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دکتراي زبان و ادبیات انگلیسي ،دانشکده زبانهاي خارجي ،دانشگاه اصفهان
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چکيده
سرودههاي ويلیام کارلوس ويلیامز به دلیل تصويرسازي زيبا و کارآمد و نیز ايجاز آن مشهور
است .دستاورد شعري ويلیامز تنها در طول چند مصرع ،چیزي شبیه به معجزه است .پیوند
نزديکي که اين شاعر با جهان پیرامونش بنیان ميگذارد ،در حالي که به نظر ميرسد اهمیت
چنداني نداشته باشد ،فضايي از امر شگرف 4را بر شعرهاي او حاکم ميکند؛ هرچند اين
احساس شگفتي و حیرت در شعرهاي ويلیامز از موضوعاتي مجلل ،خارقالعاده ،و بيکران
سرچشمه نميگیرد .ويلیامز به آشناترين ،عاديترين و سادهترين لحظات زندگي روزانه ،رنگ
و بويي متعالي 8ميبخشد .يافتن ويژگيهاي شگرف 1در عاديترين مسائل و اشیاء زندگي

مفهومي است که «شگرف خرد »1نامیده ميشود .اين پژوهش با ترسیم نظريههاي موجود
پیرامون مفهوم امر «شگرف» (امر واال) و همچنین تعاليگرايي رمانتیك 8و ژانر هايکو ميکوشد
تا چگونگي اين تعالي ،شگفتانگیزي ،و شگرفسازي سرودههاي ويلیامز را بررسي کند .در
اين راستا به نظريات ادموند برک و امانوئل کانت و نیز نظريههاي متاخر دربارۀ امر شگرف
اشاره خواهد شد و در کنار آنها از نظريههاي ويلیامز نیز بهره خواهیم گرفت.
واژهگان کليدی :ويلیام کارلوس ويلیامز ،شگرف (خرد) ،تعاليگرايي رمانتیك ،هايکو ،شعر
مدرنیستي.
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 .1مقدمه
ويلیام کارلوس ويلیامز ( )4091-4221به واسطۀ شعر مینیمالي خالقانه و نثر پرمغزش به
عنوان شاعري انقالبي در ادبیات آمريکا شناخته شده است .حائز اهمیت است که ويلیامز پیش
از چاپ اشعار و دستیابياش به شهرتي بسیار ،يك پزشك بود که پس از پايان تحصیالتش در
دانشگاه پنسیلوانیا در بیمارستانهاي مختلف به عنوان يك پزشك عمومي و همچنین متخصص
4

8

اطفال ،مشغول به کار بود .بدون شك همین نگاه طبیبانه و ريزبینانۀ او در واکاوي محیط
پیرامون و يافتن نبض کالبد اجسام آن گونه که در اشعارش به تصوير کشیده بيتاثیر نبوده
است .ويلیامز در طول سالهايي که به نوشتن ميپرداخت کوشید تا به بهترين شیوه
ضربآهنگ زندگي آمريکايي را در اشعار خويش باز تاباند.
در دوراني که شعر آمريکا نمادگرايانه و نوگرا شده بود ،ويلیامز آن نمادها و تصاوير را با
سادگي و روزمرگي واقعیتي که از نزديك شناخته بود در کالبد واژگان بیان ميکرد و نوعي از
زندگي را باز مينماياند که خودش زيسته بود و از اين رو در کالمي بيتکلف ،همان
روزمرگيها را مهم و زيبا ميدانست .شعرهاي ويلیامز عمدتا کوتاه و در ظاهر سادهاند اما آثار
او تأثیر بسزايي بر پیشینیانش به طور خاص و بر ادبیات آمريکا به طور کلي داشتهاند چرا که
همچنان به آنها روح شاعرانۀ تازهاي ميبخشند .راندل جارل ،شاعر و منتقد ،ويلیامز را اين
گونه توصیف ميکند« :تماشاگر و مقلدي شگفتانگیز مانند يك رماننويس خوب» که
«جزئیات آنچه ميبیند را با شادابي ،شفافیت و ايجازي شگفتآور بازسازي ميکند؛ و گاهي
آنچه شکل و جسم زمیني دارد را به همان اندازه خارقالعاده ميبیند ،او روح زندگي را در پس
حروف ميبیند» (.)4
در واقع ،توانمندي بارز ويلیامز در آن است که همه چیز را به شکلي «خارقالعاده» ببیند و
همین توانمندي است که خاصیتي شگرف به نوشتههاي او ميبخشد .امر شگرف (امر واال)
گاهي در آثاري قابل مشاهده است که با ايجاد تصاويري غريب و شگفتانگیز خواننده را
دچار احساس شیفتگي توأم با حیرت ميکنند .حال آنکه خاصیت شگرفي که در آثار ويلیامز
نمايان ميشود با نوع معمول و رايج اين مفهوم متفاوت است .براي داشتن نگاهي ژرفتر به
ذات و چگونگي امر شگرف در اشعار ويلیامز الزم است نخست در بخش پیشینۀ تحقیق،
تعريفي از خود مفهوم «شگرف» ارائه دهیم .بر اساس اين مقدمه ،اين مقاله بر آن است تا به

__________________________________________________________________________
William Carlos Williams
2
minimalistic poetry
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پرسشهاي اساسي زير پاسخ گويد )4 :مفهوم شگرف در آثار ويلیامز چیست؟  )8شگرف در
سرودههاي ويلیامز با سرودههاي پیشینیان چه تفاوت بنیاديني دارد؟  )1فرم و ساختار شعري
چگونه به مفهوم شگرف اصیل و ذاتي در سرودههاي ويلیامز غنا ميبخشند؟
 .7پيشينه تحقيق
شگرف (امر واال) که اغلب وصفناپذير و بیانناپذير شناخته ميشود «مفهومي است که
قرنهاي پیاپي در میان نويسندگان ،هنرمندان ،فیلسوفان و نظريهپردازان مورد بحث و بررسي
بوده است» (شاو  .)iاما شگرف به زبان ساده معموال با مفاهیمي چون «بزرگ ،پرهیبت و
چیرگيناپذير» در ارتباط است .به بیان ديگر ،شگرف «به خودي خود يك طبقهبندي نیست
بلکه واژهاي است براي توصیف چیزهايي که در هیچ طبقهبندياي نميگنجند» (تبي  .)xiاما
در رويارويي با اين مفهوم وصفناپذير و تفسیرناشدني ،انسان دچار احساس «فقدان آني در
اراده و فهم شناختي» (موني  )12ميشود که به شدت يافتن و تیزتر شدن حسها ميانجامد.
هنگامي که ما با چیزي روبرو ميشويم که توصیف و نمود نميپذيرد ،قادر به سخن گفتن و
بیان کردن آن نیستیم و «اين شکست زباني همان جايي است که امر شگرف آغاز ميشود»
(وارزينك  .)44بنابراين ،هنگامي که فردي امر شگرف را تجربه ميکند در واقع «با مرزها و
محدوديتهاي وجود خويش روبرو ميشود» و به طور دقیقتر «با زيادتي روبرو ميشود که در
برابر نمود يافتن مقاومت ميکند ،يعني هستي ديگري را ميبیند که هستي خود را در هم
ميشکند» (وارزينك .)41
انسان قرن هجده اغلب امر شگرف را در برخورد با يك پديدۀ طبیعي سترگ مانند
کوهستانهاي وسیع يا آبشارهاي سهمناک تجربه ميکرد .اما امروزه شگرف را ميتوان در هر
چیزي که احساس شگفتي و تحسین همزمان را در بیننده برانگیزد جستجو کرد ،خواه يك
پديدۀ طبیعي باشد ،خواه يك شيء باشد ،و يا رخدادي ترسناک و يا حتي اشیائي که در زندگي
روزانه به کار ميگیريم ،اما احتماال از آنچه به نظر ميرسند فراترند .منبع شگرف هر چه باشد،
به ناتواني توصیفي يا نابسندگي شناختي ميانجامد .بنابراين ،شگرف به لحظهاي اشاره دارد که
«توانايي درک ،شناخت و بیان يك فکر يا يك حس از بین ميرود »،اما «به همین دلیل ،ذهن
نسبت به آنچه فراتر از انديشه و زبان است داراي يك احساس خواهد شد» (شاو .)1
اگرچه در طول تاريخ ،نظريهپردازان متعدد و محققاني چون ادموند برک و امانوئل کانت 4به
اين مفهوم پرداختهاند ،احساس شگرف ،به اتفاق آراء ،فرجام دو احساس متضاد است :درد و
__________________________________________________________________________
Edmund Burke; Immanuel Kant
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لذت؛ ترس و شیفتگي .يعني احساس شگرف «لذتي است که تنها از راه درد ممکن ميشود»
(کانت  .)09در نگاه النجینوس (نخستین فردي که در باب امر شگرف نظريپردازي کرد)،
خاصیت شگرف عمدتا بر پايۀ هنر بالغت بود ،به عنوان «تأثیري از هنر و نه يك پديدۀ طبیعي»
(اکو  .)822از آن سو ،ادموند برک منشأ امر شگرف را در اشیاء وسیع ،محکم يا سهمگین
جستجو ميکرد مانند آبشارهاي نیرومند ،طوفانهاي ويرانگر و کوههاي ناهموار که ميتوانند
عواطفي مانند «وحشت» يا «حیرت» را بر انگیزند (برک  .)81 ،19منظور برک از حیرت «آن
حالتي از روح است که در آن تمام حرکاتش معلق است ،با میزاني از وحشت» که در آن ذهن
چنان درگیر قدرت آن شيء است که نميتواند به چیز ديگري بینديشد (.)81
امانوئل کانت ،بر خالف برک ،در تعاريف خود از امر شگرف کانون توجه را از شيء في نفسه
به ذهن ادراککننده تغییر ميدهد .به بیان ديگر ،به گفتۀ کانت ،احساس شگرف «فقط به
گونهاي نامستقیم پديد ميآيد ،همراه با لحظهاي توقف در نیروي حیات ،و به دنبال آن يك
رهايي ناگهاني بسیار نیرومندتر ،و بنابراين به نظر نميرسد که اين احساس يك بازيچه باشد،
بلکه مسئلهاي جدي در بکارگیري تخیل است» (کانت .)29-28آنچه کانت در اينجا به عنوان
تأثیر امر شگرف بر بیننده توصیف ميکند به پژوهش ما دربارۀ امر شگرف در شعر ويلیامز
مرتبط است ،زيرا اين تأثیر «بکارگیري تخیل» است که احساس شگرف را پديد ميآورد ،و نه
خود شيء .از اين رو ميتوان شگرف را نه تنها در پديدههاي طبیعي سترگ و باشکوه ،بلکه در
عاديترين اشیاء زندگي روزمره جستجو و درک کرد.
در رابطه با سرودههاي ويلیام کارلوس ويلیامز به طور خاص ،ويژگي شگرف توسط برخي از
پژوهشگران از جمله ران کاالن در کتاب ويلیام کارلوس ويلیامز و تعاليگرايي ( )4008بررسي
شده است 4.اين کتاب به دستاوردهاي ويلیامز در بافت مکتب تعاليگرايانۀ شخصیتهايي مانند
رالف والدو امرسون ،هنري ديويد تورو ،و والت ويتمن ميپردازد 8.به رغم ادعاي کاالن مبني
بر اين که درک تعاليگرايي «از امر شگرف جداييناپذير است» ( ،)xivاو خصوصیت شگرف
را در سرودههاي ويلیامز به معناي واقعي و در سطحي گسترده بررسي نميکند .تنها پژوهشي
که به طور جدي به امر شگرف در آثار ويلیامز پرداخته عبارت است از مقالۀ برتون هاتلن 1با
عنوان «از شگرف تعاليگرايانه تا شگرف ذاتي :سرودههاي ويلیام کارلوس ويلیامز-4041 ،
__________________________________________________________________________
Ron Callan; William Carlos Williams and Transcendentalism
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Ralph Waldo Emerson; Henry David Thoreau; Walt Whitman
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Burton Hatlen
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»4042؛ هاتلن اذعان ميدارد که ويلیامز صداي شاخص شاعرانۀ خويش را «در گفتگو» با سه
4
تن از شاعران چیرهدست معاصر ،يعني ازرا پاوند ،هیلدا دولیتل ،و واالس استیونز پیدا کرد،
شاعراني که بوطیقاي امر شگرف مربوط به قرن نوزدهم را در سرودههايشان به کار گمارده
بودند ( .)481با اين حال ،هاتلن به طور ويژه بر اين مسئله متمرکز ميشود که دغدغههاي اين
سه شاعر در باب امر شگرف چگونه از «يك شگرف رمانتیك فراتر ميروند و به يك شگرف
مدرنیستي به طور خاص ميرسند» ( .)481هر چند هاتلن در آغاز مقاله ادعا ميکند که تمرکز
اولیۀ او بر آثار ويلیامز است ،و سه شاعر ديگر در پسزمینه باقي خواهند ماند ،او به بررسي
سرودههاي ويلیامز در خارج از چارچوب آن سه شاعر نميپردازد .بنابراين ،هاتلن در نهايت
در بررسي اشعار ويلیامز ،از مرزهاي اين دو نوع خاص از مفهوم شگرف ،فراتر نميرود.
پژوهش ديگري که در پیشینۀ تحقیق در اين مقاله قرار ميگیرد کتاب شگرف خرد ،نگاشتۀ
لیندا مونك 8است که شگرف آمريکايي را نه در چشماندازي گسترده و پرشکوه ،بلکه در
هنگامههاي عادي زندگي روزمره ميجويد .با اين حال ،مقالۀ حاضر با پژوهش مونك متفاوت
است ،زيرا بیش از اينکه بر مقولههاي زباني و زبانشناختي تکیه کند ،انگارهها و تصويرسازي را
مد نظر خواهد داشت .تازگي اين مقاله در آن است که به يافتن ريشههاي شگرف ويلیامزي در
مکتب تعاليگرايي رمانتیك بسنده نميکند ،بلکه از آن فراتر رفته و از خاصیت جوهري
هايکويي در اين نوع از شگرف در سرودههاي ويلیامز پرده بر ميدارد .به اين ترتیب ،اين مقاله
دو مفهوم شگرف (خرد) و هايکو را به هم ميپیوندد تا به شیوهاي بديعتر و جامعتر در تحلیل
سرودههاي شگرف و مینیمالیستي ويلیامز دست يابد.
 .3چارچوب نظری پژوهش
چارچوب نظري اين پژوهش به طور کوتاه آراء فلسفي عصر روشنگري و رمانتیك در باب
مفهوم امر شگرف را در بر خواهد گرفت ،و از ديدگاههاي نظريهپردازاني که به طور تخصصي
به امر شگرف پرداختهاند مانند ادموند برک و امانوئل کانت بهره خواهد جست ،اما آراء
پژوهشگران متأخر همچون هاتلن و مونك را در باب مفهوم و تعاريف شگرف نیز به
خوانشهاي پیشین خواهد افزود .همچنین ،اين چارچوب ديدگاههاي نظري خود ويلیامز را
دربارۀ شگرف خرد که در مقاالت انتقادي او مطرح شدهاند در بر خواهد گرفت .در اين راستا
قالب هايکو و ويژگي جوهري هايکويي سرودههاي ويلیامز نیز در کنار مفهوم شگرف خرد
__________________________________________________________________________
Ezra Pound; Hilda Doolittle; Wallace Stevens
2
Linda Munk; The Trivial Sublime
1
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برجسته خواهد شد تا خوانشي اصیلتر و جامعتر از شعر کمینهگراي شگرف اين نويسنده به
دست آيد.
1
 .1.3شگرف خرد
ادموند برک در کتاب جستجويي فلسفي به دنبال ريشۀ تفکراتمان در مورد امر واال و امر زيبا
ميگويد« :شايد نادرست نباشد اگر بگويیم  ...که همان گونه که ابعاد بسیار سترگ ،متعالي و
شگرفند ،ابعاد بسیار کوچك نیز تا حدودي به همان اندازه متعالي و شگرفند» ( .)99عالوه بر
اين ،در کتاب شگرف خرد :خداشناسي و بوطیقاي آمريکايي ،لیندا مونك گونهاي تازه از امر
شگرف را که پیوسته بیش از پیش رايج ميشود در آثار شماري از شاعران و نويسندگان
آمريکايي همچون رالف والدو امرسون ،والت ويتمن و امیلي ديکنسون 8و غیره تفسیر و
بررسي کرده است .آنچه او در آثار اين نويسندگان به عنوان مثالهايي از «شگرف خرد»
مييابد ،بزرگداشت سترگترين و واالترين مناظر در طبیعت يا مکانهاي ديگر نیست ،بلکه
جستجوي شگرف در «چیزهاي ظاهرا بياهمیت روزمره» و همچنین «اشیاء کوچك و نزديك و
معمولي» است (مونك  .)4از اين رو ،ما اين گونۀ ويژه از امر شگرف را که در چیزهاي خرد و
معمولي يافت ميشود ،با رجوع به مونك« ،شگرف خرد» مينامیم.
در اشعار ويلیامز نیز ،اين لحظات کوچك و «ظاهرا بياهمیت» زندگي روزمرهاند که براي
خواننده آرامش به ارمغان ميآورند ،آرامشي که از سطح باالتري از معنا سرچشمه ميگیرد :اين
شگرفي است که به راز جهان آفرينش «در کوچكترين و خاصترين جزئیاتش» ميپردازد
(مونك  .)4در اين راستا ،به جاي موضوعات باشکوه ،چیزهاي کوچك مورد توجه واقع
ميشود .بنابراين ،کیفیت خیالي ،عرفاني و معنوي اين لحظات شگرف در شعر ويلیامز نه الزاما
در مفاهیم قدسي که فراتر از زندگي معمولي زمیني ماست بلکه در همان لحظات انساني و
بسیار معمولي ريشه دارد که از آنچه به نظر ميآيد فراتر ،يعني آکنده از عواطف خیالي و حامل
تعالي نامنتظرهاند.
1
با توجه به گفتۀ پرکینز ،ويلیامز باور داشت که «شعر بايد انگیزۀ اولیۀ خود را در شرايط بومي
خويش بیابد» ( ،)881 :4029و نه در آنچه باالتر و وراي دسترسي انساني ماست .ويلیامز بعدها
__________________________________________________________________________
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اظهار داشت« :من مصمم بودم که از عناصري استفاده کنم که ميشناختم ».به همین دلیل ،تم
اصلي و بافت بیشتر شعرهاي ويلیامز ،به لحاظ تمرکزشان ،خانگي است ،که بر اساس گفتۀ
جارل «به دلیل همدلي و همدردياش ،براي همذاتپنداري عاطفي و جسمي با موضوعاتش
قابل توجه است» ( .)4 :4000در واقع ،همین همذاتپنداري صمیمانۀ ويلیامز با موضوعات
شعرياش و نیز ويژگي آن در يافتن «خواص حماسي و واال در مسائل عادي» است که باعث
شده بسیاري از منتقدين ادعا کنند که او تحت تأثیر مکتب تعاليگرايي رمانتیك شخصیتهايي
چون ويتمن و امرسون بوده ،که البته خود ويلیامز نیز اين تأثیر را انکار نکرده است .ما در شعر
اين تعاليگرايان رمانتیك شاهد تغییر تمرکز از جهان باال و ماوراء به جهاني که در آن زندگي
ميکنیم هستیم .کاالن به «تحولي بنیادين در ادبیات» آمريکا اشاره دارد کهاز سوي امرسون
پايهگذاري شد که به گونهاي چشمگیر در آثار تورو و ويتمن نمايان است .اين تحول نشان
مي دهد که جهان پیرامون ما ،که بسیار ناديده گرفته و با آن بدرفتاري شده است ،با مفهوم امر
شگرف در ارتباطي تنگاتنگ است .هنگامي که اين ارتباط را بررسي ميکنیم ،در مييابیم که
بحث تعالي ،ملهم از منبعي قدسي است و رفتهرفته مفهومي کامال غیرالهي به خود ميگیرد.
()xiv
براي شاعري چون امرسون که پذيراي رخدادها و پديدههاي عادي است ،امر شگرف «در همه
جا هست ،حتي در چاقوي برشزني نان يك نانوا ،يا در جدولضرب يك پسربچۀ مدرسهاي،
درست همان گونه که نور به مستراحها و اتاقهاي زيرشیرواني ميتابد» (به نقل از مونك .)49
با اين حال ،بايد به اين نکتۀ مهم اشاره کرد که اگر چه پندار استعاليي امرسوني ،به جاي
سرچشمه گرفتن از يك منبع روحاني اغلب داراي خاستگاهي مادي است ،تجربۀ شگرف
همچنان ويژگيهاي اساسي استعاليي و تفسیرناپذيرياش را نگه داشته است.
در مورد ويتمن ،جايي براي انکار اينکه اين شاعر آزادانديش تأثیر بسزايي بر ويلیامز و شعرش
داشته وجود ندارد .آن گونه که در مقالۀ «آمريکا ،ويتمن و هنر شعر» نقل شده است ،ويلیامز
تأثیر ويتمن را بر خويش تبیین ميکند و او را محرکي به سوي آزادي ميشناسد ،تا آنجا که
ميگويد« :من انديشۀ ويتمني خويش را که نوعي تطهیر و اعتراف است محفوظ نگه داشتم ،تا
ذهن و قلبم را از وسواسي آماسیده پاک کنم» (زندگینامۀ خودنوشت  .)81در واقع« ،شعر
آهنگین ويتمن مرزهاي فرم کلیشهاي» را شکسته بود و «قالب آزاد او مبتني بر استفاده از
جمالتي بلند ،چندبخشي و روايتگونه» بود که «هرگز تسلیم قالبها و قواعد وزني شعر
مرسوم» نشده بود (کريمي و طاهري  .)881بنابراين ويلیامز بسیار وامدار مکتب تعاليگرايي
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رمانتیك در ويتمن و نوشتههاي او است به گونهاي که دلیري او در رها شدن از افکار وسواسي
سنتگرايانه بیشتر شده و در عوض ميتواند از همه فرمهاي ماديگرايانۀ زندگي و زيستن
فراتر رود.
اگرچه اين حقیقت متناقض به نظر ميرسد ،اما شعرهاي ويلیامز در اصل ماديگرايانه است .به
هر حال ،شعار ويلیامز اين است که «هیچ ايدهاي وجود ندارد مگر در اشیاء» (مجموعۀ اشعار،

جلد اول  4.)188اما اين هرگز به اين معنا نیست که او دغدغۀ اشیاء و اهداف مالي داشته است.
اشعار ويلیامز ماديگرايانهاند ،از اين نظر که محتوا و موضوع شعرهايش همان چیزهايي را
شامل ميشود که شاعر خودش با آنها در تماس مستقیم بوده است .براي ويلیامز« ،موضوعي»
مانند «هیبت تهي خانهها» يا «درختان استوانهاي» ميتواند شگرف باشد به اين نحو که اين
موضوع ،خودش را چون «رازي به درون تن نور!» متجلي ميکند (مجموعۀ اشعار ،جلد دوم
 .)891اينکه توصیف ويلیامز از احساسات طبیعي يا بومي يادآور شعر رمانتیك است به اين
معنا نیست که او تنها استعداد ديدن چیزهاي زيبا را در پیرامون خويش دارد .اگر ويلیامز در
اشعاري مانند « »Danse Russeشادي بيکران را در قالب پايکوبي در گوشه و کنار خانه بیان
ميکند و ميپرسد« :چه کسي ميگويد که من نابغۀ شادمان خانۀ خويش نیستم؟» (مجموعۀ
اشعار ،جلد اول  ،)29اين الزاما مانعي براي درک واقعبینانۀ او از زندگي نیست .طبق گفتۀ
جارل ،ويژگي شعر ويلیامز صداقت اوست و هر چند جوهرهاي از «سرور سرزنده» و
«شادخواري سرسختانه يا شکستناپذير» در نوشتههاي او به چشم ميخورد« ،خوشبیني فارغ
از بصیرت» هم در «شعر ويلیامز» وجود ندارد ( .)4اين صداقت تنها بخشي از رويکرد ويلیامز
به زندگي و نوشتن است که خاستگاهش لذت بردن از ماديترين منابع شاديبخش پیرامون
اوست.
در حقیقت ،اين مورد يکي از نخستین مواردي است که در مقايسۀ اشعار ويلیامز و ويتمن به
چشم ميآيد .آثار ويتمن «استعاليي ،تبديلشونده از ماده به فراماده ،و استعارهمحور است (من
= تو ،تو = من)» درحالي که آثار ويلیامز «اصیل و تبديلناپذير ،فرامعنا و مجازمحور است»
(لیبي  .)19اين بدين معناست که ويلیامز ،همچون تعاليگرايان رمانتیك ،پديدههاي خارقالعاده
را در همان رخدادهاي معمولي مييابد ،اما هر شيء ناچیزي را به منبع باالتري از وجود نسبت
نميدهد .از اين رو ،شعر ويلیامز که اساسا زمیني باقي ميماند« ،از اين زمین» پر پرواز ميگیرد.
__________________________________________________________________________
 4برگردان مصرع ها و شعرها به زبان فارسي توسط نويسندگان اين مقاله انجام گرفته است و از هیچ منبعي نقل نشده است.
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امر شگرف در نگاه ويلیامز ميتواند تصوير «يك پیرمرد» در «پايیز» باشد که «مشتي چمن
درهمتنیده را براي بزهايش درو ميکند» در حالي که در پسزمینه «گروهي از مردم بر سر يك
گور ناپوشیده ،ساخت و ساز جادۀ جديد را جشن گرفتهاند» (مجموعۀ اشعار پیشین  .)192امر
شگرف ميتواند در گلهاي «کاسني و مینا» و ديگر «گلهاي کنار دريا» ديده شود که «به ندرت
فقط گل» هستند بلکه بسي بیش از آن «به نظر ميآيند»« :رنگ و حرکت  -يا شايد هیبت -
بيقراري» (مجموعۀ اشعار ،جلد اول  .)188شگرف ميتواند تصوير «باالترين شاخههاي رديفي
از درختان صنوبر» که همتراز «طبقۀ چهارم بیمارستان» است باشد که «از پنجرهاي به چشم
ميخورد» (مجموعۀ اشعار ،جلد دوم  .)44شگرف ميتواند «الفباي درختان» باشد که در «آواز
برگها» محو ميشوند (مجموعۀ اشعار پیشین  .)29سادهتر اينکه شگرف ميتواند حس «آن
مرد شريفي» باشد که وقتي «يقهاش را مرتب ميکند و به زنان مهرباني که ميشناخته
ميانديشد ،نوازش انگشتان خويش» را بر «گردن» خود احساس ميکند .گاهي هم شگرف را
ميتوان در تصوير قناس يك مرد «خندان بيدندان؟» يافت که ويلیامز او را «مردي بهشتي»
توصیف ميکند (پیترسن .)21
از چشمانداز ويلیامز ،شگرف ميتواند در همه چیز يافت شود ،مادامي که بیننده يا شاعر از
پیرامون خويش آگاه باشد و بتواند رابطهاي نزديك با آن اشیاء و پديدههاي روزمره داشته
باشد ،پديدههايي که براي بیشتر مردم بيارزشاند .در «شعري براي نورمن مکلود» 4ويلیامز اين
نکته را به زبان خويش تبیین ميکند« :تو ميتواني کارهاي بسیاري انجام دهي ،اگر بداني چه
چیزهايي در پیرامون تو است» (مجموعۀ اشعار ،جلد اول  .)194ويلیامز به واسطۀ همین
توانمندي در آشناييزدايي و توجه به آنچه بيحس ،کسالتبار و بياهمیت است ،قهرمان عصر
جديد سرايش است .هر چند از چشمانداز الهیات ،اصالت ويلیامز در نقطۀ مقابل تعاليگرايي
ويتمن قرار ميگیرد ،نبايد گسترۀ نگرش تعاليگرايانه در نوشتههاي ويلیامز را فراموش کرد .با
اين حال ،اين سرچشمۀ تجربۀ شهودي تنها موردي نیست که ويلیامز را از ويتمن و آثارش
8
متمايز ميکند .به گفتۀ جیمز گوئیموند:
ويتمن از رهگذر متون خاص بر ويلیامز (يا همعصران او) تأثیر نميگذارد ،بلکه به واسطۀ
رويکردي نهادينهشده نسبت به تجربه اثر ميگذارد ،رويکردي که سرانجام مستلزم تغییرات در
زبان و فرمي است که شاعر نورسیده به وسیلۀ آن جهان را شکل ميدهد .بنابراين ،تاريخ ادبي،
__________________________________________________________________________
”“Poem for Norman Macleod
2
James Guimond
1
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داستان يك مناقشه میان متون رقیب نیست ،بلکه داستان يك جدال میان فرضیات پیشگفتاري
شکلدهنده در مورد زبان ،فرم و هويت شخصي است)428( .
به اين ترتیب ،ويلیامز نه تنها از چشمانداز انديشۀ عرفاني و تعاليگرايانه در تقابل با ويتمن
قرار مي گیرد بلکه در مسئلۀ فرم ادبي و زبان شاعرانه نیز از او متفاوت است؛ اين موضوع در
بخشهاي بعد بیشتر بررسي خواهد شد.
 .7.3نگاهی نزدیک به شگرف خرد در سرودههای ویليامز
اگر چه ويلیامز وارث رويکرد ويتمن در باب تجربه است ،او با پیادهسازي موفق «تغییرات»
الزم در «زبان و فرم» شعرهايش بر اين رويکرد چیره گشت .اقبال پیوستۀ ويلیامز به فرم در
نوشتههايش مشهود است .در اينجا نقل کامل شعر «چیزهاي نامشروع» 4نوشتۀ ويلیامز ،خالي از
لطف نیست:
آب همچنان جاري است
از دامن آسمان
در انتها
آن دوردست
ازدحام کردهاند...
...شلیك توپهاي پر پژواک
که سکوتشان زنده ميکند
دره به دره را
به صلح
همچو اشعاري که هنوز سخن ميگويند
به زبان
شاديهاي پرخلسۀ کهن( .مجموعۀ اشعار ،جلد دوم )1
امر شگرف در آثار ويلیامز درست در توانمندي او در ساختن «توپهاي پر پژواک» از تمام
پديدههاي پیرامون او نهفته است .با اين حال ،شعرهاي او قطعا «سخن ميگويند» و «شاديهاي
پرخلسۀ کهن» را بازگو ميکنند .در نتیجه ،توجه ويلیامز بر دو مسئله معطوف است)4 :
«شاديهاي پرخلسه» که با احساس شگرف ارتباطي تنگاتنگ دارند؛ « )8زبان» يا به طور
__________________________________________________________________________
”“Illegitimate Things
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دقیقتر ،فرم و ساختاري که براي نشان دادن آن لحظات شگرف برگزيده شدهاند .اين اقبال
ويلیامز به گزينش و فرم است که در آثار ويتمن غائب است .طبق گفتۀ ويلیامز،
هرگز بنا نبود که ويتمن اهمیت اين نوآوريهاي ساختاري را درک کند .در نتیجه ،ويتمن به
فهرستي آماسیده از اشعار بعدياش روي آورد ،اشعاري که مبتال به نوعي بيبندوباري
ساختاري بودند که نشانگر آزادي نبود بلکه به معناي فقدان مهار شاعري بود .آنچه کم بود
گزينش بود ،يك گزينش ساختاري( .مجموعۀ مقاالت )848
بنابراين ،شعر ويتمن از ديدگاه ويلیامز ،با تمام محتواي شگرفش ،به لحاظ مسائل مربوط به
فرم دچار ضعف و در نتیجه« ،آماسیده» و بيبندوبار است ،زيرا ويتمن «مهار» و «گزينش» را
جدي نميگیرد .با اين حال ،ويلیامز براي فرم و گزينش اهمیتي ويژه قائل است .اين مسئله در
بیشتر اشعار او آشکار است ،به ويژه شعر «شاعر و شعرهايش» 4که عنواني برازنده دارد:
شعر چنین است:
تفاوتي ريز در صدا
با يك جراحي ظريف
بر آبشار سترگ احساس
چه مبهم! چه احمقانه است
اين تصوير! چه کسي جراحي ميکند؟
و چه کسي جراحي ميشود؟
چگونه يك تفاوت ريز ميتواند
بر چیزي تأثیر کند؟
هر چه هست
همه در اين صداست .چکامهاي
که به ندرت چکامه است؛ اما بايد
يك چکامه باشد – برساخته از
جزئیات ،زنبورهاي کارگر،
و يك گل شیپوري – چیزي
بيواسطه ،يك قیچي
باز ،و چشمان يك زن –
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جزئیات
يك چکامه که بر بستر
صدا چشم باز ميکند( .مجموعۀ اشعار ،جلد دوم )8-1
همان گونه که ويلیامز در اين شعر ميگويد ،هنر سرودن شعر مانند سازوکار جراحي است.
دقیق و مختصر است ،و مهمتر اينکه با «جزئیات» سروکار دارد .و اين جزئیات بايد به شیوهاي
باريك بینانه گزينش شوند تا تأثیر مطلوب را داشته باشند .هر صدا ،هر جزء ،و هر تفاوت
ريزي بايد به اندازه باشد و در قالب فرمي بينقص سامان داده شود .توجه ويلیامز به دقت
ساختاري و جزئي بودن تصوير ،يادآور تأثیري است که شعرهاي او از سرودهها و قالبهاي
شعري تصويرگرايان 4پذيرفتهاند ،و در اين راستا ،قالب شعرياي که بیش از همه به ذهن
ميآيد هايکوي ژاپني است.
 .3.3ویژگی هایکویی اشعار ویليامز
امرسون و ويتمن پیشرو شاعراني بودند که به چیزهاي خرد و بيارزش اهمیت ميدادند .اما
ويلیام کا رلوس ويلیامز همین کار و حتي بیش از آن را به پیروي از استادش در قالب ابیاتي
ساده همراه با تصويرسازي روشن انجام داده است .درواقع ،رويکرد کمینهگرايانۀ 8ويلیامز در
نوشتن ،عاملي بسیار مهم در غنا بخشیدن به شعرهاي اوست که آکندهاند از لحظات فروتنانهاي
از تجلي شگرف خرد ،ويژگياي که تعاليگرايان رمانتیك همچون ويتمن و امرسون رؤياي
دستیابي به آن را داشتند.
هر چند شعر ويلیامز تحت تأثیر تعاليگرايي رمانتیك شخصیتهايي چون ويتمن و امرسون
1
بود ،ويلیامز از تصويرگرايي ازرا پاوند و اصحابش نیز تأثیر ميپذيرفت .به گفتۀ برنارد دافي،
«سبك شعري ويلیامز به واسطۀ يك عاطفۀ تصويرگرايانه هدايت ميشد اما همچنان داراي يك
خاصیت تلويحي رمانتیك و شاعرانه بوده است» ( .)890ويلیامز يکي از اصول تصويرگرايي،
يعني «پرداختن به خود شيء يا پديده فينفسه »،را در شعر خود به کار گمارد .در مقايسه با
ازرا پاوند که در سرايش شعرهايش تلمیحمحوري را بیش از پیش تقويت ميکرد ،ويلیامز
بیشتر به انديشۀ پاوند در «آفرينش تازۀ چیزها» پايبند ماند .در واقع ،اصل پاوند در باب
«آفرينش تازه» و نیز اصل تصويرگرايي «پرداختن به خود شيء يا پديده فينفسه» است که به
__________________________________________________________________________
Imagists
2
minimalistic
3
Bernard Duffey
1

02

شگرف خرد در سرودههای ویليام کارلوس ویليامز13

شعر ويلیامز شفافیت زباني و وضوح تصويري ميبخشد .ويلیامز خود شاعراني را به سخره
ميگیرد که دو ويژگي وضوح و شفافیت در اشعارشان غائب است .او در سرودۀ «شاعر و
شعرهايش» باور خويش را دربارۀ ايشان فاش ميگويد« :شاعران متعصب و خشك  /يا تهيمغز
و دهانبین  /که در پي انگارههايي گنگاند  /آنگاه که حس کنند  /تکانههاي دلپذير را  /که
سازهاي قلبشان مينوازد  /با خويش خواهند انديشید  /که چه خوشذوقاند» (مجموعۀ اشعار،
جلد دوم  .)8از ديدگاه ويلیامز ،شاعراني که «انگارههايي گنگ» ميآفرينند به هیچ روي
خوشذوق نیستند ،و شعر اصیل تنها به تأثیرپذيري از «تکانههاي دلپذير» قلب خالصه
نميشود .فرم شعري که نگاشته ميشود به اندازۀ محتواي آن ،اگر نه بیشتر ،مهم است.
«چگونگي» نوشتن ميتواند مستقیما بر «آنچه» نوشتهايد تأثیر بگذارد .بنابراين ،بايد ارتباطي
پذيرفته میان «چگونگي» و «چیستي »،يعني فرم و محتوا ،وجود داشته باشد.
در مجموعۀ اشعاري با عنوان بهار و همهچیز 4،شیوۀ شعرسرايي ويلیامز خود را به روشني
نشان ميدهد« :يکايك اشیاء تبیین ميشوند» زيرا اين کار «شتاب ميبخشد :شفافیت و هیبت
برگ را» (مجموعۀ اشعار پیشین  .)814به همین علت ،هر شيء کوچك و احساسي که نسبت
به آن پديد ميآيد با دقتي بيهمتا توصیف ميشود ،دقتي که گاهي وسواسگونه است و ريشه
در اين حقیقت دارد که ويلیامز پیش از آغاز حرفۀ نويسندگي به طبابت مشغول بود .شعر
ويلیامز به دلیل تمرکز بر جزئیات ،واضح و ملموس است .در واقع ،ويلیامز با «باريكبیني ناب
به جزئیات يك منظره ،به گونهاي دردناک و آهسته به نوعي از تبیین» دست مييابد ،به «کشف
واژهها براي اينکه "گسترۀ بيحاصل زمینهاي گلآلود" را به واقعیت بدل کند» (دويل .)80
جزئیات شفاف براي ويلیامز مهماند زيرا به کمك آنها ميتواند عنصر تجربه را استخراج کند.
ويلیامز در نوشتاري با عنوان «نکاتي در قالب يادداشتهاي روزانه» 8دربارۀ ويژگي وضوح به
عنوان يك عنصر اساسي در شعر مينويسد:
شعر نبايد به دنبال چیزي باشد مگر همین وضوح و شفافیت به تنهايي ،و به خودي خود.
تحقق اين امر آتش دروني خاص خود را دارد که به هیچ چیز «شبیه» نیست .پس تشبیه ،يك
فرزند نامشروع است .آنچه وضوحش به تنهايي شاعرانه است ،شعر ميآفريند .نیازي به توضیح
يا مقايسه ندارد .آن را بیافرين تا يك شعر بیافريني .اين همان شعر مدرن است ،نه شعر
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حماسي .امروز ديگر شعر حماسياي وجود ندارد جز شعر درختان ،حیوانات ،موتورها؛ همین
و بس( .مجموعۀ مقاالت )92
بنابراين ،وضوح در ديدگاه ويلیامز ،خود شعر است .نیازي به «توضیح» يا «مقايسه» نیست تا
زماني که تصاوير «درختان« »،حیوانات» و «موتورها» در شعر تجلي يابند ،چون بخشي از
تجربۀ خاص شاعرند و به مثابۀ آنچه معموال بايد يا ميتوان در ادبیات به نمايش گذاشت
نیستند .شعر محبوب ويلیامز با عنوان «فقط براي آنکه بگويم» 4نمونه بسیار خوبي از وضوح
تصاوير و تازگي نگاه ويلیامز در درک خردترين اشیاء زندگي روزمره است« :آلوهايي که  /در
جايخي  /بودند را  /خورده ام  /آلوهايي که  /شايد تو  /نگه داشته بودي  /براي صبحانه  /مرا
ببخش  /آلوها خوشمزه بودند  /بس شیرين  /و بس خنك» (مجموعۀ اشعار پیشین .)181
اين شعر همواره به شکلي بنیادين نشانگر شیوه و محتواي خرد 8ويلیامز بوده است .اگر چه
اين شعر در ظاهر «خرد» و بياهمیت است ،به دلیل بيواسطه بودن تجربۀ شعري و ملموس
بودن آن ،به يك قطعۀ ادبي بيهمتا بدل شده است .طبق گفتۀ دويل ،اين شعر «بسي بیش از آن
است که به نظر ميآيد :بزرگداشتي است از زندگي مادي که با ايجازي سختگیرانه اما وضوحي
بسیار برگزار ميشود» ( .)88با اين حال ،بايد در نظر داشت که وضوح تنها عنصر چشمگیري
نیست که هنگام خواندن اين اثر يافت ميشود .اين شعر مانند بیشتر شعرهاي خوب ويلیامز
کوتاه ،مینیمال و «آسان» به چشم ميآيد و در حقیقت بسیار شبیه به گونۀ شعري محبوبي است

که هايکو نام دارد.
معموال اين طور پنداشته ميشود که هايکوي سنتي داراي ريشههاي ژاپني است،
شعري با حداکثر هفده هجا که به صورت سه بیت پنج-هفت-پنج هجايي تنظیم ميشود .البته
واژۀ هايکوي سنتي با تغییرات مدرن سازگار شده و به لحاظ فرم چندان محدود نیست .اما
هايکو چه در قالب ژاپني و چه در بازتفسیر مدرن آن ،تنها تنظیم دقیق و تقريبا هجايي واژگان
بر صفحه نیست .هايکو براي منظور ثبت يك لحظه ،يك تصوير واضح ،و يا يك تجربۀ
بيهمتا با میزاني متناسب از «شاخص شگرف» است .موضوع هايکو به طور سنتي عبارت است
از طبیعت يا رابطۀ انسان با طبیعت ،اما موضوع هايکو همچنین ميتواند طیفي از پديدههاي
طبیعي بزرگ تا معموليترين و خردترين مسائل زندگي انسان را نیز در بر گیرد .با اين حال،
جوهرۀ جهانشمول و همگاني هايکو عبارت است از همجواري دو تصوير يا ايدۀ متفاوت و
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معموال بسیار نامحتمل به گونهاي که يك تصوير ناخواندۀ سوم پديد آيد و خواننده در پايان به
يك کشف نائل شود .کیفیت هايکو ،مانند بهترين شعرهاي ويلیامز ،عبارت است از دستیابي به
حسي خارقالعاده در آنچه معمولي است ،و اين يعني همان شگرف خرد.
شباهتهاي بسیاري میان اشعار ويلیامز و هايکو وجود دارد .آشکارترين شباهت اين دو در
فرم و ساختار واژگان است .شعرهاي ويلیامز در مجموع کوتاه و سرشار از واژگان
موقوفالمعاني است که سرعت شعر او را سامان ميدهند .مانند شعر ويلیامز ،هايکو شعري
است که به دسترسي آسان و خوانشي لذتبخش مشهور است (دويل  .)88عالوه بر اين ،فرم
مینیمال و فشردۀ هايکو جايي براي حشو و واژگان غیرضروري باقي نميگذارد .همچنین،
ويلیامز توجه بسیاري به کوتاهگويي و ساختار ذاتي شعر دارد و با تمیز دادن میان نثر و نظم،
شعري که خوب نوشته شده باشد را با يك ماشین مقايسه ميکند:
شعر دستگاهي کوچك (يا بزرگ) است که از واژگان ساخته شده است .وقتي من ميگويم که
هیچ چیز احساسياي دربارۀ يك شعر وجود ندارد ،منظورم اين است که مانند هر دستگاه ديگر
هیچ بخشي از آن دستگاه اضافه نیست ...نثر ممکن است مانند کشتي حجم زيادي از مواد
نامشخص را حمل کند .اما شعر مانند دستگاهي است که کشتي را هدايت ميکند و با يك
ايجاز کامل ،مختصر شده ،و حرکتش مانند همه دستگاهها ذاتي و خروشان است ،ويژگياي که
بیشتر فیزيکي است تا ادبي( .مجموعۀ اشعار ،جلد دوم )88-81
بنابراين ،شعر براي ويلیامز همچون دستگاهي با کارکرد خوب است که از درون سازماندهي
شده و هیچ بخش اضافهاي در نظام آن نیست و تنها شامل بخشهايي است که با موفقیت به
مجموعۀ آن دستگاه کمك ميکنند .به بیان ديگر ،در اشعار ويلیامز هر جزء در خدمت کل و
تمامیت کل نیز در خدمت تك تك اجزاء است.
يك شباهت مهم ديگر میان شعر ويلیامز و هايکو ،همجواري تصاوير متفاوت در آغاز ورود به
لحظۀ شگرف و اعجاب است .ويژگي هايکويي شعرهاي ويلیامز دستیابي به لحظۀ شگرف را
ساده ميکند .از نظر دويل« ،تداعي عامدانۀ عناصر متفاوت» در شعر ويلیامز نوعي «شدت»
ايجاد ميکند ( .)41نمونهاي بسیار خوب از روش تداعي خاصیت هايکو ،در شعري از ويلیامز
با عنوان «فرغون قرمز» به چشم ميخورد که شايد نامآشناترين شعر اوست« :خیلي چیزها
وابسته است  /به اين  /فرغون  /قرمز  /که برق افتاده به خاطر  /آب باران  /در کنار اين
جوجههاي سفید» (مجموعۀ اشعار پیشین  .)822ويلیامز با بکارگیري تصاوير واضح و شفاف
براي خواننده صحنهاي معمولي را به تصوير ميکشد که به طرزي خارقالعاده به ياد خواهد
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ماند .همجواري اين جزئیات ملموس همچون «جوجههاي سفید» در کنار «فرغون قرمز» در
هنگام خوانش شعر زنده ميشود .نکتۀ جالب در تصويرسازي ويلیامز اين است که نه تنها
واضح و شفاف است بلکه دقیقا تصويري از موقعیت به دست ميدهد که از نظر بصري هم
شفاف است ،زيرا «به خاطر  /آب باران» برق افتاده است .عالوه بر اين فرم بصري شعر که با
دقت سازمان يافته و در ابیاتي سه و يك کلمهاي تنظیم شده است ،اصل هايکو در جستجوي
پديدههاي حماسي در درون پديدههاي عادي نیز در اينجا در اوج خود قرار دارد .چه چیزي
ميتوانست از يك فرغون عاديتر باشد و در عین حال «خیلي چیزها» به آن «وابسته» باشد؟
شگرف خرد در ديدگاه ويلیامز دقیقا به اين لحظات معمولي «وابسته» است .ويلیامز به گونهاي
اين اشیاء را بر کاغذ زنده ميکند که گويي همۀ دنیا به آنها «وابسته» است .طبق گفتۀ دويل،
پاوند نیز
ترفند همجواري را به کار ميبرد ،اما بر خالف پاوند که "معادلهاي" ادبي و فرهنگي يا
تشابههاي آشکار را در کنار هم قرار ميدهد ،ويلیامز (تا پیش از نگارش ديوان پیترسن) 4به
همجوارسازي چیزها در درون و در کنار خودشان عالقه داشت)21( .
اين نوع از همجوارسازي منحصر به فرد باعث ميشود تا ويلیامز از عاديترين جنبههاي
زندگي که به ندرت به چشم ميآيند خوانشي تازه به دست دهد ،البته با معطوف ساختن
«توجهي ويژه به تجربه که پاسخي بيواسطه به احساسات ميدهد و در تقابل با دستهبنديهايي
قرار ميگیرد که صرفا بر اساس خرد کار ميکنند» (دويل .)491
آنچه ويلیامز با موفقیت هم در اين شعر و هم در بهترين نوشتههايش به آن دست مييابد
عبارت است از بازآفريني تجربهاي خاص از راه لذت بخشیدن به خواننده با کمك
تصويرسازي واضح و ملموس و خلق لحظاتي بيواسطه .ويلیامز با فوريت بخشیدن به
تصاويرش ،چیزي را که «جان تابناک کالم» مينامد براي خواننده فراهم ميکند (ويلیامز،
پیترسن  .)28اين «جان تابناک کالم» براي ويلیامز «تصادفي نیست ،بلکه خاصیت پرهیزناپذير و
فراگیر يك منظره يا صحنه است» (دويل  .)41به همین ترتیب ،يك هايکوي موفق ميکوشد
تا «جان تابناک کالم» در يك تجربه را به دست دهد .ديدن ويژگيهاي حماسي و باشکوه در
آنچه عادي است ،و يا ويژگيهاي قدسي در آنچه روزمره است ،يا حتي ديدن جان تابناک
کالم در لحظه ،چیزي کم از يك لحظۀ قدسي نیست  .اما مهم است که به ياد داشته باشیم که
__________________________________________________________________________
Paterson
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ويلیامز اين لحظات قدسي ،که اساسا مقصود شگرف خرد هستند ،را در کوچكترين و
بياهمیتترين جزئیات زندگي مييابد .نقل سخني از جي هیلیس میلر 4در اينجا مناسب است:
«بهترين راه رسیدن به خدا  ...سرازير شدن به سوي حتي جزئیات خردتر است ،جايي در آن
فرودستها ،نه جايي در وراي عظمتها ،و در فرودستهاست که نور خدا تجلي مييابد» (به
نقل از مونك  .)44به طرزي مشابه ،لحظات واال و اسطورهاي در شعر ويلیامز فرودستتر از
کوچكترين کوچكها است.
در کتاب زبان و اسطوره ،ارنست کاسیرر 8مفهوم «ايزد بيواسطه» را در تبیین ريشههاي زبان از
هرمن اوزنر 1وام ميگیرد .کاسیرر ميگويد:
اينان هیچ تشخصي به نیروهاي طبیعت نميبخشند و هیچ جنبهاي خاص از زندگي انسان را
بازنمايي نميکنند؛ هیچ صفت يا ارزش تکرارشوندهاي را پاس نميدارند و يا آن را به تصويري
اسطورهاي-مذهبي بدل نميکنند؛ اين يك تجربۀ ناب خلقالساعه است ،يك احساس ،يا
فحواي ذهني است که در حال ظهور يافتن و محو شدن است ،که عینیت بخشیدن به آن و
برون ريختن آن ،تصوير «ايزدي بيواسطه» را تولید ميکند .هر ادراکي که اين بشر دريافت
ميکند ،هر آرزويي که او را به حرکت در ميآورد ،هر امیدي که او را ميفريبد ،هر خطري که
او را تهديد ميکند مي تواند از نظر مذهبي بر وي تأثیر بگذارد .بگذاريد تا اشیاء موجود در
مقابل خويش را از احساسي بياختیار سرشار کند ،يا به شرايط شخصي خويش و يا به مظهر

قدرتي که او را شگفتزده ميکند رنگ و بويي مقدس ببخشد ،و آن هنگام است که ايزدي
بيواسطه تجربه و خلق ميشود)42-42( .
البته «رنگ و بوي مقدسي» که ويلیامز به اشیاء روزمره در شعرهاي خويش ميبخشد ،ميتواند
ترکیبي از يك ماندگاري غیرمقدس و يك تعالي «اسطورهاي-مذهبي» باشد .اما کاسیرر و
ويلیامز در اين باور مشترک هستند که اين «ايزدان بيواسطه» «آني هستند  -پديدار ميشوند و
از میان ميروند ،و نزول هربارۀ ايشان بينظیر است» (برمن  .)89اين بسي مهم و حتي ضروري
است که لحظۀ تعالي ،هنگامهاي گذرا و زودگذر باشد زيرا تأثیري که بر خواننده خواهد داشت
از رهگذر همین ويژگي آني شدت مييابد .و باز هم بايد خاطرنشان کنیم که خاستگاه تعالي
__________________________________________________________________________
J. Hillis Miller
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لحظهاي هم در هايکو و هم در شعر ويلیامز ،نگرشي بنیادين به دنیاي پیرامون است :اين
نگرش عبارت است از مشاهدۀ شگفتي در آنچه عادي است .به نقل از ديويد بي موريس:
«شاعري که بتواند جهان را در يك دانۀ شن يا همچون خیلي عظیم از فرشتگان در صحنۀ
دمیدن آفتاب ببیند ،از لوازم متعارف شعر متعالي بينیاز است .او ميتواند عظمت را به کمك
سادهترين جنبههاي تجربۀ انسان کشف کند» (به نقل از مونك  .)44-49در واقع ،توانايي
«کشف عظمت» در خردترين جنبههاي زندگي به بزرگترين و مقدسترين «لوازم» وابسته
نیست .همۀ آنچه يك شاعر براي شناخت لحظات واال نیاز دارد ،يك احساس قوي برخاسته از
ادراک و تخیل پويا است .به گفتۀ رؤيايي« ،تنها بايد به تخیل و الهام مجال داد تا از درون ،از
اعماق ناشناختۀ آن و از ناخودآگاه متجلي شود» (.)48
 .0.3ادراک و تخيل
توانمندي ويلیامز براي ديدن امر شگرف در سطوح پايین و کوچك را ميتوان در قهرمان
ديگري مانند ويلیام وردزورث 4سراغ گرفت ،زيرا وردزورث نیز به امور عادي و ساده شکوه
ميبخشید .وردزورث در اثر معروف خويش ،يعني پیشگفتاري بر چکامههاي غنايي ،تغییري در
«ماهیت منبع خود» مطرح کرد به اين ترتیب که «رنگآمیزي خاصي از تخیل را بر آن منابع
اعمال کند ،که به موجب آن امور عادي از جنبۀ غیرمعمول به ذهن ارائه شوند» ( .)viiبر
خالف وردزورث ،که به گونهاي زياده از حد ،بیان منظوم را ناديده گرفت تا «زبان عادي بشر»
( )viiرا در شعر خويش بازنمايي کند ،ويلیامز در مقولههاي زباني و رمانتیك زيادهروي
نميکرد ،اما با وردزورث در اين باور مشترک بود که اين تخیل است که به ياري شاعر ميآيد
تا لحظههاي واال را بشناسد و بسازد .ويلیامز خودش در يکي از قطعههاي منثور در مجموعۀ
بهار و همهچیز ميگويد:
تخیل به معناي پرهیزيدن از واقعیت و يا حتي توصیف کردن يا برانگیختن اشیاء يا موقعیتها
نیست ،بلکه به اين معناست که شعر در کار جهان مداخله نميکند بلکه آن را به حرکت در
ميآورد  -واقعیت را با نیروي شگرف تأيید ميکند و بنابراين ،از آنجا که واقعیت به حمايت
شخصي نیاز ندارد بلکه مستقل از عمل انسان وجود دارد ...يك شيء جديد ،يك نمايش ،يك
رقص که آينهاي از طبیعت نیست را پديد ميآورد اما( ...مجموعۀ اشعار ،جلد اول )18-11
__________________________________________________________________________
William Wordsworth
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هنگامي که ويلیامز ميکوشد تا روند خلق شعر را تبیین يا بررسي کند ،اغلب جمالت او ،مانند
اين جمله ،ناتمام ميمانند .بنابراين ،همان گونه که ويلیامز گفته ،تخیل واقعیت را پس نميزند
بلکه آن را به شکلي نیرومندتر «تأيید ميکند» و واقعیتي شاعرانه ،جاندار و تازه پديد ميآورد
که به هیچ روي آينهاي بازتابنده به روي طبیعت نیست .ويلیامز ميگويد که «هیچ چیز در
پیرامون ما نیست» مگر آنکه «ما آن را به کار گمارده و در آنجا نهاده باشیم .آن را آزاد کنید ،و
به ياري هنر به آن شيء بيجان و شکسته وارد شويد» (پیترسن  .)81وردزورث تمام تمرکز
خويش را بر اصالت صحنههاي طبیعي و روستايي معطوف ميکند (که البته اين صحنهها در
اشعار او به اندازهاي که در آغاز برنامهريزي کرده بود اصیل از آب در نیامدند) تا جايي که
اهمیت گزينش شاعرانه و مهارت هنرمندانه را ناديده ميگیرد؛ و در حالي که وردزورث به
«معمولي بودن اين صحنهها اشاره ميکند» ميکوشد تا به واژگاني دست يابد که «به اين
صحنهها رنگهاي جاندار ببخشد» (رامین و بختیاري  .)11اين در حالي است که ويلیامز
قدرت «هنر» به عنوان ابزاري براي «ورود» به جهان پیرامون خود را درک ميکند ،آن را به کار
ميگمارد و دگرگون ميسازد .ويلیامز در ادامه ،ترفند خويش را در نگارش شعر شرح ميدهد:
وقتي کسي شعري خلق ميکند ،توجه کنید که او شعر را خلق ميکند ،واژگان را همان گونه که
مييابد به کار ميگمارد ...در قالب بیاني پرجانتر از ادراکها و شوقهاي خويش که شايد بناي
مکاشفهاي را بگذارند که در سخن او به کار گرفته شود .آنچه او ميگويد يك اثر هنري شمرده
نميشود ،بلکه آنچه او با ادراک شدتيافتۀ خويش ميسازد هنر است ،که با حرکت ذاتي
خودش جان ميگیرد و اصالت خويش را تأيید ميکند( ...مجموعۀ اشعار ،جلد دوم )81
بنابراين ،سرودن شعر نوعي آفرينش و ساختن است .اما کلیدواژه در اينجا ادراک است .از نظر
ويلیامز ،مهمترين رسالت يك شاعر خوب ايجاد و انتقال بیان شدتيافتۀ ادراک اوست .آنچه
به شکل شگرف خرد پديد ميآيد ،گفتار معمولي يا اشیاء زندگي روزمره نیستند بلکه ادراک
تشديدشدۀ خود شاعر از آنهاست که به آنها رنگ و بوي شگرف خرد ميبخشد .از اين حیث،
ميتوان اين تعالي را به انديشه کانت دربارۀ امر شگرف نسبت داد ،آنجا که ميگويد «اين تعالي
به هیچ روي نميتواند يك شکل حسي به خود بگیرد» (کانت  )29بلکه در «اختیار ذهن» بیننده
است (کانت  .)29و در واقع ،معموال اين مناظر باشکوه يا گسترهاي طبیعي نیست که به
برانگیخته شدن احساس تعالي در شعر ويلیامز ميانجامد ،بلکه اوج گرفتن کوچكترين و
بياهمیتترين لحظات در زندگي شخصي انسان است که «ژرفانديشي در آنها بدون توجه به
شکل آنها» باعث ميشود ذهن به سوي «تخیل و دلیلي استوار هر چند کامال جدا از هر هدف
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مشخصي» رهسپار شود و در نتیجه «چشمانداز خود را بگستراند »،و خود را رها کند در حالي
که « ارزيابي او از خودش تعالي يافته ،آن هنگام که تمام قدرت تخیل را در مييابد ،تخیلي که
همچنان با انديشهها و مرادهاي خويش نابرابر است» (کانت  .)22-29با توجه به اين امر
شگرف ظاهرا کوچك و «خرد »،اين قدرت کانتي ذهن است ،و نه قدرت پديدهاي خاص ،که
احساس شگرف را پديد ميآورد .رالف نش 4نیز در اين باره ديدگاهي همانند دارد:
پافشاري ويلیامز بر توان درک مشاهدهگر از هر يك از اشیاء مورد ادراک ،نسبتا با فرمولهاي
هگل و امرسون همخواني زيادي دارد ،زيرا از نظر ويلیامز اين مهم بر دوش مشاهدهگر است
که خود را در برابر يك شيء اثبات کند – با چیره شدن بر آن شيء ،مجسم کردن آن ،نفوذ
کردن به راز آن ،يا حتي ناديده گرفتن آن .به هر روي ،او بايد عینیت لجوجانۀ شيء را در هم
بکوبد تا بتواند از آن به عنوان ابزاري براي بیان خويش بهره برد)402( .
بنابراين ،اين کار بر دوش مشاهدهگر است که خود را با شيء درگیر سازد تا در «راز» آن نفوذ
کند .از اين چشمانداز ،درککننده/خواننده نیز به اندازۀ شاعر در ايجاد لحظۀ شگرف نقش دارد.
با اين حال ،غوطهور شدن در فرآيند ادراک به اين معنا نیست که درککننده در برابر آن فرايند
زانو بزند ،و حتي به اين معنا هم نیست «که يك واقعیت واحد حاصل شده باشد» بلکه تنها
نشانگر
وجود نوسان در میان هنگامههايي است که يك "شيء" به منظور موشکافي دقیق گزينش
ميشود ،در حالي که باقي مسائل مرتبط با آن شيء زماني گزينش ميشوند که موشکافي چنان
ژرف باشد که مشاهدهگر در روندي که مشاهده ميکند غوطهور شود( .دويل )49
از اين رو مي توان اظهار داشت که هدف شاعر از چنین گزينش شاعرانه ،ولي بس هدفمند ،آن
است که ما به عنوان خوانندگان اثر به يك «نوسان» يا سازش میان دو لحظه از موشکافي برسیم
و به بهترين شیوۀ ممکن ،لحظۀ آرماني تجربه شگرف را بیابیم.
 .0نتيجه
در شعر ويلیام کارلوس ويلیامز ،امر شگرف با کیفیت چشمگیري وجود دارد .نگرش
تعاليگرايانۀ اين شاعر نسبت به طبیعت و اشیاء و صحنههاي ساده و بيتکلف ،نوشتههاي او را
با احساسي وصفناپذير از شگفتي و حیرت ميآکند .اما نکتۀ پیچیده و حسن تمايز امر
__________________________________________________________________________
Ralph Nash
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شگرفي که در اشعار ويلیامز يافت ميشود اين است که اين لحظات تلويحا واال و
شگفتيبرانگیز در آشناترين مکانها و خردترين لحظات زندگي روزمره يافت ميشوند .به اين
ترتیب ،هنگامۀ يافتن شکوه و تعالي در چیزهاي عادي و به نظر کمارزش ،شگرف خرد نامیده
ميشود .از اين رو ،در اشعار ويلیامز اين لحظات کوچك و در ظاهر بياهمیت زندگي معمولي
است که به خوانندگانش وعدهاي نه چندان بزرگ ولي پراهمیت از وجود معنا و ارزش در میان
هرج و مرج دنیاي مدرن را ميدهد .چراکه با نگاه ويلیامزي ميتوان همواره در کوچكترين و
پیشپاافتادهترين لحظات زندگي نوعي بزرگي ،شکوه ،ارزش و معنا را کشف و حتي ستايش
کرد که انسان دلزدۀ مدرن بیش از همیشه به دنبال آن است .اين نگرش تا حدي از تأثیر
تعاليگرايان رمانتیك مانند امرسون و ويتمن بر ويلیامز سرچشمه ميگیرد .با اين وجود ،ويلیامز
تعاليگرايي رمانتیك را با گرايشهاي تصويرگرايان گرد هم ميآورد و تصاويري بغايت روشن
و مشخص ميآفريند که حتي بسیاري از خود تصويرگرايان هم هرگز نميتوانند به آن دست
يابند .تصاويري که در آثار ويلیامز مشاهده ميشوند ،همان طور که در بررسي اشعاري چون
«فرغون قرمز» در باال آمد ،به قدري شفاف و ملموساند که ميتوان مانند لنز يك دوربین
عکاسي که از پسزمینه بر روي جسمي در داخل کادر تمرکز ميکند ،قطرات باران بر روي
بدنۀ قرمز رنگ فرغون را با نگاهي بس تازه ديد ،آن گونه که هرگز نديدهايم .ويلیامز توجه ما
را به چیزهايي فرا ميخواند که همیشه پیش رويمان بودهاند اما هیچ گاه به درستي آنها را
نديدهايم و اين گونه است که او که چشمهاي ما را از غبار عادت ميشويد و به ما ديدن ،به
معناي واقعي کلمه ،را از نو ميآموزد .الزم به ذکر است که اين نوع ديدن ميتواند همراه با
نوعي بینش و عرفان تعاليگرايانه نیز باشد .عالوه بر اين ،شکل کمینهگرايانۀ اشعار ويلیامز
بسي يادآور ويژگيهاي بنیادين شعر هايکو است که بیش از هر چیز قصد صید ذات لحظه را
دارد ،يعني دريافت شگفتي در پديدهها و اشیاء عادي ،و دستیابي به «جان تابناک کالم» از يك
تجربۀ بيهمتا در کمترين شمار ممکن از واژگان .هايکو از طريق انتقال آني و لحظهاي معنا،
ميکوشد تا در درون خواننده رستاخیزي ايجاد کند تا به موجب آن به درکي از زندگي به
عنوان پديدهاي خارقالعاده ،و به ويژه شگرف ،دست يابد .براي رسیدن به اين مهم ،شاعر بايد
درکي ژرف نسبت به پیرامون خويش داشته باشد و با بصیرتي تخیلي ،ويژگي شگرف و واال را
در آشناترين اشیاء و صحنههاي پیرامونش بشناسد .اگرچه آثار ويلیامز به دلیل زبان ظاهرا ساده
و موضوعات شخصي بيتصنعش مورد عالقۀ بسیاري از خوانندگان است ،بدون شك ميتوان
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گفت که توانايي او در برانگیختن خواننده به واسطۀ کیفیت وصفناپذير شعرهايش او را به
.يکي از جدالبرانگیزترين قهرمانان حوزۀ شگرف خرد بدل ميکند
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