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چکيده
در این پژوهش ،بیانیه شعر حجم از سه دیدگاه ساختگرایی ،نقـش گرایـی و شـناختی مـورد
مطالعه قرار گرفت .از وجه ساخت گرایی این بیانیه با خلط دو نقش ادبـی و ارجـاعی زبـان از
هدف غایی نگارش بیانیه به مثابـه بخشـی از مباحـث نقـد علمـی دور شـده اسـت .از وجـه
نقش گرایی ،این بیانیه با نادیده گرفتن یكی از دو عنصر اصـلی تشـكیل دهنـده متنیـت ،یعنـی 937
انسجام مانع تشكیل متنیت و متعاقبا انتقال معنا به ذهن خواننده شده است .از وجه شناختی نیز 
بیانیه مورد نظر با رعایت نكردن اصول گشتالتی تشكیل دهنده استعارههای مفهومی ،مانع ایجاد
تفكر منطقی شده است که زیر بنای نقد را می سازد .در نهایت نویسندگان مقاله ،متن مورد نظر
را با محوریت وجود استعاره شامل دو استعاره ادبی و معمولی و یا نبود استعاره مورد بحـث و
بررسی قرار دادهاند.
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مقدّمه
بیانیه از دیدگاه لغوی از ریشه ثالثی مجرّد «بان» است .در المنجد ذیل «بان» آمده است:
 .9بان -بیاناً و تَبیاناً و تِبیاناً :اتضَّحَ و ظَهَر فهو بَیِّن و بائِنم .بیِّن الشّیءُ :اِتَضِّح ،ظهر؛ بـیِّن
الشیءَ :اوضحهُ .در قاموس انگلیسی -عربی المورد نیز ذیـل  Manifestآمـده اسـت.9 :
ظاهر ،جلیّ  .0یُظهر ،یُبدی ،یجلو .همین منبـع  Manifestationرا بـهمعنـای  .9إظهـار،
إبداء ،ظاهور  .0مظهر ،مجلی آورده است .کادن نیـز در تعریـف  ،Manifestoکـه برابـر
«بیانیّه» در معنای اصطالحی است ،می نویسد :بیانیّه یا اعالمیّة عمـومی کـه معمـوالً بـه
اصول و باورهای سیاسی ،دینی ،فلسفی یا ادبـی مربـوط اسـت .بـه همـین ترتیـب در
دانشنامة فارسی نیز ذیل مدخل «بیانیّة ادبی» آمده است« :نوشتهای است کـه گروهـی از
نویسندگان و شاعران بهمنظور ارائه نظریات خود منتشر میکنند .بیانیهها همواره با نام و
امضای صاحبان آنها انتشار مییابد ...از معروفترین بیانیه هـای ادبـی ،بیانیـة شـاعران
انجمن ادبی اصفهان بود ...در ادبیات معاصر ایران ،بیانیّـة شـعر حجـم کـه گروهـی از
شاعران ،نویسندگان و فیلمسازان به رهبری یداهلل رویایی در آن بـه بیـان دیـدگاه خـود
دربارة شعر پرداختند ،آوازة فراوان دارد»(دانشنامة ادب فارسی ،ج  :9مدخل بیانیه ادبی).
از دیدگاه فقه اللغوی ،واژه «بیانیه» نشان می دهد غرض آن روشنتر کردن مفهومی است
نسبت به وضع اولیه آن .در زبان فارسی نیز «بیّن» همراه با «آشكار» و مترادف با آن بـه
کار میرود و حدوداً نقطة مقابل «مبهم» است.
 .9پيشينه بيانيهنويسي در ادبيات فارسي
ظاهراً بیانیه به معنای مصطلح امروزی از محصـوالت قـرون اخیـر اروپاسـت کـه مثـل
بسیاری دیگر از پدیده های نقد ادبی وارد ساحت ادبیات فارسی نیـز شـده اسـت .اگـر
صرف نظر از معنای اصطالحی آن ،بنا باشد نشانی از سنت بیانیهنویسی-کـه در هـدف
غایی با بیانیه به معنای اصطالحی تفاوتی ندارد -در ادبیـات فارسـی پیـدا شـود ،بایـد
نخستین نمونههای جبهه گیری شاعران و نویسندگان قرون اولیه را نیز در این چارچوب
بررسی کرد .این کار با تمام فواید آن به پژوهشی مستقل و جداگانه نیاز دارد که ضـمن
نشاندادن سرچشمه های تحوالت ادبی ،نگرش پیشینیان را نیز به این مقوله منطقی نشان
می دهد .به هر روی ظاهرا از دوره مشروطه به بعد ،که تـا حـد زیـادی معـاییر جمـال

بيانيه شعر حجم ،بيانيه يا شعر؟

 .2بيانيه شعر حجم
پس از انتشار کتاب «طرح» از احمدرضا احمدی در سال  ،9329نشریات ادبی مملو بود
از شعر شـاعرانی که خود را شاعر «موج نو» می خواندند .از کسانی که در ایـن دوره از
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شناسی ادیبان فارسی در معرض چالش قرار گرفته ،بیانیه نویسی هم رواج بیشتر گرفته
و هر کس تالش کرده است از دیدگاهی که به جهان ادبیات مـینگـرد ،آن را تفسـیر و
تبیین کند.
چنانكه گفته شـد ،هـدف ایـن مجـال برشـمردن تمـامی آن رگـههـا و ریشـههـای
بیانیهنویسی نیست ،بلكه غرض تنها اشاره به نكتهای است که تكلیف بخشـی از مـاجرا
را به نحوی آشكار خواهد کرد .درنگی در جریان جبههگیریهای آغاز مشروطیت نشان
می دهد که عموم کسانی که در این زمینه به نشر دیدگاههای خود میپرداخته اند ،جانب
وضوح را در این اظهار عقاید فرو نمیگذاشته اند .کافی است نظـری اجمـالی بـه نظـر
ارباب تفكر در آن دوره بیندازیم؛ مثال آنچه شفیعی کدکنی آن را نخستین بیانیه انتقـادی
در باب شعر فارسی می داند ،بیانیه میرزا فتحعلی آخوندزاده است کـه در قالـب هفـت
اصل مواضع نویسنده را نشان داده و عموم این اصول هفتگانه ،اصل ایضاح را رعایت
کردهاند (شفیعی )011 :9312 ،یا دقتی که هم او در تعریف اصطالحات 9دیـدگاه خـود در
آغاز مكتوبات خود کرده و طبعا کاری است شایان توجه و سایر دیدگاههای وی که در
تمام آنها جانب زبان ارجاعی قوی است(رك .همان 322 :و .)329
این رویكرد در بیان دیدگاهها عموماً حیات خود را ادامه میدهد و در نظـر دیگـران
هم(از جمله فریدون توللی ،فروغ و )...کمابیش دیده میشود(رك .همان 019 :تـا )013؛ اما
در کنار این دیدگاه ،کم کم و ظاهراً تحـت تـأثیر ترجمـه اشـعار و بیانیـههـای فرنگـی
رویكرد دیگری در ساحت بیانیهنویسی آشكار میشود .آنچـه شـفیعی کـدکنی در بـاب
بیانیة تندر-کیا(تحت عنوان جنبش ادبی شاهین) یادآور شده و تأثیر رواج نـوعی آزادی
در تداعی در بیانیه های شعری اروپای این عصر را بر دیدگاههای وی نشان داده ،مؤیـد
این مسئله است .شفیعی حتی احتمال ترجمه مستقیم تعابیر فرنگی را هم در زبـان ایـن
بیانیه مورد توجه قرار داده که آن هم نكته مهمی است(همان 531 :و  .)512نتیجه اینكه این
جریان دوم مبتنی بر مبهم نویسی در بیانیه ها خود را به شكل آشكارتری در «بیانیه شعر
حجم» نشان داده است.
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طرفداران و گویندگان موج نو بودند ،میتوان از یـداهلل رؤیـایی نـام بـرد کـه بـه گفتـة
اسماعیل نوری عالء از شاعران اولیه مشگل گوی موج نو بود و بعـداً بـانی و مـدافع و
مفسر و سخنگوی شعر حجم شد (رك .شمس لنگرودی ،9332 ،ج.)332 :3
رؤیایی که پس از انتشار چند دفتر شعر ،خود را افزون بر نظریـه پـرداز گونـهای از
شعر فرمالیستی بهعنوان شاعر نیز مطرح کـرده بـود از طریـق گـالری «روزن» توانسـت
جریان «موج نو» را به «فرمالیسم» و بعدها به «شعر حجم» سوق دهد .تالشهای رؤیـایی
برای تبیین گونة خاصی از شعر از دشوارسرایی شعر مـوج نـو آغـاز شـد و بـا سلسـه
مباحث نظری او در نشریات و محافل ادبی –در دهههای سی و چهل -ادامه یافت .امـا
هیچ کدام از این تالشها برای معرفی او به عنوان بنیانگذار شعر حجم مفید واقع نشـد و
در میان منتقدانش همواره از او بهعنوان سرشاخه ای از موج نو نام برده میشـد .همـین
امر باعث شد تا او مجموعة دیدگاهایش را بهصورت بیانیـه ای منتشـر کنـد تـا از ایـن
ر هگذر عالوه بر تبیین دیدگاه فرمی و تعهد گریزش بـه شـعر ،بتوانـد حـدود و ثغـور
شعرش را در مقایسه با دیگر جریانهای شعری مشـخص کنـد .بنـابراین او در زمسـتان
 ، 9323بیانیة شعر حجم را به امضای چند شاعر و هنرمند آن دوره از جمله پرویز اسالم
پور ،محمد شجاعی ،بهرام اردبیلی ،هوشنگ آزادیور و ...رساند (همـان 333 :و  .)332در
آغاز برای آشنایی با ساختار و فضای گفتمانی این بیانیه ،ذکر بخشهایی از متن آن مفیـد
خواهد بود:
حجمگرایی آنهایی را گروه می کند که در ماوراء واقعیتها به جستجوی دریافتهای مطلق
و فوری و بیتسكیناند....مطلق است برای آنكه از حكمت وجودی واقعیت و از علت
غایی آن برخاسته است و در تظاهر خود ،خویش را با واقعیت مـادر آشـنا نمـیکنـد.
فوری ا ست برای آنكه شاعر در رسیدن به دریافت از حجمـی کـه بـین آن دریافـت و
واقعیت مادر بوده است – نه از طول – بسرعت پریده اسـت ،بـیآنكـه جـای پـایی و
عالمتی به جا بگذارد .بیتسكین است برای آن كه به جسـتجوی کشـف حجمـی بـرای
پریدن ،جذبه ،حجمهای دیگری است که عطش کشف و جهیدن میدهد.
...از واقعیت تا مظاهر واقعیت از شیء تا آثار شیء ،فاصلهای است ،فاصلههایی اسـت؛
....شاعر حجم گرا ،این فاصله را با یك جست طی می کند؛ تند و فوری و بدینگونه از
واقعیت به سوی مظهر آن میگریزد .هر مظهری را که انتخاب کنـد از بعـدی کـه بـین
واقعیت و آن مظهر منتخب است با یك جست میپرد و از هر بعد که میپرد از عرض

بيانيه شعر حجم ،بيانيه يا شعر؟

 .7نقد بيانية شعر حجم
شاید امروز ،بعد از اینكه چهل و اندی سال از انتشار بیانیه شعر حجم گذشـته اسـت و
تا حدودی غبار یادها یا داد و فریادهای جراید نوعـاً فرونشسـته اسـت(یا بهتـر اسـت
بگوییم مسیر دیگری را پیش گرفته است) فرصت مناسبی باشد که با دیدی نقادانـه بـه
ماجرای بی انیة شعر حجم (و نه شعر حجم) بنگریم .بازنگری به این بیانیـه شـاید بـرای
بسیاری گونه ای خرق اجماع جلوه کند امّا واقعیـت ایـن اسـت کـه بـهنظـر مـیرسـد
روزگاری رسیده است که بتوان(و باید) از دیدگاهی قابل اتكـا بـه مـاجرا نگـاه کـرد و
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از طول و از عمق میپرد .پس از حجم میپـرد ،پـس حجـمگراسـت و چـون پریـدن
میخواهد به جستجوی حجم است.
اسپاسمانتالیسم ،سوررئالیسم نیست .فرقش این است که از سه بعد به ماورا میرسـد و
در این رسیدن فقط در یك جا با هم مالقات میکننـد :در جهیـدن از طـول؛ گرچـه در
اینجا هم جست ،فوریتر است .
حجمگرا در این جست خط سیر از خود به جا نمیگـذارد .در پشـت سـر تصـویر او
سه بعدی طی شده است و این سه بعد طی شده ،اسكله میسـازند تـا خواننـده ،شـعر
حجم را به جایی برساند که شاعر رسیده است...
....نه هوس است ،نه تفنن .تپشی ا ست خشن و عصبی .تپش آگاه برای هنر شاعری در
انسان دیوانة شعر که خطر میکند که از قربانی شدن نمیترسد.
شعر حجم ،شعر حرفهای قشنگ نیست .شعر کمال است ،در کمالش وحشی اسـت و
در کشف زیبایی خشونت میکند ...عتیقه نیست ،ولی از بوی باسـتان بیـدار مـیشـود.
تغییر جا دادن واقعیت هم نیست؛ واقعیت هم نیست .در زندگی روز و در زبان کوچـه
توقف نمی کند .شاعر حجمگرا ،همیشه بر سر آن است که واقعیتی خلـق کنـد نـابتر و
شدیدتر از واقعیت روزانه و معمول.
 ....اگر از تعهد می گوید ،از تعهدی نیست که بر دوش میگیرد ،بل از تعهدی است که
بر دوش میگذارد؛ چراکه شعر حجم به دنبال مسئولیتها و تعهدهای جهـت داده شـده،
نمیرود ..... .حجمگرایی 0سبك دیگر شعر ایران است .صفت عصر اسـت و خطـابی
جهانی دارد.
.....حجم گرایی شاعرانی را گروه میکند که به تجربة کارهای خـویش رسـیدهانـد؛ بـه
لذت پریدنهای از سه بعد .پس ،اینك بیانیة ما میوهای رسیده را میچیند .نه پیشـواییم،
نه بت .مبارزه میکنیم( ...همان :ج سوم 322تا .)320

جوانب آن را سنجید .قصد نگارندگان به هیچ عنوان این نیست که به محصوالت ادبـی
که از دل دیدگاه های مطرح شده این بیانیه بیرون آمده است ،حتی نگاهی بیندازند ،بلكه
هدف غایی تنها بررسی یكی از ریشه های چارچوب شـعر امـروز فارسـی اسـت .ایـن
بررسی را حتی اگر در حد طرح مسئله ای بـدانیم ،ایـن کـارکرد را خواهـد داشـت کـه
دل بستگان آن این بار از دیدگاه انتقادی این متن را بنگرند و دریافت های خـود را از آن
مرور کنند .بر این اساس از سه دیدگاه متفاوت ،که هر سه بـر آرای زبانشناسـی مبتنـی
است ،به بررسی بیانیه پرداخته میشود:
7
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 7-9رويکرد ساختگرايانه
اختالط نقشهاي ادبي و ارجاعي زبان
در ای ن بخش مبنای بحث ،نقشهای زبانی مورد توجه زبانشناسانی مثل یاکوبسن اسـت.
از آنجا که یاکوبسن از پرورش یافتگان مكتب ساختگرایی اروپایی یعنی سوسور است،
رویكرد این بخش ،ساختگرایانه به شمار می رود .بر این اساس در اینجا ،متن بیانیـه بـا
رویكرد ساختگرایی بررسی ،و نشان داده می شود که بیانیه چگونه و در چه سـاحتهایی،
دو نقش از نقشهای ششگانه زبان (در دیدگاه یاکوبسن) را با هم خلط کرده است.
رومن یاکوبسن 2شش نقش عاطفی ،ترغیبی ،ارجاعی ،فرازبانی ،همـدلی و ادبـی بـرای
زبان تعریف میکند(صفوی 32 :9332 ،تا  )30از میان این نقشها ،دو نقـش ارجـاعی و
ادبی موضوع این بحث حاضر را تشكیل میدهـد .در ادامـه تعـاریف نقشـهای ادبـی و
ارجاعی از دیدگاه یاکوبسن مطرح میشود.
5

 7-9-9نقش ادبي
در این نقش ،جهتگیری پیام به سوی موضوع پیام است .صدق و کذب گفته هایی که از
نقش ارجاعی برخوردار است به این دلیل که جمالتی اخبـاری بـه شـمار مـی رود ،از
طریق محیط امكانپذیر است؛ مانند « امروز باران می بارد» « ،برادرم بـه دانشـكده رفتـه
است» و جز آن .یاکوبسن بر این نكته تأکید دارد که تمایز میان نقش ارجـاعی و نقـش
ترغیبی زبان از طریق امكان تشخیص صدق یا کذب گفته مشخص میشود و جمـالت
اخباری ز بان تماماً از نقش ارجاعی برخوردار است (همان.)30 :9332
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 7-9-2نقش ارجاعي
در مقابل در نقش ارجاعی زبان ،جهتگیری پیام به سمت موضـوع پیـام اسـت؛ در ایـن
حالت پیامی که از طریق زبان به مخاطب منتقل می شود ،دارای اهمیت است .این نقش
نوعاً شامل جمالتی می شود که از گونة علمی و اخباری است و صدق و کذب آنهـا از
طریق محیط قابل بررسی است؛ مثالً جملة «امروز باران میبارد» یا «آب در دمـای 922
درجه میجوشد» از این نوع است که می توان آنها را از طریق محیط مورد آزمون قـرار
داد .برخالف زبان ارجاعی ،گزارههایی که از طریق نقش ادبی زبان تولید میشود ،قابـل
ارزیابی علمی نیست (صـفوی .)30 :9332 ،از آنجا هدف غایی نقد ادبی ،انتقال پیام است،
طبعا باید آن را نیز ذیل نقش ارجاعی زبان قرار داد.
از نظر نویسندگان ،هرچند زبان ادبی از هنجارهای زبان معیار خارج مـیشـود و بـا
برجسته نمودن زبان خودکار ،توجه مخاطب را به چینش عناصر و کاربرد زبـان جلـب
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در این نقش از زبان ،جهتگیری پیام به سوی خود پیام است .در این وضـعیت پیـام
فی نفسه کانون توجه قرار می گیرد .به اعتقاد یاکوبسن ،پژوهش در بارة این نقش زبان
بدون در نظر گرفتن مسائل کلی زبان به ثمر نخواهد رسید و از سوی دیگر بررسی زبان
نیز مستلزم بررسی همه جانبة نقش شعری 5آن است (همان.)33 :
در نقش ادبی زبان ،انتخاب هدفمنـد گزینـه هـای مختلـف واژگـانی کـه در محـور
جانشــینی 4زبــان وجــود دارد و ترکیــب ویــژة آنهــا در محــور هــمنشــینی ،3موجــب
آشناییزدایی 3در حوزة زبان میشود و به تعبیـر شـكلگرایـان روس ،باعـث مكـث در
روانی 1زبان خودکار می شود .این مكث در روانـی ،باعـث شـگفتی و درنـگ خواننـده
می گردد و توجه او را به خود زبان و چیدمان دالها و روابط میان آنها ،که از سوی شاعر
یا نویسنده متعمدانه برنهاده شده است ،جلب میکند .اگر هدف گوینده(رمزگذار) انتقال
پیام باشد ،باید از زبان ارجاعی استفاده کند؛ این حالت ،زمانی رخ مـیدهـد کـه ارزش
موضوع پیام زیاد باشد ،امّا اگر به هر دلیلی بار ارزشی خود پیـام از ارزش موضـوع آن
بیشتر باشد در این حالت از زبان ادبی استفاده میشود .این همان چیزی که شكلگرایان
روس ،آن را چگونه گفتن می دانند و معتقدند که در ادبیّات-و طبعاً نقش ادبـی زبـان-
«چگونه گفتن» اهمیت دارد و نه «چه گفتن» .بر این اساس ادبیات ذیل نقش ادبی زبـان
قابل بررسی و تبیین است.
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می کند در سوی دیگر و در نقد ادبی بهعنوان مقولـه ای علمـی ،بایـد از زبـان ارجـاعی
استفاده کرد که تأکید آن بر انتقال مفاهیم از طریق زبان اسـت .گوینـده در نقـش ادبـی
می تواند با استفاده از قوانین زبان ادب ،الگوهای زبانیای بسازد که از هنجار زبان معیار
گریز زده است و بدین ترتیب با کشف ظرفیتهای بالقوّة زبان و تبـدیل آنهـا بـه حالـت
بالفعل موجب گسترش زبان شود؛ امّا بـه زعـم نویسـندگان ،منتقـد ادبـی هنگـام نقـد
پدیده های ادبی ،تنها از زبان ارجاع بهره ببرد؛ بهعبارت دیگر هرچند زبان آثار ادبی ذیل
نقش ادبی است ،باید توجّه کرد که در نقد آثار ادبی و تبیین پدیدههای ادبی نمیتوان از
زبان ادبی و انشایی بهره برد.
این نكته تنها به حوزة نقد ادبی بهمعنای متعارف مربوط نیست ،بلكه هرگاه در مورد
ادبیات و کارکردهای آن ،ساختار و انواع آن سخن میگوییم و هدف ما تبیین پدیـدهای
ادبی است ،این اصل موضوعیت مییابد .بيانيّة ادبي نیـز یكـی از مظـاهر نقـد و تبیـین
ادبیات است که از آنجا که در جهت تعیین چارچوبهای یـك جریـان ادبـی از دیـدگاه
علمی و به قصد معرفی آن نگاشته میشود ،باید چارچوبهای ویژهای را رعایت کند.
 7-9-7هنجارگريزيهاي بيانية حجم
بر اساس آنچه در باره تفاوت نقشهای ادبی و ارجاعی زبان و هنجارگریزیهای زبـان در
بخش پیش گفته شد ،میتوان بخشی از مهمترین نمونههـای هنجارگریزیهـا را در مـتن
بیانیه مورد بررسی به این شكل نشان داد که نهایتاً به برجستگی زبان منجر شده است:
استعارهاي مصرحه :از آنجا که این بخش ،موارد ناهمگونی را  -از تجسم گرفته تا
جاندارانگاری -در بر می گیرد ،بهتر است با اصطالح اسناد مجازی به تبیین آنها پرداخته
شود تا پوشش بیشتری برای تبیین این موارد باشد:
 -9از هزار نقطة یك چیز هزار شعاع برمیخیزد -0 .هر شعاع به مظهری در ماورای آن
چیز میرسد ... -3 .و این سه بعد طی شده اسکله میسازند تا خوانندة شعر حجم را به
جایی برساند -2 . ....خوانندة مشتاق ،عبور از اسکله را به تأنّی یاد مـیگیـرد -5 .پـس
اینك بیانیة ما که ميوهاي رسيده را میچیند...
استعاره هاي مکنيه.9:عطش این دريافتها  .0عطـش کشاف .3عطـش جهيادن .2
واقعيت با مظاهر هزارگانهاش با هزار بعد وصل میشود .5 .طول و عرض و عمق بُعـد
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میان واقعيت و مظهر  .4فرقش این است که از سه بعد به مااورا مـیرسـد .3 .در ایـن
رسیدن(اسپاسمانتاليسم و سوررئاليسم) فقط در یك جا باهم مالقات میکنند( .3 .ايان
سه بعد طي شده اسكله می سازند) تا خوانندة شعر حجم را به جـایی برسـاند کـه.1 ...
معتاد قصار  .92معتـاد رسيدن به ماورا با عبور از حجم  .99ارادهاش[حجمگراياي] از
شور و شعور است .90 .از توقع فرم و از دل بستن به سرنوشت شعر  .93تپشی اسـت
[حجمگرايي] خشن و عصبی .92 .شعر حجم ...در کمالش وحشـی اسـت[ .95 .شاعر
حجم] در کشف زیبایی خشونت میکنـد .94 .شعر حجم عتیقـه نیسـت ولـی از باوي
باستان بیدار می شود( 0استعاره)[ .93 .شعر حجام] در زبـان کوچـه توقـف نمـیکنـد.
.93واقعيتي ...نابتر و شدیدتر  .91عواملي را که بدین گونـه وام مـیگیـریم ...در جـایی
دوردست...مینشانیم.02 .جادوی عجیب واژهها را در کارمان فرامـوش نمـیکنـیم.09 .
شعر حجم ...میگریزد .00 .شعر حجم اگر مسئول است مسـئول کـار خـویش و درون

جهت بدهد .04 .پس این شعر پیش از اینكه متعهد بشود متعهد میکند .03 .آنهایی کـه
به این کشف خیانت میکنند.
البته باید این نكته بسیار مهم را نیز افزود که هرچند در دیدگاه ساختگرایی ،استعاره
در برجسته کردن زبان سهم عمده ای دارد و این به خودی خود نقطه قـوتی بـرای مـتن
ادبی بهشمار می رود ،بحث سر این است که اوال چنانكـه گفتـیم ،بیانیـه از محصـوالت
ساحت آفرینش ادبی نیست و از سوی دیگـر تفـاوت بنیـادی اسـتعارههـای مبتنـی بـر
مشابهت و استعاره های تجریدی را نباید از یاد برد .بیتشر استعارههای متن مورد بحـث
از گونه استعاره های تجریدی اسـت کـه حتـی در سـاحت آفـرینش ادبـی نیـز چنـدان
مقبولیتی ندارند و حاصل گزینش های خالقانه نیستند(در مـورد اسـتعاره هـای تجریـدی رك.
شفیعی کدکنی 231 :9333 ،تا  212و نیز همان نویسنده 510 :9312 ،تا .)424

تشبيه .9:چیزی را به زبان می آورد که حیرت و راز است[ .0 .حجمگرایی] نه هـوس
است نه تفنّن .تپشی است خشن و عصبی .3 .شعر حجم  ...از حجرة تعهد میگریزد.
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خویش است[ .03 .شعر حجم] انقالبی است و بیدار است[ .02 .شاعر حجام] اگـر از
تعهّد می گوید از تعهدی نیست که بر دوش می گیرد بل از تعهدی اسـت کـه بـر دوش
می گذارد[ .05 .شعر حجم] به درون نبوت می دهـد تـا از نـداهای او جهـت بگیـرد و
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کنايه .9:واقعیت مادر  .0پریدن  .3با یك جست طی کردن  .2جهیدن  .5خـط سـیر
از خود به جا گذاشتن یا نگذاشتن  .4به لب آوردن  .3دیوانة چیزی بودن  .3نبوت دادن
به چیزی یا کسی  .1میوه چیدن
حسن تعليل .9 :از هر بُعد که میپرد از عرض و از طول و از عمق میپـرد پـس از
حجم میپرد ،پس حجمگراست .0 .و چون پریدن میخواهد به جستجوی حجم است.
پارادوکس .9 :شاعر برای گفتن حرفی نـدارد .0 .چیـزی را بـه زبـان مـیآورد کـه
حیرت و راز است .3 .در کشف زیبایی خشونت میکند .2 .در کمالش وحشـی اسـت.
 .5کار شعر ،گفتن نیست.
ابهام .9 :از هزار نقطة یك چیز هزار شعاع بر میخیـزد .هـر شـعاع بـه مظهـری در
ماورای آن چیز میرسد .0 .و این سه بعد طی شده اسكله میسازند تـا خواننـدة شـعر
حجم را به جایی برساند که شاعر رسیده است.
آرکائيسم واژگاني و نحوي .9 :خویش .0 ...و چون پریدن مـیخواهـد .3 ..بـل از
تعهدی است که...؛  .2اینك بیانیة ما که..
افزون بر اینها ،باید مواردی از قبیل وابسته های عددی ،جمع و تفریق و تقسیم ،واج
آرایی ،جناس ،طرد و عكس ،تقدم فعل بر عناصر جمله و ...را ذکر کرد که هر چنـد از
آوردن نمونه های آنها صرف نظر شد به فروانی در متن مورد بحث دیده می شود .به هر
روی این عوامل در کنار هم نهایتاً به برجسته سازی زبان بیانیه منجر شـده اسـت کـه از
دیدگاه نویسندگان این مقاله با هدف غایی بیانیه نویسی در تضاد است .این صنایع ادبی
با این بسامد در این مقدار واحد متنی ،تنها در ساحت متون ادبی-آن هـم متـون فنـی-
دیده می شود .این امر نشان می دهد این بیانیه تا چه حد از زبان ارجاعی – و بـه همـان
نسبت از هدف غایی خود -فاصله گرفته و بـا بـه کـارگیری زبـان شـاعرانه  -چنانكـه
گفتیم -به نقض غرض انجامیده است.
باید این نكته را نیز افزود که برخی از این موارد ساختار بسیار متفاوتی دارد و حتی
گاهی نمی توان با منطق زبان ادب نیز -با همه گستردگی در حوزة انتخاب و ترکیب در
محورهای زبانی آن -آنها را تبیین کرد .این موارد در متن بیانیهها نكته ای نیز قابل ذکـر
است .بهنظر میرسد شاعران در کاربرد زبان و گزینشها بی شباهت به افراد زبان پریش
نیستند اما تفاوت بنیادی این دو گروه در این است که شاعران ،متعمدانه این گزینشها را
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انجام می دهند و بواقع قادرند انتخابهای خود را توجیـه کننـد و بـه صـورت معكـوس
فرآیند گزینش را تا رسیدن به هسته معنایی کالم ادامـه دهنـد امـا در انتخابهـای زبـان
پریشان به واقع این معاییر وجود ندارد و اصـوال مخاطـب قـادر بـه رمزگردانـی کـالم
رمزگذاری شده نیست .حال با توجه به این معنا می توان این مسـئله را نیـز افـزود کـه
بخش مهمی از ساختار بیانیه فاقد معنا(حتی در ساحت ادبـی آن) اسـت؛ چـون امكـان
پی بردن به فرآیند جانشینی و همنشینیها غالبا ناممكن است .تالش برای پی بـردن بـه
معنای گزاره های مطرح شده ،غالبا با تعدد استعارات تجریدی و نحو نامتعـارف راه بـه
جایی نمیبرد.
99

 7-2رويکرد نقشگرايي
عدم شکل گيري متنيت
در این بخش مبنای بحث ،رویكردهای نقش گرایانی از قبیل مایكل هلیدی است که بـه
مطالعاتی از نوع تحلیل گفتمان و کاربردشناختی می پردازند و نقش بافـت زبـانی )(93و
بافت غیرزبانی 92را در مطالعات خود لحاظ میکنند .از دیـدگاه نقـش گرایـان ،یكـی از
وجوه اصلی تشكیل متن ،دارا بودن عناصر متنیت است .بنابراین رویكـرد ایـن بخـش،
رویكردی نقشگرایانه به شمار میرود.
از دیدگاه زبانشناسی متن ،95که شاخهای از زبانشناسی نقشگرا تلقی میشود ،وجود
متنیت پایهای برای وحدت 94و وابستگی متقابل معنایی93در متن است .هر متنی که فاقد
93
متنیت باشد ،تنها گروهی از جمالت جداست که با هم هـیچ رابطـهای نـدارد (کـرین
 .)9112بـه گفتــه شــگالف 91و ســاکس 02از جملــه ویژگیهــای متنیــت ،اســتلزام(پیوند)
زنجیره ای است که به این ویژگی ناظر اسـت کـه در مـتن ،هـر خـط از جـایی نشـأت
می گیرد و به جایی منتهی می شود؛ به بیان دقیقتر ،زبان دارای ترتیب خطی است و ایـن
پیشبرد خطی متن در نهایت تشكیل دهنده بافت معنایی است(شـگالف و سـاکس.)9132 :
این معنای بافتی که گفته شـد ،در سـطح پـاراگراف بـهعنـوان انساجام 29و در سـطح
92

متنیت زمانی شكل میگیرد که حضور همزمان دو عامل پيوساتگي و انساجام در مـتن
باشد.
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ویژگیهای درونی جمله پيوستگي 22شناخته میشود(اگین .)35 :9112 ،03بر این اسـاس،

987
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 7-2-9پيوستگي
به ارتباط واژگانی یا دستوری میان عناصر هر متن اطالق می شـود؛ ایـن رابطـه ممكـن
است میان جمالت گوناگون یا بخشهای متفاوت یك جمله ایجاد شود؛ بـرای مثـال در
جملة
– «آره اونم هست!»
(«- )9جنی هم میاد مهمونی؟»
«او» در جمله دوم اشاره به «جنی» در جمله اول دارد ،دو فعل «میاد» و «هست» نیز
با هم ارتباط دارد؛ هرچند در ظاهر کالم این ارتباط روشن نیست یا در جمله (:)0
( )0اگر میخواهی به لندن بروی میتوانم آدرس یك هتل خوب را در آنجا بدهم.
چنـین پیونـدی میـان «لنـدن» و «آنجـا» وجـود دارد ( Dictionary of language
)teaching and applied linguistics؛ هم چنانكه بـراون و یـول بـه نقـل از هلیـدی و
حســن خاطرنشــان کــرده انــد ،پیوســتگی در واقــع بــه ارتباطــاتی از گونــه ارجاعــات،
جایگزینیها ،حذفها ،حروف ربط و انواع ارتباطات واژگانی(از قبیل ترادف ،تضاد ،جـزء
و کل بودن و )...در درون جمالت ناظر است(.)Brown & Yule, 1989: 191-193
 3-0-0انسجام
ارتباطی را که میان معانی پاره گفتارها 02در هر گفتمان یا جمالت متن ایجاد مـیشـود،
انسجام می گویند که ممكن است بر پایه دانش مشترك گویشوران شـكل بگیـرد؛ بـرای
مثال در گفتمان
(«- )3میتونی منو برسونی خونه؟» – «متأسفم! دارم میرم خواهرم رو برسونم».
میان سؤال نخست و پاسخ داده شده ارتباطی نیست؛ امـا تبـادل اطالعـات مشـترك
موجب معناداری و انسجام شده است؛ چون هر دو طرف گفتگو میداننـد خـواهر نفـر
دوم در مسیری متفاوت از محل کار یا زندگی نفر اول است .در متون نوشتاری انسجام
به شیوه ای ناظر است که در آن متن برای خواننده از طریق سازماندهی محتوا ،ارتباط و
وضوح مفاهیم و عقاید مطرح شده معنادار می شود .در کل ،هـر پـاراگراف در صـورتی
دارای انسجام است که متشكل از مجموعه جمالتی باشد که دیدگاه منسجمی را شـكل
می دهد(یعنی یك جمله اصلی و جمالتی که در تأیید آن آورده میشود).05

بيانيه شعر حجم ،بيانيه يا شعر؟
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یول و براون نیز در بحث انسجام ،جملـه ای از ویدوسـن 04مثـال زدهانـد کـه درك
مفهوم آن به دانش مشترك گوینده و شنونده ناظر است .در جمله:
( )2تلفن داره زنگ میخوره؛ من تو حمومم!
تفاهم گوینده و مخاطب در مورد اینكه «کسی که در حمام است ،منطقاً نمـیتوانـد
تلفن را پاسخ دهد» ،موجب انسجام گفتمان میشود.
03
بر این اساس می توان جمالتی را مثال زد که هر چند کامال پیوسته است ،به دلیـل
شكل نگرفتن مفهوم ،دانش مشـترك 03میـان سـخنگویان(در مـتن :میـان نویسـندگان و
خوانندگان) ،فكر کلی 01و عدم ایجاد ارتباط با جهان خارج تشكیل متنیـت نمـیدهـد؛
مثال در جمله()5
( ) 5علی که از خانه بیرون رفت ،قورباغه پای او را خورد؛ ولی قیمتها همچنـان
باال میرفت.
عوامل متعدد پیوستگی را میتوان اینگونه نشان داد:
 .9ذکر «که» در جمله آغازین که نیاز به ادامه جمله را نشان میدهد.
 .0ترتیب زمانی ای که میان افعال وجود دارد.
 .3هماهنگی ای که میان زمان افعال(گذشته ساده) دیده میشود.
 .2ذکر ضمیر «او» در جمله دوم که به «علی» اشاره دارد.
 .5آوردن «ولی» میان جمله دوم و سوم که ارتباط آن دو را یادآور میشود.
این سه جمله هرچند هر کدام به طور جداگانه و در بافتهای فرضی ،میتوانند موهم
م عنا باشند مجموع آنها در این حالت ،به هیچ تصویری در جهان خارج اشاره نمیکند و
اطالعاتی منتقل نمی کند .البته برای رفع شبهه افزوده می شود که این جمله را باید مـثال
در بافت گفتمانی در یك بنگاه معامالتی تصور کرد تا عدم انسجام جمالت آشكار شود
وگرنه احتماال میتوا ن با تسامح ،موقعیتی تعریف کرد که ایـن جمـالت در آن معنـادار
بهنظر برسد؛ مثال می توان سبكی را متصور شد که در آن نویسـنده از یكـی از دو اصـل
یادشده تخطی می کند تا ویژگی سبكی خاصی را نشان دهد .عالوه بر این جمله از گونه
جمالت بیشماری است که ممكن است مثال در گفتمان انسانهای زبان پریش دیده شود
که با وجود عناصر پیوند دهنده جمالت در نهایـت انسـجامی نـدارد و معنـایی منتقـل
نمیکند.

حال اگر با توجه به مسائل مطرح شده نگاهی به تك تك جمالت بیانیه و نیز کلیت
متن بیندازیم ،می بینیم که بسیاری از جمالت آن هیچ کدام از عناصر پیوستگی و انسجام
را ندارند .بیشتر جمالت نیز هرچند دارای پیوستگی در سطح جملـه هسـتند ،بـه دلیـل
اینكه از دانش مشترك برخاسته نیست و هیچ فكر کلیای را بهوجود نمیآورد که اشاره
به مفهومی قابل دریافت در بیرون متن داشته باشد بواقع فاقد انسجام است و حتـی در
مواردی موهم هیچ معن ایی نیست .تقریبا تمام جمالت متن مورد بحث از اینگونه است
و به آوردن نمونه خاص نیازی نیست ،بیشتر جمالت بیانیه از اینگونه است:
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 تپشی ست خشن و عصبی .تپش آگاه برای هنر شاعری در انسان دیوانه شعر که خطرمیکند که از قربانی شدن نمیترسد.
 شعر حجم ،شعر حرفهای قشنگ نیست؛ شعر کمال است؛ در کمالش وحشی است ودر کشف زیبایی خشونت میکند...
 عتیقه نیست ،ولی از بوی باستان بیدار می شود .تغییر جا دادن واقعیـت هـم نیسـت؛واقعیت هم نیست .در زندگی روز و در زبان کوچه توقف نمیکند.....

مثال حضور واژه «شعر» در سراسر مـتن بیانیـه ،پیوسـتگی آن را نشـان مـیدهـد و
مخاطب را به جمالت پیش باز می گرداند یا مواردی از قیبیل ضمایر ،حـذفها و( ...رك.
توضیحات ذیل جمله )5که این پیوستگی را یادآور می شود اما سرانجام انسجامی بهوجـود
نمیآورد.
70

 7-7رويکرد شناختي ():
عدم تشکيل گشتالت
30
لیكاف 39و جانسون در مقالـه «اسـتعاره هـایی کـه بـا آنهـا زنـدگی مـیکنـیم» ،میـان
استعاره های عادی 33و استعارههای ادبی 32تمایز قائل شده انـد و معتقدنـد سـاختارهای
مفهومی لزوما در زبان بازنمود استعاری دارد .از دیدگاه ایشان ،استعاره های عادی پایـه
سامانه ادراکی انسان است و تفكر بشری بر استعارههایی مبتنی است که در زبـان نمـود
پیدا میکند (لیكاف و جانسون.)9132 :
لیكاف در مقاله دیگری تالش میکنـد بـر اسـاس یافتـههـای نورولوژیـك -کـه در
زبانشناسی زیستی 35ذیل مطالعات شناختی قرار میگیرد -به تبیـین چگـونگی کـارکرد
استعارههای مفهومی در زبان بپردازد.
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ساز و کار حلقه گشتالت
لیكاف حلقه گشتالتی را که به فعال شدن گشـتالت کلـی و نهایتـا تشـكیل اسـتعاره
مفهومی منجر میشود ،چنین ترسیم میکند:
 مجموعه ای از گرههای نورونی34؛ برای مثال  C ،B ،Aو  Dو نورون گشـتالتی
G
 هنگام فعال شدن  ،Gتمام گرههای  C ،B ،Aو Dفعال میشود.
 وقتی مجموعه ای کافی از  C ،B ،Aیا  Dفعال شود ،گشـتالت کلـی( )Gفعـال
می شود که به دنبال آن تمام گرهها فعال میشود .گاهی یك گره برجسته33ویژه
به تنهایی قادر به فعال کردن تمام گشتالت کلی است.
 توقف گشتالت  ،Gنشانة این است که دست کـم یكـی از گـرههـای نـورونی
جزئی متوقف شده است.
33
حلقه گشتالتی تشكیل دهنده ساختار قالبی است؛ یعنی جـایی کـه در آن نقشـهای
معنایی و سناریوهای مورد بحث در کـاربرد شناسـی عناصـر تشـكیل دهنـده گشـتالت
تعریف می شود .در یك گشتالت ،کل بیشتر از جمع اجزای آن است؛ بنـابراین در یـك
گشتالت کلی  - -نمیتواند در صورت فعال شدن همه بخشها همچنان غیرفعال بمانـد.
از سوی دیگر گاهی فعال شدن برخی از گره های برجسته و مهم بـه فعـال شـدن کـل
گشتالت منجر خواهد شد و منطقا فعال شدن گشتالت کـل بـا فعـال شـدن تمـام زیـر
بخشهای آن مساوی است (لیكاف)09 :0224 ،؛ مثالً در همان جمله(« ،)5خانه» و «قیمت»،
همان گره های یادشده در سازوکار گشتالتی لیكاف است .این واژگان با هم ارتباط دارند
و می توانند از واژگان یك حوزه معنایی مانند بافت معامالت امالك تلقی شود؛ امـا بـر
اساس الگوی مطرح شده در ساز و کار گشتالت ،این عناصر آنقدر برجسته نیست کـه
گشتالت کلی را فعال ک ند و با کمرنگ کردن تمام عناصر غیر مرتبط بـه تولیـد اسـتعاره
مفهومی واحدی منجر شود.
بیان دیدگاه استعاره مفهومی مورد نظر لیكاف در مورد عـدم تشـكیل اسـتعارههـای
مفهومی از این وجه اهمیت دارد که بر اساس دیدگاه وی ،استعارههـای مفهـومی بنیـان
تفكر منطقی ،تحلیلی و شناختی را می سازد .به نظر نویسندگان بر اسـاس نظـر لیكـاف
می توان گفت نقد بر پایه تفكرات منطقی شكل می گیرد و همین تفكرات منطقی نیـز از

طریق استعارههای مفهومیای بهوجود می آید که محصول تكامل یـك گشـتالت اسـت.
بنابراین اگر گشتالت تشكیل نشود ،اصوال هیچ استعاره مفهومیای بهوجود نمیآیـد کـه
مقدمه تفكر منطقی و در نهایت ایجاد نقد باشد .پس می توان برای رابطه میـان تشـكیل
یك گشتالت تا نقد چنین نموداری را متصور شد:
تشکيل
گشتالت

استعاره
مفهومي

تفکر منطقي

نقااد

و شناختي

براساس رویكرد شناختی ،جمالت بیانیه شعر حجم به دلیل عدم تشـكیل گشـتالت
استعاری ،بی معنا است؛ زیرا هیچ استعاره مفهومیای را در ذهن ایجاد نمیکنـد .در هـر
بخشی از متن یادشده ،واژههایی (=گره های حلقه گشتالت) هست کـه بخشـی از یـك
گشتالت کلی را تشكیل می دهد؛ اما چون سایر گرههای و واژههای آن جمله در جهـت
تكمیل گشتالت حرکت نمی کند ،حلقه گشتالت عقیم باقی میمانـد .بیشـتر گـزارههـای
بی انیه به همین دلیل مبهم و فاقد معنا است؛ جمالتی از نوع
988

« هر مظهری را که انتخاب کند از بعدی که بین واقعیت و آن مظهر منتخب است با یك
جست میپرد و از هر بعد که می پرد از عرض از طول و از عمق میپرد .پس از حجم
میپرد؛ پس حجمگراست و چون پریدن میخواهد به جستجوی حجم است».

988

در سراسر بیانیه دیده میشود .مجموعه ای از الفاظ که هرچند گاهی اصطالحات آن
کامالً آشنا است ،در مجموع به فعال شدن هیچ گشتالتی منجر نمی شود؛ واژههـایی کـه
گاه ممكن است آن قدر برجسته باشد که بتواند به تنهایی گشتالتی را فعال کند اما مفهوم
حاصل از آن گشتالت ،قطعا ارتباطی با جمله ای ندارد کـه آن واژه در آن اسـتفاده شـده
است.
مجموع مباحث مطرح شده را بر مبنای وجود یا عـدم اسـتعاره ،مـیتـوان بـهطـور
خالصه چنین بیان کرد :نخست اینكه به زعم نویسندگان این مقاله ،بیانیه ادبی بخشی از
نقد است و چون هدف غایی آن انتقال پیام است ،طبعا باید از زبـان ارجـاعی اسـتفاده
کند .حتی اگر با چشم پوشی از مباحث بخش (9-3رویكرد ساختگرایی) و نمونـههـای
ذکر شده در بخش ( 3-9-3هنجارگریزیهای متن بیانیه) ،بپذیریم ،بیانیه یادشده از زبـان
ارجاعی استفاده کرده است .باید گفت بر اساس آنچه در بخش ( 3-3رویكرد شناختی)
در مورد ساز و کار گشتالت گفته شـده اسـت ،گشـتالتهای ایـن مـتن قـادر بـه ایجـاد
استعاره های مفهومی(یا همان استعاره های معمولی زبان ارجاعی) نیست .حال اگر حتـی
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پیش فرض نویسندگان این مقاله را نادیده بگیریم که بیانیه جزئی از نقد است و باید بـا
زبان ارجاعی نوشته شود و زبان ادبی را با ماهیت بیانیه در تقابل ندانیم ،بـاز هـم بایـد
خاطرنشان کرد که بر اساس نتایج بخش (3-9-3هنجارگریزیهای متن بیانیه) ،بسیاری از
استعاره ها(و سایر هنجارگریزیها)ی به کار رفته در این بیانیه ،حتی از دیـدگاه ادبـی نیـز
قابل توجیه نیست؛ بهعبارت دیگر م تن مورد بحث با عـدم رعایـت قواعـد محورهـای
هم نشینی و جانشینی و توجه نكردن به رعایت اصل رسـانگی ،اسـتعاره ادبـی تشـكیل
نداده است .حتی اگر با تشكیك در دو حالت اول ،اسـتعاره را بـهعنـوان مبنـای بحـث
نپذیریم ،نتایج مباحث بخش ( 0-3رویكرد نقشگرایی) به تنهایی نشان مـیدهـد بیانیـه
شعر حجم به دلیل نداشتن انسجام ،حتی تشكیل متنیت نداده است.
به مجموع این موارد باید نبود مبانی زیبایی شـناختی را نیـز افـزود .اصـوال بـهنظـر
می رسد هر بیانیه-در حوزه ادبی-به این علت نوشته می شود که مبـانی زیبـایی شناسـی
موجود را نمیپذیرد و طبعا وقتی وضع موجود را نمیپذیرد ،باید وضع مطلوب خود را
بیان کند .این ساده ترین سنتز در ساحت گفتمان است که نهایتاً با پشتوانه آثار ارائه شده
در راستای هدف بیانیه ،معیارهای گفتمانهای دیگر را به چالش میکشـد تـا بـه هـدف
غایی خود دست بیابد که همانا تثبیت مبانی پیشنهادی است .وضعی که متصور شـدیم،
حالت نرم انتشار بیانیه است ،اما ظاهرا این مهم نیز در بیانیه شعر حجـم نادیـده گرفتـه
شده است؛ به عبارت دیگـر حتـی اگـر بـه فـرض محـال از هنجارگریزیهـای بیانیـه و
کاستیهای آن در حوزه متنیت و عدم تشكیل گشـتالتهای اسـتعاری صـرف نظـر کنـیم،
بازهم یكی از بنیادیترین اصول بیانیهها در آن حضور ندارد که همانـا تبیـین محورهـای
زیبایی شناسی است .معلوم نیست تالیان این جریان بر چه اساسی باید مواضـع خـود را
در آثار نشان بدهند و منتقدان ،این آثار را بر کدام یك از اصول بیانیه باید عرضه کنند و
آیا اصالً میتوان دستورالعملی-در چارچوبهای مورد پذیرش همین بیانیه-از آن استنباط
کرد.
مسئله دیگری نیز در مورد بیانیه شعر حجـم هسـت و آن ردیـابی تـأثرات بیانیـه از
جنبشهای غربی (از جمله دادائیستها با تئاتر پوچگرایی و )...و دیدگاههای رایج عصر
اروپاست که میتواند موضوع پژوهشهای آینده قرار گیرد که بـالطبع در مـورد تعیـین
اصالت دیدگاههای ارباب بیانیه مفید خواهد بود.
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نتيجهگيري
در این پژوهش ،بیانیه شعر حجم از سه دیدگاه سـاختگرایی ،نقـش گرایـی و شـناختی
مورد مطالعه قرار گرفت .از وجه ساختگرایی ابتـدا نقشـهای ششـگانه زبـان از دیـدگاه
یاکوبسن ذکر شد و پس از تعریف د و نقش ادبی و ارجاعی زبان ،نویسندگان اسـتدالل
کردند که نقد ادبی ذیل نفش ارجاعی و آفرینش ادبی ذیل نقش ادبـی جـای مـیگیـرد.
سرانجام نشان داده شد که تداخل این دو نقش به ابهام معنایی بیانیه و نهایتا اختالل در
انتقال مفهوم مورد نظر نویسندگان بیانیه منجر شده است .از وجه نقشگرایی با اتكـا بـه
نظریه تشكیل متنیت هلیدی استدالل شد که با نادیده گرفتن هر یك از اصـول تشـكیل
دهنده متنیت یعنی پیوستگی و انسجام ،مـتن تنهـا مجموعـه ای از جمـالت گسسـتهای
خواهد بود که هیچ ارتباطی درون متنی و برون متنـی را تشـكیل نخواهـد داد .در ایـن
بخش نشان دا ده شد ،بیانیه مورد بررسی با در نظر نگرفتن اصل انسجام بهعنوان یكی از
دو وجه اصلی تشكیل متنیت ،مانع ایجاد متن دارای کلیت معنایی گردیده اسـت ضـمنا
خاطر نشان شد عدم رعایت یكی از دو اصل متنیت ممكن است از ویژگیهـای سـبكی
نویسنده باشد که موضوعیتی در این بحث نخواهد داشت .در بخش سـوم نیـز از وجـه
شناختی و بر اساس آرای لیكـاف نشـان داده شـد کـه تشـكیل گشـتالت ،پایـه ایجـاد
استعارههای مفهومی ای است که بـه ایجـاد تفكـر منطقـی و شـناختی در انسـان منجـر
می شود .بر این اساس متن مورد نظر اصول گشتالتی را رعایت نكرده و در نتیجـه مـانع
تشكیل استعاره های مفهومی و شكل گیری تفكر منطقی-کـه طبعـا اسـاس نقـد علمـی
است -شده است .سرانجام نویسندگان در سه دیـدگاه متفـاوت احتمالهـایی را مطـرح
کردند و در هر سه حوزه کاستیهای بیانیه شعر حجم را یادآور شدند .براین اگـر مبنـای
بیانیه را نقش ارجاعی زبان قرار دهیم ،متن یادشده به دلیل ناتوانی در تشكیل گشـتالت
استعاری فاقد استعاره های مفهومی زبان ارجاعی است؛ اگر نقش ادبی را با هدف بیانیه
در تضـاد نـدانیم و کــاربرد آن را مجـاز بـدانیم ،بســیاری از هنجارگریزیهـای آن را بــا
معیارهای ادبی نیز نمی توانیم توجیه کنیم؛ در حالت سوم اگر هیچ کدام از دو حالت را
به عنوان مبنای بحث فرض نكنیم ،باز هم از دیدگاه نقشگرایی بیانیـه مـورد نظـر فاقـد
اصل انسجام ،و طبعا فاقد متنیت است.

 بيانيه يا شعر؟،بيانيه شعر حجم
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