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  ی مقاومتنامرئيت به مثابه

ی در دوره» سياسِت هنر«ای سياسی باشد؟ اگر بخواهيم از ی راديکاليتهگذارندهتواند پيشچنان میآيا يک اثر هنری هم
ست؟ ی نظرگاهی سياسی؟ آيا اثر هنری بازگوکنندههای اثر خم شويمکدام مؤلفه يا مؤلفهبايست بر کنونی پرسش کنيم می

هايی گويی به چنين پرسشبرای پاسخ ورزی کند؟د با توليِد هنر سياستتوانگونه میی مدرن چههنرمنِد راديکال در دوره
نمود چنين مفاهيمی را  پس از آن، و  يازيم دست » سياسِت هنر«و » راديکاليسِم هنری«بايست نخست به فهمی کلی از می

  در شرايِط انضمامِی توليِد يک اثر هنری، يا بهتر: تاريخيِت اثِر هنری، بررسی کنيم.

ای با وضِع موجود، و راديکاليسِم هنری چنين مخالفتی را با توليِد هنر ماديت راديکاليسم چيزی نيست جز مخالفِت ريشه
ی کنشی سياسی باشد؛ به بيانی ديگر هنِر راديکال به يافتنش برپادارندههنری است که صرِف ماديت بخشد. هنِر راديکالمی

ماديت يافتِن  اً و ماديِت اثِر هنری راديکال، عيندهد ای با وضِع موجود را شکل میيافتنش مخالفتی ريشهمحِض ماديت
نيز چيزی » وضعِ موجود«کنشی سياسی است.  ،خود ،ن هنریتوليِد چناای عليِه وضعيِت برقرار، و به اين ترتيب مبارزه

وضِع «ترين تعريِف ي ساده رسيد که کلیتوان به اين نتيجهنيست جز مناسباِت مادِی حاکم بر جامعه؛ به اين ترتيب می
ي مناسبات سيطرهسره برآمده از سازد يکآنچه عينيِت جهاِن پيراموِن ما را میدارِی جهانی است. سرمايه ا، همان»موجود
بايست در ضديت با مناسبات داند، میچه خود را عليِه وضِع موجود میی جهانی است و هرآندارانه در جامعهسرمايه
ی آنتاگونيسِم گذارندههنری که پيش ی آنتاگونيسمی بنيادی با همان مناسبات باشد.دارانه به کار بيفتد و توليدکنندهسرمايه

چه جز اين است هنری است راديکال، و هرآن ی کنشی مادی در متِن آنتاگونيسِم مذکور باشدرپادارندهدرنگ بمذکور و بی
  و واداده.ارتجاعی 

؛ يک سياست گری عليِه وضعِ موجود استگيرِی سياسی، که کنشسياسِت هنر اما بياِن آنتاگونيسم نيست؛ کاِر هنر نه موضع
، نه روايِت يک رخداِد سياسی، نه بازنمايِی محتوايی . سياسِت هنروضعِ موجود استتر وجود ندارد و آن مبارزه با بيش

بيرون، در متِن  درمناسباتی است که  ای مادی عليهِ ی، که مبارزهمسائل سياسی، نه بياِن يک نظرگاه يا تحليِل سياس به مربوط
دارِی يا سرمايهگِی دنياِی امروز شده امروز، در اشباعداند که در شرايِط تاريخیِ هنرمنِد راديکال نيک میدهد. جامعه رخ می

ترين بحراِن هنِر امروز همين از شايد بزرگهر نوع محتوايی از پيش اخته شده است. ِی فرهنگی، يو کاال از فرهنگمتأخر 
امروز پيشاپيش از هر محتوايی اند و منطِق فرهنگِی حاکم بر دنياِی تر گفته شدهها پيشی حرفهمهکار افتادِن محتوا باشد؛ 

تند و  اندازه  دارِی متأخر هر محتوايی را، هرسازوکاِر حاکم بر منطِق فرهنگِی سرمايه زدايی کرده است.سياست
، و بندیتر در تاريِخ هنر شناخته، دستههر محتوايی پيشاندازد. کشد و از کار میجويانه باشد، به سرعت به درون میضديت

ها، ژانرها اند تا هر اثر هنری را در يکی از سبکهاِی هنری آمادهها و متخصصخيِل عظيِم کارشناس شده است؛ گذارینام
افتد، به جا است که اثِر هنری از کار میهمين امتصل کنند. دقيق» تاريِخ هنر«و مکاتِب هنری قرار دهند و آن را به جايی از 

ی اين است همواره در آستانههنِر امروز اسيِر تاريِخ هنر است، شود. گی میشود و دچاِر اختهکااليی فرهنگی فروکاسته می
ی ترتيب همه به اينی يک شناخت تقليل پيدا کند. که به بخشی از اين تاريخ بدل شود و به موضوعی برای پژوهش، به ابژه

به دليِل همان اند و شده فروکاسته شدهی الگوهاِی فرمی، از پيش به محتوايی تکراری و شناختهی ژانرها و همهها، همهسبک
گِی فرهنگی، هنر بيش شدهگرايی و اشباعدر دوراِن تخصصاند. و از کار افتاده نگی تقليل يافتهشدن، به کااليی فرهشناخته

ها ی حرفداند که همههنرمنِد امروز نيک می يش را از دست داده و به امری درخودمانده بدل شده است.از هميشه معنا
کار که بهاز آنپيش  و صناعتی بندی شده، هر تکنيکگفتمان تقسيماند، هر محتوايی از پيش در دِل يک تر بيان شدهپيش

  پيشاپيش شرح داده شده است.ی الگوهاِی فرمی و هر بوتيقايی و همه، شناخته شدهگرفته شود، 

چه آندست داده و از پيش مهار شده است،  محتوايی با وضِع موجود کارکردش را از هر نوع ضديتِ که در چنين شرايطی 
 ااثِر هنری است؛ دقيق »ِتوليد یشيوه«گذاشتن بر تر، دستيابد نه صرِف تأکيد بر فرم، که عالوه بر آن، و البته مهماهميت می

» بربهره«نهاده/اجرا شدنش خود فراينِد توليدشدن و پيشهنری که . همان چيزی که هنِر امروِز ايران پاک از ياد برده است
ی ديگری، برآمده چون هر توليدشدهاثر هنری، هم اً اداده، و از کار افتاده است. طبعاز مناسباِت مادِی جامعه باشد، از پيش، و
در ضديت با مناسباِت  اً ی ناميد، قطعتوان آن را کنِش هنردر توليِد اثرش، که می از وضِع موجود است؛ اما کنِش هنرمند

کند، تسخير میافتد، فضايی را چنين است که هنر به کار میاينها. بر از آنسو و بهرهنه هم ،دارانه استمادِی سرمايه
جا اين رود.کند و پيش میها يا همان مردم را در يک اجتماعِ واحد مستقر مینهد، سوژهتا را پيش میای يکسابجکتيويته

  ِش سياسی و هنر، خوِد سياست است.همان کن اً است که کنِش هنری عين

چون تئاتر، بيش از ، همو درآمدی اندک پرخرجی داردجا که توليِد ، البته نوِع علنی و درواقع رسمِی آن، از آنهنِر اجرا
  اثِر هنریی توليدِ و اگر به نقادِی ماترياليستی و اهميِت شيوهدارانه است؛ به مناسباِت سرمايه ديگر هنرها در خطِر وادادن



هاِی فرهنگی ای که از فرهنگ و رسانهدر زمانهای شدِن آن رسانها ي» ديده شدن«توان به که میشديد، قدر آنقائل باشيم، 
هنِر اجرا، ذاتِی آن است و هنرمندی که  ای نشدنِ نشدن يا رسانهيا همان ديده» نامرئيت«درواقع مشکوک بود. اشباع شده، 

اين است  رااجهنِر در  ی اصلیمسألهکل بد فهميده است. ی اجرا و اجراگری را بهمسألهاهميِت اين موضوع را درک نکند، 
کنارگذاشتِن ژانرهاِی هنرِی پيدايِی اين هنر، خود حاصِل ی آن، همان نامرئيت است. راديکاليتهی کنندهتضمين ترينبنيادیکه 

که تلفيِق چند ژانِر هنری باشد، کنارگذاشتِن هنِر اجرا بيش از آنهاِی ژنريک بوده است؛ بندیگردانی از قالبو روی موجود
، که برآمده از و سينما معماری، عکاسیسازی، نقاشی، موسيقی، تئاتر، مجموِع حجمهنِر اجرا نه ژانرهاِی موجود است: 

ری قائل نباشيم و تعريِف هر هنر حتا اگر به ذاِت هنر، يا امِر وجودِی اثِر هنها است. ی اينهمهتعيِن ژنريِک به » نه«يک 
» اجرائيت«و زيِر باِر مفهومی چون  نضمامی يا تاريخيِت يک اثِر هنرِی خاص، منوط کنيمسره برآمده از وجِه ارا يک
ندادن به بنيادی است: تن»ِ نه«آن گر در هنِر اجرا است وفاداری به ای اتوانيم يقين کنيم که راديکاليتهکم می، دستِ نرويم

عمومی پيراموِن  ذهنيتِ بر  چهآن در عصِر صنعِت فرهنگ. درگيرنشدن با مناسباِت مادِی ديگر هنرهاديگر هنرها، يا بهتر: 
ها بر فضاِی ی جايزهسيطره است: »ژورناليسِم بازار« سرهنيست، که يک» ژورناليسِم حقيقت«تنها نه سيطره دارد هنر

ای بر موسيقی، مقاومِت هنرمند ماهوارههاِی ها بر هنرهاِی تجسمی و تلويزيونحراجیها بر سينما، جشنوارهادبيات،  عمومیِ 
گيرِی ی بنيادين در شکلايدهتوان که میقدر دشوار ساخته است آن ،ی توليددارانه در شيوهندادن به مناسباِت سرمايهدر تنرا 

ی توليِد غيِر شيوهی بنيادين آن را در به اين ترتيب، راديکاليتهقرائت کرد و  ،همين کنارگذاشتِن ديگر ژانرهاهنِر اجرا را 
  وجو کرد.، يا همان نامرئيت جستدارانهسرمايه

  پرسِش شعر

. تِک هفت هنِر شناخته شده استی قاطع به تک»نه«؛ يک گردانی از هنرهاِی مختلف برآمده استاز برآينِد  رویهنِر اجرا 
ی ارتجاع يا همان بودن در آن را نشانهموسيقايی بودن وبودن، داستانیبودن، تئاتریسينمايیهرنوع توان به اين ترتيب می

اما چرا به وجود آورده است. اين ژانِر هنرِی نوظهور را ی بنيادينی دانست که کنارگذاشتِن اصالت، کنارگذاشتِن راديکاليته
به همين ؟ منس شعری خوانده شودراگر در هنِر پرفو چيست؟ نقِش شعر در اين ميانه ؟بودنبودن، و نه ادبياتداستانی

  خورد.در روزگاِر مرِگ شعر، موضوع يک تای تازه میچنين نيست؛  توان آن را ارتجاعی خواند؟گی میساده

  چون يک عالمِت بيماریهم »سينما و ادبيات«

ی اخير باعث شد توجه فضاِی عمومِی نقِد سينما در چند دههصنعتِی - داشتِن نقد و نقادی در سينما، و البته نگاِه فرهنگیرونق
در هاليوود کند و از هاليوود کسب میهايش را ی الگوپردازیهمهی سينما و ادبيات تشديد شود؛ صنعِت سينما بطهبه را
گرايی ی تخصصورهطجا اسشدِن فيلم؛ آنبعد ساختهنامه و رمان، بعد اقتباس و نوشتن فيلمنخست ست: ایچيز حرفههمه

از » ایحرفه نويِس رمان«چون ای هممشکل اما در وجوِد پديدهای و... ای، کارگرداِن حرفهنويِس حرفهنامهفيلم حاکم است:
ها نده است که رماناکار را به جايی کشدارِی متأخر فضاِی فرهنگِی سرمايهی هاليوود بر سيطرهمنظری هاليوودی است. 

ها و الزاماتی بوتيقايی يا بهتر: محدوديتکه تر از آنتر، ومهمو چنين چيزی، پيشکنند؛ ها کسب میاز فيلمشان را راعتبا
را نيز » امکاِن رمان«کند، تزريق و البته تحميل مینويسی ناخودآگاِه کنِش رمانهاِی سينمايِی بسياری را به گیبازدارنده

هوا ديگر نه برای سربهزده و هاِی فرهنگنويسرمانکند. گيری مینويسی پيشی رمانمخدوش و از توليِد بوتيقاهاِی تازه
هاِی دولتی از آثارشان به هايی با بودجهشدِن فيلمشان هم به ساختههاِی وطنی؛ و نمونهنويسندخواندن، که برای هاليوود می

هاِی سينمايی همواره در حاِل کشِف آن حاکم بر جشنوارهی شناسانهکه نگاِه شرقست ها در حالیی اينو همه .آيندمیوجد 
سينماِی استقباِل جهانی از توان . به اين ترتيب میداستانیبینيست:  خصوص در هاليوود،، و بهست که در غربچيزهايی

چون وجو کرد؛ اقبالی جهانی که فيلسوفی هم، جستستعمارابرآمده از شناسانه و البته کيارستمی را نيز در همان نگاِه شرق
مراِد فرهادپور و مازياِر اسالمی در  کند.فريبد و او را به مدافِع سرسخِت کيارستمی بدل مینانسی را نيز می

ساختن از ضعِف تکنيکی و فضيلتواساِس چنان سينمايی چيزی نيست جز اسند که خوبی نشان دادبه» تهرانـپاريس«
است که  گِی برخوردارهاط زندفقگی؛ ی زندزده در ستايِش غيرمسئوالنهعرفانيک ايدئولوژِی ، به همراِه سينمايی
خصوص در خاوِر ميانه و جهاِن سوم چيِز قابِل ستايشی نيست؛ سينماِی ايران اما از پِس به مردم،زندگِی  ؛ستکردنیستايش

سوِی  سينماِی ايران را به يغما برد.هاِی ساله بخِش زيادی از پتانسيلبيست تميسمیسکيارکلی واداد و پشِت چند جايزه، به
 منتقداِن هاليوودیِ نتايِج ديگری هم داشته است: ارتباِط ادبيات و سينما در فضاِی ژورنال، يافتِن : اهميتاين ماجراديگِر 

خصوص هاليوود چشم دوخت. کم بازاِر رمان نيز به بازاِر سينما و بههاِی پليسی شدند و کمی رمانکاِر ترجمهبهادبيات دست
نويس گی رمانهمهنفسی کاذب کسب کردند و جمعی اعتمادبهدستهنمايد که سينماگران جا رخ میمازاِد موقعيِت فوق، آن

دست به سينماگِر جهانی خورد که جايی به چشم میی چنان ابتذاِل فراگيری آنکنندهی فاشدردنشانه، يا نقطه. شدند
هايی، تضمينی ان کتابی چنشده؛ فروِش تضمينافتدو سعدی و نيما می حافظزند و با قيچی به جاِن شعرهاِی سازی میکتاب



ترين شکلش کارِی فرهنگی به واضحکاسبگی و پيشهی فرهنگدهندهنشانتنها نهارتباط است، به محتواِی کتاب بی اً که مطلق
فضاِی  درتأکيد بر ارتباِط ادبيات و سينما که خالصه اينسازد. چنين ابتکارهايی را آشکار می بودنِ »بازاری«است، که 

نويسی در ايران را تغيير ی رمان يا پارادايِم رمانمسأله، که رماِن فارسی چيزی نيفزودهی به بدنهتنها نه ايرانعمومِی هنِر 
رماِن امروز بايد چيزی جز سينما باشد، و . چنين خواستی از پيش برخطا است؛ نوشتن برای سينماداده است: رمان

فيلمی که در تخيِل ی دستانهخطی، تصويرگرا و خاميا توصيِف » گزارِش فيلم«رمان بنويسد نه نويِس امروز بايد رمان
فضاِی عمومِی نقدهاِی سينمايی بر ادبيات سود برده است تأکيِد سينماِی ايران تاحدودی از  از سوِی ديگر ساخته است.خويش 

جدايِی «از استقباِل هاليوود ؛ توجِه او به داستان باشدبسا حاصِل ، چههاِی اصغِر فرهادیساختهی قوِت نقطهبراِی مثال و 
فضاِی ژورنال بر محصوالِت اگر بر تأثيرگذارِی  برده.نام اثرِ  یِ داستانقوِت ست مبنی بر اینشانه کمدستِ » نادر از سيمين

شوند و ها که خوانده میکه نگاِه هاليوودِی منقداِن سينما، البته آنتوان چنين نتيجه گرفت میسينماِی ايران اعتقاد داشته باشيم، 
ی دهندهليوود را راضی کرده است؛ و چنين چيزی نشانهاکم دستِ ونظر در سينماِی ايران را پيروزند، نبرِد هژمونيِک نقد

تمامی در هژمونی بهو  اند»غياِب منتقد«درگيِر چون ادبيات، گويا مابقِی هنرها نيز همتفاوِت سينما با ديگر هنرها است: 
؛ درست همانند سازیصنعِت فرهنگکلمه:  جايزه، جشنواره و يک: نشرياِت بدوِن نقد، بازار استهاِی اختياِر بازار و رسانه

 ، همههنرهاِی ديگردر تأثيرگذارِی برآمده از فقداِن نقد سينماِی ايران، با چرا تأثيرگذارِی نقد در اما چرا چنين است؟  .سينما
ئِت البته نه قرا، »گیزدهغرب«پاسِخ چنين پرسشی را بايد در مفهوِم سازی منتهی شده است؟ صنعِت فرهنگبه تقويِت 

تر ندارد و آن ونظر يک خروجی بيشی نقدگی در حوزهزدهغرب؛ وجو کرداحمدی از اين مفهوم، جستآل
جمعی در برابِر نظرياِت وارداتی، دستهگِی يک واداده ترجايی، و از آن هم مهمنی اي. فقداِن يک نظريهست»نويسیترجمه«

 مستقل از وجودداشتن يا وجودنداشتنِ نقد و کنِش نقادانه، رسالِت اصلِی بر زمين ماندِن کار را به جايی کشانده است که 
تاريخِ  گی کنند.نمايندهها را نظرِی آن سوِی آبهاِی اند تا آخرين ويترينمنتظر ماندهاند و به غرب خيرهکه  ستنقدهايی

گی را ست مبنی بر از کار افتادِن نقد در حاِل حاضر، و رمِز اين ازکارافتادهی اخير، داِل ديگریسينماِی ايران در دو دهه
  نويسِی انتزاعی.ترجمهوجو کرد: ها جستونظربايد در وجِه اشتراِک اکثريِت نقد

  شعر و هنِر اجرا  

، به خودِی خود ی ايجابِی نوشتاِر حاضر مبنی بر امکاِن شعرخوانی در هنِر اجراکه سويه ددهمی »سينما و ادبيات«ماجرای 
 افتادچه برای رمان اتفاق آنچون به سرنوشتی هرز همی شعر اگر نه هنِر اجرا، که دربارهو چه بسا هيچ ارزشی ندارد 

در هنرهاِی اجرايی » شعرخوانی«احياِی  هاِی ديگری برایروشچنين چيزی ناگزيريم گيری از برای پيشدچار شود. 
اجراِی «و » شعِر اجرايی«چون بايست لختی بر مفاهيمی هممیی شعر شويم، که وارِد مقولهوجو کنيم. پيش از آنجست

ی شعرها شعری که براِی اجراشدن نوشته شده است؛ پس همهشعِر اجرايی به چه معنا است؟  درنگ کنيم:» شعری
د؛ انهکردبعدتر کتابتش میاند و گفتهشود. شاعران همواره شعر را مینوشته می» به صدا درآمدن«اند؛ شعر برای اجرايی

ها را ها و پرسشی توهم، همهخوب فهميده شودهمين اصطالِح نيمايی اگر دکلماسيوِن شعر، همان اجراِی آن است و 
اما » اجراِی شعری« بر خطا.  هسريکاست ای ی شعِر اجرايی، اضافهکند. بدين ترتيب اضافهاجرا برطرف میی درباره

گذارد پيش میی فرم را فهمی بوتيقايی از مقوله» هاخطاب به پروانه«شعرهاِی رضا براهنی در ؛ ی هفتاد استمحصوِل دهه
فهِم مذکور است. براهنی » هاِی شعریو موتيفها اجراِی زبانِی درونمايه«وجوِی و در پيشروترين شعرهاِی کتاب در جست

را نيز ذيِل شعِر نيما  و با غيِر نيمايی خواندِن شعِر خويش، بوتيقاِی شعِر آزاِد شاملويی نهدنام می» زبانيت«ی فرم را از ايده
ی ديگر که »واژهگنگ«ی هفتادی باقی مانده چيزی نيست جز يک هاِی دههدر بحث» اجرا«ی چه از استورهآنخواند. می

مفاهيِم نقِد شعر کنار ی دايرهرا از » اجرا«ست که بدين ترتيب ضروری؛ روِی دسِت شاعران و منتقداِن شعر مانده است
سره به مفهوِم فرم بينديشيم. يکچه براهنی پيش گذاشته، تر و متکثرتر از آنپيچيدهتر، تازههاِی گويی به فرمبگذاريم و با آری

  ادبياتی، نادقيق و از کار افتاده است.معنا و نادرست، که اصطالحی تاريخای بینيز اگرنه اضافه» یاجراِی شعر« پس

يا تقليِل شعر به چيزی براِی اجراکردن،  در هنِر اجرا است؛ نه» شعرخوانی«با اين تفاسير، تأکيِد نوشتاِر حاضر بر 
مفهوِم شعر بايست کمی بر پيش از آن اما می .»اجراِی شعری«و  »شعِر اجرايی«نظيِر  آوانگارديسِم پِس پشِت اصطالحاتی

  ر راه يافته را از شعر جدا کنيم.چه از ادبيات به هنرهاِی ديگچون يک اثِر هنری دقيق شويم و بکوشيم آنهم

ای به نکتهبر نفوِذ ادبيات در ديگر هنرها از منظری تاريخی دقيق شويم، اگر برای ادبيات تاريخی قائل شويم، يا بهتر: 
ادبيات منهاِی «درواقع ديگر چيزها. است، نه » داستان«چه از ادبيات در هنرهای ديگر راه يافته، آن ظريف خواهيم رسيد:

تاريِخ «رضا براهنی در  گز در هنرهاِی ديگر يافتنی نيست.ماند و هرناميم باقی میمیچه ادبيات هميشه در آن» داستان
فشرد که داند؛ او بر اين اعتقاد پای میمی» فقداِن تراژدی«ی تشتت فرهنگی در خاوِر ميانه را يکی از داليل عمده» مذکر

توان آن را گذار از حماسه به ترين خوانش میکه در کلی، اش در يوناِن باستاندر مطلِع پيدايی غرب رونِد تاريخِی ادبياتِ 



زمين که گذاِر اصلِی ادبيات از حماسه به تغرل جا، در خاوِر ميانه و مشرقتراژدی دانست، روندی صحيح بوده است و اين
تراژدِی يونانی منجر به را بتوان چنين بازنويسی کرد:   اواستداللِ شايد روندی نادرست طی شده است. بوده است، 

درگير کرده و » امِر اجتماعی«، آن را با ادبيات در تئاتِر يوناِن باستان» به صحنه آمدن«ادبيات شده و همين ترشدِن جمعی
ناميم، ختم شده مروز غرب میچه اگرفتِن آنی يونانی و شکلرستگارِی ادبياِت يوناِن باستان، نيز تولِد فلسفهدرنهايت به 

سرايی و قصيدهسرائی به حماسهتر که شويم بر ادبياِت فارسی، تحِت تأثيِر ادبياِت عرب، دقيقزمين اما، در مشرق .است
توان چنين قرائت کرد که ادبياِت فارسی مدام بودِن شعِر قديم را نيز میدرواقع دربارینويسی استحاله يافت؛ بعدتر به غزل

به اين ترتيب ور شد. هاِی بالغی و صنايِع بديع غوطهگیدر پيچيده ترهرچه بيشت و ارتباطش را با امِر اجتماعی واگذاش
توسِط مردم فاصله گرفت و به چيزی تخصصی و مربوط به اهالِی فن يا امری » شدنخوانده«تر از شعر هرچه بيش

قِد ی تمامنمايندهتوان آن را سبکی که مینمايد، ای را وامیگیدرخودماندهسبِک هندی اوِج چنين ساالرانه، تقليل يافت. فن
بر اهميِت ادبياِت مشروطه دست گذاشت و  اً توان مجددبراهنی قائل باشيم می اگر به تحليلِ  ادبياِت قديم دانست.تاريخِی زواِل 

  بنياديِن ادبياِت فارسی دانست.تحوِل  آن را آغاِز حقيقیِ 

ترين توان آن را هوشمندانهاگرچه حاوِی حقيقتی ژرف در نظرگاِه او است، و چه بسا می دهدروايتی که براهنی به دست می
ی ادِب فارسی را بنيان گذاشت، شناختی از تاريخِ هزارسالهقرائت از تاريخِ ادبياِت قديم پنداشت و بنا بر آن پژوهشی ديرينه

نظرگاهی اين چنين ی مسألهها است. ی حاکم بر آنشناسانهقهايی وجود دارد نگاِه شرای که پِس پشِت چنين تحليلنکتهاما 
نوعی  ترکند و بعدمراد می »ی غربفلسفه«و » ادبياِت غرب«الگويی را مبنی بر پيشرفت و رستگارِی  است که از پيش

گاِر تاريِخ ماندهدرونبايست ادبياِت فارسی میگذاشتِن هرنوع روايِت تاريخی از پيشگيرد؛ نگارِی تجويزی را پيش میتاريخ
ً اساسادبياِت خاورميانه رقم بخورد.  ای برخطا است و حاصِل ی ادبياِت ايران با ادبياِت غرب، مقايسههرنوع مقايسه ا

شناسی، و شرقی گذارانه بر ادبياِت شرق نيز خود بازتوليدکنندههرنوع تأکيِد ارزش اً ست. طبعانضمامیگرفتِن مسائل يدهناد
ی الگوبرداری از رونِد تاريخِی ادبياِت غرب و در پيش گرفتِن ارائهست، اما جايیمسائِل اينی توريستی به گاهدديمحتوِی 

ای برای نقِد شناسیسازِی مسائل و چنين روشی ايران، چيزی نيست جز سادهقرائتی انتقادی از تاريِخ ادبيات يا فلسفه
  بنيادی است.»ِ گیزدهغرب«از يک برآمده تر: پيشرفِت تاريخی که مهمخطی از برآمده از تصوری  تنها، نهشناختیديرينه

  سرايِت ادبيات به ديگر هنرها

توان هستِی تنيده است که هرگز نمیتاريخِ ادبيات چنان با تاريِخ شعر درهمنه.  اً مطلقتوان شعر را از ادبيات جدا کرد؟ آيا می
ی مسائِل اين نوشتار، کم در محدودهانتزاعی نظری اما، شايد بتوان پيش گرفت و دستِ ای را برای آن دو قائل بود. جداگانه
اگر سعی کنيم ناميم. می» شعرـنه«پس چه زينيا همان» ادبياِت منهاِی شعر«و » شعر«: ای مفهومی را بررسيددوگانه

تنها شعر است که دروِن دانست؛ » پيشازبانی«توان میخاستگاهی برای اين دو مفهوم متصور شويم، تنها پيدايِی شعر را 
عر، هميشه شـاست و نه» امِر به زبان آمده«تر از يک شعر همواره چيزی بيشی آن زبان نيست. ماند و مادهزبان باقی نمی

، شِد صيرورتی عطفی از رونشعر زبان؛ شعر اما در نقطهـی نهی شعر صدا است و مادهمادهدروِن زبان محصور است؛ 
چه از ادبيات به ديگر هنرها توان چنين نتيجه گرفت که همواره آنبه اين ترتيب می يافته است.مند ارتقا به امری زبان

ست شامِل بدن و مادی ایبه مجموعهشعر، يک نمايشنامه، ـتئاتر، برآمده از سرايِت يک نهشعر بوده است. ـسرايت کرده، نه
که در بازِی بازيگران: لحن،  طراحی و اجراِی اين سرايتدراماتورژی چيزی نيست جز اشياِء صحنه؛  و گفتاِر بازيگران

سينما نيز چيزی نيست جز شود. متجلی میگذاری و... پردازی، رقص و..، طراحِی صحنه، نورپردازی، موسيقیشخصيت
  .نامه، به تصويربار فيلم، و اين ديگرشعرِ ـسرايِت يک نه

ی ادبيات رقم سرايِت ادبيات به ديگر هنرها همواره به قيمِت از دست شدِن مادهتوان چنين نتيجه گرفت که با اين تفاسير می
مذکور را مؤکد »ِ از دست شدن«توان گاه می، آن»متن«شعر را ـبدانيم و ماديِت نه» صدا«اگر ماديِت شعر را خورده است. 

ماند ای که باقی میتنها نکته». تصوير«شود و در سينما ظاهر می» صحنه«رود و یاز دست م» متن«در تئاتر کرد: 
 است مطلقشعر، نيست؛ يا شعر است يا چيزیـخوانند اما نهچه به آواز میآنست: آواز. سرايِت ادبيات در هنِر موسيقی

؛ در است» تصنيف«، يا همان »آوازخواندنشعری براِی «نويسند شعر نيست، که چه براِی آواز میآنبيرون از ادبيات. 
سرايِت شعر به موسيقی نيز منجر به از شود چه؟ وقتی شعری به آواز خوانده می ی شعر درميان است.جا اما مسألهاين

گاه حکِم نوشتاِر حاضر مبنی بر از پافشاری کنيم؛ آن» ی شعر صدا استماده«اگر بر فرِض  شود؟ی شعر میشدِن مادهدست
ای را اما بايد در پاسِخ چنين مسألهشود. رو میسرايِت آن به ديگر هنرها با مشکلی جدی روبهی ادبيات در ست شدِن مادهد
ست؛ او در توضيِح شعر »شعرخوانی«فشرد تأکيد بر اهميِت چه نيما بر آن پای میآن وجو کنيم:شعر جست ِ»دکلماسيون«

ی نيمايِی مذکور را از شرايِط تاريخِی کاِر نيما اگر آموزه. کندمی تأکيد» دکلماسيوِن طبيعِی کلمات« بر اً خويش مکرر
ضديت با در  اً هاِی نظرِی نيما را صرفی کوششههمجا و اکنون احيا کنيم و در شرايِط انضمامِی اين اً آن را مجددو  ،منتزع



ی شعر مادهگی توضيح داد: سادهشناختِی آن با شعر را بهی آواز و ارتباِط هستیتوان مسألهگاه میشعِر قديم قرائت نکنيم، آن
ماديت » به صدا درآمدن«به اين ترتيب شعر تنها وقِت ؛ »شعرخوانی«شدِن آن است، اما نه به آواز، که در صداِی خوانده

ِت يک شعر همواره چيزی از شعر کم دارد؛ متِن يابد، نه وقتی بر کاغذ نوشته شده است. درواقع متِن شعر، يا بهتر: متنيمی
بايست در همان از دست شدِن از دست شدِن ماديِت شعر در آواز را مینشده. شعر، يک شعِر بالقوه است، يک شعِر محقق

جا است که همين اً آيد و دقيقبهتر: به موسيقی درمیشود، يا در آواز شعر موسيقايی میدکلماسيوِن شعر قرائت کرد؛ 
چه امروز آننهد: موسيقِی ايرانی همين نکته را از جهتی عکس پيش میتاريِخ تأمل بر گيرد. ی بنيادين صورت میاستحاله

هفت صداها است که در گذارِی فرکانسِی بندی و فاصلهتقسيمبرآمده از شود خوانده می »رديِف موسيقِی اصيِل ايرانی«
بندِی آن است، ريشه آوری و طبقهجمعموسيقِی مقامی که رديف برآمده از خاستگاِه گذاری شده است؛ دستگاه و پنج آواز نام

ی توسعهگيری و توان شکلمیبه اين ترتيب ست. هايی موسيقايی براِی به آواز خواندِن غزِل فارسیريزِی فرمدر طرح
در گرِو سراسر  ايرانیموسيقِی سازوکاِر فرمِی داشتِن آواز در آن تفسير کرد و نتيجه گرفت با محوريتموسيقِی ايرانی را 

وبيش عقالنی به نظر با توجه به اهميِت شعر در فرهنِگ ايرانی چنين تفسيری کمسرايِت شعر به موسيقی بوده است؛ 
ترين پيشنهاد برای نوازی و موسيقِی سازی را شايد بتوان مهمبه اين ترتيب تمرکز و تأکيِد حسيِن عليزاده بر بداههرسد. می

خصوص تأکيِد عاميانه بر موسيقِی ، بهنوازِی صرفو رديف خوانیچراکه رديفتحولی ژرف در موسيقِی ايرانی دانست؛ 
عالوه بر  کند.ساالری محدود میبه مهارت و تکنيکدان را ِر موسيقیکاو  مسدود، تاحدودیی خالقيت را عرصه آوازی،

را نيز » مولويه«و » لوليان«، »سفر به ديگرسو«آثاری چون توان دستاوردهاِی آوازِی شهراِم ناظری در حسيِن عليزاده می
» موسيقِی عرفانی«تحِت عنواِن رها کند و » خوانیرديف«از کوشد تا هنِر آواز را ناظری میدر همين راستا قرائت کرد: 

توان کاِر هردوی به اين ترتيب می ست، پيش بگذارد.چه در رديف يافتنیجدا از آنرا،   ايرانیتری از هنِر آوازِ هاِی تازهفرم
 ماديِت موسيقی يا همانو تأکيد بر شعر؛ رهاسازِی موسيقِی ايرانی از ای بنيادين دانست: ايشان را حامِل راديکاليته

اِن شعر، يا بهتر: گرِو بيهاِی فرمِی موسيقی در وجوها و پرداختی جستهمهکه آنبیبندِی صداِی سازها و آوازها، ترکيب
  .رودکلی از دست میشود و فرِم آن به؛ همان شعری که به آواز خوانده میباشد »محتواِی شعر« گریِ بيان

در هنِر اجرا اما » شعرخوانی«ی ادبيات شده است؛ سرايِت ادبيات به ديگر هنرها همواره منجر به از دست شدِن ماده
ی شعر در ايجاِد فضا و تسخيِر تواِن بالقوهسو تواند از يکحفِظ ماديِت شعر در چنان سرايتی میست. سره کاِر ديگریيک

يب ظرفيِت شنيدارِی موجود در فرهنِگ ايرانی را بارور کند، و از سوی ديگر، ذهنيِت حاضرين را بالفعل، و به اين ترت
چنان توهمی را ، بشورد و تفسير کردمحدودشدِن شعِر فارسی در متن و متنيت توان آن را در عليِه مرِگ شعر، که می

هنِر اجرا نيز شان نيست در که جز متن و متنيت هيچ ندارند و تشکِل آوايِی شعر دغدغه شعرهايی اً طبعسره بر باد دهد. يک
به اين ای نيست. هيچ راديکاليتهبرقرارِی به خودِی خود ضامِن  ،اجراهادر » شعرخوانی«ناکارا خواهند بود و صرِف 

هرگز خبرند، آوردهاِی متأخِر آن بیاز دستشناسند و ها که شعِر فارسی را نيک نمیآنخصوص بهترتيب اجراگران، 
که چه شعری که نفِس شعرخوانی اهميت داشته باشد، اينتر از آنبيشخوبی بالفعل کنند و چنان پتانسيلی را بهتوانند نمی

 ِر اجراجايی در هنروی اصيل و اينيک پيششعرخوانِی آثاِر پيشروِی شعِر امروز، ، و است شود، حائِز اهميتخوانده می
دهد نويسند نشان مینمايِش آثار خويش می» مناسبتِ به«هايی که اهالِی هنرهاِی تجسمی نگاهی سرسری به متنخواهد بود. 
، که شناخت و درکی حداقلی از خبرندهاِی شعِر فارسی، اين پيشروترين هنِر امروِز ايران، بیاز داشتهتنها که ايشان نه

  مياِن ايشان در حکِم کيميا است.در » متِن هنری«ادبيات و 

  

  


