخت در اين مسلك دوري کند و در تالش است از ستونمعناسازي شکوه مي

آن تکیه کند و بهها، دنیايي عیني را خلق مييمن ساکن نگاه داشتن دادهگرايي بهجويد. تجربه
 زند. مي

توان در تالقي و رويارويي هنر و علم در شعر اولسون يافت. ويکردي را ميچنین ر 
 دهد:واري از مرغان ماهیخوار ارائه مياو توضیح دانشنامه

دار، با هاي ظاهري از اين قبیل است، پاهاي باريك، منقار دندانهويژگي
 هاي رنگي که کوتاه و دوارند، دم غیربرجسته.آمده، بالنوکي پیش

 ينها مهم نیست. پرندگان مهم نیست. اما ا
 اندافسانه
 (  540: 2006ها. )لمان، افسانه

ياد آوردني که هر بار، تصوير پرندگان شدگان است؛ بهياد آوردن فراموشآنچه اهمیت دارد، به
گذارد. دانشنامه باقي نمياي جز رجوع بهکند و براي زنده نگاه داشتنشان چارهرا محو مي

گیرد. در اين روند، گذشته و نظر ميآوردن و فراموش کردن دريادتاريخ را نوعي بهاولسون 
ياد آوردن، گذشته را رود؛ هر بار بهحال از ياد ميشود و درعینياد آورده ميها بهخاطره

شود. پس ياد آورده نمياي از خاطره بهاي از گذشته، بارقهتر کند و با هر تالش، تکهرنگکم
دوش جاست که تجربه، بهسپاريم. ايندست فراموشي ميآوريم، بیشتر بهياد بیشتر به هرچه

يکديگرند. « ديگري»اي که شود؛ گذشته و آيندهسوي آينده ميکشیدن گذشته و حرکت به
تغییر و »است؛ واقعیت انسان و تاريخ، چیزي جز « حاضر»اي تاريخ در نگاه اولسون، پديده

چه ( نیست. تاريخ، ادراک است؛ درک و شناخت هر آن350: 1974گرينزپن، )« ناپذيريپايان
سازي امري فراشخصي است. پس ها و جغرافیا نقش نبسته است. تاريخ، شخصيکه بر نقشه

( 151: 1974)استیمپسون، « نگارجهان»و تاريخِ جهان، از يکديگر جدا نیست؛ من، « من»تاريخِ 
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« نگاريواژه»همین دلیل، اولسون منطقِ شعرش را يابم. بهميو فردنگارم که در زبانْ هويت 
و ماهیت فیزيکي زبان. چنین نگرشي، زبان را  قلم کشیدن مادهخواند؛ به( مي155)همان: 

وقفه در فرايندي خودپرسشگر در شمارد؛ اجزايي که بي)همان( مي« جزء»و « روند»ترکیبي از 
تسخیر »داند: اجزا ميشعر را ساختاري از اين خردهگیرند. اولسون کنار يکديگر جاي مي

اي ناب و فراشخصي، تأثیر بدن و جوارحش، عوامل اجتماعي مانند زندگي شهري، لحظه
سیاست و اقتصاد، رويدادهاي تکراري مانند تولد، مرگ، رويدادهاي تاريخي مانند استعمار، 

توان رويکرد تاريخ بیروني را مي(. اين همنشیني تاريخ دروني و 157)همان: « الگوهاکهن
شهرها و متکي به نظر گرفت. معبد مرغان ماهیخوار، فضايي تازه اماادراک درمتفاوت اولسون به

است. فقط آمريکا، بلکه جهان را در دل خود جاي دادههاي ديگر است که تاريخِ کنوني نهافق
( خواند؛ 232: 1984ثنبرگ، )رو 1«بوطیقاي بومي»توان نوعي اين نگرش اولسون را مي

ها. چنین پايان و اولین ياختههاي بياست، بر ازلها بنا نهاده شدهشعرسرايي که بر اولین
جستجو  خفتهگوشة تاريك قبايل و معابد زيرخاک، تاريخ آمريکا را در گوشه2نگاريجهان

 کند. مي
ادراکي ک را بهادرا»فرض تاريخي خاص، چنین نگاه پديدارشناسانه، بدون پیش

دهد. اين نگرش ( اتصال مي470: 1977)والدراپ، « احساسي ديگرديگر، احساسي را به
کند. اولسون با و مراکز ثقل در تاريخ نقض مي گذشتهاولسون، باور پاوند و ويلیامز را به

)همان( و « بسط دهد، فراخ و پذيرا کند»بازنگري گذشته بر آن است هويت را تا حد ممکن 
)لمان، « من يوناني نیستم و قطعاً رومي هم نیستم»سرحد و مرز رسم کند: ها را از نو و بينقشه

کند که (. بدين ترتیب اولسونْ سوژة پساشخصي )سوژة حسگر( را خلق مي543: 2006
خفه « من»در واقعیت، ديگري در درون »گردد: واسطة ديگري، در پي خودآگاهي ميبه

شود. من و ديگري در ديگري مبدل ميحدود مشخصي ندارد، همزمان به «من»شود، چراکه نمي
« کنیمنامِ ادراک فعالیت ميهاي بيعنوان سوژهگیريم و بهدنیايي واحد کنار يکديگر قرار مي

 (.411: 2005 پونتي،-)مرلو
زمینه، افقي نخستین و ازلي در پس ادراک قائلند. اين پسپونتي، به -اولسون و مرلو

گیرد؛ با انتظارات خود ميشکل و ساختار به« سازي -حالزمان»معلوم و بیکران است، اما با نا
شود: دهد و خود نیز دستخوش تغییر مياز آينده و خاطرات گذشته، آگاهي را دمادم تغییر مي
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همپوشاني همیشگي خاطرات گذشته وصل است، بهزمان حال، مانند يك ضخامت و حجم، به»
سازي در تکاپو وراي زمان و زمان« دنیايي غیرانساني»(. پس 56: 2012)ماراتو،  «با خاطرات
فضاي طبیعي و نخستین، شکل هندسي ندارد و دريافت واحد از ابژه را تضمین »است: اين 

پونتي، -)مرلو« دهد که عیني نیستکند. بايد دانست که اين فضا دنیاهايي را بازتاب مينمي
کند؛ آگاهي، دنیا را بر ر اين شعر، آگاهي را نوعي پیشگويي فرض مي(. اولسون د343: 2005

زند که تداوم کند. او از تاريخي دم ميبیني ميانسجام و يکپارچگي پیشاساس نیازش به
 :تاريخ است؛ از زندگي که ادامة سنتي پیشاتاريخي استپیش

 تغییر بودن از احتماالت نیستدر شرايط مختلفْ بي 
 هاها، حیوان و/يا ماشینند سازهسنج باشیم. سازهنیم نکتهتواما مي 
 پیام نیاز دارند. و پیام چیست، پیامارتباط و/يا کنترلند. هر دو به 
 سنجش در زمان استزنجیرة متوالي رويدادهاي قابل 
  
 تولد هوا، 
 تولد باران

 وضعیتي بین آغاز و پايان
 بین تولد و آغاز
 النة متعفن ديگر

 (542 :2006کند . . . )لمان، ست، تنها خود را بازنمايي ميتغییر ا
وقفه در پونتي، ادراک يعني توالي و تزلزل، بدين مفهوم که ذهن بي-در پديدارشناسي مرلو

ها انتخاب و پردازش بايد دمادم بین دادهگیرد و ميشکل قرار ميهاي پراکنده و بيمعرض داده
ها منتقل کند تبديل حیوان و ماشین و هرآنچه دادهک از انسان بهکند. در اين روند گزينشي، ادرا

ها، انسان را در دنیاي فناوري، مانند رسانهشود؛ براي مثال، گذار از غرايز، مانند گرسنگي، بهمي
ادراکي اي ديگر، از ادراکي بههداداي بهکند، گذاري سريع از دادهصیروريت محض رها مي

برد. اين درک سر مياش در درک محیط بهها و تواناييم پیوستگي دادهديگر. انسان با توه
سطح آگاهي و ها بهها است؛ منتخبخیالي، محصول روند گزينش و حذف برخي از داده

 يابند. قعر ناخودآگاه، همان فراخود، همان ديگري در خود، راه ميشدگان بهحذف
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بوطیقاي اولسون بايد بدان  پونتي و-ساحت ديگري که در پديدارشناسي مرلو
پونتي از نقش کلیدي -پرداخت، تجربة تناوري است که ارتباطي تنگاتنگ با تاريخ دارد. مرلو

کند که دارد. او بدن را نوعي تجربة خلق فضا قلمداد ميسوژه يا فضاي ادراک پرده برمي -بدن
. پس مراد از بدن، شودها، جنس، بعد و ماهیتش دگرگون ميهمکنشي با ابژهدر هر خرده

دهد، پیش از من، که فضاي مرا اي ديگر وراي من جوالن ميسوژه»نوسان است: فضايي درحال
(. 296 :2005پونتي، -)مرلو« زندکند. فضا و ادراک، تولد انسان را رقم ميدر خود مرزبندي مي
، از قبل «بودننخستین تماس با »يا همان  تواند آگاهي بسازد. احساسسوژة داراي تن، مي

اي اي ساکن و يا لحظهحس، ماده»فضادار است؛ پس هر احساس نوعي ساخت فضا است: 
-)مرلو« انتزاعي نیست، بلکه ساختار آگاهي است. آگاهي، ساختن فضا و در فضا بودن است

، رو، اولسون شاعر فضاهاي شهري و باستاني، سنتي و مدرن مي(. ازاين437: 2005پونتي،  شود
با حس مسلم بودن جسم  ها، تا نشان دهد ساختار خودآگاهينگار معابد و آسمانخراشتاريخ

-، بدن«سنجش در زمانزنجیرة متوالي رويدادهاي قابل»شود. در شعر او، در در فضا، خلق نمي
کند. اما در اين را احساس مي« باران»و « هوا»گذارد؛ هاي مختلف را پشت سر ميسوژه حس

جويد، همان فراآگاهي و ديگري در پس ذهن خودآگاه. گويي را مي« آغاز»و « تولد»توالي، 
حسگري جسم، جزئي از تاريخ است: در مسلك اولسون، تجربة تنیت، امري تاريخساز است و 

 تواند بر هويت تأثیر بگذارد. شده در پرو ميهاي کشفهاي مائو و مومیاييسنگ سخنرانيهم
دهد. سوي جسم و تجربة تناوري سوق ميفلسفه را بهپونتي -بايد اشاره کرد مرلو

بدن «: »کنددنیا را بازنمايي مي-در-اي طبیعي است که ابعاد زيستي و تجربي بودنسوژه»تن، 
خود و در بههمواره چیزي فراي خويش است؛ جنسیت و آزادي، طبیعت و فرهنگ؛ بدن قائم

(. درحقیقت، آگاهي، مانعي بزرگ 231: 2005پونتي، -)مرلو« ديگري استعین حال وابسته به
يابد و تنها در ارتباط با سوژه در زمان وجود مي-بین شناخت )سوژه( و ابژه است. پس بدن

دگرشکلي و واتنش »است؛ « بیناسوژه»پونتي از -پذيرد. اين تعريف مرلوديگري نقش مي
: 2010پونتي، -)مرلو« انهاي از تکرارهاي خالقسوي آيندهبه گذشته و حال براي گشايش عرصه

دارد که سوي آينده قدم برميها و با بار گذشته بهکنش با ساير سوژه»سوژه در  -(. پس بدن76
)همان(. پس ادراک نوعي تغییر در ثبوت و « شوددر نهايت فراموشي ابتدا و آغاز را منجر مي

ر پاية ثبوت در تغییر است؛ نوعي نوسان بین فعل و انفعال، ساخت و سکون.  سازوکار آگاهي ب
، فضا اي چنین است: تجربه و لمس ابژهتناوري بیناسوژه د ها که از فیلترهاي جنسیت، زبان، نژا

 -بدنها، سوژه را بهکند. هر يك از اين فیلترها در کنار تزلزل و سیل دادهو مکان عبور مي
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« آگاهي»و « بدن عیني»ین ، تالقي ب«دنیا-در-بودن»کند. پس گسیل تبديل مياي درحال سوژه
« سوم شخص»و « اول شخص»است که تفاوت بین « ديدگاهي پیشاعیني»نیست، بلکه 

کند: من را ديگري را مجذوب ديگري مي« من»کند و ( را نفي مي29: 2013 )ديگري( )لندز،
 کند.مي

توان در اين سطرهاي شعر اولسون مصداق گوياي تجربة تنیت و فضاآوري را مي
 و کرد:جستج
 يك مرده نه بلکه بسیار       
 کند، بازخورد قانون استتجمع نه بلکه تغییر، بازخورد ثابت مي       

 گذاردکس دو بار پا در يك رودخانه نميهیچ    
 میردمیرد هوا هم ميگاه که آتش ميآن         

 ماند و نیستکس يکي باقي نميهیچ    
 (541: 2006پروريم. )لمان، گوي مشترک، هزاران ظاهر و الگو ميحوالي يك ظاهر، يك ال       

 
شود و پیش رانده ميآيد، بهحرکت درميو واکنش به« بازخورد»موتور تجربة تن، با قانون 

لحظه در حال انقباض، انبساط، تکثیر و تغییر است. اين بهکند که لحظهفضايي را خلق مي
هاي حواس، پردازش گزينشي ذهن، ي از دادهاشناختي که ملغمه -فضاي ادراکي

و سطح است، « ظاهر»باخته، روياهاي آينده و هزاران نفوذهاي ناخودآگاه، خاطرات رنگاعمال
ها، مدام دستخوش دهد. پس تنیت در همسايگي ابژهپونتي را نشان مي-سبك مرلوتناوري به

پونتي با رويکرد -ندد. مرلوببر آن نقش مي« هزاران ظاهر و الگو»شود و دگرديسي مي
پديدارشناسي هوسرلي و رابطة منجمد و صرفاً دوسويه بین سوژه اش، ابعادي جديد بهتناورانه

افزايد. در مکتب سنتي پديدارشناسي، تجربة بدن ناديده گرفته شده، گويي يکپارچگي و ابژه مي
ست، گويي سوژه بدون الوجود و قطعي اها، الزمو قوام تن سوژه در رويارويي با ابژه

وار اي براي ذهن سوژهکند. در اين نگرش، بدن نیز ابژهها را پردازش ميگري بدن، ابژهمیانجي
کند و دچار گسست و و دستوراتش است. اما تجربة سوژه از ابژه، از پهنة تنیّت گذر مي

 شود. توازني ميبي
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ماهیخوارش،  و مرغان« ناندفردي»ياد آوردن راوي شعر اولسون نیز در ابتدا با به
کند که در آن رود. بدين مفهوم که اين خاطره، اين ابژه، فضايي را برپا ميمیقات با تناوري ميبه

نشیند و مي« مردگان»همنشیني با اساطیر و شود و بهقعر زمان و مکان کشانده ميجسم به
تواند از بندبند وجودش اطمینان ميشان ديگر نواسطهکند که بهايماژها و صداهايي را تجربه مي

اين موارد اشاره کرد: صداي زني از قبايل اَزتك که کودکش توان بهداشته باشد، براي مثال مي
مردگاني که ايستاده »، تصوير «مار )شیطان( دور شو»گويد: دهد و ميرا در رودخانه غسل مي

رة »ائو و رنگ آبي پرندگان، هاي م(، انعکاس سخنراني542: 2006)لمان، « انددفن شده ی رداي ت
کاررفته در ( به541ي )همان: «طال»که در پي « خونشانکشیشان و موهاي کثیفِ آلوده به

هاي حسي و اند. بدين ترتیب، تنیت راوي و خواننده در اليههاي ماياييمجسمه
لسون بايد قول اوگیرد که بهاي جان ميسوژه-شود. حال بدنتاريخي/اساطیري سرگشته مي

ابژة ديگري معطوف کند و هرگز از اي به( را از ابژه540ش )همان: «توجه»درنگ بي
خودواسازي نهراسد. پس در شعر اولسون، فضاي تن با انفعال و رابطة انعکاسي با دنیاي 

هايي که ها و انگیزشبلکه با دريافت، خلق، بازخلق و چینش محرک پذيرد،پیرامون شکل نمي
سوژه، ابزار ارتباط با جهان است، بدني -آيد. پس بدنوجود ميخ و اسطوره متصلند، بهتاريبه

شود ( و همین امر باعث مي257: 2005پونتي، -)مرلو« گر و هم محسوس استهم حس»که 
 شفافیت و معنا از اين ارتباط رخت بببند.

 
 نتيجه

پونتي پرداخت. -ر انديشة مرلوواکاوي پديدارشناختي بوطیقاي اولسون از منظاين مقاله به
پونتي براي تحلیل صنعت -عنوان دو مفهوم کلیدي در فلسفة مرلوبه« سوژه-بدن»و « ادراک»

کار بسته شدند. اولسون شاعري است که گفتمان در باب ادراک و هويت شعري اولسون به
. در اين داندپسامدرن را بدون بازي بین اسطوره و تاريخ، داستان و واقعیت ممکن نمي

سازد، ناپذير ميکشاکش، تجربة تن و تنانگي است که ادراک را هرچه بیشتر متزلزل و تکیه
 گیرد که از فیلتر بدن و حواسش،اي براي ذهن در نظر ميبدين مفهوم که اولسون تاريخ را داده

ري ادراکي و کند. اين گذار، تاريخ را امها عبور ميذهن ناخودآگاه، خاطرات، روياها و انگیزش
الگوها، ها و کهنموقعیت، زمان و مکان، اسطورهسازد. ادراک بهادراک را امري تاريخي مي

شده طراحياي از عوامل ارادي و غیرارادي، تصادفي و ازپیشهاي حواس و طیف گستردهداده
کند. مياي تنانه، تاريخي و موقعیتي ترسیم وابسته است. پس اولسون ادراک پسامدرن را تجربه
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ادراک کند، بلکه با حضور فعال در آن بهسوژه با مشاهدة موقعیت، خود را استنباط نمي
سوژه نیز در مرز بین ابژه و ادراک جاي دارد، چراکه تفاوتي بین آنکه ادراک  -رسد. بدنمي
        شود، وجود ندارد.      کند و آنچه درک ميمي
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