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 چکیده
از  نیاستا فی. توصکایآمر يشرویو شاعر پ سندهینو ن،یاست بر اشعار گرترود استا يمقاله جستار نیا

 تن یب ی. او شعر را صوتردیگ یفاصله م یسمسیمانند رمانت یدر مکاتب انشینیشیها با پ شعر، فرسنگ
در  ییها مسمطۀ در مجموع نیاستا شعر نییتب ي. براراند یبودن در زبان سخن م ۀکه از تجرب انگارد یم

و  یدر باب زبان، هست يمعاصر فرانسو ياختارگرابالنشو، متفکر پساس سیاز مور رو شیپ ۀمقال ،شهیاند
. »يادآوری«و » انقطاع« ،»يگذار نام«شود:  یکار بسته م بالنشو به ي دی. سه مفهوم کلدیجو یمرگ بهره م

 ایمفهوم، شخص و  که آن  یب نامد یکه مکرر م یزبان پندارد، یم نام یب يها نام ایو  دنیشعر را نام نیاستا
 گانهیب »ي گرید«با  ییارویرو کند؛ یروش، شعر، انقطاع را تجربه م نیکند. بد یداعخاص را ت یتیموقع

. شعرزدایی یعنی پایش شعر از ارجاع به واقعیت  آورد میارمغان  آشنازده به هن ذ يبرا  تازه ییها که افق
خنثا گزیند. شاعر در این فضاي  هاي خوانندگانش دوري میغالب، شعري ب ک ر که از معناپردازي

ها که با ظهور بر کاغذ، ماده و جایگاهی ندارد؛ شعر به زبان تعلق دارد، به صداها، تکرارها و سکوت
 گذارند.نمایش می شان را بهچیستی

 
 گذاري، انقطاع، یادآوري، تکرار : گرترود استاین، موریس بالنشو، شعرزدایی، نامهاي کلیدي واژه

 

 

 
 __________________________________________________________________________  

 Email: nargesmontakhab@gmail.com 



 1399 ، بهار و تابستان1 هشمار، 25، دوره ر جهانپژوهش ادبیات معاص 6

 
 
 مقدمه -1

نویس ساختارشکن و پیشرو، نامه) نویسنده، شاعر و نمایش1946-1874( ١گرترود استاین
تأثیري پایا و انکارناپذیر بر نسلی از نویسندگان آمریکا داشته است که از بینشان ارنست 

دهۀ هفتاد پا به عرصۀ ادبیات و  ٥»شاعران زبان«و ٤، ویلیام گاس٣، اسکات فیتزجرالد٢همینگوي
و  ، استاین شیفته1902گذارند. با هجرت به فرانسه در سال یبه صحنۀ تئاتر م ٦ریچارد فورمن

شود. این شیدایی به هنر معاصر می ٩و پابلو پیکاسو ٨، آنري ماتیس٧دار آثار پل سزانمجموعه
کند؛ کوبیسم، انتزاع، گسست زبان و روایت، ستیز با اروپا در نوشتارش نیز رخنه می

شود. او شاعر هایش متبلور میر اشعار و داستانرمانتیسیسم و مکاتب غنایی و تغزلی، د
هایی که در ها و انسانها، محلباخته از صداها، رنگهاي تاریک و رنگهاست، خاطرهخاطره

کشاکش بین سوژه و ابژه، خودآگاه و ناخودآگاه سرگردانند. او که به نقش مخاطب در خلق اثر 
داند که حتی ردپاهاي نویسنده را نیز حور میاعتقادي ندارد، متن را فضایی الیتناهی و خودم

چیز تعلق ندارد، حتی خود استاین. تجربه و برداشت کس و هیچزداید. دنیاي استاینی به هیچمی
هویت در پس صاحب و بیشود، بلکه ساحتی بیاز واقعیت نیست که در اشعارش منعکس می

هاي معین بنا  ۀ ادراك برخی ویژگیهویت، بر پای«دهد. نباید فراموش کرد کلمات جوالن می
دهد دیگران ما را بشناسند. این شناخت با تکرار ممکن است و تکرار،  نهاده شده که اجازه می
: 1979(برسلین، » کند هویت در کنار خاطرات، خالقیت را نابود می«؛ »خفقان خالقیت است

او بر این باور است نوشتار ). اشعار استاین نه دربارة خودش است و نه براي کسی، چراکه 902
و گفتار اولین و آخرین سد بر سر راه ارتباط و گفتمانند. در نگاه سنتی و تغزلی به شعر، 

سوي تخلیۀ روانی خود شاعر است و از سوي  یکاز «عنوان مثال در شعر اعتراف، هدف   به
ر که در آن زبان به مخاطبان اثر ادبی. بنابراین، شع دیگـر آزادسـازي احـساسات خواننـدگان و

 __________________________________________________________________________  
١ Gertrude Stein 
٢ Ernest Hemingway 
٣ Scott Fitzgerald  
٤ William Gass 
٥ Language Poets 
٦ Richard Foreman 
٧ Paul Cézanne  
٨ Henry Matisse 
٩ Pablo Picasso 
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آالم درونی، و  شود براي تلطیـف و تنقـیح اي می وسیله رسـد، موجزترین شکل خود مـی
» شایدگب تنیـدة خـود هـاي درهـم درونی و اندیـشه هاي قدهعمشقی براي شاعر تا گره از 

بیات و پذیرد و اشعارش ماسواي تجر ). اما استاین این نگاه را نمی98: 1398(ذوالفقارخانی، 
-در دل خواننده می گرانه و نه چندان مطلوباي حسابشود و سردي و فاصلهاحساساتش می

اندازد. خوانندة کنونی و یا معاصر  استاین، همواره با خوانش  نوشتار  او مشکل داشته و از 
مهري و  درکش عاجز بوده است. به همین دلیل آثارش حتی از زمان اولین انتشار، مورد بی

 است.   ید قرار گرفتهترد
این مقاله تالش دارد بین اشعار و نظریات استاین در باب شعر و اندیشۀ موریس 

) متفکر معاصر فرانسوي پیرامون ادبیات، شعر و امکان خلق ادبی پیوند 2003-1907( ١بالنشو
ند، دهایجاد کند. بالنشو و استاین  شعر را در بستر زبان و ارجاعات مورد کنکانش قرار می

اش و وقوعش، گویی شعر، برساختی است پیچیده و نفوذناپذیر از چیستی زبان، از چگونگی
رو، تبیین صنعت شعري که خویشتنی خاص را با بازنمایی بپرورد. هدف جستار پیش آنبی

ي بالنشو است که در از تماشاگاه پساساختارگرایانه ٢هایی در اندیشهمسمطاستاین در کتاب 
سرایند. این ن است و زبان، شعر. به بیان دیگر، اشعار استاین، از زبان و به زبان میآن شعر، زبا

هایی که در این تحقیق به آنها  گرا، عملکردگرا و هنجارآفرین. پرسشمصافی است با زبان انتفاع
و تقریر   پرداخته خواهد شد بدین شرح است: چگونه مکتب شعري استاین سنت دیرپاي تغزل

تواند چیستی شعر و ادبیات را  کشد؟ و در این کشاکش، زبان چگونه می ورد میرا به هما
متزلزل کند و تعریفی نوین از نوشتار ارائه دهد؟ پیش از شروع بحث، جایگاه استاین و بالنشو 

 بایست مورد بررسی قرار گیرد.در ادبیات و اندیشۀ معاصر می
رن بیستم آمریکا برخوردار است. همتا در مدرنیسم اوایل ق استاین از جایگاهی بی

او هرگز منزلی براي خود در «، ٤و ازرا پاوند ٣برخالف ش عراي پیشرویی چون تی اس الیوت
براي «اش،  گرایی ). او با تجربه1: 1990  (رودیک،» آمریکایی اختیار نکرد-سنت ادبی آنگلو

هاي  تازه بود که ستونشروعی «را تغییر داد و هر نقش قلمش » همیشه مفهوم زبان و نوشتار
ترین اجزاء زبان،  کوچک«). ارزشی که او براي 3: 1993(دایدو، » آورد لرزه درمی ادبیات را به

)، مهد تولد 6: 1993(دایدو، » حروف، هجاها، آواها و حتی صفحۀ سفید کاغذ قائل است
 __________________________________________________________________________  

١ Maurice Blanchot 
٢ Stanzas in Meditation 
٣ T. S. Eliot 
٤ Ezra Pound 
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 هاي پنجاه و شصت به ویژه چارلز در ش عراي دهه ٢»گرایی نص«و  ١»ابژکتیویسم«
(دانیل، » گرا تأثیرگزارترین نویسندة تجربه«شود. بسیاري از منتقدان، استاین را  می٣اولسون
ها پس  اند، میراثی که سال ) خوانده11: 2000(فرانکن، » ها رمزآلودترین  مدرنیست«) و 8: 2013

هاي هنري از  هاي جنبش گري تمامی افراطی«از مرگش نادیده انگاشته شد. در همین راستا، 
و ازرا پاوندي را  ٤تا شروع جنگ جهانی دوم، دورانی استاینی و نه آندره برتونی 1900سال 

) دوران است، 11: 2000(فرانکن، » تنها مدرنیست تمام و کمال«، چراکه او »زنند رقم می
) قلمداد 19: 2000(فرانکن، » ادبیات«و نه » پدیدارشناسی ذهن«که هنرش را باید » فیلسوفی«

مدرن  پرچمدار پیوند فلسفه و ادبیات در دوران آشوب و استحالۀ آمریکاي تازه ین، تککرد. استا
یافته در فلسفه و از سوي دیگر، طبع هنري و زیباشناختی  از یک سو، ذهنی پرورش«است؛ او 

تواند گواهی بر جایگاه خاص  ). بررسی سیر تحول اندیشۀ استاین می20: 2000(فرانکن، » دارد
رسد.  اي که در واسازي زبان به اوج خود می ادبیات آمریکا باشد، اندیشهوي در هنر و 

هاي  شناختی فمینیست گر نظریات روان آورد تداعی عمل می بازاندیشی که استاین از زبان به
  (رودیک، ٧و جولیا کریستوا ٦، لوس ایریگاري٥فرانسوي در دهۀ شصت از جمله الن سیکسو

 کشد.    چالش می هاي کالمی و ارتباطی را به فرض ریز که پیشگ ) است؛ زبانی ارجاع3: 1990
) در این جستار 1932( هایی در اندیشه مسمطاز بین آثار استاین، مجموعۀ اشعار 

نوشتۀ استاین » دشوارترین«و » ترین طوالنی«، »ترین انتزاعی«مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ 
). بسیاري از شعرشناسان 4-5  :1985یدو، (دا» تن و چهره اصوات بی«که تصنیفی است از 

ادبیات  همنهش  واژگان و نه «دهند:  استاین جاي می» ادبیات حقیقی«را در زمرة  ها مسمط
 ٨نامۀ آلیس بی توکالس خودزندگیاستاین  ها، مسمط ). همزمان با4  :1985(دایدو، » ها مایه درون
هاي ادبی با زبانی روان و  کاب سنتچاپ رساند و شهرة محافل ادبی شد، اثري در ر را به
بینی دیگري تعلق دارد؛ دنیایی که در آن  به دنیا و جهان ها مسمطپذیر. اما گویی  ارجاع
پذیرد. شاید بتوان این س رایش را تنها اثر استاین دانست  مایه تنها در روند نگارش قوام می درون

یابد و در آن  ) چیرگی می6  :1985دو، (دای» مقصود  اندیشه«بر » فرایند اندیشیدن«که در آن 
 __________________________________________________________________________  

١ Objectivism 
٢ Literalism 
٣ Charles Olson 
٤ André Breton  
٥ Hélène Cixous 
٦ Luce Irigaray 
٧ Julia Kristeva 
٨ The Autobiography of Alice B. Toklas 
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ترین نمود از روند  برجسته ها مسمطنماید.  اي براي برانگیختن تفکر هرگز رخ نمی ابژه
خودآگاهی در آثار استاین است، همان سوداي دیدن و یافتن خویشتن در خالل ادراك دنیاي 

کالم درآوردن ادراك   سد. بهشنا گر خودش را نیز می در فرایند ادراك چیزي، مشاهده«پیرامون: 
» تر است شود مهم چه دیده می ها، از نام نهادن بر آن تدریجی با وجود تمام تردیدها و وقفه

کند، زبان انتزاعی محض  ي استاین را درخور کنکاش میها مسمطچه بوطیقاي  (همان). آن
ها  واژگان و نه پنداره کند، رنگ و ابژه ندارد و باید از دروازة است، زبانی که قصه حکایت نمی

، بدون حجاب و با چند الیه معنا، استاین همواره به »واژگان برهنه«واردش شد. در این تجربۀ 
ماند، طوري  حرکت و کنش کلمات بر صفحۀ کاغذ که تداعی روند آگاهی است وفادار باقی می

) معناگریز 8  :1985(دایدو، » کار بستن کلمات چنین راسخ در به«که منتقدانش او را هرگز 
صورت  بی» اي چهره تصویر کشیدن تک به« ها مسمطرو، اهمیت جایگاه استاین و  اند. ازاین ندیده

هاي نمادینش،  سازي و اسطوره ١و بدن است؛ ایستادگی برابر معاصرانی مانند ویلیام باتلر ییتس
نگ شخصیت آه ضرب«. استاین به دنبال  ٢اش، الیوت و پروفراکش پاوند و تصویرگرایی

هاي کوبیستی پیکاسو)  ) است، نواختی که در آن (به سیاق نقاشی33: 1979(پرالف، » ها انسان
ناپذیرند. او سطوح مستوي کالمی را یکی  شوند، جدایی از فضایی که در آن ظاهر می«ها  ابژه

). برخی 34: 1979(پرالف، » چیند تا نوعی تخیل هندسی خلق کند پس از دیگري روي هم می
ک، یتکنولوژ ،یصنعت ،يماد يها شرفتیپ يایدن(امروز  يایدن«محققان بر این باورند که 

 نی، بهتر)ما بر عهد باستان است يمردم، نشان برتر تیاکثر زعم به   و هرآنچه ظاهرا دياقتصا
» و هنر است تایدر ادب - اند هالۀ تقدسشان را دور انداخته گرید که –ها  اسطوره يجا

چالش کشیده  ). ولی در نگاه استاین، این نگاه اساطیري به ادبیات باید به92  :1394(رؤیایی، 
 شود.  

و اما شأن انتخاب نظریات بالنشو در این مقاله، کمر بستنش براي مرگ و تولد 
گر چیستی و  ترین اندیشه توان بالنشو را برجسته دوبارة ادبیات است. به جرأت می

لحظۀ «پس از جنگ جهانی دوم دانست. در طریق او، ادبیات،  هاي شناسی ادبیات در سال هستی
باشد، بلکه باید » ایضاح متن«و » تفسیر«است و در این آرزم، نقد ادبی نباید در پی » بحران

) را بین کلمات 889-890: 1990(هیل، » ناپذیر سرگشتگی، تناقض و چندگانگی عالج«

 __________________________________________________________________________  
١ William Butler Yeats 
٢ Prufrock 
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بود، بالنشو » اندیشه«از » اندیشۀ اصیل«ادن در پی تمییز د ١جستجو کند. اگر مارتین هایدگر
) 19: 1998(شوآرتز، » ادبیات صرف«را از » ادبیات حقیقی«تأسی از او، این بار بر آن است  به

کند. این سبک  اعالم برائت می  بیند، می» کالم را رسانۀ ارتباط«بازشناسد. بالنشو از ادبیاتی که 
اهدافی خارج از «ي است در سیطرة »ابزار«و » برده« زند، از ادبیات که به روزمرگی پهلو می

). شرح بالنشو بر ادبیات حقیقی بر جدایی هنر از جهان تکیه 20: 1998(شوآرتز، » خود
راند تا جوهر و  حاشیه می گر است که جهان پیرامون را به ادبیات نوعی نیروي ویران«زند:  می

). این تعریف، در ظاهر  شمایی از 21: 1998(شوآرتز، » ناپذیرش را آشکار سازد اصل انتقال
دارد، نگرشی که نارسانایی ادبیات را نقطۀ » هنر براي هنر«ها و مکتب  ادعاهاي سمبولیست

داند، از آن گریزان است و شکوه دارد. اما بالنشو، سکوت ادبیات و زبان، ناممکن  ضعفش می
و ساختارشکن از رویداد و امر ادبی  کوشد تعریفی نوین داند و می بودنشان را نقطۀ قوتشان می

 ارائه دهد.
 
 استاین  مدرنیست یا پسامدرن؟ -2

 ٣از مدرنیسم تا پسامدرنیسم: شعر و نظریۀ قرن بیستم در آمریکادر کتاب  ٢جنیفر اشتون
دارد: ) از پرسشی مهم در ارتباط با جایگاه استاین در ادبیات معاصر آمریکا پرده برمی2005(

ت یا پسامدرن؟ او اعتقاد دارد بسیاري از منتقدان و شعرشناسان، استاین را غسل استاین مدرنیس
یش، همان رداي پسامدرن زبان و نه محتوا ٤اند و شیفتگی او را به مادةتعمید پسامدرنیسم داده

، همان تمسک به لفظ و ظاهر زبان که »گرایینص). «5: 2005بینند (اشتون، بر تن استاین می
خورد، به چشم می به ٦و لوییس زوکوفسکی ٥زرا پاوند، ویلیام کارلوس ویلیامزدر اشعار ا

-شود و نوعی صورتهاي شصت و هفتاد میالدي تبدیل میستونی پابرجا در صنعت شعر دهه
و دنیز  ٨، چارلز اولسون، رابرت کریلی٧»کالج بلک مانتن«گرایی جدید در اشعار شعراي 

) 1: 2005(اشتون، » گرایی نویننص«، پسامدرنیسم را نوعی گردد. اشتونپدیدار می ٩لورتوف
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محابا بین مدرنیسم و پسامدرنیسم شکوه دارد. او اعتقاد دارد ظرف خواند و از این مراودة بیمی
شعر پسامدرن براي خواننده فراخ است و اوست که واژگان و زبان شاعر را به هر نحو که 

-پذیرد و حال میبر استقالل را نمی اي مدرنیستی متن مبنیسازد. خواننده، ادعبخواهد از نو می
 تواند شعري نو خلق کند. پس به تعداد خوانندگان، شعر وجود خواهد داشت.

: 2005(اشتون،  ٢»شناسی عادات  توجهروان«و  ١استاین  پسامدرن، مرید ویلیامز جیمز
خواند که در ) می28: 2005» (هپدیدارشناسان«) اوست. اشتون این ساحت را در آثار استاین، 44

بینی شعر در گرو تکرار است، بدین مفهوم که تجربه و بودن، چیزي جز تکرار آن جهان
ها در تاریخ، تفاوت«و » ها در تکرار استگونه و نوع، شباهت«ها نیست. ها و تشابهتفاوت

). در این 38: 2005شتون، (ا» انتها از تکرارها استاي بیتکرار است. بنابراین، تاریخ، زنجیره
-پیش درگیر تسلسل هویت در اشعارش می از مباحث جیمز در باب عادت، استاین را بیش  بین،

ها داند: دانستن و ندانستن. ناشناختهزمان در ذهن می کند. جیمز، عادت را محصول دو روند هم
به مرور به عادت تبدیل گیرد و گرهاي ذهن قرار میها مورد توجه مستقیم  پردازشو ناآزموده

داند، چراکه انرژي و قواي ذهنی را براي انجام امور جدید که شود. جیمز عادات را مفید میمی
چیز را به عادت  کند. نکته قابل تأمل این است که ذهن همههر روز با آن مواجهیم ذخیره می

: 2005(اشتون، » سازعادت«کند: کند. جیمز شخصیت انسان را در یک واژه خالصه میبدل می
یابند و با این روش، ها، به عادت دگرسانی میترین تجربیات و افق). جدیدترین و ناآزموده47

تسلسل «شود. از این رو، نیازیده آماده می قواي ذهنی براي رویارویی با کارزارهاي دست
تجربیات  «اي از هزند؛ ملغمدنیاي پیرامون، سازة خودیت را رقم می» روند شناسایی«و » حاالت

). استاین، به 48: 2005(اشتون، » هویت  من  در حال عادت سازي«و » من  در حال شناسایی
) و سریالی از تجربیات و 47: 2005(اشتون، » تجمیعی«را زادة چنین روند » خود«سیاق جیمز، 
د. این ساحت کننتر میداند که با انباشتشان، دوگانگی بین سوژه و ابژه را پررنگعادات می

انگارد. هویت نیز در در آثار استاین، تجربۀ سوژه از ابژه را اساس هویت می» پدیدارشناسانه«
در قالب   یابد. گذشته که رکنی پایدار در ساخت عادات است،دل عادات و خاطرات نمود می

-می کند؛ به بیان دیگر، شناخت بر شانۀ مستحکم گذشته و نشانگانش تکیهخاطرات ظهور می
 کند. زند و روند دریافت و کنکاش را تسهیل می
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اما پرسش حائز اهمیت، شکاف بین تجربه و هویت است. استاین تکرار حاصل از 
-خود«داند. او نیز مانند پیکاسو، از عادات و شناخت حاصل از گذشته را آفت هویت می

دن باید دیوار هویت را براي بودن و نه تکرار کر«و تقلید از عادات شکوه دارد:  ١»محاکات
) 32: 2005» (گرامنطق«). اشتون ورود استاین را به این ساحت 902: 1979  (برسلین،» شکست

از پدیدارشناسی ذهن و عادت منزجر است ومرزهایی   گرا،خواند و مدرنیستی. استاین منطقمی
-ر را نکوهش میکند. مدرنیسم استاینی، تکرار و تکر طلب می متفاوت را براي ساختارشکنی

(اشتون، » واسطگیبی«بایست با بیند که میکند و گذشته را باري سنگین بر دوش هویت می
واسطه، هر تکرار، تولدي دوباره و نگرشی نوین ) جایگزین شود. در تعامل بی33: 2005

ست، هنر عطف اسابقه و بییابد، بر ک لی که بیگاه که کل بر جز، تقدم میآورد. آنارمغان می به
مدام خود را تکرار خواهد کرد، اما هر تکرار، آفرینشی نو خواهد بود. استاین  مدرنیست، مسخ 

» نامدمی«شود، منطقی که در آن شعر می ٣هدو آلفرد نورث وایت ٢منطق ریاضی برتراند راسل
(اشتون، » امنگذاري  بی نام«تازد. در این نگرش، استاین شعر را نوعی روند و نثروار به جلو می

-تصویر نمی آورد، اما بهکالم می گوید و بهخواند، نوعی ساختار و زبان که می) می87: 2005
که ماهیت، آنبرد، بیراند و نام میکشد. استاین با همان زبان و واژگان روزمره سخن می

 اي خاص را در ذهن خواننده تداعی کند.فردیت و تجربه
است، نه به مفهوم ساختار و شکل زبان، بلکه حرکت  از این رو، شعر او نثرآلود

پیش برود، جمله در پی جمله و  که از ملزومات نثر است. خواننده مجبور است به روندهپیش
گرا از بند در پی بند را بخواند تا شاید به سرانجامی و تصویري و حسی برسد. اما استاین  منطق

ها. او این بار ها و داشتههیم و مضامین تکراري، از داشتنمقاصد ادراکی اکراه دارد؛ از تکرار مفا
عاریت بگیرد.  ) بگیرد و زبان را عاریتی کند و از زبان به175: 2005(اشتون، » ق رض«خواهد می

گیرد، پس مگر نه این که زبان مهد هویت است؟ هویتی که وجودش را از زبان قرض می
بخشد، الجرم گذرا ه به این هویت نظام و جان میچهمیشه مقروض باقی خواهد ماند و هر آن

و سست است. استاین، با منطق تکرار و تسلسل در ریاضی، همان پیاپی بودن اعداد، به نوعی 
اي که در آن تجسم آورد، تجربهاندیشد که در آن زبان، به تجربۀ خود  زبان روي میاز شعر می
 بازد. رنگ می
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برد: اصحاب شعر پسامدرن مانند خود فرو می تناقض عجیبی هنر استاین را در
ش از متن ا اش را به خواننده و تلقیگراییدهۀ هفتاد آمریکا، استاین و زبان ١»شاعران زبان«

» چه هست آن«چه استاین از آن روگردان است. وصف استاین از شعر، دهند؛ دقیقا  آنپیوند می
ارباب است. در این ادة زبان. پس شعر بیاست، همان تجربۀ ناب م» گویدچه می آن«و نه 

-انفعال درمی گسست ادراکی و شناختی، تجربه و خاطره و حواس در کنش و واکنش با متن به
نخورده اي دستآید. همین نابستگی بین گذشتۀ خواننده و متن، محل خروش و جوالن تجربه

یرینه و آشنا، استاین را و حس د اش از هر گونه تجربه و جدید است. استقالل متن و دوري
هایی که دهد که بر اسم تکیه دارد، اسمسوي تدوین دستور نگارشی نوین براي شعر سوق می به

برانگیز آزموده شود. این نوگرایی استاین به خلق این بار باید در کارزاري متفاوت و چالش
آب حیات شعر را در  جویند)، بلکهشود (آن چه ویلیامز و پاوند میواژگان جدید منتهی نمی

یابد. برخی باور دارند ) می175: 2005(اشتون، » شروع دوباره و دوباره«تکرار و 
 یسـتیبا یدورة مـدرن، مـ یعلم ریدر ادب و هنر مدرن، متأثر از نگرش فراگ ییگرا تخصص«
 یمتجلـ ـتیواقع ییو بازنمـا انیبراي ب انهیگرا و واقع ژهیو یزبان افتنیبراي  جستجو در

اما براي استاین  واقعیت فراي بازنمایی است. پس در نبود محاکات،  . )24: 1387(بهین، » شـود
شود؛ بیکران  هزارتوي  واژگانی احساسات و بازنمایی، شعر تنها و تنها تجربۀ بودن در زبان می

اند، اما هیچ که گرچه به سیاق استاین، مطابق قواعد دستوري در جاي خویش قرار گرفته
انگیزند. استاین از خواننده گریزان است، اما گویی تصویر و حسی را در خواننده برنمی

  گیرد.پسامدرنیسم این وجه از هنر او را آگاهانه نادیده می
 
 بالنشو و شعرزدایی شعر  -3

لعاب و بیند، صدایی خاموش و رنگی بیتصویر میبالنشو نیز مانند استاین، شعر را قابی بی
تنند، نجواهاي اصوات بی ٤و فریدریش هولدرلین ٣، راینر ریلکه٢ي او، اشعار پل سالنجال. برا
کرد داغ بربریت  هاي دنیاي مدرن، شکست و سقوط فرهنگی که تالش می بازتاب«بریده،  بریده

، زبان را عامل اصلی ٥). بالنشو به اسلوب پل دمان3: 2012(هیل، » اش نخورد بر پیشانی
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-ترین ویژگی انسان، یعنی زبان، او را به حضیضی غیرانسانی میداند؛ انسانیبیگانگی انسان می
واسطۀ زبان، با خود و  دهد؛ انسان در زبان و بهکشاند که در آن تعامل و ارتباط حقیقی رخ نمی

ماند، با همان ابزار ارتباط و تعامل. بالنشو شعر را شود و بیگانه میدیگران بیگانه می
خواند که )می82: 2006) (برانز، ٢(همان تعبیر ژان لوك نانسی» ناپذیريعمل«یا و  ١»ناکارایی«

وفقه بست آواهاي بیافتد و تالشش براي انعقاد و اکمال معنا با بنلکنت می در آن زبان به
-هزینۀ بی«پذیر و معناگرا، ناپذیري و انصراف شعر از کار و کنش  روایتشود. عملروبرو می

هیچ تولید آورد، همان کاربست زبان، بیذهن می را به ٤) ژورژ باتاي85: 2006نز، (برا ٣»حاصل 
-ایست که تقدیم می»هدیه«سویه است، بازگشت و یکو تداعی. در نگاه باتاي، شعر هزینۀ بی

 گردد. شود و بازنمی
از » زاوحشت«)، بالنشو تعریفی 1942( ٥»چگونه ادبیات ممکن است؟«در مقالۀ 

ادبیات تنها زمانی ممکن است که مبتذل و روزمره نباشد، زمانی که «کند: یشکش میادبیات پ
شعر و رمان گرفتار قواعد و تصنع نباشد. این وحشت که از صدوپنجاه سال پیش بر پیکرة 

اي براي گسست تا حد فراموش کردن ادبیات سایه افکنده، نیازي است به خلوص، دغدغه
-وري میادبیات دست رد به سینۀ لفاظی و سخن ٦با ویکتور هوگو شرایط  متداول  رخداد ادبی.

)؛ 50» (داردکاله  قدیمی  شعر را از سر برمی ٨زداید، با رمبوبالغت را از خود می ٧زند، با ورلن
کند که او را به هیوالیی زندگی می«در دل هر نویسنده »: نفرت از کلمات، قلب ادبیات است«

اش با خواهد تا به شرافت نویسندگیکند، از او میهاي ادبی تهییج میمبارزه با تمامی ساختار
دهد چه انجام میچه هست و هر آنپشت کردن به زبان و ادبیات بازگردد، در یک کالم، هر آن

اش باشی، از تو ات خواهد آمد، و اگر در پیاگر از زبان بگریزي، در پی«؛ اما »را نفی کند
چه شاعر نباید با آن«گوید ). پس ویکتور هوگو به حق می9: 1942(بالنشو، » خواهد گریخت

). در این نوع نگرش، متن تنها در کشاکش 57(همان: » از پیش نگاشته شده، یعنی زبان، بنویسد
هاي زبان و نه شود. پس شاعر باید با آگاهی از محدویتمذبوحانه و کورکورانه با متن خلق می

دهد، در بخشی و شهود جاي می. بالنشو، هنر شعر را در آگاهیدر مقابل زبان، شعر بسراید
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معنا همان ناخالصی  ساختار «گیرد و که شعر محدویت است و از محدودیت سرمنشأ می این
ستاید، با متافیزیک و حس استعال و فرااحساس ). زبان  شعري که بالنشو می59(همان: » است

تند، در مرزهاي نادیده و عد و ساختارش  کالم میبیگانه است، شعري است که از زبان، قوا
 دارد. قیام وامی دارد و زبان را علیه زبان بهتاریک  زبان قدم برمی

-خود بازمی  ادبیات به«دارد: بالنشو اظهار می  )،1953( ١»ناپدیدي ادبیات«در مقالۀ 
ی ادبیات را به وضوح در ). او غیاب و ناپیدای138» (به واقعیتش که همان ناپیدایی است  گردد،

که در آن سنگ » آرمانی مبهم«جوید، این مردان شعر با و پل سزان می ٢اشعار استفان ماالرمه
پا  شاعر علیه شاعر به«جاست که (همان) نیست. این» ارزش، تبادل و شاهکارآفرینی«محک هنر 

(همان). از این » شاعرشود در باب و جستاري می اندیشه«شعر  ٣و به قول پل والري» خیزدمی
گشاید و در دل این تاریکی چالی است که به روي تجربه و هویت دهان می رو، شعر، سیاه

گردند. ساخت دنبال خاستگاه و اصالتشان می مطلق، هر دو، هم هویت و هم شعر، کورکورانه به
ین و و پرداخت نظریۀ شعر در دستان بالنشو گوشه چشمی نیز به هنر شعرپردازي هولدرل

انعکاسش در فلسفۀ مارتین هایدگر دارد. هولدرلین بر این باور است شعر اساسا  در باب شعر 
گوید، شاعري که با او ممکن و ناممکن بودن ترانه به خود شاعري که از شاعر بودن می«است؛ 

 ).    138: 1953(بالنشو، » شودترانه تبدیل می
 
 و یادآوري  گذاري، انقطاع استاین و بالنشو: نام -4

توان در اندیشۀ بالنشو جستجو کرد. این گرا و مدرنیست و نه پسامدرن را میاستاین  منطق
کند بین اندیشۀ بالنشو در باب هستی و زبان و اشعار استاین گفتمان  بخش از مقاله تالش می

و  برقرار کند تا تعریفی متفاوت از شعر حاصل شود، تعریفی فارغ از بیان احساسات شاعر
اي بدون مخاطرة احساس که در آن انتزاع و در عین  اندیشه«بازنمایی و بازتولید دنیاي پیرامون، 

شود. تجربۀ مادگی زبان، همان بودن  ) هنر  استاین نمایان می38: 1979 (پرالف،» حال سادگی
اهیت زبان در زبان و نه در ارجاع و ارتباط با دنیاي پیرامون، میقاتی است براي مواجه با م

)، 1935( ٤»شعر و دستور زبان«نیست. استاین در مقالۀ » گذاري نام«حقیقی زبان که چیزي جز 
خواند. او اسم خاص را محکوم به بودن در چرخۀ گذاري میشعر را نوعی نامیدن و اسم

 __________________________________________________________________________  
١ “The Disappearance of Literature” 
٢ Stephané Mallarmé 
٣ Paul Valéry 
٤ “Poetry and Grammar” 
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نامند بلکه هویت را ها، هرگز نمیبیند، بدین مفهوم که، نامهاي زبان میفرضارجاعات و پیش
کنند. هاي اجتماعی و فرهنگی زبان غرق میها و بافتانتهاي زمینهه بیشتر در گرداب بیهرچ

شعر «ساخت و زمینه، زایش نام و هویتی جدید است: پس هر بار نامیدن، با توجه به پیش
دربارة استفاده و سوءاستفاده است، باختن و خواستن، انکار و پرهیز، تمجید، جایگزینی نام. 

دهد، هیچ کار دیگري جز این ندارد که انجام دهد. شعر هیچ این کار را انجام می شعر همیشه
-دهد، جز استفاده، از کف دادن و رد کردن، خوشنود ساختن، خیانت و عشقکاري انجام نمی

» کند، کاري که شعر فارغ از سبکش باید انجام دهدورزي به اسم. این کاري است که شعر می
 . )208: 1953(استاین، 

نامۀ آلیس بی  خودزندگیزمان با  ) را هم1932( ١هایی در اندیشهمسمط استاین کتاب 
لطفی مجامع ادبی قرار گرفته است. این اثر که از چاپ رساند که همچنان مورد کم به توکالس

اي توان رابطهسختی می دارد، اما به نامهاست، حال و هواي خودزندگی پنج فصل تشکیل شده
در باب این  ٢استناد بین زندگی شخصی استاین و اشارات متن یافت. جان اشبريقابل گویا و

اي مانند که، روح و مردهاین بندهاي شعري پیچیده، از کلمات ربط بی«گوید: می اشعار چنین 
 هایی مانندگاه خانم استاین کلمات و ناماند. در این بین، گهجا، از، نه، درباره ساخته شدهدر، آن

سازد تا یادآوري کند شعرش از این دنیا، از پرتغال، یاس بنفش و آلبرت را داخل متن رها می
محتوا و بی«). منتقدان بسیاري این اثر را 1248: 2005(آلیسون، » گویدیک دنیا، سخن می

با » کوبیستی«اي اندك نیز آن را شعري اند. اما دسته) خوانده230: 1986(وینستون، » مهمل
تشخیص گیرند که با وجود قابلدر نظر می» کاله«و » گل آفتابگردان«مانند » صر بازنماییعنا«

(همان). ازمنظري دیگر، » به دنیاي خارج ارجاع ندارند«و » جزئی از ساختارند«بودن، تنها 
خدمت گرفتن زبان  به«و زبان است، بر چگونگی » گفتمانی بر هنر شعرپردازي« ها مسمط

). استاین خود از این اثر 371: 1961(کورك، » یان تراوشات ذهنی آمریکاییانگلیسی براي ب
) در نوشتار. سه مسمطی که 1248: 2005(آلیسون، » احقاق کامل روزمرگی«کند: چنین یاد می

هایی بارز از سبک شعري استاین است که  در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت نمونه
گذاري (دومین مسمط) و شروع  تفاوت (اولین مسمط)، نام و نامخاطر او به تکرار و  تعلق

دهد. گزینش این سه بند شعري بر مبناي تعاریفی و  دوباره و دوباره (سومین مسمط) نشان می
 است. است که در مقاالتش بارها به آنها اشاره کرده نظریات استاین از شعر و شعرپردازي بوده

 __________________________________________________________________________  
١ Stanzas in Meditation 
٢ John Ashbery 
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 شود:ا این جمالت روبرو میدر فصل سوم، مسمط دوم، خواننده ب
 دانمکنم اما نامش را نمیاز سوزان به نیکی یاد می  
 کنم اما این همان نیستاز ا ل ن به نیکی یاد می  
 گویم همین کار را نکندکنم به او میاز پل به نیکی یاد می  
 کنمکنم اما آیا این کار را میاز فرانسیس چارلز به نیکی یاد می  
 توانم نکنمکنم اما این کار را نمیس به نیکی یاد میاز توما  

 کنم نه به نیکیاز ویلیام به نیکی یاد می
 کنماز او به نیکی هر نیکی یاد می

 کنم.از او به نیکی یاد می
 گیرندچه عجیب که سریع یاد می

 گیرندگیرند و خیلی عجیب است که چه سریع یاد میاما اگر یاد می
 ه تنها بلکه در آیندهشود که نباعث می

 توانند نباشند جا میو نه تنها این
 جابلکه نه این

 کندکه در کل فرقی نمی
 کنددر کل فرقی فرقی نمی

 کنم آن را به آن اضافه کردماضافه می
 )1249: 2005(آلیسون،  ١توانستم باشم باشم.جا میاین

یک گل سرخ، یک گل «د: کشتصویر می گذاري را در این تمثیل به استاین، اصل نام
). در چنین روند  209: 1953(استاین، » سرخ است یک گل سرخ است یک گل سرخ است

کس نیست؛ فرض، گل سرخ، از آن  هیچنشان و تهی از ارجاع و پیشنام و بیي بیهازایش  نام
تاین و به تجربیات شخصی اس» ویلیام«و » توماس»  ،»فرانسیس چارلز«، »پل«، »الن«، »سوزان«

کالم آورده  هایی هستند خودساخت و خودمحور که تنها بهنیز خواننده اشارت ندارند؛ بلکه نام
پندارد؛ شعر، خدا و االهه شوند. پس استاین  شاعر و خواننده را خداوندگاران شعر نمیمی

نام   ها،نام»  کند:خویش است. استاین در ادامه به اهمیت نام در ادبیات و فرهنگ اشاره می
-، انجیل و منظور مرا متوجه می١، چاسر٢چیزند. به اشعار گذشتگان فکر کنید، به هومر همه

 __________________________________________________________________________  
 .این پژوهش است ةنویسند ،ها مترجم مسمط١

٢ Homer 
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نامیدند تا بفهمند چگونه باید زمین، دریا و فهمید که آنها در نام غرق بودند، میشوید، می
 آسمان را بنامند [. . .] پس شعر، دانستن و حس کردن یک نام است. شعر تغییر نکرده، هرگز

 ).209-1953:10(استاین، » ها خواهد بوداست، از ابتدا تاکنون و در آینده دربارة نام تغییر نکرده
 ٢گذاري استاینی، بالنشو در جرگۀ اندیشمندانی مانند والتر بنیامین نگاهی به نام با نیم

ر بینند، نامی که آدم بگیرد که مشکل زبان را در اولین نام میجاي می ٣و جورجو آگامبن
آمد، براي همیشه نام بخشید و چشمش  جانداران باغ عدن نهاد و از آن پس هرچه را که به
-کند. اینبلکه آن را محدود و تحریف می  محصور کرد. زبان، جایگزین واقعیت غایب نیست،

رسد، همان رویداد که در آن زبان  چندپاره و بخش شعر میجاست که بالنشو به نقش رهایی
هاي شرحه کند. در این شعر از استاین، شرحهرنش به کلیتی تام و مفهومی امتناع میمتکسر، از ک 

اند و این میانگی  آنها را انتها رها شدهزبان، آواها و واژگان و عبارات، گویی در میانۀ راهی بی
بار  دارد. چنین هنري اصیل است و تقلیدناپذیر، چراکه تنها یکاز انجماد در معنا مصون می

کند، نیکی یاد می هایی که استاین از آنها بهشود. نامهیچ ردپایی ناپدید میدهد و بیوي میر
همتا هستند و بی» الن«و » ویلیام«دهند؛ بار و آن هم در شعر و مقیاس واژه رخ می تنهاوتنها یک

ن را رسم به هیچ فردي در دنیاي واقعی ارجاع ندارند. اینان واقعیت زبان و در زبان بودن انسا
 چه کسانی هستند؛ آنها ماده و تجربۀ زبانند.  » الن«و » ویلیام» «کنددر کل فرقی نمی«کنند؛ می

رونده و اي بدیع است که در آن زبان براي آنی از حرکت پیشاین شعر، لحظه
چه هرگز رخ نداده به سوي شوید. در این فترت و ایستایی، گذشته از آنمعنابخشش دست می

وقفه در انتظار است، شتابد. در این جمالت، زبان بیاي که هرگز از راه نخواهد رسید، میآینده
زبان با تمام ابعاد   پایان،داند. در این انتظار بیدر تب  رسیدن منجی که راه نجات را نمی

 نشیند؛ زبان تمام و کمالنظاره می کند و استاین پیدایش و رخداد زبان را بهوجودش ظهور می
دانم/ از الن کنم اما نامش را نمیاز سوزان به نیکی یاد می«عیب و نقص: شود، بیگر میجلوه

؛ اما این همان نیست، این ماهیت زبان نیست. ماهیت  »کنم اما این همان نیستبه نیکی یاد می
ۀ مرگ ، با تجرب٤چون و چراي مسلک والتر بنیامینحقیقی  زبان  شعر براي بالنشو، این مرید بی

نشیند. کند؛ شعر، مرگ زبان است. با شعر، زبان به سوگواري ارجاع و داللت میبرابري می

                                                                     
١ Geoffrey Chaucer 
٢ Walter Benjamin  
٣ Giorgio Agamben 
٤ Walter Benjamin 
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دارد؛ جراحتی ابدي و ازلی، گفتگویی گویی استاین، از زخمی عمیق در نهاد انسان پرده برمی
ستم توانجا میاین«نشیند: ابتر، ارتباطی همیشه نافرجام. از این رو، استاین به سوگ خویش می

گرچه «کند. بالنشو باور دارد ؛ زبانم و شعرم هرچه بیشتر  مرا به مرگم نزدیک می»باشم باشم
رفته متن را  شاعر در ابتداي کار به توان ش براي نوشتن اطمینان کامل دارد، اما در حقیقت رفته

با آن رود، طرح اصلی که  نویسد و در فضاي ادبیات پیشتر می دهد. هرچه بیشتر می از کف می
چه در  شود. نوشتار، پیمانی با تاریکی و مرگ است. مانند خودکشی، آن تر می آغاز کرد مبهم

شود. شاعر قربانی  رسد، به توهم، تردید و انفعال تبدیل می نظر می ابتدا حاصل اختیار به
 بالنشو هیچ ماهیت و جوهري ). 36: 1994(گ ر گ، » کشد زبان/مرگ است و تنها انتظارش را می

جز به سوگ نشستن براي زبان قائل نیست. پس شعر، زبان  جراحت است و جراحت  زبان. 
 شعرورزي تنها در مواجه با مرگ ممکن است.

یکی دیگر از شگردهاي شعري استاین، تکرار است، تکرار کلمات و افعال براي 
د زبان. در این زدایی و تکفیر دستور و قواعرزمایش و زورآزمایی قهرانه با زبان، براي تقدس

 ٢پایانگفتگوي بیدر کتاب  ١.»یک گل سرخ یک گل سرخ است . . «زمینه، بالنشو در مقالۀ 
امري است الزامی که در «خواند: تکرار می» انگیزش مرگ«)، تکرار را ایستادگی مقابل 1993(

کالم را از  دهد. تکرار، گفتن و تقدس و میانگی در زبان رخ می خالء بین بودن و نیستی، وفقه
چه گفته شده، همیشه از نو گفته خواهد شد، اما گویی هنوز آغاز ). آن343» (زدایدزبان می

پس اسطورة سرآغاز «شود: کالم در نیامده است؛ در آستانۀ تکراري که تکرار نمی نشده، هنوز به
خنثا،  زبان را به وضعیتی«(همان). تکرار در آستانۀ تکرار، » و اصالت، وهمی بیش نیست

). از این رو، 343: 1993(بالنشو، » ناپذیري محضدهد، به پایانانتها، اتصال می ابتدا و بی بی
توان از یک سو، دربارة گل سرخ هیچ نمی«بیند: بالنشو، گل سرخ استاین را امري متناقض می

در  گفت، به جز خود گل سرخ. در این حالت، زیباترین گل خواهد بود چراکه نقل و روایتی
بابش و براي قیاس وجود ندارد. از سوي دیگر، به جهت تکرار، زبان از گل سرخ و حتی 

ماند، گیرد. اندیشیدن به گل سرخ، اندیشۀ گل سرخ، ایستا باقی میاش فاصله مینامش و زیبایی
-شود. یک گل سرخ، گل سرخ است: بدین مفهوم است که میکند و مقاومت میمقاومت می
توان توصیفش چیزش را بازنمایی کرد، حتی نمیتوان هیچش اندیشید، اما نمیاتوان درباره

، در کل برایش »کندبه نیکی یاد می«کند: بارها ). استاین تکرار می343: 1993(بالنشو، » کرد
 __________________________________________________________________________  

١ “A Rose is a rose . . .” 
٢ Infinite Conversation 
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مقاوت سرسختانۀ استاین مقابل توصیف   کند. تکرار،و اضافه را اضافه می» کندفرقی فرقی نمی«
شوند. اي معناساز بر کاغذ قطار میکی پس از دیگري زنجیروار و بدون رابطهاست. کلمات ی

اي تازه دارد و در عین حال کهنه و ژنده است، جلوه» کنمبه نیکی یاد می«اما رخداد هر بارة 
سیالن و بازسیالن است، ت حیر در جاذبه و دافعه، «زند. تکرار  دهد ولی دل را میبوي تازگی می
رود و پا سرفت، نهان و آشکارسازي چیزي (اما چه؟) که لرزان و ترسان پیش میپیشرفت و پ

اش پیدا، [. . .] شود و در ناپیداییشود و ناپیدا، در پیدایشش ناپیدا میکشد، پیدا میپس می
). پس تکرار، تجربۀ منفیت در زبان 343: 1993(بالنشو، » کندآورد و فراموش مییاد می به

-نهایت سخن میزند و تا بیسازد، با تکرار دست به آفرینش میزاد میخود هماست؛ زبان از 
 که زندگی جز تکرار نیست: گوید. و مگر نه این

چیز با کوچکترین جزئیات، از  ها روي پلکان، . . . همه ها، قدم گذران روزها، صداي زنگ
ادات شخصی، این است. ع ایم تشکیل شده عناصري که هزاران و هزاران بار تکرار کرده

کند،  شان می ها هدایت کند، ژن شان می بینی دهد، قوانین طبیعت پیش تکرارها را نشان می
کند . . . زندگی، در نگاه استاین،  شان می بندي ها جمع دهد، تمامیت قوانین ترویجشان می

ه کند، چراک آراستاري دوباره و دوباره است. او دریافت که زبان مانند تجربه عمل می
حاوي تعدادي محدود از واژگان تقریبا  ثابت است. این واژگان براساس روابطی محدود و 

شود، تا جایی که ظهور یک کلمه اهمیتی ندارد، بلکه شیوة پیدایش  خاص تکرار می
 )37: 1979 اش باید مورد توجه قرار گیرد. (پرالف،  دوباره

اندیشۀ بالنشو است؛  گر مفهومی کلیدي دیگر درمسمط شمارة سیزده، تداعی
 :١»زمان  میانگی«یا » انقطاع«

 خوبی بشمارد شاید بتواند سه گل آفتابگردان کوچک را به
 با ضرب کردن در شش نه یا چهارده

 ساله خوانده شود یا شاید دوازده
 که شاید خوششان بیاید که شاید زود خوششان بیاید
 ندایا شاید خیلی بیشتر از پیش که در آرزوي یک غنچه

 آرایندچه را آرزو دارند میطور که آن درست همان
 گویندطور که می توانند لباس بر تن کنند هرجا که الزم است همانیا می
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 توانند یک کاله یا یک کاله را روز بخوانندآیا می
 )1249: 2005خوشحال کرد چراکه باید چنین باشد. (آلیسون، 

)، مکالمۀ بین دو تن را 1993( ٢پایانگوي بیگفتدر کتاب  ١»انقطاع«بالنشو در مقالۀ 
نوبت صحبت  کنند، نه با هم، بلکه بهوقتی دو نفر با هم گفتگو می«کند: گونه توصیف می این
کند. گفتمان  گوید، سکوت میکند، دیگري چیزي میگوید، سکوت میکنند: یکی چیزي میمی

با هر بار گذر از یک متکلم به متکلم  است که هایی تشکیل شدهرفتدر ظاهر منسجمشان از پی
رانی دیگر در نوسان ران به سخن). این حقیقت که زبان از یک سخن75» (شوددیگر  منقطع می

انقطاع، زبان را رمزآلود  دارد. است تا به لباس گفتگو درآید، از اهمیت و لزوم انقطاع پرده برمی
ران به دیگري، ت، وقفه از یک سخندرنگ بین جمال«سازد: و در عین حال قدرتمند می

). انقطاع و 75: 1993 (بالنشو،» کندایستایی در توجه و شنیدار، زبان را هرچه بیشتر توانمند می
شود و تنها در این منقطع می-وآمد، خود کند؛ زبان در رفتدرنگ، وقوع زبان را ممکن می
و تصویرش از سکوت و  ٣فکادهد. در این راستا، بالنشو، کاصورت، تعامل و درك رخ می

: 1993(بالنشو، » سکوت، تنها تأخیر کالم است«کند: گفتگو بین هشت نفر را خاطر نشان می
 کند. ). تناوب و ناپیوستگی در زبان، پیوستگی و تسلسل ادراك را ضمانت می76

در گفتگو که در آن » توقف-مکث«کند: اول، بالنشو، انقطاع را به دو دسته تقسیم می
اپیوستگی براي تبادل کالم ضروري است. این نوع از گسست، نیل به معنی واحد و رسانا را ن

-و شکافی ناکاستنی بین دو سخن» فاصله«است که » انتظار«سازد. نوع دوم انقطاع، تسهیل می
و در عین حال، نامشترك، غریبگی و ناآشنایی » فضاي مشترك«رود. در این ران را نشانه می

کند، چه من را از دیگري جدا میهر آن«کند: ي، شناخت و تعامل را نایافتنی میخود و دیگر
من را  -جدایی، شکاف، انقطاع  -یابد. دیگري تا جایی که من از آن جدا هستم اهمیت می

خدا نیست، -سازد. این تجربه از دیگریت، من  دیگري، براي من نیست، فراوجود و خدا و نامی
). بالنشو، این 77: 1993(بالنشو، » اش از من استدر فاصلۀ الیتناهی بلکه امري ناشناخته

خواند که در آن و در حضور دیگري، ارتباط مستقیم و انسجام  هویت با می» خنثا«تجربه را 
یابد، انتظاري که لزوما  جاست که انقطاع به انتظار دگردیسی میشود. اینمانع مواجه می

گیرد. بالنشو، انقطاع  نوع اول را خود نمی سفید را بهوهواي سکوت و یا صفحۀ  حال
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خواند. باید توجه داشت در هر می» زبان نوشتار«و نوع دوم را غیر دیالکتیک و » دیالکتیک«
گفتگویی این دو انقطاع ممکن است پدیدار شود. اما بالنشو هوشیارانه بدین نکته اشاره دارد 

توان فهمید کدام انقطاع فعال گاه نمی هیچ«لمس نیست؛ که مرز و حد این دو نوع انقطاع قابل
انتها سازد و انتظاري که فاصلۀ بی، مکثی که تبادل را ممکن می»شکنساز یا تعاملاست: تعامل

دانیم گیرد، آیا میبراي مثال، زمانی که انقطاع از خستگی، درد و رنج نشأت می«سنجد: را می
کند، شاید ها حفر ماندگی و خستگی، شکافی عمیق بین انسانبه کدام دسته تعلق دارد؟ اگر در

همین شکاف باشد که ابراز و تقریر احساسات را ممکن کند و در عین حال از همان 
 ). 78: 1993(بالنشو، » احساسات تهی سازد

در شعر باال، براي فهمیدن و فهماندن، باید زبان و انقطاع را تجربه کرد، چراکه 
است، » سه گل آفتابگردان«انقطاع نیست. انگار بحث و گفتگو دربارة زبانش چیزي جز 

تر را هایی نامفهوم از یک کل نامفهومکند و تکهاي که استاین آن را غیرمستقیم نقل میمکالمه
سخره گرفتن دیالکتیک و تعامل در زبان، با عدد و ضرب و حساب  دهد. براي بهانتقال می

کند. اما وار را در ذهن حک میل باطل معناي واحد و ریاضیکند و خیاشعرش را آغاز می
شود و گفتگوي بین این چند نفر، این چند صدا، به سوي خیلی زود سراب ارتباط آشکار می

شود. ملموس و محسوس بودن گل آفتابگردان وارد ورطۀ خنثاي انقطاع غیردیالکتیک رانده می
یاد آورد،  بریده را به اي ناتمام و بریدهمکالمهشود، گویی استاین در تالش است انتظار می

» کاله«و » لباس«ها، »آرزو«گفتی دربارة گل آفتابگردانی که حال وارد فضایی مشترك با  و گپ
صبرانه در انتظار معنا و هدفند، گویی شود. در این قلمرو مشترك، هر یک از این عناصر بیمی

جا  دهد و البته همانبا دیگري و دیگران قرار می هاي ذهنش را در تالقی و کنشاستاین پاره
بیند و از صورت می به اش(انقطاع) را صورتکند. در حقیقت، زبان استاین، دیگريرهایشان می
بودن آرزوها پرده بردارد. این شعر  » آراسته«گوید، از آن دیگري که قادر است از آن سخن می

دست  به» خود«نهایت، تاراج گر به دیگري  بیسابگذري است از انقطاع به انتظار، از من  ح
 ، مسخ خود در دیگري. »دیگري«

اي کاش تنها «نویسند: وسوم، استاین تنها یک جمله می در این راستا، در بند شصت
)؛ شعري یک سطري از یک حسرت: غبطۀ 1250: 2005(آلیسون، » از آن صحبت کرده بودم

جوید، را می» آن«کند، ه و البته نادم، دیگري را طلب میسکوت. استاین در این جمله، مشتاقان
اش جذاب است و تنها و تنها در ناشناختگی» آن«خواند. نباید فراموش کرد، بیگانه را فرامی
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-دهد، مانند اتاقی خالی بیانتظار و میانگی رخ می  خواستنی. در این گذار از خود به دیگري،
نویسد تا زبان و گفتمانش را متوقف کند، از خود به یهیچ حادث و رویدادي. پس استاین م

)، بالنشو نوشتار و هنر شعر را 1971( ١دوستیدیگري برسد و خودکشی کند. در کتاب 
داند که در آن آشکارسازي خود در رویارویی با دیگري  بیگانه، سرمنشأ کنشی اخالقی می

هویت رودرروي غیاب   ر این روند،سرانجام برسد. د بمانند مسئولیتی خطیر است که باید به
اش. در همین مقاتله با دیگري است که خود به غیابش گیرد، غیاب دیگري و بیگانگیقرار می

که عشق  است، به این برد، به این که بودنش، چیزي جز غیاب و مرگ نبودهو گسستش پی می
شناس شدن خود را به دیگري مرگش را در پی خواهد داشت. استاین ناشناختگی دیگري و نا

ناپذیر هنجارها و قواعد ها و قلمرو مستحکم و رخنهپندارد که به ی منش سازهامري اخالقی می
آید. در این سیاهی مطلق، در شب  من و غروب  دیگري، مرگ  لرزه درمی فرهنگی و زبانی به

شود به میناپذیر و دور از دسترس است و تنها غایت  اخالق و هنر است. این هنر، تعریف
» تماس«همسایگی و   ) است،7: 1971(بالنشو، » قرابت«نزدیکش رفت. پس هنر  شعر، نوعی 

) که در دل دیگري 237(همان: » پایانشب و سیاهی بی«تماس با ) و نوازش بی76(همان: 
است. اخالق  شعر، سقوط و غرق شدن در این ورطۀ ناآشنا و تاریک است. پس شعر  خانه کرده

 دهد. چه را که نتوان نامید و دانست در خود جاي میهر آناستاین 
 گیرد:محور را در پی میوهشت در فصل پنجم نیز سیاقی خاص و زبان بند سی

 آن چه آرزو دارم بگویم این است
 آغازي براي پایان وجود ندارد
 اما آغازي و پایانی وجود دارد

 براي آغاز.
 چرا بله حتما .

 یاد بگیرد شمال تواندشک هر کس میبی
 عنوان شمال تنها شمال است بلکه شمال به نه

 چرا نگران بودند.
 چه آرزو دارم بگویم این است.آن

 )1249-50: 2005بله حتما  (آلیسون، 
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» بازیافت«و » یادآوري»  بنددکار می پیرامون این مجال، تعبیري دیگر که بالنشو براي شعر به
چه پیش از زبان بوده و اینک نیست، کاوش براي آوردن هرآن یاد ) است؛ به188: 2006(برانز، 

ها یادآوردن نبودها و نیست  زبانی. شعر، بهاز خسران در زبان، لحظۀ بی نیل  بدان گاه  ناب، پیش
زبانی است، نوعی منفیت و سلب زبان از است، فراموشی محض است. زبان شعر، نوعی بی

انگارد. از این رو، او و ناممکن می» نابازنما«زبان  تعالی را خویش. استاین نیز تعالی در زبان و 
آغازي براي «پایان برساند:  که به آنکند، بیکند، دوباره و دوباره شروع میوقفه گفتگو میبی

این بدین معناست که در مواجه ». پایان وجود ندارد/ اما آغازي و پایانی وجود دارد/ براي آغاز
نهایت از آغاز، توان کالم را در کالم تنید و زبان را حجم بخشید و تا بیمیبا مرگ  زبان، تنها 

زبانی توان به بیمی» شمال«خواندن » شمال«آغاز کرد، دوباره آغاز کرد. در این تکرار، در این 
گوید: ) می1982( ١فضاي ادبیاتو رهایی زبان از بند زبان دست یافت. بالنشو در کتاب 

نویسد، چراکه نویسد، بلکه در آن دست دیگر است که نمییست که میچیرگی در دستی ن«
-انتظار می ). با این وقفه و سکون، زبان به25» (تواند دست نویسنده را از حرکت بازداردمی

ایستد. مانند اشعار ماالرمه، زمان و زبان شود، تنها بازمیرسد و آغاز نمیپایان نمی نشیند، به
داند مانند. بالنشو، ماالرمه را خداوندگار چنین تعلیقی میتعلیق باقی میکنند و در حرکت نمی

که در آن زمان حال، همواره به دو دیگري گره خورده: گذشته و آینده. استاین، حال را نوعی 
بیند، بودن با دیگري. پس در زمان حال بودن همواره امري ناممکن و فراي تجربۀ دیگري می

 خود است.  
کند: )، از این گفتۀ ریلکه یاد می1982( ٢فضاي ادبیاتالنشو در کتاب همچنین، ب

شعر، بیان احساس نیست، بلکه تجربه است. براي نگاشتن بندي از شعر، باید مردمان، شهرها «
). اما باید افزود، شعر به خاطرات و ردپاها نیازمند است تا آنها 86» (شماري دیدو چیزهاي بی

تجدید و تولد «جا تجربه، . پس شعر  نوعی بازیافت و یادآوري است. اینرا به فراموشی بسپارد
)، 86: 1982(بالنشو، » مانددوبارة تماس با دنیاست، آزمونی که همواره نامشخص باقی می

هایی نامعلوند. نیازها، اهداف، اسباب و موانع نقاشی و شعر] کنش«[همان تعبیر والري از هنر: 
داند داند که شاعر است، نمی).استاین  شاعر، خود نمی87(همان: » رندگیدر روند خلق نقش می

» بکارت و تزکیۀ ذهن«است که » تمرینی«شعر چیست و چه خواهد بود. با این حال، شعر 
کران اندیشه که در انتها و بیآورد. شعر، خود  ذهن است، قدرت بیارمغان می ) را به88(همان: 
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نوشتن خطی از شعر، کمال هنر است، تهی «شود. به بیان دیگر، می چیز معما و رمزآلود آن همه
فلج شدن » پایان«جوید، چراکه را می» آغاز«). استاین 89(همان: » کردن هنر و از پا درآوردنش

داند باید آغاز را در پایان جستجو کرد. هرچه بیشتر به پایان خوبی می و سکون است. او به
شود. پس شود، چراکه ردپاي آغاز  همیشه در پایان دیده میمیشود از آن دورتر نزدیک می

در انتهاي شعر حاکی از اطمینانی است که » بله حتما «پایان  تنها یادآوري و بازیافت آغاز است. 
 کند.  یادآوردن نصیب استاین می  به
 
 گیرينتیجه -5

بالنشو مورد بررسی قرار دهد تا این مقاله بر آن بود تا اسلوب شعري استاین را از منظر اندیشۀ 
به تعریفی ساختارشکن و رویکردي متفاوت در باب شعر و شعرپردازي دست یابد. شعرزدایی 
شعر یعنی پایش شعر از هر گونه ارجاع به دنیاي پیرامون و واقعیت غالب در جامعه، شعري که 

انش منزجز است. نه تنها ها و تفاسیر خوانندگخواهد بکر باشد و از مجاورت با معناپردازيمی
اي براي ابراز خواننده، بلکه شاعر نیز در این فضاي خنثا جایگاهی ندارد، شعر عرصه

اش نیست، شعر تنهاوتنها به زبان تعلق دارد، به صداها و احساساتش و تجربیات شخصی
گذارند. شان را به نمایش میها و واژگان که با ظهور بر کاغذ، ماده و چیستیتکرارها و سکوت

رنگ چه زبان کمآورد و هر آنیاد می شدگان و رفتگان را بهاین نوع نگرش به شعر، فراموش
کشد و هاي تاریک ذهن سرك میکند. به گوش و کنار و کنجآمیزي می، مصرانه رنگکندمی

ولی شوند، هایشان ظاهر می بخشد. اجسام و افراد با نامتصاویر و ایماژهاي مسکوت را صدا می
شان. چنین است که شعر خود را از خود تنها، بودنشان در زبان مهم است نه واقعیت بیرونی

 نها در زبان و براي زبان باقی مییابد و تزداید، از سنت، هدف، ایده و نگرش رهایی میمی

 ماند.
References 

 
- Allison, A., et al., eds. The Norton Anthology of Poetry, Fifth Edition. New 

York: W. W. Norton & Company, (2005). 

- Ashton, J., From Modernism to Postmodernism: American Poetry and 

Theory in the Twentieth Century, Cambridge: Cambridge University Press, 

(2005). 



 1399 ، بهار و تابستان1 هشمار، 25، دوره ر جهانپژوهش ادبیات معاص 26

- Bahin, B., “Falsafey-e Adab va Honar-e Modern va Akhlagh-e Postmodern” 

(Philosophy of Modern Literature and Art and Postmodern Ethics), 

Pazhuhesh-e Moaser Jahan (Research in Contemporary World Literature), 

volume 13, no. 50, University of Tehran, 23-47, 1387) (2008).  

- Breslin, J. E., “Gertrude Stein and the Problems of Autobiography”, The 

Georgia Review 33.4, 901-913, (1979). Web 2017. 

- Bruns, G. L., On the Anarchy of Poetry and Philosophy, New York: 

Fordham University Press, (2006). 

- Corke, H. “Reflections on a Great Stone Face: The Achievement of Gertrude 

Stein”, The Kenyon Review 23.3, 367-389. Web 2017.  

- Daniel, L., Gertrude Stein, London: Reaktion Books, (2013).  

- Dydo, U. E., A Stein Reader, Illinois: Northwestern University Press, (1993).  

- ---, Stanzas in Meditation: The Other Biography, Chicago Review 35.2, 4-

20, (1985), Web 2017. 

- Franken, C., Gertrude Stein, Writer and Thinker, Hamburg and London: 

Münster, (2000).  

- Gregg, J., Maurice Blanchot and the Literature of Transgression, Princeton: 

Princeton University Press, (1994).  

- Hill, L., Blanchot and Mallarmé, MLN 5, Comparative Literature, 889-913, 

(1990), Web 2017.   

- ---. Maurice Blanchot and Fragmentary Writing: A Change of Epoch, New 

York: Continuum, (2012). 

- Maurice, B., The Disappearance of Literature, Michael Holland, ed. (1995), 

Blanchot Reader, Oxford and Cambridge: Blackwell Publishers, 136-142, 

(1953). 

- ---, Friendship, translated by Rottenberg, E., Stanford: Stanford University 

Press, (1971).   



 27... بالنشو سیمور شۀیاز منظراند نیبر اشعارگرترود استا یلیاز شعر: تحل ییشعرزدا

- ---, “How Is Literature Possible?”, Michael Holland, ed. (1995), Blanchot 

Reader, Oxford and Cambridge: Blackwell Publishers, 49-60, (1942). 

- ---, The Infinite Conversation, translated by Hanson, S., Minneapolis and 

London: University of Minnesota Press, (1993).   

- ---, The Space of Literature, translated by Smock, A., Nebraska: The 

University of Nebraska Press, (1982). 

- Perloff, M. “Poetry as Word-System: The Art of Gertrude Stein”, The 

American Poetry Review, 8.5, 33-43, (1979), Web 2017. 

- Royaee, T., “Zayash-e Ostourehay-e Jadid az Batn-e Adabiyat-e Modern” 

(The Birth of New Myths from Modern Literature), Pazhuhesh-e Moaser 

Jahan (Research in Contemporary World Literature), volume 20, no. 1, 

University of Tehran, 91-109, (1394) (2016).  

- Ruddick, L. Reading Gertrude Stein: Body, Text, Gnosis, Ithaca and London: 

Cornell University Press, (1990). 

- Stein, G. “Poetry and Grammar”, Jon Cook, ed. (2004), Poetry in Theory: 

An Anthology 1900-2000, New York: Blackwell Publishing, 208-214, 

(1953). 

- Schwartz, S. A., “Faux Pas: Maurice Blanchot on the Ontology of 

Literature”, Substance 27.1, 19-47, (1998), Web 2017. 

- Winston, E., “Gertrude Stein’s Mediating Stanzas”, Biography, 9.3, 229-246, 

(1986), Web 2017. 

- Zolfaghar-khani, M., “Baztab-e Bonmayehai-e Eteraf va Hasb-e-hal dar 

Sher-e Englisi va Farsi: Baresiye Sodoudehaie az Robert Lowell va Sohrab 

Sepehri” (Reflection of Themes of Confession and Autobiography in English 

and Persian Poetry: A Study of Poetry of Robert Lowell and Sohrab 

Sepehri), Pazhuhesh-e Moaser Jahan (Research in 



 1399 ، بهار و تابستان1 هشمار، 25، دوره ر جهانپژوهش ادبیات معاص 28

Contemporary World Literature), volume 22, no. 1, University of 
Tehran,95-117,(1398)(2019).


