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از صفحه تا صحنه
هاي شفاهی شعر فارسیسخنی در احیاي سنت

سولماز نراقی

گر، یت داد. مرتضی احمدي، بازماندگار را از دسياچهره	رانیاۀانیات عامیادبفرهنگ و که گذشت، یسال
-لمیفۀ، دوبلییویطنز راديهاشیداستان، تا نما48يهاش را از نوارقصهیکه صدايخوان قهارپردهشیشه و پیپصدا

ی، به سبکيانتقادیۀبا درونمایفکاهییهام؛ ترانهیآوریاد میم به یکوچه و بازار طهران قديهاو ترانهیینمایسيها
ي، و چه کارکردهایستیفرماليهالحاظ ارزشمین ژانر طرب که چه به. ناگفته نگذریم از هیبرآمده از سنت مطرب

چون نقالی، ياجراییِ دیگرهايسنتکه در قیاس با دریغو ،استبودهتأمل سزاوارهمواره اش،یاسیو سیاجتماع
تري دیده و چه بسیار میهنی، قدر کم-هاي ملی ها و تصنیفخوانی، و نمایشقوالی، خنیاگري، عاشیقی، تعزیه، شبیه

ودرباريدلقکانولوطیانمطربان،به	نَسَبش پشت در پشتههنري ک؛که به چوب تحقیر و تکفیر رانده شده است
...]و[نروایان فرماوحکامبردوپهلووشیرینعباراتۀلفافدرآواز،ورقصوبندبازيضمن«کهرسدیميابازاري

1».تاختندمی

هاي طنزآمیز در تهرانِ پردهنان گمنام بود که با اجراي پیشیرآفن نقشیهمۀنامدار از سالليمرتضی احمدي هنرمند
دار،خندهاوایل«خودشۀگفتبهکههاییپردهپیش. بخشیددرخورحیثیتیواعتبارطربژانربه	عصر پهلوي،

ها و اشتباهات اما پس از مدت کوتاهی جاي خود را به طنز و انتقاد از کاستی،کننده بودندمحتوا و سرگرممک
هاي آهنگین در تاریخ گردانان نمایشراویان و نقاالن، بازیگران و بازيۀگر به جملا2»هاي دولتی سپردند.دستگاه

یا دست به کار راویانی که .یابیمکننده مینقش اجتماعی و سیاسی ایشان را پررنگ و تعیین،این سرزمین نگاه کنیم
یا به . اعرابۀدر برابرِ سلطساسات ملی احبرانگیختنیا ،اندانتقال میراث فکري و فرهنگی از نسلی به نسل دیگر بوده

326،ص1جیحیی، از صبا تا نیما، آرین پور، -١
11صپرده خوانی، تلخیص،پرده و پیشمرتضی، پیشاحمدي،-٣



یا به برقراري حکومت قانون در عصر مشروطه و بعد از ، اندرساندهياریگسترش آئین تشیع در ایران عصر صفوي 
.آن

قصه، و شعر و یشفاهيسنت هاالتفاتی به م تا از کمیکنیرا بهانه میکودکيهاقصه»مکّارروباه«درگذشت
گر زاده یکدیبا یو ازلیذاتيوندیدر پانگار زحمت، یکه بالبداهه و بییهنرها؛مییسخن بگوآنعرضهميهنرها

بازگشتیتو گویی . میگذاریم»يانارشتهیب«ای»ياچندرسانه«ل یاز قبینیعناوآن معاصرشدند و ما بر مشابهات یم
تر و کمرنگشعروقصه، و نیز مرزهاي شینماو، رقصیقیموسشعر و ۀباشند به تواریخِ دورتر که در آن فاصل

د. یات و متن مقدس را هم اضافه کنیخ، و ادبیاسطوره و تارت،یواقعوافسانهمبهممرز	همه،نیاتر بود. بهمخدوش
شیات و فرهنگ ما سرایدهد که در ادبیسرا نشان مسرا و چکامهسرا، داستانچون افسانهییدر واژه ها»راسُ«پسوند «

شفیعی ةجاست اشارو به3»رفته است.یهمزمان به کار میوانسرودن شعر و آواز خیعنیییهمواره با دو بار معنا
د[قول الشعر و انشا»شعر گفتن«یر عربیبر تعبین تصور خود از شعر سرودن را حتیان ایرانیا«کدکنی به این نکته که

خواند به یکه شعر را به آواز میاگر و کسیخنیال را به معنو قوّ سرودیرا در معن»قول«داده اند و يالشعر]، تسر
این »ِايرسانهچند«سرشت بر نیز » پرده خوانی«در ژانر » پرده«شدن در همین اصطالح خود، باریک.4»کار برده اند

رود، هم بوم ر میدر موسیقی به کایا گوشه، مقامهانتۀاي که هم به معناي فاصلواژه؛گذاردها صحه میسنت
هاي اجرایی رو در سنتاي پیشخوانی بدین سان نمونهراستی که پردهو هم صحنه یا سکانس نمایش.  به5نقاشی 

اتفاق، به انضمام فعل خواندن که از ؛کندجمع می» پرده«شعر و قصه است که نمایش، موسیقی و نقاشی را ذیل یک 
اعم از –اصطالحی ناظر بر تأویل، یا رمزگشایی از هر اثري ؛معاصر استادبی ۀدر نظری» خوانش«ح اصطالیادآور 

. شودخوانده می» متن«همچون شناختی اش، ها و روابط نشانهکه به اعتبار داللت-نوشتاري، دیداري یا شنیداري
ی شده به نحوي با ظهور وسائل ارتباطی جدید نظیر سینما و گرامافون، متن حروفچین«اوکتاویو پاز معتقد بود که

کنم که شعر بیش از اما تصور می،من مرگ نوشتار را باور ندارم«گفت : او می»کند.درخشان صحنه را خالی می
اول به معنی ۀگردد. شعر بار دیگر کالم شفاهی خواهد شد...درك شعر در وهلبدل میpartitionپیش به پارتیشن 

او در به کار بردن 6»ها... ها و شنیدنش یعنی دیدنش با گوشچشمشنیدن آن است. خواندن شعر یعنی شنیدنش با 

222هانگیر، نمایش و موسیقی در ایران، صج، نصري اشرفی-٤
484شعر، ص یقیموسشفیعی کدکنی، محمدرضا، - ٥
هاي تیره ایست که بر آن یک یا چند مجلس از زندگی و حوادث و مصائب خاندان پیغمبر را با رنگپارچه«از پرده خوانی منظور در ژانر پرده-٦

)76، ص، بهرام، نمایش در ایران( بیضایی. »اندنقش کرده
80صترجمه کاوه میرعباسی، هاي دوصدایی، خوانیتک،خولیان ریوسدرگفتگو بااوکتاویو پاز- ٦



واژه پارتیشن به اصطالحی در موسیقی نظر داشت که ماالرمه حروفچینی عجیب یکی از اشعار خود را به آن تشبیه 
ن در ایماالرمهچاپ کرد. 1897در یک سال پیش از مرگش که » ...یک بار طاس ریختن«کرده بود. شعر معروفِ 

شعر کوشیده بود از طریق کوچک و بزرگ کردن حروف و کلمات و توزیع غیرمعمول آنها در صفحه به بیان 
اند از وراي منشور شعر. اندیشه» هايزیربخش«شنویم بینیم و میآنچه می« گوید ها نزدیک شود. او میشفاهی واژه

شوند)، صري(تصاویري که بر اثر متن ایجاد میبخشی و پیاپی است. عالوه بر این همزمان است: بادراکمان بخش
کند صوتی(شکل حروفچینی: قرائت ذهنی) و معنوي(مفاهیم شهودي، استنباطی و عاطفی)...او در ادامه گوشزد می

نوینی ۀاش راهگشاي گوناش بوده الهام گرفته است و نوشتهاز موسیقی کنسرتی که شنونده[در سرودن این شعر] که 
.7»اي را دارد که سمفونی با موسیقی آوازيپردازي کهن همان رابطهاست که با شعر

قدیم و جدید،در انگلیسیpartitionیاpartةواژو برخی کاربردهايمعانیشکل،جالب اینجاست که میان 
تحقیق در 8.پیوندي تنگاتنگ برقرار استفارسی زباندر»پرده«ةواژ، یونانی، سانسکریت، و هندي با هاي التینزبان

ةواژازبرآمده پارتیشن کنیم: بسنده میگذرا ايتنها به اشارهو گذاریماتیمولوژي این دو واژه را به اهل فن وا می
partالتین آنۀاست و ریشpartem در زبان .استبه معنی پاره، بخش، قطعه و نیز جدا کردن و قسمت کردن

نقش معنی بخشی از نمایش، یا به»پارت«و رود، ل یا جداکننده به کار میحائةبه معنی پرد»پارتیشن«انگلیسی نیز 
اي که جلوي رهبر به معنی نوشتهPartiturواستبخش و قطعهبه معنی نیز در موسیقی این واژه . بازیگریک

که Partitionاما خود اصطالح9ها به صورت افقی و زیر هم نوشته شده.بخشۀگیرد و در آن  همارکستر قرار می
- میکه روي یکدیگر قرار کندمیاشاره هاي یک اثر موسیقیتمام قسمتبه «منظور نظر ماالرمه است، 

سنده آن را نخست در یکه نوییرسد. صدایبه گوش مییصدایاز نهاد هر متنواقعیت این است که 10»د.نگیر
ن یاست.بدیشفاهین هستیاب ایحضور و غده و سپس به ما شنوانده است. هر صفحه همزمان حاملیگوش خود شن

ند، و در ااشاره به اصواتيبراییحروف، قراردادها.تجسم کردن است/دنیدن، معادل شنیعمل خواندن/دمعنا،

80و 79همان ، ص- ٧
به معناي پاداش یا هدیه کاربرد داشته که با معناي قطعه، بخش purtamةواژ،هاي جهان استترین زباندر زبان سانسکریت که یکی از کهن-٨

کشند.اي که میان زنان و مردان میهم به معنی برقع است و هم پردهpurdahارد. این واژه در زبان هندي و اردو یا سهم نسبت د
http://www.etymonline.com/index.php?term=part

1378مراجعه کنید به فرهنگ جامع اصطالحات موسیقی، فریدون ناصري، انتشارات روزنه،- 01
80گو با خولیان ریوس، صاوکتاویو پاز درگفت- 11



حاضر در صحنه را يپرسوناژهايال و زمانمند گفتار، صدایان سیاز جريوار خود، همچون بازنمودسلسلهینیهمنش
. رسانندیبه گوش هوش م

اما 11. شته استگذاگام یفرميهاو تجربهیل ادبیاز تخياتازهۀخط، به مرحلظهوررسد که بشر پس از یبه نظر م
در خط الفبایی که دهد.ینده جان گفتار بر کالبد خط خبر میشدن فزاز خود از حاکمیش و تحول خط نیدایداستان پ

این بدان معنی نیست که عناصر آوایی البتهانی از یک آواست. نوشتاري است، هر حرف برگردۀیافتیک نظام تکامل
تر خطوط و البته نه در تمامی در بیش«اما تمامی شواهد حاکی از آن است که ،12انددر انواع کهن نوشتار غایب بوده

بایی متبلور پشت سر گذارده شده و عناصر آوایی در قالب الگوهاي هجایی، همخوانی و الفنگارها، عناصر اندیشهآن
جهان اند و ینیعيهادهیتصویري، ملهم از پدییهاتر نشانهرنگارها بیشیا تصویکه خطوط اولیه این13».شدند

يدادها، به قراريریتصويکم از قراردادهادهد که نوشتار کمینشان مر، وابسته به نظام آوایی،تشرفتهیخطوط پ
گفتاراز یک سو با زمانمندي خط،بدین ترتیبن توقف کرده است. ینابیبیايمرزۀک نقطیده و در یگرویزبان

از ياانگارهيبر مبنااز آغاز نیز صفحه یکیزیساختار فتو گویی.تصویردرگیر است و از دیگر سو با مکانمندي 
نیز تعهد و سرسپردگی خطوط اولیه .بندي شده استصورتبا چارچوبی هندسی کرانمندقلمرويهمچون جهان

در چیدمان آهنگینطراحی نوعی سعی کردخوشنویسی بشر از راهبعدها.نداداشتهبه این چارچوب مکانی تريیشب

یم که از زمان ابداع خط تا کاربست آن در نگاشتن متون ادبین نکته را فراموش کنید ایم نباییگویات مکتوب سخن میکه درباره ادبیهنگام- ١٢
ةیا سازنددادن صاحب اننش- 1ازاندبودهعبارت،رفتیمکاربهآنيبراعمدتایبومخطکهيمقاصد.« .استشدهیط	ینسبتا طوالنياهفاصل

وجود ندارد که نشان دهد خط ي. شاهدییاوراد و عبارات جادو- 4يادبودیيهانوشته-3اتبمکات- 2ي آن کتابت شدهکه نوشته بر رویئیش
یثبت مطالب طوالنيبراچ وجه مناسب یبه ه،رفتینوشتن به کار ميکه برايشده است. موادیاستعمال میمقاصد ادبيع برایبه طور وسیبوم

اگرچه خط و «، نیزرانیدر ا) 593ص ، ج اول، رشد ادبیات،کیک/ ن. کرشاو چادویمونو چادو(».ن مواد متضمن خرج و رنج فراوان بودینبود؛ ا
ن یاما ا،افته بودیران رواج یان و فالت یالنهریناز بیژه مناطقیکهن و به وةاز قارییهان اسالم در بخشیش و ظهور دیدایش تر از پیپیکتابت بس

. (نصري اشرفی، صص از نجبا و دهگانان بزرگ قرار داشتی، شاهزادگان، گروهیون زرتشتیار روحانیعموما در اختيساز بشراختراع سرنوشت
- ها به شمار میي شیوه انتقال دانستهترین راه براهاي بعد از ورود اسالم، باز هم انتقال شفاهی مطمئنها پس از آن، یعنی سدهقرنحتی. )214-213

هاي گوناگونی هاي اندیشه و گفتار را منتقل کند. از سویی هنگام کتابت یک متن ممکن بود نادرستیتوانست تمامی ویژگیخط نمی«رفت. زیرا 
رت بود از شنیدن متن از زبان مولف یک .قرائت. سماع عبا2. سماع 1شد: در آن وارد شود که براي تصحیح آن معموالً از دو شیوه بهره گرفته می

قلعه، کتاب یا شخصی آشنا با آن کتاب و قرائت نیز عبارت بود از خواندن متن یک کتاب نزد مولف یا فردي آشنا بدان دانش. (علی اصغر آق
) 26-27شناخت، صص نسخه

چینی مستقیماً و بدون دخالت آوا با ذهن سخن ی و غربی، حروفِبر خالف ادعاي بسیاري از دانشمندان چین«اندرو رابینسون معتقد است که -٣١
)21(اندرو رابینسون، تلخیص، ص»کنند.هاي مصري نیز بدون دخالت آوا عمل نمیگویند. هیروگلیفنمی

10ص ، تاریخ خط، ترجمه عباس مخبر/کورش صفوي، آلبرتین گاورتلخیص، - ٤١



که «ی زبان گفتاري را هاي کمّمولفهکوشیده استعصر حاضرنیز در تایپوگرافی .تجربه کندرا کلمات حروف و 
و پهناي ي است ...از طریق تغییر در اندازههاي گفتارمربوط به ریتم، بلندي صدا، آهنگ صدا و دیگر کیفیت

14»حروف، فواصل، محل قرارگرفتن و سبک حروف انتقال دهد.

در نوشتار خالقه نیز، جبران تحول تمهیدات ادبی تکامل یاترین عوامل یکی از مهمرسد به نظر میاز سویی دیگر
بدن، زبانِ ياریش تر به دستیکه پبیان حاالتواحساسات انتقال زیرا .بوده استذاتی میان صحنه و صفحهۀفاصل
کسره بر دوش نوشتار یاگر، یا خنیيراوفیزیکی اب یدرغاینک ،تري داشتسهولت بیش، آوازساز و و گفتارلحنِ

شود، یمآفریدهکه در صفحه يا. صحنهساخته استامکانیک ، ن فقدانیااز ، در طول تاریخنوشتارافتد. اما یم
حاکمسکوتاست. شدهخلق »متن«ساز و کارهاي درونی پیدر ست که ایجهانهمان متوسع کلمه يبه معنایگر د
شکلیگريتیرواةشیو، لحن، و یقیموسبه تحول خود، ریسمدریادبنوشتارکهشده استسببصفحهبر

ۀتجربروح کالم کمک بگیرد. مشابههاي بصري خط براي نزدیک شدن به از ظرفیتیا،بدهدو پیچیده شدهدرونی
اما .ه استیافتصورتی مدون، یا انضمامی» کانکریتشعر«در قالباینککه»بار طاس ریختنیک«در شعر ماالرمه

هایی از قبیل رسانهظهور و ضبط صدا و تصویر، ۀپیشرفتهاي ورود فناوريکه این استموضوع سخن، امروز 
به هاي نوشتار و گفتارظرفیتتا ازدهد میفرصت معاصربه شاعران و نویسندگان را، هنر اجو ، ، چیدمانویدئوآرت

معمول آن است که خلوص . استوار کنندهر دوبر امکاناتتوأمان ادبی خود را خالقیتو مند شوندبهرهموازات هم 
دادن به ادبیات مکتوب اصالتسنجند. این حد یک اثر ادبی را از طریق میزان اثرگذاري آن بدون حضور گوینده می

دوم فروکاستن اجرا به امري فرعی یا الحاقی که ۀفروکاستن متن به نوشتار است و در درجۀاول نتیجۀدر وهل
-اطالق متن به همه آثاري که واجد روابط نشانهالبته باید دانست که خودِکارکردي عمدتاً تزئینی یا تهییجی دارد.  

ژاك است. در روزگار معاصرتر کنش خواندن بخشیدن به مفهوم نوشتار و از آن مهمیتجامعۀاند، نتیجشناسانه
ها یا ردهاست و هر چیزي در جهان اي از نشانهمتن بافته«پردازد کهدر گراماتولوژي به تبیین این اندیشه میدریدا

کند. از نظر او متن تعمیم پیدا میۀمنزلگوید به جهان به متون نوشتاري میةنشانه یا رد است...هر آنچه دریدا دربار
را نیز از این منظردر ژانر شفاهی» اجرا«شاید 15»هر چیزي در جهان باید از طریق فعل خواندن به دست آید.ۀتجرب

-لزوماً  ترفندي براي جبران کاستیحن، بیان یا رفتار گوینده به اثرشدن لعالوه. دانستیمتنچنان بخشی از بتوان 
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از تباین، اعم-هاییساختن نسبت یا نسبتتواند برقرارمیبلکهنیست. » ضعف تألیف«متن ادبی یا به تعبیري هاي
گشاید. به متن بتري راهاي تازهدریچهباشدکهزبانی و تصویري شنیداري، ايهنشانهمیان -تشابهتناظر یا 

به بحران هاست مدتی که به دالیل گوناگونعاصر فارسخاصه در شعر م، هاي شفاهیسنتاحیاياز سوي دیگر
توأم شدن زبان ادبی تراز قبیل ممیزي نشر، پیچیدهدالیلی . یابدتري میروز ضرورت بیشروزبه، شدهمخاطب دچار 

ۀفقدان میادین مکالم، »هنر واال«ایدئولوژي ذیلآنۀگوشانآفرین و بازيکننده، لذتمهاي سرگرسرکوب جنبهبا
اثر بدل کرده است که با زورِ انگیز و کم، ماللهایی خنثابه هذیانگاه شعر را ، با مخاطبزنده تعاملعدم ورویارو 

هاي آوانگارد رسانهکهعصريدر ! شوندمیدست به دستصنفانآشنایان و همو در میان زر به زیور طبع آراسته
، نامتعینهاي را بردارند، و به فرمت، و اجراي نمایشیموسیقی، ادبیاي اعم ازمختلف هنرهايگونهمرزکوشند می

بگردانیم پرده واهمه، بیخوب است ،شودمیتکمیلمخاطب مشارکتتنها باکه دست یابند اينشدهتماماتفاقی و 
هاي اجرایی درخشانی که در قیاس با آنچه امروز پرفورمنس فرمبه؛جوشان ادبیاتو تقیدبیبه خاستگاه 

باشد که . تري برخوردارندهاي هنري بیشاز ظرفیتگاه ،خوانندمی)»شعرِ صحنه«یا به بیان بهتر شعرِ اجراپوئتري(
که ،چرا نهو جان شعر، جانی تازه بدهدبه کالبد نیمهها و امکانات بیانی نهفته در ادب شفاهی لحن»بازیافت«

- خوان طناز ترانهروح آوازه؟شودبیان شاعرانه یابان با زشاعررفتارۀسرزندگی، بداهگی، و آزادگی مطرب سرلوح

هاي طهرون شاد! 
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