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چکيده
شعر پسامدرن آمريکا به رهبري چارلز اولسونْ با نگاهي مرکب از رويدادهاي (پیشا)تاريخي و
تجريه هاي شخصي ،بستري پويا براي بررسي پديدارشناختي فراهم ميآورد .پژوهش حاضر
بوطیقاي اولسون را از ديدگاه پديدارشناسي موريس مرلو -پونتي بررسي ميکند « .ادراک» و
«بدن -سوژه» دو مفهوم کلیدي در انديشة مرلو -پونتي  ،براي بررسي نخستین شعر پسامدرن
اولسون« ،مرغان ماهیخوار»  ،بهکار ميرود .پژوهشگر به دو پرسش پاسخ مي دهد :رويکرد
اولسون به تالقي هويت معاصر و تاريخ چیست؟ او چگونه هويت آمريکايي را در ارتباط با
تاريخ باستان بازخواني ميکند؟ بدن -سوژه ،کالفي از اساطیر  ،تاريخ معاصر و باستان  ،ذهن
(نا) خودآگاه و کهنالگوها است که در هجوم ابژههاي پیرامون ،ميکوشد بها دراک برسد .اما
ادراک  ،بدون میانجیگري بدن و حواس ناممکن است .اولسون ،ادراک را امري ت نانه و متزلزل
مي بیند که در معرض دادههاي حواس قرار دارد و بهدل یل تأثیر خاطرات مبهم ،تاريخ معاصر
آمريکا ،اساطیر اروپا و آيینهاي باستاني آسیاي جنوب شرقي و آمريکاي التین دچار گسست
ميشود .بررسي پديدارشناسانة شعرپردازي اولسون نشانگر آنست که ادراک پسامدرن ،التقاطي
از برانگیزشهاي تاريخي ،اساطیري و تناورانه است.
واژگان کليدی :چارلز اولسون ،موريس مرلو -پونتي ،پديدارشناسي ،ادراک ،بدن -سوژه ،تاريخ

___________________________________________________________________________
(نویسنده مسئول)Email: nargesmontakhab@gmail.com
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مقدمه

1

چارلز اولسون ( ) 1910-1970با انتشار رسالة کارشناسي ارشدش ( )1947بر آثار هرمن
ملويل  2وارد کارزار ادبیات و نويسندگي شد .با رياست کالج بلك مونتین  3در سال ، 1951
شهرة شعر و اسلوب پسامدرن او از هر محفل ادبي در آمريکا بهگوش ميرسید .اين کالج ،مهد
تولد شعر پسامدرن بود که در آن هنرهاي تجسمي ،نمايشي و موسیقي به دست تجربه و
نوگرايي سپرده مي شد و هنرمندان سرامدي همانند جوزف آلبرز  4نقاش ،جان کیج  5آهنگساز،

مرس کانینگهام  6طراح رقص ،رابرت کريلي  ،7رابرت دانکن  ،8دنیس لورتوف  9شاعر ،مرزهاي
انواع هنر را درهم گره مي زدند و هنر بینامتني و بینارشته اي بهعرصه ميآوردند .با بسته شدن
کالج در سال  ، 1956اولسون بهزادگاهش گالستر  10در ماساچوست هجرت کرد و تا آخر عمر
به نگاشتن اَبَرشعرش ،ماکسیموس  ،11پرداخت؛ کالنشعري بهسیاق کانتوس )1915-1962( 12
ازرا پاند  13که نزديك به بیست سال در ذهن اولسون النه کرد.
براي درک هرچه بهتر بوطیقاي اولسون ،بررسي مانیفست شعر پسامدرن او با عنوان

«شعر پروژکتیو»  14يا «شعر باز»  ) 1950( 15حائز اهمیت است .اولسون شعر باز را گامي
پیشرونده د ر راستاي مکتب شعري پاوند و ويلیام کارلوس ويلیامز  16در نظر ميگیرد ،گامي که
تصويرگرايي  17پاوند و همرکابانش را بهسخره ميگیرد و شعر را به خاستگاهش يعني «هجا» و

«سطر» بازميگرداند .اين بار ،سنگ بناي شعر از «سطر» « ،بند» و «عروض» بر دوش «سیالن
آزادانة ادراک» (لمان )539 :2006 ،گذارده ميشود .حال «تنفس»  ،مدت زمان و حالت اداي
___________________________________________________________________________
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کلمات ،نهاد شعر را مي سازند .اولسون دو قانون جديد براي بازي شعر وضع ميکند« :هجايي
که بهگوش مي رسد و سطري که با دم و بازدم قوام ميگیرد» ؛ اين است قاعدة «نگارش
میداني» ( 1کوک .)288 :2004 ،اين مريد اي اي کامینگز  ،2به«توان ماشین تحرير براي خلق و
دگرديسي محتوا و ظاهر شعر» پي مي برد و براي نیل اين هدف ،به جاي ويرگول از عالمت
ممیز استفاده ميکند تا بهسکون دست يابد» :مکثي سبك و نامحسوس که بهسختي ميتواند
کلمات را از يکديگر جدا کند .ويرگول ،بهجاي صدا ،معنا را منقطع ميکند» (لمان:2006 ،
 .) 539اولسون شعر را چنین توصیف ميکند « :انرژي که از شاعر و به دست خود شعر
به خواننده منتقل مي شود .پس شعر بايد در تمام لحظات ،سازه اي با انرژي باال باشد ،نوعي
تخلیة انرژي .بهمحض اينکه شاعر بهساختار باز قدم ميگذارد ،وارد نگارش میداني ميشود و
هیچ نشاني جز خود شعر ،او را در اين راه هدايت نخواهد کرد» (کوک .)289 :2004 ،شعر،
«توصیف نیست» ؛ «کنشي است براي تبادل بيواسطگي و انرژي» (فرگوسن.)2118 :2005 ،

براي نگارش در میدان شعر ،براي بودن در فضاي ساختارِ باز و خارج از حصار تغزل و سنت -

گرايي « ،ادراک بايد بي درنگ و بيواسطه به ادراکي ديگر متصل شود» (کوک.)289 :2004 ،
اولسون زنجیرة ادراک را عامل و عنصر انکارناپذير در شکلگیري بوطیقايي جديد ميپندارد که
در آن تراکم و انباشت تصاوير و هجاها بر القاي معنا و احساس برتري مييابد .هجا،
« کوچکترين و قدرتمندترين عنصر شعر است که بر سطرها حکم ميراند .شعر از اواخر دورة
رنسانس تا ازرا پاوند ،هجا را فداي شیريني و مالحت وزن و قافیه کردهاست» (کوک:2004 ،
 .) 290اين هجاست که کلمات را در تضاد و تعامل با يکديگر قرار مي دهد .با پا نهادن در
قلمرو هجا ،اين حداقل زبان ،ايستادگي برابر گفتمان منطقگرا و انسجامجو در سنت شعر آغاز
مي شود .هجا خودانگیخته است؛ گوش ،وقوع هجا و دستکاريهاي شاعر را ميشنود و
مفتونش ميشود .شاعر با نفسش ،هجا را تکهتکه ميکند و شنونده را گوشبهزنگ نگاه مي دارد
تا هر آن رخدادي نو را در هجاکاري شاهد باشد.
ديگر «پادشاه» در قلمرو شعر اولسوني« ،سطر» (کوک )290 :2004 ،است(« :سوگند
مي خورم) سطر از نفس شاعر ميآيد ،از تنفس آنکه مينويسد» (همان .)291 :آخرين عنصري
که اولسون بهمیدان شعر مي افزايد ،ابژهگرايي  3است .شعر سازه اي پويا ،خودانگیخته و باز است
که از دم و بازدم ،سطر ،موارد ادراک يعني « ايماژ ،صدا و محتوا» (همان )292 :بهوجود مي آيد.
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حال که تنفس «تمام نیروي زبان را بازپس ميگیرد ،همه چیز به اشیاء و مواد تبديل ميشود .هر
يك از اين عناصر ،انرژي خاص خود را بهشعر تزريق ميکند که البته بايکديگر در تالقياند»
(همان) .در اين شهرآشوب« ،نقشهاي زباني (صداها و کارکردها) بهناگاه طراوت مييابند»
(همان) و اين ماشینتحرير اولسون است که اين تولد دوباره را ثبت ميکند .حك کلمات بر
صفحة کاغذ تسلیم دم و بازدم ميشود؛ شاعر ميتواند «سکوت و تعلیق هجاها» (همان)293 :
را بر صفحه نقش بزند .حال زمان آن فرا رسیده تا شنیدار که مدتها « در قافیه و نظم زنداني
بوده» (همان )294 :رها شود و به خروش اَبَرمرداني مانند والت ويتمن  1براي خلق هنري

شفاهي و حماسي بپوندد .شاعر شعر پروژکتیو ،از جوالن دادن «من» تغزلي و احساسياش
ممانعت ميکند .هنر اين شاعر ،بودن در میدان بزرگ ابژهها و برونذاتها است؛ میداني که
ديوارها و باروهاي هويت و سوژه را فرو ميريزد.
با ابزار هجا ،سطر و ابژهگرايي ،اولسون وارد معرکة شعر و ارتباط پاياپايش با هويت
مي شود .در اين راستا و در تبیین شعر پروژکتیو چ نین ميتوان برداشت کرد که اولسون ،شعر را
کنشي تاريخي و پديدارشناسانه قلمداد ميکند .هويت ،بافتي پیچیده و متغیر از دورهها و
بسترهاي تاريخي است .در اين نوع از پديدارشناسي ،تاريخ و شناخت وارد چرخه اي دوسويه
مي شوند و يکديگر را همپوشاني ميکنند؛ بدين مفهوم که تاريخ و نگاه تاريخي بههويت ،نوعي
از شناخت را به ثمر مي نشاند که مدام در حال پرسش دربارة گذشته و آينده است .از سوي
ديگر ،ادراک نیز به نوبة خود تاريخ را بازنويسي ميکند .اما فايدة اين نگاه تاريخي چیست؟
پاسخ اولسون قاطع است :شکافتن مرزهاي هويت و تاريخ براي رسیدن بهافقهاي دست
نخورده تر و يافتن مفري براي رهايي از زبان و شعر مستعمل .نگاه تاريخي اولسون به ادراک،
آبشخور به عرصه آمدن پسامدرنیسم در صنعت شعري آمريکا در دهة شصت میالدي است.
اولسون ،تاريخ را حرکتي خطي بهسوي غايتي خاص نمي بیند .انتها و آخرالزمان براي او
جذابیتي ندارد؛ او در پي ابتداها و آغازها است ،آن لحظاتي که تاريخ در حال پیشروي،
بهگذشته و سرآغاز سرک ميکشد تا نشان دهد هويت جرياني تاريخي است که در پیوند با
گذشتگان و گسست از آنها شکل مي گیرد .هويت ،هم آني و هم تاريخي است؛ براي آني بايد
از تاريخ جدا شد و براي آني بايد بدان پیوست .پس شاعرِ دنبالروي اولسون ،تاريخنگار
___________________________________________________________________________
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صرف نیست؛ باستانشناسي است که اليهاليههاي شناخت و (خود)آگاهي را ميکاود و ثابت
ميکند «من»  ،تکة چسباني از اعصار ،نژادها ،جنسیت  ،باورها و آيینهاي گونهگون و متضاد
است.
اين مقاله بر آن است تا نگاه اولسون بهتاريخ ،هويت و زبان را در شعر «مرغان

ماهي خوار»  ) 1949( 1از منظر پديدارشناس فرانسوي ،موريس مرلو -پونتي  2بررسي کند.
پديدارشناسي مرلو -پونتي ،اين هواخواه مکتب ادموند هوسرل  3و مارتین هايدگر  4و

اگزيستانسیالیسم ژان -پل سارتر  5و گابريل مارسل  ،6ستون شناخت را بدن و تجربة تنآوري
مي داند .اين جاست که او پديدارشناسي متقدمینش و تأکیدشان بر خودآگاهي را بهچالش مي -
کشد ،چراکه بدن و خودآگاهي دوشادوش و نه منفك از يکديگر براي نیل شناخت در تالشند.

مرلو -پونتي با رد دنیاي ازپیشآماده ،بر ابعاد تاريخي و تنانة  7تجربه پافشاري ميکند .تعامل با
محیط ،بروندادِ عواملي مانند زمان ،مکان ،جنسیت و زبان است که در پديدارشناسي هوسرل

غايبند .پديدارشناسي « ادراک»  8و «بدن -سوژه»  9يا تن آوري مفاهیم کلیدي در انديشة مرلو -

پونتي اند که در اين مقاله بهکار بسته خواهند شد .جستار پیشرو ،رويکرد تاريخي اولسون را
به بوطیقا ،نوعي پديدارشناسي ادراک در نظر خواهد گرفت که در آن تنآوري نقش اصلي را
ايفا ميکند .تاريخ نگاري اولسون را ميتوان بازتابي از روند درک و پردازش دنیاي پیرامون
دانست .پرسشهايي که در اين مقاله بهآنها پرداخته خواهد شد بدين شرحند :برداشت اولسون
به عنوان بنیانگذار شعر پسامدرن از تالقي هويت و تاريخ چیست؟ اهمیت نگاه تاريخي و
فراتاريخي در شعر اولسون چیست؟ چگونه شعر اولسون مرزهاي پديدارشناسي سنتي را
بهچالش ميکشد و اين چالش چه ابعادي از شعر پسامدرن آمريکا را آشکار ميسازد؟
بهزعم شعرشناسان« ،مرغان ماهي خوار»  ،اولین شعر اولسون است که پیش از انتشار
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،
ماکسیموس  ،هموار ميسازد« .مرغان ماهي خوار» براي اولین بار رويکرد اولسون و شعر
___________________________________________________________________________
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پسامدرن را بهتاريخ مورد واکاوي قرار مي دهد و بین ادراک و تاريخ ،آگاهي و روايت پیوند
ايجاد ميکند .اين شعر نمونه اي بارز از رويکرد شعر پسامدرن آمريکا است .با توجه
بهگستردگي و وسعت ماکسیموس« ،مرغان ماهي خوار» ميتواند در مقیاسي فشردهتر ،انقالب
شعر پسامدرن را بهتصوير بکشد .و اما شأن انتخاب مرلو -پونتي از محفل پديدارشناساني مانند

هوسرل و پل ريکور  ،1تأکیدي است که او بر بي ثباتي و فراآگاهانه بودن ادراک مينهد .مرلو -
پونتي تنها پديدارشناسي است که ذهني فراشخص ي و پیشاتاريخي را متصور ميشود که
سازوکارِ آگاهي از دنیاي پیرامون را فراعلّي و در گروي تکانههاي ناخودآگاه ،اساطیري،
غريزي ،جنسیتي و زباني مي بیند که پیوسته در تالقي و تعامل با محیط ،روند شناخت را تحت
تأثیر قرار مي دهد .پس ادراک ،محصول رابطة دوسويه و خطي ب ین سوژه و ابژه نیست؛ بلکه از
تاختگاه چندين سويه ،پراکنده و تصادفي تکانشها و دادهها عبور ميکند .او غايت فلسفه را
پس از هگل ،نیچه و مارکس ،پديدارشناسي مي داند تا راه براي پندارههايي مانند «ديگري» ،
«زمان» و «تجربه» (مرلو -پونتي )2005 ،هموار شود .آن چه مضمو ن اصلي اين مقاله را ميسازد،
هويت بیناسوژه اي و بیناتَني در بوطیقاي اولسون و فلسفة مرلو -پونتي است؛ رسیدن بهآگاهي
که « ادراکي» ( 2مرلو -پونتي ) 416 :2005 ،است و تنها با تجربه کردن لحظهبهلحظة دنیاي ابژهها
ممکن مي شود .بايد توجه داشت اين مقاله در پي تحلیل موضوعي صرف از شعر اولسون
نیست ،بلکه مي کوشد نشان دهد نوعي رويکرد پديدارشناختي در قلب شعر پسامدرن و
به نمايندگي اولسون وجود دارد .شايد بتوان گفت ،لحظات آغازين پسامدرنیسم در شعر آمريکا
عمیقاً با پديدارشناسي گره خورده است .اين نوع از پديدارشناسي ،التقاطي از درکِ تاريخي،
تنیّت و هويت است.
پدیدارشناسی مرلو -پونتی
در اين بخش دو مفهوم کلیدي در انديشة مرلو -پونتي ،ادراک و بدن -سوژه ،بررسي ميشود .در
ابتدا بايد گفت « در پديدارشناسي  ،نقطة شروع کنش ذهني ،شك است .اين شك فلـسفي در
واقـع میـراث دکارت است که محس وسات را مشکوک و غیرقابل اعتماد معرفي دانست»
(سام خانیاني .)99 :1392 ،در اين نگاه « ،دکارت انسان را به جسم و روح (ذهن) تقسیم ميکرد
___________________________________________________________________________
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و البته برتري را نیز از آن ذهن مي دانست .پذيرش اين ديدگاه  ،انسان را کمکم از جهان واقع ي
پیرامونش بیرون ميکشـید و از او موجودي تجريدي و بیرون از زمینة واقعي زندگياش ارائه
ميداد .تا آن جا کـه مـيشـد دربارة اين انسان بهگونه اي کامالً مستقل اما انتزاعي نیز بحث کرد
(کاري که کانت در نقد خرد نابش ميکند)» (خطاط و امنخاني .)51 :1387 ،البته مرلو -پونتي

قانون ثنويت دکارتي  1منبي بر جد ايي سوژه و ابژه که ابژه را به«ايده اي با قابلیت بازنمايي»
(فوسر -پولي )92 :2009 ،تقلیل مي دهد ،نمي پذيرد .ادراک ،بازسازانه و ترکیبي است ،روندي
که براي دست يافتن به شناخت ،بايد از هزاران خوان پديدههاي الوان و ناپايدار گذر کند .پس
برخالف هوسرل ،مرلو -پونتي باور دارد« :ما با تجربه کردن ،دنیا را نميسازيم» (همان) .مشکل
اين است که انسان ،پديدهها و نمودها را واقعیت و في الذات مي انگارد .نوشداروي مرلو -
پونتي ،يافتن نوعي از ادراک است که در آن سوژة درحال شناسايي بر ابژه توفق نمييابد.
ازاينرو ،او بدن و تنیّت را وا رد دوگانگي سوژه و ابژه ميکند .در اين تثلیث ،مراودة بین سوژه
و ابژه از گذرگاه بدن عبور ميکند« .بدن -سوژه» مفهومي است که مرلو -پونتي بهجاي «نفس
انديشندة»  2دکارت معرفي ميکند .بدن -سوژه ،مرکبي است از بدن و حواسش ،برونآختهها
(ابژه) و خودآگاهي .آن چه پديدارشناسي مرلو -پونتي را از هوسرل و هايدگر متمايز ميسازد،

تأکید او بر نقش عناصر پیشآگاه« ،پیشتفکري» « ،بَدَوي» ( ) 14 :2005و غیرزباني در روند
شناخت است .میعادگاه ذهن با ابژهها در خالء رخ نمي دهد؛ بلکه هر ابژه ،خاطره و ردپايي از
ابژههاي نهان و ازکفرفته با خود دارد .ابژه هیچگاه از انعکاس اين خاطرات دست نمي شويد.

پس ادراک بهصیروريت پیوند مي خورد و هر بودي و نفس االمري  3تنها در سیل تداعيها،

ممکنات و توانشها حادث ميشود .اينگونه است که ادراک بهسبك مرلو -پونتي ممکن -
الوجود  4و ناضروري مي شود .در اين روند ،بدنْ سو ژه و ابژة ادراک است و دنیاي پیرامون را
شکل مي بخشد و خود نیز شکل ميپذيرد .مرلو -پونتي سمفوني و سازگاري بین بدن و ذهن را
بهچالش ميکشد و نقاط تاريك و تنش آفرين بینشان را متذکر ميشود .مهمترين شاخصة
ادراک «سازمان دهي خودانگیختة پديدههاي دريافتي ،ابهام و بالتکلیفي» (مرلو -پونتي:2005 ،
 ) 98است؛ ادراک ،روندي تاريخي و درحالتغییر است .پس ،عِلیت و قضاوت ،اين دو بازيگر
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در سنت تجربهگرايي ،جاي خود را بهزمینهها ،پسزمینهها و خرده دريافتهاي پراکنده و
ناهمگون مي دهند.
اولین و مهمترين پیشگاه در بدن -سوژة مرلو -پو نتي ،تجربة فراعیني ،فراعِلّي و
فرابازنمايانه از بدن است .بدنْ جزء جدايي ناپذيرِ ادراک است ،هرچندکه ذهن نميتواند به طور
کامل درکش کند .اين بدنْ در زمان و مکان محصور است و در هر موقعیتْ تفسیري خاص از
خود دارد « :در گذشتهمان ،آيندهمان ،محیطمان ،موقعیت جسميمان ،موقعیت ايدئولوژيکمان،
موقعیت معنويمان» (مرلو -پونتي .)157 :2005 ،ازاين رو ،بدن در همزيستي و مشارک بيوقفه
با محیط بهسر مي برد .نکتة قابلتأمل ،ناشناخته و چندپهلو باقي ماندن هر دو طرفِ اين تبادل،
يعني بدن و مورد ادراک است« :دريافتها از يك ابژه و يا پديده در کنار يکديگر قرار ميگیرند
و همنوا مي شوند ،اما تمايز و تضادشان را از دست نمي دهند .ناشناختگي و گمناميشان نتیجة
ژرفاي تاريخي ادراک است که بهمانند سنتي ديرپا در پساليههاي خودآگاه ذهن عمل ميکند»
(مرلو -پونتي .)384 :2005 ،پس با وجود داشتن پیشینه اي ستبر ،دريافتها بينامونشان باقي
ميماند.
در اين رويکرد (فرا)تاريخي و بدويگرا بهتن ،مرلو -پونتي تبییني خاص از فضا ارائه
مي دهد :فضا ظرفي ازپیشطراحيشده نیست و بهعنوان حجمي هندسي ،چیزي را نميسازد.
فضا « ،جهت» « ،ژرفا» و « حرکت» (مرلو -پونتي ) 335 :2005 ،ندارد و در زندگي روزمره ،ذهن
خودآگاه و ناخودآگاه تنیده شده است .اين فضا از «تاريکي» « ،روياها»  « ،اساطیر» و
« اسکیزوفرني» (همان) تشکیل شده است و با دنیاي عیني و مهندسيشده ،فرسنگها فاصله
دارد .اين فضا ،کارزارِ رويارويي با «ديگري» است؛ ديگري که پیشاانساني و ناشناس است،
ديگري که همهکس و هیچکس است و با آغوش باز بايد پذيراي وجودش بود .درحقیقت،
مواجه با ديگري و ديگرانْ با کشمکش و تنش رخ مي دهد؛ راه ديگري براي شناختش و
شناختشان وجود ندارد .ديگري ،مدام در حال تغییر است و خويشتن نیز بههمان میزان در
نوسان است.
در نگاه مرلو -پونتي ،زمان نیز نوعي « ديگري» بهشمار ميآيد .زمان ،عامل اصلي در
غیاب ما از خويشتن است .اين غیاب که البته نبايد نگاه منفي بدان داشت ،مولود هزارتوي
تعامالت و برخوردها ،کنشها و واکنشهاي روزمره است .زمان يا «میدان حضور» شبکه اي از
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روابط« ،يادداريها»  1و «مدت دار شدنها»  2است ،بهگونه اي که « زمان حال ،بر گذشته تأکید
ميورزد و در انتظار آينده مينشیند» (مرلو -پونتي .)487 :2005 ،پس آگاهي انسان ،نوعي روند
زمانیتيافته است .در اين راستا ،پرسشي که مطرح ميشود چیستي تاريخ است .مرلو -پونتي
منطق علیت و به سرانجام رسیدن را از تاريخ مي زدايد .تاريخ ،زايیدة گفتمان و روند «همرساني»
و «بازپسگیري» (مرلو -پونتي ) 96 :1988 ،است؛ تاريخ ،ساختاري از « ادراک و بیان» (همان:
 )97-8است .تاريخ و درزمان بودن به اين معنا است :بهياد آوردن و بههم رساندنِ نقاطِ تاريك و
فراموششده .پس زمانِ حال ،تجربه اي از صیروريت است که در آن انتظار آينده و يادآوري
گذشته ،بودن در حالِ حاضر را ناممکن ميکند .زمان حال ،با دو ديگري اش ،يعني گذشته و
آينده ،معنا مييابد .پس حال ،همیشه فراي خودش است .اخالقمداري که ميتوان از اين
رويکرد بهتاريخ بر داشت کرد نوعي جهاني سازي جسم و ادراک و بودن در تجمع رهايي بخش
تکانههاي فراخودآگاه است.
بوطيقای اولسون :ادراک ،تاریخ و تنآوری
اين بخش با بررسي پديدارشناسانة شعر اولسون ،ادراک ،تاريخ و تجربة تنانه را در صنعت

شعري او بههم پیوند ميزند .اولسون در شعر «مرغان ماهي خوار» بهنگاهي اندامدار  3و
درحالتکثیر از تاريخ دست مييابد که در آن هويت و خودآگاهي معاصر ،مولود و مولد
بدويگري ،کهن الگوها و اساطیر فراموششده و رنگباخته است .اولسون در پي احیاي نیروي
ازکفرفته اي است که ميتوانست نژادهاي مختلف را بهيکديگر نزديك کند؛ نیرويي که تنها از
طريق خلق و بازخلقْ قابل احیا است و بهزعم او ،هرمن ملويل تنها نويسنده اي بود که توانست
«تخیل را بازيابد و گنجینههاي احساسات و تصاوير اساطیري را زنده کند .ملويلْ انقالبِ احیاءِ
اساطیر را برپا کرد» (مريل .)510 :1976 ،اين انقالب ،تاريخ را بهپیش نمي برد ،بلکه بهعقب
بازميگرداند .با اين مقدمه« ،مرغان ماهي خوار» کاوشي باستانشناسانه است که با تصوير معبد
کهن «آنگکور وات»  ،4متعلق به قرن دوازدهم ،واقع در کامبوج آغاز ميشود .اولسون ،از مرغان
ماهي خواري که در حوضچههاي اطراف معبدْ النه گزيده اند شعر ميگويد ،که چگونه «پرهاي
آبيشان» میراث دار فرهنگي الوان است:
___________________________________________________________________________
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آن چه تغییر نميکند /آرزوي تغییر است
او بیدار شد ،در تختخوابش.
تنها يك چیز را بهياد آورد ،پرندگان ،چگونه
وارد خانه شده بود ،از اتاقي به اتاق ديگر رفته بود
و آنها را به قفس بازگردانده بود ،اول آن سبز را،
با پاي ناقصش ،و بعد پرندة آبي،
آنکه امید داشتند نر باشد
در غیر اين صورت؟ بله ،فرديناند ،که نوک زباني از آلبر و آنگکور وات
گفته بود.
او مهماني را بدون کالمي ترک کرده بود .اينکه چطور از جا برخاسته و
کتش را بهتن کرده بود،
نمي دانم .وقتي ديدمش ،در آستانه ايستاده بود ،اما مهم نبود،
او کنار ديوار شب ميلغزيد ،در شکاف ويرانهها ناپديد ميشد.
او بايد ميگفت« ،مرغان ماهي خوار؟
اکنون چه کسي
به پرهايشان اهمیت ميدهد؟» ( 1لمان)539 :2006 ،

رالف ماد در کتاب آن چه تغییر نميکند (« ، )1998فرديناندِ» اولسون را ظهور «پروفراک» 2ي
ديگر مي داند ،با اين تفاوت که مخلوق اولسون در اين شعر ،فردي واقعي است که او در يك
میهماني مالقات کرده بود .فرديناند در حقیقت « جان جرناند» است که بهعنوان موزه دار ،نقاش
و باستانشناس در گالري فیلی پسِ واشنگتن مشغول بهکار بود .اولسون تصويري مبهم از او بهياد
دارد که در حال مستي ميگويد « :آبي ،رنگ آبي پرهاي مرغان ماهي خوار» (ماد.)25 :1998 ،
فرديناند نگران اين پرهاست ،نگران زيباييشان و ارزش ماديشان؛ گويي او نیز تسلیم منطق
نظام استعماري و سرمايه است و از اينکه پرها ديگر ارزش سابق را ندارند آزرده خاطر است.
___________________________________________________________________________
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اين شعر محصول ابژهها است ،ابژههايي خاص که به خلعت خاطرات اولسون درآمده اند.

اين جاست که اسلوب شعري ابژکتیويستهايي چون لويیس زوکوفسکي  1از خود ردپا به جا
مي گذارد ،چراکه اولسون نیز سرگرداني سوژه را در جوالن ابژههاي متکثر و هاله دار ،اصلِ
انکارناپذيرِ هويت مي انگارد .فرياد فرديناند ،يا همان جرناندِ پرداختشدة ذهن اولسون ،براي
نقش ونگار آبي پرهاي مرغان در قصر باستاني ،آغازگر شعري است که بر ويرانهها بنا نهاده
شده است .اولسون نقش يك باستانشناس و فسیلشناس را به خود ميگیرد ؛ کسي که مي خواهد
ظهور و هبوط يك تمدن را به دقت کنکاش کند ،بهاليههاي نهفته و آواهاي نشنیده اش دست
يابد .او در اين کاوش ،سنت شعراي ويرانه سرا مانند الیوت و پاوند را بهچالش ميکشد.
سرزمین ويرانة  2الیوت و پترسون  3پاوند ،دنیايي «راکد» را نشان مي دهد که در آن «کوير ،شهر

و جنگل ،مدام در حال تکرارند» (ماد .)32 :1998 ،اما خرابههاي شعر اولسون در انتظار
منجي اند و بهآينده دل بسته اند.
اولسون اين شعر را نوعي «پديدارشناسي پرندگان» خوانده است که در آن ابژهها،
واکنش برانگیز ميشوند« :آغا ز روايت ،نوعي داستان است که از عینیت و ابژه اي خاص سرمنشأ
ميگیرد و باعث ميشود ما بدان توجه کنیم» (ماد .)21 :1998 ،پس مرغان ماهي خوار ،شعرْ
طلب ميکنند و نه بالعکس .از همین نقطه ميتوان پديدارشناسي مرلو -پونتي را در دل
ابژکتیويسم اولسون جستجو کرد .شیفتگي اولسون بهبرونآختهها (ابژهها) و عینیتهاي دنیاي
پیرامون ،نوعي شار و جريان روانْ خلق ميکند که در آن مرز بین انسان/غیرانسان،
تاريخ/افسانه ،گذشته/آينده فرو ميريزد و «بدن -سوژهاي» ظهور ميکند که تجربه اي ناب را از
فراآگاهي و حتي پیشآگاهي به ارمغان ميآورد  .اولسون ،ماتريکسي تودرتو و پیچیده رسم
ميکند که در آن آگاهي و شناخت ،نه فقط در زمانِ حال و مکانِ حاضر ،بلکه گذشته و آن هم
گذشتة اسطوره اي و بدوي شکل ميگیرد .شبکه اي متشکل از فرديناند خیالي ،جرناند حقیقي،
قصر آنکگور وات ،تمدنهاي آسیاي جنوب شرقي و آمريکاي التین (مانند مايا و اَزتِك)،
همگي نشان از پديدارشناسي «بدن -سوژه» و تالقي ادراک با عناصر فراادراکي و حتي
ادراک ناپذير دارد .اين نوع از پديدارشناسي را ميتوان چنین خالصه کرد :ذهن خودآگاه و
ناخودآگاه شاعر با دو عامل در تعامل قرار ميگیرد :اول ،ناخودآگاه جمعي  ،متشکل از
کهن الگوها ،اساطیر ،نمادها و دوم ،جهان پیرامون و ابژههاي بيپايانش .پس اولسون از اين
___________________________________________________________________________
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حقیقت پرده برمي دارد :هويت و تجربة معاصرْ با بازخلق اساطیر و تاريخِ باستان ممکن است.
به عبارت ديگر ،امر معاصر ،تکويني و تاريخي است .پس هر پديدة نیازمند شناخت ،خود
تاريخي است و تاريخ ميسازد ،از تاريخ ميآيد و بهتاريخ بازميگردد .شناخت ،بهسیاق
اولسون ،کنشي تاريخي و تاريخ گرا است ،تاريخي کهن و آغازين که هويت امروزين را رقم
ميزند.
اولسون از اسطوره اي به اسطورة ديگر ،از باختر به خاور ،از نژادي بهنژاد ديگر نقب
مي زند و در آنها خوديت و تاريخش را مي جويد:
به حرف  Eروي تختهسنگ و آن چه مائو گفت فکر کردم
«روشنايي»
اما مرغ ماهي خوار
«سپیدهدم»
اما مرغ ماهي خوار بهغرب پرواز کرد
«پیشرويمان است!»
رنگ پرهاي سینهاش را
از گرماي خورشیدِ در حال غروب گ رفته بود( .لمان)540 :2006 ،
چهار سال بعد از بمباران اتمي هیروشیما و بازگشايي اردوگاههاي نازي در آشوويتز براي
عموم ،اولسونِ «مرغان ماهي خوار» چاره اي جز بازگشت بهگذشتگانش ندارد .چگونه پس از

اين وقايع دهشتناک ،از حال و آينده شعر بگويد (پرسش تئودور آدورنو )1؟ « »Eبهمقالة
پلوتارک  ،2تاريخ شناس يونان باستان ،با عنوان « Eبر سردر معبد دلفي» اشاره دارد .پلوتارک
پس از بحث و بررسي طوالني به اين نتیجه ميرسد که حرف « »Eترجمهناپذير است.
«روشنايي سپیدهدم پیشرويمان است» نیز بهگزارش مائو مقابل حزبش در سال  1948اشاره
دارد و شور انقالبي و خیزش اجتماعي در اين جمله موج ميزند .از پلوتارک تا مائو ،از شرق
تا غرب ،از اسطوره تا واقعیت :گويي مرغان ماهي خوار معبد ،خاطرات و نشانگاني بيمرز و
پراکنده ،همان مرکب هزارتوي سوژه -بدن را تداعي ميکنند .با تعريفي که اولسون از انقالب
___________________________________________________________________________
T heodor W. Adorno
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دارد ،خیزش کارگري مائو و حرکت پیشرونده ،جاي خود را به بازيابي رنگ مرغ ماهي خوار
مي دهد .پس انقالب ،نوعي يادآوري گذشته و نه حرکت روبه جلو است ،نوعي جستجو زير
سنگها و آوارها .مرغان با پران آبي و سینة سرخ ،ابژههايي سرگردان در پي سوژهاي واحدند تا
بلکه بهواسطه اش معنا يابند .مرغان ،خاطره اي از برخي نشانگان تاريخي اند که خود در بستر
فرهنگها و خردهفرهنگ ها جاي دارد .اولسون اين درجه از صیروريت و برزايش را از همان
ابتداي شعر با جمله اي از هراکلیتوس  ،1فیلسوف پیشاسقراطي ،به خواننده گوشزد کر ده بود:
«آن چه تغییر نميکند /آرزوي تغییر است» .در نگاه مرلو -پونتي ،سیالن و توالي ابژهها بهقدري
است که شناخت و ثبات حاصل از شناخت ناممکن مي شود .گويي سازندگان معبد دلفي نیز
اين را مي دانستند و بههمین دلیل بر سنگ سردر معبدْ حرف « »Eرا حك کردند که پلوتارک آن
را چنین معني ميکند« :تو هستي» ؛ تو در تالقي تاريخ و افسانه ،غرب و شرق ،در کوچِ ابدي
هستي .اين نتیجهگیري پلوتارک است« :هیچ چیز پايدار و موجود نیست ،همه چیز با بودن در
زمان ،در حال تولد و مرگ است» (مريل.)516 :1976 ،
پس بايد از ديوار سترگ تاريخ انگارگان گذر کرد و به نقطة آغازيني رسید که
خاستگاه ساحت هاي بیشمار انديشه و هويت است .اين رويکرد و بازگشت بهپسزمینهها و
خرده دريافتها ،در نگاه مرلو -پونتي ،آگاهي و خودآگاهي را در جايگاهي آستانهاي
چشم انتظلري مي گذارد که در آن ،هرگونه رويارويي با ابرگفتمانهاي تاريخ ،سیلي بیکران از
فرهنگها و اساطیر فراموششده و بي جان را زنده ميکند .اولسون نیز باور دارد که غرب و
ابرتمدن روشنگر و تمامیتطلبش ،بايد بهباستان شناسي و کاوش در خويش بپردازد؛ در
تقويمهاي منسوخ و مومیاييهاي قبايل پرو و مکزيك ،در ترانهها و رقص ق بايل مايا ،در
« حشرات» (لمان )544 :2006 ،زير سنگها خود را جستجو کند .در اين راستا ،آن چه مرلو -
پونتي بدان تأکید ميورزد «رابطة» بین واژگان است« :معني کلمه در گرو تجربیات پیشین آن
کلمه است و تداعي ايدهها ،اصالت تجربه را نفي ميکند .پس هويت ،زادة حواس است که
بهواسطة بهياد آوردن حواس پیشین جان ميگیرد» (مرلو -پونتي .)17 :2005 ،افزون بر اين « ،دو
واژه هرگز همزمان درک و پردازش نميشوند .آنها تنها در زنجیرة همخواني و جايگزيني قرار
مي گیرند ]...[ .پس شناخت ،نتیجة نظام جايگزيني است که در آن اثري در پس اثر ديگر ،بدون
اينکه يکديگر را به رسمیت بشناسند ،ادراک را رقم ميزنند» (همان) .بنابراين ،برداشت از
دنیاي پیرامون « چیزي جز مجموعه اي از ايماژها نیست که بيهیچ دلیلي ،مدام در حال ظهور
___________________________________________________________________________
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است .تنها چیزي که از واژگان ميتوان دريافت کرد ،سادهترين ايماژها و احساسات است.
مفاهیم نیز تأثیراتي توضیح ناپذير باقي ميگذارد .شناخت ،حقه و وهمي بیش نیست» (همان).
بدين گونه« ،معنا بهواکاوي اشتباه هماننديهاي مبهم کاهش مييابد و تداعيها بهواسطة
مجاورت صرف با يکديگر بيمعني ميشوند» (همان .)18 :در شعرورزي و جهان بیني اولسون
نیز زمینة ا دراک از ابژهها و فضاي بین ابژهها نشأت ميگیرد .او از سنت تجربهگرايي و
معناسازي شکوه ميکند و در تالش است از ستونهاي پابرجاي شناخت در اين مسلك دوري
جويد .تجربهگرايي بهيمن ساکن نگاه داشتن دادهها ،دنیايي عیني را خلق ميکند و بهآن تکیه
ميزند.
چنین رويکردي را ميتوان در تالقي و رويارويي هنر و علم در شعر اولسون يافت.
او توضیح دانشنامهواري از مرغان ماهیخوار ارائه ميدهد:
ويژگي هاي ظاهري از اين قبیل است ،پاهاي باريك ،منقار دندانه دار ،با
نوکي پیشآمده ،بالهاي رنگي که کوتاه و دوارند ،دم غیربرجسته.
اما اينها مهم نیست .پرندگان مهم نیست.
افسانهاند
افسانهها( .لمان)540 :2006 ،
آنچه اهمیت دارد ،بهياد آوردن فراموششدگان است؛ بهياد آوردني که هر بار ،تصوير پرندگان
را محو ميکند و براي زنده نگاه داشتنشان چاره اي جز رجوع به دانشنامه باقي نميگذارد.
اولسون تاريخ را نوعي بهيادآوردن و فراموش کردن درنظر ميگیرد .در اين روند ،گذشته و
خاطرهها بهياد آورده ميشود و درعین حال از ياد ميرود؛ هر بار بهياد آوردن ،گذشته را
کمرنگتر کند و با هر تالش ،تکه اي از گذشته ،بارقه اي از خاطره بهياد آورده نميشود .پس
هرچه بیشتر بهياد آوريم ،بیشتر به دست فراموشي ميسپاريم .اين جاست که تجربه ،بهدوش
کشیدن گذشته و حرکت بهسوي آينده ميشود؛ گذشته و آينده اي که «ديگري» يکديگرند.
تاريخ در نگاه اولسون ،پديدهاي «حاضر» است؛ واقعیت انسان و تاريخ ،چیزي جز «تغییر و
پايانناپذيري» (گرينزپن ) 350 :1974 ،نیست .تاريخ ،ادراک است؛ درک و شناخت هر آن چه
که بر نقشهها و جغرافیا نقش نبسته است .تاريخ ،شخصيسازي امري فراشخصي است .پس
تاريخِ «من» و تاريخِ جهان ،از يکديگر جدا نیست؛ من « ،جهاننگار» (استیمپسون) 151 :1974 ،
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و فردنگارم که در زبانْ هويت مييابم .بههمین دلیل ،اولسون منطقِ شعرش را «واژهنگاري»
(همان )155 :مي خواند؛ بهقلم کشیدن ماده و ماهیت فیزيکي زبان .چنین نگرشي ،زبان را
ترکیبي از «روند» و « جزء» (همان) ميشمارد؛ اجزايي که بيوقفه در فرايندي خودپرسشگر در
کنار يکديگر جاي ميگیرند .اولسون شعر را ساختاري از اين خرده اجزا مي داند« :تسخیر
لحظه اي ناب و فراشخصي ،تأثیر بدن و جوارحش ،عوامل اجتماعي مانند زندگي شهري،
سیاست و اقتصاد ،رويدادهاي تکراري مانند تولد ،مرگ ،رويدادهاي تاريخي مانند استعمار،
کهنالگوها» (همان .) 157 :اين همنشیني تاريخ دروني و تاريخ بیروني را ميتوان رويکرد
متفاوت اولسون به ادراک در نظر گرفت .معبد مرغان ماهیخوار ،فضايي تازه اما متکي بهشهرها و
افقهاي ديگر است که تاريخِ کنوني نه فقط آمريکا ،بلکه جهان را در دل خود جاي داده است.
اين نگرش اولسون را ميتوان نوعي « بوطیقاي بومي» ( 1رو ثنبرگ )232 :1984 ،خواند؛
شعرسرايي که بر اولینها بنا نهاده شده است ،بر ازلهاي بيپايان و اولین ياختهها .چنین
جهاننگاري  ،2تاريخ آمريکا را در گوشهگوشة تاريك قبايل و معابد زيرخاک خفته جستجو

ميکند.
چنین نگاه پديدارشناسانه ،بدون پیشفرض تاريخي خاص « ،ادراک را به ادراکي
ديگر ،احساسي را به احساسي ديگر» (والدراپ )470 :1977 ،اتصال مي دهد .اين نگرش
اولسون ،باور پاوند و ويلیامز را بهگذشته و مراکز ثقل در تاريخ نقض ميکند .اولسون با
بازنگري گذشته بر آن است هويت را تا حد ممکن « بسط دهد ،فراخ و پذيرا کند» (همان) و
نقشهها را از نو و بيسرحد و مرز رسم کند« :من يوناني نیستم و قطعاً رومي هم نیستم» (لمان،
 .) 543 :2006بدين ترتیب اولسونْ سوژة پساشخصي (سوژة حسگر) را خلق ميکند که
بهواسطة ديگري ،در پي خودآگاهي ميگردد « :در واقعیت ،ديگري در درون «من» خفه
نميشود ،چراکه «من» حدود مشخصي ندارد ،همزمان به ديگري مبدل ميشود .من و ديگري در
دنیايي واحد کنار يکديگر قرار ميگیريم و بهعنوان سوژههاي بي نامِ ادراک فعالیت ميکنیم»
(مرلو -پونتي.)411 :2005 ،
اولسون و مرلو  -پونتي ،به افقي نخستین و ازلي در پس ادراک قائلند .اين پسزمینه،
نامعلوم و بیکران است ،اما با «زمانحال  -سازي» شکل و ساختار به خود ميگیرد؛ با انتظارات
از آينده و خاطرات گذشته ،آگاهي را دمادم تغییر مي دهد و خود نیز دستخوش تغییر ميشود:
___________________________________________________________________________
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« زمان حال ،مانند يك ضخامت و حجم ،بهگذشته وصل است ،بههمپوشاني همیشگي خاطرات
با خاطرات» (ماراتو .)56 :2012 ،پس « دنیايي غیرانساني» وراي زمان و زمانسازي در تکاپو
است :اين « فضاي طبیعي و نخستین ،شکل هندسي ندارد و دريافت واحد از ابژه را تضمین
نميکند .بايد دانست که اين فضا دنیاهايي را بازتاب مي دهد که عیني نیست» (مرلو -پونتي،
 .)343 :2005اولسون د ر اين شعر ،آگاهي را نوعي پیشگويي فرض ميکند؛ آگاهي ،دنیا را بر
اساس نیازش به انسجام و يکپارچگي پیش بیني ميکند .او از تاريخي دم ميزند که تداوم
پیشتاريخ است؛ از زندگي که ادامة سنتي پیشاتاريخي است:
در شرايط مختلفْ بيتغییر بودن از احتماالت نیست
ما ميتوانیم نکتهسنج باشیم .سازهها ،حیوان و/يا ماشینند سازهها
ارتباط و/يا کنترلند .هر دو بهپیام نیاز دارند .و پیام چیست ،پیام
زنجیرة متوالي رويدادهاي قابلسنجش در زمان است
تولد هوا،
تولد باران
وضعیتي بین آغاز و پايان
بین تولد و آغاز
النة متعفن ديگر
تغییر ا ست ،تنها خود را بازنمايي ميکند ( . . .لمان)542 :2006 ،
در پديدارشناسي مرلو -پونتي ،ادراک يعني توالي و تزلزل ،بدين مفهوم که ذهن بيوقفه در
معرض دادههاي پراکنده و بيشکل قرار ميگیرد و مي بايد دمادم بین دادهها انتخاب و پردازش
کند .در اين روند گزينشي ،ادراک از انسان به حیوان و ماشین و هرآنچه دادهها منتقل کند تبديل
مي شود؛ براي مثال ،گذار از غرايز ،مانند گرسنگي ،به دنیاي فناوري ،مانند رسانهها ،انسان را در
صیروريت محض رها ميکند ،گذاري سريع از داده اي بهداده اي ديگر ،از ادراکي به ادراکي
ديگر .انسان با توهم پیوستگي دادهها و توانايي اش در درک محیط بهسر مي برد .اين درک
خیالي ،محصول روند گزينش و حذف برخي از دادهها است؛ منتخبها بهسطح آگاهي و
حذفشدگان به قعر ناخودآگاه ،همان فراخود ،همان ديگري در خود ،راه مييابند.
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ساحت ديگري که در پديدارشناسي مرلو -پونتي و بوطیقاي اولسون بايد بدان
پرداخت ،تجربة تناوري است که ارتباطي تنگاتنگ با تاريخ دارد .مرلو -پونتي از نقش کلیدي
بدن  -سوژه يا فضاي ادراک پرده برمي دارد .او بدن را نوعي تجربة خلق فضا قلمداد مي کند که
در هر خردههمکنشي با ابژهها ،جنس ،بعد و ماهیتش دگرگون ميشود .پس مراد از بدن،
فضايي درحالنوسان است« :سوژه اي ديگر وراي من جوالن مي دهد ،پیش از من ،که فضاي مرا
در خود مرزبندي ميکند .فضا و ادراک ،تولد انسان را رقم ميزند» (مرلو -پونتي.) 296 :2005 ،
سوژة داراي تن ،ميتواند آگاهي بسازد .احساس يا همان « نخستین تماس با بودن»  ،از قبل
فضادار است؛ پس هر احساس نوعي ساخت فضا است « :حس ،ماده اي ساکن و يا لحظهاي
انتزاعي نیست ،بلکه ساختار آگاهي است .آگاهي ،ساختن فضا و در فضا بودن است» (مرلو -
پونتي .)437 :2005 ،ازاين رو ،اولسون شاعر فضاهاي شهري و باستاني ،سنتي و مدرن ميشود،
تاريخ نگار معابد و آسمانخراشها ،تا نشان دهد ساختار خودآگاهي با حس مسلم بودن جسم
در فضا ،خلق نميشود .در شعر او ،در « زنجیرة متوالي رويدادهاي قابلسنجش در زمان»  ،بدن -
سوژه حسهاي مختلف را پشت سر ميگذارد؛ «هوا» و «باران» را احساس ميکند .اما در اين
توالي« ،تولد» و «آغاز» را مي جويد ،همان فراآگاهي و ديگري در پس ذهن خودآگاه .گويي
حسگري جسم ،جزئي از تاريخ است :در مسلك اولسون ،تجربة تنیت ،امري تاريخساز است و
همسنگ سخنرانيهاي مائو و مومیاييهاي کشفشده در پرو ميتواند بر هويت تأثیر بگذارد.
بايد اشاره کرد مرلو -پونتي فلسفه را به سوي جسم و تجربة تناوري سوق مي دهد.
تن« ،سوژه اي طبیعي است که ابعاد زيستي و تجربي بودن -در -دنیا را بازنمايي ميکند»« :بدن
همواره چیزي فراي خويش است؛ جنسیت و آزادي ،طبیعت و فرهنگ؛ بدن قائمبه خود و در
عین حال وابسته به ديگري است» (مرلو -پونتي .) 231 :2005 ،درحقیقت ،آگاهي ،مانعي بزرگ
بین شناخت (سوژه) و ابژه است .پس بدن -سوژه در زمان وجود مييابد و تنها در ارتباط با
ديگري نقش ميپذيرد .اين تعريف مرلو -پونتي از « بیناسوژه» است؛ « دگرشکلي و واتنش
گذشته و حال براي گشايش عرصه بهسوي آينده اي از تکرارهاي خالقانه» (مرلو -پونتي:2010 ،
 .)76پس بدن  -سوژه در «کنش با ساير سوژهها و با بار گذشته بهسوي آينده قدم برمي دارد که
در نهايت فراموشي ابتدا و آغاز را منجر ميشود» (همان) .پس ادراک نوعي تغییر در ثبوت و
ثبوت در تغییر است؛ نوعي نوسان بین فعل و انفعال ،ساخت و سکون .سازوکار آگاهي بر پاية
تناوري بیناسوژه اي چنین است :تجربه و لمس ابژهها که از فیلترهاي جنسیت ،زبان ،نژاد ،فضا
و مکان عبور مي کند .هر يك از اين فیلترها در کنار تزلزل و سیل دادهها ،سوژه را بهبدن -
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سوژه اي درحال گسیل تبديل ميکند .پس «بودن -در -دنیا»  ،تالقي بین « بدن عیني» و «آگاهي»
نیست ،بلکه « ديدگاهي پیشاعیني» است که تفاوت بین « اول شخص» و «سوم شخص»
(ديگري) (لندز )29 :2013 ،را نفي ميکند و «من» را مجذوب ديگري ميکند :من را ديگري
ميکند.
مصداق گوياي تجربة تنیت و فضاآوري را ميتوان در اين سطرهاي شعر اولسون
جستجو کرد:
يك مرده نه بلکه بسیار
تجمع نه بلکه تغییر ،بازخورد ثابت ميکند ،بازخورد قانون است
هیچکس دو بار پا در يك رودخانه نميگذارد
آنگاه که آتش ميمیرد هوا هم ميمیرد
هیچکس يکي باقي نميماند و نیست
حوالي يك ظاهر ،يك ال گوي مشترک ،هزاران ظاهر و الگو ميپروريم( .لمان)541 :2006 ،
موتور تجربة تن ،با قانون «بازخورد» و واکنش به حرکت درميآيد ،بهپیش رانده ميشود و
فضايي را خلق ميکند که لحظهبهلحظه در حال انقباض ،انبساط ،تکثیر و تغییر است .اين
فضاي ادراکي  -شناختي که ملغمهاي از دادههاي حواس ،پردازش گزينشي ذهن،
اعمال نفوذهاي ناخودآگاه ،خاطرات رنگ باخته ،روياهاي آينده و هزاران «ظاهر» و سطح است،
تناوري بهسبك مرلو -پونتي را نشان مي دهد .پس تنیت در همسايگي ابژهها ،مدام دستخوش
دگرديسي ميشود و «هزاران ظاهر و الگو» بر آن نقش ميب ندد .مرلو -پونتي با رويکرد
تناورانه اش ،ابعادي جديد به پديدارشناسي هوسرلي و رابطة منجمد و صرفاً دوسويه بین سوژه
و ابژه مي افزايد .در مکتب سنتي پديدارشناسي ،تجربة بدن ناديده گرفته شده ،گويي يکپارچگي
و قوام تن سوژه در رويارويي با ابژهها ،الزم الوجود و قطعي است ،گويي سوژه بدون
میانجيگري بدن ،ابژهها را پردازش ميکند .در اين نگرش ،بدن نیز ابژه اي براي ذهن سوژه وار
و دستوراتش است .اما تجربة سوژه از ابژه ،از پهنة تنیّت گذر ميکند و دچار گسست و
بيتوازني ميشود.
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راوي شعر اولسون نیز در ابتدا با بهياد آوردن «فرديناند» و مرغان ماهیخوارش،
بهمیقات با تناوري مي رود .بدين مفهوم که اين خاطره ،اين ابژه ،فضايي را برپا ميکند که در آن
جسم به قعر زمان و مکان کشانده ميشود و بههمنشیني با اساطیر و «مردگان» مينشیند و
ايماژها و صداهايي را تجربه ميکند که بهواسطهشان ديگر نميتواند از بندبند وجودش اطمینان
داشته باشد ،براي مثال ميتوان به اين موارد اشاره کرد :صداي زني از قبايل اَزتك که کودکش
را در رودخانه غسل مي دهد و ميگويد« :مار (شیطان) دور شو»  ،تصوير «مردگاني که ايستاده
دفن شدهاند» (لمان ،)542 :2006 ،انعکاس سخنرانيهاي مائو و رنگ آبي پرندگان« ،رداي تیرة
کشیشان و موهاي کثیفِ آلوده به خونشان» که در پي «طال»ي (همان )541 :بهکاررفته در
مجسمههاي مايايي اند .بدين ترتیب ،تنیت راوي و خواننده در اليههاي حسي و
تاريخي/اساطیري سرگشته ميشود .حال بدن -سوژه اي جان ميگیرد که بهقول اولسون بايد
بيدرنگ «توجه»ش (همان )540 :را از ابژه اي به ابژة ديگري معطوف کند و هرگز از
خودواسازي نهراسد .پس در شعر اولسون ،فضاي تن با انفعال و رابطة انعکاسي با دنیاي
پیرامون شکل نميپذيرد ،بلکه با دريافت ،خلق ،بازخلق و چینش محرکها و انگیزشهايي که
بهتاري خ و اسطوره متصلند ،بهوجود ميآيد .پس بدن -سوژه ،ابزار ارتباط با جهان است ،بدني
که «هم حسگر و هم محسوس است» (مرلو -پونتي )257 :2005 ،و همین امر باعث ميشود
شفافیت و معنا از اين ارتباط رخت بببند.
نتيجه
اين مقاله بهواکاوي پديدارشناختي بوطیقاي اولسون از منظ ر انديشة مرلو -پونتي پرداخت.
« ادراک» و «بدن -سوژه» بهعنوان دو مفهوم کلیدي در فلسفة مرلو -پونتي براي تحلیل صنعت
شعري اولسون به کار بسته شدند .اولسون شاعري است که گفتمان در باب ادراک و هويت
پسامدرن را بدون بازي بین اسطوره و تاريخ ،داستان و واقعیت ممکن نميداند .در اين
کشاکش ،تجربة تن و تنانگي است که ادراک را هرچه بیشتر متزلزل و تکیهناپذير ميسازد،
بدين مفهوم که اولسون تاريخ را داده اي براي ذهن در نظر ميگیرد که از فیلتر بدن و حواسش،
ذهن ناخودآگاه ،خاطرات ،روياها و انگیزشها عبور ميکند .اين گذار ،تاريخ را ام ري ادراکي و
ادراک را امري تاريخي ميسازد .ادراک بهموقعیت ،زمان و مکان ،اسطورهها و کهن الگوها،
دادههاي حواس و طیف گسترده اي از عوامل ارادي و غیرارادي ،تصادفي و ازپیشطراحي شده
وابسته است .پس اولسون ادراک پسامدرن را تجربه اي تنانه ،تاريخي و موقعیتي ترسیم ميکند.
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سوژه با مشاهدة موقعیت ،خود را استنباط نميکند ،بلکه با حضور فعال در آن به ادراک
ميرسد .بدن  -سوژه نیز در مرز بین ابژه و ادراک جاي دارد ،چراکه تفاوتي بین آنکه ادراک
ميکند و آنچه درک ميشود ،وجود ندارد.
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