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 چکيده

ويلیام کارلوس ويلیامز به دلیل تصويرسازي زيبا و کارآمد و نیز ايجاز آن مشهور  هاي سروده
است. دستاورد شعري ويلیامز تنها در طول چند مصرع، چیزي شبیه به معجزه است. پیوند 

رسد اهمیت  گذارد، در حالي که به نظر مي امونش بنیان مينزديکي که اين شاعر با جهان پیر
کند؛ هرچند اين  را بر شعرهاي او حاکم مي 4امر شگرفچنداني نداشته باشد، فضايي از 

کران  العاده، و بي در شعرهاي ويلیامز از موضوعاتي مجلل، خارق شگفتي و حیرتاحساس 
ترين لحظات زندگي روزانه، رنگ  و ساده ترين گیرد. ويلیامز به آشناترين، عادي سرچشمه نمي
ترين مسائل و اشیاء زندگي  در عادي 1شگرفهاي  بخشد. يافتن ويژگي مي 8و بويي متعالي

هاي موجود  شود. اين پژوهش با ترسیم نظريه مي نامیده« 1ش گرف  خ رد»مفهومي است که 
کوشد  و ژانر هايکو مي 8تیكگرايي رمان )امر واال( و همچنین تعالي« شگرف»امر پیرامون مفهوم 

در  ويلیامز را بررسي کند. هاي سرودهسازي  انگیزي، و شگرف چگونگي اين تعالي، شگفتتا 
امر شگرف  ۀمتاخر دربار هاي يهنظر یزادموند برک و امانوئل کانت و ن ياتراستا به نظر ينا

 گرفت. میبهره خواه یزن يلیامزو هاي يهاشاره خواهد شد و در کنار آنها از نظر

، شعر گرايي رمانتیك، هايکو : ويلیام کارلوس ويلیامز، شگرف )خرد(، تعاليکليدیگان  واژه
 .    مدرنیستي
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 مقدمه .1
ش به غزخالقانه و نثر پرم 8شعر مینیمالي ۀبه واسط 4(4091-4221کارلوس ويلیامز ) يلیامو

میت است که ويلیامز پیش حائز اهعنوان شاعري انقالبي در ادبیات آمريکا شناخته شده است. 
بود که پس از پايان تحصیالتش در  پزشكاش به شهرتي بسیار، يك  از چاپ اشعار و دستیابي

هاي مختلف به عنوان يك پزشك عمومي و همچنین متخصص  دانشگاه پنسیلوانیا در بیمارستان
اوي محیط اطفال، مشغول به کار بود. بدون شك همین نگاه طبیبانه و ريزبینانۀ او در واک

تاثیر نبوده  پیرامون و يافتن نبض کالبد اجسام آن گونه که در اشعارش به تصوير کشیده بي
پرداخت کوشید تا به بهترين شیوه  هايي که به نوشتن مي سالدر طول  است. ويلیامز

 .اشعار خويش باز تابانددر را هنگ زندگي آمريکايي آ ضرب

 ارا ب و تصاوير ويلیامز آن نمادها ،و نوگرا شده بوددر دوراني که شعر آمريکا نمادگرايانه 
نوعي از  کرد و واقعیتي که از نزديك شناخته بود در کالبد واژگان بیان مي و روزمرگيسادگي 

تکلف، همان  نماياند که خودش زيسته بود و از اين رو در کالمي بي زندگي را باز مي
آثار  امااند  ظاهر سادهدر کوتاه و عمدتا   يلیامزوشعرهاي . دانست  مهم و زيبا ميها را  روزمرگي

اند چرا که  و بر ادبیات آمريکا به طور کل ي داشته به طور خاص پیشینیانش تأثیر بسزايي براو 
د. راندل جارل، شاعر و منتقد، ويلیامز را اين نبخش مياي  تازه ۀروح شاعرانهمچنان به آنها 

که « نويس خوب انگیز مانند يك رمان ي شگفتتماشاگر و مقلد»کند:  گونه توصیف مي
کند؛ و گاهي  آور بازسازي مي شگفت يبیند را با شادابي، شفافیت و ايجاز جزئیات آنچه مي»

بیند، او روح زندگي را در پس  العاده مي آنچه شکل و جسم زمیني دارد را به همان اندازه خارق
 (.4« )بیند حروف مي

و  ببیند« العاده خارق»یامز در آن است که همه چیز را به شکلي ويل بارز در واقع، توانمندي 
امر شگرف )امر واال( بخشد.  هاي او مي خاصیتي شگرف به نوشته است که ین توانمنديهم

انگیز خواننده را  گاهي در آثاري قابل مشاهده است که با ايجاد تصاويري غريب و شگفت
حال آنکه خاصیت شگرفي که در آثار ويلیامز کنند.  دچار احساس شیفتگي توأم با حیرت مي

 بهتر  براي داشتن نگاهي ژرفشود با نوع معمول و رايج اين مفهوم متفاوت است.  نمايان مي
تحقیق،  ۀدر بخش پیشیننخست ر ويلیامز الزم است اشعاذات و چگونگي امر شگرف در 

ين مقاله بر آن است تا به بر اساس اين مقدمه، ا ارائه دهیم.« شگرف»تعريفي از خود مفهوم 
 __________________________________________________________________________  

1  William Carlos Williams 
2  minimalistic poetry 
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( شگرف در 8( مفهوم شگرف در آثار ويلیامز چیست؟ 4هاي اساسي زير پاسخ گويد:  پرسش
( ف رم و ساختار شعري 1هاي پیشینیان چه تفاوت بنیاديني دارد؟  هاي ويلیامز با سروده سروده

 بخشند؟  هاي ويلیامز غنا مي چگونه به مفهوم شگرف  اصیل و ذاتي در سروده
 پيشينه تحقيق. 7

مفهومي است که »شود  ناپذير شناخته مي بیان ناپذير و  وصف که اغلب  )امر واال( شگرف
پردازان مورد بحث و بررسي  هاي پیاپي در میان نويسندگان، هنرمندان، فیلسوفان و نظريه قرن

یبت و بزرگ، پره». اما شگرف به زبان ساده معموال  با مفاهیمي چون (i)شاو  «بوده است
بندي نیست  به خودي خود يك طبقه»در ارتباط است. به بیان ديگر، شگرف « ناپذير چیرگي

(. اما xiتبي « )گنجند اي نمي بندي اي است براي توصیف چیزهايي که در هیچ طبقه بلکه واژه
فقدان آني در »تفسیرناشدني، انسان دچار احساس  ناپذير و  وصف در رويارويي با اين مفهوم 

انجامد.  ها مي شود که به شدت يافتن و تیزتر شدن حس ( مي12موني « )ده و فهم شناختيارا
پذيرد، قادر به سخن گفتن و  شويم که توصیف و نمود نمي هنگامي که ما با چیزي روبرو مي

« شود است که امر شگرف آغاز مي  اين شکست زباني همان جايي»بیان کردن آن نیستیم و 
با مرزها و »کند در واقع  راين، هنگامي که فردي امر شگرف را تجربه مي(. بناب44وارزينك )

شود که در  با زيادتي روبرو مي»تر  و به طور دقیق« شود هاي وجود خويش روبرو مي محدوديت
بیند که هستي خود را در هم  کند، يعني هستي ديگري را مي برابر نمود يافتن مقاومت مي

 (.41وارزينك « )شکند مي
طبیعي سترگ مانند  ۀن قرن هجده اغلب امر شگرف را در برخورد با يك پديدانسا

توان در هر  کرد. اما امروزه شگرف را مي هاي وسیع يا آبشارهاي سهمناک تجربه مي کوهستان
چیزي که احساس شگفتي و تحسین همزمان را در بیننده برانگیزد جستجو کرد، خواه يك 

باشد، و يا رخدادي ترسناک و يا حتي اشیائي که در زندگي طبیعي باشد، خواه يك شيء  ۀپديد
رسند فراترند. منبع شگرف هر چه باشد،  گیريم، اما احتماال  از آنچه به نظر مي روزانه به کار مي

اي اشاره دارد که  شگرف به لحظه ،انجامد. بنابراين به ناتواني توصیفي يا نابسندگي شناختي مي
به همین دلیل، ذهن »اما « رود، ان يك فکر يا يك حس از بین ميتوانايي درک، شناخت و بی»

  (.1شاو « )نسبت به آنچه فراتر از انديشه و زبان است داراي يك احساس خواهد شد
به  4ل کانتئمانورک و ا دموند ب پردازان متعدد و محققاني چون ا  اگرچه در طول تاريخ، نظريه

ه اتفاق آراء، فرجام دو احساس متضاد است: درد و اند، احساس شگرف، ب اين مفهوم پرداخته
 __________________________________________________________________________  

1  Edmund Burke; Immanuel Kant 
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« شود لذتي است که تنها از راه درد ممکن مي»لذت؛ ترس و شیفتگي. يعني احساس شگرف 
 (،کرد پردازي نظري شگرفامر در باب که  )نخستین فرديینوس جنال در نگاه (.09کانت )

« طبیعي ۀاز هنر و نه يك پديد یريتأث»عنوان   بالغت بود، به پايۀ هنر عمدتا  بر شگرف خاصیت
 سهمگینوسیع، محکم يا  ءرا در اشیا امر شگرفادموند برک منشأ  ،(. از آن سو822)اکو 

توانند  هاي ناهموار که مي هاي ويرانگر و کوه مانند آبشارهاي نیرومند، طوفان کرد جستجو مي
آن »از حیرت  برکنظور (. م81، 19انگیزند )برک  را بر« حیرت»يا « وحشت»عواطفي مانند 

که در آن ذهن « از وحشتمیزاني ق است، با حالتي از روح است که در آن تمام حرکاتش معل 
 (. 81) بینديشدتواند به چیز ديگري  چنان درگیر قدرت آن شيء است که نمي

في نفسه  ءکانون توجه را از شي امر شگرف در تعاريف خود از، بر خالف برک امانوئل کانت،
فقط به » شگرف سساحا ،به گفتۀ کانتبیان ديگر، د. به ده کننده تغییر مي هن ادراکبه ذ
اي توقف در نیروي حیات، و به دنبال آن يك  آيد، همراه با لحظه اي نامستقیم پديد مي گونه

رسد که اين احساس يك بازيچه باشد،  رهايي ناگهاني  بسیار نیرومندتر، و بنابراين به نظر نمي
(. آنچه کانت در اينجا به عنوان 29-28کانت« )در بکارگیري تخیل است اي جدي همسئلبلکه 

امر شگرف در شعر ويلیامز  ۀکند به پژوهش ما دربار شگرف بر بیننده توصیف ميامر ثیر أت
آورد، و نه  است که احساس شگرف را پديد مي« بکارگیري تخیل» مرتبط است، زيرا اين تأثیر 

هاي طبیعي سترگ و باشکوه، بلکه در  توان شگرف را نه تنها در پديده يخود شيء. از اين رو م
 ترين اشیاء زندگي روزمره جستجو و درک کرد. عادي

هاي ويلیام کارلوس ويلیامز به طور خاص، ويژگي شگرف توسط برخي از  در رابطه با سروده
( بررسي 4008)گرايي  ويلیام کارلوس ويلیامز و تعاليپژوهشگران از جمله ران کاالن در کتاب 

هايي مانند  گرايانۀ شخصیت اين کتاب به دستاوردهاي ويلیامز در بافت مکتب تعالي 4شده است.
به رغم ادعاي کاالن مبني  8پردازد. رالف والدو امرسون، هنري ديويد تورو، و والت ويتمن مي

خصوصیت شگرف  (، اوxiv« )ناپذير است از امر شگرف جدايي»گرايي  بر اين که درک تعالي
کند. تنها پژوهشي  هاي ويلیامز به معناي واقعي و در سطحي گسترده بررسي نمي را در سروده

با  1که به طور جدي به امر شگرف در آثار ويلیامز پرداخته عبارت است از مقالۀ برتون هاتل ن
-4041، هاي ويلیام کارلوس ويلیامز گرايانه تا شگرف ذاتي: سروده از شگرف تعالي»عنوان 

 __________________________________________________________________________  
1  Ron Callan; William Carlos Williams and Transcendentalism 
2  Ralph Waldo Emerson; Henry David Thoreau; Walt Whitman 
3  Burton Hatlen 
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با سه « در گفتگو»دارد که ويلیامز صداي شاخص شاعرانۀ خويش را  ؛ هاتلن اذعان مي«4042
 4دست معاصر، يعني ازرا پاوند، هیلدا دولیتل، و واالس استیونز پیدا کرد، تن از شاعران چیره

هايشان به کار گمارده  شاعراني که بوطیقاي امر شگرف مربوط به قرن نوزدهم را در سروده
هاي اين  شود که دغدغه (. با اين حال، هاتلن به طور ويژه بر اين مسئله متمرکز مي481بودند )

روند و به يك شگرف  يك شگرف رمانتیك فراتر مي»سه شاعر در باب امر شگرف چگونه از 
کند که تمرکز  (. هر چند هاتلن در آغاز مقاله ادعا مي481« )رسند مدرنیستي به طور خاص مي

زمینه باقي خواهند ماند، او به بررسي  بر آثار ويلیامز است، و سه شاعر ديگر در پس اولیۀ او
پردازد. بنابراين، هاتلن در نهايت  هاي ويلیامز در خارج از چارچوب آن سه شاعر نمي سروده

 رود. در بررسي اشعار ويلیامز، از مرزهاي اين دو نوع خاص از مفهوم شگرف، فراتر نمي
، نگاشتۀ شگرف خردگیرد کتاب  در پیشینۀ تحقیق در اين مقاله قرار مي پژوهش ديگري که

اندازي گسترده و پرشکوه، بلکه در  است که شگرف  آمريکايي را نه در چشم 8لیندا مونك
جويد. با اين حال، مقالۀ حاضر با پژوهش مونك متفاوت  هاي عادي زندگي روزمره مي هنگامه

را   ها و تصويرسازي هاي زباني و زبانشناختي تکیه کند، انگاره هاست، زيرا بیش از اينکه بر مقول
هاي شگرف ويلیامزي در  مد  نظر خواهد داشت. تازگي اين مقاله در آن است که به يافتن ريشه

کند، بلکه از آن فراتر رفته و از خاصیت جوهري  گرايي  رمانتیك بسنده نمي مکتب تعالي
دارد. به اين ترتیب، اين مقاله  هاي ويلیامز پرده بر مي رودههايکويي در اين نوع از شگرف در س

تر در تحلیل  تر و جامع اي بديع پیوندد تا به شیوه دو مفهوم شگرف )خ رد( و هايکو را به هم مي
 هاي شگرف و مینیمالیستي ويلیامز دست يابد.      سروده

 چارچوب نظری پژوهش. 3
راء فلسفي عصر روشنگري و رمانتیك در باب چارچوب نظري اين پژوهش به طور کوتاه آ

پردازاني که به طور تخصصي  هاي نظريه مفهوم امر شگرف را در بر خواهد گرفت، و از ديدگاه
اند مانند ادموند برک و امانوئل کانت بهره خواهد جست، اما آراء  به امر شگرف پرداخته

تعاريف شگرف نیز به پژوهشگران متأخر همچون هاتلن و مونك را در باب مفهوم و 
هاي نظري خود ويلیامز را  هاي پیشین خواهد افزود. همچنین، اين چارچوب ديدگاه خوانش

اند در بر خواهد گرفت. در اين راستا  دربارۀ شگرف خ رد که در مقاالت انتقادي او مطرح شده
خ رد  هاي ويلیامز نیز در کنار مفهوم شگرف قالب هايکو و ويژگي جوهري هايکويي سروده

 __________________________________________________________________________  
1  Ezra Pound; Hilda Doolittle; Wallace Stevens 
2  Linda Munk; The Trivial Sublime 
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گراي شگرف اين نويسنده به  تر از شعر کمینه تر و جامع برجسته خواهد شد تا خوانشي اصیل
 دست آيد.    

 1ش گرف خ رد. 1.3
 تفکراتمان در مورد امر واال و امر زيبا ۀجستجويي فلسفي به دنبال ريشا دموند برک در کتاب 

ونه که ابعاد بسیار سترگ، متعالي و شايد نادرست نباشد اگر بگويیم ... که همان گ»گويد:  مي
(. عالوه بر 99« )شگرفند، ابعاد بسیار کوچك نیز تا حدودي به همان اندازه متعالي و شگرفند

اي تازه از امر  ، لیندا مونك گونهشگرف خرد: خداشناسي و بوطیقاي آمريکايياين، در کتاب 
از شاعران و نويسندگان  شماريشود در آثار  شگرف را که پیوسته بیش از پیش رايج مي

و غیره تفسیر و  8آمريکايي همچون رالف والدو امرسون، والت ويتمن و امیلي ديکنسون
« شگرف خرد»هايي از  بررسي کرده است. آنچه او در آثار اين نويسندگان به عنوان مثال

بلکه هاي ديگر نیست،  الترين مناظر در طبیعت يا مکانواترين و  يابد، بزرگداشت سترگ مي
اشیاء کوچك و نزديك و »و همچنین « اهمیت روزمره چیزهاي ظاهرا  بي»شگرف در  جستجوي

از اين رو، ما اين گونۀ ويژه از امر شگرف را که در چیزهاي خرد و  (.4مونك است )« معمولي
 نامیم.  مي« شگرف خرد» ،با رجوع به مونك ،شود معمولي يافت مي

اند که براي  زندگي روزمره« اهمیت ظاهرا  بي»ت کوچك و در اشعار ويلیامز نیز، اين لحظا
گیرد: اين  که از سطح باالتري از معنا سرچشمه مي ، آرامشيآورند خواننده آرامش به ارمغان مي

پردازد  مي« ترين جزئیاتش ترين و خاص در کوچك»شگرفي است که به راز جهان آفرينش 
شکوه، چیزهاي کوچك مورد توجه واقع به جاي موضوعات با ،(. در اين راستا4مونك )

شود. بنابراين، کیفیت خیالي، عرفاني و معنوي اين لحظات شگرف در شعر ويلیامز نه الزاما   مي
که فراتر از زندگي معمولي زمیني ماست بلکه در همان لحظات انساني و  مفاهیم قدسيدر 

عني آکنده از عواطف خیالي و حامل آيد فراتر، ي  بسیار معمولي ريشه دارد که از آنچه به نظر مي
 .ندا تعالي نامنتظره
خود را در شرايط بومي  ۀاولی ۀشعر بايد انگیز»ويلیامز باور داشت که  1پرکینز، ۀبا توجه به گفت

(، و نه در آنچه باالتر و وراي دسترسي انساني ماست. ويلیامز بعدها 881: 4029« )خويش بیابد

 __________________________________________________________________________  
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م ت  دلیل،به همین « شناختم. ه از عناصري استفاده کنم که ميم بودم کمن مصم »اظهار داشت: 
 ۀ، که بر اساس گفتاست  اصلي و بافت بیشتر شعرهاي ويلیامز، به لحاظ تمرکزشان، خانگي

پنداري عاطفي و جسمي با موضوعاتش  اش، براي همذات به دلیل همدلي و همدردي»جارل 
ويلیامز با موضوعات  ۀپنداري صمیمان ذات(. در واقع، همین هم4: 4000« )توجه است قابل 

است که باعث « خواص حماسي و واال در مسائل عادي»اش و نیز ويژگي آن در يافتن  شعري
هايي  شخصیت رمانتیك  گرايي  شده بسیاري از منتقدين ادعا کنند که او تحت تأثیر مکتب تعالي

تأثیر را انکار نکرده است. ما در شعر  ويلیامز نیز اين چون ويتمن و امرسون بوده، که البته خود 
باال و ماوراء به جهاني که در آن زندگي  گرايان رمانتیك شاهد تغییر تمرکز از جهان  اين تعالي

آمريکا اشاره دارد کهاز سوي امرسون « تحولي بنیادين در ادبیات»ن به کنیم هستیم. کاال مي
و و ويتمن نمايان است. اين تحول نشان اي چشمگیر در آثار تور گذاري شد که به گونه پايه
دهد که جهان پیرامون ما، که بسیار ناديده گرفته و با آن بدرفتاري شده است، با مفهوم امر  مي

يابیم که  کنیم، در مي شگرف در ارتباطي تنگاتنگ است. هنگامي که اين ارتباط را بررسي مي
 .گیرد غیرالهي به خود مي هومي کامال رفته مف است و رفته ق دسيملهم از منبعي  ،بحث تعالي

(xiv) 
  در همه»هاي عادي است، امر شگرف  براي شاعري چون ا مرسون که پذيراي رخدادها و پديده

اي،  مدرسه ۀضرب  يك پسربچ زني  نان  يك نانوا، يا در جدول جا هست، حتي در چاقوي برش
(. 49به نقل از مونك « )تابد واني ميهاي زيرشیر ها و اتاق درست همان گونه که نور به مستراح

، به جاي امرسوني مهم اشاره کرد که اگر چه پندار استعاليي ۀبا اين حال، بايد به اين نکت
شگرف  ۀتجرب  سرچشمه گرفتن از يك منبع روحاني اغلب داراي خاستگاهي مادي است،

 ست. اش را نگه داشته ا هاي اساسي استعاليي و تفسیرناپذيري همچنان ويژگي
آزادانديش تأثیر بسزايي بر ويلیامز و شعرش  مورد ويتمن، جايي براي انکار اينکه اين شاعر  در

نقل شده است، ويلیامز « آمريکا، ويتمن و هنر شعر»مقالۀ داشته وجود ندارد. آن گونه که در 
نجا که شناسد، تا آ کند و او را م حرکي به سوي آزادي مي تأثیر ويتمن را بر خويش تبیین مي

تا   ويتمني خويش را که نوعي تطهیر و اعتراف است محفوظ نگه داشتم، ۀمن انديش» :گويد مي
شعر »در واقع، (. 81 خودنوشت ۀزندگینام« )ذهن و قلبم را از وسواسي آماسیده پاک کنم

قالب آزاد او مبتني بر استفاده از »را شکسته بود و « اي آهنگین ويتمن مرزهاي فرم کلیشه
ها و قواعد وزني شعر  هرگز تسلیم قالب»بود که « گونه تي بلند، چندبخشي و روايتجمال

گرايي  بنابراين ويلیامز بسیار وامدار مکتب تعالي(. 881نشده بود )کريمي و طاهري « مرسوم
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اي که دلیري او در رها شدن از افکار وسواسي  هاي او است به گونه رمانتیك در ويتمن و نوشته
زندگي و زيستن  ۀگرايان هاي مادي تواند از همه ف رم بیشتر شده و در عوض مي گرايانه سنت

 فراتر رود.
گرايانه است. به  اما شعرهاي ويلیامز در اصل مادي  رسد، اگرچه اين حقیقت متناقض به نظر مي

مجموعۀ اشعار، )« اي وجود ندارد مگر در اشیاء هیچ ايده»ش عار ويلیامز اين است که  ،هر حال
داشته است.   اشیاء و اهداف مالي ۀاما اين هرگز به اين معنا نیست که او دغدغ 4(.188اول لد ج

اند، از اين نظر که محتوا و موضوع شعرهايش همان چیزهايي را  گرايانه اشعار ويلیامز مادي
« موضوعي»شود که شاعر خودش با آنها در تماس مستقیم بوده است. براي ويلیامز،  شامل مي

تواند شگرف باشد به اين نحو که اين  مي« اي درختان استوانه»يا « ها خانه هي ت  هیبت »د مانن
 مجموعۀ اشعار، جلد دومکند ) ي ميمتجل « نور! ن ت  رازي به درون »موضوع، خودش را چون 

(. اينکه توصیف ويلیامز از احساسات طبیعي يا بومي يادآور شعر رمانتیك است به اين 891
که او تنها استعداد ديدن چیزهاي زيبا را در پیرامون خويش دارد. اگر ويلیامز در  معنا نیست

کران را در قالب پايکوبي در گوشه و کنار خانه بیان  شادي بي« Danse Russe»اشعاري مانند 
مجموعۀ « )خويش نیستم؟ ۀخان شادمان  ۀگويد که من نابغ چه کسي مي»پرسد:  کند و مي مي

 ۀاو از زندگي نیست. طبق گفت ۀبینان (، اين الزاما  مانعي براي درک واقع29 اولاشعار، جلد 
و « س رور  سرزنده»اي از  ويژگي شعر ويلیامز صداقت اوست و هر چند جوهره  جارل،

خوشبیني فارغ »خورد،  هاي او به چشم مي در نوشته« ناپذير شادخواري سرسختانه يا شکست»
(. اين صداقت تنها بخشي از رويکرد ويلیامز 4وجود ندارد ) «شعر ويلیامز»هم در « از بصیرت

بخش پیرامون  ترين منابع شادي يبه زندگي و نوشتن است که خاستگاهش لذت بردن از ماد 
 اوست.

اشعار ويلیامز و ويتمن به  ۀدر حقیقت، اين مورد يکي از نخستین مواردي است که در مقايس
محور است )من  ه، و استعارهه به فراماد شونده از ماد  تبديلاستعاليي، »آيد. آثار ويتمن  چشم مي

« ناپذير، فرامعنا و م جازمحور است اصیل و تبديل»درحالي که آثار ويلیامز « = تو، تو = من(
العاده  هاي خارق گرايان رمانتیك، پديده (. اين بدين معناست که ويلیامز، همچون تعالي19لیبي )

يابد، اما هر شيء ناچیزي را به منبع باالتري از وجود نسبت  لي ميرا در همان رخدادهاي معمو
گیرد.  پر  پرواز مي« از اين زمین»ماند،  دهد. از اين رو، شعر ويلیامز که اساسا  زمیني باقي مي نمي

 __________________________________________________________________________  
 ها و شعرها به زبان فارسي توسط نويسندگان اين مقاله انجام گرفته است و از هیچ منبعي نقل نشده است.  برگردان مصرع  4
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مشتي چمن »باشد که « پايیز»در « يك پیرمرد»تواند تصوير  امر شگرف در نگاه ويلیامز مي
گروهي از مردم بر سر يك »زمینه  در حالي که در پس« کند زهايش درو ميب  تنیده را براي درهم
(. امر 192 مجموعۀ اشعار پیشین« )اند جديد را جشن گرفته ۀناپوشیده، ساخت و ساز جاد گور 

به ندرت »ديده شود که « هاي کنار دريا گل»و ديگر « کاسني و مینا»هاي  تواند در گل شگرف مي
 -يا شايد هیبت   -رنگ و حرکت  «: »آيند به نظر مي»بسي بیش از آن  هستند بلکه« فقط گل

هاي رديفي  باالترين شاخه»تواند تصوير  (. شگرف مي188 اولمجموعۀ اشعار، جلد « )قراري بي
اي به چشم  از پنجره»است باشد که « چهارم بیمارستان ۀطبق»تراز  که هم« از درختان صنوبر

آواز »باشد که در « الفباي درختان»تواند  (. شگرف مي44 لد دوممجموعۀ اشعار، ج« )خورد مي
آن » تواند حس  تر اينکه شگرف مي (. ساده29 مجموعۀ اشعار پیشینشوند ) محو مي« ها برگ

شناخته  کند و به زنان مهرباني که مي اش را مرتب مي يقه»باشد که وقتي « مرد شريفي
کند. گاهي هم شگرف را  خود احساس مي« گردن»را بر « انديشد، نوازش انگشتان خويش مي
« مردي بهشتي»يافت که ويلیامز او را « دندان؟ بي خندان » رد توان در تصوير قناس  يك م  مي

 .(21 پیترسنکند ) توصیف مي
چیز يافت شود، مادامي که بیننده يا شاعر از  تواند در همه  انداز ويلیامز، شگرف مي از چشم

هاي روزمره داشته  اي نزديك با آن اشیاء و پديده باشد و بتواند رابطهپیرامون خويش آگاه 
ويلیامز اين  4«شعري براي نورمن مکلود»اند. در  ارزش هايي که براي بیشتر مردم بي باشد، پديده

اگر بداني چه  تواني کارهاي بسیاري انجام دهي،  تو مي»کند:  نکته را به زبان خويش تبیین مي
همین  ۀ(. ويلیامز به واسط194 اولمجموعۀ اشعار، جلد « )امون تو استچیزهايي در پیر

اهمیت است، قهرمان  عصر   و بي بار حس، کسالت زدايي و توجه به آنچه بي توانمندي در آشنايي
گرايي   مقابل  تعالي ۀانداز الهیات، اصالت  ويلیامز در نقط هر چند از چشم جديد  س رايش است.

هاي ويلیامز را فراموش کرد. با  گرايانه در نوشته نگرش تعالي ۀد، نبايد گسترگیر ويتمن قرار مي
شهودي تنها موردي نیست که ويلیامز را از ويتمن و آثارش  ۀتجرب ۀاين حال، اين سرچشم

  8جیمز گوئیموند: ۀکند. به گفت متمايز مي

 ۀرد، بلکه به واسطگذا ويتمن از رهگذر متون خاص بر ويلیامز )يا همعصران او( تأثیر نمي
گذارد، رويکردي که سرانجام مستلزم تغییرات در  شده نسبت به تجربه اثر مي رويکردي نهادينه

 ،دهد. بنابراين، تاريخ ادبي آن جهان را شکل مي ۀزبان و ف رمي است که شاعر نورسیده به وسیل

 __________________________________________________________________________  
1  “Poem for Norman Macleod” 
2  James Guimond 
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 گفتاري  فرضیات پیشيك جدال میان  رقیب نیست، بلکه داستان  يك مناقشه میان متون  داستان 
 (428). دهنده در مورد زبان، فرم و هويت شخصي است شکل

گرايانه در تقابل با ويتمن  انداز انديشۀ عرفاني و تعالي اين ترتیب، ويلیامز نه تنها از چشم به
گیرد بلکه در مسئلۀ ف رم ادبي و زبان شاعرانه نیز از او متفاوت است؛ اين موضوع در  قرار مي

 بعد بیشتر بررسي خواهد شد.هاي  بخش
 ویليامز های سرودهنگاهی نزدیک به ش گرف خ رد در . 7.3

« تغییرات » سازي موفق  ويتمن در باب تجربه است، او با پیاده رويکرد  اگر چه ويلیامز وارث 
ويلیامز به ف رم در  ۀش بر اين رويکرد چیره گشت. اقبال  پیوستهايشعر« زبان و ف رم »الزم در 

خالي از  ،ويلیامزنوشتۀ  4«چیزهاي نامشروع» کامل شعر  نقل در اينجا هايش مشهود است.  تهنوش
 لطف نیست:

 آب همچنان جاري است
 از دامن آسمان

 در انتها
 آن دوردست
 .اند.. ازدحام کرده

 هاي پ ر پ ژواک ..شلیك توپ.
 کند که سکوتشان زنده مي

 در ه به در ه را
 به صلح

 گويند ز سخن ميهمچو اشعاري که هنو
 به زبان 
 (1 جلد دوم ،مجموعۀ اشعار) .کهن ۀهاي پ رخلس شادي

از تمام « هاي پ ر پ ژواک توپ»امر شگرف در آثار ويلیامز درست در توانمندي او در ساختن  
هاي  شادي»و « گويند سخن مي»هاي پیرامون او نهفته است. با اين حال، شعرهاي او قطعا   پديده

( 4توجه ويلیامز بر دو مسئله معطوف است:  ،کنند. در نتیجه را بازگو مي« کهن ۀپ رخلس
يا به طور « زبان( »8دارند؛  ي تنگاتنگطابترااحساس شگرف  اکه ب«  هاي پ رخلسه شادي»

 __________________________________________________________________________  
1  “Illegitimate Things” 
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اند. اين اقبال  ف رم و ساختاري که براي نشان دادن آن لحظات شگرف برگزيده شده ،تر دقیق
 ويلیامز، ۀت که در آثار ويتمن غائب است. طبق گفتويلیامز به گزينش و ف رم اس

ويتمن به   هاي ساختاري را درک کند. در نتیجه، هرگز بنا نبود که ويتمن اهمیت اين نوآوري
بندوباري  نوعي بي اشعاري که مبتال بهاش روي آورد،  عديب  فهرستي آماسیده از اشعار 

آنچه کم بود  .ناي فقدان  مهار شاعري بودکه نشانگر آزادي نبود بلکه به مع بودند ساختاري
 (848 مجموعۀ مقاالت) .ساختاري گزينش يك گزينش بود، 

بنابراين، شعر ويتمن از ديدگاه ويلیامز، با تمام محتواي شگرفش، به لحاظ مسائل مربوط به 
ا ر« گزينش»و « مهار»بندوبار است، زيرا ويتمن  و بي« آماسیده»ف رم دچار ضعف و در نتیجه، 

گیرد. با اين حال، ويلیامز براي ف رم و گزينش اهمیتي ويژه قائل است. اين مسئله در  جدي نمي
 که عنواني برازنده دارد: 4«شاعر و شعرهايش»بیشتر اشعار او آشکار است، به ويژه شعر 

 شعر چنین است:
 تفاوتي ريز در صدا

 با يك جر احي  ظريف
 بر آبشار سترگ احساس

 انه استچه مبهم! چه احمق
 کند؟ اين تصوير! چه کسي جراحي مي

 شود؟ و چه کسي جراحي مي
 تواند چگونه يك تفاوت ريز مي

 بر چیزي تأثیر کند؟
 هر چه هست

 اي همه در اين صداست. چکامه
 که به ندرت چکامه است؛ اما بايد

 برساخته از –يك چکامه باشد 
 جزئیات، زنبورهاي کارگر،

 چیزي –و يك گل شیپوري 
 سطه، يك قیچي وا بي

 –باز، و چشمان  يك زن 
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 جزئیات 
 يك چکامه که بر بستر 

 (8-1 مجموعۀ اشعار، جلد دوم) .کند صدا چشم باز مي
گويد، هنر  سرودن  شعر مانند سازوکار جراحي است.  همان گونه که ويلیامز در اين شعر مي

 اي به شیوه ين جزئیات بايدسروکار دارد. و ا« جزئیات»تر اينکه با  دقیق و مختصر است، و مهم
بینانه گزينش شوند تا تأثیر مطلوب را داشته باشند. هر صدا، هر جزء، و هر تفاوت   باريك

نقص سامان داده شود. توجه ويلیامز به دقت   ريزي بايد به اندازه باشد و در قالب  ف رمي بي
هاي  ها و قالب ز سرودهساختاري و جزئي بودن  تصوير، يادآور  تأثیري است که شعرهاي او ا

اي که بیش از همه به ذهن  اند، و در اين راستا، قالب  شعري پذيرفته 4شعري تصويرگرايان
 آيد هايکوي ژاپني است. مي
 ویژگی هایکویی  اشعار ویليامز. 3.3

دادند. اما  ارزش اهمیت مي امرسون و ويتمن پیشرو  شاعراني بودند که به چیزهاي خ رد و بي
رلوس ويلیامز همین کار و حتي بیش از آن را به پیروي از استادش در قالب ابیاتي ويلیام کا

ويلیامز در  8ۀگرايان ساده همراه با تصويرسازي روشن انجام داده است. درواقع، رويکرد کمینه
اي  اند از لحظات فروتنانه نوشتن، عاملي بسیار مهم در غنا بخشیدن به شعرهاي اوست که آکنده

گرايان رمانتیك همچون ويتمن و امرسون رؤياي  اي که تعالي ش گرف  خ رد، ويژگياز تجلي  
 دستیابي به آن را داشتند. 

هايي چون ويتمن و امرسون  گرايي رمانتیك  شخصیت هر چند شعر ويلیامز تحت تأثیر تعالي
 1برنارد دافي، ۀپذيرفت. به گفت نیز تأثیر مي اصحابشبود، ويلیامز از تصويرگرايي ا زرا پاوند و 

شد اما همچنان داراي يك  تصويرگرايانه هدايت مي ۀيك عاطف ۀسبك شعري ويلیامز به واسط»
(. ويلیامز يکي از اصول تصويرگرايي، 890« )خاصیت تلويحي رمانتیك و شاعرانه بوده است

ه با . در مقايسگماردرا در شعر خود به کار « نفسه، شيء يا پديده في پرداختن به خود »يعني 
کرد، ويلیامز  محوري را بیش از پیش تقويت مي ا زرا پاوند که در س رايش شعرهايش تلمیح

پايبند ماند. در واقع، اصل  پاوند در باب « چیزها ۀآفرينش تاز» در پاوند ۀبیشتر به انديش
است که به « نفسه پرداختن به خود شيء يا پديده في»و نیز اصل تصويرگرايي  « آفرينش تازه»

 __________________________________________________________________________  
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بخشد. ويلیامز خود شاعراني را به سخره  عر ويلیامز شفافیت زباني و وضوح تصويري ميش
شاعر و »سرودۀ و در ا .وضوح و شفافیت در اشعارشان غائب است  گیرد که دو ويژگي مي

مغز  شاعران متعصب و خشك / يا تهي»گويد:  ايشان فاش مي ۀخويش را دربار باور « شعرهايش
هاي دلپذير را / که  کنند / تکانه حس  آنگاه کهاند /  هايي گ نگ پي انگارهبین / که در  و دهان

مجموعۀ اشعار، « )اند ذوق انديشید / که چه خوش نوازد / با خويش خواهند  سازهاي قلبشان مي
آفرينند به هیچ روي  مي« هايي گنگ انگاره»از ديدگاه ويلیامز، شاعراني که  (.8 جلد دوم

قلب خالصه « هاي دلپذير  تکانه»شعر اصیل تنها به تأثیرپذيري از ذوق نیستند، و  خوش
محتواي آن، اگر نه بیشتر، مهم است.  ۀشود به انداز شود. ف رم شعري که نگاشته مي نمي

ايد تأثیر بگذارد. بنابراين، بايد ارتباطي  نوشته« آنچه»تواند مستقیما  بر  نوشتن مي« چگونگي»
 يعني فرم و محتوا، وجود داشته باشد. « چیستي،»و « چگونگي»پذيرفته میان 

شعرسرايي  ويلیامز خود را به روشني  ۀشیو 4چیز، بهار و همه مجموعۀ اشعاري با عنوان در
بخشد: شفافیت و هیبت  شتاب مي»اين کار زيرا « شوند يکايك اشیاء تبیین مي»دهد:  نشان مي

هر شيء کوچك و احساسي که نسبت (. به همین علت، 814 مجموعۀ اشعار پیشین« )برگ را
گونه است و ريشه  دقتي که گاهي وسواس  شود، همتا توصیف مي آيد با دقتي بي به آن پديد مي

شعر  نويسندگي به طبابت مشغول بود. ۀدر اين حقیقت دارد که ويلیامز پیش از آغاز حرف
بیني ناب  باريك»لیامز با وي  ، ويلیامز به دلیل تمرکز بر جزئیات، واضح و ملموس است. در واقع

کشف »يابد، به  دست مي« اي دردناک و آهسته به نوعي از تبیین به گونه  منظره،يك به جزئیات 
(. 80دويل « )را به واقعیت بدل کند "آلود هاي گل حاصل زمین بي ۀگستر"ها براي اينکه  واژه

تواند عنصر تجربه را استخراج کند.  اند زيرا به کمك آنها مي جزئیات شفاف براي ويلیامز مهم
ويژگي وضوح به  ۀدربار 8«هاي روزانه نکاتي در قالب يادداشت»ويلیامز در نوشتاري با عنوان 

 نويسد:  عنوان يك عنصر اساسي در شعر مي
شفافیت به تنهايي، و به خودي خود.  شعر نبايد به دنبال چیزي باشد مگر همین وضوح و

نیست. پس تشبیه، يك « شبیه»به هیچ چیز تحقق اين امر آتش دروني خاص خود را دارد که 
آفريند. نیازي به توضیح  نامشروع است. آنچه وضوحش به تنهايي شاعرانه است، شعر مي فرزند 

شعر مدرن است، نه شعر  . آن را بیافرين تا يك شعر بیافريني. اين همانندارديا مقايسه 
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اي وجود ندارد جز شعر درختان، حیوانات، موتورها؛ همین  حماسي. امروز ديگر شعر حماسي
 (92 مجموعۀ مقاالتو بس. )

نیست تا « مقايسه»يا « توضیح»شعر است. نیازي به  خود  ،بنابراين، وضوح در ديدگاه ويلیامز
چون بخشي از  ،در شعر تجلي يابند« هاموتور»و « حیوانات« »درختان،»زماني که تصاوير 

توان در ادبیات به نمايش گذاشت  آنچه معموال  بايد يا مي ۀخاص شاعرند و به مثاب ۀتجرب
نمونه بسیار خوبي از وضوح  4«فقط براي آنکه بگويم»با عنوان محبوب ويلیامز  نیستند. شعر 

/ در  آلوهايي که»ي روزمره است: خ ردترين اشیاء زندگ تصاوير و تازگي نگاه ويلیامز در درک 
ام / آلوهايي که / شايد تو / نگه داشته بودي / براي صبحانه / مرا  خوردهجايخي / بودند را / 

 (. 181 مجموعۀ اشعار پیشین« )/ بس شیرين / و بس خنك ببخش / آلوها خوشمزه بودند
لیامز بوده است. اگر چه وي 8اين شعر همواره به شکلي بنیادين نشانگر شیوه و محتواي خ رد 

شعري و ملموس  ۀواسطه بودن  تجرب اهمیت است، به دلیل  بي و بي« ردخ »اين شعر در ظاهر 
بسي بیش از آن »اين شعر  ،دويل ۀهمتا بدل شده است. طبق گفت بي ادبي  ۀبودن  آن، به يك قطع
تگیرانه اما وضوحي آيد: بزرگداشتي است از زندگي مادي که با ايجازي سخ است که به نظر مي

وضوح تنها عنصر چشمگیري بايد در نظر داشت که   (. با اين حال،88« )شود بسیار برگزار مي
ويلیامز  شود. اين شعر مانند بیشتر شعرهاي خوب  نیست که هنگام خواندن اين اثر يافت مي

محبوبي است گونۀ شعري  بسیار شبیه به حقیقتآيد و در  به چشم مي« آسان»کوتاه، مینیمال و 
 .نام داردهايکو  که

هاي ژاپني است،  شود که هايکوي سنتي داراي ريشه پنداشته مي طورمعموال  اين  
شود. البته  پنج هجايي تنظیم مي-هفت-شعري با حداکثر هفده هجا که به صورت سه بیت  پنج

ست. اما هايکوي سنتي با تغییرات مدرن سازگار شده و به لحاظ فرم چندان محدود نی ۀواژ
آن، تنها تنظیم  دقیق و تقريبا  هجايي  واژگان   هايکو چه در قالب ژاپني و چه در بازتفسیر مدرن

 ۀبر صفحه نیست. هايکو براي منظور ثبت يك لحظه، يك تصوير واضح، و يا يك تجرب
است. موضوع هايکو به طور سنتي عبارت است « شاخص شگرف»همتا با میزاني متناسب از  بي

هاي  تواند طیفي از پديده اما موضوع هايکو همچنین مي  انسان با طبیعت، ۀیعت يا رابطاز طب
 ،در بر گیرد. با اين حالنیز ترين و خ ردترين مسائل زندگي انسان را  طبیعي بزرگ تا معمولي

متفاوت و  ۀجهانشمول و همگاني هايکو عبارت است از همجواري دو تصوير يا ايد ۀجوهر
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سوم پديد آيد و خواننده در پايان به  ۀناخواند اي که يك تصوير  نامحتمل به گونه معموال  بسیار
. کیفیت هايکو، مانند بهترين شعرهاي ويلیامز، عبارت است از دستیابي به شوديك کشف نائل 

 العاده در آنچه معمولي است، و اين يعني همان ش گرف خ رد. حسي خارق
امز و هايکو وجود دارد. آشکارترين شباهت  اين دو در هاي بسیاري میان اشعار ويلی شباهت

ف رم و ساختار واژگان است. شعرهاي ويلیامز در مجموع کوتاه و سرشار از واژگان  
دهند. مانند شعر ويلیامز، هايکو شعري  المعاني است که سرعت شعر او را سامان مي  موقوف

(. عالوه بر اين، ف رم 88دويل )بخش مشهور است  است که به دسترسي آسان و خوانشي لذت
  گذارد. همچنین، هايکو جايي براي حشو و واژگان غیرضروري باقي نمي ۀمینیمال و فشرد

  گويي و ساختار ذاتي شعر دارد و با تمیز دادن میان نثر و نظم، ويلیامز توجه بسیاري به کوتاه
   کند:   شعري که خوب نوشته شده باشد را با يك ماشین مقايسه مي

گويم که  شعر دستگاهي کوچك )يا بزرگ( است که از واژگان ساخته شده است. وقتي من مي
يك شعر وجود ندارد، منظورم اين است که مانند هر دستگاه ديگر  ۀاي دربار هیچ چیز احساسي

هیچ بخشي از آن دستگاه اضافه نیست... نثر ممکن است مانند کشتي حجم زيادي از مواد 
کند و با يك  کند. اما شعر مانند دستگاهي است که کشتي را هدايت مينامشخص را حمل 

اي که  خروشان است، ويژگي ها ذاتي و کامل، مختصر شده، و حرکتش مانند همه دستگاه ايجاز 
 (88-81 مجموعۀ اشعار، جلد دومبیشتر فیزيکي است تا ادبي. )

دهي  است که از درون سازمان ، شعر براي ويلیامز همچون دستگاهي با کارکرد خوبينبنابرا
هايي است که با موفقیت به  اي در نظام آن نیست و تنها شامل بخش شده و هیچ بخش اضافه

در اشعار ويلیامز هر جزء در خدمت کل و  ،به بیان ديگر کنند. آن دستگاه کمك مي ۀمجموع
 تمامیت کل نیز در خدمت تك تك اجزاء است. 

يلیامز و هايکو، همجواري تصاوير متفاوت در آغاز  ورود به يك شباهت مهم ديگر میان شعر و
شگرف را  ۀشگرف و اعجاب است. ويژگي هايکويي  شعرهاي ويلیامز دستیابي به لحظ ۀلحظ

« شدت»در شعر ويلیامز نوعي « عناصر متفاوت ۀتداعي عامدان»کند. از نظر دويل،  ساده مي
ويلیامز  ي ازدر شعر ،هايکو خاصیت  تداعي  ش بسیار خوب از رو اي ه(. نمون41کند ) ايجاد مي
خیلي چیزها »آشناترين شعر اوست:  که شايد نامخورد  به چشم مي« فرغون قرمز»با عنوان 

وابسته است / به اين / فرغون / قرمز / که برق افتاده به خاطر / آب باران / در کنار اين 
با بکارگیري تصاوير واضح و شفاف (. ويلیامز 822 مجموعۀ اشعار پیشین« )سفید هاي جوجه

به ياد خواهد   العاده کشد که به طرزي خارق اي معمولي را به تصوير مي براي خواننده صحنه
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در « فرغون قرمز»در کنار « هاي سفید جهوج»چون همماند. همجواري اين جزئیات ملموس 
است که نه تنها جالب در تصويرسازي ويلیامز اين  ۀشود. نکت هنگام خوانش شعر زنده مي

دهد که از نظر بصري هم  تصويري از موقعیت به دست مي واضح و شفاف است بلکه دقیقا 
شعر که با  بصري  . عالوه بر اين ف رم است  برق افتاده« به خاطر / آب باران»است، زيرا شفاف 

 ستجويجهايکو در  اصل   اي تنظیم شده است، دقت سازمان يافته و در ابیاتي سه و يك کلمه
هاي عادي نیز در اينجا در اوج خود قرار دارد. چه چیزي  پديدهدرون هاي حماسي در  پديده

باشد؟ « وابسته»به آن « خیلي چیزها»تر باشد و در عین حال  توانست از يك فرغون عادي مي
اي  است. ويلیامز به گونه« وابسته»ش گرف  خ رد در ديدگاه ويلیامز دقیقا  به اين لحظات معمولي 

  دويل، ۀاست. طبق گفت« وابسته»دنیا به آنها  ۀکند که گويي هم اين اشیاء را بر کاغذ زنده مي
 پاوند نیز

ادبي و فرهنگي يا  "هاي معادل"برد، اما بر خالف پاوند که  ترفند همجواري را به کار مي
به  4(ترسنیپن  دهد، ويلیامز )تا پیش از نگارش ديوا هاي آشکار را در کنار هم قرار مي تشابه

 (21) .همجوارسازي چیزها در درون و در کنار خودشان عالقه داشت
هاي  ترين جنبه از عادي يلیامزوشود تا  اين نوع از همجوارسازي منحصر به فرد باعث مي

 دهد، البته با معطوف ساختن  آيند خوانشي تازه به دست  زندگي که به ندرت به چشم مي
هايي  بندي دهد و در تقابل با دسته واسطه به احساسات مي پاسخي بي توجهي ويژه به تجربه که»

 (.491 دويل« )کنند گیرد که صرفا  بر اساس خ ر د کار مي قرار مي
يابد  هايش به آن دست مي آنچه ويلیامز با موفقیت هم در اين شعر و هم در بهترين نوشته

دن به خواننده با کمك اي خاص از راه لذت بخشی عبارت است از بازآفريني تجربه
واسطه. ويلیامز با فوريت بخشیدن به  تصويرسازي واضح و ملموس و خلق لحظاتي بي

 ويلیامز،کند ) نامد براي خواننده فراهم مي مي« کالم تابناک  جان »تصاويرش، چیزي را که 
اپذير و پرهیزن خاصیت، بلکه نیست تصادفي»براي ويلیامز « جان تابناک کالم»(. اين 28 پیترسن

کوشد  يك هايکوي موفق مي  (. به همین ترتیب،41دويل « )است فراگیر  يك منظره يا صحنه
هاي حماسي و باشکوه در  در يك تجربه را به دست دهد. ديدن ويژگي« جان تابناک کالم»تا 

هاي قدسي در آنچه روزمره است، يا حتي ديدن جان تابناک  و يا ويژگي  آنچه عادي است،
. اما مهم است که به ياد داشته باشیم که نیستقدسي  ۀلحظه، چیزي کم از يك لحظکالم در 
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ترين و  ويلیامز اين لحظات قدسي، که اساسا  مقصود ش گرف خ رد هستند، را در کوچك
در اينجا مناسب است:  4يابد. نقل سخني از جي هیلیس میلر ترين جزئیات زندگي مي اهمیت بي
ر است، جايي در آن خ ردت  ... سرازير شدن به سوي حتي جزئیات  بهترين راه رسیدن به خدا»

به « )يابد نور خدا تجلي مي هاست که و در فرودستها،  ها، نه جايي در وراي عظمت فرودست
تر از  اي در شعر ويلیامز فرودست (. به طرزي مشابه، لحظات واال و اسطوره44نقل از مونك 

 ها است. کوچك ترين  کوچك
هاي زبان از  را در تبیین ريشه« واسطه بي ايزد »مفهوم  8ارنست کاسیرر زبان و اسطوره،در کتاب 

 گويد: گیرد. کاسیرر مي وام مي 1هرمن اوزنر
اي خاص از زندگي انسان را  بخشند و هیچ جنبه اينان هیچ ت شخ صي به نیروهاي طبیعت نمي

دارند و يا آن را به تصويري  اس نمياي را پ کنند؛ هیچ صفت يا ارزش تکرارشونده بازنمايي نمي
الساعه است، يك احساس، يا  ناب  خلق ۀکنند؛ اين يك تجرب مذهبي بدل نمي-اي اسطوره

فحواي ذهني است که در حال ظهور يافتن و محو شدن است، که عینیت بخشیدن به آن و 
اين بشر دريافت کند. هر ادراکي که  را تولید مي« واسطه ايزدي بي»ريختن آن، تصوير   ب رون

فريبد، هر خطري که  آورد، هر امیدي که او را مي کند، هر آرزويي که او را به حرکت در مي مي
تواند از نظر مذهبي بر وي تأثیر بگذارد. بگذاريد تا اشیاء موجود در  کند مي او را تهديد مي

يا به مظهر  اختیار سرشار کند، يا به شرايط شخصي خويش و مقابل خويش را از احساسي بي
آن هنگام است که ايزدي و کند رنگ و بويي مقدس ببخشد،  زده مي قدرتي که او را شگفت

 (42-42شود. ) واسطه تجربه و خلق مي بي
 

تواند  بخشد، مي که ويلیامز به اشیاء روزمره در شعرهاي خويش مي« رنگ و بوي مقدسي»البته 
باشد. اما کاسیرر و « مذهبي-اي طورهاس»ترکیبي از يك ماندگاري غیرمقدس و يك تعالي 

شوند و  پديدار مي -آني هستند « »واسطه ايزدان بي»ويلیامز در اين باور مشترک هستند که اين 
(. اين بسي مهم و حتي ضروري 89ب رم ن « )است نظیر بيروند، و نزول  هربارۀ ايشان  از میان مي

زيرا تأثیري که بر خواننده خواهد داشت  اي گذرا و زودگذر باشد تعالي، هنگامه ۀاست که لحظ
يابد. و باز هم بايد خاطرنشان کنیم که خاستگاه تعالي  همین ويژگي  آني شدت مي از رهگذر 
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اي هم در هايکو و هم در شعر ويلیامز، نگرشي بنیادين به دنیاي پیرامون است: اين  لحظه
نقل از ديويد بي موريس: در آنچه عادي است. به   شگفتي ۀنگرش عبارت است از مشاهد

 ۀشن يا همچون خیلي عظیم از فرشتگان در صحن ۀشاعري که بتواند جهان را در يك دان»
تواند عظمت را به کمك  نیاز است. او مي بي دمیدن آفتاب ببیند، از لوازم متعارف شعر متعالي 

قع، توانايي (. در وا44-49به نقل از مونك « )انسان کشف کند ۀهاي تجرب ترين جنبه ساده
وابسته « لوازم»ترين  ترين و مقدس هاي زندگي به بزرگ در خ ردترين جنبه« کشف عظمت»

نیاز دارد، يك احساس قوي برخاسته از  واالآنچه يك شاعر براي شناخت لحظات  ۀنیست. هم
از  تنها بايد به تخیل و الهام مجال داد تا از درون،»به گفتۀ رؤيايي،  ادراک و تخیل پويا است.

 (.48« )اعماق ناشناختۀ آن و از ناخودآگاه متجلي شود

 ادراک و تخيل. 0.3
 توان در قهرمان  توانمندي ويلیامز براي ديدن امر شگرف در سطوح پايین و کوچك را مي

سراغ گرفت، زيرا وردزورث نیز به امور عادي و ساده شکوه  4وردزورثويلیام ديگري مانند 
، تغییري در هاي غنايي چکامه بر معروف خويش، يعني پیشگفتاري بخشید. وردزورث در اثر مي

آن منابع  برآمیزي خاصي از تخیل را  رنگ»مطرح کرد به اين ترتیب که « ماهیت منبع خود»
(. بر vii« )غیرمعمول به ذهن ارائه شوند ۀ، که به موجب آن امور عادي از جنبا عمال کند

« زبان عادي بشر»ز حد، بیان منظوم را ناديده گرفت تا اي زياده ا خالف وردزورث، که به گونه
(vii )روي  هاي زباني و رمانتیك زياده را در شعر خويش بازنمايي کند، ويلیامز در مقوله

آيد  کرد، اما با وردزورث در اين باور مشترک بود که اين تخیل است که به ياري شاعر مي نمي
 ۀهاي منثور در مجموع لیامز خودش در يکي از قطعههاي واال را بشناسد و بسازد. وي تا لحظه

 گويد: ميچیز  بهار و همه
ها  تخیل به معناي پرهیزيدن از واقعیت و يا حتي توصیف کردن يا برانگیختن اشیاء يا موقعیت

کند بلکه آن را به حرکت در  نیست، بلکه به اين معناست که شعر در کار جهان مداخله نمي
کند و بنابراين، از آنجا که واقعیت به حمايت  با نیروي شگرف تأيید ميواقعیت را  -آورد  مي

شخصي نیاز ندارد بلکه مستقل از عمل انسان وجود دارد... يك شيء جديد، يك نمايش، يك 
 (18-11 مجموعۀ اشعار، جلد اولآورد اما... ) اي از طبیعت نیست را پديد مي رقص که آينه
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روند خلق شعر را تبیین يا بررسي کند، اغلب جمالت او، مانند کوشد تا  هنگامي که ويلیامز مي
زند  مانند. بنابراين، همان گونه که ويلیامز گفته، تخیل واقعیت را پس نمي اين جمله، ناتمام مي

آورد  و واقعیتي شاعرانه، جاندار و تازه پديد مي« کند تأيید مي»بلکه آن را به شکلي نیرومندتر 
هیچ چیز در »گويد که  اي بازتابنده به روي طبیعت نیست. ويلیامز مي که به هیچ روي آينه

و ما آن را به کار گمارده و در آنجا نهاده باشیم. آن را آزاد کنید، »مگر آنکه « پیرامون ما نیست
(. وردزورث تمام تمرکز 81 پیترسن« )جان و شکسته وارد شويد به ياري هنر به آن شيء بي
ها در  کند )که البته اين صحنه هاي طبیعي و روستايي معطوف مي خويش را بر اصالت صحنه

ريزي کرده بود اصیل از آب در نیامدند( تا جايي که  اي که در آغاز برنامه ر او به اندازهاشعا
و در حالي که وردزورث به  گیرد؛ اهمیت گزينش شاعرانه و مهارت هنرمندانه را ناديده مي

به اين »کوشد تا به واژگاني دست يابد که  مي« کند ره ميها اشا معمولي بودن اين صحنه»
اين در حالي است که ويلیامز  (.11)رامین و بختیاري « هاي جاندار ببخشد ها رنگ صحنه

به کار را آن  کند، به جهان پیرامون خود را درک مي« ورود»به عنوان ابزاري براي « هنر»قدرت 
 دهد: ترفند خويش را در نگارش شعر شرح مي ،ادامه در ويلیامزسازد.  گمارد و دگرگون مي مي

کند، واژگان را همان گونه که  کند، توجه کنید که او شعر را خلق مي وقتي کسي شعري خلق مي
هاي خويش که شايد بناي  ها و شوق تر از ادراک گمارد... در قالب بیاني پرجان يابد به کار مي مي

گويد يك اثر هنري شمرده  ه کار گرفته شود. آنچه او مياي را بگذارند که در سخن او ب مکاشفه
سازد هنر است، که با حرکت ذاتي  خويش مي ۀيافت شود، بلکه آنچه او با ادراک شدت نمي

 (81 مجموعۀ اشعار، جلد دومکند... ) گیرد و اصالت خويش را تأيید مي خودش جان مي
لیدواژه در اينجا ادراک است. از نظر بنابراين، سرودن شعر نوعي آفرينش و ساختن است. اما ک

اوست. آنچه  ادراک  ۀيافت شدت ترين رسالت يك شاعر خوب ايجاد و انتقال بیان  ويلیامز، مهم
آيد، گفتار معمولي يا اشیاء زندگي روزمره نیستند بلکه ادراک  به شکل ش گرف خ رد پديد مي

بخشد. از اين حیث،  رف خ رد ميتشديدشدۀ خود شاعر از آنهاست که به آنها رنگ و بوي ش گ
اين تعالي »گويد  آنجا که مي ،امر ش گرف نسبت داد ۀتوان اين تعالي را به انديشه کانت دربار مي

بیننده « اختیار ذهن»( بلکه در 29 کانت« )تواند يك شکل حسي به خود بگیرد به هیچ روي نمي
اي طبیعي نیست که به  ا گستره(. و در واقع، معموال  اين م ناظر باشکوه ي29 کانتاست )

ترين و  انجامد، بلکه اوج گرفتن کوچك برانگیخته شدن احساس تعالي در شعر ويلیامز مي
انديشي در آنها بدون توجه به  ژرف»ترين لحظات در زندگي شخصي انسان است که  اهمیت بي

دا از هر هدف تخیل و دلیلي استوار هر چند کامال  ج»شود ذهن به سوي  باعث مي« شکل آنها
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و خود را رها کند در حالي « انداز خود را بگستراند، چشم»رهسپار شود و در نتیجه « مشخصي
يابد، تخیلي که  ارزيابي او از خودش تعالي يافته، آن هنگام که تمام قدرت تخیل را در مي»که 

اين امر (. با توجه به 22-29کانت « )ها و مرادهاي خويش نابرابر است همچنان با انديشه
اي خاص، که  اين قدرت کانتي  ذهن است، و نه قدرت پديده« خ رد،»ش گرف ظاهرا  کوچك و 

 نیز در اين باره ديدگاهي همانند دارد: 4آورد. رالف نش احساس شگرف را پديد مي
هاي  گر از هر يك از اشیاء مورد ادراک، نسبتا  با فرمول پافشاري ويلیامز بر توان درک  مشاهده

گر است  امرسون همخواني زيادي دارد، زيرا از نظر ويلیامز اين مهم بر دوش مشاهده هگل و
با چیره شدن بر آن شيء، مجسم کردن آن، نفوذ  –که خود را در برابر يك شيء اثبات کند 

شيء را در هم  ۀکردن به راز آن، يا حتي ناديده گرفتن آن. به هر روي، او بايد عینیت لجوجان
 (402) .ند از آن به عنوان ابزاري براي بیان خويش بهره بردبکوبد تا بتوا

آن نفوذ « راز»تا در  سازدگر است که خود را با شيء درگیر  ، اين کار بر دوش مشاهدهينبنابرا
شگرف نقش دارد.  ۀشاعر در ايجاد لحظ ۀنیز به انداز کننده/خواننده انداز، درک کند. از اين چشم

کننده در برابر آن فرايند  در فرآيند ادراک به اين معنا نیست که درکور شدن  با اين حال، غوطه
بلکه تنها « که يك واقعیت واحد حاصل شده باشد»زانو بزند، و حتي به اين معنا هم نیست 

 نشانگر
به منظور موشکافي دقیق گزينش  "شيء"هايي است که يك  وجود نوسان در میان هنگامه

شوند که موشکافي چنان  ل مرتبط با آن شيء زماني گزينش ميشود، در حالي که باقي مسائ مي
 (49دويل ) .ور شود کند غوطه گر در روندي که مشاهده مي ژرف باشد که مشاهده

 
، آن ولي بس هدفمند ،شاعر از چنین گزينش شاعرانه هدف از اين رو مي توان اظهار داشت که

ا سازش میان دو لحظه از موشکافي برسیم ي« نوسان»به يك ما به عنوان خوانندگان اثر است که 
 آرماني  تجربه شگرف را بیابیم. ۀلحظ به بهترين شیوۀ ممکن، و

  نتيجه. 0

در شعر ويلیام کارلوس ويلیامز، امر شگرف با کیفیت چشمگیري وجود دارد. نگرش 
اي او را ه تکلف، نوشته هاي ساده و بي نسبت به طبیعت و اشیاء و صحنه اين شاعر ۀگرايان تعالي

و حسن تمايز امر  پیچیده ۀد. اما نکتآکن   ناپذير از شگفتي و حیرت مي وصف با احساسي 
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اين است که اين لحظات  تلويحا  واال و  شود شگرفي که در اشعار ويلیامز يافت مي
شوند. به اين  ها و خ ردترين لحظات زندگي روزمره يافت مي برانگیز در آشناترين مکان شگفتي
، ش گرف خ رد نامیده ارزش و به نظر کم يافتن شکوه و تعالي در چیزهاي عادي ۀهنگام ترتیب،

اهمیت زندگي معمولي  ظاهر بي دراين لحظات کوچك و  در اشعار ويلیامز ،از اين رو شود. مي
و ارزش در میان  معنا اي نه چندان بزرگ ولي پراهمیت از وجود وعده خوانندگانشکه به  است

ترين و  توان همواره در کوچك چراکه با نگاه ويلیامزي مي .دهد را مي یاي مدرنهرج و مرج دن
ارزش و معنا را کشف و حتي ستايش  ،شکوه ،لحظات زندگي نوعي بزرگي ترين پاافتاده پیش

اين نگرش تا حدي از تأثیر کرد که انسان دلزدۀ مدرن بیش از همیشه به دنبال آن است. 
گیرد. با اين وجود، ويلیامز  مي  د امرسون و ويتمن بر ويلیامز سرچشمهگرايان رمانتیك مانن تعالي
روشن بغايت آورد و تصاويري  مي هم هاي تصويرگرايان گرد گرايي رمانتیك را با گرايش تعالي

توانند به آن دست  تصويرگرايان هم هرگز نميخود آفريند که حتي بسیاري از  و مشخص مي
همان طور که در بررسي اشعاري چون  ،شوند يلیامز مشاهده ميتصاويري که در آثار و يابند.

توان مانند لنز يك دوربین  اند که مي به قدري شفاف و ملموس ،در باال آمد« فرغون قرمز»
کند، قطرات باران بر روي  زمینه بر روي جسمي در داخل کادر تمرکز مي عکاسي که از پس

ويلیامز توجه ما  ايم. ديد، آن گونه که هرگز نديدهبدنۀ قرمز رنگ فرغون را با نگاهي بس تازه 
اند اما هیچ گاه به درستي آنها را  خواند که همیشه پیش رويمان بوده را به چیزهايي فرا مي

به  ،شويد و به ما ديدن هاي ما را از غبار عادت مي ايم و اين گونه است که او که چشم نديده
تواند همراه با  الزم به ذکر است که اين نوع ديدن ميآموزد.  را از نو مي ،معناي واقعي کلمه

اشعار ويلیامز  ۀگرايان عالوه بر اين، شکل کمینهگرايانه نیز باشد.  نوعي بینش و عرفان تعالي
هاي بنیادين شعر هايکو است که بیش از هر چیز قصد صید ذات لحظه را  بسي يادآور ويژگي

از يك « جان تابناک کالم»اشیاء عادي، و دستیابي به ها و  دارد، يعني دريافت شگفتي در پديده
اي معنا،  آني و لحظه هايکو از طريق انتقالممکن از واژگان.  شمارهمتا در کمترين  بي ۀتجرب
ه از زندگي ب درکيبه  به موجب آنايجاد کند تا  رستاخیزي در درون خواننده کوشد تا مي

براي رسیدن به اين مهم، شاعر بايد دست يابد.  ،فو به ويژه شگر ،العاده خارق اي پديدهعنوان 
درکي ژرف نسبت به پیرامون خويش داشته باشد و با بصیرتي تخیلي، ويژگي شگرف و واال را 

ظاهرا  ساده  زبان  دلیلآثار ويلیامز به  اگرچههاي پیرامونش بشناسد.  در آشناترين اشیاء و صحنه
توان  بدون شك ميسیاري از خوانندگان است، ب ۀتصنعش مورد عالق شخصي  بي و موضوعات 
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ناپذير شعرهايش او را به  کیفیت وصف ۀتوانايي او در برانگیختن خواننده به واسطگفت که 
 کند. برانگیزترين قهرمانان  حوزۀ ش گرف خ رد بدل مي يکي از جدال
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