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تاریخ هنر و تاریخ ادبیات: برخی اندیشه  های تصادفی

نویسنده: اولگ گرابار
مترجم: لیال غفاری 1

 دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.پست الکترونیک: . 1

ــر و  ــخ هن ــِن تاری ــر گرفت ــم در نظ ــا ه ــگاه اول، ب در ن

ــر  ــد. از نظ ــر می  رس ــه   نظ ــی ب ــات، عقالن ــخ ادبی تاری

تاریخــی، هــر دو تعمــق بــر زمــان و توضیــح آن 

ــی  ــوای زیبایی  شناس ــر دو از محت ــن ه ــد. همچنی دارن

عمــاُل پذیرفتــه برخوردارنــد و بــه   لحــاظ نظــری، 

ــت  ــک حال ــر دو در ی ــتند. ه ــده  هس ــدی ش فرمول  بن

تنــش بعضــی اوقــات گیج  کننــده، در زمان  هــای دیگــر 

غنــی- میــان نقدگــری و تاریــخ، همچنیــن بیــن توجــه 

بــه اثــر هنــری ملمــوس و ضــرورت قاب  هــای انتزاعــی 

ــر2  ــوان تصوی ــعر به  عن ــد. از ش ــکونت دارن ــع، س مرج

هــوراس3 بــه بعــد، یــک همبســتگی قــراردادی محتمل 

مابیــن نقاشــی و شــعر طــرح شــده و دوره  بنــدی تقریبــاً 

مشــابه، از هنرهــای دیــداری و ادبیــات رخ داده اســت. 

  عــالوه   بــر ایــن، خلق  وخــوی و آمــوزش محققــان، بــرای 

ــا هنــر و ادبیــات را  ــر ســاخته اســت ت آن  هــا محتمل  ت

در قیــاس بــا هــر رشــته  ی دیگــر و شــیمی یــا اقتصــاد، 

بــا هــم در نظــر گرفتــه و از مصادیــق     حوزه  هــای موثــر 

بــر هنرهــا، اســتفاده نماینــد.

همین  کــه به  دنبــال فراتــر رفتــن از معادل  هــای نســبتاْ 

ــعار  ــی« و اش ــمه  های »ادب ــا مجس ــی  ها ی ــح نقاش واض

ــا توصیف  هــای  ــرات ی ــا اث ــا رمان    هــای »تصویــری« ب ی

بــروز  پیچیدگی  هــا  باشــیم،  »نقاشــانه«  دیــداری 

ــی  ــبی، جزئ ــور نس ــا به  ط ــی از آن  ه ــد. برخ می  نماین

هســتند. بنابرایــن، مشــکالت قابل    مالحظــه  ای کــه 

در تعریــف گاه  شــمارانۀ دورۀ رمانتیــک در ادبیــات 

انگلیســی، فرانســوی و روســی و در موســیقی و نقاشــی 
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آلمانــی یــا فرانســوی رخ می      دهنــد، ضرورتاْ واژه  شناســی 

بی  اعتبــار  را  پدیده  هــا  ایــن  تمــام  بــرای  معمــول 

نمی  کنــد. به  طــور کلــی ســادگی گاه  شــمارانه، به    نــدرت 

چنان  کــه دلخــواه اســت، عملکــردی رضایت  بخــش 

ــک  ــا ی ــته، تنه ــدی پیوس ــت، دوره  بن ــا در نهای دارد؛ ام

جنبــه از تاریــخ یــا نقدگــری را در نطــر دارد.همچنیــن 

دیگــر پیچیدگی  هــا، از گونــۀ متفاوتــی از تاریــخ   نــگاری 

منتــج می  شــوند. بنابرایــن زمانی  کــه تاریــخ هنــر و 

تاریــخ ادبیــات، یــک واژه  نامــۀ فنــی همگانــی از توصیــف 

اصطالحــات  می  شــوند،  ســهیم  را  معرفت  شــناختی 

ــزان  ــه می ــا ب ــی معن ــر معنای ــرد، از نظ ــه   ف ــر ب منحص

ــژه  ــر به  وی ــن ام ــد. ای ــر می    کنن ــه  ای تغیی قابل  مالحظ

زمانــی صحــت دارد کــه از ســطح بســیار عمومــی 

»ســبک« یــا »موضــوع اصلــی« به  ســوی لغــات دقیق  تــر 

ماننــد اســتعاره، شــمایل، تصویــر و مــواردی از این قبیل 

بپردازیــم. بــرای نمونــه واژۀ »ژانــر« در ادبیــات و هنرهــا، 

به  طــور جالب  توجهــی از معانــی متفــاوت برخــوردار 

اســت. تاریــخ هنــر جوان  تــر از تاریــخ ادبیــات، بــا 

ــه  ــد ب ــدازه مقی ــان بی  ان ــر و همچن ــن کم  ت متخصصی

دوره  هــا و نواحــی مشــخص، نتوانســته اســت یــک 

ــه  ای  ــل دامن ــا حداق ــی، ی ــول عموم ــی مقب واژه  شناس

ــای  ــایی دغدغه  ه ــا شناس ــده، ی ــه ش ــی پذیرفت از معان

مشــابه بــا آنچــه در نظریــۀ ادبیــات ولــک و وارن4 یافــت 

ــر  ــریۀ هن ــت  نش ــی اس ــد. کاف ــداع نمای ــود را اب می  ش

دانشــگاه، بــا انگلیســی دانشــگاه طــی دوره  ای از ســال  ها 

ــا و  ــادۀ دغدغه  ه ــرت فوق  الع ــا مغای ــود، ت ــه ش مقایس

اصطالحــات مشــاهده گــردد؛ امــری کــه در  نــگاه اول، 

بــرای بی  اعتبــار نمــودِن تاریــخ هنــر، بســی زیــاد اســت.

نکتــه ی ســاده تر ایــن اســت کــه در پــس همبســتگی 

  ظاهــراْ موجــه فکــری و معرفت  شــناختی بین دو رشــته، 

ــاختگی  ــطحی و س ــب س ــا اغل ــا و مغایرت  ه هم  ارزی  ه

ــا در غیــر این  صــورت، علی  رغــم  پنداشــته  می شــوند. ی

توضیحــات  نیازمنــد  اســتثناها،  از  اندکــی  شــمار 

می  گردنــد.  واژگان  بــدون   تغییــر  و  خســته  کننده 

ــی  ــا ادب ــری ی ــار هن ــا آث ــب ب ــد، اغل ــا منتق ــق ی محق

ــم   و  ــک و ک ــه ی ــک ب ــه ی ی ــک رابط ــا ی ــا ب ــه ی ثانوی

بیــش بدیهــی، بیــن یــک نقاشــی )به  مراتــب بیشــتر از 

مجســمه یــا اثــر معمــاری( و یــک اثــر ادبــی )رویــدادی 

ــی  ــروکار دارد. حت ــعر( س ــک ش ــا ی ــان ی ــک رم در ی

ــرِی  ــد هن ــه منتق ــر5 ، ک ــد بودل ــی مانن در نمونه  های

تیزبینــی به  شــمار آمــده و در برخــی از مشــهورترین )و 

ــم از نقاشــی  ها  ــن( اشــعارش، مله ــن گمنام  تری همچنی

و نقاشــان بــود، ممکــن اســت پرســش ایــن باشــد کــه 

ــام فانوس  هــای  ــع اله ــل منب ــی در مقاب شایســتگی ادب

دریایــی6 ، بیشــتر وامــدار نقاشــانی  اســت کــه بــا شــعر 

عظمــت  ترتیــب،  به  همیــن  می  شــوند.  برانگیختــه 

ــش  ــاالْ بی ــه8، احتم ــروا7 از دانت ــازی  های دالک تصویرس

ــارت  ــت. به  عب ــاش اس ــوغ نق ــون نب ــوع، مره از موض

دیگــر، الهــام، آشــکارا  از فرم  هــای کالمــی بــه دیــداری 

و برعکــس، بخــش اعظمــی از تاریــخ ذوق یــا شــخصیت 

امــا  را شــکل می  دهــد؛  هنرمنــدان منحصربه  فــرد 

ممکــن نیســت کــه موضــوع طــرح شــده توســط 

ــر و  ــخ هن ــن تاری ــۀ بی ــی رابط ــریه، یعن ــتار نش ویراس

ــات را توضیــح دهــد. ــخ ادبی تاری

بــه دالیــل متعــددی، کــه برخــی از آن  هــا بعدتــر مــورد 

بحــث قــرار خواهنــد گرفــت، اکنــون امکان پذیــر 

ی  معنــا«  »معنــای  پیچیــدۀ  نــوع  کــه   نیســت 

همســانی، بیــن تاریخ  هــای هنــری و ادبــی ایجــاد 
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شــود. فهرســت نمــودن تفاوت  هــا و تشــابهات ادبیــات 

و هنرهــای قابــل  درک دیــداری، احتمــاالْ در هــر امــری، 

ــر  ــه ذک ــا دو نکت ــک ی ــد ی مثمــر ثمــر نیســت؛ هرچن

خواهــد شــد. همچنیــن بــه نظــر مــن، فراهــم نمــودن 

ــات کتاب    شــناختی  ــر دســته  بندی منســجم از ملحق ه

ــوع،  ــون موض ــود پیرام ــات موج ــی مالحظ ــا بررس ی

درخــور زمینــه ی ایــن مقالــه و در قالــب یــک کنفرانس 

ــه  ــا، هرچ ــدی تعمیم  ه ــن در فرمول  بن ــد؛ لیک نمی    باش

ــۀ  ــن وام در مرحل ــیم، ای ــایرین باش ــدار س ــتر وام بیش

ــن  ــه ای ــبت ب ــی، نس ــر عقالن ــات قاطع  ت ــدی الزام بع

لحظــۀ آزمایشــی فرضیــات پیشــنهادی، بهتــر ادا 

خواهــد شــد. مــن ترجیــح می  دهــم، تــا 4 گــزاره طــرح 

ــه مبحــث بوده اســت  ــوط ب ــه نظــرم مرب ــه ب ــم ک نمای

ــن  ــد داد. چنی ــکل خواهن ــاس آن را ش ــاالْ اس و احتم

قالبــی، احتــراز از ضــرورت تعریــف تعــداد بســیاری از 

ــری  ــد، ام ــن می  نمای ــم را ممک ــات و مفاهی اصطالح

ــه  ــه پیداســت ک ــه اســت. ناگفت ــه به  وضــوح عجوالن ک

ــی  ــش از دعوت ــد بی ــی، نبای ــای غیرقطع ــن گزاره  ه ای

بــه نقــد پنداشــته شــوند و بــه هــر معنــا، موضــوع را در 

ــد. ــش نمی  دهن ــش پوش تمامیت

آخریــن نکتــۀ مقدماتــی  چنیــن اســت کــه آنچــه در 

ــش از  ــات پی ــا و ادبی ــا هنره ــاْ، ب ــد عمدت ــه می  آی ادام

ــدازه  ای  ــا ان ــی، ت ــن موقعیت ــروکار دارد. چنی 1900 س

توجیــه می  نمایــد کــه برقــراری یــک چشــم  انداز 

ــر معاصــر مشــکل اســت  ــرای هن تاریخــی منســجم، ب

در  معیــار،  به  جــای  اســتثنا  برگزیــدن  و خصوصــاْ 

ــهل  ــود، س ــناد موج ــماری از اس ــداد بی  ش ــان تع می

ویژگــی  یــک  دقیقــاْ  ایــن  به  عــالوه،  می  باشــد. 

مجاهــدت هنرمندانــه ی بســیار جدیــد اســت کــه 

بــر برخــی محدودیت  هــا و  در نتیجــه ی چیرگــی 

ــه ی  ــن مرحل ســنت  های پیشــین می  باشــد؛ چــه در ای

ــد.  ــز باش ــا غیرموفقیت  آمی ــز ی ــادی، موفقیت  آمی غیرم

تجــارب شــور  انگیز و لذت  بخــش جویــس9، رمــان 

ــاالْ  ــتال21، احتم ــا اس ــاالک11 ی ــون پ ــد01، جکس جدی

ســاختاری هســتند کــه در اینجــا عمــداْ از فهــم تمیــز 

داده شــده  اند؛ هرچنــد متقاعــد نمی  شــوم کــه در 

ســازماندهی منســجم درک مــورخ از گذشــته، کمکــی 

ــند.  ــرده باش ک

ــات،  ــخ ادبی ــر و تاری ــخ هن ــانی تاری ــۀ همس )1( اندیش

تنهــا زمانــی می  توانــد پذیرفتــه   شــود کــه هــر 

برخــی  ذیــل  ادبیــات،  و  دیــداری  هنرهــای  دوی 

طبقه  بندی  هــای وســیع  تر فکــری گنجانــده   شــوند. 

بســط  یافته  فرمول  بنــدی  از  اقتبــاس  اندکــی  بــا 

توســط لــوی- اســتروس13، مــورخ، هــر دو را ســامانه  ا  ی 

ــان  ــت بی ــه جه ــه  کار رفت ــانه  های ب ــوس« از نش »ملم

یــا هدایــت به  ســوی گونــه  ای از ایده هــا، برداشــت 

وجــود  کــه  می  پنــدارد،  »قابل  فهــم«  کنــش    یــا 

شــیوه  های  از  مســتقل  می  توانــد  و  داشته اســت 

ملمــوس اســتفاده شــده در بیــان آن  هــا، تعریــف شــود. 

ســه تبصــرۀ بعــدی، بــا ایــن نکتــه مرتبــط انــد: دو تای 

ــه  ــد، درحالی  ک ــی می  کنن ــته را یک ــر دو رش ــا ه آن  ه

ســومی، آن  هــا را مجــزا می  نمایــد.

آخریــن مــورد در تعریــف، آســان  ترین اســت. ماهیــت 

ســامانه  ی ملمــوس، متأثــر از یــک رســانۀ بیــان، 

همچــون ســازه  ای ســفالی یــا آجــری، یــک نمایش  نامــه 

ــۀ  ــانه، از دامن ــر رس ــت. ه ــی اس ــعری حماس ــا ش ی

اثربخشــی احتمالــی خــود برخــودار اســت کــه منظــور 

از »قابــل  درک« بــودن را منتقــل می  نمایــد. ایــن یــک 
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ــا مشــابه هــر تعــداد  ــاْل واضــح اســت، دقیق ــۀ کام نکت

نمونــۀ موجــود کــه در آن  هــا، بــرای به  کارگیــری یــک 

ــه  ــق ب ــا متعل ــای عمدت ــان ارزش  ه ــت بی ــانه، جه رس

ــاظ  ــه لح ــت. ب ــده اس ــام ش ــی انج ــری، تالش  های دیگ

ــال از  ــد انتق ــه در فرآین ــت ک ــوان پنداش ــری، می  ت نظ

ــی  ــای قابل  نقل ــر، گونه  ه ــانۀ دیگ ــه رس ــانه ب ــک رس ی

ــا جهــان  ــد؛ چــه ب ــرات ســاختاری، رخ می  دهن از تغیی

دیــداری، یــا بــا جهــان ادبــی ســروکار داشــته باشــیم. 

امــا در کل، فعالیــت یــک ســفالگر ایرانــی قــرن 

ــِک  ــیء کوچ ــک ش ــطح ی ــتفاده از س ــیزدهم در اس س

ــک دژ  ــرف ی ــی   تص ــی یادمان ــرای بازنمای ــی ب معمول

ــوح،  ــا شــکل ل ــه ب ــی ک ــش، موضوع ــام ارت توســط تم

ســازگاری چندانــی نــدارد، بــه   ســختی قابــل مقایســه 

ــر، در ســرودن شــعر نثــر14 می    باشــد.  ــا فعالیــت بودل ب

ــک از  ــر ی ــه  ی ه ــن ســطح از بررســی، دامن ــذا در ای ل

ــر از آن چیــزی اســت کــه  رســانه  ها، بســیار بااهمیت  ت

ــم« را  ــش »قابل  فه ــا کن ــت ی ــده، برداش ــاالْ، ای احتم

ــازد. ــی می  س ــاط، یک ــراری ارتب ــرای برق ب

ــن  ــوده  ام، اولی ــرح نم ــه ط ــه  ای ک ــاس فرضی ــر اس ب

نکتــه  ای کــه همــه  ی هنرهــا را متحــد می  نمایــد ایــن 

اســت کــه آن  هــا به  طــور ناخــودآگاه، از قاعدۀ اســتاندارد 

ــیلۀ  ــده به  وس ــذاری ش ــی کدگ ــاط، پیام ــۀ ارتب نظری

یــک فرســتنده و منتقــل شــده بــه یــک گیرنــده، متاثر 

ــن  ــون ای ــای پیرام می  باشــند. حــال   آنکــه پیچیدگی  ه

ــوده  قاعــده، در میــان زبان  شناســان، وضعیتــی رایــج ب

ــده  اند،  ــه ش ــه  کار گرفت ــز ب ــات نی ــرای ادبی ــگاه ب و گه

کــه در مقــام   قیــاس، کار بســیار کمتــری توســط 

ــای  ــت. در تبصره  ه ــه اس ــورت گرفت ــر ص ــان هن مورخ

از  برگرفتــه  بن  مایــۀ  دو  یــا  یــک  بایــد  متعاقــب، 

نظریــۀ ارتبــاط را گزینــش کنــم. عجالتــاْ ممکــن اســت 

به  ســادگی ایــن حقیقــت را بپذیریــم کــه تمــام هنرهــا 

ــاط  ــی ارتب ــۀ عموم ــک نظری ــه ی ــق ب ــی، متعل به  طریق

ــای  ــه   نظره ــام« از نقط ــک »پی ــالت ی ــتند، و تأم هس

ــدۀ  ــط چکی ــده«، فق ــا »گیرن ــتنده« ی ــون »فرس گوناگ

ــتند.  ــن هس ــن و منتقدی ــنتی مورخی ــای س فعالیت    ه

البتــه مشــکالت زمانــی بــروز می  نماینــد کــه به  خاطــر 

ــداری،  ــی و دی ــاط کالم ــای ارتب ــام روش  ه ــم، تم آوری

آثــار هنــری نمی  باشــند و تصمیم  گیــری پیرامــون 

اینکــه کدامشــان اثــر هنــری هســتند، اکثــراْ مقــدم بــر 

تحلیــل آن  هــا به  عنــوان یــک ســامانۀ ارتبــاط خواهــد 

ــدی  ــی، فرآین ــت بررس ــفاف جه ــای ش ــود. حوزه  ه ب

به  واســطۀ آن، چنیــن تصمیماتــی  می  باشــند کــه 

گرفتــه شــده و درجــه  ای کــه ایــن تصمیمــات، متلثــر از 

ــان  تر  ــیار آس ــتند. بس ــود هس ــای موج ــوه یادمان  ه انب

اســت کــه یــک ســفال پیشــاتاریخی نقاشــی شــده از 

ــوان  ــم، به  عن ــرن نوزده ــان ق ــک رم ــای ی ــران، به  ج ای

ــه شــود. صرف  نظــر از  ــری در نظــر گرفت ــر هن ــک اث ی

فرآیندهــای درگیــر و در ذهــن داشــتن ایــن احتمــال، 

ــی  ــۀ عموم ــا نظری ــد ب ــا می  توانن ــی از آن  ه ــه برخ ک

ارتبــاط متناســب باشــند، واضــح به  نظــر می  رســد  

ــد  ــت متح ــن حقیق ــطۀ ای ــا به  واس ــام هنره ــه تم ک

ــات،  ــداری و ادبی ــای دی ــورخ هنره ــه م ــوند ک می  ش

تعــداد گزینه  هــای کم  وبیــش منســجم، دلخــواه و 

قطعــی را در میــان تــوده  ای از یادمان  هــای موجــود در 

ــت. ــوده اس ــاد نم ــانه  ها، ایج ــک از رس ــر ی ه

)2( یکــی از موضوعــات کلیــدی اقامــه شــده از ســوی 

ــۀ  زبان  شناســان تحول  گــرا، ایــن اســت کــه یــک نظری

ــام را  ــۀ پی ــیوه  های مکاتب ــا و ش ــه فرآینده ــی ک عموم
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توضیــح می  دهــد، بایــد بــه شــرح چگونگــی درک یــک 

ــه  ــردازد؛ درحالی  ک ــده بپ ــم توســط گیرن ــام قابل  فه پی

ســابق   بــر ایــن، بــرای گیرنــده ناشــناخته بــوده 

اســت. مشــکل، وابســته بــه تمامــی هنرهــا و حتــی بــا 

مرکزیــت آن  هاســت؛ تــا انــدازه  ای، بــه تعــدادی معیــن 

از خصوصیــات درونــی پیــام بــه   خــودی   خــود، ماننــد 

ــده در آن بســتگی  ــت ش ــتاور یاف ــی و گش ــرخ فراوان ن

کــردم،  اشــاره  نیــز  قبل  تــر  چنان  کــه  امــا  دارد. 

ــرد،  ــه   ف ــر ب ــری منحص ــر هن ــود، اث ــام به    خودی  خ پی

به  دقــت بــه محــدوده  ی رســانه  اش گــره خــورده اســت؛ 

ــی  ــش معنای ــق توان ــم، از طری ــه تعمی ــن هرگون بنابرای

رســانه، بــه شــیوه    ای هنــوز ناشــناخته، تعدیــل خواهــد 

ــال  ــح احتم ــرای توضی ــاز ب ــورد نی ــات م ــد. تحقیق ش

نظــری اینکــه، یــک شــمعدان نقــره  ی تزئیــن شــده یــا 

برنــز از مصــر قــرن ســیزدهم و یــک غــزل عاشــقانه از 

پوشــکین15 احتمــاالْ نیازمنــد نــرخ مشــابهی از نــوآوری 

ــیار  ــند، بس ــرر باش ــبتاْ مک ــول و نس ــنت  های مقب و س

ــت از  ــن نگاشــته می  باشــد. )صحب ــر از مقاصــد ای فرات

ــه، نیســت.( شایســتگی نویســندۀ مقال

در عــوض، عالقمنــدم جنبــه  ای دیگــر از همــان موضوع 

را مطــرح نمایــم، تــا ماهیــت دانــش اندوختــۀ ضــروری 

ــع  ــده، جهــت درک منب ــا خوانن ــده ی ــده، بینن در گیرن

الهــام قابل  فهــم در یــک اثــر هنــری را آمــوزش دهــم.

ــن  ــی از رایج  تری ــم. یک ــروع می  کن ــال   ش ــد مث ــا چن ب

ــا  کارکردهــای ادبیــات و هنــر، روایــت اســت. رمــان ی

یــک شــعر حماســی، صرف  نظــر از هــر ارزش دیگــری 

کــه ممکــن اســت دارا باشــند، داســتانی بــا قهرمانــان، 

پیدایش  هــا، نقــاط عطــف و احتمــاالْ برخــی گونه  هــای 

ــر  ــد. ه ــل می  کنن ــان را نق ــت  کم پای ــا دس ــام، ی فرج

ــت  ــا، روای ــا بن  مایه  ه ــا ی ــخصیت  ها، صحنه  ه ــدر ش ق

ــد  ــت مانن ــرانجام روای ــد، س ــره می  زنن ــم گ ــه ه را ب

دریافــت می  شــود؛  کــه  دنباله  هــا  از  مجموعــه  ای 

ایــن دنباله  هــا می  تواننــد همچــون قاب  هــای یــک 

ــی  های  ــته  ای از نقاش ــد رش ــا همانن ــا ی ــم، ریز-پوی فیل

ــی  ــن ادراک ترتیب ــرای ای ــند. ب ــرده باش ــده16، فش زن

دیــداری  معادل  هــای  نوشــتاری،  پیــام  یــک  از 

ــع  ــای جام ــرای کلیس ــد. در سرس ــود دارن ــادی وج زی

ــا،  ــات موزائیــک گنبده ــز18، تزئین ســان  مارکو17 در ونی

هــر  و  شــدند  تقســیم  متحد  المرکــز،  دوایــر  بــه 

ــدازه  ــاْ هم  ان ــر و تقریب ــای کوچک  ت ــه واحده ــره ب دای

بخش  بنــدی شــده   اســت. ایــن واحدهــا، بــرای ترجمــه   

بــه داســتان  های دارای فــرم دیــداری، کــه برگرفتــه از 

ــده  اند.  ــتفاده ش ــند، اس ــش می  باش ــفر پیدای ــاب س کت

در داســتان آفرینــش، روزهــا به  وســیلۀ فرشــتگان 

ــر روز،  ــرای ه ــته ب ــک فرش ــده  اند: ی ــردازی ش نمادپ

ــت.  ــلطنت نشسته اس ــت س ــر تخ ــدا ب ــراه خ ــه   هم ب

در انتهــا، بــا عظمــت و محصــور میــان 6 روز، در 

ــرن  ــت. در ق ــم اس ــه روز هفت ــامدگویی ب ــال خوش ح

ــی  ــوس19 ، طرح ــان در دورا اروپ ــۀ یهودی ــوم کنیس س

ــمایل  نگارانۀ  ــای ش ــته واحده ــکل از رش ــابه متش مش

ــهور  ــای مش ــم، روی ــار ه ــده در کن ــده ش ــرد، چی منف

ــور  ــان مص ــره    ای در زم ــد زنجی ــه   مانن ــل20 را ب حزقی

ــرز  ــروردگار« )به  ط ــِت پ ــط »دس ــه توس ــد، ک می  نمای

ــان داده  ــاال نش ــتی از ب ــون دس ــگفت  انگیزی، همچ ش

می  شــود(، از دره ی اســتخوان  های خشــک )بیانگــر 

مجموعــه  ای از ســرها، دســت  ها، پاهــا و تنه  هــا کــه در 

سراســر میــدان ریختــه شــده      اند( گرفتــه شــده اســت. 

ــی  ــر21 در واشــنگتن، جــام ایران ــری فری در نهایــت گال
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منحصربه  فــردی از قــرن دوازدهــم و ســیزدهم دارد کــه 

بــه نوارهــا و واحدهــای روی  هــم قــرار گرفتــه، تقســیم 

گردیــده اســت. هــر واحــد، بخشــی از داســتان پرشــور 

بیــژن و منیــژه، برگرفتــه از شــاهنامه، بزرگ  تریــن 

ــز،  ــر نی ــب تصاوی ــردارد؛ ترتی ــی را درب حماســه  ی ایران

ــان داســتان اســت. ــی در زم ــا ســیر تکامل ــق ب مطاب

جهــان  در  موجــود  نمونه  هــای  ســایر  گــرد  آوری 

دیــدارِی محســوس هنرهــا، اعــم از گروه  هــای تصاویــر 

ــود؛ آن  هایــی   کــه همچــون  چنــدان دشــوار نخواهــد ب

ــه  ــان، ب ــای زم ــول زنجیره    ه ــتریپ22، در ط کمیک  اس

نقــل داســتانی بــا قهرمانــان، تغییــرات صحنــه   و گهــگاه 

حتــی ظهــور ویژگی    هــای احساســی یــا فیزیکــی 

ــت  ــان و روای ــک رم ــت ی ــن روای ــا بی ــد. ام می    پردازن

از طریــق تصاویــر، تفــاوت بســیار مهمــی وجــود دارد: 

اگرچــه وجــود مســلم یــک ســاختار روایــی، به  آســانی 

در هــر دو قابــل تشــخیص می  باشــد، امــا ویژگی  هــای 

شــخصیت  های  هویــت  حتــی  و  روایــت  خــاص 

ــدون  ــد ب ــداری، نمی  توانن ــش دی ــک نمای ــر در ی درگی

ــای  ــوند. موزائیک  ه ــتان درک ش ــی از داس ــش قبل دان

در  دســت    کم  دورا،  فرســکوهای23  یــا  ســان  مارکو 

عملکــرد روایــی مفــروض خــود، بــدون آگاهــی از 

ــتان  های  ــداری داس ــات دی ــر اطالع ــیوه  ها مگ ــایر ش س

ــا هســتند.  ــاْل بی  معن ــل، کام ــا حزقی ــش ی ــفر پیدای س

در  فقــط  فرشــتگان،  توســط  روزهــا  نمادپــردازی 

ــکات  ــی از ن ــم یک ــه بدانی ــد ک ــا می  ده ــی معن صورت

کلیــدی داســتان، حقیقتــاْ، در توالــی روزهــا قــرار 

ــه    ــخصیتی نیم ــایی ش ــر، شناس ــام فری دارد. روی ج

ــی دور  ــق طناب ــرگ از طری ــوی م ــی به  س ــه  ، راه برهن

گردنــش، به  عنــوان یــک زندانــی آســان می  باشــد؛ امــا 

دانــش دیــداری ناخــودآگاه، از هویــت زندانــی، موجــود 

نیســت. در حقیقــت موزائیک  هــای ونیــز، همچــون 

ــی  ــن مقتض ــر مت ــای تصاوی ــه بخش    ه ــیه  ای، ب حاش

ــد  ــاْ مانن ــدند؛ عین ــه ش ــش اضاف ــفر پیدای ــود از س خ

بســیاری از تصویرســازی  های نســخ خطــی، نقاشــی  ها 

ــایی شــخصیت  ها را میســر  ــه شناس ــا مجســمه  ها، ک ی

ــرای چنــد  ــد. یکــی از مشــکالت کنیســۀ دورا، ب نمودن

ــۀ  ــت و هم ــا بوده  اس ــق صحنه  ه ــخیص دقی ــه، تش ده

ــر  ــن هن ــش روی مورخی ــم پی ــکالت عظی ــا، از مش م

کــه بــا هنــر پیشــا-آمریکایی یــا هنــر باســتانی شــرق 

درحالی  کــه،  آگاهیــم؛  داشــتند،  ســروکار  نزدیــک 

ایــن مورخیــن اغلــب قادرنــد تــا سرشــت روایــی 

دنبالــه  ای از تصاویــر را بــدون اطــالع از موضــوع صریــح 

ــک  ــارت دیگــر، ی ــد. به  عب واقعی  شــان  ، مشــخص نماین

روایــت در فــرم دیــداری، تنهــا زمانــی   به  عنــوان روایــت 

ــی آن موجــود  ــع متن ــه منب ــود ک ــد ب اثربخــش خواه

باشــد، )همچــون نســخ خطــی یــا تمــام کتیبه  هــا(، یــا 

ــد. ــتان را بدان ــش داس ــده، از پی ــه بینن زمانی  ک

ــه  ــم، مادامی  ک ــری کنی ــت نتیجه  گی ــته اس ــذا شایس ل

یــک روایــت همچــون گونــه  ای از بازنمایــی قابــل  درک 

ــا  ــودش، تنه ــان خ ــی در زم ــوع آن حت ــد، موض باش

داســتان  رویدادهــای  از  قبلــی  آگاهــی  به  واســطۀ 

تصویــر شــده، قابــل فهــم خواهــد بــود. تصاویــر روایــی، 

ــادآوری  ــرای نقــل یــک داســتان، بلکــه جهــت ی ــه ب ن

ــتثناها،  ــن اس ــر م ــد. به  نظ ــه  کار می  رون ــدۀ آن ب بینن

ــگاری،  ــد هرزه  ن ــه مانن ــدت اولی ــطوح به  ش ــا در س تنه

ــه  ای  ــان، تجرب ــی در آن زم ــه حت ــد؛ اگرچ رخ می  دهن

واقعــی یــا تخیلــی بایــد بــر درک یــک زنجیــرۀ روایــی، 

ــون  ــی همچ ــر ادب ــک ژان ــا ی ــل ب ــد. تقاب ــدم باش مق
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ــلم  ــه مس ــا اینک ــون ب ــت؛ چ ــه اس ــل توج ــان، قاب رم

ــوی  ــی فرانس ــخ اجتماع ــی از تاری ــه آگاه ــم ک می  دانی

ــی  ــرای درک مناســب از جنبه  هــای روای ــا روســی، ب ی

ــم  ــا داستایوفســکی25، مه ــزاک24 ی ــای بال ــاب رمان  ه ن

احساســی  یــا  پورشــور  تکاملــی  ســیر  می  باشــد، 

ــال،  ــام و کم ــور تم ــه به  ط ــه همیش ــر ن ــتان اگ داس

امــا بــدون هــر آگاهــی خــاص یــا فنــی دیگــری، مگــر 

زبــان خوانــدن )اصلــی یــا غیراصلــی(، قابــل  درک 

ــود. ــد ب خواه

عجالتــاْ نکتــۀ مــن ایــن اســت کــه درک و فهــم جهــان 

ــیار  ــی بس ــین دانش ــاب پیش ــد اکتس ــداری، نیازمن دی

ــی  ــی انتزاع ــوض آگاه ــر، در ع ــر و خودآگاه  ت ملموس  ت

ــرای  ــان الزم ب ــتور زب ــه و دس ــودآگاه از واژه  نام و ناخ

توضیــح یــک اثــر ادبــی اســت.

برخــی مالحظــات بعــدی، از ایــن نــکات نشــات 

می  گیرنــد: اول، یکــی از توجهــات کلیــدی مــورخ 

ــک دوره  ــی ی ــراری گونه  شناس ــه برق ــوف ب ــر، معط هن

یــا فرهنــگ می  باشــد؛ یعنــی، آمیزه  هــا  ی مقبــول 

شــمایل  نگارانه،  و  قــراردادی  عناصــر  از  محتمــل 

ــر  ــر ام ــرای ه ــودکار ب ــانه  های خ ــون رس ــه همچ ک

ــن  ــد. بنابرای ــور می  یابن ــده، ظه ــان ش ــم« بی »قابل    فه

ــر  ــا ه ــم، تقریب ــرن پانزده ــی ق ــور ایران ــک مینیات ی

ــاری،  ــا ســهم یکســانی از منظــره، معم ــی را ب موضوع

می  نمایــد؛  مصــور  ترکیب  بندی  هــا،  و  شــخصیت  ها 

معمــاری گوتیــک نیــز، یــک گونه  شناســی پایــدار 

از عناصــر ســاختاری و ترکیبــی را بــه  کار می  بــرد. 

ــی،  ــی گونه  شناس ــات درون ــا ثب ــال ی ــت در کم کیفی

ــد.  ــده در آن می  باش ــت آم ــای به  دس ــای بیان  ه و غن

ــعر  ــا ش ــنامه ی ــون نمایش ــه همچ ــت ک ــکی نیس ش

فرانســوی قــرن پانزدهــم، معادل  هــا در ادبیــات وجــود 

دارنــد. امــا در کل، چــون رســانه  ی ادبیــات در دانشــی 

ذاتــی یــا اکتســابی از زبــان قــرار گرفتــه   اســت، 

فرصت  هــا بــرای اثربخشــی ارتبــاط، در ادبیــات بســیار 

ــت،  ــند. در حقیق ــداری می  باش ــای دی ــتر از هنره بیش

ممکــن اســت متعجــب شــویم اگــر تصاویــر نشــان   داده 

شــدۀ الهیــات مســیحی، تاکنــون توانســته     باشــند هــر 

  یــک از پیچیدگی  هــا و حتــی مفهــوم تفکــر مســیحی 

را توجیــه نماینــد، و اگــر عمــق تفکــر بودایــی بتوانــد از 

ــود. ــر آن، درک ش ــض هن ــۀ مح ــق خلس طری

هنــر  اگــر  اســت.  اولــی  پیامــد  دوم،  مالحظــۀ 

ــم«  ــام »قابل  فه ــک پی ــداول ی ــان مت ــداری، در بی دی

ــش،  ــد بودن ــر جدی ــه   خاط ــتر ب ــت، بیش ــد روای مانن

ــا دو  ــع، ب ــاط نشــود، آن موق ــراری ارتب ــه برق ــق ب موف

ــه    رو هســتیم: اول اینکــه جهــان دیــداری  احتمــال روب

ــه، و در  ــالت ثانوی ــدی، تجم ــواره تقلی ــوس، هم محس

بهتریــن حالــت یــک یــادآوری26 یــا یــک خــوب توجــه 

ــوده  ــوم ب ــیا معل ــایر اش ــرای س ــید27  ب ــته باش داش

ــوع  ــراری ن ــتجوی برق ــه، در جس ــر اینک ــت. دیگ اس

کامــال متفاوتــی، از پیــام »قابل  فهــم« می  باشــد. بــرای 

ــون  ــد پیرام ــادی می  توانن ــای زی ــال اول، بحث  ه احتم

ــات  ــی تزئین ــا حت ــور و تصویرســازی نســخ خطــی ی ن

ــار  ــوان اظه ــن می  ت ــوند. همچنی ــه   ش ــاها، اقام کلیس

ــای  ــه معن ــا، ب ــی هنره ــرد ارتباط ــه کارک ــت ک داش

ــی  ــر عموم ــا تأثی ــت ی ــک حال ــه ی ــدن ب ــر ش منحص

ســان  مارکو  موزائیک  هــای  موضــوع  اســت.  بــوده 

می  خواســت تــا اهمیــت روایــت الهــی را بــه دینــداران 

ــل  ــی را نق ــتان ملموس ــه داس ــه اینک ــد، ن ــان ده نش

ــه  ــوده ک ــی، آن ب ــده  ی مجســمه  های بودای ــد. فای نمای
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ــا28   ــای گوی ــله  مراتبی و طراحی  ه ــدس سلس ــر تق تاثی

ــان  ــر، جه ــارت دیگ ــد. به  عب ــر کن ــاب، میس را در ارع

هنرهــای دیــداری، بایــد از طریــق مجموعــه    ای از 

ــی  ــت ضمن ــه جهــت دالل ــه   کار رفت ــزار  ب شــیوه  ها، اب

ــی  ــن، و مخف ــای ممک ــترده  ای از واقعیت  ه ــوع گس تن

ــود،   ــر به  خودی  خ ــوس تصاوی ــانه  های ملم ــودن نش نم

ــان  ــیوه  ها در جه ــۀ ش ــه مطالع ــود. ازآنجاک ــف ش تعری

ــا از  ــا، ی ــی آن  ه ــای روان  شناس ــداری، از انجمن  ه دی

ــاز شــده اســت،  ــکارا  آغ ــان آش ــای قراردادی  ش بیان  ه

نکتــۀ کوچکــی در توجیــه موضــوع وجــود دارد. ترجیــح 

ــه  ــض ب ــک تناق ــا ی ــش را ب ــن بخ ــه ای ــم ک می  ده

ــان،  ــات انتزاعــی زب ــل اینکــه امکان ــان برســانم: مث پای

در ادبیــات بــه موضوعــات و تصاویــر تعریف  پذیــر 

ملمــوس منجــر   شــوند، درصورتی  کــه عناصــر ملمــوس 

ــب  ــا در قال ــی از هنره ــه تعریف ــداری، ب ــل  درک دی قاب

ــد. ــج می  گردن ــی« منت ــی »کیفیت ــات انتزاع اصطالح

می  پردازیــم؛  تناقــض  رفــع  بــه  ابتــدا  به  هرحــال، 

اســت کــه،  ایــن  نظــر مــن  از  نکتــه  ی کلیــدی 

جنبه  هــای کامــال متفــاوت ســاختار ذاتــی یــا اکتســابی 

انســان، بــرای درک ادبیــات در تقابــل بــا فهــم هنرهــا، 

می  باشــند. ضــروری 

دهــم،  نشــان  عالقمنــدم  کــه  ســوم  مــورد   )3(

پیامدهــای  هرچنــد  اســت؛  ســاده  به  خودی  خــود 

ــه،  ــتند. درحالی  ک ــوار هس ــبتاْ دش ــده و نس آن، پیچی

واکنش    هــای انتقــادی یــا تاریخــی بــه یــک اثــر 

ادبــی، رســانه  ای مشــابه ادبیــات، یعنــی زبــان را بــه  کار 

می  گیرنــد، عکس  العمل  هــای مــوازی بــه یــک اثــر 

ــه  ــند. ب ــانی نمی  باش ــانه  ی یکس ــز در رس ــری، هرگ هن

ــداری،  ــان دی ــد جه ــا منتق ــورخ ی ــر، م ــری دیگ تعبی

ــا  ــق ی ــان موضــوع تحقی ــیوه  های بی خویشــتن را از ش

مکاشــفه    اش حــذف می  کنــد. به  عــالوه، او انتخابــی 

ــد  ــتی بای ــاط، به  راس ــراری ارتب ــرای برق ــا ب ــدارد؛ ام ن

ــف  بار  ــنتی و در کل تأس ــی داوری س ــد. حت ــر کن فک

عقالنــی در مــورد یــک نقاشــی یــا یک شــی  ء بر حســب 

»حــس کــردن«، رســانۀ یادمــان را به  خودی    خــود 

ــر  ــد هن ــا منتق ــورخ ی ــویی، م ــرد. از س ــه  کار نمی  گی ب

بــه  خویــش،  واکنش  هــای  به  واســطه ی  می  توانــد 

خالــق ادبیــات واالتــر مبــدل شــود؛ چنان  کــه در مــورد 

ــن اســت. ــا برعکــس آن، غیرممک ــود؛ ام ــکین29 ب راس

ــت:  ــت اس ــل برداش ــکات قاب ــن ن ــج، از ای ــی نتای برخ

ــت  ــی اس ــتر تبصره  های ــط بیش ــق و بس ــی، تصدی اول

ــر اینکــه هنرهــای  کــه قبــاْل ایجــاد شــده    اند، مبنــی ب

ــای  ــی را از دنی ــاْ متفاوت ــزا و ذات ــان مج ــداری، جه دی

ادبیــات، شــکل داده و همبســتگی  های موجــود، از 

ــن  ــر ممک ــد دیگ ــد. پیام ــه برخوردارن ــی ثانوی اهمیت

ــا  ــن، آی ــد. بنابرای ــش باش ــک پرس ــر از ی ــت، فرات اس

بایــد در نظــر بگیریــم کــه هــر تاریــخ هنــر، برگردانــی 

بــر  کــه  اســت  دیگــر  منبــع  از  معرفت  شــناختی 

نشــانه  های ملمــوس ســازه  ها و ســامانه  ها تحمیــل 

ــی  ــن نوع ــتجوی یافت ــواره، در جس ــا هم ــردد؟ ی می  گ

ــا،  ــام هنره ــرای تم ــه ب ــیم ک ــیر باش ــامانه  ی تفس س

ــد  ــاال فرا-زبان  شــناختی خواه ــوده و  احتم مشــترک ب

ــند،  ــاس نمی  باش ــاْل بی  اس ــش  ها کام ــن پرس ــود؟ ای ب

چنانچــه به  خاطــر آوریــم کــه نظریــۀ ارزش  هــای 

ــت. ــده اس ــال ش ــعر اعم ــرای ش ــناختی، ب فرازبان  ش

ــت؛  ــداری اس ــای دی ــه هنره ــوط ب ــوم، مرب ــۀ س نتیج

در واقــع اینکــه، عملکــرد حقیقــی هنرهــای دیــداری، 

بیــان چیــزی اســت کــه غیرممکــن بــوده، یــا دســت  کم 
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ــراز به  صــورت کالمــی، بســیار دشــوار خواهــد  ــرای اب ب

ــف  ــادگی قابل  تعری ــز«، به  س ــن »چی ــه، ای ــود. چراک ب

ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــی ب ــابق مبتن ــدگاه س ــت. دی نیس

ادراک هنرهــای دیــداری، به  خصــوص ادراک بازنمایــی، 

درگیــر نوعــی از زمــان اســت کــه از توالی  هــای ادبیات، 

ــتفاده در  ــورد اس ــات م ــا ادبی ــی  ورزد. ام ــاب م اجتن

ــه  ــا نمایش    نام ــعر ی ــوض ش ــی، در ع ــن قیاس  های چنی

ــان  ــاْ رم ــان، صرف ــری از زم ــا ادراک بســیار پیچیده  ت ب

ــت،  ــن حقیق ــارغ از ای ــت؛ ف ــوده اس ــر ب ــبتا متأخ نس

ادراک  کــه  می  دهــد  نشــان  اخیــر  بررســی  های 

ــذری  ــطگی زودگ ــد بی  واس ــداری، نیازمن ــای دی هنره

اســت  ممکــن  نمی  باشــد.  می  شــده،  تصــور  کــه 

ــداری،  ــان دی ــا از جه ــه درک م مطــرح شــود  ، ازآنجاک

ــت،  ــش اس ــری از دان ــوع دیگ ــان ن ــه زب ــی ب برگردان

آزادی تفســیر بیشــتری بــرای ناظــر دیــداری در قیــاس 

بــا خواننــدۀ ادبــی وجــود دارد. ترکیب  بندی  هــای 

ســترگ از موجــودات زنــده، می  تواننــد به  ســادگی، 

ــاری  ــند؛ ورود م ــز باش ــاْ حزن  انگی ــا عمیق ــی ی تجمالت

ــای    ــی و پری  ه ــب  های آب ــت اس ــی30 در مالزم مدیچ

دریایــی   ســرزنده، نیــازی بــه اســتهزاء نداشــته و یــک 

مســیح ناهمزمــان31 در یــک صحنــۀ قــرن پانزدهمــی، 

ــی  ــک آمریکای ــر، ی ــرف دیگ ــت. از ط ــز نیس کفرآمی

مضحــک  آرتــور33،  پادشــاه  دادگاه  در  کنتیکتــی32 

ــات  ــی را در ادبی ــی عرفان ــه زندگ ــی ک ــت، پرندگان اس

فارســی توصیــف می  کننــد، بســیار نگران  کننــده  بــوده 

و ابرســتاره ی حضــرت مســیح، تاحــدی مشــوش  کننده 

اســت. جهــت اطمینــان، برخــی از داســتان  های کوتــاه 

ــیاری از  ــد بس ــر35، مانن ــای مولی ــول34 و کمدی  ه گوگ

اشــعار دیگــر، مبهــم هســتند. امــا اگــر دغدغــۀ خــود 

را همچــون یــک دامنــه و نــه قطعیــت صریــح بدانیــم، 

جهــان دیــداری، ذاتــاْ از یــک میــدان معنایــی، تقریبــا 

ــدرت تفکــر ناظــرش برخــوردار خواهــد  ــه وســعت ق ب

بــود؛ چراکــه، عمومــاْ در رســانه  ای غیــر از خــود تفســیر 

ــاالْ  ــده«، احتم ــه تعبیری»دریافت  کنن ــت. ب ــده اس ش

بیشــتر از »فرســتنده« و حتــی »پیــام«، اهمیــت دارد.

ــن  ــای بی ــر تفاوت  ه ــد، ب ــر ش ــه ذک ــر آنچ )4( پیش ت

ــن  ــزات بی ــر تمای ــس از آن، ب ــات و پ ــا و ادبی هنره

وظایــف مورخیــن دو رشــته تأکیــد دارد. نکتــه  ی آخــر 

مــن طــرح ایــن مســئله اســت کــه صرف  نظــر از شــمار 

زیــادی از تفاوت  هــای بدیهــی، مغایــرت کلــی، ماحصــل 

آگاهــی ناکافــی در یــک حــوزۀ بســیار تخصصــی اســت 

ــۀ کالم،  ــود. خالص ــد ب ــی نخواه ــاْ دائم ــذا، ضرورت و ل

ــی   ــری و عمل ــات نظ ــون مالحظ ــات، اکن ــورخ ادبی م

ــر  ــود، ب ــان به  خودی  خ ــر روی زب ــی را ب ــل توجه قاب

ــار  ــان  ها، در اختی ــان انس ــه   می ــی اولی ــانۀ ارتباط رس

علی  رغــم  و  شــده  اند،  تعریــف  اصطالحــات  دارد. 

مشــاجرات مــداوم پیرامــون روش  هــا و دیدگاه  هــا، 

ــود  ــول، موج ــای مقب ــی36 از داده  ه ــش محل ــک گوی ی

اســت. عملکــرد مــورخ هنــر، بــا غیــاب تقریبــاْ کامــل 

اثــر باثبــات در دو حــوزه، مختــل می  شــود. یکــی 

هماننــد فرهنگ  هــای لغــات، یــا به  طــور وســیع  تر 

ــاره  ــت اش ــی اس ــت. کاف ــان   هاس ــی زب فرهنگ  نویس

کنیــم باستان  شناســی کــه بــه طــور فرضــی، بــا 

میلیون  هــا قطعــۀ ســفالی در طرح  هــای تزئینــی از 

ــت،  ــده اس ــه ش ــتقیماْ مواج ــد، مس ــکان واح ــک م ی

تخصصــی  گونه  شناســی  یــک  می  توانــد  اکثــراْ 

منســجم را فراهــم نمایــد، کــه هیــچ  گاه هنــری 

ــت  ــب اس ــدی عجی ــا ح ــر، ت ــن ام ــود. ای ــد ب نخواه
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کــه مهــارت قابل  مالحظــه ی دســتوری و روشــمند 

خبــرۀ دانشــگاهی یــا یــک نویســندۀ صاحــب ســبک، 

بــا تعریفــی به  همــان انــدازه بســط    یافته   از عناصــر 

ــری  ــت؛ عناص ــرده اس ــدا نک ــت پی ــراردادی، مطابق ق

ــده شــده  اند.  ــده چی ــا قاع ــری، ب ــر هن ــک اث ــه در ی ک

ــت  ــدم قطعی ــه  ی دوم ع ــه ناحی ــی اســت ک ــن، جای ای

مــورخ هنــر، واقــع شــده اســت. چــون همیــن موضــوع 

ــۀ  ــت و نظری ــات در طبیع ــر باثب ــه     اث ــد، هرگون جدی

ادراک دیــداری اعمــال شــده، و حتــی به  واســطۀ فهــم 

ــا  ــورخ ی ــد و م ــق می  کن ــد خل ــه هنرمن ــن اســت ک ای

منتقــد، موضوعــش را درک می  نمایــد. 

منظــورم اشــاره بــه ایــن نیســت کــه روش  هــای 

زبا  ن  شناســی یــا آن  هایــی کــه مربــوط بــه روانشناســی 

شــناختی هســتند، می  تواننــد بــه   ســادگی بــا مطالعــۀ 

هنرهــا ســازگار شــوند؛ اگرچــه ممکــن اســت هــر دو، 

ارزش امتحــان کــردن را داشــته باشــند. امــا هیچ  کــدام، 

بــرای زبان    شــناس بــودن یــک مــورخ ادبیــات ضــرورت 

ــات  ــم و اصطالح ــیاری از مفاهی ــد بس ــد، هرچن ندارن

ــی   و  ــر، از زبان  شناس ــات معاص ــخ ادبی ــت تاری بااهمی

باالخــص نــوع ســاختارگرای آن نشــأت گرفته  انــد. 

گویــی، مــورخ ادبیــات تــا انــدازه  ای، بنیان  هــای زبــان 

به  طــور عمومــی یــا هــر یــک از زبان  هــا را »پوشــش« 

داده اســت. معذلــک مــورخ هنــر، فاقــد ایــن اطمینــان 

اســت.   به  عنــوان یــک پرســش بــاز، آیــا او کســی اســت 

ــر  ــردد و خط ــر بازگ ــای دیگ ــه زمینه  ه ــد ب ــه بای ک

ــم  ــد چش ــا بای ــود؛ ی ــل ش ــاختگی را متحم ــش س دان

ــیله  ی  ــی به  وس ــش مقتض ــی پژوه ــوده، حام ــه  راه ب ب

ــا زبان  شناســان ســاختارگرا  ــده ی روانشناســان تعلیم  دی

باشــد. امــا بــه نظــر مــن کامــاْل قطعــی اســت، 

و  عقالنــی  به  صــورت  نتوانــد  شــاهکار  مادامی  کــه 

کاربــردی بــا همــۀ خالقیــت انســان ارتبــاط یابــد، هــر 

مالحظــه  ای از تاریــخ  و معنــای »اثــر هنــری«، عاجــز 

ــد. باقــی خواهــد مان

ــه  ــه روشــمند و ن ــی، ن ــای قبل بدیهــی اســت تبصره  ه

قطعــی هســتند. در بهتریــن حالــت، تنهــا مجموعــه  ای 

ــش    ــکالت پی ــاره  ی مش ــی درب ــه  های تصادف از اندیش

بنابرایــن،  پژوهشــی می  باشــند.  یــک رشــتۀ  روی 

ــط  ــود. فق ــت نمی  ش ــا برداش ــه  ای از آن  ه ــچ نتیج هی

می  خواهــم نکتــه  ی پایانــی را بیــان کنــم. بیشــتر 

ــت.  ــوده اس ــی ب ــورد بازنمای ــور، در م ــای مذک نمونه  ه

ــماری از  ــی، ش ــای صنعت ــی از هنره ــاری و برخ معم

مشــکالت افــزوده را اقامــه می  کننــد، کــه ممکــن 

اســت به  وســیلۀ پیشــنهادات طــرح شــده در ایــن 

مقالــه، حــل شــوند یــا نشــوند. مــورد معمــاری، به  ویــژه 

قابــل توجــه اســت؛ از ایــن حیــث کــه می  توانــد بســیار 

بیشــتر از هنــر بازنمایانــۀ ســنتی، جــذب زبــان شــود، 

ــت.  ــاختار اس ــۀ س ــادۀ اولی ــر م ــت تاثی ــدیداْ تح و ش

ــود، از  ــر، به  خودی  خ ــاب مرم ــا ق ــر ی ــک آج ــی ی حت

ــا  ــاس ب ــاری در قی ــت. معم ــر نیس ــک واج معنادارت ی

ــن  ــده از قوانی ــیار پیچی ــه  ای بس ــا مجموع ــی، ب نقاش

ــه،  ــون جاذب ــر قان ــا به  خاط ــتوری، تنه ــردی و دس کارب

ــد  ــاری همانن ــت، معم ــت. در نهای ــده اس ــدود ش مح

ــورد  ــروری و م ــردم ض ــه ی م ــرای هم ــان، ب ــک زب ی

اســتفاده ی آن  هاســت؛ عمدتــاْ به  طــور خودبه  خــود 

ــرای زندگــی بســیار  و ناخــودآگاه همچــون محیطــی ب

خصوصــی یــا کامــال همگانــی، امــا در دوره  هایــی 

به  عنــوان منحصربه  فردتریــن بیــان از بلندپــروازی و 

ــن  انگیــزۀ زیبایی  شناســی انســان اســت. امــا حتــی ای
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از  به  طــور ســاختارگرایانه  عظیم  تریــن دســتاوردها، 

نظمــی هماننــد محقرتریــن اقامتگاه  هــا برخــوردار بــوده 

ــوند.  ــد می  ش ــا و قواع ــان محدودیت  ه ــمول هم و مش

فلــزی،  آثــار  بــرای  می  توانــد  مشــابه  اســتداللی 

منســوجات یــا ســفالینه  ها بســط داده شــود. ایــن امــر، 

ــه  ــود ک ــری می  ش ــش   بنیادی  ت ــدن پرس ــب برآم موج

ــا شــاهکارهای  ــه ب ــورخ در مواجه ــک م ــۀ ی ــا وظیف آی

اذعــان شــده، اعــم از ادبــی یــا دیــداری، این نیســت که 

پیــش از هــر چیــز جایــگاه آن  هــا را درون مجموعــه  ای 

پیچیــده از متغیرهــای تخصصــی، اجتماعــی یــا غیــره 

ــوع،  ــن موض ــه ای ــن، روی  هم  رفت ــد. لیک ــخص کن مش

ــد. ــری را می طلب ــث دیگ مبح

2 .  ut pictura poesis 

3 .Horace  

4 .Wellek and Warren

5 .Charles Baudelaire  

6 .Les Phares  

7 .Eugène Delacroix  

8 .Dante Alighieri  

9 .James Joyce

10 .nouveau roman  

11 .Jackson Pollock  

12 .Frank Stella  

13 .Claude Lévi-Strauss  

14 .poème en prose 

15 .Alexander Pushkin 

16 .tableaux vivants  

17 .San Marco  

18 .Venice  

19 .Dura Europos  
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21 .Freer  

22 .Comic Strip 

23 .Frescoes  

24 .Honoré de Balzac 

25 .Fyodor Dostoyevsky  

26 .memento  

27 .nota bene  

28 .Francisco Goya 

29 .John Ruskin  

30 .Mary of  Medici 
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32 .Connecticut  

33 .King Arthur  

34 .Nikolai Gogol  

35 .Molière  

36 . Koine  


