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مقدمه
و1330 دهههای1320 حدود ایرانی، هنرمندان
خورشیدی،برایدستیابیبههنریفراسنتیباهویت
ایرانی،دستبهتجاربتازهایزدند.دراینراه،هرآنچه
پیشینةفرهنگیوملیایرانیانبهشمارمیآمد،مورد
توجهبودوبهفراخورشكلومصالحدرآثارهنریبهکار
میآمد.منتقدانونویسندگان،همگامباهنرمنداندر
گوناگون، نگارشهای با و آمدند پیش مسیر این
خوانشهایمتفاوتیارائهنمودند:ازنظراتفرمالیستی
تامعناگراییناب.باوجودتماماینگفتوگوها،پرسش
همیشگیدربارةآثارنوسنتگرا)چهآثارمتقدمانوچه
نمونههاییکهدهههایبعدظهورکردند(،همچنانباقی
است:آیاپذیرشوگسترشاینآثاروتقلیدازآنانبه
سبببازگشتبهمعانیهویتیوملیپیشیناستیا
تداوم فرمالیستی، درک و زیباییشناسانه اشكال تنها
دو افزونبر آیا میشود؟ موجب را هنری شیوه این
این اقبال برایدرک دیگری دلیل آمد، که رویكردی
گوناگوِن دیدگاههای میان در است؟ ُجستنی شیوه،
فردریک آرای امروزی، پسامدرن و آثارمدرن خوانش
به پاسخ برای هنر، و فرهنگ نظریهپرداز جیمسون1،
پرسشپیشآمده،راهگشامینماید.اوکهنظراتشرادر
با غیرآسیایی معمارِی و سینما ادبیات، حوزههای
نمونههایبسیارشرحمیدهد،بهشكلیعملی،چگونگی
میآموزاند؛ پسامدرن هنر در را دیدگاهش کاربست
است، پیموده را راه او که شیوه همان به ازاینرو،
میکوشیمزوایایناگفتهایازهنرمعاصرایرانراآشكار
هنری شیزوفرنی بر بهویژه، کنكاش این در سازیم.
)گسستدالومدلول(،تاریخگراییوگرتهبرداریهای
ازیکسو، ترتیب، بدین کرد. تكیهخواهیم آیرونیک
خوانشیجهانیازآثارایرانیبهدستخواهدآمدواز
فراسوی در دارد، جهانی ادعای که نظری سو، دیگر
آثار میان از میشود. آزموده غرب جهان مرزهای
تناولی پرویز »هیچ« مجموعة- نوسنتگرایی، متقدمان
برایاینبررسیبرگزیدهشد2.حدودپنجدههازساخت
ونمایشاولین-»هیچ«میگذرد؛پنجدهه،بافرازوفرودهای
به »هیچ«، از- استقبال این، وجود با بسیار3. اجتماعی
بنابراین، است. چشمگیر منتشرشده، خبرهای استناد

میتوانپرسیدمخاطب-»هیچ«راچگونهمیخواندکهبا
وجوددگرگونیذائقةاجتماعی،همچنانبهآنمتمایل
است؟پاسخراازاینمسیرخواهیمجست:نخست،در
اجمال، به پژوهش، پیشینة و تحقیق ادبیات مرور
دیدگاههایمعناشناسانهوفرمالیستیرامرورخواهیم
شرح را جیمسون دیدگاه از بخشهایی سپس کرد؛
از بخشی جیمسون، آرای بازخوانی در داد. خواهیم
نظراتبازگومیشودکهبرایتحلیلوتفسیر-»هیچ«به
کارخواهدآمد؛دربخشپایانینیز،-»هیچ«رااززاویة
نگاهجیمسونبازخواهیمخواند.درسراسرایننگاشته،
هرجا-»هیچ«آمدهاست،منظوراثرسهبعدیپرویزتناولی
استودرسایرموارد،هیچدرمعنایمرسومآنمدنظر

بودهاست.

پیشینة تحقیق
ميتواننگارشهايمرتبطبامقالةحاضررادرسه

گروهمعرفينمود:
شكل را نوشتار نظري چارچوب که آثاري .1
ميدهند:تكیهگاههاينظريمقالةحاضررا،فرازهایياز
منطق یا پسامدرنیسم نامهاي به جیمسون اثر دو
جامعة و پسامدرنیسم و متأخر4 سرمایهداري فرهنگ
مصرفي5شكلدادهاند.ازآنجاکهگاهاختالفنظرهایي
دربرگردانفارسياینآثارمشاهدهميگردد؛مطابقت
میاننسخههايانگلیسي)نکبه:بخشمنابع(هردواثر
آراي درک گردید. انجام نیز فارسي ترجمههاي و
متفكران،بدونهمتمفسراندشوارمينماید؛ازاینرو
دردریافتآرايجیمسوننیزآثاريکهدرشرحنظرات
وينگاشتهشدهاند،مدنظربودهاند.اثرآدامرابرتسبا
را نامفردریکجیمسون6شكلگیريچارچوبنظري
تسهیلنمود.مقالة»پستمدرنیسمچیست؟«نگارش
و تاریخگرایي مفهوم از روشني فهم جنكس7، چارلز
باتحلیلو آیرونيدرگرتهبرداريپدیدآورد.جنكس
دولتي گالري در استرلینگ جیمز بناي بررسي
اثري در را شده گفته مفاهیم کاربست اشتوتگارت،
هنريملموسساخت.نگاهجنكس،نحوةنگرشمقالة

حاضرراشكلداد.
2.آثاريکهبرايتفسیر-»هیچ«هانوشتهشدهاند.این
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نگاهی کرد. بررسی زیرگروه سه در میتوان را گروه
اجمالیبهزیرگروهها،دورنماییازآنچهتاکنونبرای
و میدهد بدست است، گرفته صورت »هیچ« - تفسیر
جامعیتنظرپسامدرنی)جیمسونی(رادربازخوانیاین

مجموعه)ودیگرآثارمشابه(روشنمیسازد.
شكلگیری: دالیل بر مبتنی تفسیرهای .1 .2
مهمتریننگاشتههایاینگروه،براساسسخنانپرویز
تناولی،شكلگرفتهاست8ومحورهایاصلیآنهابدین
شمارند:»ندایاعتراض«بهفضایهنریکشور)تناولي،
دوم »متاعدست الف؛همو،1393(؛گسترش 1390
ب(؛ 1390 )تناولي، داخلی گالريهاي در غرب«
بهکارگیريغیرهنرمندانهوتكراريخوشنویسي)تناولي،
1390الف(؛سرگشتگيهاومشغولیاتفكريهنرمند
فرهاد به نزدیكي براي تالش ج(؛ 1390 )تناولي،
)تناولي؛نقلدر:شمخاني،136:1384(وکوششدر
تجلیتاریخمجسمهسازیایران)همان:137(.تفاسیر
موفق اثر تداوم و پذیرش دالیل تبیین در گروه، این
نیست؛زیرابسیاریازعواملبرشمرده،درزمانکنونی،
منتفیوبیاثراست.بنابرایننیازبهتفسیریجامعتر

آشكارمیگردد.
از را »هیچ« که آثاری معنامحور: تفاسیر .2 .2
دریچةمفاهیمآمدهدرعرفاناسالمی،ادبیاتصوفیانه،
گروهجای این در میکند، تأویل ذن و عرفانشرقی
کاملترین هیچ9 کتاب مقدمة در رویایی سینا دارد.
نیز دیگر نویسندگان میکند. ارائه را نگاه این شكل
سمیعآذر، 79-80؛ :Aldabbagh )Saedian, 2012؛ 

1390؛دارابی،14:1388؛میراحسان،1380و...(در
عرفانی، هیچ فاصلة کوشیدهاند و زدهاند قلم راه این
نیستیدربرابرهستی،نیستیکهدرهرهستندهاست
و...رادربرابرنیهیلیسموپوچیغربنشاندهند.مریم
هنرهای بخش کارشناسان از رونی،10 جولیا و اختیار
اسالمیموزةمتروپولیتندرمقالهایکهاینموزهمنتشر
نمود،»هیچ«تناولیراپیوستهباآفرینشجهانازهیچ
80 صفحة در الدباغ11 )metmuseum.org(؛ میدانند
مقالةخودارتباطتنگاتنگیرامیان»هیچ«درقفسو
 Aldabagh, 2015:( میدهد نشان صوفیانه آموزههای
دانشگاه در هنر تاریخ پژوهشگر چیكوکی12 نینا .)80

و ایرانی فرهنگ زمینة در بیشتر را »هیچ« مینسوتا،
 Cichocki, 2003:(13استمدادازحافظبازخوانیمیکند
42(.باوجوداین،تفاسیرمعنامحوردرتبیین»هیچ«های

ابزاریشده)مانند»هیچ«کهنیمكتشدهومیتوانبر
یا و آننشست)تصویر2(؛دوقفسهیچ)تصویر3(
زیورآالت»هیچ«درتصویرهای4و5(،اندکیناتوانبه
دید(، خواهیم )چنانچه دیدگاهجیمسون میآید. نظر
سطحی در را عرفانی آموزههای با »هیچ« ارتباط
را معنامحور تفاسیر کاستی و میکند آشكار فرامعنی

برطرفمیسازد.
بر نگارشها، گروه این فرمالیستی: تفاسیر .3 .2
شكلموزون»ه،ی،چ«نشستهدرکنارهم،بیشاز
مفهوماینکلمهدرعرفاناسالمیومسلکهایدیگر
نظردارد.سمیعآذرباتأکیدبرعبارت»برخوردیشكلی
با»هیچ«بهعنوانیکفرم«)همو،1390(ایندیدگاه
رابهروشنیبیانمیکند.ازدیگرچهرههایمهمدراین
استفادة آشكارا که است شیمل14 ماری آنه رویكرد،
تناولیازدوچشم»ه«رادرالقایحسوجاندارپنداری
تحسین را آن از بهرةشكلی و نشانمیدهد »هیچ«
میکند)Schimmel, 1990: 139(.سوگلرشتینیزدر
 Iowa  ،2015( خود ارشد کارشناسی پایاننامة
ریشههای برخی به نیمنگاهی آنكه با ،)University

فرهنگیاینواژهداشتهاست،برشكلکلمهوپیوستگی
روشن تأکیدی ایرانی خوشنویسی با زیباشناسانهاش
استفادة که است نویسندهای دیگر شمخانی، دارد.
برای را فارسی کلمات و خوشنویسی از فرمالیستی
نشانة است معتقد و گرفته نظر در »هیچ« تفسیر
زبانشناسیکهیچ،بهساحتيتجسميپاگذاشتهودر
اینفرآیند،بارمفهوميوزبانيخودراازدستدادهو
بهنشانهايتصویريتقلیلیافتهاست)شمخاني،1384:
149(.دراینآثار،پیوستهتالششدهاستمعنویتي
القاشودکه»صدايآناززمانهايگذشتهميآیدو
زنگتاریخبرآننشستهوازآنگذشتهاست«)همان:
مادی به برخیمصاحبهها نیزدر تناولی،خود .)153
اشارهکرده ازمعانیآن بیرون بودنوتجسد»هیچ«
)3 )تصویر هیچ قفس دو دربارة نمونه برای است15.
میگوید»براياینکهتفاوتبودنونبودن»هیچ«را
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در: نقل )تناولي؛ ساختم.« قفس دو بدهم، نشان
شمخاني،137:1384(»هیچ«درحقیقت،یکوجود
است.شكل،بدنهوحجمداردوبهاینمنظوردوقفس

ازهیچساختم«)تناولي،1381(.
3.آثارترویجی:اینگروهازنوشتهها،بیشترشامل
گفتگوباسازندةاثر،اخبارفروش،بازتابنمایشگاههاو
نیز ایران در است. »هیچ« با- عمومی مخاطب مواجهة
ماننددیگرکشورها،روزنامههاونشریاتغیردانشگاهی
دارند. پررنگی نقش خبرها این انتشار و گسترش در
ازاینرو،مقالةحاضر،بهویژهبرایدرکآرایهنرمند،به
داشته نگاهی نشریات این در منتشرشده گفتگوهای

است16.

روش تحقیق
توانایي بنیادیناست؛زیرا نوشتارحاضر،پژوهشي
تطبیقوتحلیلآرايمتفكريغربي)جیمسون(رابراي
تبیینآثاريغیرغربيوایرانيميآزماید.بررسيدادهها،
انجام تفسیر و توصیف بر مبتني و کیفي شیوهاي به
بخشهاي در پژوهش فرآیند و روشها شد. خواهد
گوناگونمقالهبدینترتیبقابلمشاهدهاست:درگام
وپیشینة ادبیاتموضوعی بررسی با نخست،همزمان
دادههاي گردآوري با و توصیفي شیوه به تحقیق،
کتابخانهاي،گزارشمختصريازتفاسیررایج-»هیچ«تا
بهامروزارائهخواهدشد.عمدةاینتفاسیرازروزنامهها،
مجالت،کتابهاوصفحاتالكترونیکگردآوريشدهاند.
پسازشرحاجمالیآرایمتفكرموردبحث،بهشكلي
مجموعة- ویژگيهاي محتوایي، و تحلیلي ـ توصیفي
تبیینخواهد پژوهش نظري بردیدگاه تكیه با »هیچ«
شد؛وبرايشفافیتبیشتردرتحلیلیافتهها،نمونههایي
به برگزیده، »هیچ«هاي ميگردند.- معرفي »هیچ« از-
شیوهايهدفمندانتخابشدهاندتاجنبههاينظريرا
بهترنمایانسازند.دراینراستا،نمونههایيکهبهویژه
دارايخصوصیاتانسانيهستند،براينمایشموقعیت
از عاري »هیچ«هاي شدهاند؛ آورده مجموعه، آیرونیک
معنا،برايتبیینبحثتاریخگرایي؛و-»هیچ«هايکاربردي
بیشتر بودهاند. توجه مورد تولید مسائل بررسي در
شدة منتشر »هیچ«هاي مجموعه- از برگرفته نمونهها،

پرویزتناولي)ج1390(هستند.تناوليدربارةاینکتاب
این در من »هیچ«هاي از- درصد 90 »حدود ميگوید:
مجموعهداران دست در هم بقیه هست؛ کتاب
ناشناسيستکهازایرانخارجشدندیاخارجیانيکه
گمان رو این از .)1393 )تناولي، خریدهاند« را آثار
ميرودکتابیادشده،بخشبزرگيازمجموعةهیچرا
ارائهمينماید.آثاربررسيشدهحدود130نمونهبودهاند
کهازمیانآنها،هفتمورددرمتنمقالهآوردهشده
سالهاي حدود در بررسي، مورد نمونة 130 است.
خورشیدي 1380 دهة اواخر تا 1340 دهة ابتدایي
دامنه کاربرد و اندازه،جنس، ازجهت و ساختهشده
مورد مجموعة گوناگوني دربرميگیرند. را گستردهاي
بررسيسببميشودجمعبنديپژوهشفراگیرشودو

کمتر،دستخوشاستثناگردد.

شرح نظریة فردیک جیمسون
اساس بر »هیچ« مجموعة- بررسی حاضر، پویة در
استوار وی آرای از محور چهار بر جیمسون، نظریات
است:1.شیزوفرنیانسانمعاصرکهدرنتیجةشكست
دالومدلولحاصلشدهاستودرمجموعةموردبحث،
بهتفصیلبررسیخواهدشد؛2.تولیدکاالیزیباشناسانه
یا تاریخی گرتهبرداری .3 عمومی؛ کاالیی همانند
تاریخگراییمصرفیکهمیتواندگسترشواقبال»هیچ«
رابهروشنترینصورتتبیینکند؛4.آیرونیحاصلاز
گسستدالومدلولکه-»هیچ«درهنرایران،ازبهترین
مصادیقآناست.بنابراین،شایستهاستپیشازبازبینی-
رادقیقتر ازمنظرگفتهشده،چهاربخشآمده »هیچ«

بررسینماییم:
جیمسون، هنری: کاالی تولید و شیزوفرنی
فرهنگي ویژگي شرح براي را روانشناسانه اصطالحي
اصطالح در شیزوفرني17. برميگزیند: معاصر انسان
روانشناسانه،فردشیزوفرنیک،دربرابرکثرتیازدادهها
قرارداردوبهجايیافتنارتباطمیان»خود«ودادهها،
تعلیقوهمسانيباآنهاراتجربهميکند.باوجودیکه
جیمسوندرمنطقفرهنگيسرمایهداريمتأخرتأکید
داردکهازمفهومروانشناسانةکلمهفاصلهگرفتهاست
جیمسون، بیان در میتوان ،)36 :1379 )جیمسون،
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مانند روانشناسانی آنچه با را اصطالح این نزدیكی
عدم این جیمسون، بازیافت. کردهاند، بیان الکان18
تواناییدرتثبیتزنجیرةدالومدلولرادرهنر،سبب
حذفسوژه،یامرگفردیتهنریمیداند)جیمسون،
فردي هویت و »فردگرایي مينویسد: او .)75 :1391
]مدرنیستي[متعلقبهگذشتهاست.]...[سوژهيمنفرد
بافردگرایيقدیميمردهاست.«)همان(.بنابراین،براثر
تعلیقرابطةتداعیگردالومدلول،سازندةاثر،دارندة
این نتیجة نیست. اثر کامل تفسیر انحصاری امتیاز
وضعیت،تكثیریانبوهوخوانشیانبوهتراست)نمونهای
ازآنچهرادرخوانشهایگوناگونوگاهمتضاد-»هیچ«
میتوان پژوهش پیشینة بررسی در است داده روی
دید.(.دالیکهدیگردرانحصارمدلولیشناختهنیست،
تأویلپذیروچندپهلومیشودوادراکعمومی،خودرا
باآندرگیرمیبیند)دربارةاینوضعیتنگاهکنیدبه
تحلیلجیمسونی-»هیچ«درهمینمقاله(.اکنونتولید
عموم، برای کاالییضروری مانند زیباشناسانه، کاالی
تأمین بازار و اقتصاد هدف مییابد. ضرورت و معنی
میرود؛ پیش شدن کاالیی سوی به هنر و میشود
دیگر، بیان به دسترس. در و ارزان همگانی، کاالیی
دالهایشناور،سببمیشوندانحصارتفسیروادراکاز
دستطبقةخاصخارجشودوادراکعمومی،هنررا
به- نگاهی با بیابد. دسترس در و فهم قابل پدیدهای
عموم، میان چگونه اثر، این دید خواهیم »هیچ«
اخیر، سالهای در که قسمی به است؛ شناختهشده
صورت آن روی از ناشیانه هرچند کپیبرداریهایی،

گرفتهاستکهبابهایینازل،عرضهمیشود.
گفتیمجیمسونباورداردبرهمریختگیشیزوفرنیک
دالهاومدلولها،انحصاربیانوخالقیتفردیرامختل
که آنجا از پیشآمده، وضعیت در بنابراین، میکند.
فردیتحذفشدهاست،»بیانسبکفرديوحرکت
)20 :1379 )جیمسون، شخصي« قلمموي متمایز
منتفياست.تولیدهنربهگرتهبرداريودرهمآمیختگي
آنچهازپیشمانده،محدودميگردد.اینوضعیت،به
تكهچسبانی و گذشته میراث در مصرفی کنكاشی
تاریخیمیانجامد)اینویژگینهتنهادر-»هیچ«کهدر
تكهچسبانِي نوسنتگرادیدهمیشود(. آثار از بسیاری

معماري، مورخان تعبیر به یا گذشته، تصادفي
»تاریخگرایي«)همان:23(،دستکمیکپیامدمنفي
دارد:»اعتیادمصرفکنندگانبهتمایليتاریخيواصیل
نسبتبهجهانيکهبهتصاویرصرفمبدلشدهاستو
گرایشبهوقایعدروغینوچشماندازها«)همان:24(.به
از بیش عمقی که کاال یک مانند تاریخ مصرف بیانی
ندارد. نوستالژیک حسی القای و سطحی تصویر
با را نوستالژیک حس و تاریخگرایي بحث جیمسون،
بررسيآثاريدرادبیاتوسینماپیشميبردونتیجه
ميگیرد:اینآثاربیشازآنکهبازتابگذشتةتاریخي
باشند،کلیشههايفرهنگيوایدههایيرادربارةگذشته
بازنمایيميکنند)جیمسون،81:1391(؛ميکوشندبا
دوران مشخصة که ابژههایي و احساس بازآفریني
قدیماند؛حسيازآندورانرابیدارکنند)همان:79(؛
از ذهني تصاویر دنبال به افالطون غار همچون و
بستهاند نقش غار دیوارهاي بر که هستند گذشتهاي
)جیمسون،34:1379(.اماتاریخگرایيیابهتربگوییم
مصرفتاریخمانندیکمدیایکشيء،سویةدیگري
نیزدارد:»تضعیفتاریخمنديهمدررابطةماباتاریخ
عموميوهمدرصورتازةزمانمنديشخصي«)همان،9(.
تاریخگرایيتوأمباتضعیفتاریخمندي،وضعیتيدوگانه
ازسویي و تاریخ به ازیکسوگرایش پدیدميآورد:
دیگر،»ازدستدادنظرفیتخودبرايحفظگذشته«
:1391 )جیمسون، ابدي« اکنوِن یک در »زیستن و
همانند را تاریخ تنها نه گرتهبرداريشده، هنر .)95
ابژهايداللتگربهمصرفميرساند19بلكهخود،همانند
کاالیيمتكثروتبلیغاتيبرمصرفگرایيدامنميزند.
نوآوريوتجربةزیباشناختيدردنیايجدید،عملكردو
تولیِد محوریت ميیابد. مهمتري ساختارِي موقعیت
تولید سرمایه، بازگشت اهمیت و پرفروشتر کاالهاي
مينماید. تجمیع کاال تولید با را زیبایيشناختي
)جیمسون،7:1379(.بنابراین،قطعهايبرانگیزانندهاز
به و تكثیرميگردد بارها اثرهنري، گذشته،درمتن
پیشینة از دنبالحسي به که ميرسد انسانی مصرف
خوداست:یعنیمصرفتاریخ،مانندشیء.ایننكتهدر

تبیین-»هیچ«بهروشنیخواهدآمد.
صحیح فهم پیشنیاز آیروني مفهوم درست درک
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تفاوت با که آنگاه ویژه به است؛ جیمسون دیدگاه
ميشویم20. مواجه فارسي ترجمههاي در واژهگذاري
معرفی را آیرونی مفصلتر، اندکی ناچاریم بنابراین
نماییمتادرکدیدگاهجیمسون)وبهدنبالآنتبیین
ویژگیآیرونیک-»هیچ«(ممكنگردد.بهشكليکليوبر
اساساقسامآیروني21،میتواناینتعریفراپذیرفت:
میان ناسازگاري یا اختالف یک از آگاهي یا »درک
کلماتومعانيآنها؛میانرفتارهاوپیامدهايآنها؛یا
 Cuddon,(»میانآنچهبهنظرميآیدوحقیقتآنها
از تعریفیدیگرآمدهاست:»استفاده 450 :1998(.در

ویژه به و دیگر معناي در چیزي بیان براي کلمات
 Merriam-Webster, 1995:( آن« اصلي معناي مخالف
با ظاهر »تضاد آیروني، اشكال مشترک ویژگي .)589

)موکه، وانمودسازي« دردناک، خندهآوري واقعیت،
و تناقض گفتن، سخن »پوشیده 44ـ51(، :1389
دیگر، بیان به .)12 :1371 )داد، است. پنهانکاري«
آیرونی،موقعیتیتقلیدیاستکهگرچهلبخندیبرلب
مینشاندیاازطبِعشوِخگویندهنشاندارد،هیچمعنای
منفییااستهزاییرابازنمیتاباند.بنابراینباطنز،هزل،
هجوو...تفاوتدارد.جیمسون،معتقداستهنرامروز،
درگرتهبرداریوتقلیدتاریخی،آیرونیوارعملمیکند.
اینتقلید،شوخوشیطنتآمیزاستاماِدینواحترامبه
گذشتهرادرنظردارد.جیمسوناینویژگیرامقابل
استفادةتاریخی)نقیضة22(مدرنیسممیداندکهقصدش،
 Jameson, 1991: 17; and(.جزتخریبپیشینیاننیست
مانند گرتهبرداري مينویسد او .)Jameson, 1998: 5

نقیضهبهقصدتخریبواستهزاياثراصلینميآیدو
دارد.« وجود آن[ ]در بهنجار زباني سالمت »اندکي
ویژگِي این تشریح براي وی .)Jameson, 1991: 17(

برميگزیند. را آیرونی کلمة گرتهبرداري، سالمِت
بنابراین،آیرونی،تناقضيگاهشیطنتآمیز،خاليازهر
دید خواهیم »هیچ« بررسی- در است. تمسخر و کنایه
آیرونیمیتواندموقعیتیدرنتیجةگرتهبرداریتاریخی

وشكستهمزمانزنجیرةدالومدلولباشد.

پسامدرنیسم جیمسون و »هیچ«
چنین را مقاله این در گفتگو محورهای پیشتر

برشمردیم:
نخست:انكارتقابلنشانهشناختيدالومدلولکه

نتیجةشیزوفرنیفرهنگیانسانمعاصربود؛
بر تكیه با هنر در آیرونیک موقعیتی ایجاد دوم:

مفهومایناصطالحدردیدگاهجیمسون؛
تضعیف عین در تاریخی گرتهبرداری سوم:

تاریخمندي)مصرفتاریخ(؛
براي کاال مثابه به زیباشناسانه امر تولید چهارم:

عموم.
ـشكستتقابلنشانهشناختيدالومدلولوتحلیل
موقعیتآیرونیکآن:برایدرکآنچهجیمسون،تعلیق
درزنجیرةدالومدلولمیخواندودرتبیین»هیچ«به
کارمیآید،بهتراستنخستنكتهایرابهیادآوریم:در
دستگاهداللتيزبان،هرواحد)نشانه(ازدوجزءتشكیل
ميشود.آنچهنوشتهیاگفتهشدهاست)دال(وآنچه
»د-ر- نمونه براي )مدلول(. ميگردد متبادر ذهن به
کلي مفهومي فارسي، گویشور ذهن در )دال( خ-ت«
ومدلول، ایندال برابر راپیشميکشد.در )مدلول(
ویژگي که دارند وجود جهان در حقیقي مابهازاهایي
مشترکتماميآنها،زندهبودن؛داشتنبرگ،تنه،و...؛
توانایيتبدیلدياکسیدکربنبهاکسیژن؛غذاسازي؛در
... و کردن رشد عمودي و بودن سبز نمونهها بیشتر
زبانيميتوانیمسه باهرواحد است.پسدرمواجهه
همنشیني حاصل آنچه گیریم: نظر در را سطح
پیش ذهن در که مفهومي دال؛ یعني واجهاست،
گوناگوني که بیروني مابهازاي و مدلول؛ یا ميکشد
بسیارينسبتبهنمونةذهنيدارد.ارتباطدالومدلول
باآنچهدربیرونازذهناست،میانگویشورانهمان
زبان،قراردادیبهشمارمیآید،ازاینروستکهدربرابر
آنچهسبزوزندهاستوغذاسازيميکندو...،گویشور
»tree«؛ انگلیسيزبانان، »درخت«، دال فارسيزبان،
اعراب،»الشجر«و...رابرزبانميرانند،اماتمامياین
افرادهمانموجودسبززندهراکهغذاسازيميکند)در
جهانحقیقی(درنظردارند.بنابرایندرنگاهجیمسون،
تداعیگر زنجیرة این امروز، شیزوفرنیک انسان برای
نگاه این با را »هیچ« اکنون است. گسسته سهسویه

بازمیخوانیم.
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تصویر2.نیمكتهیچ،فایبرگالس،بیتا
)http://www.honaronline.ir(

تصویر3.قفسهیچوقفسهیچ؛برنز؛1355؛موزةتناولي؛تهران
)تناولي،1390ج:63(

تصویر1.دیوارهیچ،برنز1352،مجموعة
دانشگاهنیویورک)تناولی،1390ج:40(

تصویر5.آویز؛برنز؛1374)همان:37(تصویر4.انگشترهیچ؛طال؛1351)تناولي،1390ج:32(

تصویر6.عشاقهیچ؛برنز؛1386
مجموعهشخصي)همان:79(

تصویر7.هیچوقفس؛برنز؛1351
مجموعةمنیژه)همان:55(



92

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال ششم، شامرۀ 23، تابستان 1396

»هـيـچ«دالياستکهمدلولآن»نیستيو
نبودگي«است.مابهازايبیرونيایننشانه،تهيبودناز
هرگونه آن، برابر در یعني است؛ مادهاي یا جسم هر
بودگينفيميشود.درزبانفارسي،داِلهیچ،همواره
مدلولومابهازایيچنینداشتهاست.درادبیاتعرفاني،
آنگاهکههیچ،نفيهرمادهدربرابروجودالهياست؛
آنجایيکهبرايبیانحضورخداونددرهمةمخلوقات،
نیستيدرونيهرهستندهراپیشميکشد؛درعرفان
شرقيکهتالشميکندذهنراازبرداشتهایشتهي
کندوبهجهانبپیونداند؛درنگرشغربآنهنگامکهاز
بنبستهاوتنهایيبشرسخنميگوید؛هیچدربیان
تمامياینباورها،دالياستمتضمننفيهرگونهماده
میتوان بنابراین ذهن. از بیرون درجهان وجسمیت
ذهن به را نبودگی و نیستی مدلول هیچ، دال گفت
متبادرمیکندودرجهانواقع،چیزیدربرابرآنوجود

ندارد.
در»هیچ«تناولي،اینقانونمحكم،شكستهوواژگون
شدهاست.»هـيـچ«،مابهازايبیرونِيتجسدیافتهاي
داردکهحتيباسختيبرنز،پایداريوحضوريابديرا
براي هیچ، سهگانة سطوِح زبانِي قرارداِد ميکند. ادعا
این،نخستینسطح فارسيدرهمميشكند. گویشور
واسازيدر»هیچ«،ودلیلتأویلپذیريآناست.نكتهاي
کهانبوهتفاسیرمبتنيبرمعنا)ازنیهیلیسمتااشكال
گوناگونعرفان(راممكنمیسازد؛تفاسیريروبنایي،
زیرامحملآنتفاسیرازدرونفاقدانسجاممعنایيبا
مدلول دیگر »هیچ«، دال است. )»هیچ«( مجسم دال
مجسمهاي مدلولش، بلكه ندارد همراه به را نیستي
استوار،مادیتیافتهوازجنسبودگيهاياینجهان
)دال(/ هیچ »واژة هزارسالة، چند قرارداد پس است.
نبودگیذهنی)مدلول(/خالءدرجهانحقیقی)مابهازای
بیرونی(«میشكند.اینهمانرخدادیاستکهدرنگاه
جیمسنویژگیهنرامروزمیشودوباشیزوفرنیانسان
معاصر،پیوستگیعمیقیدارد،زیراشیزوفرنی،چیزی
جزادراکتعلیقدرزنجیرةدالومدلولنیست.ازنظر
جیمسون،تنهاانسانامروزیاستکهمیتوانددراین
را معانیاش زنجیرة بیاورد. تاب موقعیتشیزوفرنیک،
شكستهببیندوهرتأویلوتفسیریرابرکلمهبپذیرد.

گسسِتداِلهیچبامدلوِلذهنیونمونةبیرونیاش،در
تناقض سطح عالیترین به ساختهشده، »هیچ«های
رسیده،زیرانیستیمحضبههستیمحضتبدیلشده
است.اینتناقض،بهویژهدر»هیچ«هایعظیِمفضاهای
»هیچ«، ساختههای در میشود. محسوستر شهری
گسستپیونددالومدلولونمونةبیرونی)درجهانی(
آثار این در آیرونیک موقعیت بروز دالیل از یكی آن،
در فارسی، زبان در نیستی سالة هزاران مفهوم است:
قرار )»هیچ«( یافته جسمیت و بیرونی مابهازایی برابر
معانی تداعی در احترامآمیز شیطنتی این و میگیرد
هیچ چون احترامآمیز، میگوییم است. فارسی زبان
شاید است. نشده نشانده آن در تمسخری یا استهزا
اکنون،مفهومآیرونیبهتردرکشود.بهبیانیدیگر،در
آن، کالمی معنای و تجسدیافته »هیچ« میان رابطه
شوخطبعانه، بازی این در است. هستییافته نیستی،
به نسبت یاهجوی هزل تحقیر، تمسخر، بههیچروی،
زبانفارسیوغنایآنصورتنگرفتهاست.ایننكتهای
نمونههای با معاصر آثار تفاوت در استکهجیمسون
مدرنبرآنتأکیدمیکند.بنابراینمیتوانگفت»هیچ«
ازمنظرآیرونیک،اثریپسامدرنوشایدیكیازبهترین
نمونههایایرانیآنباشد.)دربحثتاریخگراییباردیگر

بهموقعیتآیرونیکبازخواهیمگشت.(
شگفتزدگيمخاطببهنیستی)نبودگی(کههست
شدهاست)گسستمفهومنبودنبانمونةبیرونیآن(،
ختمنميشود.»هیچ«هایيدرمجموعهدیدهميشوندکه
عشقميورزند)تصویر6(؛محبوسوغمگینمیشوند
برصندلي )تصویر7(؛قفلها،زمینگیرشانميکنند؛
مينشینند؛مياندیشندو...پس»هیچ«،نهتنهابودني،
ماديومحكماست؛بلكهبرترینشكلبودگي)انسان(
رادراینجهانبهرخميکشد:هستندهايکههستياش
راميفهمدونسبتبهموقعیتشدرجهان،جهتگیري
دازاین. هایدگرياش، تعبیر به یا ميکند؛ رفتار یا
بسیاریازصاحبنظراندرمواجههبا»هیچ«،اینویژگی
رابهروشنیبیانکردهاند.براینمونه،شیمل،دوچشم
حرف»ه«-رادرالقایحسوجاندارپنداریایناثربسیار
سطِح برترین .)Schimmel, 1990: 139( میداند مؤثر
آیرونِي»هیچ«،همیناست.تناقضيدرونيوشوخطبعانه؛
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نیستيايکهعاليترینشكلخلقتوبودناست؛انساِن
اندیشندةمعاصر،انساِنعاشق،انساِندربند،انساِن...

گرچه تاریخمندي: تضعیف عین در تاریخگرایي
عرفانی، تفاسیر با سطحی( )هرچند »هیچ«ها برخی
تبیینشدهاند،»هیچ«يکهنیمكتشده!)ومانندآن(
اینخوانشرابهسختیبرمیتابد.باردیگربهدیدگاه
مد یا شيء همانند تاریخ، مصرف درباره جیمسون
بازميگردیم:آثارفرامدرن،هیچچیزازگذشتةتاریخي
رابیاننميکند،بلكهبابازآفرینيابژههایيکهمشخصة
دورانپیشیناست،حسيازآندورانرابرميانگیزاند.
آیاهمنشیني»هـيـچ«چنینابژةتاریخيرافراهم
نميآورد؟دربارة»هیچ«،اینجملهبهتكرارشنیدهشده
ميشد« ساخته خیام سرزمین در باید »»هیچ« است:
)براينمونه:تناولي،1390ب(.آیاچونتأویل»هیچ«-با
با آشنایي یا ميگردد؟ میسر خیام تفكر شناخت
دیدگاههايحافظوموالنا،رمزدرک»هیچ«است؟اگر
چنینباشد،چراتفسیرهایيازایندست،نميتواندبه
باقي سطح در تنها و کند نفوذ اثر دروني الیههاي
تفسیرپذیر شیوه این به »هیچ«ها تمامي چرا ميماند؟
نیستند؟»هیچ«بایددرسرزمینحافظ،موالنا،خیامو...
ساختهميشد؛زیراحافظةتاریخيمردمانيکهازنسل
حافظوموالناوخیاماند،مصرِفتاریخِي»هیچ«راممكن
ميسازد.دراینجاميبایستویژگيشیزوفرنیکانسان
بياعتنایِي »کلبيمسلكي، آوریم: یاد به را جدید
تضعیف و )رابرتس،171:1386( روز« باب احساسِي
تاریخمندي)جیمسون،9:1379(.بیشترمردم،بیشاز
آنکهتفسیروادراکياز»هیچ«درادبعرفانيداشته
گذشتة از مانده برجاي چیزي همانند را آن باشند،
رازآلودوافتخارآمیزشانميپندارندودرمواجههباآن،
برای ميکنند. تجربه را شیرین و نوستالژیک حسي
آثار در هیچ مفهوم نیست نیاز شیرینی، این درک
تنها دانستهشود. تصوف و عرفان تاریخ یا پیشینیان،
کافیاستآشناییای،هرچنداندکباابژةتاریخی،در
پیشین ادبیات در هیچ بدانیم که همین باشد. دست
ایرانبوده،کافیاستتاحسنوستالژیکانگیختهشود.
»طبقة هنرمند، خود گفتة به دلیل همین به شاید
تحصیلکردهوروشنفكر»هیچ«راتحویلنگرفت،امادر

اینسالهامردمعاديقصیدههایياز»هیچ«نوشتندکه
)تناولي، ميداد.« عالقهشان و آنها استقبال از نشان
1390ب(.طبقةتحصیلکرده،ارتباطمعناییودرونی
»هیچ«راباهیچتاریخی،مجهولیافتند،اماعموممردم،
پس کردند، دریافت آن از را تاریخمندی حس
ابژهاي تاریخِي مصرف نوشتند. برایش »قصیدههایی«
نوستالژیکـدراینجاهیچـراهبردبسیاريآثاردیگر
سنت در )شیزوفرنیک( جدید دنیاي مخاطب است.
مصرفگرایيازمصرفابژةتاریخينیزاستقبالميکند.
»هیچ«وآثاريازایندست،ابژةتاریخيرانهدرمعناي
به گرتهبرداري سالمِت زباِن با بلكه مدرن، نقیضة
مخاطبعرضهميدارند.هدفازاینتقلید،نهتمسخر
واستهزا،بلكهبهکارگیریاحترامآمیزیاستکهچوناز
و شیطنت اندکی با همراه شده، َکنده خود، جای
درک بهروشنی »هیچ« در چنانچه است. سرخوشی
میشود،مخاطبباوجودتضادمعناوصورت)گسست
اصیل مفاهیم با ناپیوستگی حتی و مدلول( و دال
و درنمییابد را تمسخری و هزل هیچ پیشینیان،
ارتباطشبا»هیچ«،حسینوستالژیک،برخاستهازگذشته
به پیشآمده، موقعیت این است. احترام از سرشار و
کنار در است. نزدیک بسیار جیمسون تفسیر
استفادة آیرونیکو تأویلپذیریهایگوناگون،خصلت
آثار دیگر از بیش را »هیچ« آنچه تاریخی، ابژة از بهجا
و بسیار تولید به تمایل ساخته، مردمی همدورهاش،
بررسی ویژگی این ادامه در است. آن کاالیی تكثیر

خواهدشد.
عمومی: کاالیی همانند زیباشناسانه امر تولید ـ
بررسي»هیچ«براساسدیدگاههايجیمسونبدونتوجه
بهمسائلتولید،سرمایهومصرف،سخنيناتماماست.با
توجهبهآنچهپیشتردربارةتجمیعامرزیباشناسانهبا
شد؛ گفته انبوه تولید و سرمایه، بازگشت کاال، تولید
گرفتار متأخر، دهههاي در بهویژه »هیچ« درميیابیم
بر نكته، این که است بوده مصرف و تولید فرآیند
»هیچ«داللتدارد.کاالشدگيو ویژگيهايپسامدرني

مصرف»هیچ«راميتواندرسطوحزیردنبالکرد:
1.کاهشبها:تناوليدوستداردهمةایرانيهایک
نقلدر:شاهرخينژاد، باشند)همو، داشته او از »هیچ«
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سالهاي در آرزو، این تحقق براي و ،)9 و 8 :1387
اخیر،تدبیرهایياندیشیدهاست.براينمونهتولید»هیچ«
درقطعاتکوچکیاساختایناثرباموادارزانترمانند
فایبرگالسکهرويبهايتمامشدةاثرتأثیردارد.بااین
اقدام،مصرفکااليهنريتوسعهمییابدوبخشبزرگي
افرادجامعهميتواننددرگروهمصرفکنندگانقرار از
اثريفاخربرايگروهيخاص،فاصله از گیرند.»هیچ«
میگیردوارادهبرايتصاحبآن،عمومیتميیابد.در
کنارکاهشبهايمادةمصرفي،تكثیردائميایناثرنیز
درگستردگيآننقشداشتهاست.تمایلتناوليبراین
امرچنانبودکهازاقدامبراياحداثکارخانة»هیچ«سازي
ميگوید)تناولي،1390ب(.گرچهاینپروژه،شكست
خورد،تمایلبهاحداثکارخانة»هیچ«سازیحكایتاز
ارادةهنرمندبرايتولیدانبوه»هیچ«دارد؛تولیديکهاثر
هنريرابهکاالشدگينزدیکميکند.تناوليهمچنین
باورداردبهکارگیريتكنولوژيونرمافزارهايروزآمد،
مانعازهدررفتنانرژيووقتهنرمندميگردد)تناولي،
مدد )به کمتر کاري ساعت ازاي به تولید .)1393
تكنولوژی(،ازیکسوهزینةتمامشدهراکاهشميدهد
وازسویيدیگر،برشتابتولیدميافزاید.ایننخستین
صنعتی کاالیی همانند هنری، اثر انبوه تولید ویژگی

است.
2.ساختآثاربابهايبیشتردرکنارتولیداتمتكثر
ارزانتر:گرچهتناوليیکاثرراصدهابارتكثیرکردهتا
عمومرادرتملک»هیچ«شریکگرداند،همچنانساخت
»هیچ«هايخاصراباارزشاقتصاديباالدنبالميکند
)تناولي؛نقلدر:شاهرخينژاد،8:1387و9(.مجموعة
»هیچ«هاگرچهدرنمودظاهريبسیاربههمنزدیكندو
همگيساختةدستیکهنرمندند،دستکمازجهت
گام در بنابراین، دارند. بسیار تمایز اقتصادي، ارزش
نخست،تملکاثروسپس،ارزش»هیچ«يکهدراختیار
از پیش تا فرد ميگذارد. اثر آن خرید بر است، فرد
اما مياندیشد، آن داشتن به تنها »هیچ«، خریداري
هنگاميکهدرجمعدارندگان»هیچ«قرارگرفت،ارزش
اقتصاديآن،همانندنشانهايتجاري)برند(،اورانسبت
نوعي دیگر، بیاني به یا ميکند. ردهبندي سایرین به
چنین پیامد ميدهد. گسترش را نمادین23 مصرف

مصرف« براي تقاضا »تولیِد بودریار، قول به موقعیتي
کاالي تولید به منجر که است )الیون،103:1380(
خرید تقاضاِی تولیِد نمادین، مصرف ميگردد. بیشتر
و برندسازی غیرضروری(، )یا غیرمصرفی کاالی برای
تشویقبهخریدازجملهمواردیاستکهویژگیکاالیی
باز بهخوبی »هیچ« مجموعة در را هنری اثر شدن

مینمایاند.
از شيء یک ورود کاربردي: »هیچ«هاي تولید .3
قلمرويزیبایيشناسانةصرفبهحوزةکاربردي،مصرف
وبهدنبالآنتولیدراافزایشميدهد.نیمكت»هیچ«؛
انگشتري،گوشوار»هیچ«؛قالبکمربندبهشكل»هیچ«و
...نمونههایياز»هیچ«هايکاربردياندکهتولیدآنهادر
این از »هیچ«هایي یافتهاست. سالهاياخیرگسترش
دست،ازیکسوکاربرديروزمرهوملموسدارندواز
سویيدیگر،شأنوجایگاهيویژهبهمالکاثرميبخشند.
مصرف و کاربردي مصرف میان تعلیق با آثار این
ميدهند. افزایش را مصرفکنندگان دامنة تظاهري،
بنابراین،بهاجمالمیتوانکاالشدگی»هیچ«را)نمودی
ازویژگیپسامدرنییکاثر(درمواردزیرخالصهکرد:
تولید»هیچ«بابهاینازل،ساختانبوهوخطتولیدی
ایناثر،برندسازی»هیچ«ازراهگسترشفرهنگتقاضا
و متفاوت قیمتهای با »هیچ«هایی ارائة آن، برای

کاربردیکردناثر.

نتیجه گیري
چارچوبنظرينگارشحاضر،دیدگاههايفردریک
که است پسامدرن دورة هنري آثار دربارة جیمسون
منطقاقتصادیفرهنگرامیکاود.آرایجیمسونبر
»هیچ«هایپرویزتناولینشاندهشدتاجنبههاییتازهاز
ایناثرروشنگردد.ازجملهکوششگردیدروشنشود
چرااینمجموعهباوجوددگرگونیدرشرایطاجتماعی
وذوقهنریمخاطبان،حدودپنجدههموردتوجهبوده
آرای از محور چند بر مقصود، به نیل برای است.
جیمسونتمرکزکردیم:انكارتقابلنشانهشناختيدالو
مدلولوایجادموقعیتآیرونیکازخاللآن؛تاریخگرایي
تاریخهمانند )یامصرف تاریخمندي تضعیف درعین
یکشیءیامد(؛تولیدامرزیباشناسانههمانندکاالیی
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عمومی.»هیچ«درچارچوببیانشده،بدینشرحتبیین
میگردد:

»هیچ«درمابهازايبیرونيومدلولذهنيمخاطب،
شكستيقطعيبادالشناختهشدهبرايگویشورفارسي
ایجادميکند.بهبیانيساده،واژه)دال(هیچکههمیشه
درذهنشنونده،بهنیستيونبودگيداللتکردهودر
اکنون است، نداشته مادی مابهازایی نیز بیرون دنیای
همان که میکشد پیش ذهن در را متفاوت مدلولی
تناولیاستودرجهان شیءسهبعدی،ساختةپرویز
این مییابد. مادی و تسجدیافته نمونهای نیز، بیرونی
و خوانشها ميشود سبب معنایي قطعیِت شكسِت
تفاسیرگوناگونيممكنگردد.هرتفسیروتأویلی،به
و دال رابطة بودن شناور و قطعیت عدم همین دلیل
دیگر، سویی از میشود. پذیرفتنی و ممكن مدلول،
است، محض نیستی مفهوم به آنچه یافتن هستی
موقعیتیشوخطبعانهپدیدمیآوردکهدرعینلطافتو
طنازیاش،دورازهرگونهاستهزایاهزلاست.جیمسون،
بروزاینموقعیتآیرونیکرایكیازبارزترینویژگیهای
آثارمعاصردربرابرنمونههایمدرنبرمیشمارد.تناولی،
نشانده، صندلی بر فهیم، جانداری همچون را »هیچ«
عاشقکرده،بهاسارتبرده،بردستوپایشقفلزدهو
بنابراین، است. پرداخته چشمانش در را تنهایی درد
افزونبرگسستمعناوظاهر،آیرونِی»هیچ«ازحدیک
تناقضسادهفراتررفتهوبهعالیترینسطحخودرسیده
است:دالیکهپیشتردرمعناینیستیوعدمکامل
دارای )هستندهای جهان هستندة برترین اکنون بود،

ادراک(،یعنیانساناست.
آثارفرامدرنازتاریخهمانندابژه،کاالیاشيءبهره
ميبرند.انسانشیزوفرنیک،ابژةتاریخيرانیز»مصرف«
ميکند.آثارپسامدرنازآنچهمتعلقبهگذشتهاست
تنهابهرهايظاهريمیبرندوباایجادحسينوستالژیک
ميکنند. ترغیب تاریخ مصرف به را او مخاطب، در
ازپیش آنچه به فرامدرن، نگرشمدرن،هنر برخالف
برجایماندهاست،نگاهیتمسخرآمیزوهزلگونهندارد
ودرپیتخریبآننیست،بلكهابژةتاریخیرامانند
و نوستالژیک حسی تا میگیرد کار به تولید مصالح
به راه، این در پسامدرن، هنر آورد. یاد به را شیرین

جایگاهمفهومِیابژةبهکارگرفته،نمینگردوتنهاایجاد
بیشترمخاطبان،حسي براي »هیچ« رامیجوید. حس
ميآورد. ارمغان به پرافتخار گذشتهاي از را شیرین
مخاطبباوجودتفاسیرمعنایيگوناگون)تفاسیرادبی،
زیباشناسانة تحلیلهاي یا )... و شرق عرفان عرفاني،
ازآنهانمياندیشد.بههمیندلیل صرفبههیچیک
اغلب و »هیچ«مينشیند بر تفاسیر بیشتر باوجودیکه
هم باز نميیابد، »هیچ« با حقیقي پیوستگي آنها،
به نگاهنخست، »هیچ«در دارد. نظر »هیچ« به مخاطب
امریدرگذشتهمیپیونددامااینامر،پدیدةروشنی،
ویژگی، این میرسد نظر به نیست. حس یک جز
اخیر دهة پنج در »هیچ« اقبال تداوم دلیل مهمترین
باشد.هردگرگونیدرذوقهنریایندههها،نمیتوانسته
را گذشته میراث به نسبت مخاطبان تمایل است

خدشهدارکردهباشد.
امر معاصر، هنر در میکند تأکید جیمسون
بازار، و اقتصادی سودآوری جریان در زیباشناسانه،
اقتصادی کاالی به و مییابد پیش از متفاوت صورتی
تبدیلمیشود.»هیچ«درسالهاياخیر،همانندکاالیي
متكثردربازارمصرفظهورکردهاست.تولیدایناثربه
شكليانبوه،ساختآنباموادگوناگونوبهايمتفاوت،
بازار ایجاد تولید، در تكنولوژي و فنآوري از استفاده
و مصرف« براي تقاضا »تولید فروش، براي رقابتي
یا »هیچ« کمربند قالب )مانند آن کردن کاربردی
زیورآالت»هیچ«(ازجملهویژگيهايکاالشدگيایناثر
کاالشدگی و اقتصادی ماهیت شد، گفته آنچه است.
»هیچ«رابراساسنگرشجیمسونبهروشنیمینمایاند.
پژوهشحاضرنشاندادنظراتجیمسوندرتبیین
برخيآثارایراني)مانندکارهاينوسنتگرا(راهگشاست
وميتوانباتكیهبرشیوةتاریخگرایي،جنبههاییتازه
دراینآثار)همدرتفسیروهمدرمواجهةمخاطب(
دلیل به »هیچ« پذیرش تداوم همچنین بازیافت.
و دال )قطعیت سطح دو در آن دروني شكستهاي
مدلول؛وبیانشكلدازایني(وبهویژهحسنوستالژیک،
ادراک ازاینرو، است. تاریخي گرتهبرداري نتیجة در
رابطةمخاطببااثر،کمتربهپیوستگيهایمعناییبا
پیشینههایکهنایرانمتكیاست.»هیچ«درجنبههاي
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نمایانميسازد.چه را پسامدرن آثار ویژگي بسیاري،
بساپژوهشهايبیشتربتواندبهیقین،فرامدرنبودن
آنرااثباتنماید.دراینزمینهميتوانپیشنهادهایي

برايپژوهشهايبعديارائهنمود:
جیمسوندرهردوکتابخود،بخشيرابهبررسي
معماري بهویژه پسامدرن آثار در فضا ویژگيهاي
وستین هتل بناي تحلیل با او است. داده اختصاص
به با انسان لسآنجلس،همسازي مرکز در بوناونتور24
را قولخودش»مافوقفضا«)جیمسون،50:1379(
با تازه فضاي این ميکند اعالم و است داده نشان
مقتضیاتفرامدرنهمخوانيدارد.ازسويدیگر»هیچ«،
جهت از هم و کلمه، پیچوتاب پر شكل نظر از هم
خمشهاوحرکتهایيکههنرمنددرآنایجادکرده
است،درخودوپیرامونشفضاهايگوناگونيميسازد.
بررسي»هیچ«براساسدیدگاهمافوقفضايجیمسون
دراینمقالهموردتوجهنبودهاست.ميتواندرپژوهشي
مستقل،دیدگاهمافوقفضارادر»هیچ«بررسيوتحلیل
براي تازهاي آزمون ميتواند پیشنهادي پژوهش نمود.
کاربستدیدگاهجیمسوندرتفسیرآثارجدیدباشد.

پي نوشت
Fredric Jameson.1)1934ـ(؛نظریهپردازفرهنگوهنر،و
آرايويدردرکگرایشهايفرهنگي منتقدآمریكایي؛
دورةجدیدبسیارکارآمداست؛براينمونهکلینتبورنهایم،
نویسندهومنتقدهنريکانادایيمينویسد:»منزمانيکه
آثارجیمسونرانخواندهبودم؛بهخاطرنميآورم«)بورنهایم؛

نقلدر:رابرتس،201:1386(.
2.درکناراستقبالمخاطباز»هیچ«،دیگردالیلانتخاباین
برشمرد:1( میتوانچنین بررسیحاضر در را مجموعه
»هیچ«مجموعهایزندهاستوهرساله،نمونههایتازهایبه
تمامی تفاوتها، اندک وجود با )2 میشود؛ افزوده آن
»هیچ«هاازانسجامبصریومفهومیبرخوردارند؛3(مواد،
و نداشته نقشی »هیچ« از استقبال در ... و رنگ اندازه،
جای به بنابراین، بودهاند؛ توجه مورد نمونهها، تمامی
تفسیرهایشكلشناسانه،میتوانبرتغییرهاییازجهات
دیگرمتمرکزکرد؛4(اینمجموعهیكیازنمونههاییاست
حتی و شده شناخته ایران مرزهای از خارج در که

خریدارانییافتهاست)تناولی،1393(.
3.ازمهمترینتحوالتاینپنجدههمیتوانبهانقالب57،بروز
اهداف پرتو در جامعه دگرگونیهای تحمیلی، جنگ
سازندگیپسازجنگ،وتغییرنگرشهادرایراندودهة

اخیراشارهکرد.
4.پسامدرنیسمیامنطقفرهنگسرمایهداریمتأخر،ترجمة

مجیدمحمدیودیگران،نشرهرمس،1379.
5.پسامدرنیسموجامعهمصرفی،ترجمةوحیدولیزاده،نشر

پژواک،1391.
هرمس، نشر ولیزاده، وحید ترجمة جیمسون، فردریک .6

.1386
7.اینمقالهدرکتابازمدرنیسمتاپستمدرنیسم،گردآوری
الرنسکهون،ترجمةعبدالكریمرشیدیان،نشرنی،1387

منتشرشدهاست.
»هیچ« دهد نشان میکوشد سخنانش در تناولی گرچه .8
است، گرفته شكل غرب نیهیلیستی دیدگاه به بیتوجه
نمیتوانفضایروشنفكریایراندهةچهلوترجمههای
افكارنویسندگاناگزیستانسیالیستیو...درآنسالهارا
نادیدهگرفت.براینمونهمیتوانبهمقالة»عبورازخط«
درکتابماه،دورةاول،شمارةاول،خرداد1341وهمان
نشریه،شمارةدوم،شهریور1341اشارهکردکهبرگردان
نگاهینیهیلیستیازارنستیونگررامنتشرنمود.گفتنی
نگاه تأثیر نیز »هیچ« ابتدایی نمونههای برخی است
روشنفكریبراینآثاررابیشترپیشمیکشند.هیچوهیچ
)1348،برنزوسنگ؛تناولی،1390ج:45(یادیوارهیچ
)1352،برنز،مجموعةدانشگاهنیویورک،تصویر1(ازجملة
ایننمونههاست.دیوارهیچباقفلهایناگشودنیاش،گویی

پایانکارآدمیرابهنمایشمیگذارد.
9.سینارویایی،تهران،نشربنگاه،1390.

10. Julia Rooney
11. Aldabagh
12. Nina Cichocki
13.شمخانیدرپاسخبهنوشتةجیكوکیمینویسد:»نهشعر
تعریف ميگوید هنرشناس این که ترتیبي آن به حافظ
ميشودونهمجسمههايتناوليصورتياستعاريميیابد.
اینمجسمههاازهمنشینيیکسريعناصرآشنايبصري
پیدا )استعاري( جانشین صورت کمتر و آمده دست به

ميکنند«)همو،156:1384و157(.
14. Annemarie Schimmel
15.گفتنیاستازخاللبرخیگفتگوها،بهنظرمیرسدتناولی
برای است. متمایل بسیار نیز »هیچ« معناگرای تفسیر به
در نمایشگاهش آستانة در »تناولی به: کنید نگاه نمونه
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گالریده«،خبرگزاریایسنا،18خرداد1390)کدخبر:
9003ـ11091(.

منابع این در میتوان »هیچ« دربارة را اخبار مهمترین .16
فارس؛ )خبرگزاري »هیچ« فروش اخبار کرد: جستوجو
1387؛شمارة8604160136؛یاخبرگزاريمهر؛شمارة
»هیچ« شكلگیري چگونگي و پیشینه 2393473(؛
یا 3100؛ شمارة 1382؛ تیر 17 همشهري؛ )روزنامة
-9003 کدخبر 1390؛ خرداد 18 ایسنا؛ خبرگزاري
11091(؛وبررسیویژگيهاواستمرار»هیچ«)هنرآنالین؛
تجربه؛ ماهنامة یا 48810؛ کدخبر 1393؛ شهریور 30
شمارة3؛مرداد1390؛یانشریةتندیس؛شمارة123؛17
پرویز کبود؛ آتلیه آنها: یاجامعترین اردیبهشت1387؛

تناولي؛نشربنگاه؛1384(.
مفهوم از بیرون اصطالح این نیز جیمسون از پیش .17
اثر به نمونهميتوان براي است. رفته کار به روانشناسانه
دلوزوگتاريبهنام»ضدادیپ:کاپیتالیسموشیزوفرني«

نوشتهشدهدرسال1972م.اشارهکرد.
18.بهنظرالکان،زنجیرةدالها،هموارهپیشميروندوتغییر
ميکنند.هیچتكیهگاهينیستکهبهاینزنجیرهها،ثبات
و معنيخود بر داللت زنجیره، در دال هر دهد. معنا یا
دیگريدارد؛امااینمعانيثابتنیستند.فرآیندبالغشدن
از و دالها زنجیرة تثبیت براي تالشي شدن، »خود« و
حرکتانداختنآنهاست.بهطوريکهمعنايثابتيحول
»من«شكلگیردوباآنتثبیتوسرکوبشود.)لچت،

112:1377و113(.
19.دردنیايجدید،کالنروایتهايدورةمدرننیزبهکاالهایي
مصرفيتقلیلميیابند.علم،تاریخ،مذهبو...برايمطالعة
بیشتربهپژوهشرجینالدبیبيبهنام»خدایانتكهپاره«
و 110 :1380 الیون، در: )نقل کنید. نگاه کانادا دربارة

.)111
)ذم تهكم طنز، مانند واژههایي فارسي، برگردانهاي در .20
شبیهمدح(،استهزا،طعنهو...رادربرابرآیرونينشاندهاند.
از هریک با و است جامعتر چیزي آیروني این، وجود با
کلماتآمده،تفاوتهایيدارد.ازاینرو،برخينویسندگان
بهکاربردنواژةآیرونيرادرفارسيمناسبتردانستهاند.

)داد،10:1371(.
تقدیر؛ ساختاري؛ بالغي؛ کالمي؛ شامل: آیروني اقسام .21

رمانتیک؛سقراطي.)داد،10:1371ـ12(.
یعني است؛ ادبي سخرهآمیز تقلید ،parody یا نقیضه .22
سبک،قالبیاشیوةنگارشهنرمنديخاصتقلیدميشود
اماارائةمفاهیميکممایهبهجايموضوعاتجدي،اصلاثر

ادبيرابهسخرهميگیرد.)داد،298:1371ـ299(.

همیشه بود معتقد آمریكایي اقتصاددان وبلن، تورستین .23
و تظاهر اوقات، بسیاري بلكه نیست؛ مصرف دلیل نیاز،
نمایشبهدیگرانسببمصرفميگردد.اوبهاینمصرِف
برايتظاهروتفاخربهدیگران،مصرفتظاهريیانمادین

)conspicuous consumption(ميگوید.
24. Westin Bonaventure Hotel

کتابنامه
تناولي،پرویز.)1381(،مجسمهنیازينداردازکالمبهرهببرد،
روزنامةهمشهري،دوشنبه21بهمن1381،شمارة2979.
h t t p : / / w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r /
دریافت hamnews/1381/811121/news/elmif.htm؛ 

شدهدر30تیرماه1394.
ماهنامة بود، اعتراض نداي هیچ الف(، 1390( ________
http://www.tajrobeh- ،3 شمارة جدید، دورة تجربه،
تیرماه 25 در شده دریافت 515/mag.com/article

.1394
________.)1390ب(،تناوليدرآستانةنمایشگاهشدر
گالريده،خبرگزاريایسنا،کدخبر18،11091-9003
 http://isna.ir/fa/print/9003-11091T  ،1390 خرداد

دریافتشدهدر23تیرماه1394.
چاپ 3؛ تناولي پرویز آثار هیچ، ج(، 1390( ________

نخست،تهران:نشربنگاه.
________.)1393(،لذتنشستنرويهیچ،هنرآنالین،
http://www. ،1393 شهریور 30 ،48810 خبر کد
دریافت honaronline.ir/Pages/News-48810.aspx

شدهدر27تیرماه1394.
سرمایهداري فرهنگي منطق ،)1379( فردریک. جیمسون،
مجید ترجمة پستمدرنیسم؛ دربارة مقاالتي و متأخر

محمديودیگران،تهران:انتشاراتهرمس.
وجامعةمصرفي، پسامدرنیسم ،)1391( فردریک. جیمسون،

ترجمةوحیدوليزاده،چاپنخست،تهران:نشرپژواک.
داد،سیما.)1371(،فرهنگاصطالحاتادبي،تهران:انتشارات

مروارید.
دارابي،هلیا.)1388(،وفرهادهیچنگفت،قفلقفسراشكست،

تندیس،شمارة63.
نقد مارکسیسم، جیمسون، فردریک ،)1386( آدام. رابرتس،
ادبيوپسامدرنیسم؛ترجمةوحیدوليزاده،تهران:نشرني.
هیچ نمایشگاه افتتاح سخنراني ،)1390( علیرضا. سمیعآذر،
21 9003ـ12496، خبر کد ایسنا، خبرگزاري تناولي،
 http://isna.ir/fa/news/9003-12496  .1390 خرداد
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دریافتشدهدر25تیرماه1394.
شاهرخينژاد،محمدرضا،)1387(.هیچهمانهیچاست،گفتگو

باپرویزتناولي،تندیس،شمارة123.
شمخاني،محمد،)1384(.نوشتونقدهایيدربارةپیشگامان

هنرمعاصرایران؛تهران:نشرآگه.
ترجمةمحسنحكیمي، پسامدرنیته؛ ،)1380( دیوید. الیون،
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