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مرد، تنها پس از گذر پنجاه سال در  5391که در سال  فرناندو پسوآ

 قیو تعو ریتأخ نیدر ا زی. من ندیفرانسه در نزد عموم به شهرت رس

 رایز دانم یآور م شرم ییواقعه را رسوا نیآور مشارکت داشتم. من ا شرم

خصوص اگر  ساز قرن است، به از شاعران سرنوشت یکیسروکارمان با 

 .میاز شروط ممکن فلسفه فکر کن یکیم به او در مقام یتالش کن

قرن  نیا فلسفه ای: آمیکن انیب گونه نیرا ا پرسشمان میتوان یم عمالً

خود  -چگونه دانسته یم ای –( توانسته است شیپ دهه فلسفهجمله  )من

مسلماً به دنبال آن  دگریپسوا قرار دهد؟ ها یشرط کاروبار شاعر لیرا ذ

 ای لکهیر ن،یهولدرل یالزام فکر لیخود را ذ نظرورزانهبود که کاروبار 

تالش  نیا ینیتراکل قرار دهد. الکو البارت در حال حاضر مشغول بازب

 رض خطر استدر مع نیکه در آن هولدرل ینیبازب یاست، نوع یدگریها

به  افتنیدست  یرا برا لمیدارد. من خود م یاتیح یو پل سالن نقش

ماالرمه  شاعرانه اتیمعاصر عمل سر آخرام که بتواند  کرده انیب یا فلسفه

خود را وقف اثبات  لیکه ژوزه ژ میتوجه داشته باش دیاما پسوآ؟ با؛ اشدب

که  یفلسف ییها ابداع فرمول مییکرده است، البته اگر نگو هیفرض کی

که کار  هیفرض نیآن باشد: ا بانیبتواند به استقبال کار پسوآ برود و پشت

پسوآ،  و همزاد مخلوق یالیکلمه، کار شاعر خ تر قیدق یپسوآ ــ به معنا

دلوز سازگار  یفلسف یایاز قضا یآلوارو دو کامپوس ــ با برخ یعنی

کل شعر  یابیبالسو است که مشغول ارز ثیاست. به نظرم فقط جود

کار را از جانب  نیاما او ا؛ است کیزیمتاف یها پسوآ در چارچوب پرسش



 

 

با  یدرون یا رابطه ماًیکه مستق یو نه در حرکت دهد یخود شعر انجام م

 جهینت دیبا ن،یبنابرا؛ فلسفه داشته باشد یدادن مجدد به تزها کلش

رد. شرط شعر پسوآ قرار ندا لیذ -هنوز الاقل –که فلسفه  میریبگ

 .ستیپسوآ ن ستهیشاتفکرش هنوز 

 دیپاسخ دهد: اصالً چرا با یتند بالفاصله به یممکن است کس البته

نسبت  یشاعر پرتغال نیکه به ا «یستگیشا» نیباشد؟ ا نیچن نیا

را  یرسالت یکه مستلزم آن است آدم یا یستگیشا ست،یچ میده یم

فلسفه قائل شود، رسالت برآوردن انتظارات شعر پسوآ؟ من به  یبرا

 سؤال نیاست، به ا تهیمدرن مقولهمستلزم  هک یانحراف یراه یانجیم

که  ینیتک یبحث را مطرح خواهم کرد که خط فکر نی. ادهم یپاسخ م

 جاافتاده یها از چهره کی چیهاست که  یا گونه به برد یپسوآ به کار م

 تنش آن را حفظ کنند. توانند ینم یفلسف تهیمدرن

 عنوان بهرا که بعدها دلوز آن را مال خود کرد،  چهیشعار ن دیبگذار

: واژگون کردن میریبپذ یفلسف تهیمدرناز  یموقت یفیتعر

 نیکه کل تالش ا مییبگو چهیبه همراه ن دی. اجازه دهییگرا افالطون

 «.از مرض افالطون خالص شود» قرن آن است که

متفاوت  ییها شیگرا یشعار به تالق نیکه ا ستیو شبهه ن شک یجا

 یبا افالطون، به معنا تی. ضدبخشد یمعاصر سامان م فلسفهدرون 

 مشترک دوران ماست. اتیهیکلمه، جز واضحات و بد قیدق
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توان امر ) اتیح یها فلسفه یدر خط فکر یمحور یکه نقش آن نخست

 یانجیو به م تا دلوز چهیاز خود ن کند، یم ینهفته( باز ای یمجاز

 هیمفهوم عل یو متعال یمتفکران، خصلت مثال نیا ازنظربرگسون. 

 یداستان یقیامر حق تی: ابدکند یعمل م اتیخالق ح یِماندگار درون

که  کند یجدا م یزیاست که هر موجود را از آن چ نیغآور و درو شرم

رتحرک و سرشار از پ یتفاوت گذار بر هیتکصورت با  نیا ریدر غ

 قادر به انجامش است. شیروین

در کار  زانیم نیبه هم زیمتضاد ن یفکر شیدر گرا یزیافالطون ست اما

 میعظ یلیودستگاه تحل همان دم ،یدستور ای یزبان یها است، در فلسفه

بر است.  نیکوا ایکارنپ  ن،یتگشنتایچون و یبه نام کسان نیکه مز

 یمثال یدال بر وجود مؤثر امور یفرض افالطون انیجر نیتفکر ا اساس

 ازنظرمهملِ محض است.  ،یدر منشأ هر نوع دانش یعقل ودو لزوم شه

 یها جز داده ستین یزیدر کل مرکب از چ« آنچه هست»ها،  فلسفه نیا

 عملگر نیا واسطه به افتنشانی( و سامان یمحسوس )بُعد تجرب

که همان ساختار زبان است )بُعد  اثبات قابلاز سوژه و  یعار ییاستعال

 (.یمنطق

 یکیهرمنوت انیــ به همراه کل جر دگریکه ها میدان یم ن،یبر ا عالوه

که زخم و شکاف  را یافالطون اتیــ عمل شود یکه به نام او متوسل م

وجود  یآغاز فراموش کند یم لیرا بر تفکر وجود تحم دهیا نیآغاز

دارد. بر  یستیلیهین یخصلت کیزیدر متاف تیدرنهاشروع آنچه  داند، یم



 

 

 واسطه به دهیدر ا شیشاپیوجود پ یمعنا یدگیموضع، ناپوش نیااساس 

از  یاتیاضیر یچرا که شکل شود، یموجودات پوشانده م یِکیتکن یِبرتر

 .بخشد یو چارچوب م بیفهم به آن نظم و ترت

افالطون قائل  یبرا یاحترام چیارتودوکس ه یها ستیمارکس خود

 دئولوگیآقامنشانه ا یعلوم شورو یآکادم ۀنام لغتنبودند، همو که 

 شیافالطون مبدع گرا ها، ستیمارکس نیا ازنظر. نامدش یم یدار برده

طرفدار ارسطو بودند، چرا که او  شتریها ب در فلسفه است. آن یستیدئالیا

را  یاسیس مشتاق بود تا جوامع شتریتر بود و ب حساس ربهنسبت به تج

 کند. لیو تحل یابیارز یعمل یاز منظر

 فلسفه روانیهفتاد و هشتاد، پ دههدر  سمیمارکس توز نیک معاندان

 زیهمچون گالکسمان ن یینو لسوفانیف ،یو اخالق کیدموکرات یاسیس

 خواه تیمتفکر ـ مهتر تمام نیاعالء و آغاز نمونهخود افالطون را  نوبه به

فرمان  میرا تسل کیدموکرات یآنارش خواست یاو م رایز دانستند، یم

شاه ـ  یبازانه و استبداد الحاق حقه واسطه به هم آنکند،  اعال ریخ یتعال

 .لسوفیف

و در هر  هرکجادر  یفلسف تهیمدرنکه  دهد ینشان م یخوب به نیا

 یها در آن با داغ شهیکه به دنبال مراجع خود بگردد، هم یریمس

 .میشو یمواجه م« فالطونواژگون کردن ا» یالزام

: دیآ یدرمشکل  نیپسوآ بد دربارهگفت پرسش ما  توان یاساس م نیا بر

 یمعان یدر تمام ،ییگرا پسوا، چه بر سر افالطون یدر کاروبار شاعر
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شعر  یسامانده ای: آتر قیدق انیبه ب ای د؟یآ یمصطلح و متفاوت آن، م

 یمعنا نیبد هم آناست، « مدرن»از تفکر در پسوآ  یشکل عنوان به

 که افالطون را واژگون کند؟ قیدق

که معرف  ینیادیبن یها ینگیاز تک یکیکه  میشو ادآوری دیده اجازه

پسوآ آثار کاملِ نه  ینکته است که کاروبار شعر نیشعر پسوآ است، ا

ن هما نی. ادهد یما قرار م یرو شیشاعر، بل چهار شاعر را پ کی

 رو،یآلبرتو کا یها نام لیمعروف خلق شاعران همزاد است. ما، ذ دیتمه

، با چهار مجموعه «شخصِ پسوا»و  سیر کاردویر امپوس،آلوارو دو ک

 نیکرده، هم در مضام شان یواحد قلم یکه هرچند دست مییشعر روبرو

فرق  گریکدیتا آسمان با  نیزم شان یو هم در سازوکار زبان غالبشان

مقوم  خود یخود بهاز آنها  هرکداماست که  یتفاوت به حد نیدارند؛ و ا

 است. کامل یهنر یکربندیپ کی

از  نیتک یدر شعر شکل یالیخ یکه خلق همزادها مییبگو دیبا ایآ پس

ما مشارکت  تهیمدرناست که در  اقیس نیاست و بد یزیست افالطون

 دارد؟

فلسفه است،  یبرا نیتک یچالشاست. اگر پسوآ معرف  یمن منف جواب

از جهات هنوز  یاریو از بس ماست یرو شیاو هنوز پ تهیمدرناگر 

است که شعر ـ فکر  لینشده است، بدان دل دهیکاو دیدوشایباکه  چنان

. یضد افالطونباشد و نه  ینه افالطون تواند یاست که م یاو آغازگر راه



 

 

از  قتاًیکه حق کند یم فیتفکر تعر یرا برا یا عرصه یشاعر ازنظرپسوآ 

شده  قیتفر ،ییگرا واژگون کردن افالطون یعنیهمگان،  موردقبولشعار 

ژست را  نیکامل ا گسترهامروز فلسفه هنوز مانده تا  نیاست. تا هم

 درک و هضم کند.

 یکه پسوآ به شکل دهد ینشان م ییابتدا یوارس کی به نظر، همه نیباا

چراکه  کند، یقرن را قطع م زیست فالطونا یها انیجر ریگ چشم

 .کند یم یدست شیها پ بر آن ای نوردد یدرمشان را  همه

 دیخصوص در قصا و به پسوا، کامپوس یالیهمزاد خ یها نوشته در

 یباور اتیح ینوع رسد یکه به نظر م میشو یمواجه م یزیبزرگ او، با چ

را  لیژوزه ژ هیفرضبُعد از شعر پسوآ است که  نیاست. ا ختهیگس عنان

 یها کاوش یاصل هیرو یحس افتیدر دیتشد یی. گوکند یم دییتأ

شدن  و قرار دادن بدن در معرض مثله ستکامپوس ا شاعرانه

 دهیاکامپوس  زد؛یانگ یو شهود را برم لیم یمجاز تِیهو اش یچندشکل

 انیم کیتقابل کالس که نیدارد، نشان دادن ا زین یگریدرخشان د

است. کامپوس شاعر  یکامالً نسب «یاتیح یروین»و  سمینیماش

و  یو مال ینعتص یها تیو فعال بزرگ سیمدرن، متروپل سمینیماش

 اریاست. بس عتیطب یها لیو تمث نشیآفر داتیدر مقام تمه یبازرگان

 لیم یکیمکان ییصدا تک یکه نوع کند یاز دلوز، کامپوس فکر م شیپ

را به  اش یانرژ کردن یآرمان ای دیبدون تصع دیکار است که شعر بادر 

ـ  ییلودوپه ینوع بهو البته بدون پراکندن و بدل کردن آن  چنگ آورد
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 ینوع به افتنیدست  یانجیم به دی. شعر بابندهیفرار و فر ییدوصدا

 .اوردیرا به چنگ ب ها ختنیو گس ها انیوجود، جر یغوغا

 شیفکر از پ یزبان حرکتِ عنوان بهانتخاب شعر  ایآ م،یهرچه بگذر از

پسوآ شعر را در  کردی(. رو5) ست؟ین یانتخاب ذاتاً ضدافالطون ینوع

. از قرار معلوم دهد یم یمنبسط جا ایمنطق وارونه  ینوع یها هیبطن رو

که  . چنانستیسازگار ن یستیدئالیا کیالکتید یِزیمنطق با تندوت نیا

است که  قیطر نینشان داده، بد یخواندن یا در مقاله اکوبسونی منرو

را به  یاوصاف حمل یتمام ییگو ناسازه ایمند طباق  به کار گرفتن نظام

 یوقت افتی دست دهیبه ا توان ی. چگونه مکند یو آشفته م زدیر یهم م

 یا شده اصطالح داده ایهر کلمه  باًیدرون انسجام استوار شعر، تقر

 طور بهو  -کند افتیرا در یا شده هر محمول داده شیوب کم تواند یم

 یا با کلمه «موافقت-پاد»بر  یمبتن یرا که فقط نسبت یخاص محمول

شبه پسوا مبدع استعمال  اق،یس نیبه هم گذارد؟ یدارد که بر آن اثر م

که  یبه شکل شود، یاست که در سرتاسر شعر پخش م یتیمنف ییهزارتو

اصالً بتواند به ثبات برسد. به  شده یکه حد نف ستیدر کار ن ینیتضم

گفت در پسوآ، کامالً برخالف استعمال اساساً  توان یم لیدل نیهم

شناور در کار است که مقدر است  ینف یدر ماالرمه، نوع ینف یکیالکتید

 ایکند،  یو نف جابیا انیم یدائم یحرکت دو پهلو ینوع آلودهشعر را 

 یجابیا ییگو از کم یصیتشخ قابل اریبس گونه آ،پسودر کار  ،گرید انیب به

قدرت  یها یتجل نیتر یانفجار کند یم نیتضم سر آخردر کار است که 



 

 

. روند لیمجدد و مؤکدتر سوژه تحل یگفتگوها واسطه بهرفته  وجود رفته

شاعرانه اصل عدم تناقض را واژگون  یاقیبه س قیطر نیپسوآ از ا

، اصل «شخصِ پسوا»و خاصه در شعر  زانیم نیاما او به هم؛ کند یم

شعر  ری. عمالً مسبرد یسؤال م ریرا ز یانیاصل طرد شق م ایطرد ثالث 

، باران پردهنه  دهد یاست. آنچه مورد خطاب قرار م یقطر ای یضربدر

نه بازتاب آن، نه نگاه  ان،یعر زیجامع است، نه چ یسایکل کینه 

جام پنجره. شعر وجود دارد تا  ننور، نه کدر و تار بود ریدر ز میمستق

نکته را مطرح کند که در بطن  نیو ا ندیافریرا ب« نه آن ن،ینه ا» نیا

 «ریبله/خ»نهفته است که هر قسم تقابل از جنس  گرید یزیآن هنوز چ

 .اوردیبه چنگش ب تواند ینم

قطر  ز،یدر گر یتیمنف ،کیکالس ریغ یشاعر که مبدع منطق نیا چگونه

 باشد؟ افالطون گرا تواند یهاست، اصالً م محمول یریناپذ ییوجود و جدا

با  زمان هم( باًیاستدالل کرد که پسوآ، )تقر توان یم ن،یبر ا عالوه

 ای یشکل برابر نیتر کالیاست(، راد خبر ی)که از وجودش ب نیتگنشتایو

خلق  ای یمی. پس هترونکند یرا مطرح م یزبان یها یفکر با باز یتساو

از جنس  یالیهمزاد خ تِیکه ماد میفراموش کن دینبا ت؟سیها چ دگرنام

در  د،یآ یدر نوشتار به دست م تیماد نی. استین دهیا ایطرح  تساح

 یمیبالسو اشاره کرده، هترون تیکه جود مؤثر شعرها. چنان یگوناگون

 یراست امر، آنچه به تیاساساً نه در شعرا که در اشعار وجود دارد. در نها

متفاوت است، با قواعد خاص و  شاعرانه یها یباز دیدارد تول تیاهم

استدالل کرد  توان یم یخاص خودشان. حت ریناپذ لیتقل یانسجام درون
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 یمبتن یباز که نیا یبرا هم آن اند، یتیعار یقواعد خود رمزگان نیکه ا

مدرن  پست ونیسیکمپوز یها از نوع دگرنام ای یالیخ یبر همزادها

 ست،ینظم و نثر ن یکار دوپهلو جهینت رویخود کا ایبرخوردار شود. آ

را در سر پخته بود؟  شیآرزو تر شیکه بودلر پ یزیچ مانه قاًیدق یعنی

 دیدر قصا ؟«سازم یرا م میها من نثرِ نظم: »سدینو ینم رویکا ایآ

که در  اقیدر کار است، درست به همان س یقالب تمنِیو یکامپوس، نوع

تظاهر  جور کیمعمار  لِیبوف کاردویر یاه ستون فیرد ای یبند ستون

و  ریناپذ لیتقل یها یباز بیترک نیا ایشود. آ یمشاهده م یکهنگ یقالب

 یزیست اوج افالطون نقطه قاًیدق چشم بیفر کیمحاکات درون تکن

 ست؟ین

گام به عقب  کی کند یم شنهادیپ حال نیدرع دگر،یهمچون ها پسوآ،

و  رویو شباهت کا یکی. در نزدمیبرو انیشاسقراطیو به سراغ پ میبردار

 ینوع یایشعر را اح فهیوظ روی. کاستین یا شک و شبهه سیپارمند

 یکه به هر نوع سامانده یا یهمان نیا داند، یوجود م یهمان نیا

 شیاز شعرها یکیرا که در  یخواهد بود. شعار تقدمتفکر م ویسوبژکت

راحت » یمعادل و برابر نوع -«مکن هیتفکر تک زیبر دهل» -میابی یم

از  یدگریبا نقد ها اسیسر قابل ق سربه ن،یاست و بنابرا «گذاشتن

 کی) یتوتولوژ ای ییگو است. نقش همان تهیویسوبژکت یمضمون دکارت

 نی( اها نیو جز ا ستین ختجز در یزیدرخت است، چ کیدرخت 

باشد اصولِ  ازین که آن یرا شاعرانه کند، ب ءیش واسطه یباست که آمدن 



 

 

 نی. ااند یمنف ای یانتقاد شهیکه هم یاصول م،یریرا بپذ یتصرفِ شناخت

قسم  نیو ا نامد ینافکر م کیزیمتاف رویاست که کا یزیهمان چ درواقع

که فکر  یسیتز پارمند نیا بهدارد  یادیشباهت ز تیدر نها کیزیمتاف

کل  رویحرف آن است که کا نیا یجز خود وجود. معنا ستین چیه

 .کند یم تیمعرفت، هدا وساطت یبه معنا یافالطون دهیا هیشعر را عل

است جز  یزیهر چاشاره کرد که هرچند پسوآ  دیبا تیدرنها

 ای یمثالنکته صادق است که شعر او  نیا ست،یمارکس ای ستیالیسوس

 روینقد در کا نی. اکشد یم نقد بهقدرتمند  یکردن را به شکل یآرمان

که ماه  کند یرا نقد م یاست، همو که همواره کسان انیو عر حیصر

شاعران »همان  یعنی نند،یب یم آسمانجز ماه  یزیآسمان را چ

 اریدر کل آثار پسوآ نسبت به شکل بس دیبا حال نیدرع. البته «ضیمر

. او مسلماً استاد اعظم میشاعرانه حساس باش سمیالیاز ماتر یخاص

شاعر  نیا توان یاست، اما در همان خوانش اول م زیانگ شگفت یماژهایا

سبک و زبان  مشخصهکه  یخشک شیوب کم یزیتندوت یرا از رو

 یزانیم تواند یروست که او م نیداد. از هم صیاش است تشخ شاعرانه

اش ادغام کند. پسوآ که تمام  از انتزاع را درون افسون شاعرانه ییاستثنا

 د،یگو یم قاًیجز آنچه دق دیونگ یزیآن است که شعر چ وغمش هم

. دینام هبدون هال یشعر توان یکه م دهد یما قرار م یرو شیپ یشعر

 یدر ارتعاش جانب ن،یدر طن دیشعرـ فکر را هرگز نبا رورتیص ایشدن 

آن جست. شعر پسوآ به دنبال اغوا و  یاللفظ در دقت تحت دیآن، بلکه با

موجز  یاقیداشته باشد، به س دهیچیپ یشی. شعر او هرچند آراستیالقا ن
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به  ن،افالطو هیپسوآ، عل رسد یاست. به نظر م شیخو قتیو فشرده، حق

 کیهماره ناقص و مبهمِ  یادآوری یکه نوشتار نوع دیگو یما م

نهفته باشد. درست برعکس، نوشتار  گرید ییدرجاکه  ستیآرمان/مثال ن

ظهار ا لیدل نی. به همستین نیجز ا یزیو چ است خود فکر

گشوده  ریاست که نسبت به تفس یهمان زیچ کی» -رویکا یستیالیماتر

: شعر ردیرا در بربگ یالیخ یهمزادها یتا تمام ابدی یم میتعم -«ستین

است که هرگز  یزیاست. شعر چ اتیمتشکل از عمل یماد شبکه کی

 کرد. رشیتفس دینبا

 نیاست؟ ا یزیست معناست که پسوآ شاعر کاملِ افالطون نیبد نیا ایآ

 یظاهر نشانه. کنم یارائه م نجایکه من در ا ستین یخوانش وجه چیه به

مواجهه  تواند یقرن نم یضدافالطون یها ستگاهیا همه انیسفر شاعر از م

مؤسس پسوآ  ارادهرا که  تیواقع نیا ایبا افالطون را پنهان کند 

 یا یدستور یها یاست تا به واساز تر کینزد ییگرا به افالطون اتبمر به

 یبه چند سند و شاهد برا میندازیب ی. نگاهنازد یکه عصر ما به آن م

 :یریگ جهت نیاثبات ا

را  یافالطون هیروح توان یم منشیکه به  یقاطع یها از نشانه یکی .5

در خصوص تفکر وجود و  یاتیاضیر میاز پارادا یبانیداد پشت صیتشخ

 یرسالت زیتجو پروژهوقف  صراحت خود را است. پسوآ به قتیحق یرازها

 ایوجود.  اتیاضیرسالت به چنگ آوردن ر کند، یشعر م یمشخص برا

را  یهنر ییبایو ز یاتیاضیر قتیحق نیادیبن یهمان نیا ،گرید عبارت به



 

 

کم از  ییبایدر ز وتونین یِا دوجمله هیقض»به قول پسوآ:  کند؛ یم دییتأ

که  نجاستیکه مشکل ا کند یسپس اضافه م یوقت«. ندارد لویونوس م

دستورالعمل  نیباخبرند، او شعر را به ا یهمان نیا نیاز ا یمعدود عده

 یقسم درون ماندگار تیقطع یسو بهتفکر جاهل  تی: هداکند یم بندیپا

 .بایو امر ز یقیامر حق نیب یشناخت یمتقابل هست رابطه

نهفته در بطن  یفکر پروژهکه چرا  دهد ینکته نشان م نیا ن،یبر ا عالوه

مدرن  کیزیمتاف کیخالصه کرد:  نیچن نیا توان یشعر پسوآ را م

بدون  کیزیمتاف» کیپروژه شکل خارق اجماع  نیاگر ا یحت ست؟یچ

 فیظر تینها یب یها چیبالسو پ تیجود -ردیرا به خود بگ «کیزیمتاف

خود  ایآ م،یاما از هر چه بگذر؛ است دهیرا کاو ماعشکل خارق اج نیا

 یکیزیمتاف خواست یم ان،یشاسقراطیدر نزاع خود با پ کهافالطون نبود 

 عت،یطب تیاز اولو ک،یزیف تیاز اولو یعنی ک،یزیرا بنا کند که از متاف

 شده باشد؟ قیتفر

 -شاعر نی. در ادانم یم یا پروژه نینحوِ شعر پسوآ را ابزار چن من

در  یدائم ینحو سهیدس یوعن -ها و استعاره ماژهایا ریدر ز ،یریتعب به

که نفوذ حس و عواطف  شود یمانع از آن م اش یدگیچیکار است که پ

 هینظر شب نیاز ا هرحال بهبماند. پسوآ  وچرا چون یمطلق و ب ،یعیطب

بتواند  دهیو از نو خواند تا ا نوساختعبارت را از  دیاست: اغلب با هماالرم

آن را دارد  یو آن را در بنوردد. پسوآ سودا دیبجو یتعال یظاهر ماژیاز ا

 یباشد ــ نوع یو پرمعن زیانگ هم متنوع، شگفت هرچقدرکه به زبان ــ 

 راآن  دیببخشد که من بدون راه دادن به ترد ینیرزمیصحت و دقت ز
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کرد با  سهیشعر پسوآ را مقا یژگیو نیا توان ی. منامم یم از جنس جبر

 یاغوا کیو خاص،  نیتک یافسون نیطون بکه در مکالمات افال یاتحاد

از  ریناپذ سازش یِاستدالل یِگیرایپ یو ب یو سخت سو کیدائم از  یادب

 .شود یبرقرار م گریطرف د

و  یشناخت یهست ادیبن توان یاست که م یزیآن چ تر یافالطون نکته. 2

قسم توسل جستن هرگز به  نی. ادینام یتوسل جستن به امر مرئ یِمثال

 کیدر  تیکه آنچه در نها میریبگ دهینکته را ناد نیا دهد یما اجازه نم

 پیآنها، ت پیبلکه ت ست،ین یحس یها ینگیدارد خود تک تیشعر اهم

 دهیقصشکوهمند در آغاز  ینکته به شکل نیآنهاست. ا یشناخت یهست

کامپوس )و قرن( نشان داده شده  یشعرها نیاز بهتر یکی ،ییایدر

 اسکله ئتیو حاضر خود را در ه یواقع اسکله که یاست، آن هم وقت

و  یالیخ یدر سرتاسر همزادها مسئله نی. اکند یم یمتجل یاعظمِ ذات

که اکنون  یکتاب یعنی م،یهترون-مهین نیا ز،در کتاب نثر برناردو سور

متن،  نی: در اشود یم دهید زین شناسند یم یهمگان با نام کتاب دلواپس

 قیشاعرانه، از طر یاقیو رهگذر به س هیدرخت، سا ن،یباران، ماش

و رهگذر بدل  هیدرخت، سا ن،یگوناگون، به باران، ماش اریبس یلیوسا

شعر مشهور کامپوس،  گرید انیدر پا وشتنباکوفر خنده ی. حتشوند یم

. قدرت دهد یرخ م یابد یا خنده ریفقط در مس ،«یدکان تنباکوفروش»

 کند یجدا نم یرا از حضور ریمس نینهفته است که هرگز ا نیشعر در ا

کوچک  تینها یحضور ب نیکه مقوم خاستگاهش است ــ هرچند ا



 

 

برخالف  ده،یاما ا؛ ستین یمتعال دهیــ ا ستیجدا ن ءیاز ش دهیباشد. ا

ماده را  کیکه راه و رسم  ستین زین یصورت د،یگو یآنچه ارسطو م

است که  نیا کند یو بر آن تسلط دارد. آنچه شعر اعالم م کند یم نییتع

امر  دنیاست که نام لیدل نی. به هماند همان نیا شان دهیبا ا زهایچ

از  تشکلکه م شود یانجام م یا از دل شبکه یدر مقام سفر یمرئ

نحو است. درست  شیکه نخ راهنما یموجودات است ــ سفر یها پیت

که در  رساند یم یا فرد را به نقطه یافالطون کیالکتیطور که د همان

 .رندیناپذ ییجدا دهیو شهودِ ا ءیآن، فکرِ ش

درام  کیشود نه  یتفکر تلق یبرا یفیتیسپوزیاگر د ،یمی. خود هترون9

که  دهد یرا نشان م یمکان مثال یو ساخت نوع بیراه ترک و،یسوبژکت

 یها جنس» انیم یها اشکال، نسبت تانفصاالو  ها یدر آن همبستگ

که  چنان اگر. کند یافالطون را مجسم م ستیها( در سوف نوع) «یعال

 م،یریبگ یکیامر همان  چهرهرا با  رویانجام داد، کا توان یم یراحت به

 ازین یگریامر د چهرهکه به کامپوس در مقام  میشو یبالفاصله متوجه م

 زیآکنده از عذاب که از خود در گر یتیریدر مقام غ. اگر کامپوس، میدار

 ای شکل یاست، با امر ب بودن یشدن و چندشکل است و در معرض مثله

گرفته شود، مثل روز روشن است که  یکی مائوسیت «مراهِعلت گ»با 

دارد. اگر  ازیشکل ن ایوسخت فرم  در مقام اقتدار سفت سیچرا او به ر

شاعر وقفه و فاصله، شاعر آنچه نه  ،ییرا شاعر دوپهلو« شخص پسوا»

 یچرا او تنها کس میفهم یم آنگاه م،یکن یوجود است و نه ناوجود تلق

را  ییصدا تک نیتر جانبه همو که همه ست،ین رویکا دیو مر رویاست که پ
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مدرن،  یسقراط شیپ نیا رو،یاگر کا که نیا سر آخر. طلبد یاز شعر م

است که کامپوس  لیدل نیبد ،ردیگ یرا فرض م یامر متناه سلطه

 ینامتناه یزیشعر تن به گر یخود اجازه خواهد داد که انرژ نوبه به

ممکن از مکان  یریتصو یمیهترون هگفت ک توان یم نیبنابرا؛ بدهد

 یانجیو ساختن تفکر به م بیترک نیممکن از ا یریمعقول است، تصو

 متناوب مقوالت خودش. یباز

است که افالطون در جمهور  یهمان هیپسوا شب یاسیس پروژه یحت .4

از  یا ـ مجموعه امیپسوا ـ تحت عنوان پ درواقع. زدیر یطرحش را م

 نیشده است. در ا میکه به سرنوشت پرتغال تقد سدینو یاشعار را م

باشد با  شده داده قیکه تطب میستیمواجه ن یا اشعار، با برنامه

 فلسفهاصول عام  یبا وارس ای ها یپرتغال یندگز یجانب یها دغدغه

است  یکه مبتن میمواجه یمثال یبازساز یآن، با نوع یجا به. استیس

طور که افالطون  . درست هماننینماد یها مند نشان نظام یبر بررس

را وضع کند،  یونانیشهر  کی تیو مشروع یمثال یسامانده خواهد یم

پسوا سر آن  ابد،ی یکل یخصلت تواندو البته ناموجود که ب نیمتع یشهر

شود که )به  یپرتغال قیدق دهیاخودش باعث ظهور  یقایدارد که در بوط

و  نی( تکخشیتار شناسانه نشان صیو تلخ یبند جمع یانجیم

 کیکه نام  آن یبرا اش یمثال تیاعالم ظرف یانجیم )به حال نیدرع

شکل که افالطون  مانبه ه قاًیدق ؛ واست یباشد( کل« پنجم یامپراتور»

شهر سرشار از انصاف و عدالت  فاسدشدن) زیگر نقطه کیبا نشان دادن 



 

 

 افتنِی تیفراموش کردنِ عددِ مؤسسش باعث اولو رایاست، ز ریناگز

 ی(، صالبت مثالشود یبر آموزش هنرها م کیمناستیژ بانهیفر عوام

 یمل دهیا رورتِیص زدن وندیپپسوا، با  کند، یم لیخود را تعد ینوساز

بازگشت شاه پنهان، کل طرح و  ریناپذ ینیب شیبه تصادفِ پ اش شاعرانه

 لفافهو سالم است، در  حیصح گریاز جهات د اش یکار خود را که معمار

 .چدیپ یراز م

در کار است؟  ییگرا افالطون یکه در پسوا نوع میریبگ جهینت دیبا پس

 یزیافالطون ستبرچسب  لیاو را ذ دینبا حال نیدرعطور که  همان نه

مناسب نهفته است که او بر  نی. خصلت مدرن پسوا در امیقرن قرار بده

: رسالت شعر افکند یم دیترد یزیافالطون ست/ییگرا تقابل افالطون بودن

 .واژگون کردنشاست و نه  ییگرا به افالطون یـ فکر نه وفادار

کامل  طور بههنوز مانده تا  لسوفانیاست که ما ف یزیهمان چ نیا

پسوا بودن  ستهیشا. ستیپسوا ن ستهیشا، تفکر ما هنوز رو نیازا. میبفهم

را  دهیبودنِ امر محسوس و ا گسترده معنا خواهد بود که هم نیبه ا

 نیبه ا یعنی؛ احد یبه تعال میتن نده وجه چیه به حال نیدرعو  میریبپذ

و  ستیمتکثر در کار ن یها یگیجز تکن یزیچ که میقائل باش تهنک

 ییگرا تجربه هیکه شب میرینگ جهیرا نت یزیاصل چ نیاز ا حال نیدرع

 باشد.

که  میرا بدهکار بیغر ینسبت به پسوا است که ما احساس ریتأخ نیا به

احساس که او  نیا دهد، یبه هنگام خواندن اشعارش به ما دست م



 عصر پسوآ بودنرسالتی فلسفی: هم

 

 

19 
 

در  م،یانداز یم یگاهاز اشعار پسوا ن یا بر صفحه یخودبسنده است. وقت

خود  ریما را اس شهیکه او هم میرس یباور م نیبه ا یچشم به هم زدن

 زیچ که همه است هودهیب گرید یها که خواندن کتاب خواهد کرد

 .جاست نیهم

است. پسوا  یمیباور هترون نیکرد که علت ا الیخ توان یدر ابتدا م البته

کامل را بنا گذاشته  یاتیآثار باشد، ادب مجموعهکه مؤلف  آن یجا به

قرن  یِها و مسائل ادب تقابل همه آندر  که یادب یکربندیپ کیاست، 

از  یادیز تا حدودخصوص، او  نی. در اکنند یخود را حک و ثبت م

بود که  نیماالرمه ا پروژهکتاب فراتر رفته است. ضعف  یِا ماالرمه پروژه

 نیاگر چن یــ حت کرد یرا حفظ م مؤلف سلطهاحد،  ادتیسلطه و س

. شد یتا بدان نقطه که گمنام م کرد یم بیخود را از کتاب غا یمؤلف

ها  دگرنام ای ها می. هترونماند یمؤلف م یِتعال رِیاس یا ماالرمه یگمنام

مقابل امر  نقطه، سورز( «شخص پسوا» س،یکامپوس، ر رو،ی)کا

کل ندارند، اما در عوض  اینسبت به احد  یخاص یاند، چراکه دعو گمنام

است که  لیدل نیبه هم .کنند یاز آغاز، حدوث امر متکثر را برقرار م

. چراکه جهان آورند یرا به وجود م یها، بهتر از کتاب، جهان دگرنام

 .دیبخش تیبدان تمام توان یمتکثر و حادث است و نم واحد درآن یواقع

 تیواقع نیاز ا تر، قیبس عم یپسوا، به شکل به دستذهن ما  ریتسخ

او را به ته برساند.  تهیمدرنکه فلسفه هنوز مانده تا  ردیگ یم نشئت

خود  میتوان یو نم میابی یشاعر م نی، ما خود را در حال خواندن ارو نیازا



 

 

که  میشو یمواجه م یبافرماندر کار او  رایز م،یرا از چنگ او خالص کن

که  میریبگ یرا در پ ی: راهمیبه آن تن بده دیچگونه با میدان یهنوز نم

ما  یکه شاعر برا یا ، در وقفه و فاصلهضد افالطونافالطون و  انهیمدر 

بر امر متکثر، خأل و امر  یمتن اریع تمام فلسفه یگشوده است، نوع

و  یجابیا یکه به شکل یا . فلسفهکند یم حیو تشر میرا تنظ ینامتناه

 شهیهم یبرا انیجهان که خدا نیا دربارهحق مطلب را  انهیگو یآر

 .کند یاند ادا م ترکش کرده

  

 


