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گرفتــن تاریــخ هنــر و
در نــگاه اول ،بــا هــم در نظــر
ِ

عــالوه بــر ایــن ،خلقوخــوی و آمــوزش محققــان ،بــرای

تاریــخ ادبیــات ،عقالنــی بــه نظــر میرســد .از نظــر

آنهــا محتملتــر ســاخته اســت تــا هنــر و ادبیــات را

تاریخــی ،هــر دو تعمــق بــر زمــان و توضیــح آن

در قیــاس بــا هــر رشــتهی دیگــر و شــیمی یــا اقتصــاد،

دارنــد .همچنیــن هــر دو از محتــوای زیباییشناســی

بــا هــم در نظــر گرفتــه و از مصادیــق حوزههــای موثــر

عمــ ُ
ال پذیرفتــه برخوردارنــد و بــه لحــاظ نظــری،

بــر هنرهــا ،اســتفاده نماینــد.

فرمولبنــدی شــده هســتند .هــر دو در یــک حالــت

همینکــه بهدنبــال فراتــر رفتــن از معادلهــای نســبتاْ

تنــش بعضــی اوقــات گیجکننــده ،در زمانهــای دیگــر

واضــح نقاشــیها یــا مجســمههای «ادبــی» و اشــعار

غنــی -میــان نقدگــری و تاریــخ ،همچنیــن بیــن توجــه

یــا رمانهــای «تصویــری» بــا اثــرات یــا توصیفهــای

بــه اثــر هنــری ملمــوس و ضــرورت قابهــای انتزاعــی

دیــداری «نقاشــانه» باشــیم ،پیچیدگیهــا بــروز
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مینماینــد .برخــی از آنهــا بهطــور نســبی ،جزئــی

هــوراس 3بــه بعــد ،یــک همبســتگی قــراردادی محتمل

هســتند .بنابرایــن ،مشــکالت قابلمالحظــهای کــه

مابیــن نقاشــی و شــعر طــرح شــده و دورهبنــدی تقریبـاً

در تعریــف گاهشــمارانۀ دورۀ رمانتیــک در ادبیــات

مشــابه ،از هنرهــای دیــداری و ادبیــات رخ داده اســت.

انگلیســی ،فرانســوی و روســی و در موســیقی و نقاشــی

مرجــع ،ســکونت دارنــد .از شــعر بهعنــوان تصویــر

.1
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نمیکنــد .بهطــور کلــی ســادگی گاهشــمارانه ،بهنــدرت

پنداشــته میشــوند .یــا در غیــر اینصــورت ،علیرغــم

چنانکــه دلخــواه اســت ،عملکــردی رضایتبخــش

شــمار اندکــی از اســتﺜناها ،نیازمنــد توضیحــات

دارد؛ امــا در نهایــت ،دورهبنــدی پیوســته ،تنهــا یــک

خســتهکننده و بــدون تغییــر واژگان میگردنــد.

جنبــه از تاریــخ یــا نقدگــری را در نطــر دارد.همچنیــن

محقــق یــا منتقــد ،اغلــب بــا آثــار هنــری یــا ادبــی

دیگــر پیچیدگیهــا ،از گونــۀ متفاوتــی از تاریــخ نــگاری

ثانویــه یــا بــا یــک رابطــهی یــک بــه یــک و کــم و

منتــج میشــوند .بنابرایــن زمانیکــه تاریــخ هنــر و

بیــش بدیهــی ،بیــن یــک نقاشــی (بهمراتــب بیشــتر از

تاریــخ ادبیــات ،یــک واژهنامــۀ فنــی همگانــی از توصیــف

مجســمه یــا اثــر معمــاری) و یــک اثــر ادبــی (رویــدادی

معرفتشــناختی را ســهیم میشــوند ،اصطالحــات

در یــک رمــان یــا یــک شــعر) ســروکار دارد .حتــی

منحصــر بــه فــرد ،از نظــر معنایــی معنــا بــه میــزان

در نمونههایــی ماننــد بودلــر ، 5کــه منتقــد هنــریِ

قابلمالحظــهای تغییــر میکننــد .ایــن امــر بهویــژه

تیزبینــی بهشــمار آمــده و در برخــی از مشــهورترین (و

زمانــی صحــت دارد کــه از ســطح بســیار عمومــی

همچنیــن گمنامتریــن) اشــعارش ،ملهــم از نقاشــیها

«ســبک» یــا «موضــوع اصلــی» بهســوی لغــات دقیقتــر

و نقاشــان بــود ،ممکــن اســت پرســش ایــن باشــد کــه

ماننــد اســتعاره ،شــمایل ،تصویــر و مــواردی از این قبیل

شایســتگی ادبــی در مقابــل منبــع الهــام فانوسهــای

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

دریایــی ، 6بیشــتر وامــدار نقاشــانی اســت کــه بــا شــعر

بهطــور جالبتوجهــی از معانــی متفــاوت برخــوردار

برانگیختــه میشــوند .بههمیــن ترتیــب ،عظمــت

اســت .تاریــخ هنــر جوانتــر از تاریــخ ادبیــات ،بــا

تصویرســازیهای دالکــروا 7از دانتــه ،8احتمــاالْ بیــش

متخصصیــن کمتــر و همچنــان بیانــدازه مقیــد بــه

از موضــوع ،مرهــون نبــوغ نقــاش اســت .بهعبــارت

دورههــا و نواحــی مشــخص ،نتوانســته اســت یــک

دیگــر ،الهــام ،آشــکارا از فرمهــای کالمــی بــه دیــداری

واژهشناســی مقبــول عمومــی ،یــا حداقــل دامنــهای

و برعکــس ،بخــش اعظمــی از تاریــخ ذوق یــا شــخصیت

از معانــی پذیرفتــه شــده ،یــا شناســایی دغدغههــای

هنرمنــدان منحصربهفــرد را شــکل میدهــد؛ امــا

مشــابه بــا آنچــه در نظریــۀ ادبیــات ولــک و وارن 4یافــت

ممکــن نیســت کــه موضــوع طــرح شــده توســط

میشــود را ابــداع نمایــد .کافــی اســت نشــریۀ هنــر

ویراســتار نشــریه ،یعنــی رابطــۀ بیــن تاریــخ هنــر و

دانشــگاه ،بــا انگلیســی دانشــگاه طــی دورهای از ســالها

تاریــخ ادبیــات را توضیــح دهــد.

مقایســه شــود ،تــا مغایــرت فوقالعــادۀ دغدغههــا و

بــه دالیــل متعــددی ،کــه برخــی از آنهــا بعدتــر مــورد

اصطالحــات مشــاهده گــردد؛ امــری کــه در نــگاه اول،

بحــث قــرار خواهنــد گرفــت ،اکنــون امکانپذیــر

ـودن تاریــخ هنــر ،بســی زیــاد اســت.
بــرای بیاعتبــار نمـ ِ

نیســت کــه نــوع پیچیــدۀ «معنــای معنــا» ی

نکتــهی ســادهتر ایــن اســت کــه در پــس همبســتگی

همســانی ،بیــن تاریخهــای هنــری و ادبــی ایجــاد

بخــــش

معمــول بــرای تمــام ایــن پدیدههــا را بیاعتبــار

همارزیهــا و مغایرتهــا اغلــب ســطحی و ســاختگی

151
تــرجـــمه

آلمانــی یــا فرانســوی رخ میدهنــد ،ضرورتاْ واژهشناســی

ظاهــرا ْ موجــه فکــری و معرفتشــناختی بین دو رشــته،
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شــود .فهرســت نمــودن تفاوتهــا و تشــابهات ادبیــات

در نتیجــهی چیرگــی بــر برخــی محدودیتهــا و

و هنرهــای قابــلدرک دیــداری ،احتمــاالْ در هــر امــری،

ســنتهای پیشــین میباشــد؛ چــه در ایــن مرحلــهی

مﺜمــر ثمــر نیســت؛ هرچنــد یــک یــا دو نکتــه ذکــر

غیرمــادی ،موفقیتآمیــز یــا غیرموفقیتآمیــز باشــد.

خواهــد شــد .همچنیــن بــه نظــر مــن ،فراهــم نمــودن

تجــارب شــورانگیز و لذتبخــش جویــس ،9رمــان

هــر دســتهبندی منســجم از ملحقــات کتابشــناختی

جدیــد ،01جکســون پــاالک 11یــا اســتال ،21احتمــاالْ

یــا بررســی مالحظــات موجــود پیرامــون موضــوع،

ســاختاری هســتند کــه در اینجــا عمــدا ْ از فهــم تمیــز

درخــور زمینــهی ایــن مقالــه و در قالــب یــک کنفرانس

داده شــدهاند؛ هرچنــد متقاعــد نمیشــوم کــه در

نمیباشــد؛ لیکــن در فرمولبنــدی تعمیمهــا ،هرچــه

ســازماندهی منســجم درک مــورخ از گذشــته ،کمکــی

بیشــتر وامــدار ســایرین باشــیم ،ایــن وام در مرحلــۀ

کــرده باشــند.

بعــدی الزامــات قاطعتــر عقالنــی ،نســبت بــه ایــن

( )1اندیشــۀ همســانی تاریــخ هنــر و تاریــخ ادبیــات،

لحظــۀ آزمایشــی فرضیــات پیشــنهادی ،بهتــر ادا

تنهــا زمانــی میتوانــد پذیرفتــه شــود کــه هــر

خواهــد شــد .مــن ترجیــح میدهــم ،تــا  4گــزاره طــرح

دوی هنرهــای دیــداری و ادبیــات ،ذیــل برخــی

نمایــم کــه بــه نظــرم مربــوط بــه مبحــث بودهاســت

طبقهبندیهــای وســیعتر فکــری گنجانــده شــوند.

و احتمــاالْ اســاس آن را شــکل خواهنــد داد .چنیــن

بــا اندکــی اقتبــاس از فرمولبنــدی بســطیافته

قالبــی ،احتــراز از ضــرورت تعریــف تعــداد بســیاری از

توســط لــوی -اســتروس ،13مــورخ ،هــر دو را ســامانهای

اصطالحــات و مفاهیــم را ممکــن مینمایــد ،امــری

«ملمــوس» از نشــانههای بــهکار رفتــه جهــت بیــان

کــه بهوضــوح عجوالنــه اســت .ناگفتــه پیداســت کــه

یــا هدایــت بهســوی گونــهای از ایدههــا ،برداشــت

ایــن گزارههــای غیرقطعــی ،نبایــد بیــش از دعوتــی

یــا کنــش «قابلفهــم» میپنــدارد ،کــه وجــود

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

داشتهاســت و میتوانــد مســتقل از شــیوههای

تمامیتــش پوشــش نمیدهنــد.

ملمــوس اســتفاده شــده در بیــان آنهــا ،تعریــف شــود.

آخریــن نکتــۀ مقدماتــی چنیــن اســت کــه آنچــه در

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

ادامــه میآیــد عمدتــاْ ،بــا هنرهــا و ادبیــات پیــش از

آنهــا هــر دو رشــته را یکــی میکننــد ،درحالیکــه

 1900ســروکار دارد .چنیــن موقعیتــی ،تــا انــدازهای

ســومی ،آنهــا را مجــزا مینمایــد.

توجیــه مینمایــد کــه برقــراری یــک چشــمانداز

آخریــن مــورد در تعریــف ،آســانترین اســت .ماهیــت

تاریخــی منســجم ،بــرای هنــر معاصــر مشــکل اســت

ســامانهی ملمــوس ،متأثــر از یــک رســانۀ بیــان،

و خصوصــاْ برگزیــدن اســتﺜنا بهجــای معیــار ،در

همچــون ســازهای ســفالی یــا آجــری ،یــک نمایشنامــه

میــان تعــداد بیشــماری از اســناد موجــود ،ســهل

یــا شــعری حماســی اســت .هــر رســانه ،از دامنــۀ

میباشــد .بهعــالوه ،ایــن دقیقــاْ یــک ویژگــی

اثربخشــی احتمالــی خــود برخــودار اســت کــه منظــور

مجاهــدت هنرمندانــهی بســیار جدیــد اســت کــه

از «قابــلدرک» بــودن را منتقــل مینمایــد .ایــن یــک

رســانه ،جهــت بیــان ارزشهــای عمدتــا متعلــق بــه

بهطریقــی ،متعلــق بــه یــک نظریــۀ عمومــی ارتبــاط

دیگــری ،تالشهایــی انجــام شــده اســت .بــه لحــاظ

هســتند ،و تأمــالت یــک «پیــام» از نقطــه نظرهــای

نظــری ،میتــوان پنداشــت کــه در فرآینــد انتقــال از

گوناگــون «فرســتنده» یــا «گیرنــده» ،فقــط چکیــدۀ

یــک رســانه بــه رســانۀ دیگــر ،گونههــای قابلنقلــی

فعالیتهــای ســنتی مورخیــن و منتقدیــن هســتند.

از تغییــرات ســاختاری ،رخ میدهنــد؛ چــه بــا جهــان

البتــه مشــکالت زمانــی بــروز مینماینــد کــه بهخاطــر

دیــداری ،یــا بــا جهــان ادبــی ســروکار داشــته باشــیم.

آوریــم ،تمــام روشهــای ارتبــاط کالمــی و دیــداری،

امــا در کل ،فعالیــت یــک ســفالگر ایرانــی قــرن

آثــار هنــری نمیباشــند و تصمیمگیــری پیرامــون

ِ
کوچــک
ســیزدهم در اســتفاده از ســطح یــک شــیء

اینکــه کدامشــان اثــر هنــری هســتند ،اکﺜــرا ْ مقــدم بــر

معمولــی بــرای بازنمایــی یادمانــی تصــرف یــک دژ

تحلیــل آنهــا بهعنــوان یــک ســامانۀ ارتبــاط خواهــد

توســط تمــام ارتــش ،موضوعــی کــه بــا شــکل لــوح،

بــود .حوزههــای شــفاف جهــت بررســی ،فرآینــدی

ســازگاری چندانــی نــدارد ،بــه ســختی قابــل مقایســه

میباشــند کــه بهواســطۀ آن ،چنیــن تصمیماتــی

بــا فعالیــت بودلــر ،در ســرودن شــعر نﺜــر 14میباشــد.

گرفتــه شــده و درجــهای کــه ایــن تصمیمــات ،متلﺜــر از

لــذا در ایــن ســطح از بررســی ،دامنــهی هــر یــک از

انبــوه یادمانهــای موجــود هســتند .بســیار آســانتر

رســانهها ،بســیار بااهمیتتــر از آن چیــزی اســت کــه

اســت کــه یــک ســفال پیشــاتاریخی نقاشــی شــده از

احتمــاالْ ،ایــده ،برداشــت یــا کنــش «قابلفهــم» را

ایــران ،بهجــای یــک رمــان قــرن نوزدهــم ،بهعنــوان

بــرای برقــراری ارتبــاط ،یکــی میســازد.

یــک اثــر هنــری در نظــر گرفتــه شــود .صرفنظــر از

بــر اســاس فرضیــهای کــه طــرح نمــودهام ،اولیــن

فرآیندهــای درگیــر و در ذهــن داشــتن ایــن احتمــال،

نکتــهای کــه همــهی هنرهــا را متحــد مینمایــد ایــن

کــه برخــی از آنهــا میتواننــد بــا نظریــۀ عمومــی

اســت کــه آنهــا بهطــور ناخــودآگاه ،از قاعدۀ اســتاندارد

ارتبــاط متناســب باشــند ،واضــح بهنظــر میرســد

نظریــۀ ارتبــاط ،پیامــی کدگــذاری شــده بهوســیلۀ

کــه تمــام هنرهــا بهواســطۀ ایــن حقیقــت متحــد

یــک فرســتنده و منتقــل شــده بــه یــک گیرنــده ،متاثر

میشــوند کــه مــورخ هنرهــای دیــداری و ادبیــات،

میباشــند .حــال آنکــه پیچیدگیهــای پیرامــون ایــن

تعــداد گزینههــای کموبیــش منســجم ،دلخــواه و

قاعــده ،در میــان زبانشناســان ،وضعیتــی رایــج بــوده

قطعــی را در میــان تــودهای از یادمانهــای موجــود در

و گهــگاه بــرای ادبیــات نیــز بــهکار گرفتــه شــدهاند،

هــر یــک از رســانهها ،ایجــاد نمــوده اســت.

کــه در مقــام قیــاس ،کار بســیار کمتــری توســط

( )2یکــی از موضوعــات کلیــدی اقامــه شــده از ســوی

مورخــان هنــر صــورت گرفتــه اســت .در تبصرههــای

زبانشناســان تحولگــرا ،ایــن اســت کــه یــک نظریــۀ

متعاقــب ،بایــد یــک یــا دو بنمایــۀ برگرفتــه از

عمومــی کــه فرآیندهــا و شــیوههای مکاتبــۀ پیــام را

بخــــش

نمونــۀ موجــود کــه در آنهــا ،بــرای بهکارگیــری یــک

بهســادگی ایــن حقیقــت را بپذیریــم کــه تمــام هنرهــا

153
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نکتــۀ کام ـ ْ
ال واضــح اســت ،دقیقــا مشــابه هــر تعــداد

نظریــۀ ارتبــاط را گزینــش کنــم .عجالتـاْ ممکــن اســت
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توضیــح میدهــد ،بایــد بــه شــرح چگونگــی درک یــک

قــدر شــخصیتها ،صحنههــا یــا بنمایههــا ،روایــت

پیــام قابلفهــم توســط گیرنــده بپــردازد؛ درحالیکــه

را بــه هــم گــره میزننــد ،ســرانجام روایــت ماننــد

ســابق بــر ایــن ،بــرای گیرنــده ناشــناخته بــوده

مجموعــهای از دنبالههــا دریافــت میشــود؛ کــه

اســت .مشــکل ،وابســته بــه تمامــی هنرهــا و حتــی بــا

ایــن دنبالههــا میتواننــد همچــون قابهــای یــک

مرکزیــت آنهاســت؛ تــا انــدازهای ،بــه تعــدادی معیــن

فیلــم ،ریز-پویــا یــا هماننــد رشــتهای از نقاشــیهای

از خصوصیــات درونــی پیــام بــه خــودی خــود ،ماننــد

زنــده ،16فشــرده باشــند .بــرای ایــن ادراک ترتیبــی

نــرخ فراوانــی و گشــتاور یافــت شــده در آن بســتگی

از یــک پیــام نوشــتاری ،معادلهــای دیــداری

دارد .امــا چنانکــه قبلتــر نیــز اشــاره کــردم،

زیــادی وجــود دارنــد .در سرســرای کلیســای جامــع

پیــام بهخودیخــود ،اثــر هنــری منحصــر بــه فــرد،

ســانمارکو 17در ونیــز ،18تزئینــات موزائیــک گنبدهــا،

بهدقــت بــه محــدودهی رســانهاش گــره خــورده اســت؛

بــه دوایــر متحدالمرکــز ،تقســیم شــدند و هــر

بنابرایــن هرگونــه تعمیــم ،از طریــق توانــش معنایــی

دایــره بــه واحدهــای کوچکتــر و تقریبــاْ همانــدازه

رســانه ،بــه شــیوهای هنــوز ناشــناخته ،تعدیــل خواهــد

بخشبنــدی شــده اســت .ایــن واحدهــا ،بــرای ترجمــه

شــد .تحقیقــات مــورد نیــاز بــرای توضیــح احتمــال

بــه داســتانهای دارای فــرم دیــداری ،کــه برگرفتــه از

نظــری اینکــه ،یــک شــمعدان نقــرهی تزئیــن شــده یــا

کتــاب ســفر پیدایــش میباشــند ،اســتفاده شــدهاند.

برنــز از مصــر قــرن ســیزدهم و یــک غــزل عاشــقانه از

در داســتان آفرینــش ،روزهــا بهوســیلۀ فرشــتگان

پوشــکین 15احتمــاالْ نیازمنــد نــرخ مشــابهی از نــوآوری

نمادپــردازی شــدهاند :یــک فرشــته بــرای هــر روز،

و ســنتهای مقبــول و نســبتاْ مکــرر باشــند ،بســیار

بــه همــراه خــدا بــر تخــت ســلطنت نشستهاســت.

فراتــر از مقاصــد ایــن نگاشــته میباشــد( .صحبــت از

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

شایســتگی نویســندۀ مقالــه ،نیســت).

حــال خوشــامدگویی بــه روز هفتــم اســت .در قــرن

در عــوض ،عالقمنــدم جنبــهای دیگــر از همــان موضوع

ســوم کنیســۀ یهودیــان در دورا اروپــوس ، 19طرحــی

را مطــرح نمایــم ،تــا ماهیــت دانــش اندوختــۀ ضــروری

مشــابه متشــکل از رشــته واحدهــای شــمایلنگارانۀ

در گیرنــده ،بیننــده یــا خواننــده ،جهــت درک منبــع

منفــرد ،چیــده شــده در کنــار هــم ،رویــای مشــهور

الهــام قابلفهــم در یــک اثــر هنــری را آمــوزش دهــم.

حزقیــل 20را بــه ماننــد زنجیــرهای در زمــان مصــور

بــا چنــد مﺜــال شــروع میکنــم .یکــی از رایجتریــن

ِ
«دســت پــروردگار» (بهطــرز
مینمایــد ،کــه توســط

کارکردهــای ادبیــات و هنــر ،روایــت اســت .رمــان یــا

شــگفتانگیزی ،همچــون دســتی از بــاال نشــان داده

یــک شــعر حماســی ،صرفنظــر از هــر ارزش دیگــری

میشــود) ،از درهی اســتخوانهای خشــک (بیانگــر

کــه ممکــن اســت دارا باشــند ،داســتانی بــا قهرمانــان،

مجموعــهای از ســرها ،دســتها ،پاهــا و تنههــا کــه در

پیدایشهــا ،نقــاط عطــف و احتمــاالْ برخــی گونههــای

سراســر میــدان ریختــه شــدهاند) گرفتــه شــده اســت.

فرجــام ،یــا دســتکم پایــان را نقــل میکننــد .هــر

در نهایــت گالــری فریــر 21در واشــنگتن ،جــام ایرانــی

گردیــده اســت .هــر واحــد ،بخشــی از داســتان پرشــور

حاشــیهای ،بــه بخشهــای تصاویــر متــن مقتضــی

بیــژن و منیــژه ،برگرفتــه از شــاهنامه ،بزرگتریــن

خــود از ســفر پیدایــش اضافــه شــدند؛ عینــاْ ماننــد

حماســهی ایرانــی را دربــردارد؛ ترتیــب تصاویــر نیــز،

بســیاری از تصویرســازیهای نســخ خطــی ،نقاشــیها

مطابــق بــا ســیر تکاملــی در زمــان داســتان اســت.

یــا مجســمهها ،کــه شناســایی شــخصیتها را میســر

گــردآوری ســایر نمونههــای موجــود در جهــان

نمودنــد .یکــی از مشــکالت کنیســۀ دورا ،بــرای چنــد

دیــداریِ محســوس هنرهــا ،اعــم از گروههــای تصاویــر

دهــه ،تشــخیص دقیــق صحنههــا بودهاســت و همــۀ

چنــدان دشــوار نخواهــد بــود؛ آنهایــی کــه همچــون

مــا ،از مشــکالت عظیــم پیــش روی مورخیــن هنــر

کمیکاســتریﭗ ،22در طــول زنجیرههــای زمــان ،بــه

کــه بــا هنــر پیشــا-آمریکایی یــا هنــر باســتانی شــرق

نقــل داســتانی بــا قهرمانــان ،تغییــرات صحنــه و گهــگاه

نزدیــک ســروکار داشــتند ،آگاهیــم؛ درحالیکــه،

حتــی ظهــور ویژگیهــای احساســی یــا فیزیکــی

ایــن مورخیــن اغلــب قادرنــد تــا سرشــت روایــی

میپردازنــد .امــا بیــن روایــت یــک رمــان و روایــت

دنبالــهای از تصاویــر را بــدون اطــالع از موضــوع صریــح

از طریــق تصاویــر ،تفــاوت بســیار مهمــی وجــود دارد:

واقعیشــان ،مشــخص نماینــد .بهعبــارت دیگــر ،یــک

اگرچــه وجــود مســلم یــک ســاختار روایــی ،بهآســانی

روایــت در فــرم دیــداری ،تنهــا زمانــی بهعنــوان روایــت

در هــر دو قابــل تشــخیص میباشــد ،امــا ویژگیهــای

اثربخــش خواهــد بــود کــه منبــع متنــی آن موجــود

خــاص روایــت و حتــی هویــت شــخصیتهای

باشــد( ،همچــون نســخ خطــی یــا تمــام کتیبههــا) ،یــا

درگیــر در یــک نمایــش دیــداری ،نمیتواننــد بــدون

زمانیکــه بیننــده ،از پیــش داســتان را بدانــد.

دانــش قبلــی از داســتان درک شــوند .موزائیکهــای

لــذا شایســته اســت نتیجهگیــری کنیــم ،مادامیکــه

ســانمارکو یــا فرســکوهای 23دورا ،دســتکم در

یــک روایــت همچــون گونــهای از بازنمایــی قابــلدرک

عملکــرد روایــی مفــروض خــود ،بــدون آگاهــی از

باشــد ،موضــوع آن حتــی در زمــان خــودش ،تنهــا

ســایر شــیوهها مگــر اطالعــات دیــداری داســتانهای

بهواســطۀ آگاهــی قبلــی از رویدادهــای داســتان

ســفر پیدایــش یــا حزقیــل ،کامــ ْ
ال بیمعنــا هســتند.

تصویــر شــده ،قابــل فهــم خواهــد بــود .تصاویــر روایــی،

نمادپــردازی روزهــا توســط فرشــتگان ،فقــط در

نــه بــرای نقــل یــک داســتان ،بلکــه جهــت یــادآوری

صورتــی معنــا میدهــد کــه بدانیــم یکــی از نــکات

بیننــدۀ آن بــهکار میرونــد .بهنظــر مــن اســتﺜناها،

کلیــدی داســتان ،حقیقتــاْ ،در توالــی روزهــا قــرار

تنهــا در ســطوح بهشــدت اولیــه ماننــد هرزهنــگاری،

دارد .روی جــام فریــر ،شناســایی شــخصیتی نیمــه

رخ میدهنــد؛ اگرچــه حتــی در آن زمــان ،تجربــهای

برهنــه ،راهــی بهســوی مــرگ از طریــق طنابــی دور

واقعــی یــا تخیلــی بایــد بــر درک یــک زنجیــرۀ روایــی،

گردنــش ،بهعنــوان یــک زندانــی آســان میباشــد؛ امــا

مقــدم باشــد .تقابــل بــا یــک ژانــر ادبــی همچــون

بخــــش

بــه نوارهــا و واحدهــای رویهــم قــرار گرفتــه ،تقســیم

نیســت .در حقیقــت موزائیکهــای ونیــز ،همچــون
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رمــان ،قابــل توجــه اســت؛ چــون بــا اینکــه مســلم

فرانســوی قــرن پانزدهــم ،معادلهــا در ادبیــات وجــود

میدانیــم کــه آگاهــی از تاریــخ اجتماعــی فرانســوی

دارنــد .امــا در کل ،چــون رســانهی ادبیــات در دانشــی

یــا روســی ،بــرای درک مناســب از جنبههــای روایــی

ذاتــی یــا اکتســابی از زبــان قــرار گرفتــه اســت،

نــاب رمانهــای بالــزاک 24یــا داستایوفســکی ،25مهــم

فرصتهــا بــرای اثربخشــی ارتبــاط ،در ادبیــات بســیار

میباشــد ،ســیر تکاملــی پورشــور یــا احساســی

بیشــتر از هنرهــای دیــداری میباشــند .در حقیقــت،

داســتان اگــر نــه همیشــه بهطــور تمــام و کمــال،

ممکــن اســت متعجــب شــویم اگــر تصاویــر نشــان داده

امــا بــدون هــر آگاهــی خــاص یــا فنــی دیگــری ،مگــر

شــدۀ الهیــات مســیحی ،تاکنــون توانســته باشــند هــر

زبــان خوانــدن (اصلــی یــا غیراصلــی) ،قابــلدرک

یــک از پیچیدگیهــا و حتــی مفهــوم تفکــر مســیحی

خواهــد بــود.

را توجیــه نماینــد ،و اگــر عمــق تفکــر بودایــی بتوانــد از

عجالتـاْ نکتــۀ مــن ایــن اســت کــه درک و فهــم جهــان

طریــق خلســۀ محــض هنــر آن ،درک شــود.

دیــداری ،نیازمنــد اکتســاب پیشــین دانشــی بســیار

مالحظــۀ دوم ،پیامــد اولــی اســت .اگــر هنــر

ملموستــر و خودآگاهتــر ،در عــوض آگاهــی انتزاعــی

دیــداری ،در بیــان متــداول یــک پیــام «قابلفهــم»

و ناخــودآگاه از واژهنامــه و دســتور زبــان الزم بــرای

ماننــد روایــت ،بیشــتر بــه خاطــر جدیــد بودنــش،

توضیــح یــک اثــر ادبــی اســت.

موفــق بــه برقــراری ارتبــاط نشــود ،آن موقــع ،بــا دو

برخــی مالحظــات بعــدی ،از ایــن نــکات نشــات

احتمــال روبــهرو هســتیم :اول اینکــه جهــان دیــداری

میگیرنــد :اول ،یکــی از توجهــات کلیــدی مــورخ

محســوس ،همــواره تقلیــدی ،تجمــالت ثانویــه ،و در

هنــر ،معطــوف بــه برقــراری گونهشناســی یــک دوره

بهتریــن حالــت یــک یــادآوری 26یــا یــک خــوب توجــه

یــا فرهنــگ میباشــد؛ یعنــی ،آمیزههــای مقبــول

داشــته باشــید

بــرای ســایر اشــیا معلــوم بــوده

محتمــل از عناصــر قــراردادی و شــمایلنگارانه،

اســت .دیگــر اینکــه ،در جســتجوی برقــراری نــوع

کــه همچــون رســانههای خــودکار بــرای هــر امــر

کامــال متفاوتــی ،از پیــام «قابلفهــم» میباشــد .بــرای

«قابلفهــم» بیــان شــده ،ظهــور مییابنــد .بنابرایــن

احتمــال اول ،بحثهــای زیــادی میتواننــد پیرامــون

یــک مینیاتــور ایرانــی قــرن پانزدهــم ،تقریبــا هــر

نــور و تصویرســازی نســخ خطــی یــا حتــی تزئینــات

موضوعــی را بــا ســهم یکســانی از منظــره ،معمــاری،

کلیســاها ،اقامــه شــوند .همچنیــن میتــوان اظهــار

شــخصیتها و ترکیببندیهــا ،مصــور مینمایــد؛

داشــت کــه کارکــرد ارتباطــی هنرهــا ،بــه معنــای

معمــاری گوتیــک نیــز ،یــک گونهشناســی پایــدار

منحصــر شــدن بــه یــک حالــت یــا تأثیــر عمومــی

از عناصــر ســاختاری و ترکیبــی را بــهکار میبــرد.

بــوده اســت .موضــوع موزائیکهــای ســانمارکو

کیفیــت در کمــال یــا ثبــات درونــی گونهشناســی،

میخواســت تــا اهمیــت روایــت الهــی را بــه دینــداران

و غنــای بیانهــای بهدســت آمــده در آن میباشــد.

نشــان دهــد ،نــه اینکــه داســتان ملموســی را نقــل

شــکی نیســت کــه همچــون نمایشــنامه یــا شــعر

نمایــد .فایــدهی مجســمههای بودایــی ،آن بــوده کــه
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هنرهــای دیــداری ،بایــد از طریــق مجموعــهای از

نــدارد؛ امــا بــرای برقــراری ارتبــاط ،بهراســتی بایــد

شــیوهها ،ابــزار بــه کار رفتــه جهــت داللــت ضمنــی

فکــر کنــد .حتــی داوری ســنتی و در کل تأســفبار

تنــوع گســتردهای از واقعیتهــای ممکــن ،و مخفــی

عقالنــی در مــورد یــک نقاشــی یــا یک شــیء بر حســب

نمــودن نشــانههای ملمــوس تصاویــر بهخودیخــود،

«حــس کــردن» ،رســانۀ یادمــان را بهخودیخــود

تعریــف شــود .ازآنجاکــه مطالعــۀ شــیوهها در جهــان

بــهکار نمیگیــرد .از ســویی ،مــورخ یــا منتقــد هنــر

دیــداری ،از انجمنهــای روانشناســی آنهــا ،یــا از

میتوانــد بهواســطهی واکنشهــای خویــش ،بــه

بیانهــای قراردادیشــان آشــکارا آغــاز شــده اســت،

خالــق ادبیــات واالتــر مبــدل شــود؛ چنانکــه در مــورد

نکتــۀ کوچکــی در توجیــه موضــوع وجــود دارد .ترجیــح

راســکین 29بــود؛ امــا برعکــس آن ،غیرممکــن اســت.

میدهــم کــه ایــن بخــش را بــا یــک تناقــض بــه

برخــی نتایــج ،از ایــن نــکات قابــل برداشــت اســت:

پایــان برســانم :مﺜــل اینکــه امکانــات انتزاعــی زبــان،

اولــی ،تصدیــق و بســط بیشــتر تبصرههایــی اســت

در ادبیــات بــه موضوعــات و تصاویــر تعریفپذیــر

کــه قب ـ ْ
ال ایجــاد شــدهاند ،مبنــی بــر اینکــه هنرهــای

ملمــوس منجــر شــوند ،درصورتیکــه عناصــر ملمــوس

دیــداری ،جهــان مجــزا و ذاتــاْ متفاوتــی را از دنیــای

قابــلدرک دیــداری ،بــه تعریفــی از هنرهــا در قالــب

ادبیــات ،شــکل داده و همبســتگیهای موجــود ،از

اصطالحــات انتزاعــی «کیفیتــی» منتــج میگردنــد.

اهمیتــی ثانویــه برخوردارنــد .پیامــد دیگــر ممکــن

بههرحــال ،ابتــدا بــه رفــع تناقــض میپردازیــم؛

اســت ،فراتــر از یــک پرســش باشــد .بنابرایــن ،آیــا

نکتــهی کلیــدی از نظــر مــن ایــن اســت کــه،

بایــد در نظــر بگیریــم کــه هــر تاریــخ هنــر ،برگردانــی

جنبههــای کامــال متفــاوت ســاختار ذاتــی یــا اکتســابی

معرفتشــناختی از منبــع دیگــر اســت کــه بــر

انســان ،بــرای درک ادبیــات در تقابــل بــا فهــم هنرهــا،

نشــانههای ملمــوس ســازهها و ســامانهها تحمیــل

ضــروری میباشــند.

میگــردد؟ یــا همــواره ،در جســتجوی یافتــن نوعــی

( )3مــورد ســوم کــه عالقمنــدم نشــان دهــم،

ســامانهی تفســیر باشــیم کــه بــرای تمــام هنرهــا،

بهخودیخــود ســاده اســت؛ هرچنــد پیامدهــای

مشــترک بــوده و احتمــاال فرا-زبانشــناختی خواهــد

آن ،پیچیــده و نســبتاْ دشــوار هســتند .درحالیکــه،

بــود؟ ایــن پرســشها کامــ ْ
ال بیاســاس نمیباشــند،

واکنشهــای انتقــادی یــا تاریخــی بــه یــک اثــر

چنانچــه بهخاطــر آوریــم کــه نظریــۀ ارزشهــای

ادبــی ،رســانهای مشــابه ادبیــات ،یعنــی زبــان را بــهکار

فرازبانشــناختی ،بــرای شــعر اعمــال شــده اســت.

میگیرنــد ،عکسالعملهــای مــوازی بــه یــک اثــر

نتیجــۀ ســوم ،مربــوط بــه هنرهــای دیــداری اســت؛

هنــری ،هرگــز در رســانهی یکســانی نمیباشــند .بــه

در واقــع اینکــه ،عملکــرد حقیقــی هنرهــای دیــداری،

تعبیــری دیگــر ،مــورخ یــا منتقــد جهــان دیــداری،

بیــان چیــزی اســت کــه غیرممکــن بــوده ،یــا دســتکم

بخــــش

را در ارعــاب ،میســر کنــد .بهعبــارت دیگــر ،جهــان

مکاشــفهاش حــذف میکنــد .بهعــالوه ،او انتخابــی

تاثیــر تقــدس سلســلهمراتبی و طراحیهــای گویــا
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بــرای ابــراز بهصــورت کالمــی ،بســیار دشــوار خواهــد

را همچــون یــک دامنــه و نــه قطعیــت صریــح بدانیــم،

بــود .چراکــه ،ایــن «چیــز» ،بهســادگی قابلتعریــف

جهــان دیــداری ،ذاتـاْ از یــک میــدان معنایــی ،تقریبــا

نیســت .دیــدگاه ســابق مبتنــی بــر ایــن اســت کــه

بــه وســعت قــدرت تفکــر ناظــرش برخــوردار خواهــد

ادراک هنرهــای دیــداری ،بهخصــوص ادراک بازنمایــی،

بــود؛ چراکــه ،عمومـاْ در رســانهای غیــر از خــود تفســیر

درگیــر نوعــی از زمــان اســت کــه از توالیهــای ادبیات،

شــده اســت .بــه تعبیری«دریافتکننــده» ،احتمــاالْ

اجتنــاب مــیورزد .امــا ادبیــات مــورد اســتفاده در

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

چنیــن قیاسهایــی ،در عــوض شــعر یــا نمایشنامــه

( )4پیشتــر آنچــه ذکــر شــد ،بــر تفاوتهــای بیــن

بــا ادراک بســیار پیچیدهتــری از زمــان ،صرفــاْ رمــان

هنرهــا و ادبیــات و پــس از آن ،بــر تمایــزات بیــن

نســبتا متأخــر بــوده اســت؛ فــارغ از ایــن حقیقــت،

وظایــف مورخیــن دو رشــته تأکیــد دارد .نکتــهی آخــر

بررســیهای اخیــر نشــان میدهــد کــه ادراک

مــن طــرح ایــن مســئله اســت کــه صرفنظــر از شــمار

هنرهــای دیــداری ،نیازمنــد بیواســطگی زودگــذری

زیــادی از تفاوتهــای بدیهــی ،مغایــرت کلــی ،ماحصــل

کــه تصــور میشــده ،نمیباشــد .ممکــن اســت

آگاهــی ناکافــی در یــک حــوزۀ بســیار تخصصــی اســت

مطــرح شــود ،ازآنجاکــه درک مــا از جهــان دیــداری،

و لــذا ،ضرورتــاْ دائمــی نخواهــد بــود .خالصــۀ کالم،

برگردانــی بــه زبــان نــوع دیگــری از دانــش اســت،

مــورخ ادبیــات ،اکنــون مالحظــات نظــری و عملــی

آزادی تفســیر بیشــتری بــرای ناظــر دیــداری در قیــاس

قابــل توجهــی را بــر روی زبــان بهخودیخــود ،بــر

بــا خواننــدۀ ادبــی وجــود دارد .ترکیببندیهــای

رســانۀ ارتباطــی اولیــه میــان انســانها ،در اختیــار

ســترگ از موجــودات زنــده ،میتواننــد بهســادگی،

دارد .اصطالحــات تعریــف شــدهاند ،و علیرغــم

تجمالتــی یــا عمیقــاْ حزنانگیــز باشــند؛ ورود مــاری

مشــاجرات مــداوم پیرامــون روشهــا و دیدگاههــا،

مدیچــی 30در مالزمــت اســبهای آبــی و پریهــای

یــک گویــش محلــی 36از دادههــای مقبــول ،موجــود

دریایــی ســرزنده ،نیــازی بــه اســتهزاء نداشــته و یــک

اســت .عملکــرد مــورخ هنــر ،بــا غیــاب تقریب ـاْ کامــل

مســیح ناهمزمــان 31در یــک صحنــۀ قــرن پانزدهمــی،

اثــر باثبــات در دو حــوزه ،مختــل میشــود .یکــی

کفرآمیــز نیســت .از طــرف دیگــر ،یــک آمریکایــی

هماننــد فرهنگهــای لغــات ،یــا بهطــور وســیعتر

کنتیکتــی 32در دادگاه پادشــاه آرتــور ،33مضحــک

فرهنگنویســی زبــان هاســت .کافــی اســت اشــاره

اســت ،پرندگانــی کــه زندگــی عرفانــی را در ادبیــات

کنیــم باستانشناســی کــه بــه طــور فرضــی ،بــا

فارســی توصیــف میکننــد ،بســیار نگرانکننــده بــوده

میلیونهــا قطعــۀ ســفالی در طرحهــای تزئینــی از

و ابرســتارهی حضــرت مســیح ،تاحــدی مشــوشکننده

یــک مــکان واحــد ،مســتقیماْ مواجــه شــده اســت،

اســت .جهــت اطمینــان ،برخــی از داســتانهای کوتــاه

اکﺜــرا ْ میتوانــد یــک گونهشناســی تخصصــی

گوگــول 34و کمدیهــای مولیــر ،35ماننــد بســیاری از

منســجم را فراهــم نمایــد ،کــه هیــچگاه هنــری

اشــعار دیگــر ،مبهــم هســتند .امــا اگــر دغدغــۀ خــود

نخواهــد بــود .ایــن امــر ،تــا حــدی عجیــب اســت

بــا تعریفــی بههمــان انــدازه بســطیافته از عناصــر

مالحظــهای از تاریــخ و معنــای «اثــر هنــری» ،عاجــز

قــراردادی ،مطابقــت پیــدا نکــرده اســت؛ عناصــری

باقــی خواهــد مانــد.

کــه در یــک اثــر هنــری ،بــا قاعــده چیــده شــدهاند.

بدیهــی اســت تبصرههــای قبلــی ،نــه روشــمند و نــه

ایــن ،جایــی اســت کــه ناحیــهی دوم عــدم قطعیــت

قطعــی هســتند .در بهتریــن حالــت ،تنهــا مجموعــهای

مــورخ هنــر ،واقــع شــده اســت .چــون همیــن موضــوع

از اندیشــههای تصادفــی دربــارهی مشــکالت پیــش

جدیــد ،هرگونــه اثــر باثبــات در طبیعــت و نظریــۀ

روی یــک رشــتۀ پژوهشــی میباشــند .بنابرایــن،

ادراک دیــداری اعمــال شــده ،و حتــی بهواســطۀ فهــم

هیــچ نتیجــهای از آنهــا برداشــت نمیشــود .فقــط

ایــن اســت کــه هنرمنــد خلــق میکنــد و مــورخ یــا

میخواهــم نکتــهی پایانــی را بیــان کنــم .بیشــتر

منتقــد ،موضوعــش را درک مینمایــد.

نمونههــای مذکــور ،در مــورد بازنمایــی بــوده اســت.

منظــورم اشــاره بــه ایــن نیســت کــه روشهــای

معمــاری و برخــی از هنرهــای صنعتــی ،شــماری از

زبانشناســی یــا آنهایــی کــه مربــوط بــه روانشناســی

مشــکالت افــزوده را اقامــه میکننــد ،کــه ممکــن

شــناختی هســتند ،میتواننــد بــه ســادگی بــا مطالعــۀ

اســت بهوســیلۀ پیشــنهادات طــرح شــده در ایــن

هنرهــا ســازگار شــوند؛ اگرچــه ممکــن اســت هــر دو،

مقالــه ،حــل شــوند یــا نشــوند .مــورد معمــاری ،بهویــژه

ارزش امتحــان کــردن را داشــته باشــند .امــا هیچکــدام،

قابــل توجــه اســت؛ از ایــن حیــث کــه میتوانــد بســیار

بــرای زبانشــناس بــودن یــک مــورخ ادبیــات ضــرورت

بیشــتر از هنــر بازنمایانــۀ ســنتی ،جــذب زبــان شــود،

ندارنــد ،هرچنــد بســیاری از مفاهیــم و اصطالحــات

و شــدیدا ْ تحــت تاثیــر مــادۀ اولیــۀ ســاختار اســت.

بااهمیــت تاریــخ ادبیــات معاصــر ،از زبانشناســی و

حتــی یــک آجــر یــا قــاب مرمــر ،بهخودیخــود ،از

باالخــص نــوع ســاختارگرای آن نشــأت گرفتهانــد.

یــک واج معنادارتــر نیســت .معمــاری در قیــاس بــا

گویــی ،مــورخ ادبیــات تــا انــدازهای ،بنیانهــای زبــان

نقاشــی ،بــا مجموعــهای بســیار پیچیــده از قوانیــن

بهطــور عمومــی یــا هــر یــک از زبانهــا را «پوشــش»

کاربــردی و دســتوری ،تنهــا بهخاطــر قانــون جاذبــه،

داده اســت .معذلــک مــورخ هنــر ،فاقــد ایــن اطمینــان

محــدود شــده اســت .در نهایــت ،معمــاری هماننــد

اســت .بهعنــوان یــک پرســش بــاز ،آیــا او کســی اســت

یــک زبــان ،بــرای همــهی مــردم ضــروری و مــورد

کــه بایــد بــه زمینههــای دیگــر بازگــردد و خطــر

اســتفادهی آنهاســت؛ عمدتــاْ بهطــور خودبهخــود

دانــش ســاختگی را متحمــل شــود؛ یــا بایــد چشــم

و ناخــودآگاه همچــون محیطــی بــرای زندگــی بســیار

بــهراه بــوده ،حامــی پژوهــش مقتضــی بهوســیلهی

خصوصــی یــا کامــال همگانــی ،امــا در دورههایــی

روانشناســان تعلیمدیــده یــا زبانشناســان ســاختارگرا

بهعنــوان منحصربهفردتریــن بیــان از بلندپــروازی و

باشــد .امــا بــه نظــر مــن کامــ ْ
ال قطعــی اســت،

انگیــزۀ زیباییشناســی انســان اســت .امــا حتــی ایــن

بخــــش

خبــرۀ دانشــگاهی یــا یــک نویســندۀ صاحــب ســبک،

کاربــردی بــا همــۀ خالقیــت انســان ارتبــاط یابــد ،هــر
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کــه مهــارت قابلمالحظــهی دســتوری و روشــمند

مادامیکــه شــاهکار نتوانــد بهصــورت عقالنــی و

مطالعاتهنرهایزیبا
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عظیمتریــن دســتاوردها ،بهطــور ســاختارگرایانه از

آیــا وظیفــۀ یــک مــورخ در مواجهــه بــا شــاهکارهای

نظمــی هماننــد محقرتریــن اقامتگاههــا برخــوردار بــوده

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

و مشــمول همــان محدودیتهــا و قواعــد میشــوند.

پیــش از هــر چیــز جایــگاه آنهــا را درون مجموعــهای

اســتداللی مشــابه میتوانــد بــرای آثــار فلــزی،

پیچیــده از متغیرهــای تخصصــی ،اجتماعــی یــا غیــره

منســوجات یــا ســفالینهها بســط داده شــود .ایــن امــر،

مشــخص کنــد .لیکــن ،رویهمرفتــه ایــن موضــوع،

موجــب برآمــدن پرســش بنیادیتــری میشــود کــه

مبحــث دیگــری را میطلبــد.
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