
  
  رضا فر خ فال 

    گوگوش به عنوان يك متن
    
   .جوانی دگری بايد ...  
    سپانلو. ع.  م-   
    
مثل همه آدمهاي .  مي شود"چهره"گاهي اين اتفاق مي افتد كه خواننده اي در متن يك فرهنگ مشخص ، تبديل به يك  

اما در هر زمانه اي فقط يك خواننده هست ، يك  ٠ خواننده هاي خوب هم هميشه بوده اند، هميشه هستند،خوب ديگر
پشت اين چهره ها چه معنايي نهفته . هنرپيشه هست ، يك سياستمدار هست و حتي يك ورزشكار هست كه چهره مي شود

است؟ چه معناهايي دست به دست مي گردد؟ چه خواستهايي با هم تالقي پيدا كرده اند؟ ممكن است به ضرب تبليغات رسانه 
 ه اي ساخت، يا ْحتي مشابه چهره اي را ساخت، اما مهم اين است كه بر بشره يك چهره مردم چه خطوطي را مياي چهر
وقتي كه مردم به عنوان گيرندگان پيامي كه در يك چهره هست، خطوط خودشان را انتخاب كردند و به دلخواه . خوانند

قمر در ( اين نفوذ حتي در زمان ادامه پيدا مي كند. هره نيستنفوذ اين چگسترش خودشان آن را خواندند، ديگر احدي جلودار 
     .و حتي خطوط و حدود مكان را هم در مي نوردد) فرهنگ خودمان، ام كلثوم مثآل در فرهنگ معاصر عرب

   
اما اين چهره را، خطوط نگاشته شده بر اين چهره را چگونه . در اين كه گوگوش يك چهره است حرفي نيست   

هر چهره اي از اين دست ، ويا به تعبير روالن . ؟ چگونه آنها را مي خوانيم ؟ ما در اينجا با يك متن روبرو هستيمخوانده اند
. گراست بيش از آن كه فقط يك نشانه باشد، يك نشانه. بارت، هر اسطوره اي از اين نوع، يك متن است، يك وجه داللت است

 گوگوش با دو ي ازمتن آگهي كنسرت: عمول كلمه هم ما با يك متن سروكار داريم اما به معناي م.اين از توجيه تئوريك مسئله
     .پس گوگوش به عنوان موضوع اين مقاله يك متن است. شعار كالمي و تصويري از اين خواننده

     
لي سياه و سفيد در پوستر تبليغاتي رنگها به حد اقل، به دو رنگ اص.  ما در اينجا، در واقع، متني را باز خواني مي كنيم  

سواي بارهاي . تقليل يافته اند و فقط گل سرخي بر يقه كت راه راه اين خواننده صالبت دو رنگ اصلي را به هم ريخته است
دو سطر اين پيام را .  با گوگوش قرار مي دهد"همزماني" اين پيام كالمي آگهي است كه ما را در يك محور ،معنايي گل سرخ

گوگوش به عنوان يك متن در اينجا رويكرد تازه اي را به مقوله .  آنچه مي ماند فقط يك خاطره استاز متن آگهي حذف كنيد،
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يم خواندن ما از اين متن در واقع يك دوباره يبه همين دليل است كه مي گو.  ايراني مي طلبد1) پاپفرهنگ (popularفرهنگ 
قي گوگوش به عنوان نمونه اي از موسيقي پاپ عرصه اي از با اين رويكرد تازه، در اين باز خواندن، موسي. خواندن است
اين تعريف شرمگينانه اي . هويت ايراني ما فقط در شعر حافظ و بوف كور هدايت نيست كه باز نموده مي شود. هويت است

ي هويت كنوني ما در حضور و شكفتگي و آشكارگي يك صدا در زمانه اي و در غياب و خاموش. از هويت فرهنگي ماست
  .   همان صدا در زمانه اي ديگر هم خود را باز مي نمايد

    
تصوير گوگوش آيا قرينه اي ! "گوگوش فقط از گذشته نمي خواند"در تكه اي ازپيام كالمي اين آگهي مي خوانيم كه   

يك متن در تحليل نشانه شناختي . براي همين پيام است؟ اين اولين عكس اوست كه بعد از دو دهه به چاپ رسيده است
 زيبايي چهره گوگوش هيچوقت ،قدر مسلم اينكه. تبليغاتي هميشه بايد ضعف و قوت تخيل و اجراي طراح را در نظر گرفت

اما اين ژست ساده . پرداختبه زيبايي او خواهيم .  از آن بتوان استفاده ابزاري كردمعروفاز آن مقوله اي نبوده است كه به قول 
  : ن عكس از آن كسي بايد باشد كه حتما مي داند چه كار سختي را بر عهده گرفته است و محكم با اين گل سرخ در اي

     !...روياهاي زمانه اي را به زمانه اي ديگر بردن
   

اين جمله به لحاظ ! "بيست سال يك عمر است":  لب مطلب اين آگهي در قالب يك شعار كالمي ديگر آمده است  
اين باز خواندن ما به عنوان يك گفتمان چيزي كم دارد، چيزهايي از پس و پيش آن اما در . دستوري يك جمله كامل است
چه معنايي از آن مي گيرد؟ تقريبا . بگذاريد كاناداييمثالًهمين جمله را پيش روي يك خواننده . حذف شده است؛ افتاده است

بياد بياوريم كه در دنياي موسيقي ). ردگيسالخو( بخصوص در متن آگهي معنايي مخل را القا كند  اين جملهحتي شايد. هيچ
اما براي ما كه در متن يك فرهنگ خاص زيسته . گذرد مي "اكنون"همه چيز در . پاپ در هر كجاي دنيا همه چيز روزآمد است

اين جمله از ما .  و به همين دليل كه ناقص است تاريخي را در خود دارد،ايم اين جمله بخشي از يك زنجيره كالمي است
چرا بيست سال؟ نه كمتر و نه بيشتر؟ براي يافتن پاسخي براي اين . خواهد كه حلقه هاي افتاده زنجيره را خودمان پيدا كنيم يم

بيست سال در اين ).  زباني بوده استهاي گوگوش هميشه موضوع شايعات و ولنگاري(سوال حتي مي توان به شايعه پناه برد
 چگونه گذشته است؟ تاريخيت اين جمله جز "صدا" بيست سال سكوت بر يك .متن فقط يك عمر نيست، يك تاريخ است

خواندن و باز خواندن اين سكوت، اين تاريخيت، در . اما مي دانيم كه معاني گريزپا هستند.  نيست"سكوت"مفهومي از همين 
گوش به عنوان يك متن، كافي  براي اين متن، كل گو"پرمعنا"به همين دليل صفت . قالب يك جمله تقريبا كاري بي انتهاست

اما اين هم كافي .  زيبايي تحمل شده استه تحميل شده و بقدرتمي توانيم مثال بگوييم كه اين سكوتي است كه با . نيست

                                            
دمی با فرهنگ مر. ای ندارمي  در فارسی معادل جاافتادهpopular cultureبرای  1

از اينرو اصطالح به مهان . رساننده در اينجا نيست  کلمه خاصبار بالغی
    . صورت انگليسی آورده شد
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، گونه اي قناري كه به خوشخواني و نغمه )اگر درست به ياد آورده باشم( پرنده اي هست در يكي از سواحل شرقي آفريقا  

شكارچيان محلي به جنگل ها و بيشه ها مي .  زيادي داردخواستارانبخصوص نوع غير اهلي اين پرنده . سرايي معروف است
اما پيش از آن كه پرنده نگونبخت را به قفس بيندازند . روند و نوع وحشي اين قناري را مي گيرند و در قفس مي كنند

. رنده بخصوص وقتي كور شده باشد صدايي بس دلكش تر و زيباتر داردچشمهايش را از كاسه در مي آورند، چرا كه اين پ
 خود "تعلق"مي دانيم كه وقتي پرنده اي آواز ميخواند با ترنم صداي خود در فضا حدود و ثغور ... يكريز و يك بند مي خواند

ا در حالت بينايي حوزه تعلق خود مي توان فرض كرد كه اين قناري مورد نظر م. كند را در مكان براي ديگر همنوعان تعيين مي
اما در . آن را به صورت دريافتي از شاخ و برگ درختان، گل و آسمان مي بيند كه به هر حال دريافتي است محدود. را مي بيند

اين حوزه تعلق ديگر حوزه ناملموس و بي . ظلمت محض، در نابينايي، اين حوزه تعلق ناگهان نامحدود و نامتعين مي شود
به همين دليل است كه پرنده يكريز و بي وقفه مي .  يك آرزوست، دامنه اي بس فراخ تر و گسترده تر پيدا كرده استكرانه
     .خواند

      
گلشيري در رمان . پرنده آزاري، درآوردن چشم پرنده در فرهنگ خودمان به عنوان يك نوع رفتار بي پيشينه نيست  

 را در مي آورند گنجشكيوقتي كه چشم ": در قالب استعاره اي باز سازي كرده استشازده احتجاب نمونه اي از اين رفتار را 
گلشيري بارها و بارها تنها نسخه خاطرات شازده ظل . اين استعاره شالوده اي تاريخي دارد "...تا كجا مي تواند پرواز كند؟

تفريح مورد ( روايت در آوردن چشم گنجشك السلطان را در كتابخانه شهرداري اصفهان براي نوشتن رمانش خوانده بود، اما
براي توصيف . را به گونه اي اتفاقي در اقوال منسوب به مظفرالدين شاه درباره ظل السلطان پيدا كرد) عالقه شازده در كودكي

خوب شد كه اين پدرسوخته شاه نشد، ما خودمان شاهد "  :درنده خويي شازده همين جمله از زبان برادر او كافي بود
 اين طبيعت پرنده است كه "...ديم كه در بچگي چطور چشم گنجشك ها را از حدقه در مي آورد و آنها را پرواز مي دادبو

وقتي چشم پرنده اي را در مي آورند تا كجا مي تواند پرواز كند؟ . است كه بخواند) قناري(طبيعت نوعي از پرنده . پرواز كند
 . نند، پرنده چگونه خواهد خواند؟ صدا تكه اي از تن است، ادامه تن است در فضاوقتي تارهاي صوتي پرنده اي را قطع مي ك

رنگها را مي شود روي بوم كشيد و تابلو را در كنج و پسله اي تا اطالع . كلمات را مي شود نوشت و موقتا در كشو ميز گذاشت
خود است كه "آنيت"اما صدا در . امه مي دهنددر هر دو حالت كلمات و رنگها به هستي خود جدا از تن اد. ثانوي پنهان كرد

وقتي صدايي را، ترانه اي را بر دهاني جراحي كرديد . هست مي شود؛ آواز فقط در بي واسطگي است كه صورت مي بندد
    .، تمامي يك تن را مجروح كرده ايد؛ و با مجروح كردن يك تن، يك فرهنگ را مجروح كرده ايد)تعبير شاملو(
    
٣   
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خواندن اين متن در متن هاي ديگر، در متن هايي . ا به عنوان يك متن بايد در متن يا متن هاي ديگري خواند گوگوش ر
 تصوير او در ميانسالگي در متن آگهي تصوير يك خواننده است .متداخل، تجديد نظري را در پاره اي تعاريف ايجاب مي كند
 از ما چنين بازخواني را "اكنون"اين تصوير با گذشته اش در . ه استو بالفاصله همين تصوير روايتي از يك فرهنگ مقهور شد

 با مفهومي از يك فرهنگ به هم گره خورده است و حركت ذهن ما با عبور از اليه "زنانگي"در اينجا مفهومي از يك . مي طلبد
گوگوش از اين . ن تالقي مي رسدهر بار در خواندن اين متن به همين گره خوردگي، به همي) يادآوري زمانه ها(هاي تاريخي 

به عنوان يك فرهنگ است و هم برآيندي از همان فرهنگ به صورت نوعي ) مدرنيته( در متن تجدد "زنانگي"منظر مفهومي از 
از اين لحاظ، موسيقي او عرصه اي از هويت . موسيقي پاپ: در ايران سابقه نداشته است) مدرنيته(موسيقي كه تا پيش از تجدد 

، "اشتياق"، يك "خواست"اين هويت به صورت يك ... يراني است، همچنانكه بوف كور، همچنانكه شعرهاي فروغ مدرن ا
، نه "همگون" است و نه "اصيل"اين هويت، بر خالف تعاريف معتاد و معمول، نه . خود را در اين موسيقي ايفاد مي كند

قه نيست كه همواره بايد بر رف طاقچه اي گذاشت و هر از اين هويت مثل يك گلدان عتي. "پايدار" و نه حتي "يكپارچه"
تا باز ساخته اين هويت بيشتر شبيه به آن كوزه هاي خيامي است كه مدام ساخته و شكسته مي شود. گاهي از آن غبارروبي كرد

 و در رويارويي با ، خود به خود پديد نمي آيد، بلكه در نسبت با"خود"مدام در حال شدن است و به عنوان معنايي از . شود
    . است كه ساخته مي شود"ديگري"
    

با اينكه موسيقي پاپ در زندگي روزانه ما پيش از انقالب جرياني زنده وپرطرفدار بود، اما ذهنيتي آن را در وجهه   
ري از موسيقي آن را در برابر مقوله ديگ. كرد اي تقليدي، سطحي، نفساني، مصرفي و نااصل قلمداد مي غالبش به عنوان پديده

انگاري كه در اساس مبتني بر رجحان  بندي، در اين دوگانه در اين مقوله. گذاشت كه اصيل، روحاني، پرعمق و جاودان بود مي
جالب اينكه، . رفت مي اي نازل و مردود به شمار اي از بيان تن البته كه پديده  است، موسيقي پاپ به عنوان عرصه"تن" بر"روح"

گرفت كه  ، سنت و اصالتي را براي نوعي خاص از موسيقي در نظر مي"حال" بر "گذشته"انگار با رجحان  هاين ذهنيت دوگان
اوج هنر اين موسيقي اصيل آن بوده است كه انگشت را درست جاي انگشت . رسد عمر آن به زحمت به سد و پنجاه سال مي

 ، براي مثال،دانيم و هيچ سندي در دست نيست كه بدانيم نمي ما ..!ميرزا عبداهللا بگذارد، نه يك پرده پيش و نه يك پرده پس
آيا همان شوري بوده است كه امروز . است شوري كه رودكي در آن بوي جوي موليان را نواخت و خواند چگونه شوري بوده

يزي از جنس قوالي در آيا مثال چ. گردد نوازند؟ ما نمي دانيم قول و غزل حافظ دقيقا به چه نوع موسيقي بر مي مي خوانند و مي
اين موسيقي اصيل به عنوان بازنمودي از يك ..؟ زده اصيل و عرفاني امروز ما است يا همين موسيقي قجر قاره هند بوده شبه

 را ممنوع اعالم كرد، خود را "شيرين نوازي" كرد، از وقتي " ديپورت"هويت، درست از وقتي ويولن را از خانواده سازهايش 
توان آن را به عنوان يكي از شعائر ملي  آمد كه فقط مي به صورت يك سرمايه راكد فرهنگي در. امل قرار دادبست ك در يك بن
     .تحمل كرد
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 رد اين مقوله بندي ، اين دوگانه پنداري ترجيحي را مي توان به صورت يك عادت مزمن روشنفكري در فرهنگ    
 حتي به عنوان يك موضوع در تحقيق و popularست كه كال مقوله هنر همين عادت بوده اةبه سائق. شناسي معاصر پي گرفت

همواره ) صورت ديگري از فرهنگ راكد(اين در حالي است كه جمع آوري فولكلور . مباحث روشنفكري وارد نشده است
 تفكر چپ اين عادت، از يك سو، ريشه در گونه اي. يكي از دلمشغولي ها و جستارهاي روشنفكري را تشكيل مي داده است

به عنوان پديده اي (و نيز فرهنگ ) رابطه اي كه فقط از باال به پايين تعيين و اعمال مي شود(با تعريفي جامد از قدرت . دارد
اين تفكر هنوز كه هنوز است مثال به مختاري شهيد ايراد مي گيرد كه چرا در تحليل ساختار استبدادي ذهن به ) صرفا طبقاتي
از سوي ديگر، بر مبناي همين مقوله بندي ! پرداخته و به همان رابطه زيربنا و روبنا بسنده نكرده است) فرهنگ(مقوله زبان 

 تحقيق و ة كل دستاوردهاي مدرن ادبي و هنري را از حيط،ترجيحي، بخش ديگري از روشنفكري، ساختار آكادميك سنتي
ما وقتي .  وجود ندارد مگر آنكه متعلق به گذشته باشدبراي اين اساتيد سنتي فرهنگ. تدريس و تذوق خود بيرون رانده است

 داشته باشد، بهترين شاعر، "مدرنيسم"از نظر استادي حتي اگر يك پاي لنگي هم در تجدد ادبي . 2هستيم كه در گذشته باشيم
براي چنين ذهنيتي كار . ا هم كه مي خواند براي گردآوري لغات و اصطالحات عاميانه مي خواند كليدر ر3 ..!شاعر مرده است

اله اش چيزي نيست جز يك كارخانه سفرهنگ و ادب ايران با سابقه هزار و چندين .  است"افتخار"اصلي يك فرهنگ توليد 
 ايدئولوژي به صورت يك اين يا آنآنكه هژموني در يك چشم انداز تاريخي مي توان گفت كه پيش از . توليد انبوه افتخار

شرمگين و مقهور كند، اساس اين ) هويت مدرن( ما را از بابت وجهي از هويت خود  غالب در فضاي فرهنگيگفتمان
    .شرمگيني و مقهوريت را خود به دست خود در گفتمانهاي روشنفكري پي ريزي كرده بوديم

   
۴  
  شهرداري در اصفهان و در همان زماني كه گلشيري خاطرات شازده را در آن كتابخانه مرور مي جايي نه چندان دور از كتابخانه 

داشت آخرين نفس هايش را مي .  چهل، يك تاتر قديمي و باسابقه در حال ورشكست شدن بودةكرد، يعني در اواسط ده
اين تاتر و چند سينما را در آن زمانها صدري .  ديگر در دهه سي بود"تماشاخانه"اوج كار و رونق اين تاتر و يكي دو . كشيد

يكي از آن مصاديق بورژوازي ملي كه براي انباشت سرمايه توليد نمي كرد، بلكه توليد، صرف توليد، برايش . نامي ساخته بود
ن ساخت: اين نمونه كامل بورژوازي ملي در گشودن ساحات مدني جديد در شهر زادگاهش پيش قدم شده بود. خود عشق بود
... تلفيق باغ و سينما، تلفيق باغ و سالن نمايش تاتر: و در اين كار هوش و ذوق نادري هم از خود بروز داده بود. تاتر و سينما

                                            
 براهنی ما را رضااست که به گفته " شرقشناسانه"اين ادامه مهان ذهنيت  2

 .خواهد به عنوان يک فرهنگ مهواره در گذشته می
دولی، آسيب شناسی نسل خرد شعر ج" کدکنی  کنيد به مقاله شفيعی مثال نگاه 3

در اين مقاله از ميان نام ). ١٣٧٧خبارا، مردادو شهريور " ( گريز
علنا نام شاملو از ) نيما، فروغ، اخوان(  شعر معاصر فارسی "های قله"

هيچ دليلی برای اين از قلم افتادگی نيست مگر زنده . قلم افتاده است
 !.. مقالهآنشدن  بودن شاملو در زمان نوشته
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ترش را نام خود شهر اصدري نام ت. اين همان تلفيقي بود كه آندره مالرو را در يكي از سفرهايش به اصفهان شيفته خود كرد
گتويي از . دارو دسته اي از هنرمندان محلي هم جزو ابواب جمعي اين تماشاخانه بودند. هانتماشاخانه اصف: گذاشته بود

اين . هنرپيشگان مرد و زن و نوازندگان و خوانندگان كه با بچه هاي قد و نيم قدشان همه با هم و در هم زندگي مي كردند
از آن حمايت . شخصي زير پر و بال خود داشتگتوي هنري را در بطن جامعه اي به شدت سنتي مالك تاتر مثل يك سيرك 

گوگوش، موضوع اين مقاله، تكه اي از عمر خود را در كودكي در اين گتوي هنري و روي صحنه . مالي و عاطفي مي كرد
گردي هاي هنري ـــ موزيكالشان، مدتي در همين گتو منزل كرده  او و پدرش در آن دوره. همين تماشاخانه گذرانده است

هم كار خود ) تاليف و اقتباس(نمايش نويسي . در اين گتو يك نفر، فرهمند نامي، همه نمايش ها را كارگرداني مي كرد. بودند
بر طنز و هزل در كارشان مي افزودند، او همچنان با سر سختي و يكدندگي اصرار بر ) تماشاخانه هاي ديگر(هر چه رقبا . او بود

ط دهه چهل يكبار تمام رمان بينوايان ويكتورهوگو را در چندين پرده و با مجلل ترين اين بود كه در اواس. مضامين جدي داشت
درست بعد از خطابه پر طول و تفصيل ژان والژان رو به . و پرخرج ترين دكور در سالن تابستاني تماشاخانه روي صحنه آورد

اركستري كه هميشه صداي قره ني در آن حرف . ودتماشاچيان، و كف زدنها، پرده فرو مي افتاد تا ميان پرده موزيكال شروع ش
هنرمند خردسال به . دختركي پنج شش ساله روي صحنه مي آمد. آخر را مي زد، با ضربي شاد و تند شروع به نواختن مي كرد

روايت آگهي سردر تاتر و چراغهاي چشمك زن، كودك اعجوبه هنرمند، چراغهاي چشمك زن، يك شرلي تمپل ايراني كه مي 
    :صيد و مي خواندرق

    من سم ورم تو قوري 
    ...من سم ورم تو قوري   

  
با آرايش و لباسي به شكل . اين هنرمند خردسال، هم به زبان فارسي مي خواند، هم به زبان تركي و حتي به انگليسي  

ر چاپلين اداي يك  با عصا و كت و شلوا؛ هندي مي رقصيد؛ با كاله جاهلي و سبيل چخماقي روي صحنه مي آمد،پروانه 
در ميان پرده اي او را . دلقك سيرك را در مي آورد و يا مثل رقاصه هاي عرب همراه با نواي فلوت و ضرب طبلك قر مي داد

پدر صندلي را . مي بينيم كه با يك حركت ماهرانه دست پدر از جا كنده مي شود و روي يك صندلي لهستاني نشانده مي شود
. دارد مي ي كند و آن را روي يك صندلي ديگر مي گذارد و هر دو صندلي را با دخترك سر دست بربا دخترك از جا بلند م

دخترك در هوا، روي صندلي بااليي .  تكيه داردپدراي ديگر فقط يك پايه ازصندلي زيرين است كه روي پيشاني ستبر  لحظه
انگار كه روي آن صندلي . گونه خود كرده استيك دست را با انگشت نشانه باز تكيه گاه . راحت و مطمئن نشسته است

همراه با حركت بي هدف صندلي در هوا شبح دهان باز كرده تماشاچيان را . چوبي لهستاني مطمئن ترين جاي اين عالم است
. لي  در آسماني زالل ني كشيده بر  واژگون بيدي را كه از نور صحنه روشن شده است و سرو هايي خاموش را سر مي بيند، شاخه

اينكه جهان فقط : آنجا، روي بلندترين صندلي، تصويري از جهان بايد براي هميشه در ذهن كوچك دخترك نقش بسته باشد
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    ...يك صحنه نمايش بزرگ است، با چند تك ستاره آن باالها 
   
   
۵   

 "فرهنگ"ان حال به عنوان يك  تجدد يا مدرنيته اگرچه با ورودش ساختار سنتي جامعه ايران را دچار بحران كرد، اما در هم
تا . هويت يا هويتهاي تازه اي را شالوده ريزي كرد. عرصه هاي تازه اي را چه در هنر و چه در سياست در برابر مردم گشود

به ياد بياوريم كه . پيش از ورود مدرنيته موسيقي ايراني در خلوت خانه ها و يا در مجالس درباري نواخته و شنيده مي شد
كه هردو ) نجس ها، چلنگر ها در جوامع ايلي(و كولي ها ) در جوامع شهري(سنتي اين هنر اغلب از يهوديان بودند حامالن 

از اعيان و اشراف هم اگر كسي ساز مي زد مجبور بود ساز را، آلت جرم را، در آستين قبا پنهان . اقليتي مطرود به شمار مي آمدند
عارف و ترانه هاي ميهني، كنسرت هاي (كل تصنيف به ساحت عمومي راه پيدا كرد با ورود تجدد است كه موسيقي به ش. كند

پديد آمدن اين ساحت عمومي، ساحتي كه نه به دربار تعلق داشت و نه به مذهب، اولين ومهمترين دستاورد ) . انجمن اخوت
عمومي است كه زن ابعاد در همين ساحت . اين ساحت عمومي ساحت آشكارگي است. فرهنگ مدرن در جامعه ايران است

رود كه از زندان روح، از زندان ارواح، آزاد  تن، و بخصوص تن زن مي. تن خود را كشف مي كندةتاكنون ناشناخته اي از انگار
جاي خود را به زنان واقعي آواز خوان و رقصنده مي ) روايت ديگري از غالمان اخته در حرمسراها(پسركان زن نما . شود
  . هنرپيشه اند، و براي خودشان شناسنامه هنري واقعي دارندشخص اند،ر زن واقعي اند، ديگآنها. دهند

  
 را در عرصه فرهنگ hybridity از سوي ديگر مدرنيته، عرصه هاي تلفيق و تركيب، و به سخن دقيقتر، باب دورگگي   

 در عماري، دو فضا با دو كاربرد متفاوت در اين مورد بخصوص دو م...باغ تماشاخانه ها، باغ سينماهاي اصفهان: جامعه گشود
همين تلفيق، همين هماوآيي زيبا را به صورت هماوآيي يك  ...  به يك هماوآيي زيبا رسيده بودندشب تابستاني شهرستان

پيدايش و تحول موسيقي پاپ ايراني را بايد در متن اين دو . مضمون با يك قالب در رمان هاي جمال زاده و هدايت مي بينيم
خس و خاشاك هاي آن به كنار، اما نمونه هاي جدي اين موسيقي به عنوان نمونه هايي از اين . باز خواني كرد فرهنگي گگي ر

اصال اگر راهي براي جهاني شدن موسيقي ايران به .  مي توانند سرمشق هايي براي خالقيت هاي كنوني باشند فرهنگيدورگگي
ن بست كنوني براي آن موجود باشد در سطوحي كلي تر و فني تر از طريق همين تصور در آيد، اگر برون شدي از تصلب و ب

 يا سنتزي "هم نهاد"اين دورگگي فرهنگي اما به معناي . دورگگي وتلفيق صوري و مضموني آن با موسيقي هاي جهاني است
دورگگي .  ماهيت استهرگونه سنتزي در اين مقوله فرهنگي يك قلب. نيست) غربي/مثال شرقي(از دو عنصر متفاوت 

در . از اين لحاظ، يك ساحت مجموع است، يك ساحت ترجماني است. فرهنگي مجموع دو عنصر را در كنار هم مي خواهد
در اين ساحت يك . پس در اين تلفيق و تركيب عنصر قاهري وجود ندارد. اين ساحت يك عنصر مقهور آن ديگري نمي شود

در تقليد هميشه يك عنصر . اين رابطه ترجماني با تقليد تفاوتي اساسي دارد. لعكسعنصر ترجمان عنصر ديگر مي شود و با
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 نه اين .دورگگي فرهنگي ساحت سومي است كه از مجموع دو ساحت متفاوت پديدار مي شود. قاهر است و ديگري مقهور
 خود نفي مي كند، هم در آن  اين ساحت سوم هرگونه اصالت پيشين را براي اين يا آن عنصر تشكيل دهنده. است و نه آن

    .4حال كه هويت يك عنصر را در تفاوت با عنصر ديگر نشان مي دهد 
    

گوگوش را به عنوان يك متن مي توان هم در متن آشكارگي زنانگي در دوران استقرار مدرنيته خواند و هم در متن   
 از هويت اكنوني ايراني را در عرصه فرهنگ به عنوان يكي از برآيندهاي مدرنيته كه وجهي) موسيقي پاپ(يك دورگگي 
نه كال موسيقي پاپ را . با هم به همنوايي رسيده اند) غربي(در يك قالب ) ايراني(در موسيقي او يك مضمون . كند بازنمايي مي

كسي از چه . گوگوش را در متن موسيقي پاپ جهاني بگذاريد. مي توان محصولي تقليدي خواند و نه بخصوص موسيقي او را
اما موسيقي گوگوش به عنوان عرصه اي از بازنمايي هويت زنانه، به عنوان ايفادي از هويت !... خودش است اوتقليد مي كند؟

به عنوان يك صدا، و در عين آشكارگي، در عين به رسميت شناخته شدن در يك . زن مدرن ايراني متني پر از تناقض است
نمايي  اده قرار گرفته است؛ به اشغال در آمده است، مقهور شده است و تداومي را بازفرهنگ نرينه محور پيوسته مورد سوءاستف

اين صدا در عرصه خصوصي پيوسته مورد بهره برداري مردان زندگي و در درجه اول . كند كه به ناگهان گسسته شده است مي
اين را از گفته هاي خود گوگوش است . ستبوده ا) در پرورش يك استعداد(پدر به عنوان صاحب و البد سرمايه گذار طبيعي 

  .كه مي توان دريافت و شايعاتي كه هميشه در اطرافش بر سر زبانها بوده است
    
درست . بي ذوقي ترانه سرايان مذكر:  اين صدا همچنين، در معرض گونه اي ديگر از سوءاستفاده هم قرار گرفته است  

 رمانتيك و اديبانه رهي و معيني كرمانشاهي فاصله بسيار گرفته و به زبان شعري است كه در ترانه هاي او، زبان شعر از آن زبان
مضامين ) سواي گاهي سطري درخشان(نيمايي، به زبان زنده كوچه و خيابان نزديك شده، اما همين زبان در اغلب موارد  پسا

عاره ها و تشبيه هاي خنك و دست سوده اي را چه است. ناله اي از نوع ترانه سرايان متقدم را در خود باز توليد كرده است چس
    ...دريغ از يك بيان زنده و واقعي زنانه براي اين صدا. كرده اندن پر از زندگي نكه سوار بر اين صداي رنگي

   
6   

لب، اين زيبايي را بايد در اينجا، به عنوان جمع بندي مط... متني از يك زيبايي است.  است"زيبا" گوگوش به عنوان يك متن 
به (با اين كه هر تعريفي از زيبايي كاري است از محاالت، اما شايد بتوان با اين يا آن مفهوم، با سلسله اي از مفاهيم . توضيح داد

                                            
 Homi, K. Bhabha هبا هبا. اين تعريف از دورگگی فرهنگی را از هومی، ک 4

ای از نظريه اورا در اين زمينه  تبيني فشرده. ام فرهنگ شناس معاصر گرفته
     :توانيد در منبع زير پيدا کنيد می

  "The Third Space", in Identity Community, Culture, Difference , J.  Homi, K. Bhabha: 
Rutherford. ed. (London, Lawrence & Wishart,1990).    
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 براي بسياري از خوانندگان اين متن ، به عنوان يك صدا،اين زيبايي. به دريافتي از زيبايي و لطف اين متن رسيد) تعبير بارت
آشكارگي ناگهاني يك هويت مقهور شده، ترس خورده و بربادرفته است در يك ساحت نمادين .  استشرح يك آرزومندي

و در اينجا دوباره به ( اما به عنوان يك زيبايي زنانه . خواستي و اشتياقي است كه مي خواهد ازسرگرفته شود). در غربت(
اي هم نسل گوگوش، همه آنها كه لنگان لنگان به ، اين متن هميشه براي ما آدمه)تصوير گوگوش در متن آگهي برگرديم

يا آن . ميانسالگي رسيده ايم، يادآور تصوير آن دخترك ايده آلي است كه زماني دور در دفترچه هاي نقاشيمان مي كشيديم
 از اين زيبايي. كشيدند  خود در دفترچه هاي نقاشيشان ميبرايتصوير دخترك ايده آلي است كه همه دختركان هم نسل او 

، خودش )هيچوقت نبوده است(اغوا نمي كند، تحريك نمي كند، شهوي نيست . همان مقوله دفترچه نقاشي و مدادرنگي است
     .به سادگي مي گويد دوستم بدار، و به وفور دوست داشته شده است. را تحميل نمي كند

   
  


