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چکیده
الیوت ،پدر نقد نو ،در خالل مباحث و دیدگاههای ادبیاش به موضوعی مهم پدداخهمه مه

همد

موردتوجه قدار گدفهه است؛ آنچه ه میتواند در ارزشیابی آثار بدتد ادبی ،معیارهایی مه بهش ار رود
و حهی در آفدینش آثار ادبی فاخد نیز راهن ای ع ل قدار گیدد .وی با رویکددی تازه به معدفی آثماری
پدداخهه ه به تعبید خاص او « السیک»اند؛ نه السیک بهمعنی اثدی هن و مقبمول و نمه السمیک
بهمعنی اثدی مطابق با اصول مکهب السیسیس  .آنچه وی اثد السیک خوانمده ،آفمدینشهمای ادبمی
بدجسههای است با ویژگیهایی م هاز؛ چیزی ه بمه ایمن آثمار ،ارزشمی اتمی ممیبخشمد مه فداتمد از
معیارهای مقبول هندی ،اجه اعی و فدهنگی روزگار خلق اثد است .آثار السیک در رویکمدد الیموت
از

ال و غنایی ه وی از آن به «پخهگی» تعبید دده ،بدخوردارند و این پخهگی از سمه جنبمه اسمت؛

«پخهگی زبانی»« ،پخهگی فدهنگی» و «پخهگی نویسنده» .این ویژگیها سبب میشود آثار السیک بمه
این معنی ،در روزگاران مخهلف ،مقبول مخاطبانی از فدهنگها و سدزمینهای مهفاوت باشند.
کلیدواژه :اثد السیک ،الیوت ،پخهگی زبانی ،پخهگی فدهنگی ،پخهگی نویسنده
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.6درآمد
تالش بدای دسهیابی به سبکِ معیار ،سبکی ه بهوان آثار ادبی را با آن ارزیابی و
پیدوی از آن را به ادیبان توصیه دد ،در آثار بسیاری از منهقدان ادبی ،با گدایشهای
مهفاوت قابلمشاهده است .این تالشها نیز مانند اغلب فعالیتهای نظدی در ظاهد،
انهزاعی و مجددند؛ گویی در فضایی خارج از آثار ادبی سامان مییابند و یکباره
بهمثابۀ چارچوبی بدای شکلدادنِ آفدینشهای ادبی وارد عدصۀ ادبیات میشوند .اما با
اند ی تأمل ،این حقیقت آشکار میشود ه شکلگیدی این نظدیهپددازیها ریشه در
خودِ آثار ادبی دارد .در حقیقت نخسهین اتفاق ،پدیدآمدن اثدی در سدزمین ادبیات
در پی یافهن راز پدیدآمدن این اثد و چگونگی بازآفدینی آن به صورتهای دیگد ،به
نظدیهپددازی دست میزند و چارچوبهایی را ارائه می ند ه بد آفدینش آثار ادبی
توسط دیگدان تأثید میگذارد .اما در این میان نباید نکهۀ دیگدی را از نظد دور داشت؛
پدیدآمدن آثار ادبی در هد زمان ،فارغ از تأملهای نظدی ه در باب ادبیات صورت
میپذیدد ،نیست .در حقیقت ن یتوان ادعا دد آنچه نظدیات ادبی را سامان میدهد
آثار ادبی هسهند یا بدعکس آنچه شکلگیدی آثار ادبی را هدایت می ند ،نظدیات
ادبی است .این دو در یک فدآیند دیالکهیکی بد یکدیگد تأثید میگذارند و از یکدیگد
تأثید میپذیدند و این تأثید و تأثد مهقابل ،در نهایت ،اروانِ ادبیات را بهپیش میبدد.
دیدگاه تی .اس .الیوت 6را در باب السیک میتوان حلقهای از یک زنجیدة
دیالکهیکی از قبیل آنچه شدح دادی  ،دانست .او طی یک سخندانی در  6311تالش
 -6توماس اسهدنز الیوت ( )6111-6310منهقد ادبی ،شاعد و ن ایشنامهنویس بدجسهۀ قدن بیسه  ،مباحث مه ی را
در نقد ادبی مطدح دد؛ چنان ه رنه ولک بد آن است ه نظدیات او ع یقتدین تأثید را بد نقد معاصد داشهه
است ( .)Wellek, 1955: 1-2از مه تدین نظدیات وی در زمینۀ نقد ادبی میتوان به این موارد اشاره دد:
توجه به سنت و لزوم پایبندی به آن ،غیدشخصی بودن شعد ( )Eliot, 1982:11( ,)impersonalityو
ه بسهۀ عینی ( .) Eliot ,1922: p7( .)Objective correlativeاما آنچه در این نوشهار در پی بدرسی آن
هسهی  ،تقدیدی است ه وی از السیک دارد.
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است ه توجه منهقد و نظدیهپدداز را بهخود جلب می ند و او را بهتأمل وامیدارد .او
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دده است به نظدیهای در باب سبکِ معیار دست یابد .وی نظدیهای را ه در این
سخندانی مطدح دده ،در ساید آثارش پیگیدی نکدده است؛ اما از ه ین گزارش
مخهصد نیز می توان دریافت ه او چه سودایی در سد داشهه است .مج وعۀ سخنان
الیوت در این سخندانی معطوف به آثار ویدژیل ،6شاعد و نویسندة رومی (25-63ق.م)
است .الیوت در آثار ویدژیل ویژگی خاصی را یافهه بود ه میتوانست بدای او
الهامبخش نظدیهای بدیع در زمینۀ سبکِ معیار باشد .او بدای اشاره به این ویژگی
خاص از مفهوم السیک 7بهده جسهه است .الیوت بدای آنکه بهواند ویژگی
موردتوجه اش را در آثار ویدژیل با اسهفاده از مفهوم السیک نشان دهد ،سعی دده
است این مفهوم را در سیاقِ بدیعی به ار بدد .شاید بهوان گفت مفهوم السیک
بهنحوی ه الیوت آن را به ار بدده تا حدی بدیع است ه باید آن را مفهومی جدید
خواند .اما از سوی دیگد ،اربدد این مفهوم توسط او بیارتباط با اربدد این مفهوم در
سیاقهای دیگد نیز نیست .دسهیابی به دیدگاهی قابلاعه اد در مورد نسبت اربدد
مفهوم السیک توسط الیوت و دیگدان نیاز به بدرسیهای بیشهد دارد ه در ادامه
بدان خواهی پدداخت.

 .8تبیین مفهوم کالسیک از منظر الیوت
 .6-8نگاه سلبی
الیوت ،ویدژیل را شاعدی معدفی می ند ه آفدینشهای او با هیچیک از شاعدان
و نویسندگان اروپایی قابلقیاس نیست .او در مواجهه با آثار ویدژیل به ویژگیهای
خاصی بدخورده است ه نهتنها آنها را از دیگد آثار مه ایز ساخهه است بلکه قابلیهی
بدان بخشیده ه الگویی بدای دیگدان باشد .به دیگد سخن ،الیوت آثار ویدژیل را
بهسبب امهیازاتی ه دارد الیق معیاربودن میش ارد .در پی یافهن این ویژگیها است

(1-Publius Vergilius Maro )Virgil
2-classic
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ه الیوت دیدگاه خود را در باب السیک مطدح می ند و عناصد خاصی را در
ویدژیل ردیابی و مشخص می ند ه دیگد آثار نیز در صورت دارابودن این
خصوصیات ،اثدی السیک م البهه با تعدیفی ه الیوت ارائه میدهد م بهش ار میروند.
از آنجا ه مفهوم السیک از ج لۀ مفاهی پد اربدد در حوزة ادبیات و نظدیههای
ادبی است ،در آغاز الیوت تالش دده است به مفهوم خاصی ه خود از تعبید
السیک در نظد دارد ،وضوح بیشهدی بخشد .در این مسید نخست به بیان مفاهی ی
پدداخهه است ه از تعدیف خاصی ه او در نظد دارد ،مه ایزند.
نخسهین مفهومی ه او موردتوجه قدار داده است ،السیک بهمعنای اثدی است
به اثدی از تالبوت بین رید 6اشاره می ند ه بدین معنی ،اثدی السیک در حوزة
داسهانهای مدرسه بهش ار میرود .اثدی ه در حوزهای خاص ،نهادینه شده است و
در آن زمینه ،اعهبار و اه یت ویژهای دارد؛ به تعبید دیگد در حوزة خود ،مثالزدنی
است .هدچند چنین اثدی را میتوان به مفهومی خاص ،السیک خواند ،اما این مفهوم
در تعبید خاص الیوت از السیک جای ن یگیدد (.)Eliot, 1944:8
توجه بعدی الیوت به مفهومی از السیک معطو ف شده است ه از سوی
رمانهیستها نفی می شد .رمانهیسیس  ،جدیانی ادبی بود ه در مقابل السیسی بهوجود
آمد .رمانهیس  ،جنبش فکدی و هندی اروپایی اواخد قدن هجده و اوایل قدن نوزده بود
ه در راسهای رهاساخهن خویش از اصول و ضوابط موردتأ ید نئو السیس و منطق و
قالب خ اصی ه بد آن حا

بود ،شکل گدفت و توجه به احساسات و عواطف،

تخیل ،فدد و ...را جایگزین ضوابط منطقی و اصول عقالنی مکهب السیک دد
The Fifth Form at St. Dominic's -6؛ اثدی از تلبوت بین رید ( )Talbot Baines Reedنویسندة
انگلیسی اواخد قدن نوزده ه سبکی را در باب داسهانهای مدرسه بنا نهاد .این اثد نخسهین بار در سال 6112
منهشد شد و درباره زندگی در مدارس ع ومی است .نویسنده به شیوهای جذاب و درخشان ماجداهایی را ه در
محیط مدارس ع ومی رخ می دهد و زندگی در این فضا با خود دارد از آرزوها ،نا امیها و ...دستمایۀ
روایتهای اثدگذار خود دده است( .بدگدفهه از .)Reed,3
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ه در حوزه ای خاص و مشخص ،بدجسهه و مقبول است .بدای مثال وی در این مورد
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( .)Bonne, 2010: 146از این منظد ،السیک اثدی است ه ویژگیهایی در
تقابل با اثد رمانهیک دارد .اما الیوت این تعبید از السیک را نیز در تقدید تازهای ه از
اصطالح السیک دارد ،نار میگذارد (.)Eliot, 1944:9
معنای دیگد السیک ه الیوت آن را نیز از مفهوم موردنظد خود مه ایز
میدانست ،عبارت است از مفهومی ه بدای اشاره به آثار یونان و روم باسهان به ار
میرود .در مطالعات ادبی ،اصطالح السیک ع وماً به آثار هن یونان و رم اشاره
دارد ()Mikic,2007:59؛ آثاری هن ه از محک زمان سدبلند بیدون آمدهاند و
گذر سالیان دراز آن ها را به بوته فداموشی دچار نساخهه است .این تعدیفِ آشنا و
مع ول از السیک نیز در تلقی ای ه الیوت از السیک موردنظد خود دارد ،نار
گذاشهه میشود (.)Eliot, 1944:8
الیوت در بدداشت خاصی ه از مفهوم السیک موردنظد دارد ،ه ۀ اربددهای
سهگانهای را ه

د شد به سویی نهاده است؛ اما او از به اربددن مفهوم السیک چه

انهظاری دارد؟ او در این لفظ ،اسهعداد انهقال چه مفهومی را مالحظه دده است ه با
مفاهی سهگانۀ فوق مه ایز است؟ در راه رسیدن به پاسخ ،الزم است به معنای لغوی این
لفظ توجه نی  .واژة السیک ه از السیکوس 6گدفهه شده است ،تعبیدی بود ه
رومیان بدای افدادی ه از نظد اجه اعی در باالتدین سطح قدار داشهند به ار میبددند؛ اما
امدوزه در اصطالح صفهی است ه از

ال ،بدتدی و بدجسهگی چیزی حکایت دارد؛

آنچه در باالتدین جایگاه قدار دارد و ارزش و اه یهی پایدار دارد (.)Verma,2008:80
نخسهین نکهۀ قابلتوجه در این تعدیف آن است ه آنچه السیک است ،صفهی
خاص دارد؛ ه چنان ه در تعدیفهایی ه پیشتد از این اصطالح

د شد نیز چنین

ویژگیای قابلمشاهده بود .نکهۀ دوم آنکه این صفت ،سبب جاودانگی اثد میشود؛
می توان گفت آنچه السیک است ،جاودان است .این نکهه با دیدگاه الیوت ارتباط

1-classicus
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وثیقی پیدا می ند .در نگاه نخست میتوان دریافت او در پی بیان ویژگیای است ه
اثدی را جاودانه و خاص میسازد.
 .8-8ایجابی
الیوت ابهدا با بیان تلقیهایی از مفهوم السیک ه مد نظدش نیست ،راه را بدای
تبیین آنچه از به اربددن السیک افاده می ند ،ه وار ساخهه و در گام بعد به بیان
بدداشت خاصی ه از السیک دارد ،پدداخهه است .نکهۀ قابلتوجه آن است ه وی
السیکبودن را نوعی هند دانسهه ه ویژگیهای خاصی به اثد میبخشد ( Eliot,
 .) 1944:9الیوت پیش از آنکه معیارهای اصلی مهن السیک را بیان ند ،به
عبارتاند از:
 .6الیوت در توضیح علت انهخاب ویدژیل بهعنوان مهن السیک ،به ویژگیای از
این اثد اشاره دارد .بهعقیدة وی مهن ویدژیل از قابلیهی بدخوردار است ه بدقداری
ارتباط با آن و درك آن تنها در انحصار مهخصصان و محققانی نیست ه شناخت و
دانشی ویژه از آن دارند ،بلکه هد س فداخور شناخت و درك خویش میتواند از آن
بهده بَدَد و حک هی را از آن بدچیند ( .)Eliot, 1944:7الیوت از این ویژگی با
تعبیدی 6یاد می ند ه بهنظد میرسد ،بهوان آن را چندوجهیبودن یک اثد خواند.
الیوت در ین تذ د خویش نکهۀ مه ی را گوشزد دده و در واقع بهطور ض نی صفهی
دیگد از اثد السیک را مطدح ن وده است؛ چیزی ه شاید بهوان آن را جامعیت اثد
خواند .به این ویژگی در خالل مباحث ،خواهی پدداخت.
 .7محک شناخت اثد السیک ،گذر زمان و بازشناختهای مکدر آن است ه
تنها مدتها پس از خلق اثد و در چش اندازی تاریخی ن ایان میشود .از این رو چنین
نیست ه نویسندهای خود ،آگاه باشد ه اثدی السیک بدجای خواهد گذارد؛
چدا ه آزمون زمان و بازخوانیهای 7مکدر است ه آن اثد را شایسهه این صفت
1-significant variety
2-hindsight
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نکهههایی اشاره دارد ه توجه به آنها در درك نیکوتد این معیارها مؤثدند .این نکههها
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میش ارد یا نه .بدای مثال ویدژیل از آنچه در سیاهۀ خود بدجای میگذاشت ،آگاهی
امل داشت و در راسهای هدف موردنظدش گام بدمیداشت اما هیچگاه نه میدانست
و نه در پی آن بود ه اثدی السیک خلق ند.
 .9الیوت پس از بدش ددن ویژگیهای السیک ،به بحث در باب ضدورت وجود
آثاری از این دست میپددازد .الیوت ادبیات انگلیس را فاقد اثدی السیک م در تعبید
خاص خود م معدفی می ند؛ چنان ه در باب شاعد السیک ه چنین نظدی دارد.
وی آثار السیک را محکی اسهوار و حیاتی بدای سنجش نویسندگان و آثار آنها م
اگد نه سنجش ل زبان م بد میش دد ( .)Eliot, 1944:25الیوت الگو قداردادن
یک اثد السیک را بدای ساید آثار و زبانها منوط به وجود تشابه زبانی و فدهنگی
میداند و اثد ویدژیل بدای زبانهای اروپایی چنین جایگاهی دارد .وی بد آن است ه
آثار السیک معیاری به دست میدهند ه به ک آنها نهتنها میتوان آثار را
به درسهی شناخت و ارزیابی دد بلکه چهارچوبی فداه آورد تا با تجزیه و تحلیل آن،
اسهیها ن ایان و راه خلق آثار فخی

وتاهتد شود و فقدان چنین معیاری مانع

تشخیص نقصها و اسهی های ادبی و زبانی و در نهیجه عدم رشد و بالندگی زبان،
اندیشه و فدهنگ است .محک السیک ،ابزاری بدای تعیین صحیح جایگاه آثار و
خالقان آنها است؛ چنان ه بیتوجهی به میداث مشهدك اندیشه و احساس آدمیان ه
در آثار السیک مهجلی میشود ،نهتنها ما را از شناخت و درك این مفاهی باز
میدارد بلکه سبب میشود در ساحت اندیشه ،فدهنگ و عقیده بهنوعی دچار
محدودیت و بومیشدن و به قول الیوت شهدسهانیشدن شوی (Eliot, 1944:30-
 .)31اینها ه ه دالیلی است ه ما را ناگزید به داشهن محک السیک و توجه بدان
می ند و از ضدورت بحث در باب چنین آثاری حکایت می ند.
آنچه

د شد را میتوان بهعنوان نکهههایی مقدماتی یا بهعبارتی پیششدطهای

السیکشدن یک مهن و ضدورت بدخورداری از چنین مهنی از نظد الیوت بهش ار
آورد .ویژگیهای مه دیگد را در این خصوص در ادامۀ بحث بدرسی خواهی

دد.
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 .0عوامل 6مؤثر در خلق اثر کالسیک
بهنظد میرسد در تعدیفی ه الیوت از السیک بهدست میدهد ،سه عامل
دخیل اند؛ فدهنگ ،زبان ،و مؤلف .الیوت معهقد است حاصل امهزاج این سه عامل م با
مالحظاتی ه الیوت مطدح می ند م در صورتی ه هد سه از

ال الزم بدخودار

باشند ،تولد اثدی السیک است .البهه الیوت در جستوجوی واژهای ه بیانگد معنای
موردنظد او از

ال و بلوغ باشد ،اصطالح پخهگی 7را بدگزیده و آن را بههدین واژه

بدای بیان منظور خویش معدفی دده است .در ادامه به بدرسی این سه عامل خواهی
پدداخت.
الیوت به نقش عامل فدهنگی در خلق اثد السیک ،توجه خاصی نشان داده است.
البهه او در خالل این بحث گاه از تعبید رفهار 9اسهفاده می ند ،گاه ت دن 1و زمانی
فدهنگ 0.گویی وی تص ی روشنی درمورد به اربددن یکی از این مفاهی نداشهه و
م عنایی را ه از آمیخهگی این سه مفهوم به مخاطب منهقل میشود ،تدجیح داده است.
البهه مالحظۀ ارتباط این سه مفهوم و تأثید و تأثدشان بد یکدیگد ،میتواند نیل به
مفهومی ثانوی را ه از این سه مفهوم بدآمده باشد ،میسد ند؛ چنان ه مثالهای
دشده از سوی الیوت نیز ت ایل وی را به این رویکدد آشکار میسازد.
توجه خاصِ الیوت در نگاه نخست ،معطوف به مفهوم رفهار است .الیوت بد آن
است ه در آثار السیک ،رفهارها از

ال و پخهگی بدخوردارند .ویدژیل از منظد

الیوت ،شاعدی است ه بیش از هد شاعد التین دیگدی نهتنها در زمینۀ رفهار،
حساسیت و توجه داشهه ،بلکه به اصالحِ آن نیز دقت ورزیده است و این امد با دقت در

1-factor
2-maturity
3-manners
4-civilization
5-culture
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رفهار ،اع ال و گفهار شخصیتهای آثارش آشکار است 6.الیوت در تبیین پخهگی
رفهارها در اثد السیک ،به مثالی از دفهد شش ح اسۀ انئید ویدژیل اشاره می ند؛
مالقات آئناس 7و سایۀ دیدو .9دیدو 1ه در فداق معشوق م آئناس م خود را سوزانده
است ،در مالقات با معشوق ،لب به ناسزا ن یگشاید و تنها سدد و بیاعهنا است .از
دیگد سو آئناس نیز ه بهواسطۀ فدمانبدداری از دسهور خدایان و بهناچار محبوبۀ خود
را رها دده ،رنجیده خاطد است .الیوت در رفهار این شخصیتها نوعی ت دن و
بالندگی می یابد ه البهه بدآمده از آگاهی و شناخت ویدژیل و وسعت نظد وی است.
رفهار این دو شخصیت از منظد الیوت ن ایانگد ویژگیای است ه الیوت آن را
شهدسهانی 0و محلی نبودن رفهار میخواند.
بهعقیدة الیوت ،رفهاری ه در اثد السیک منعکس میشود ،نباید ویژگیهایی
داشهه باشد ه تنها در قل دو شدایط ،زمان و مکانی خاص معنی پیدا نند؛ بلکه بدای
سانی ه خارج از آن سیاق ،مخاطب اثد قدار میگیدند نیز معنا ومفهومی داشهه باشد.
با بیان این نکهه ،پای مفهوم فدهنگ به این بحث گشوده میشود .به دیگد سخن،
مخاطب اثد السیک موظف نیست تاریخ و جغدافیای فدهنگی خالق اثد را بدرسی
ند تا بهواند با آن اثد ارتباط بدقدار ند؛ بلکه این وظیفۀ خالق اثد است ه آنچه خلق

 -6البهه چنان ه الیوت تذ د میدهد م کن است ما مخاطبان عصد مدرن ،رفهارهای روم و یونان باسهان را زشت
و وحشیانه بش دی اما در داوری خویش باید چند نکهه را به خاطد داشهه باشی  :روزگار نویسنده و سطح و
یفیت رفهارها ،مقایسه رفهار ها در میان نویسندگان مخهلف آن روزگار ،تحلیل و توجه دقیق به رفهار و گفهار
شخصیتها و یافهن نگاه غالب هد نویسنده.
2-Aeneas
3-Dido
 -1ماجدای دیدو و ائناس از داسهان های عاشقانۀ تداژیکی است ه در ح اسۀ انئید ویدژیل مطدح شده است.
ائناس سدبازی تدوایی بود ه پس از سقوط تدوا از راه دریا فدار می ند و در سواحل ارتاژ ،سدزمینی ه دیدو
ملکه آن است ،شهیاش غدق میشود .دیدو و ائناس ع یقاً دلباخهۀ یکدیگد میشوند اما خدایان ،ائناس را به
سدنوشهی

ه در پیش دارد ،می خوانند و دیدو در فداق ائناس خود را میسوزاند

(.)Fowler,1905,109&110
5-provincial
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می ند بدای ع وم انسانها با هد فدهنگی قابلفه باشد .الیوت از این ویژگی با عنوان
شهدسهانی 6نبودن م یا نداشهن روحیۀ دهاتیمآبی م یاد می ند؛ اما شاید با اسهفاده از
واژة جزیدهای نبودن در زبان فارسی ،بههد بهوان مقصود او را بیان دد .او آثار
نویسندگان شهیدی ه چون شکسپید ،تیلور 7در انگلیس یا مولید 9را در فدانسه ،آثاری
بیبدیل اما شهدسهانی و جزیدهای میخواند .بهعقیدة وی این آثار فاقد جامعیت
موردنظد است .در عوض ،آثار نویسندة دیگدی چون چاسد 1را م ه از نویسندگان
دورة السیک انگلیس بهمعنای مصطلح بهش ار ن یرود م از جامعیت موردنظد
بدخوردار میداند و او را از این نظد آفدینشگدی السیک میش ارد ( Eliot,
الیوت آنجا ه به دامنۀ تأثیدگذاری یک اثد السیک اشاره می ند ،دیگد بار از
جامعیت آن سخن ن یگوید و با این معیار م و در نهیجه میزان اقبال به آن م به
طبقهبندی آثار السیک می پددازد؛ بدین معنا ه آیا یک اثد تنها در سدزمینی خاص
و در زبانی خاص و بدای مددمانی خاص ،السیک است یا آنکه در دامنۀ وسیعی از
افداد سدزمینهای مخهلف ،زبانهای دیگد و فدهنگهای مهنوع ،این حالت را دارد.
چنانچه اثدی در قل دو فدهنگ ،زبان و دورة خاص خود ،از ویژگیهای اثد السیک
1-provinciality
 ،Jeremy Taylor -7جدمی تیلور ( )6112-6169از شاعدان و دینشناسان انگلیسی است .آثار مه وی در
حوزة دین است و مه تدین آنها عبارتاند از ) the rules and exercises of holy living (1650و
) .the rules and exercises of holy dying (1651آثار او نیایشگونه و در راسهای اعهالی حیات
روحانی مؤمنان است (.)Hager,2005: 389
)3-Jean-Baptiste Poquelin (Molière
 -1جفدی چاسد ( )jeoffrrey Chaucerشاعد انگلیسی در سالهای آغازین دهه  6915در لندن به دنیا آمد.
او بدجسههتدین شاعد انگلیسی قدون وسطی و از بدتدین شاعدان تاریخ ادبیات انگلیس است .اربدد سبکها و
قالبهای گوناگون ،زبان پیچیده و ابداع ساخهار روایی چندالیه ،ویژگی خاصی به آثار او بخشیده است و در
قدن بیسه بیشهد آثار او از منظد پیچیدگیهای هندی و روانشناسانه موردبحث قدار گدفهه است .مه تدین اثد او
افسانههای

انهدبدی( )The Canterbury Talesاست .تاریخ مدگ او را  6155گفههاند

(.)Wallace,2002: 566
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بدخوردار باشد ،اثد السیک جهانش ول خوانده نخواهد شد؛ اما اگد یک اثد در
سطح جهانی حائز صفات مذ ور باشد و مورد اقبال افداد بیشهدی از زبانهای مخهلف
قدار گیدد ،اثد السیک جهانی ش دده میشود؛ با این وصف ،آثار ویدژیل از منظد
الیوت ،ن ونهای از اثد السیک جهانی بهش ار میرود (.)ibid:10,27
البهه الیوت نکههای دقیقتد را در باب جامعیت یک اثد السیک مطدح می ند و
آن جامعیت یک اثد از نظد ش ول احساسات و عواطف است؛ بدین معنی ه یک اثد
السیک باید تا حد امکان ،وسیعتدین دامنه از عواطف و احساساتِ مددمانی را ه در
آن فدهنگ زندگی می نند ،در خود منعکس ند .در عوض ،این اثد خواهد توانست
بیشهدین حدِ احساس ات و عواطف را در میان اقشار گوناگون مددم مهبلور سازد
( .)ibid:27بهعقیدة الیوت ،آثار ویدژیل از چنین فداگیدی نیز بدخوردار است؛ اما
ن ی توان این ویژگی را در شعد گوته یافت؛ اگدچه م کن است از جهاتی آثار او را
دربددارندة بدخی عناصد السیک بدانی ؛ اما بهواسطۀ بدخی جانبداریها و
حساسیتهای آل انیگدایانۀ او ،از منظد فدهنگهای دیگد ،در حصار زبان ،عصد و
فدهنگ بومی خویش گدفهار است؛ بنابداین از چنین جامعیهی بدخوردار نیست .با توجه
به آنچه پیشتد در باب فدهیخهگی رفهار و صفت شهدسهانینبودن اثد السیک گفهه
شد ،بهنظد میرسد الیوت جامعیت اثد را در گدو شهدسهانینبودن آن ،چه در ساحت
دامنۀ احساسات ،عواطف ،تفکد و بینش و چه در ساحت زبان ،فدهنگ و سدزمین
میداند.
اما نکهۀ دیگدی ه در این بخش موردتوجه الیوت قدار گدفهه است و میتوان آن
را با مفهوم ت دن در ارتباط دانست ،توجه به مسئلۀ سنت است .الیوت در باب سنت،
تلقی و نگاه بدیعی داشت ه آن را در مقاله «سنت و اسهعداد فددی» 6مطدح دد .از
منظد وی ،سنت لزوماً آثار سنهی بهمعنی مصطلح نیست؛ بلکه هد آنچه را پیش از آنکه
ما حد ت خود را آغاز نی  ،انجام گدفهه است ،میتوان سنت خواند .سنت بدین
1-Tradition And Indivitual talent
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معنا ،در واقع پشهوانۀ فدهنگی و ت دنی یک مهن یا اثد بهش ار میرود ( Eliot,1982:
 . )37توجه الیوت به چنین مفهومی از سنت ،با تلقی گادامد از این مفهوم ،بسیار
نزدیک است .گادامد نیز این مفهوم و تلقی از سنت را در معنایی مشابه ،بهمثابۀ سیاقی
زمانمند ه مهن در آن شکل میگیدد ،موردتوجه قدار داده است ( Gadamer,
 .)1960: 283با چنین رویکددی باید مهن السیک را نه تنها وامدار سنت ،بلکه
بخشی از سنت دانست؛ بخشی ه از یک سو با گذشهه در ارتباط است و از سویی
پشهوانۀ آینده واقع میشود .بدای خلق اثد هندی ،این آگاهی و توجه نسبت به سنت
ضدوری است؛ چدا ه این میداث ،در آفدینش جدید مؤثد است .در ادامه هنگام بحث
 .8-0زبان
دومین عاملی ه در آفدینش یک اثد السیک نقش دارد ،زبان است .الیوت بد
آن است ه ظدفیت و امکانات زبانی در خلق اثد السیک مؤثد است؛ بدین معنا ه
قابلیتها و محدودیتهای هد زبان ،عاملی است ه میتواند در خلق اثد السیک
بدان زبان ،سهی باشد .او معهقد است

ال و بلوغ زبان از لوازم خلق اثدی السیک

است .زبانی ه فاقد این ظدفیت باشد ،انهظار آفدینش اثدی السیک در آن منهفی
است ( .)Eliot, 1944:9این قابلیت ،زمانی در یک زبان ایجاد میشود ه به پخهگی
رسیده و غنای امل را بدای بدآوردن انهظار آفدینشگد اثد  -در خصوص وجود
تعبیدها و لفظهای درخور به بههدین و بلیغتدین شکل  -داشهه باشد .از این رو نباید در
هد زبانی ،انهظار خلق اثد السیک داشت .البهه این بدان معنا نیست ه قدیحه و
خالقیت آفدینشگد در این زمینه بیتأثید است؛ بلکه توانایی وی و تالشی جانفدسا از
سوی صاحب اثد است ه این اسهعداد را بالفعل می ند(.)ibid:10
 .6-8-0توجه به نثر
الیوت بد آن است ه زبانهایی ه توانایی خلق اثد السیک دارند ،بهتدریج و در
فدآیند تکامل زبان در طی زمان و بهواسطۀ نویسندگان توانا و تغیید و تحوالتی ه این
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از عامل مؤلف به این نکهه توجهی دوباره خواهی

دد.
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آثار در زبان پدید می آورند ،به

ال مقهضی خلق اثد السیک خواهند رسید .از نظد

الیوت ،نثد ،بسهد مناسبتدی بدای تشخیص روند تکامل زبان بهسوی خلق اثد
السیک است ()Eliot, 1944:12؛ زیدا این امد در نثد آسانتد تشخیص داده و
تصدیق میشود .نثد بسهدی است ه آسانتد میتوان اصول و معیاری مشهدك را از
نظد اسلوب ،عبارتها و واژگان بدای آن در نظد گدفت و ه ین اصول و ساخهارهای
نسبهاً مشهدك ،سبب میشود بهوان آثاری را ه از این هنجارها فاصله گدفهه و با
هندمندی و ابهکار به اثدی منحصدبهفدد تبدیل شدهاند ،شاخص و م هاز دانست.
الیوت معهقد است نویسندگان قدمبهقدم ،زبان را بدای رسیدن به نقطۀ اوج آماده
میسازند و این حد ت روندی بدای رسیدن به یک سبک معیار 6است .او تلقی
خاصی از سبک معیار دارد .از منظد او شکل ایدهآل سبک معیار آنگاه ه فددی
نابغه ،زبان را به ار گیدد ،محقق ن یشود؛ بلکه این امد را آفدینشگدی بهانجام
میرساند ه ه ۀ زوایای بالغ و نبوغآمیزی را ه در زبان وجود دارد ،دریابد و از ت ام
امکانات و قابلیتهای ویژة آن اسهفاده ند ( .)ibid:22بدای مثال شکسپید و میلهون

7

گدچه آثاری بیبدیل خلق ددهاند اما در زبان انگلیسی امکانات و قابلیتهایی وجود
داشت ه آنان به ار نگدفهند و توسط دیگدان به ار گدفهه شد .اما در باب ویدژیل
اینگونه نیست؛ گویی وی ه ۀ امکانات و ظدایف و قابلیتهای زبان التین را به ار
بسهه و امکانی را نادیده نگدفهه و به دیگد سخن ،راه ندفههای را در آن زبان باقی
نگذاشهه است .از این نظد الیوت ،جایگاه ویژهای را بدای خالق اثد السیک قائل است
و او را از شاعدی بدجسهه یا بزرگ ،مه ایز میداند.
1-Common style
 ،John Milton -7جان میلهون ( )6121-6151از شاعدان پوریهان (تشکیالتی دینی در انگلسهان ه در قدن 61
و  62طدفدار تقویت روحانیت لیسا و انجام اصالحاتی در آن بودند) از بزرگتدین شاعدان انگلیس ه
بیشهدین اقبال پس از شکسپید به او شده است .آثار بدجسهۀ او از ج له «بهشت گ شده» () Paradise Los
یادگار پانزده سال آخد زندگانی او است .از آثار مه دیگد وی میتوان بهشت بازیافهه ( Paradise
 )Regainedو رنجهای س سون ( )Samson Agonistesرا نام بدد (.)Fletcher,2008:134
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 .8-8-0در مورد شعر
گدچه الیوت نثد را بدای شکلگیدی و تشخیص ویژگی موردنظدش مناسبتد
میدانست اما از اطالق دیدگاهش درمورد شعد نیز صدفنظد نکدده است .بهعقیدة وی
شاعدان توانا و بزرگ در پی آناند ه با بهدهگیدی از امکانات زبانی و بهمدد قدیحه و
اسهعداد خویش و ساید امکانات ،اثدی بیافدینند ه در آن حوزه بیبدیل باشد و
به اصطالح ،آن سبک یا قالب یا زمینۀ خاص را به اوج بدسانند .اما توان ندی شاعدان
مهفاوت است و تأثید ایشان نیز مهفاوت .شاعدان بزرگ مع والً در زمینه ،قالب یا سبک
خاصی میدرخشند و آن زمینۀ خاص را به

ال میرسانند .بدای مثال بعد از میلهون،

اوج رسانده است؛ اما در ساید زمینههای شعدی ،راه باز است و در زبان انگلیسی
ظدفیتهایی وجود دارد ه ه چنان به ار گدفهه نشده است .الیوت میان شاعدی چون
میلهون م اگدچه او را شاعدی بدجسهه و بزرگ میخواند م با شاعد السیک ت ایز قائل
است .شاعد السیک این توانایی را دارد ه نهتنها قالب یا زمینهای خاص را به

ال

بدساند ،بلکه میتواند از ه ۀ امکانات و قابلیتهای زبانی چنان بهده گیدد ه زبان
عصد خویش را به نهایت عظ ت و درخشندگی بدساند ( .)ibid:24الیوت بدای
ویژیل چنین جایگاهی قائل است .البهه او نکهۀ ظدیفی را در این زمینه مطدح می ند و
آن قابلیت زبانی است ه شاعد در آن ،اثد السیک را خلق دده است و از این رو
بار دیگد توجه را به یکی از سه شدط خلق اثد السیک یعنی پخهگی زبان جلب
می ند.
 .0-8-0پیچیدگی

6

یکی از نشانههایی ه الیوت در باب بلوغ زبان بهدست میدهد ،پیچیدگی ج لهها
و عبارتها است ( .)Eliot, 1944:16البهه آنچه منظور الیوت است ،پیچیدگی بدای
پیچیدگی نیست؛ بلکه تحقق پیچیدگی موردنظد او مسهلزم شدوطی است؛ نخست آنکه
1-complexity
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شعد ح اسی به عظ ت آنچه او آفدیده است ،سداغ نداری  .او این شعد ح اسی را به

امکانات زبانی در نگاه تازه تی .اس .الیوت به مفهوم کهن «کالسیک» ــــــــــــــــــ 36

پیچیدگی سخن در راسهای افادة احساس و اندیشههای باریک و ظدیف باشد و دیگد
اینکه موسیقی لطیفتد و مهنوعتد را بهدست دهد .بهعقیدة وی آنجا ه نویسنده در دام
پیچیدهگویی صدف ،گدفهار میشود و آنجا ه اقهضای سخن ،سادهگویی است،
مؤلف دچار تکلف گفهار شده ،فدآیند پیچیدگی سخن از جادة صحیح خود منحدف
شده است .الیوت ،ویدژیل را مهبحدتدینِ شاعدان در ساختهای پیچیده ،چه از منظد
حس و چه معنا معدفی می ند؛ بیآنکه توانایی او را در بیان ساده و روان آنجا ه
الم اقهضا دارد ،از نظد دور بدارد ( .)Eliot, 1944:22میتوان گفت آنچه الیوت
در نظد دارد پیچیدگی در سطح واژگان ،تعبیدها و لفظها نیست؛ بلکه وی به پیچیدگی
در ساحت اندیشه و مفاهی توجه دده است ه در سطح واژگان و تعابید نیز
خودن ایی می نند.
 .3-8-0زبان همگن و اثر کالسیک
الیوت به نکهه ای دربارة ویژگی زبان و اثد السیک اشاره می ند و آن ،رابطۀ
میان ه گنبودن 6یک زبان و احه ال خلق اثد السیک است .وی بد آن است هدچه
اجزای سازندة یک زبان ،انسجام و وحدت بیشهدی داشهه باشند ،بهدیگد سخن هدچه
عناصد سازندة یک زبان ،امهزاج بیشهدی داشهه باشند ،احه ال خلق اثد السیک در آن
بیشهد است .بدای مثال ،زبان التین نسبت به انگلیسی چنین است؛ چدا ه زبان انگلیسی
از آن رو ه در اجزای سازندة آن تنوعی از زبانهای گوناگون وجو دارد م و به تعبید
الیوت زبانی ه گن نیست م بیش از آنکه در پی رسیدن به سبکی معیار باشد ،به تنوع
ت ایل دارد ( .)Eliot, 1944:26قاعدتاً چنین زبانی ،به زمان و فدآیندی طوالنیتد
نیاز دارد تا ه ظدفیت های خود را بشناسد و ه بهواند از این امکانات بدای خلق اثدی
مهفاوت بهده گیدد .گویی الیوت بد آن است ه هدچه زبانی یکدستتد باشدم
چنان ه التین اینگونه است م تولد اثدی السیک در آن محه لتد است؛ چدا ه
زبانی ه آمیخهه از چندین زبان است ،ظدفیتها و قابلیتهای بیشهدی با خود دارد و
1-homogenous
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بدای رسیدن به درجۀ پخهگی ،الزم است در ه ۀ ابعاد ،اجزا و ساحتهایش این اعهال
رخ دهد تا به هنجار معیار و

الیافهه دست یابد.

 .0-0مؤلف
سومین عاملی ه الیوت ،پس از بدش ددن فدهنگ و زبان ،در خلق اثد السیک
دخیل میداند ،مؤ لف و آفدینشگد اثد است .اگد در زبان و فدهنگ ،قابلیت الزم بدای
خلق اثد السیک ایجاد شده باشد ،عاملی دیگد الزم است تا بهواسطۀ آن م و در
صورت بدخورداری وی از قابلیتهای موردنیاز م اثدی السیک پدید آید .بهعقیدة
الیوت ،عامل سومی ه بدای خلق اثد السیک ،نقشآفدین است ،مؤلف است؛
آگاهی و بینشی بدخوردار باشد ه بهواند از عهدة خلق اثد السیک بدآید .الیوت
ویژگی مه مؤلف اثد السیک را پخهگی هن او میخواند .بهدیگد سخن ،اثد
السیک حاصل ع لکدد هن

الیافهه و پخهه در لحظۀ پخهگی زبان و فدهنگ

است (.)Eliot, 1944:19
یکی از مواردی ه این بلوغ و نبوغ ،خود را در آن ن ایان میسازد ،توانایی
اولویتسنجی مؤلف در بهدهگیدی از امکانات و ظدفیتهای موجود است .بهعقیدة
الیوت ،مؤلف در فدآیند خلق اثد از بدخی ظدفیتها و امکانات چش میپوشد تا
بدخی ساحتها و ابعاد دیگد را درخشانتد و املتد به ار گیدد و این قدبان ددن
جنبهای بدای تعالی جنبۀ دیگد ،نوعی خلق هندی است ( .) Eliot, 1944:17در این
میان ،مؤلفانی هسهند ه از قابلیتهای بسیار باارزش بدای دسهاوردهایی بسیار وچک
چش میپوشند؛ چنان ه این ویژگی در بدخی دورانها شیوع پیدا می ند .بدای مثال
الیوت بد آن است ه در آثار السیک اواخد قدن هفده و هجده انگلیس آنچه در
فدآیند گزینش ،حذف و نادیده گدفهه شده ،بسیار مه بوده است و بدین تدتیب عصد
السیک ادبیات انگلیس ،ن ایندة ل نبوغ زبان نیست ( .)Eliot, 1944:26اما دسهۀ
دیگد از آفدینشگدان نیز هسهند ه در فدآیند گزینش یک قابلیت و پدوراندن آن و
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مؤلفی ه باید با بهده گیدی از بسهد ایجادشده توسط پخهگی زبان و فدهنگ ،از چنان
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نارگذاشهن ساید امکانات ،چنان هندمندانه ع ل می نند ه دسهاورد آن ،خلق اثدی
امل و پخهه است .نویسندة یک اثد السیک باید از چنین نبوغ و

الی بدخوردار

باشد.
جنبۀ دیگدی از پخهگی هن ه الیوت بدان اشاره می ند با آگاهی 6تاریخی
مؤلف در ارتباط است .وی بد آن است ه این شناخت تاریخی ،تنها منوط به آگاهی
از پیشینه و سابقۀ تاریخی ه نویسنده مهعلق به آن است ،نخواهد بود؛ بلکه مسهلزم
شناخت تاریخ ت دنهای دیگدی است ه نهتنها ه جنس با تاریخ ت دن و فدهنگ
نویسنده ،بلکه مؤثد در آن بوده است .در واقع الیوت معهقد است زمانی میتوان
جایگاه راسهین خود را در تاریخ شناخت ه آگاهی در این دو سطح ،حاصل شده
باشد .بدای مثال ویدژیل ه پدوردة ت دن روم بود ،از ابداعات و سنتها و میداث
شعدی یونان نیز بهخوبی آگاهی داشت و در آثار خویش از میداث هد دو سدزمین بهده
بدد .الیوت علی رغ سهایش میداث ادبی یونان ،آن را فاقد چنین دسهاوردی میداند و
در اثبات سخن خویش با مقایسه اثد هومد و ویدژیل ،نبدد یونانیها و سدبازان تدوا را
در ح اسۀ ایلیاد 7هومد از نظد دامنه موضوع ،چیزی بیش از نبدد دو شهد یونان
ن یداند؛ در حالی ه در پس داسهان آئناس ویدژیل ،آگاهی از ت ایزی مه تد مدنظد
است؛ ت ایزی ه در عین حال بیانگد نوعی ارتباط میان دو فدهنگ عظی است
( .)Eliot, 1944:20الیوت ،شن اخت و اسهفادة هندمندانه از زبانی بیگانه را م ه
توانایی فداتدی از اتکای صدف به سنت و پیشینۀ تاریخی خود خالق اثد است م

1-consciousness
 -7ح اسۀ ایلیاد هومد ،ماجدای نبددی است ه میان سدداران منالس و تدوا بدای رهایی هلن ه سد منالس ه
ه داه با پاریس شاهزادة تدوایی به آن سدزمین گدیخهه است ،رخ میدهد .سددارانی از دو سدزمین مانند آشیل،
هکهور ،اولیس و پاریس با یکدیگد می جنگند و پس از ناامیدی سپاهیان منالس از بازگدداندن هلن ،اندیشه
ساخت اسب چوبی و پنهان شدن سدبازان یونانی در آن و ورود به تدوا پایان ماجدا را با پیدوزی سپاهیان
منالس(یونانیها) رق میزند (.)pierron,1850:44-46
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زمینهساز رشد ادبیات و ت دنی میداند ه از این توانایی بدخوردار است؛ چنان ه این
امد را در خلق اثد السیک مؤثد میخواند.
پیشتد به جایگاه سنت در نگاه الیوت و دیدگاه وی در مقاله «سنت و اسهعداد
فددی» اشاره شد .بهنظد میرسد وی در این بحث به ه ان تلقی از سنت توجه دارد .او
توجه مؤلف به میداث پیش از خود را در نار تواناییهای فددی وی ،بهعنوان
ویژگیهای خالق یک اثد السیک معدفی می ند ( .)Eliot, 1944:14بهنظد
می رسد بدرسی بیشهد این نکهه در اینجا روشنگد تحلیلی باشد ه وی از مؤلف و نقش
او در خلق اثد السیک بهدست میدهد.
مؤلف یک اثد السیک ضدوری است .او این توجه و شناخت را تنها در ساحت
سنهی ه مؤلف بهطور مسهقی بدان تعلق دارد محدود ن ی ند؛ بلکه معهقد است او
باید نسبت به دیگد سنتهای مهفاوت ،اما ه جنس با سنت خود نیز آگاهی داشهه
باشد؛ چنان ه در موردِ ویدژیل نیز آگاهی و درك ع یق وی از ادبیات رومی و
یونانی پیش از خود ،در نیل به پخهگی و

الش تأثید بسزایی داشت ( Eliot,

.)1944:22
البهه باید توجه داشت ه الیوت لزوم خالقیت و آفدینشگدی خودِ نویسنده را نیز از
نظد دور ن یدارد .از نظد او توانایی فددی و آفدینشهای شخصی مؤلف نیز ه پای
آگاهی و درك از سنت ،در راه رسیدن به بلوغ و نبوغ ،حائز اه یت است .وی
پایداری خالقیتِ ادبی یک ملت را حاصل تعادل میان سنت و اصالت نسل حاضد
میداند ( .)Eliot, 1944:15بدین تدتیب الیوت ،بلوغ زبان را در چارچوب نوعی
بازشناخت و درك صحیح زمانی تبیین می ند و آن را مسهلزم شناخهی آگاهانه و
انهقادی از گذشهه ،اعه اد به حال و تددیدنداشهن به آینده میداند ( Acik,2010:
.)58

سال هشتم ـ پاییز و زمستان 6931ـ شمارة شانزدهم

به عقیدة الیوت آگاهی از سنت و پشهوانۀ فدهنگی ه نویسنده در آن بالیده ،بدای
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تأ ید وی بد اه یت ارتباط میان گذشهه ،حال و آینده نشان میدهد ه توجه به
سنت در اندیشۀ الیوت تنها اطالع و آگاهی از گذشهه نیست ،بلکه مسئلۀ اصلی
قدارگدفهن اثد السیک در سنت است؛ بهنحوی ه آن اثد بخشی از سنت بهش ار آید
و با گذشهه و آینده در بافهی منسج قدار گیدد .در نهایت میتوان گفت خلق یک اثد
السیک از منظد الیوت ،رخدادی است ه در سنت و با سنت شکل میگیدد.
با اینکه الیوت در نظدیۀ خویش دربارة اثد السیک ،سه عامل را دخیل میداند و
پخهگی موجود در این سه عامل را تحت عناوین پخهگی زبان 6،پخهگی رفهار 7،و
پخهگی هن (ض ید) 9شدط خلق اثد السیک میخواند ،بهنظد میرسد عامل مؤلف
در این میان نقشی بدجسهه ایفا می ند .الیوت در بدرسیهای خود بارها به تأثید عوامل
مؤثد در خلق اثد السیک بد یکدیگد و سه ی ه هدیک در ه وار و وتاه ساخهن
مسید عوامل دیگد دارد ،اشاره دده است .بهنظد میرسد وی در این زمینه بد تقدم و
تأخد خاصی تأ ید دارد .او پخهگی بدخی عوامل را پیشنیازی بدای بدوز پخهگی در
دیگد عوامل دانسهه است یا الاقل به نوعی تقدم در این زمینه قائل است .نخسهین بسهد
زمینهساز خلق اثد السیک ،ت دن است؛ ت دن باید به درجهای از پخهگی رسیده باشد
ه تولید اثدی السیک در آن میسد باشد .در گام دوم ،پخهگی زبان مطدح است؛
بدین معنا ه الزم است زبان به درجه ای از

ال رسیده باشد ه بهوان با بهدهگیدی از

قابلیتها و ظدفیتهای موجود در آن منظور را به بههدین و شیواتدین شکل بیان دد؛
اما در نهایت حهی با وجود تحقق این دو عامل ،بهشدطی میتوان انهظار خلق اثد
السیک داشت ه هنی پخهه و امل در آفدینش اثد دخالت داشهه باشد ( Eliot,
.)1944:10
الیوت در تأیید این سخن نیز از ن ونه ویدژیل بهده جسهه است .بهعقیدة او بدرسی
آثار ویدژیل بهخوبی ادعای مذ ور را تأیید می ند؛ وی در روزگاری میزیست ه
1-Maturity of language
2-Maturity of manners
3-Maturity of mind
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زبان التین ع ق و توسعۀ الزم را بدای خلق اثد السیک یافهه بود و از سوی دیگد از
میداث و سنت غنی ادبیات یونان م ه بدآمده از فدهنگ هن و سدشار آن سدزمین
بود م مهأثد و بهدهمند بود؛ اما در نهایت این ویژیل بود ه با هنی

الیافهه و بینشی

جامع این دو بسهد را دره آمیخت و اثدی السیک ه حاصل این امهزاج سهگانۀ
هن ،فدهنگ و زبان پخهه بود ،پدید آورد (.)Eliot, 1944:14

 .3معیاري براي بازشناسی عوامل سهگانه
پس از بیان عوامل سهگانهای ه در خلق اثد السیک دخیلاند ،نوبت به بدرسی
تشخیص داد ه آیا انواع پخهگی ه از آنها سخن گفهه شد در اثدی مهبلور شده
است یا نه؟ الیوت معهقد است پخهگی اثد ،خصوصیهی است ه مخاطب در
مواجههاش با مهن ،آن را درمییابد و صفهی است ه از سوی مخاطب درك میشود.
الیوت به امکانِ درك پخهگی از سوی مخاطب اشاره دده است؛ اما ابزار و میزان
خاصی بدای این سنجش پخهگی ارائه ن ی ند .بهعقیدة او پخهگی ،صفهی است ه
مخاطب در مواجهه با اثد بهطور شهودی آن را درمییابد و گویی در این زمینه بهنوعی
به معیاربودن عقل سلی معهقد است (.)Eliot, 1944:10-11
الیوت معهقد است مخاطب در مواجهه با آثار گوناگون نهتنها قادر است پخهگی را
در اثدی نسبت به دیگد آثار دریابد ،بلکه در میان آثار گوناگون یک نویسنده میتواند
به تحلیلی از سید پخهگی آثار دست پیدا ند .این نوع از سنجش را ه الیوت از آن
سخن گفهه است ،میتوان در موفقیت یک اثد در مواجهه با مخاطبان جستوجو دد.
بهنظد میرسد او قدرت سنجشی را ه در مج وعۀ مخاطبان وجود دارد در این تحلیل
موردتوجه قدار داده است؛ نیدوی تشخیصی ه اگد یک اثد بهواند از محک آن
سدبلند بیدون آید ،از نظد اقبال مخاطبان به موفقیت دست مییابد .اما اقبال مخاطبان
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نحوة تشخیص این عوامل در آثار ادبی میرسد .حال باید دانست چگونه میتوان
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نسبت به یک اثد از جهتهای گوناگونی صورت میپذیدد .م کن است بسیاری از
آثار ه از نظد الیوت السیک نیسهند نیز از محک اقبال مخاطبان سدبلند بیدون آیند.
در اینجا باید گفت مسئله ،تنها اقبال مخاطبان به یک اثد نیست؛ بلکه الیوت نحوة
ارزیابی شهودی مخاطبان در خصوص عوامل سهگانه را موردتوجه نشان داده است نه
هد نوع اقبالی ه مخاطبان نسبت به یک اثد نشان میدهند .البهه با این توصیف نیز هنوز
ن یتوان معیار ارائهشده از سوی الیوت را معیاری روشن و قابلاتکا دانست .نیدوی
تشخیص مخاطبان با توجه به عواملی چون زمان ،فدهنگ و ...مهفاوت است و هد
گدوهی از مخاطبان م کن است ارزیابی مهفاوتی از یک اثد ارائه نند .این در حالی
است ه گاهی بدخی ارزیابیها بد ارزیابیهای مخاطبان دیگد تأثید میگذارد و این
جدیان م کن است بهصورت موجی نوسان داشهه باشد.

 .3نتیجه
نقطۀ آغاز تحلیل و بدرسی در این مقاله را باید در بندِ قبل هنگام بدرسی معیارِ
الیوت بدای تشخیص عوامل سهگانه دانست .اما با صدفنظد از این بخش اگد بخواهی
سخنان الیوت را در بدنۀ بحث موردتوجه قدار دهی  ،باید بگویی در مج وع با اینکه
سخنان وی در این زمینه بدیع و قابلتوجه است ،اما آسیبهایی نیز مهوجه آن است .در
واقع ن ی توان انهظار داشت بحثی بدیع در لحظۀ تولد خویش از

ال و جامعیتِ الزم

نیز بدخوردار باشد .الیوت تنها جدقههای آغاز این بحث را در سخندانی خود ایجاد
دده است و بدای نیل این نظدیه به مدحلهای جامع ،ایجاد تغییدها و تکامل آن
ضدوری بهنظد میرسد.
تالش الیوت در بیان این بحث از توجه به آثار ویدژیل آغاز شده است .او با توجه
به این آثار تالش دده است تا به ساخهاری لی در باب ویژگیهای مهن السیک
دست یابد .سپس درصدد آن بدآمده است ه آن دیدگاه لی را با اطالق و انطباق بد
ن ونههایی تبیین ند؛ وظیفۀ این ن ونهها را نیز ه ان آثار ویدژیل بد دوش دارند .بهنظد
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میرسد این فدآیند لیسازی و سپس اطالق مفاهی

لی در اندیشۀ الیوت ،با

مشکالتی روبه رو است .شاید بهوان نخسهین اشکال را در تکیه و تأ ید وی بد یک
مؤلف در ه ۀ مداحل پژوهش ،جستوجو دد .آیا میتوان تنها با اسهفاده از یک
ن ونه به فدآیند لیسازی در هن دست یافت؟ بهنظد میرسد چنین امدی نام کن
نیست؛ اما نیل بدین مقصود به فعالیت دقیق و موشکافانۀ هنی ورزیده نیازمند است.
وچکتدین خللی در این زمینه میتواند فدآیند لیسازی را با مشکل مواجه ند،
مشکالتی ه شاید با بدرسی ن ونههایی بیشهد

هد رخ مین ود.

گذشهه از این مسئله ،بازگشت دوبارة الیوت به مهن ویدژیل و اطالق مفاهی

لی

ما هنگامِ بدرسی مفاهی

لی در این بحث در موارد مهعددی نزدیکی بیش از حد این

مفاهی را با مفاهی جزئی احساس می نی  .گویی روند لیسازی در پایینتدین سطح
م کن صورت گدفهه و ما هنوز با مفاهی ی جزئی ه تنها ظاهد مفاهی

لی را دارند

مواجهی  .درك این نکهه آنجا آشکار میشود ه در پایان بحث بهنظد میرسد مفهوم
مهن السیک لباسی است ه الیوت آن را تنها بدازندة قامتِ آثار ویدژیل میپندارد.
این مسئله نشاندهندة ضعف دیدگاه الیوت در زمینۀ لیسازی است ه میتوان آن را
مه تدین آسیب این بحث بهش ار آورد.
آسیب دیگد در این بحث از ناحیۀ جعل اصطالحها و اربدد تعبیدها توسط الیوت
ناشی شده است .گدچه الیوت نظدیهپدداز و ادیبی بدجسهه بود ،اما هنگام بیان
دیدگاهش در این بحث ،گدفهار نوعی آشفهگی در عبارتپددازی و جعل اصطالحها
شده است .او در جایجای این بحث بدای بیان معانی واحد و نزدیک به ه از
تعبیدهای مهنوعی اسهفاده دده است ه مخاطب را با ابهام مواجه می ند .از سوی
دیگد در بدخی موارد تعبیدهای او بدای بیان مقصود نارسا و نامناسب بهنظد میرسند.
در نهایت شاید بهوان دیدگاه او را با تعبیدهای مناسبتد و منظ تدی بیان دد؛
وظیفهای ه در این مقاله در پی بهانجام رساندنِ آن بودی .
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بد ه ان مهن ،آسیبپذی دی نظدیه را از این جهت دوچندان دده است .با این وصف
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در پایان باید گفت حهی با صدفنظد از اسهیها و آسیبهایی ه بدانها اشاره
ِ هنوز ن یتوانی نظدیهای امل و منسج را ه مهکی به شواهد روشن و ساخهار،شد
 آنچه را او در باب.  تنها با تکیه بد سخنان الیوت بهدست آوری،نظدی مناسب باشد
 تنها میتوان بهمثابۀ، بیان دده است،مهن السیک بهمعنای خاصی ه مدنظد داشهه
 میتوان با تکیه بد تالشهای او راهی.درآمدی بدای آغاز بحث بهش ار آورد
دیگدگون را گشود؛ راهی ه بهواند ما را به نظدیهای منسج و تأثیدگذار در این زمینه
.رهن ون باشد
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