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  فرشته مؤمني
   واحد چالوس- اسالمي دانشگاه آزادعضو هيئت علمي

  
  چكيده

موضوعي است كهنه هاي ظاهري جهان هستي را به كمك چند قانون بنيادين درك كرد،  اين انديشه، كه شايد بتوان پيچيدگي
 هستي،يكپارچة رسد كه بتوان در نظام  نظر ميچنين به  .به يادگار مانده است سال كه از يونانيان 2500اي در حدود  با سابقه

من در اين  .قانون فراگيري را حاكم بر اين قواعد يافت گاه در تمام تشكيالت اين نظام، اصول و قواعد مشتركي پيدا كرد و آن
 ،كار ي اينبرا .يك نيروي فيزيكي مطرح كنمهمچون نيوتن نيروي مولد شعر را  ام به كمك قوانين اول و دوم مقاله خواسته

از  1 متداعيةخصوص رابط هام و پس از آن به كمك روابط ميان اجزاي ساختاري زبان ب ه كردهعرضنخست تعريفي كلي از شعر 
ي مدلول در جريان يجا هجاب ده است،شمطرح  4نبسكه در تئوري ياكو 3چنين مفهوم قطب استعاري و هم 2ديدگاه دو سوسور

واژه و پيدا شدن نقش جديد براي آن است كه به استعاره  5دار شدن جايي موجب نشان هاين جاب .ام دهكرداللت در واژه را بيان 
 اين سطور به منبع ةنگارند .توان آن را نيروي شعر ناميد گيرد كه در تشكيل شعر مي ي صورت مييانجامد و به كمك نيرو مي

ها آن  اين نيرو هماني باشد كه غربيان آن را جنّ شعر و عربشايد  .كند  اما در وجود اين نيرو بحث مي؛اين نيرو نگاهي ندارد
 . ظهور وتبلور ناگهاني آن را به تجربه باور داشته و دارند، شاعرانةو به هر حال هم دانند  مي"شياطين شعرا" يا "تابعه"را
  

  .10 شتاب،9 سرعت،8 مدلول،7 دال،6 جانشينة رابط:ها كليدواژه
  

 مقدمه
  

  تاب آن زلف پريشان تو بي چيزي نيست   بي چيزي نيستفتان تو خواب آن نرگس
      

به باور  كدام آفريننده است و كدام آفريده؟  پاسخ به اين پرسش است كه شعر و شاعر،، حاضرةهدف از مقال
هاي ماهيت   تعريفعرضةاثبات اين قضيه نيازمند توضيح و  .آفريند نگارنده اين شعر است كه شاعر را مي

رو  از همين .اي آن و مطابقت دادن آن با علوم تجربي به منظور عينيت بخشيدن به آن استه مؤلفه شعر،
گيري  وقوع شعر و با بهره  چگونگيةشناسان و اديبان در زمين هاي زبان نگارنده كوشيده است تا با بيان يافته

                                                 
1 associative 
2 F.de saussure 
3 metaphoric pole 
4 Jakobson 
5 marked 
6 Associative relation 
7 Signifier/ Signifiant 
8 USignified 
9 Villes 
10 Acceleration 
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 وجود ، قانون نيوتنماهيت نيرومندي شعر را آشكار و به كمك  شاعران و حتي شم مخاطبان شعر،ةاز تجرب
  .دكنآن را تبيين 

در وجود انساني كه داراي طرح  كند كه در شرايطي خاص، بنابراين نگارنده، شعر را نيروي پتانسيلي فرض مي
آفريند و پس  ، شاعر را ميردارد و به اين ترتيب شع  آزاد شده و او را به شعرگفتن وامي، فعاليت باشدةيا زمين
پس تا نيروي شعري در كار نباشد، هيچ شاعري نيز در كار نيست و اين نگار ؛ سرايد مي، شعر را شاعر از آن،

  .) ، آموزشي نبوده است"شاعري"يعني تاكنون  (.آموزد غمزه نياموخته و نمي در مكتب و به نوشتن خط،
  

   شعرو اما
وهر شعر مبتني بر ج) 1(شناس  صورت گرفته است و به تعبير حق 1سازي زباني است كه در آن برجسته شعر

ترين كالم  شايد در ساده "سازي زبان خودكار رجستهب"  اصطالحِةدربار.است 2گريز از هنجارهاي زبان خودكار
 براي برقراري ارتباط مورد استفاده قرار فقطزبان معمول و متداولي است كه  بتوان گفت كه زبان خودكار،

 بنابراين چنين زباني ؛ به سوي موضوع پيام جلب كندگيرد و در آن عاملي نيست كه ذهن مخاطب را جز مي
 به بحث بيشتري "بهنجار" و"متداول" ،"معمول" دريافت مفاهيم ةما دربار( .شود مي بهنجار تلقي

ر اثر از باما زبان برجسته، زباني است كه  .)گذاريم وا مي خوانندگان /پردازيم و آن را به شم شنوندگان نمي
 از ،شناختي يا هر دوي اين عوامل آوردن برخي قواعد زيبايي دست ه زبان هنجار يا بدست دادن برخي قواعد

با آنكه در اين مقاله  .3يابد اي ديگر نظام مي خود به گونه زباني، گيرد و در چارچوب نظام زبان هنجار فاصله مي
كند   هنر مطرح ميةوزشناسي كه ادبيات را در ح  كلي زيباييةفرصتي براي طرح اصول و قواعد و حتي فلسف

كنيم كه اگر با ابزارهاي زباني و در چارچوب نظام زبان به  در اين مورد به اين اشاره بسنده مي نيست،
كه در زبان متداول از  در حالي ـ معنايي را برسانيم )انگيز اگرچه غم( برانگيزاننده و دلپذير اي تأثيرگذار، شيوه

 نظام زبان ةصفوي در مقايس .ايم سازي كرده در زبان، برجسته ـ منيك  نميمنظور استفاده  آن ابزارها براي اين
 بازيكني براي ابراز عشق ،كه اگر در شطرنج) 78 ـ 76: 1380صفوي،  (زند اي زيبا مثال مي با شطرنج به شيوه

بازي  آنكه از چارچوب نظام سرخ استفاده كند، بي  اسب از يك گل مهرةجاي همثالً ب خود به طرف مقابل،
سرخ  گاه از گل آن ـ  شطرنج كامالً مانند اسب عمل كندهسرخ روي صفح يعني آن گل ـ شطرنج خارج شود

 شده "ردا نشان"سرخ  خصوصي است و به اصطالح، گل هبراي ايفاي نقشي استفاده كرده است كه حاوي پيام ب
اين كاربرد  .استفاده شده است زيرا از آن به منظوري غير از مصداق مفهوم يك گياه زيبا و خوشبو ؛است
 ة واژ"زيبا" ةجاي واژ هزبان هم به همين ترتيب اگر مثالً بر د .سازي است همانا برجسته دار گل سرخ، نشان

زيرا اين واژه دالي بوده است براي داللت بر مفهوم  دار شده است؛  ماه نشانةكار ببريم در واقع واژ هرا ب "ماه"
اما نكته اينجاست ؛ ايم كار نبرده هكه ما آن را با اين داللت ب سماني است در حاليديگر و مصداق آن يك جرم آ

صفوي براي چگونگي اين اتفاق توضيحاتي داده است كه به آن خواهيم  افتد؟ كه چرا و چگونه اين اتفاق مي

                                                 
1 foregrounding 
2 automatic 

كنند و مفاهيم  هاي ديگري كه از جهت يا جهاتي به مدلول يا مصداق متداولشان شباهت دارد داللت مي ها و مصداق هاي اين زبان بر مدلول دال 3
  .ت زيبا و برانگيزانندهيابد كه اين همه براي بياني اس گيرند و فاصله ميان دال و مدلول نيز افزايش مي فاصله مي )ها مصداق(از واقعيت  )ها مدلول(
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هاي قديم و  فكدكني با استناد به تعري شفيعي .ي آن سخني به ميان نياورده استي چراة ولي دربار؛پرداخت
كند  جا از عنصري نقل مي و در همان) 3: 1366كدكني،  شفيعي( .داند  را عنصر اصلي شعر مي"خيال"جديد، 
يعني  ها، افزايد كه خيال  عاطفي همراه است و مية است كه اغلب با زمين"تجربه" حاصل نوعي ،كه شعر
و اين در حالي ) 17: 1366كدكني،  يعيشف( .هاي عاطفي است هاي انتقال تجربه واسطه هاي حسي، تجربه

 بلكه يك رويداد روحي است ؛ شاعر باشدة شعري چيزي نيست كه حاصل ارادةتجرب" كند است كه اذعان مي
  : شميسا هم آورده است) 23: 1366كدكني،  شفيعي ("يابد كه ناآگاه در ضمير او انعكاس مي

دانند نه شاعر؛ شعر حكمتي است كه از طرف  مي علت فاعلي را جذبه و الهام چون افالطون، صوفيان هم
جوشد منش از شعر رنگي  خون چو مي" :گويد موالنا در مورد خودش مي. شود مي خداوند به شاعر هديه

ليكن به من در  شعر از كجا؟ من كجا،" : و لذا معتقد به حكمت پنهان در درون شعر است"زنم مي
 در برابر الهام است كه گاهي از وزن و 1ي و تسليم بودن مغزو به جهت همين توجه صرف به معن "…دمد مي

شميسا، (. آغازد هاي سازندگي و خلق و ابداع است شكوه مي قافيه كه مربوط به شعور ناخودآگاه و جنبه
  )88 ـ 87: 1378

عر اي تبديل به ش دهد و به گونه  شعري روي ميةاما هنوز اين پرسش باقي است كه چرا اين خيال يا تجرب 
ي ما نقش يهاي سوسور و ياكوبسن در پاسخگو يك يادآوري مختصر با نگاهي به چند نكته در نظريه .شود مي

  :اساسي دارد
  :زبان دو رابطه را شناسايي و توصيف كرده استةسوسور در ميان عناصرسازند ـ  متداعيةرابط

جانشيني آن عناصري است كه  حاصل ، اخيرة متداعي كه اين رابطةنشيني و ديگري رابط  همةيكي رابط
 توانند به جاي هم انتخاب شود و اساس اين انتخاب هم نوعي تداعي زنجيروار به علت نوعي تشابه صوري، مي

 ،"داد" ،"شاد"تواند با  به لحاظ صوري مي "باد" ة براي مثال واژ.2تجربي يا هرگونه تشابه ديگر است معنايي،
 و از لحاظ و غيره "گردباد" ،"توفان" ،"نسيم"شد و از لحاظ معنايي با  متداعي داشته باة رابطو غيره "راد"

 ،"باز شدن دري" مثل ؛شود  اين واژه تداعي مية حضور باد در ذهن به كاربرندباتجربي با هر اتفاقي كه 
 ،"درگشا"عنوان   هتواند از آن به ترتيب ب كه شاعر مي "شدن با خبري همراه"يا  "اي شدن شاخه شكسته"
اي است بر روي محوري مفروض كه آن را به نام  به هر روي اين رابطه . ياد كند"پيك"  يا"شاخه شكن"

 زيرا نگارنده ؛نشيني سخني به ميان نخواهيم آورد  محور همةدر اين مقاله دربار .شناسند محور جانشيني مي
. 3داند مي عاي خود كافي در چارچوب فعاليت روي محور جانشيني براي بيان ادفقطوجود نيروي شعر را 

قطب «گيري از موضوع اين رابطه  ياكوبسن با بهره .گرديم بر سر همان محور جانشيني بنابراين بازمي
  :كنيم باره به بخشي از توصيف روان و مختصر صفوي از اين قطب رجوع مي دراين .كند را مطرح مي »استعاري

وي د ده مير  ديگري قراة را از محور متداعي به جاي نشاناي داند كه نشانه ياكوبسن استعاره را فرايندي مي
  )98: 1373فوي، ص( …داند مي »تشابه«عملكرد بر روي محور متداعي را مبتني بر 

                                                 
1 brain/mind 

  .نشيني هاي مربوط به روابط جانشيني و هم فصل) 1380 (صفوي . ك.در اين مورد ر 2
هاي فرازبان  نقشي از نقش )1381( تواند شعرهايي را كه به تعبير وحيديان كاميار شود و مي نشيني نيز منجر به نظم مي اگرچه اين نيرو روي محور هم 3

  … مثل اتل متل توتوله گاو حسن چه جوره؛ ايجاد كند)ي محض بدون معنيييعني نقش زيبا(دارد هنجار 
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در اين ميان يك نكته مطرح  .گيرد عمل انتخاب بر روي محور جانشيني در جهت قطب استعاري صورت مي
 ديگر بر ةبه جاي نشان )صورت يا لفظ عنوان دال، به( اي  نشانهانتخاب :شود كه بايد مورد توجه قرار گيرد مي

 است كه بر اساس آن ظاهراً اي در مسير قطب استعاري )معنايي يا تجربي است كه اغلب تشابه( حسب تشابه
گيرد  فاصله مي )اي در خارج از زبان عنوان پديده به( از مصداق )عنوان عضوي از نظام زبان به( مدلول يا معني

براي مثال اگر به جاي توصيف يك هواي معتدل و داراي نسيم و نمي از  .شود  استعاره يا گاه نماد ايجاد ميو
 ،را به كار بريم »جهنم بهشتي«  گرمسير بخواهيم تركيبةباران، درست در وسط تابستان در يك منطق

و جهنم را براي »  از بارانهواي معتدل داراي نسيم و نمي«عنوان دال براي داللت بر مفهوم  بهشت را به
 ؛شوند ها انتخاب مي در اينجا دال .ايم انتخاب كرده » گرمسيرةوسط تابستان در يك منطق«داللت بر مفهوم 
 فردوس،( هاي ديگري مشترك باشند كه بر مدلول معروف و متداول خود توانند با دال ها مي ولي همين دال

ر مدلول آنها تغيير كرده است و اين مدلول جديد از مصداقي كه  ولي اكنون ديگ؛داللت داشته باشند ،)دوزخ
كند الزم  مطرح مي اي به ايرادي كه صفوي از دريدا اكنون اشاره .يافت فاصله گرفته است ذهن معموالً درمي

كه دريدا تعويق معني به خاطر داللت يك دال به دال  هنگامي) 66 ـ 62: 1373صفوي،  (.رسد به نظر مي
و مدلول  مفاهيم دالة توجهي به ديدگاه سوسور دربار صفوي آن را بي، كند را مطرح مي )ها الن دالسي(ديگر 
 ،كه دال بر مدلولي داللت نكند  يعني تا زماني؛توانيم دال را بدون مدلول تصور كنيم گويد نمي داند و مي مي

كناس هزار توماني را از وسط اصالً دال نيست و جدا دانستن دال از مدلول درست مثل آن است كه يك اس
ارزد  يك اسكناس هزار توماني يا هزار تومان مي .ارزد اش پانصد تومان مي قيچي كنيم و فكر كنيم كه هر تكه

 موجود ميان دال و مدلول ة اين سطور در فاصلةاما برداشت نگارند )63: 1380فوي، ص( يا اصالً قيمت ندارد
 ةتوان گفت هم مي ،در مقايسه با مثال صفوي ام و نوشت آتي آورده رههايي است كه در پا بر اساس استدالل

اي ضرب  آيا سابقه نداشته يك اسكناس چاپ شود يا سكه ها هميشه پشت و رويشان ثابت نيست؛ اسكناس
بنابراين اگر  ايم؟ كه ما انتظار آن تصوير جديد را نداشته  در حالي،شود كه تصوير پشت آن عوض شده باشد

 عدد روي آن ةنظر از نشان  صرف،اش به ما نشان دهند كناس يا همان سكه را از سمت تغيير يافتههمان اس
يك اسكناس و داراي ارزش  دانيم كه آن،  گرچه مي؛تا به ارزش آن پي ببريم )ر استب زمان( كشد طول مي

شت زمان است كه ارتباط انگار دالي بر مدلول ديگر داللت دارد و با گذ  اول،ةعبارت ديگر در وهل به .است
اي از واج ها كه انتظار  رسد بايد ميان آن مجموعه نظر مي به .شود تصوير جديد با ارزش قبلي دريافت مي

با  )دانيم كه يك اسكناس داراي ارزش است ولي هنوز از ميزان ارزش آن آگاه نيستيم مي( داريم واژه باشند
از  يك تكه( ايم كم هنوز نپذيرفته  يا دست،ايم عنوان واژه نپذيرفته هها را ب ها كه آن  ديگري از واژهةمجموع

رسد كه ميان دال  نظر مي به هر حال چنين به. تفاوتي وجود داشته باشد )اي از يك اسكناس اسكناس يا كپي
اما براي آن ؛ كند را در برخي موارد به خوبي احساس مي اي زماني وجود دارد كه مخاطب آن و مدلول فاصله
و به جاي مدلول  »لفظ «ةخاطر تعريف دال و مدلول حل شود از اين پس به جاي دال از واژ هكه اين مشكل ب

  .كنيم استفاده مي »معني «ةاز واژ
، شوند يچون دو روي يك سكه تعبير م گفتيم كه اگرچه لفظ و معني هم : زماني ميان لفظ و معنيةفاصل

با شنيدن يك  .ي رسيدن از يكي به ديگري نيازمند گذر زمان است يعن؛زمان نيست  هم،دريافت ارتباط هر دو
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طور مستقيم به يك معني ثابت و مشخص از آن  هممكن است ب ) يك واژه است،لفظ با علم به اينكه آن( لفظ
  : از جمله؛پي نبريم در اين ميان علل و عواملي وجود دارند

  ؛)1چندمعنايي بودن( داللت يك لفظ بر چند معنيـ 1
  ؛3ييمعنا و هم )2نامي هم( وجود يك معني براي چند لفظ ـ2
  ؛)و غيره كنايه هاي اصطالحي، مثالً در تركيب(  نحوي خاصةموقعيت لفظ در بافت يك شبكـ 3
  .گيرد مي كه يا در قالب استعاره يا در قالب رمز صورت )گريزي واقعيت( دورشدن معني از مصداقـ 4

 ممكن است اين معاني با تقدم و ،اي از معاني داللت كند ل اگر لفظ بر مجموعهاند و براي مثا ها علل زباني اين
 .شود مي تفسير يا از اين دست امور بيشتر درك در ترجمه،  زماني،ةاين فاصل .تأخر به ذهن متبادر شوند

 : از جمله؛رند لفظ و معني تأثير بگذايافتنِ زمان ارتباط بر توانند عوامل غيرزباني ديگري نيز دركارند كه مي
بيني  چنين نوع نگرش و جهان  بافت موقعيتي و همةعناصر يا مجموع  فكري يا احساسي،ةزمين پيش عادت،

ها يا جايگاهشان در  براي مثال هر چه لفظ؛ )شاعر نويسنده و درخصوص اين مقاله، گوينده،(  پيامةفرستند
كه ( ها پي برد توان به معني آن  ديرتر مي،ورتر باشنداند از عادت مورد استفاده د شبكه يا بافتي كه قرار گرفته

حس كنيم يا  و در مقابل نيز هر چه بيشتر جور ديگري ببينيم، ) پيام استة گيرندةنقش اين بازيابي برعهد
مناسب و رسا براي  )ةواژ( يابي به لفظ گيرند و در نتيجه دست  بيشتري مية فاصل،ها از عادت  معني،دريابيم

و  ) پيامةاز سوي گيرند(  رسيدن از لفظ به معنيةبنابراين فاصل؛ پذيرد نداز جديد ديرتر صورت ميا بيان چشم
  :آيد مي دست هاي ب كنون ببينيم چه نتيجها .4بر استَ زمان )از سوي فرستنده( برعكس

ه ب )شود مي  كه لفظ تداعيto ةدر لحظ( A ةفرض كنيم روي محور جانشيني براي رسيدن از لفظ در نقط
 ميان لفظ از ةحال اگر فاصل .گذرانيم مي  راTزمان  )شود  كه معني دريافت ميt1 ةدر لحظ( B ةمعني در نقط

اي دست   طي شود تا به معني…تناسب يا يعني مراحلي از تداعي بر حسب تشابه،، معني به علتي زياد شود
يابد و قاعدتاً بايد  مي افزايش BوA انمية فاصل بنشيند، )معني متداول( يابيم كه به جاي معني زبان خودكار

اما اگر در واحد زمان يعني در همان زمان مشخص ؛ هم افزايش يابد )t1 به toيعني از (زمان رسيدن به آن 
يعني تغيير مكان در واحد ( آنگاه شايد بتوان با توجه به تعريف سرعت ، را طي كنيمB تا Aفاصله ) T( قبلي
  .رعت روي داده است سة ادعا كرد كه پديد)زمان

  :توان با نمودار زير نشان داد اين موضوع را مي
  ها به ترتيب فاصله گرفتن از معني اوليه معني

  

  

  

  

                                                 
1 polysemy 
2 homonymy 
3 synonymy 

وجود همين زمان ميان  سازي و نيز قاعده كاهي معنايي، موضوع واژه نامد، قاعده كاهي واژگاني مي) Leech(به نظر نگارنده يكي از اسباب آنچه ليچ  4
  .افت داللت لفظ و معني استدري

 B (to)     (to) A) لفظ(  

B1                           T  
B2 
B3 
B4          
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  پير   B                A  سالخورده
   B1        T   با تجربه

      B2    آگاه/دانا
    B3    استاد
   B4    مرشد

  
روي محور  1خاطر تداعي يا انتخاب هلفظ از معني ب ة هر چه فاصل، اصليدر سرعت انتقال از لفظ به معنيِ

در واقع ميزان تغيير سرعت بيشتر   حفظ شود،2 انتخابةمشروط بر اينكه آستان جانشيني بيشتر باشد،
حال بايد در نظر  . بيشتري بايد طي شود تا از لفظ به معني موردنظر برسيمة زيرا مراتب و فاصل؛شود مي

 ميان درك لفظ و معني ة كه در فاصليزمان پذيرفتنِ اي بر اساسِ ين فاصلهداشته باشيم كه طي كردن چن
تغيير " :داريم  زيرا در تعريف شتاب،؛رساند  ما را به وجود شتاب در رسيدن از لفظ به معني مي،حاصل شد

 اگر اينك .قابل دفاع بوده است )قانون دوم نيوتن( تا اينجا ظاهراً فرض وجود شتاب ".سرعت در واحد زمان
 قائل f=m.a3توان به كمك فرمول  گاه مي  آن،اند واحدهاي زباني را جوهري در نظر بگيريم كه شتاب پذيرفته

شايد بتوان اين نيرو را  .نيرويي كه برابر است با شتاب واحد زباني به سوي مدلول جديد وجود نيرويي شد؛ به
 آزاد شد امكانات زير ،)شاعر( اي ي چنين زمينه داراهنگامي كه اين نيرو در فردِ .همان نيروي شعر ناميد

داللت  )شده اند واقعيت گريز( ها فاصله دارند هايي كه از مصداق ها بر معني يا لفظ : بيايد پيشتواند مي
يا براي مفاهيم جديد ؛ شود مي خاطر عوامل زيباشناختي موجد استعاره هكه در مورد شاعران ب كند، مي
ي يافتد كه اگر از زيبا خره اتفاقي در زبان مي باألو غيره شود شود يا رمز ايجاد مي يهايي جديد ساخته م واژه

خود از چگونگي وقوع اين   شاعر تا اين لحظه،، اين سطورةبه اعتقاد نگارند .يميگو آن شعر مي متأثر شود به
 موارد ةست كه در هماز همين رو .رويداد ناآگاه است و احتماالً هنوز آفرينش و خالقيتي روي نداده است

 ولي انتخاب آگاهانه ؛پذيرد زيرا تداعي ناخودآگاه صورت مي؛ "انتخاب"ايم نه  به ميان آورده "تداعي"سخن از 
 روي محور جانشيني ،و غيرارادي  جوششيهمين دليل هم هست كه ذهن شاعر در بيان شعرِ و به است

پذيرد كه  انتخاب روي محور متداعي صورت ميكند و نه انتخاب و هنگامي عمل  براساس تداعي حركت مي
  .ي ساختن شعر را پيدا كرده باشديتوانا طور ارادي، شاعر به

رو صرف تحريك رواني فرد  نيباشد يا دست كم بخشي از اين  نيز4 يك محرك رواني فرد بايدولي اين نيرو
طور يقين در مورد هر شاعري  ههراً بچه ظا  زيرا آن؛ش كندا  فعاليت استعداد هنريةشود تا او را آماد نيز مي

از همين  .شود كه جوششي در درونش در حال وقوع است  اين است كه خودِ شاعر متوجه مي،افتد اتفاق مي
 .كند خيزد و شعري را كه جوشيده است ثبت مي  از جاي خود برمي،حتي خسته ست كه گاه نيمه شب،رو

 ؛اي كه دركي را از نوعي به نوع ديگر انتقال دهد گونه به ؛ممكن است اين نيرو موجب تحريك حواس شود

                                                 
  .در اين مورد نگاهي گذرا در متن خواهيم داشت .شود مطرح مي" انتخاب "و در مورد شعر كوششي يا سفارشي" تداعي "در مورد شعر جوششي 1

2 Selection threshold 
  .پيام گسيخته نشودة ميان لفظ و معني براي گيرندة ي است كه رابطيآن جا  انتخابةآستان 
3  f،يعني نيرو m و ، يعني جرم aيعني شتاب   

4 individual psychologic stimutus 
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 يا گذر از ادراك عقلي  ـانجامد مي كه معموالً به تشبيه و استعاره ـ مثل گذر از ادراك وهمي به ادراك خيالي
  .انجامد  مي1آميزي كه به حس ـ يا وهمي به ادراك حسي
تواند به عوامل  مي، شود اين كه چه شعري ايجاد مي ولي ؛شود به آن نيرو بستگي دارد اين كه شعر ايجاد مي

دانش و موقعيت فردي و اجتماعي خودِ شاعر و شرايط و اوضاع حاكم يا مؤثر  تربيت، ديگري از جمله انديشه،
تواند   ميفقط دستي در آفرينش داشته باشد ،بنابراين اگر بنا باشد شاعر؛ شود بر هر يك از اين عوامل مربوط

  : در نتيجه. شعرة نقش داشته باشد و نه در مورد خودِ پديد"عر گفتنچگونگي ش"در 
  شعر       هاي زباني و ادبي  دانش+ نيروي شعر

از  : ديگري نيز ميان شعر و شاعر وجود داشته باشدةرسد رابط نظر مي ا بهام گر بود؛ آفرينش ،رتا اينجا شع
اگر چنين  . دو سويه ايجاد شودةو شعر هم نوعي رابط شاعر را آفريد ممكن است ميان شاعر ،هنگامي كه شعر

 بلكه شاعر هم قادر به فراخواني ؛تواند شاعر را فرا بخواند گاه تنها شعر نيست كه مي آن اي ايجاد شود، رابطه
و نه (  با چنين شرطي شاعر فقط.شود به طور ارادي شعر بسازد از اين پس شاعر قادر مي .شود نيروي شعر مي

  .سازد نيز شعر مي )محض ةسرايند
 انتقال انرژي ،حاصل كار شاعر .يابد شود و به نوعي پااليش رواني دست مي شاعر پس از شعر گفتن سبك مي

گونه شعرهاست كه نقش خود را در دريافت انرژي ايفا   اينةاينك خوانند اش به خواننده است؛ آزاد شده
 شعر را دريافت ةانرژي دگرگون شد  برداشت خود،ي و درك ويخواننده بسته به ميزان رمزگشا .كند مي
 بسته به ميزاني است كه خواننده توان ،عبارت ديگر مقدار انرژي آزاد شده از شعر در خواننده به .كند مي

رسد اين امكان نيز وجود داشته باشد كه اين انرژي به  نظر مي به .آزادكردن آن را از درون شعر داشته باشد
و  حركت اضطراب، شعف، هايي چون اندوه، به صورت .بديل شود و در خواننده تجلي كندهاي ديگري ت صورت
  .شناختي است يي يعني عوامل زيبا،ها متأثر از حضور زيبايي  اينة كه البته همغيره

  :بريم  اشعارش به پايان مية برگزيدةمقاله را با سخني از فروغ فرخزاد در مقدم
 نشينم، من آنجا مي .شود خود باز مي ه خودب؛روم كه هر وقت به طرفش مياي است  شعر براي من مثل پنجره

دانم كه آن طرف  شوم و مي ها قاطي مي با عكس درخت كنم، گريه مي زنم، داد مي خوانم، آواز مي كنم، نگاه مي
يا سيصد سال قبل  يك نفر كه ممكن است دويست سال بعد باشد .شنود پنجره يك فضا هست و يك نفر مي

  .جود داشتهو
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1 Synestesia 
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