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مقدمه
و اصالحات دورة شروع با 1۳70 دهة میانة در
بازگشاییمرزهایفرهنگی،حضورهنرایراندرخارجاز
پی در جوان هنرمندان و یافت گسترش مرزها
آثاری خلق به تازه، فرهنگی و اجتماعی خواستههای
پرداختندکهدرآنهارویكردیانتقادینسبتبهمسائل
اجتماعیوفرهنگیوجودداشت.بهدنبالایننوعاز
سمت به آثار مضمون و موضوع انتقادی، رویكرد
واقعگرای نقاشی و رفت پیش بیشتری واقعگرایی
که گرفت شكل دوباره ایران هنر عرصة در اجتماعی
تاکنونادامهدارد.دراغلباینآثار،هنرمندهریکاز
افراِدجامعهرابهمثابهیکسوژةاجتماعیدروضعیتی
قدرت رسمی، گفتمان برابر در که میکند ترسیم
تأثیرگذاریخودرادرجامعهکهمیتواندبیانگرارادهو
انعكاساودریکرابطةاجتماعیباشد،ازدستمیدهد.
بهبیاندیگرسوژه1بابازاندیشیدرباورهاوآندستهاز
ارزشهایاجتماعیکهنهادهایرسمیبهاوالقاکردهاند
وواپسزدنآنها؛ازسوژگیخارجودچارفروپاشیو
جهان با خود تعامل صورت این در میشود. گسست
اجتماعیپیرامونیراازدستمیدهدوتواناییپذیرش
آنقدر اجتماعی دیگری حضور یعنی ندارد. را دیگری
شدیدوپررنگاستکهسوژهمنفعلمیشودووجه
ناکنشگر۲ یک به و میدهد دست از را خود کنشی
تبدیلمیگردد.درواقعاینآثارمحلبهچالشکشیده
شدنسوژههاییاستکهپیوستهباتردیدونفیحضور
کنشیخود،دربافتاراجتماعیبرماهویدامیشوند.این
ارزشی ابژة یک با رابطه یک نفی مبنای تردید
و اجتماعی رسمی نهادهای طرف از که )ارزشهایی
سوژة و میگیرد قرار میشود( القا سوژه بر فرهنگی
تندار)کنشگر(۳رادروضعیتناکنشگریاجتماعی
قرارمیدهد.ازآنجاییکهدرنقاشیهایواقعگرایاین
دوره،هنرمنداندرانتقادازوضعیتموجود،کنشگررا
گفتمان سازوکارهای و گفتمانی نفِی فرایند طریق
دیداریبهناکنشگریباحضورمحووبهحاشیهراندهشده
رویكرد آثار، معناشناسی بررسی در اند، کرده تبدیل
نشانهـمعناشناسیگفتمانی۴بهکاربردهخواهدشد.
معناشناسیگفتمانیرویكردیاستکهمعنادر نشانهـ

سایر و هم با ارتباط در نشانهها بررسی طریق از آن
و ارتباط این نحوة میشود. دریافت گفتمانی عناصر
تعامل،نظامهایگفتمانیگوناگونیرابهوجودمیآورد
آن از َشِوشی7 نظام و تَنشی۶ نظام ُکنشی۵، نظام که
و کنش کنشگر، اصل بر کنشی گفتمان جملهاند.
بر َشِوشی گفتمان است. متمرکز ارزشی ابژة تصاحب
اصلحضورورابطهحسیـادراکیوعاطفیَشِوشگربا
دنیا،باخودوبادیگریبناشدهاست.گفتمانتَِنشینیز
جریان دو بین طیفی نیز و سیال رابطة اصل بر
)شعیری، است استوار »فشارهای9« و »گسترهای۸«
معناشناختي 1۴:1۳9۵(.برایناساسدربررسينشانهـ
چگونگی کردن آشكار و تصویر دیداری گفتمان
به نسبت  را گفتمان ابتدامشخصة معنا، شكلگیری
با سپس و میکنیم مشخص ناکنشگری مؤلفههای
توجهبهروابطبینسطوحبیانيومحتوایيتصویر،با
تحلیل به معنایی ـ نشانه فرایندي روش بهکارگیري
عناصرمهممتندیداریوکارکردگفتمانيآندرتبیین

شكلگیریناکنشگریمیپردازیم.
دراینپژوهشهدفازمطالعةنشانهـمعناشناسی
»ناکنشگرگفتمانی«ایناستکهببینیم،سوژهچگونه
ـ نشانه اساسکداممؤلفههای بر و فرایندی بهشیوة
معناشناختیگفتماندیداریازگفتمان»کنشگری«
بهگفتمان»ناکنشگری«،»اضمحاللو عبورکردهو
در شكلگرفتهشده اجتماعی نظام درون فروپاشی«
این در اساسی و مهم پرسشهای میرسد. تصویر
پژوهشکهباآنهامواجههستیم،عبارتانداز1.رابطة
بینسطحبیانوسطحمحتوادرتبیین»ناکنشگری
معنا تولید به واقعگرایچگونه نقاشی آثار اجتماعی«
منجرمیشود؟۲.چهنظامهایگفتمانی،درتصویر،در
شكلگیریناکنشگریاجتماعیدرنقاشیواقعگرای
این از نتایجحاصل ایرانـدودهةاخیرـدخیلاند؟
بیانوسطح رابطةبینسطح پژوهشنشانمیدهد؛
تضعیف با معناشناختی ـ نشانه فرایند طی محتوا
گفتمانکنشیدرآثارنقاشی،جایگاهعناصروکنشگران
گفتمانهنریراتقلیلمیدهد؛تاجاییکهنوعیجبر
اجتماعی ناکنشگر حضور و میگیرد شكل گفتمانی
برجستهمیشود.همچنیندراینآثارهنرمندبانفی
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����������������������������������������� ا( کنش گری تا ناکنش گری: تحلیر نشانه مأناشنان)ی فرایند فروپاشی رواه در آبار نقاشی وااع گرای ایراپ مأاصر در دو دهة انیر

حضورسوژةانسانیازناحیةنهادهایرسمی،ازطریق
فرایندحذفشرایطکنشیونیزناکنشگریگفتمانی
دست َشِوشی و انفعالی گفتمانی نظام شكلگیری به
در میشود. منجر ناکنشگری تبیین به که مییابد
باتوجهبه ایران نهایت،درکبهترهنرنقاشیمعاصر
جریانکارکردیومحتواییهنرامروزایرانبرایآگاهی
نوین راههای کردن فراهم و آن جدید چالشهای از
مواجههباآنوامكانتوسعةاجتماعی،ضرورتانجام

اینگونهمطالعاترابیانمیکند.

پیشینة پژوهش
با رابطه در انجامشده پژوهشهاي بخش، این در
جریاننقاشيایرانپسازمیانةدهةهفتادوشكلگیری

هنرواقعگرایاجتماعیبررسیمیشود.
نسیمنیلقازدرمقالة»نقاشيرئالیستيمعاصردر
ایرانوشرایطاجتماعيظهورآن«نشریةجامعهشناسی
هنروادبیات)1۳91(بهشرایطظهورنقاشيرئالیستي
معاصراز1۳7۶تا1۳۸۸درایرانپرداختهوباطرحیک
مدلنظريترکیبي،تحوالتاجتماعيوفرهنگيایران
دردورةزمانيیادشدهرابررسیکردهاست.نویسنده
ومحتوايمحصوالتهنريتحت فرم نشانمیدهد،
تأثیرعوامليهمچون»ماهیتبافتگفتمانیمسلطدر
جامعه«،»افقاجتماعی«وهمچنین»منازعاتگفتمانی
درونمیداننقاشی«تعیینميشود.محمدرضامریدی
درمقالة»کشمكشهایگفتمانيرئالیسموایدهآلیسم
و فراز پر دورة پنج )1۳9۵( معاصر« ایران نقاشي در
دوران در رئالیسم شكلگیري عنوان تحت نشیب
و تاریخگرا ایدهآلیسم برابر در رئالیسم افول مشروطه؛
اصالتگرايپهلوي؛حیاتکوتاهرئالیسمانقالبی؛افول
و انقالب از پس مذهبي ایدهآلیسم برابر در رئالیسم
بررسی و مطالعه را انتقادي رئالیسم دوبارة بازگشت
یزدی میثم دکتري، رسالههای میان در است. کرده
)1۳9۶(نیزدررسالةخوددردانشگاههنراصفهانبا
عنوان»تحلیلگفتمانانتقاديسازمانينقاشيمعاصر
رویكردهايسازماني به اسالمي« انقالب از ایرانپس
پرداخته میدانها دراین نقاشي آثار تولید بر متمرکز
است.درکتابهنربهمثابهکارجمعي:ساختنظري

نوشتة )1۳9۲( ایران معاصر نقاشي در هنري جامعه
و جمعی فعالیتهایی  نویسنده مریدی، محمدرضا
نهادمندرادرهنرمطالعهوبررسیکردهاستوباطرح
مفهوم»جامعةهنری«سازوکارفعالیتهایجمعیرادر
هنرکاویدهوبهمطالعةفعالیتهایجمعیدرنقاشی
معاصرایرانپرداختهاست.کتابگفتمانهايفرهنگي
وجریانهایهنريایراناثرمحمدرضامریدی)1۳9۵(
گفتمان تحلیل شیوة با و جامعهشناسانه رویكرد با
فوکویيبهاینامرميپردازدکهچگونهنظامهايقدرت،
و ميدهند جهت را هنري جریانهای فرود و فراز
بازتولید باهنرخودبه هنرمندانخواستهوناخواسته

گفتمانهايقدرتميپردازند.
ـ نشانه تحلیل بر مبتنی پژوهشی اساس، این بر
نقاشی در »ناکنشگری« گفتمانی معناشناختی
واقعگرایمعاصررهیافتنوییدرزمینهاینتحقیقات
ازاینگفتمانپیشروی استوالیههایجدیدیرا
هنرمندان و نقاشی حرفهای مخاطبان پژوهشگران،

معاصرایرانقرارمیدهد.

روش پژوهش
روشاینپژوهشتوصیفیـتحلیلیازنوعکیفیو
است. گفتمانی نشانهمعناشناختی رویكرد اساس بر
آثار از است عبارت پژوهش این در مطالعاتی پیكرة
نقاشیواقعگراِیاجتماعِیتولیدشدهدردودهةاخیر
ایرانکهگفتمانناکنشگریاجتماعیرادربرمیگیرند.
همچنینانتخابآثاربهعنوانجامعةمطالعاتیبراساس
تأثیرگذاری میزان و آثارشان و آن هنرمندان اهمیت
آنهادراینگونهگفتماننقاشیاجتماعیدرهنرایران
ازشرحمبانی ادامه،پس بودهاست.در دودهةاخیر
و نظری چارچوب اصلی، مفاهیم که تحقیق نظری
رویكردپژوهشرادربرمیگیردوسپسبابهکارگیري
شیوةنشانهـمعناشناختیگفتمانیتصویر،روابطبین
الیههايساختاریومحتواییآنوفرایندشكلگیري
معناشناسی »ناکنشگری«رابراساسمؤلفههاینشانهـ

دیداری10بررسيمیكنیم.
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چارچوب نظری 
و نظریه بهشرحمفهوممهمسوژه، اینبخش در
روشتحلیلنشانهـمعناشناسیگفتمانیوهمچنین
معناشناسیومؤلفههایناکنشگری روشتحلیلنشانهـ
گفتماندیداریکهنمونههایموردتحلیلپژوهشبر

اساسآنمطالعهخواهدشد،میپردازیم.

رواه، رواۀ ا )ماعی
در یاکنشگر تندار مفهومسوژة از نوشتار این در
رویكرد بر مبتنی گفتمانی و پساساختارگرایی نظام
استفاده تحقیق نظری مبانی بهعنوان پدیدارشناسی
شدهاست؛ازاینروبهدلیلاهمیتمفهومسوژهودرک
و مدرنیته تفكر در آن پیشینة به ابتدا مطلب، بهتر
ساختارگراییمیپردازیموسپسسوژةپساساختارگراو
تنداروسوژةاجتماعیراکهخودسوژهایپساساختارگرا
شرح است، تحقیق این موضوع و میشود محسوب

میدهیم.
نظریة طرح با نوزایی عصر در سوژه مفهوم
از هستم« پس میاندیشم »من کوجیتوی11دکارت
اندیشههای و برخوردارشد فلسفه ویژهایدر اهمیت
اساس بر را غرب نوین فلسفه دکارت، هستیشناسانه
فاعل بهعنوان دکارتی سوژة نهاد. بنیان مفهوم این
شناساییاستکهمستقلازنیروهایمتافیزیكیتوانایی
اندیشیدنوکنشراداراست.اینتفكرنو،دراصطالح
فلسفیبه»سوبژکتیویته1۲«تعبیرمیشود؛بهاینمعنی
کهانسانموجودیاستدانا،شناسا،متمرکزوکاملکه
به قادر و است اصلیهمهچیز مدار و مرکز واقع در
شناختهمةموجوداتوقادربهمعناکردنآنهاست
)احمدی،۸۵:1۳91(.دراوایلقرنبیستمباپیدایش
تقدم و انساني سوژة از بحث ساختارگرایي، نظریة
ساختاربرعاملیتبهمیانآمد.ساختارگراییبهشدت
دربرابرسوژهمحوریموضعمیگیردونمایندگانآنهر
میپردازند. سوژهزدایی به مختلف روشهای به کدام
نقطهمشترکهمةنِحلههایساختارگرایي،نفيسوژة
انسانيواصالتدادنبهساختاربهجايعاملیتاست.
درتفكرپساساختارگرایانه،رویكردپدیدارشناسیبا
مرکز در را دیگرسوژه بار آگاهی مطالعةساختارهای

توجهقرارمیدهد،امااینبارسوژهباتأکیدبرموضوعاتی
چون»تن«،»ادراک«،»امرحسی«و»حضور1۳«خود
وسوژةتندارمطرحمیشود.موریس احیامیکند را
مرلوپونتی1۴پدیدارشناسفرانسویبراینباوراستکه
محتوایتجربةادراکیسوژه،بدوندرنظرگرفتناینكه
سوژهدرجهانهستودرمقابلموقعیتهایپیرامون
خودقرارگرفتهاستوتناوراتحتتأثیرقرارمیدهد،
تشكیلنمیشود.دراندیشةپساساختارگرا،سوژهگرایی
انسانیبهعنوانمفهومیسیالوپویاودارایفرمهای
متنوعمطرحمیشودکهقابلیتجابهجاییازیکجایگاه
بهجایگاهدیگرراداردومیتواندهویتهایمتنوعیا
یا گفتمان سیستمهای درون را مختلفی فرمهای

جایگاههایسوژهبیابد.
اصلی مسئلة پژوهش این در که آنجایی از
بامضمون انسانمعاصردرنقاشیهای »ناکنشگری«
اجتماعیاست،انسانبهعنوانسوژةاجتماعیدرمحیط
گفتمانیپساساختارگراییبررسیمیشود.بنابرایندر
اجتماعی سوژة از کوتاهی تعریف به پیِشرو سطور
سوژة که است باور این بر چندلر1۵ دنیل میپردازیم.
اجتماعی)کهسوژهایتندارمحسوبمیشود(عبارت
ارزشهای توسط که نقشهایی »مجموعة از است
مبنای بر مثال بهعنوان غالب فرهنگی و ایدئولوژیک
طبقهاجتماعی،سن،جنسیتوقومیتایجادمیشوند«
)چندلر،۲۶۳:1۳7۸(واینارزشهایغالب،نقشیک
نوعگفتمانتأثیرگذاربرکنشسوژهرادارند.درواقع
سوژةاجتماعی،انسانیاستکهازتوانوقدرتبیشتری
و است برخوردار خویش جمعی سرنوشت به نسبت
مسیرزندگیاجتماعیخویشرادربیشترینموارددر
اختیارخوددارد.ازاینرو،میتواندگهگاهتغییراتیبر
اساسجایگاهوموقعیتشدرنهادهاوجامعهبهوجود
بیاورد.دریکرابطهاجتماع»ناکنشگر«یا»ناکنشگر
و افكار سویی از که تندار است سوژهای اجتماعی«،
کلیت و اجتماعی نهادهای از متأثر بیشتر رفتارش
جامعهایاستکهدرآنزندگیمیکند؛یعنیاختیار
سوی از و دارد زندگیاش جمعی سرنوشت از کمی
دیگر،کمترقدرتوتواندستكاری،دخالتوتغییردر
قوانین،هنجارها،ارزشهاوآدابورسومنهادهاوجامعه
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قرار جامعه و نهادها با تعامل در رو این از و دارد را
نمیگیرد.ناکنشگرفردیاستمنفعلکهچهارفعل
مهمخواستن،بایستن،توانسنودانستندراوبهشدت
تضعیفمیشودوبههمیندلیلدچارخاموشیاست
کهمانعازبالقوهوسپسبالفعلشدناومیشود.هرچه
بیشتراینافعالدروجودسوژهکاراییخودراازدست
دهندمابهوجهیافراطیازناکنشگریمیرسیم.حاال
نهادهای که باشد شیوهای به ناکنشگری این اگر
اجتماعیتصمیمگیرندةمطلقبهجایسوژهباشندواو
فقطبهشكلیمكانیكیوخودکاراعمالیراانجامدهد،

ماباناکنشگراجتماعییاجمعیمواجهمیشویم.

بر  می)نی  کنشی  نظام  در  گم)مانی  کنش گر 
رویکرد نشانه ـ مأناشناری 

کنشگردرنشانهـمعناشناسینظامکنشی،سوژه
تنداریاستکهبهدنبالنقصانیکهدرزندگیخود
و دستیابی پی در خود وضعیت تغییر برای مییابد،
تصاحبابژةارزشیبرمیآید.ارزشتصاحبشدهبیرون
به گفتمان آن به دستیابی با و دارد قرار کنشگر از
کلود ژان نظر از میشود. نزدیک خود نهایی نتیجة
که است کسی کنشگر فرانسوی، زبانشناس کوکه1۶،
واردعملبازنگرانهمیشود.عملبازنگرانهیعنیاینكه
کنشگربهطورارادیواردبازیزبانیمیشودوازطریق
آنقدرتنقدوارزیابیوقضاوتخودرانیزبهصحنه
میکشد؛»کسیکهمیگویدمنوپایاینمنبودن
ازطریق را ایجابیخود قدرت اینكه یعنی میایستد،
زباننشانمیدهد« )coquet, 1997: 152(.درایننظام،
کنشگربراساسبرنامهومنطقمشخصیعملمیکند
وکنشمحوراصلیآنراتشكیلمیدهد.شیوةحضور
یا مؤثر17 افعال با مستقیم ارتباط هرکنشگر کنشی
گفتمان نظامکنشی در دارد. گفتمان در ُمدال افعال
افعالمؤثرافعالیهستندکهبرسرفعل»انجامدادن«
»بایستن«، »خواستن«، از: عبارتاند و میآیند
»توانستن«،»دانستن«و»باورداشتن«.برایناساس
سوژهباتوسلبهتوانشهایُمدالیکهافعالمؤثردراو
ایجادمیکند،توصیفمیشود.»خواستن«کنشگررا
بهعنوان »بایستن« و میدهد قرار کنش آستانة در

جبریازدرونیاازبیرون،کنشگرراواردفضایکنشی
میکند.همچنینتوانستنودانستن؛یعنیکنشگربا
کسبتوانشودانشوشناخت،آمادةورودبهکنشو
انجامآناستودرنهایتباوربهکنش،همةتردیدهای
کنشگرراازبینمیبردوارادةاورادرانجامکنش،
وارد کنشگر مراحل این طی از پس میکند. قطعی
حضور و میشود است، کنش انجام که نهایی مرحلة
اگر .)۲7 :1۳9۵ )شعیری، مییابد تحقق ر، کنشگ
تكرار آموختهاست ازقبل و آنچهمیداند سوژهفقط
مكانیكی دارایحضوری فقط و نیست کنشگر کند؛
است.کنشگرواقعیقدرتدخالت،تصمیمگیری،نقد،
ارزیابیودخالتدررونداموردارد.اومیتواندجهتیا
مسیرجریانهایکنشیرابراساسشناختوتوانایی

خودتغییردهد.

ناکنش گر گم)مانی در نظام غیرکنشی می)نی بر 
رویکرد نشانه ـ مأناشناری-

کنش، تحقق برای که شد اشاره قبلی مبحث در
سوژهمراحلیازشیوةحضورراطیمیکندکهباافعال
مؤثرگرهخوردهاست.دروضعیتیکهکنشگردرهر
از بهکنش،هریک تارسیدن ازشیوةحضور مرحله
است( ارتباط در مؤثر افعال با )که ُمدالی توانشهای
خودراازدستبدهدوواردکنشنشود،بهناکنشگر
تبدیلمیشود.منظورازافعالمدالیامؤثرهمانچهار
در البته گفتیم. آنهاسخن از پیشتر که است فعلی
پایانحتماًفعلپنجمباورداشتننیزاضافهمیشودکه
و فعلخواستن دو است. برکنشسوژه تأییدی مهر
بایستن،سوژهرادروضعیتفلسفیسوژةمقدماتیقرار
میدهند.دوفعلخواستنوتوانستنسوژهرادروضعیت
داشتن، باور فعل میدهند. قرار بالقوه سوژة فلسفی
و میدهد. تغییر پتانسیل حضور به را سوژه حضور
باالخرهاگرکنشتحققیابدسوژهدروضعیتفلسفی
افعالمؤثر ازاین بالفعلقرارمیگیرد.حاالاگرسوژه
تخلیهشود،کارکردکنشیاوخنثیمیشودودرشرایط
ناکنشگرییافروپاشیقرارمیگیرد.نمونةبسیاربارز
به که سوژههایی در را ُمدال افعال ناکارآمدی این
خودکشیرویمیآورند،میبینیم.بهبیانیدیگر،بااز
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وضعیت در کنشگر مؤثر، افعال کارکرد رفتن دست
سلبی1۸قرارمیگیردوتعاملخودرابادنیایبیرونیا
دیگریازدستمیدهد.دراینوضعیتسلبی،قدرت
وکنشگر بینمیرود از تأییدِیکنشگر و ایجابی19
قرار پیرامون( )جهان دیگری آن سلطة و اراده تحت
توانستن و خواستن افعال صورت این در میگیرد.
کارکردخودراازدستمیدهندوناکنشگرگفتمانی
شكلمیگیرد.همچنینهرگاهفعلبایستنبراثرجبر
مكانیكی تكرار به را ازسویدیگری،سوژه وتحمیل
ناکنشگری به اینصورت در سوژه کند، وادار کنش
که زمانی است، معتقد کوکه کلود ژان مییابد. سوق
بهطور فقط و ندارد کار انجام برای ارادهای کنشگر
خودکاردرسیراکهآموختهتكرارمیكند،به»ناکنشگر«
و شناخت عدم .)coquet, 2014: 4( میشود تبدیل
ناآگاهیسوژهنسبتبهدنیایبیرونیخودنیز،کارکرد
فعلدانستنرامختلمیکندوتردیدسوژهدرباورهاو
قرار تأثیر راتحت باورداشتندرسوژه ارزشها،فعل
واقعیت بعد همة زبانی »سوژة نتیجه در میدهد.
حضوریخودراازدستمیدهدوبهیکپوستهتبدیل
میگرددکهفقطبهاصلذاتگراییزبانوابستهاست.به
را زبانی کنشگر جای زبانی گر ناکنش ترتیب این

میگیرد«)شعیری،۲7:1۳9۵(.

ـ  نشانه  رویکرد  بر  می)نی  گم)مانی  َشِوش گر 
مأناشناری 

هرگاهجایتغییردروضعیتگفتمان،دراحساسو
ادراِکعواملگفتمانیتغییررخدهد،باوضعیتیَشِوشی
روبهروهستیم.شوشگردررابطةپدیدارشناختیبامعنا
قرارمیگیردکهمبتنیبرحضوریحسیـادراکیو
عاطفیاستوسوژهتحتتأثیرشرایطبیرونیبهتولید
گفتهمیپردازد.درواقعحضوِرسوژه،وابستهبهتجربة
حضورحسیـادراکیاوازدنیایبیروناستوباتوجه
بهاینتجربهواردعرصةگفتمانیمیشود.تجربةبیرونی،
قبلیاش حالت از که میکند احساسی دچار را سوژه
متمایزمیشود؛بهطوریکهواردفرایندشوشیمیگردد.
درواقعشوشگرگفتمانیبرخالفکنشگرواردعرصة
کنشینمیشودوهیچعملیراانجامنمیدهد.اوفقط

تغییرحالت بیروندر»آنی«دچار بادنیای پیوند در
میشودوبهدنبالاینتغییر،سوژهدچارنقصانحضور
در نقصان احساس .)90 :1۳9۵ )شعیری، میشود
»حضور«سببالتفاتمعناشناختیسوژهبهپدیدهها،
برایپرکردنفاصلهبینآنچهظاهریبیشازچیزها
و میشود آنها دستنیافتنی و پنهان اصل و نیست
فعالیتیحسیـادراکیرادرسوژهبهوجودمیآورد
)همان:100-10۲(.درواقع،سوژةشِوشیدروضعیت
از تجربهای باجهان، ادراکی رابطة وتحت آِنحضور
هستیمییابدکهاورادروضعیتدریافتیخاصقرار
میدهد.بهدیگرسخن،سوژهدچارنوعیتشعشعدرونی
از میشودکهوابستهبهآِنحضوراوست؛بهطوریکه

دروندگرگونمیگردد.

مؤلمه های نشانه ـ مأناشنان)ی رواۀ ناکنش گر 
در نظام غیرکنشی تصویر 

ناکنشگری به که کنشگر سلبشدة حضور
میانجامد،دریکتصویربانشانههایدیداریوروابط
میانآنهاوتمامیعواملگفتماندیداری،نشانداده
میشود.درادامه،ویژگیهایدیداریناکنشگرگفتمانی

ونشانههاوعناصربیانیآندرتصویربیانمیشود.

تنچ2 و رواۀ دیداری
تنسوژهبهعنوانیکبسترنشانهشناختیبهواسطة
سوژه؛ تنی حاالت و حرکت همچون گفتمانی وجوه
پوششهایبدنی؛چهرةسوژه؛نحوةتعاملبدنسوژهبا
بازنمایی تصویر در آن، زمینهای بافت و مكان فضا،
از را بیرون دنیای با نسبتخود تندار میشود.سوژة
طریقتجربةبدنیمواجههباجهانتعریفمیکند.در
در سوژه تن بازنمودة۲1 هرگاه دیداری گفتمان یک
مواجههبادنیایبیرونبهنفیحضورسوژهبپردازدو
حسبیتحرکیوسكونرادرتناوالقاکندوبهگونهای
توانشهایمدالیسوژهراتكذیبکند،آنسوژهنقش
کنشگریخودراازدستمیدهد)کرسونلیوون،
ارتباط صورت این در است. ناکنشگر و )۶۸ :1۳9۸
کنشیدویاچندسویهمیانعناصرگفتمانیدرتصویر
میشود، داده نمایش برداری۲۲ عناصر واسطة به که
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از بیرون باجهان ارتباطسوژه ندارد.همچنین وجود
طریقوضوحتصویر،درجةاشباعرنگوهمپوشانیتن
از او فاصلة و عناصر سایر با نسبت در سوژه دیداری
بینندهوجهانبیرونقابلبررسیاست)همان:70(.بر
بازنمودة برجستگِی دیداری اصول هرچه اساس این
سمت به سوژه دهند، تقلیل را تصویر در سوژه

ناکنشگریبیشترسوقدادهمیشود.
چهرةسوژهازنشانههاییاستکهوضعیتوحالت
درونیسوژهازطریقآنادراکمیشود.شعیریمعتقد
از که مواجههستیم باچهرهای ما که هنگامی است،
شباهتپذیریگریزاناستوبیشتردرصددبیاننحوة
از اثرحضورفرداست،دراینصورتچهره یا حضور
نظام تبعیتمیکند.در فشاره و معناییگستره اصِل
امتداد یاقاب بهشكلکمیدرفضا گسترهای،چهره
افزایش ازآن ما پیدامیکند،پخشمیشودوفاصلة
مییابد،امادروضعیتفشارهای،چهرهدرخودجمعو
نقطة یک در متمرکز، انرژی با و میشود منقبض
مرکزی،خودرابربینندهنمایانمیکندوفاصلةآنبا
بینندهکممیشود)شعیری،۳۶:1۴00(.دروضعیت
گسترهایودرفاصلةزیادسوژهباجهانبیرون،ابهامدر
بسیار فاصلة در و فشارهای دروضعیت و چهرةسوژه
نزدیکسوژهباجهانبیرون؛تسلطوجهعاطفی،سوژه
رابهسمتناکنشگریگفتمانیسوقمیدهد.دوندرو
درکتابزبانهایتصویر،بهنوعیازچهرهاشارهمیکند
کهنفیکنندةکنشدرسوژةآناست.چنانچهچهرهبا

و باشد نداشته کافی رنگی کنتراست خود پسزمینه
دارایابهامباشدوهمچنیناگرچهرهوبدنسوژهاز
فاصلةدورتصویرشود،بهگونهایکههمچنانابهامآن
ادامهداشتهباشد،حضورکاربردیسوژهتضعیفمیشود
.)Dondero, 2020: 14(وسوژةناکنشگرشكلمیگیرد
معناشناختی،وضعیت نگاهنیزبهعنوانپدیدهاینشانهـ
تعامل ایجادکنندة نگاه راآشكارمیکند. حضورسوژه
استونوعیشیوةبودنوعملکردنایجادمیکندکه
نهتنهاتابعنظامهایارزشاجتماعیوفرهنگیاست،
کهبهنقشهاییبستگیداردکههریکازاینافرادباید
گیرند عهده به فرهنگ یک و جامعه یک بطن در
)شعیری،1۴۲:1۳9۳(.همچنین»نگاه«با»آگاهی«در
نظریاتمرلوپونتیتالزمدارد؛بهاینمعناکهنگاه،حیث
نظام در سوژه نگاه حذف میدهد. آگاهی و وجودی
و اندیشه راکهجریان فعلمدال»دانستن« دیداری،
آگاهیرادرگفتمانراهبریمیکند،تحتتأثیرقرار

میدهدوداللتبرناکنشگریگفتمانیدارد.

تکرار و عادت در رواه
تكراروازسرگیریامورروزمرهسببمعنازداییو
ارزشزداییازچیزهامیشود.ازاینرو،تكراروعادت
انسانهاوچیزهامیشود. با ارتباطما سببیخزدگی
ویژگی تحمیلی، عادتهای بهویژه و عادتها و تكرار
دلیل همین به و میکند تقویت را انسان خودکارگی
ویژگی و میبرد میان از را چیزها از بردن بهره لذت

تصویر 1. احمد مرشدلو، از مجموعة بینام، 1397،
)https://ahmadmorshedloo.com( 

تصویر 2. معصومه مظفری، از مجموعة گرمازدگی، 1388،
)http://azadart.gallery( 
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سوژهبودنرانیزکمرنگمیکند.فضایبرنامهمدارو
سوی به را انسان حرکات که آنگونه عادتیشده
اندیشههایاورادرقالبکلیشهایوبه خودکارگیو
سبب بدهد، بیتفاوتی و خنثی ویژگی او احساسات
تكرار دلیل به عادتی فضای این و میشود معنازدایی
گونههای قالب در اندیشه، بدون کنش یک پیدرپی
آشكار روزانه اعمال در ناکنشگری وضعیت متفاوِت
میشود)بابکمعین،17۲:1۳9۴-17۵(.برایناساس
دریکنظامدیداری،تكراردرتنسوژهاورادروضعیت
خودکارگیومكانیكیقرارمیدهدوازعاملیتسوژه
میکاهد.همچنینتكراروهمسانسازیدرساختارتن
سوژهوهمچنیندرابژههاییکهدرامتدادحضورسوژه
نشان ناکنشگر یک بهعنوان را او میتواند هستند،

دهند.

ابهام و به حاشیه رانده شدگی رواه
وجودغیریتدرمقابلسوژهنیزمیتواندموقعیت
سوژهرامعینکند.اریکالندوفسكی۲۳غیریِتدیگری
راچیزینسبیمیداندکهاززاویةدیدیکسوژةمرجع
شكلمیگیرد.درواقعازنقطهنظراینسوژه،»دیگری«
بهمثابةآنچیزیاستکهدرمقابلآنمقاومتمیکند
هرچه واقع، در )همان:۵۲(. دارد مستقلی وهستی
سوژهازازخودبودگیفاصلهبگیردودچارغیریتیشود
کهامكانارائةتصویریروشنازخوددرآنوجودندارد،
امكانبهحاشیهراندهشدننیزافزایشمییابد.سوژةبه
ارائة و ایجاد امكان که است کسی راندهشده حاشیه
تصویریمنسجمازخودرانداردوبههمیندلیلبهتنی
از پراکندهیادچارگسستتبدیلمیشود.پس،یكی
گسست همین شدن، رانده حاشیه به مهم علتهای
بیرونیودرونیسوژهاست؛تنیکهقادرنیستبهتنی
یكپارچهومنسجمتبدیلشود.درهرگفتمانسعی
میشود،هویت»خودی«سوژهازطریق»برجستهسازی«
ـ »نا هویت و شود برجسته و مطرح زبان قالب در
خودی«یا»غیر«ازطریق»بهحاشیهرانی«وبهواسطة
این بر شود. رانده حاشیه به و طرد زبانی مؤلفههای
کنشی حضور با ارتباط در که دیداری عناصر اساس
سوژههستند،اینحضوررابهحاشیهمیرانندودرابهام

قرارمیدهندیاعواملدیداریکهبرجستگیسوژهدر
آنهانفیشدهاست،سوژهرابهسمتناکنشگریسوق
برجستگی تصویری، متن یک در همچنین میدهند.
عامل چندین از پیچیدهای تعامل از متأثر نشانه یک
که فرهنگی خاص عوامل همچون است؛ دیداری
میتوانندعاملبرجستگیباشند.نفیوگسستدرهر
یکازاینعواملباعثابهاموحاشیهراندگیدرنشانة

موردنظرمیشود.

ابژهگ2 و تهدید رواه
ازدیگرموقعیتهاییکهتنسوژهرادچارچالش
میکند،وجودابژهاست.ابژهباحضورکنشگرانگره
خوردهاستوتعیینکنندةنحوةحضورسوژهکنشگرو
درنتیجهتعاملاینحضورباحضوردیگریاست.ابژهما
رابایکچالشوتناقضاساسینیزمواجهمیکندکه
موجودیتی آنچه با پیوست سو یک از را آن میتوان
همین علیه آشوب دیگر سوی از و دارد تثبیتشده
موجودیتودرنتیجهگسستازآندانست.اینپیوست
به باتنکنشگرتحققمییابد. ارتباط وگسستدر
همیندلیلاستکهابژهمیتوانددرجهتتضعیفیا
تقویتحضورسوژهازطریقسلبوایجابحرکتواو
رابهکنشگریاناکنشگرتبدیلکند.درنظامغیرکنشی
تصویر،ابژهباتهدیدوتسلطبرسوژهبهواسطهتمهیدات
بصریعلیهسوژهآشوبمیکندواورابهحاشیهمیراند.
باآشوبعلیهسوژهبهوسیلةعناصردیداری،نشانهـ
معناهایتصویریکهداللتبرتوانشهایمدالیوافعال
مؤثردرگفتمانرادارند،درسوژهسلبمیشوندواورا

بهسمتناکنشگریسوقمیدهند.

مکاپ وت لط بر رواه
سوژه هویت به نحوی به که نیست مكانی هیچ
و تعامل سبب به هویتی مكان هر و نباشد مرتبط
آمیختگیانسانبامكان،مكانیاستمعنادار،عاطفی،
 شناختی،کاربردی،اضطرابانگیز،آرامشبخش،حسیـ
ادراکیوغیره)شعیری،۲۳۲:1۳91(.مكانبهسوژة
میدهد. وجداسازی تفكیک گزینش، امكان کنشگر
و است تفكیکپذیر و انفصالی مكان، جنس بنابراین،
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همینامرسببتسلطکنشگربرآنمكانمیشود.اما
فضا،برخالفمكان،کمتربهکنشگرامكانتفكیکو
مرز و ومحدوده دارد تسلط او بر زیرا میدهد، برش
امكان غیرکنشی( )مكان پدیداری مكان در ندارد.
جداسازیمكانخاصیازمحیطپیراموننیستوسوژه
هیچگونهتسلطیبرمكاننداردومكانوفضادرهم
ادغامشدهاند.دراینوضعیتمابایکناکنشگرروبهرو
هستیمکهبرمكانتسلطنداردواینمكاناستکه

سوژهرادراحاطةخودداردوآنراتهدیدمیکند.

(ماپ ناپیور)ار و گ  ت رواه
دررابطهبابحثزمانوحضور،ازنظرژانکلودکوکه
)Coquet, 1997: 81-103(زمانعینی،قابلشمارشو

قابلثبت،زمانکنشیاستوزمانانتزاعی،زماِنتجربة
منحصربهفردکنشگریاستکهبدونحرکتیشمارشی
وجابهجاشدنتقویمی،پدیدارمیشودوزمانیَشِوشی
است؛زیرامربوطبهشوشگرودریافتآنیوپدیداری
طریق از را زمانی چنین هنرمند چیزهاست. از او
دارد آنی ویژگی و است لحظهساز که برجستهسازی
خلقمیکندوزمانپیوستاریراکهسوژهدرآنقرار
داردبهزمانناپیوستارتغییرمیدهد.زمانناپیوستارکه
القاکنندةگسستسوژهازهمةسطوح»حضور«است،
کاماًل آینده و حال گذشته، غیرکنشی، نظام یک در
تقّدموتأخرزمانیبیمعنامیشود. درهممیآمیزدو
رخدادها درهمتنیدة انباشِت و تراکم منظور بدین
نظام یک در زمان منظم توالی و ترتیب جایگزین

گفتمانِیکنشیمیشود.

بحث و تحلیر
تبیین به که است این بر تالش بخش این در
کنشگریتاناکنشگریدرسوژةاجتماعیودرپیآن
چگونگیشكلگیریَشِوشگردرگفتماندیداریآثار

منتخبپرداختهشود.
نقاشی آثار در سوژه فروپاشی ناکنشگر: سوژة

واقعگرایاجتماعیدهةهشتادونود
همانگونهکهدرسطورپیشیناشارهشد،درنشانه
توانشهای براساس ـمعناشناسیکنشی،کنشگران

مدالیخودمبتنیبرافعالموثرواردکنشمیشوندتا
بارفعنقصان،معنایزندگیخودرابهمعنایمطلوبو
نقاشیهای در میرسد، نظر به دهند. تغییر کامل
نشانهـ نظام نوعی با ما نود، و واقعگرایدهةهشتاد
توانشهای این که میشویم مواجه دیگر معناشناسی
مدالیازسوژهسلبشدهاستوسوژهدراینآثارنمونة
بارزیازیکناکنشگراجتماعیدرونگفتماندیداری
استودرتعاملبادنیایبیرونازخود،بهساِنَشِوشگر
دوره این واقعگرای نقاشیهای بررسی میشود. ظاهر
نشانمیدهدکهاینآثاررامیتواندردوبخشآثار
فیگوراتیوکهبدنسوژهرادرمرکزتوجهاثرقرارمیدهد
وآثارغیرفیگوراتیومطالعهکرد.درآثارنقاشیفیگوراتیو،
بدنبازنمودهایاستکهبهعنوانحائلگفتمانیمیان
بدن آثار این در میگیرد. قرار بیرون دنیای و سوژه
بهعنواننشانهـمعنادررابطةتنگاتنگباجهانخارج
است. شده تبدیل اجتماعی امری به و گرفته قرار
بازنمودةبدندراینآثار،ناکنشگریراازطریقنشانه
با غیرفیگوراتیو نقاشیهای در میکند. ترسیم تن ـ
سوژه حضور نحوة تداوم که هستیم مواجه ابژههایی
هستندودرارتباطبااوقراردارندوعناصرروزمرهبه
ناکنشگری نشاندهندة که شدهاند بازنمایی گونهای
اجتماعیهستند.در و سوژهدریکگفتماندیداری
تا کنشگری از سوژه عبور چگونگی تحلیل به ادامه
ناکنشگریازطریقمؤلفههاینشانهـمعناییدیداری
وبررسیحضورَشِوشیسوژهدرتبیینناکنشگری،در

آثارمیپردازیم.

تن نابهنجار و رواۀ هنجارگریی 
میتواند معنا ـ نشانه یک بهعنوان نابهنجار تن
مصداقیبرناکنشگریسوژهباشد.بدنهاینابهنجاربا
از دارند، قرار آن در که اجتماعی نظم زدن برهم
هنجارهاییکهساختارقدرتونظامایدئولوژیکجامعه
اعمالمیکنند،فاصلهمیگیرندوبهآنپشتمیکنند.
مارکسمعتقداستعاملاصلیهنجارگریزیدریک
جامعهنابرابریهایاجتماعیاستوهنگامیکهسوژه
چنیناحساسیداشتهباشدسعیدرمقابلهباوضعیت
حاکمبرجامعهمینماید)گرب،9۶:1۳۸1(.ازسویی



58

فصلنـامۀ علمی                   سال یازدهم، شامرۀ 45، زمستان �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1401

دیگرساختارهایقدرتنیزبرایتثبیتشكلبهنجار،
حذف و انكار طرد، شناسایی، را نابهنجار شكلهای
ـ نشانه دیدگاه از میرانند. حاشیه به و میکنند
معناشناسی،درواقعسوژهبادوریگزیدنازهنجارها،
ازجهاناجتماعیپیرامونخودفاصلهمیگیردوبااز
دستدادنتوانشهایُمدالیکهریشهدرارزشهاو
باورهایاودارد،بهنفیکنشدرخودمیپردازدودر
آن وسیلة به تعیینشده هنجارهای و قدرت برابر
مقاومتمیکندوبهسوژهایهنجارگریزبدلمیشود.
بهاینترتیبسوژهازوضعیتکنشگریعبورمیکند،
واردفرایندَسلبیمیشودوبهناکنشگریمیرسد.در
تصویر)1(اثریازاحمدمرشدلو،تصاویریازآدمهای
معمولیومردانیباتنهاینیمهعریاندیدهمیشودکه
بیرمقومستأصلدرکادربستةتصویربههمفشرده
شدهاند.کنشهاحذفشدهوپیكرههابرخالفالگوی
کنشیوتعاملیتصویرهیچبردارکنشیوحرکتیرا
مبتنیبرهنجارهایجامعهایجادنمیکنندوساکنو
بیتحرکبهنظرمیرسند.درواقعسوژهبانیمهعریانی
خویشدریکفضایعمومی،بهنوعیهنجارگریزی
ازدستدادنتوانشهایمدالی با دستزدهاستو
خواستنوتوانستن،کنشخودرابراساسهنجارهای
با اجتماعیتحمیلشدهنفیمیکندوتعاملخودرا
ترتیبدروضعیت بدین و برهممیزند بیرون جهان
همچنین میشود. ناکنشگر و میگیرد قرار سلبی
شناختی شرایط پیكرهها درهمتنیدگی و فشردگی
سوژهراازبینمیبردونشانمیدهدکهسوژهباقرار
گرفتندروضعیتنهـخوددرفشارهباالییازشرایط
عاطفیقرارمیگیردودچارانقباضدرونیمیشودکه
بروز اضطراب و تشویش صورت به تن جسمانه در
مییابد.بهعقیدةژاکفونتنی»جسمانه۲۵اولینپایگاه
تنشیومرکزمقاومتیاستکههمةکنشهایدخیل
fontan-( درتغییروضعیتچیزهابرآناستواراست«
طریق از عاطفی فشارة و تنش این .)ille, 2004: 22

واسطه به دفرمهشدگی بیرنگشدگی، رنگ، کنتراست
اغراقدرخطوططراحیوهمچنینتراکمپیكرههادر
َشوشی گفتمانی و مییابد بروز سوژه تِن بازنمودة
که میآورد وجود به اثر در را اضطراب بر مبتنی

ناکنشگرگفتمانیرابهشوشگرتبدیلمیکند.
درخودنگارهایازمعصومهمظفری)تصویر۲(،سوژه
تصویر به شده، آغشته خون به که عبوس چهرهای با
کشیدهشدهاست.اینپرترهدرتضادباتعریفهنجارهای
رسمیازسوژةزِنکنشگراستکهبدنشرادرمحدودة
هنجارهایاجتماعیبهنمایشمیگذارد.بااینكهپرتره
بهروبهرونگاهمیکندامابدنهنجارگریزسوژه،داللتبر
عدمپذیرشدیگریونفیخواسِتکنشسوژهبراساس
به و است آن به باور در تردید و اجتماعی هنجارهای
نوعینظماجتماعیرابرهممیزند.اینهنجارگریزی،
افعالمؤثِرخواستنوباورداشتنراتحتتأثیرقرارداده
ازنقش رانشانمیدهدکه ودرونسازشگریزسوژه
نمایشیخوددرجامعهمیگریزد.برایناساسسوژهرا
واردفرایندسلبیودرنتیجهناکنشگریمیکند.برتون
معتقداستکهدرجامعةنمایش،همةافرادبایددیده
)لو کنند ایجاد تنشی دیگران نگاه در بیآنكه شوند،
و اجتماعی سازشناپذیری .)11۴ :1۴00 برتون،
طردشدگیسوژه،تنشرادروناوایجادکرده؛بهطوریکه
صورت به سوژه چهرة در آن از ناشی عاطفی حاالت
واقع در دیدهمیشود. وخونآلودگی عصبانیت،خشم
َشِوشی سوژة یک نقش در فقط و است منفعل سوژه
ظاهرمیشود،تحتفشارقرارمیگیرد،مقاومتمیکند

وحالتهایعاطفیمختلفرانشانمیدهد.

تکرار، عادت و نودکارگی رواه
تكراروعادتهایتحمیلیانسان،ویژگیخودکارگی
میکنند؛ کمرنگ را سوژه کنشگری و تقویت را او
در را مستقل خودی هویت نمیتواند سوژه بنابراین
گفتمانتثبیتکند.همچنین»عادتواره۲۶«کهمفهومی
درتفكرپیربوردیواست،بهکنشهاییاشارهداردکهدر
مناسباتبیرونی)مناسباتاجتماعیقدرت(برایسوژه،
درونیشدهاستوخودآگاهیاوراموردتردیدقرارداده
میتوان را »عادتواره« که دارد عقیده بوردیو است.
محصولتاریخیوفرهنگیکنشفردیدانستکهدر
سطحناخودآگاهمعنامییابد)Bourdieu, 1984: 171(و
اعمالزندگیروزمره قالبوضعیتهایمتفاوتدر در
بخش این بررسی مورد نقاشیهای در میشود. آشكار
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)تصاویر۴،۳و۵(،تكراروهمسانیپرسوناژهاوتكرار
درعادتهایتحمیلیبرآنها،داللتبرکنِشپیدرپی
ویژگی و دارد سوژه درونی منطق و اندیشه بدون و
خودکارگیسوژهراپررنگواورابهناکنشگرتبدیل
قرار با سوژه وضعیت این در دیگر، بیانی به میکند.
گرفتندرنوسانشناختی،تعاملخودباجهانپیرامونی
راازدستمیدهدودرنتیجه،هرگونهانتخاب،کنشو
ناکنشگری به و میشود سلب او از وضعیت تثبیت

میرسد.
مهران، شهره اثر باد مجموعة از )۳( تصویر در
همسانسازی و تكرار طریق از انسانی سوژة استقالل
پوششیکهبدنپرسوناژهارادربرگرفتهوحالتهایشان،
تحتاستیالقرارگرفتهاستوسوژهازفاعلمختارو
اندیشههای با آشفته و مسحورشده سوژة به فعال
کلیشهایبدلشدهاست.ایننوعازپوششباتوجهبه
نظریةبوردیومیتواندناشیازعادتوارهایباشدکهبه

وسیلةساختاراجتماعیوایدئولوژیکپدیدآمدهاستو
اساسانجامکنِشخودکاردرسوژهراایجادکردهاست.
دراینصورتسوژه،بهسوژهایمكانیكیکهناآگاهاست
وکنشاوازمنطقدرونیاشبرنمیآید،تبدیلمیشود.
درتصویر،حذفسِرسوژهودرنتیجهحذفنگاهوچهرة
سوژه،میتواندتعاملاوراباجهانبیرونبرهمزندو
داللتبرناآگاهیسوژهداشتهباشد.مرلوپونتیمیگوید:
»دیدنبهمعنایورودبهجهانچیزهاوموجوداتیاست
کهخودشانرابرماارزانیمیدارند.نگاهکردنبهیک
و درک یعنی دیدن، حاضر آن در را خود یعنی ابژه
ما سوی به که خود از وجهی اساس بر آنها تملک
واقع در .)Merlo-ponty, 1964: 82( میشود« گشوده
گفتمانهایقدرتباتأکیدبربایستنها،هرگونهکنش
برمبنایارادهراازسوژةناآگاهمیگیرندوباعثمیشوند
سوژهبهناکنشگرتبدیلشودوفقطحضوریمكانیكی
داشتهباشد.تسلطبرسوژهازناحیةدیگری)گفتمانهای
قدرت(وایجادتنشناشیازآنبهتغییراتلحظهایدر
وضعیتحسیـادراکیسوژهمنجرشدهوباعثشدت
گرفتنفشارهعاطفیدرسوژهمیشودکهنشاندهندة
تغییروضعیتاوبهوضعیتَشِوشاست.نمودبصری
واسطة به میتوان را آنی وضعیت تغییر و فشاره این
پارچههای و نقاشی کادر اندازة از بیش اشباع
چروکخوردةلباِسپرسوناژهاوایجادحرکتدرآنهابر

تصویر 3. شهره مهران، مجموعة باد، 1395،
)https://darz.art( 

)ibid( ،1392 ،تصویر 4. داریوش قرهزاده، بدون عنوان

)ibid( ،1392 ،تصویر 5. سمیرا علیخان زاده، فرش ایرانی
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سرد، رنگهای همچنین کرد. مشاهده باد، وزش اثر
خاکستریفاموغیراشباع،نقاشیفِسردگیناشیازاین
شوشرادرسوژهنشانمیدهد.درتصویر)۴(اثریاز
داریوشقرهزادهپرسوناژهابهندرتبهطورفردیمورد
را سوژه فردیت تكرار، میگیرند. قرار تمایز و تأکید
به را سوژه و قهرمان ظهور امكان و میگیرد نادیده
پیش ناکنشگری بهسمت را وسوژه میراند حاشیه
میبرد.تصویر)۵(اثریازسمیراعلیخانزادهباتكرار
الیههای در سوژه فراموشی بر تاریخی پرسوناژهای
قدرتتأکیدداردوبرناکنشگریاودرتعریفهویت
تاریخیخودصّحهمیگذارد.برایناساسمیتوانگفت
تكراروخودکارگیدرتنسوژه،فقطمیتواندتكراردر
چیزیباشدکهنمودتشویشوتالطمحضورسوژهاست
وآنچنانکهژانکلودکوکهمعتقداستکنشگرارادة
خودرابرایانجامکارازدستمیدهدوفقطبهطور
خودکاردرِسآموختهشدهراتكرارمیکندکهاورابه

سویناکنشگریسوقمیدهد.

چهرۀ بی نیاه و رواۀ ناآگاه
به وسرهای نیمرخ بینگاه،چهرههای صورتهای
زیرافكندهشدهتبادلنگاهرابابینندهوجهانبیرونبر
هممیزنند.دراینحالتسوژهتواناییجلبدیگریرا
نداردواینبهمعنیطردوجداسازیاوستکهباعث
فوکو میشود. بیرون باجهان سوژه گفتوگوی توقف
تقسیمبندیوجداسازیرایكیازشیوههایابژهسازی
سوژهمیداندکهسوژهیادردرونخودتقسیممیشود
این .)۴07 :1۳۸9 )فوکو، میشود جدا دیگران از یا
نشانهها،نفیکنشدرسوژهراتأییدمیکنندواورادر
ناکنشگر به را سوژه و میدهند قرار سلبی وضعیتی
گفتمانیتبدیلمیکنند.برایناساسمیتواندراین
بازاندیشیسوژهدرهویتاجتماعی از آثارنشانههایی
خودرادرنظامایدئولوژیکمحوردیدکهمقاومِتسوژه
برایگسیختِنروابطقدرترانشانمیدهند.درتصویر
)1(اثرمرشدلو،پیكرههاسرهایخودرابهپایینافكنده
وتمایلیبهگفتوگووتعاملندارندودرآن»نگاه«،که
ازنشانههایآگاهیوشناختاست،پراکندهودرگریز
بسیار رابطه این در کنشگران است. سرگردان و

سوژه بر غیریت و بیرون جهان و هستند آسیبپذیر
که سوژه در )توانشهایی ُمدالِی توانش است. مسلط
تحتتأثیرافعالمؤثریاافعالُمدالاست(شناختو
آگاهیبهواسطةنگاههایگریزانوپراکندةپیكرهها،از
سوژهسلبشدهواورابهسمتناکنشگریسوقداده
است.درتصویر)۶(نیزشهرهمهرانپرسوناژیراتصویر
کردهاستکهصورتخودرابهسمتپارچهایقرمزرنگ
درپسزمینةتصویر،برگرداندهوپشتبهبینندهدارد.
درنظریاتمرلوپونتی»نگاه«با»آگاهی«تالزمدارد؛به
میدهد. آگاهی و وجودی۲7 حیث نگاه، که معنا این
قرار خود ابژة را جهان که است آگاهیای نگاه یعنی
به گشودگی نگاه شد، اشاره که همانگونه و میدهد
Mer-( جهاناستکهباعثادراِکآندرسوژهمیشود
lo-ponty, 1964: 520(.بنابرایندرنقاشیمهران،سوژه

بارویبرگرداندنازبینندهوگرفتننگاهخودازجهان
اساس این بر ازدستمیدهد. را آگاهیخود بیرون،
شناختدرسوژهدچارچالشمیشودوبااختاللدر
تأییدحضور،سوژهدروضعیتسلبی ایجابی وضعیت
قرارمیگیردوبهسمتناکنشگریسوقپیدامیکند.
و شور بیانگر که قرمز رنگ تسلط با عاطفی فشارة
حرارتاستوباتوجهبهرویكرداجتماعیاثرمیتواند
تداعیکنندهتشویشیزنانهدرسوژهباشد،بروزمییابد
واورادروضعیتآِنحضورقرارمیدهد.همچنینچین
وچروکهایایجادشدهدرپارچةپسزمینهونیزلباس
زنحضورحسیـادراکیسوژهرادرتعاملبادنیای
بیروننشانمیدهدوبرفضایتشویشوانزوایسوژه
ترتیبشوشگرگفتمانیشكل بدین تأکیدمیکندو
میگیرد.درتصویر)7(اثریازلیلیرشیدی،پرترةزنی
رامیبینیمکهازفاصلةبسیارنزدیکتصویرشدهاست.
تصویر روبهرو نمای از و نزدیک بسیار فاصلة از پرتره
شدهاست،اماازطریقحذفنگاِهپرتره،فاصلهگذاری
معناییبینسوژهوجهانخارجازسوژهبهوجودآمده
دلیل به سوژه که میدهد نشان نگاه حذف است.
ندانستن،نمیتواندبادنیایبیرونکهاورااحاطهکرده
است،بهتعاملبرسدوباآنارتباطبرقرارکند؛درنتیجه
بهناکنشگریسوقپیدامیکند.پرترةزندروضعیت
انرژی با و شده منقبض و جمع خود در فشارهای



61

����������������������������������������� ا( کنش گری تا ناکنش گری: تحلیر نشانه مأناشنان)ی فرایند فروپاشی رواه در آبار نقاشی وااع گرای ایراپ مأاصر در دو دهة انیر

متمرکزدریکنقطةمرکزی،خودرابربینندهنمایان
و انزوا از برخاسته که درونی انقباض این است. کرده
زوالیافتگیسوژهاست،بهصورتپارچهایچروکیدهدر

چهرهظاهرشدهاست.

بدپ میهم و به حاشیه رانده
»غیریت« متفاوت باشكلهای قدرت ساختارهای
تنهادرصورتیکنارمیآیندکهاینشكلهایغیریت،
تعبیرفوکو»درالک به باشند. قرارداشته درحاشیه
خودفروروندوبههویتدیگرگونخودمقیدشوند«
)فوکو،۴1۳:1۳۸9(.ازدیگاهفیلیپسمهمترینخطر
عبورازیکجایگاهسوژهای،امكانطردازسویاجتماع
)فیلیپس، است اجتماعی مرگ نوع یک بنابراین و
به و جداسازی تقسیمبندی، فوکو .)۳1۶ :۲00۶
بر تسلط و ابژهسازی ازشیوههای یكی را حاشیهرانی
گفتمان یک در .)۴07 :1۳۸9 )فوکو، میداند سوژه
دیداریسوژهبهحاشیهراندهشده،مبهموناواضحاست
وفاصلةمعناداریباجهانبیرونازخوددارد.دراین
فضای در که است شده نمایان گونهای به سوژه آثار
اطرافخودمحوشدهاستوثباتوپایداریخودرااز
دستدادهاستواثریازبازنمودکنشیسوژهنیستو
وجوهبصریآنهامبهموبهنوعیانتزاعیاست.همچون
نقاشیسمیراعلیخانزاده)تصویر۸(،کهسوژههادور،
آنچه و شدهاند محو جزئیات است. ناواضح و شبحوار
وجودداردفضایغبارآلودیاستکهداللتبرناپیدایی
انقباضدرونیاوست.درواقع از »خود«داردونشان
سوژهازخودبودگیدورمیشودوامكانارائةتصویری

جایگاه سوژه واسطه، این به ندارد. را خود از روشن
حاشیهایدرتصویرمییابد،گسستهشدهوبهناکنشگر
تصویر با ،)9 )تصویر قرهزاده داریوش میشود. تبدیل
کردنسوژههاازپشِتسروبامخدوشکردنتِنآنها،
تمامیتدرونیوبیرونیسوژهرابهچالشمیکشدواو
تاحد ازرنگ استفاده بهحاشیهمیراند.همچنین را
زیادیتقلیلیافتهاستواینعملابهاِموجودوعدم
تعاملسوژهباجهانبیرونرانشانمیدهد.درتصویر
)10(اثریازعلیگنجوی،هنرمندتنسوژهراواضحو
دردسترسقرارنمیدهد.بدنهایمحوشدهدرتاریكی
این بر است. پنهان آنها چهرة و رفتهاند فرو زمینه
تبدیل ناکنشگر به اکنون خوِد نفی با سوژه اساس
میشود.درواقعباتقلیلگسترةشناختیتصویروایجاد
رنگی کنتراست و اثر تاریک فضای واسطة به تنش
مرکزی نقش وشوش رفته باال عاطفی فشارة شدید،
دستهای است. گرفته عهده بر را گفتمانی فضای
سرگردانسوژهبارنگآبیدرخشاناززمینهبرجسته
پی در آنها در حیران نگاهی با سوژه و است شده
بازنگریخوداست.تِندراضمحاللیادرگسست،تنی
استکهقادرنیستبهوضعیتیانسجامیافتهازحضور
محوشدگی دچار دلیل همین به و یابد دست خود

)ibid( ،1389 ،تصویر 6. شهره مهران، بدون عنوان

)ibid( ،1398 ،تصویر 7. لیلی رشیدی، مجموعة مستور
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میشود.یعنیباتنیمواجههستیمکهقدرتتجمیع
وجودینداردودروضعیتیازهمگسیختهقرارمیگیرد.
البتههمانطورکهقباًلتوضیحدادیم،سوژهخالیازافعال
ُمدالاستوتمایلیبهورودبهعرصةکنشندارد.برای
و توانشی ویژگی با کنشگری به بتواند سوژه اینكه
یكپارچه و منسجم تنی ابتدا باید تبدیلشود کنشی
داشتهباشد.تنیکهدرگسستاستقدرتبهرهمندی
باالخره و ازدستمیدهد را مدال و افعالکنشی از

دچارسقوطیافروپاشیمیشود.

ابژۀ تهدیدکننده و گ  ت رواه
یا است محو یا انسانی سوژة بازنمود آثار این در
وجودنداردواشیایروزمره،مكانوزمان،استعارههایی
ازسوژه،حضورووضعیتاودرساختاجتماعیهستند.
سوژه کاربردی حضور استعارههای نقاشیها این در
در بینظمی و آشوب و است شده نفی متنی عناصر
فروپاشی و ناکنشگری بر مبتنی گفتمانی روزمرگی،
سوژههمچونآثارفیگوراتیوبهوجودآوردهاست.تصویر
شامل میز، عنوان با مظفری معصومه از اثری )11(
بازنماییپارچههایسفید،خاکستریوچروکخوردهای
استکهرویمیزلغزیدهوازگوشةآنآویزانشدهاند.
فرو آستانة در درهم، و انبوه چنگالهای و قاشقها
ریختنازمیزبهعمقتاریكیهستند.فضایتاریکو
پرتعلیقوعدمتعاملدراثر،کنایهایازبرهمزدننظم
وداللتبریکواگراییاجتماعیوگسستدارد.این
و کنشیخارج حالت از را گفتمان واگرایی و انفصال
از و آشفتگی میدهد. سوق ناکنشگری به را سوژه
موقعیت با فرد ناسازگاری نشاندهندة همگسیختگی
خوداستواینناسازگاریاحساسبيثباتي،عدمتعلق
خاطروشتابزدگيدرسوژهایاستکهبهفضایتنشی
ادراکیورودمییابدوبهشوشگربدلمیشود.در و
پوشیدهای ابژههای )1۲ )تصویر مهران شهره نقاشی
میبینیمکهویژگیپنهانشدگی،آنهارادروضعیت

)ibid( ،1390 ،تصویر 8. سمیرا علیخان زاده، قالیچه بورچالی

)ibid( ،1394 ،تصویر9. داریوش قرهزاده، بدون عنوان

)ibid( ،1399 ،تصویر 10. علی گنجوی، از مجموعة ناپیدا
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بنابراین میدهد. قرار سوژه به نسبت ناشناختهای
سوژهبهدلیلعدموجهشناختیابژهوعدمتسلطبرآن
دچاروضعیتسلبیمیشودوتوانشهایمدالیخوداز
جملهدانستنراازدستمیدهد.فضاهایبسته،خالیو
افسریان ایمان نقاشیهای همچون نیز تاریک گاهی
و ومخاطبخارجمیشود آگاهیسوژه از )تصویر1۳(
شناختسوژهرانسبتبهمكانکاهشمیدهد.دراین
وضعیت،سوژهواردنهـمكانمیشودکهنسبتبهآن
آگاهینداردوهموارهازسویآنتهدیدمیشود.دراین
شرایطسوژهتوانشهایمدالیخودرابرایواردشدندر
کنشازدستمیدهدودیگرنمیتواندبهساِنسوژهای
آگاهوباارادهتصمیمبگیرد.پوشیدگی،تاریكیوهرآنچه
شناختراتحتتأثیرخودقرارمیدهد،نیزتنشبرانگیز

استوسوژهراواردنظامشوشیمیکند.جوادمدرسینیز
درنقاشیهایخود،تفسیریانتقادیازنشانههاوعالئمدر
از حاکی که مییابد روزمره خودبیگانهشدة از زندگی
توانهایسرکوبشدهوشناختهایمخدوشسوژهاست.
درتصویر)1۴(ویژگیهایسكوتوخاموشیساختمانو
دیوارهایآن،باعثشدهاستنهـمكانیادوگانهمكانـ
فضاشكلگیردوبعدشناختیسوژهرانفیکند.رابطة
سوژهبااینمكانـفضاازنوعگسستگیاستوسوژهبه
دلیلنداشتنتعاملوتعلقخاطربهاینمكانبهوضعیت
عدم واقع در میشود. ناکنشگر و مییابد ورود سلبی
تعاملبینسوژهومكانباعثتنشدروضعیتشناختی
سوژهمیشودواورادروضعیتَشِوشیقرارمیدهد.در
اینوضعیتسوژهبهنوعیخودرابیگانهحسمیکندو
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تصویر 11. معصومه مظفری، از مجموعة میز، 1388،
)https://www.honarmrooz.com( 

تصویر 12. شهره مهران، بدون عنوان، 1391، 
)https://darz.art(

)ibid( ،تصویر 13. ایمان افسریان، 1389، بدون عنوان)ibid( ،1399 ،تصویر 14. جواد مدرسی، تولیدی لباس
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بیگانگیبهشكلفرسودگی،آشوبوبینظمیدر این
مكان،درنقاشیدیدهمیشود.

ن)یجه گیری
درتحلیلنشانهـمعناشناختیناکنشگریدرآثار
نقاشیواقعگرایدودهةهشتادونودایران،بانظربه
پرسشهایپژوهش،میتواننتیجهگرفتکهرابطةبین
معناشناختی سطحبیانوسطحمحتواطیفرایندنشانهـ
باتضعیفگفتمانکنشیازطریقتمهیداتبصریدر
آثارنقاشی،جایگاهعناصروکنشگرانگفتمانهنریرا
گفتمانیشكل نوعیجبر که جایی تا میدهد تقلیل
میگیردوحضورناکنشگرگفتمانیبرجستهمیشود.
درگفتماندیداریآثارنقاشیموردبحث)اینگفتمان
ـ اجتماعی گفتمان نوعی دربرگیرندة خود، دیداری،
انتقادیاست(کنشگرانباواردشدندرفرایندسلبی،
مقاومتسوژهرادربرابرنظامهایقدرتنشانمیدهند.
اینفرایندسلبیازطریقنشانهـمعناهایتننابهنجار
سوژه،تكراروعادتهایکنشی،حذفنگاه،ابهامدرتن
وابژةتهدیدکنندةسوژه،بهناکنشگریسوژهدرنظام
معناها ـ نشانه این ازطریق دیداریمیانجامد.سوژه
گفتمانی روابط در مدالی توانشهای آشفتگی دچار
میشود،حضورخودرادرجهانتعاملنفیمیکندو
واردجهانتهدیدوتنشمیشود.درواقعدراینآثار
ناحیه از اجتماعی سوژه حضور نفی برای هنرمند
نهادهایرسمی،ازطریقفرایندحذفشرایطکنشیبه
دست شِوشی و انفعالی گفتمانی نظام شكلگیری
مییابدکهبهتبیینناکنشگریمنجرمیشود.تنش
ایجادشدهدرگسترةشناختی،باعثباالرفتنانقباض
تنش این میشود. سوژه در عاطفی فشارة و درونی
بهواسطةتمهیداتی آثار گفتمانیدرگفتماندیداری
و بیرنگ زخمخوردگی، چروکیدگی، تاریكی، چون
کمرنگشدگیوفرسودگینشاندادهمیشودکهالقاگر
حستشویش،تردیدواضطرابحضوردرسوژهاستو
با همچنین میکند. تبدیل شوشگر به را ناکنشگر
کنش گونه هر آن، از گسست و ارزشها در تردید
منطقیوشناختیازسوژهگرفتهمیشودوسوژهوارد
شرایط این میشود. ـشوشی تنشی و انفعالی فضای

به سوژه که میشود چیره کنشی گفتمان بر چنان
ناحیة ایجاد با و میگردد تبدیل مطلق ناکنشگری
به منجر است، مقاومت شكلگیری محل که تنشی
شكلگیریساحتشوشیمیشود.درنهایتسوژهقادر
نیستازاینبحرانتنشیعبورکندوبهکنشیتازه
و میماند باقی شوش وضعیت در پس یابد؛ دست
گفتمانشوشِیاضطرابوتشویشدرتبیینناکنشگری

سوژهدراینآثارشكلمیگیرد.

پی نوشت ها
1. Subject
2. Non-subject
سوژة نوع از کنشگر پژوهش، این در است، ذکر شایان .۳

پساساختارگراوتنداراست.
4. Discourse semiotice
5. Action system
6. tension system
7. passional system
8. Extensity
9. Intensity
10. Visual semiotice
11. Cogito
12. Subjectivism
13. Presence
14. Maurice Merleau-Ponty
15. Daniel Chandler
16. Jean-Claude Coquet
17. Modality verbes
18. Negative  
19. assertion
20. body
21. Represented
22. vectorial elements
23. Eric landowski
24. Object
۲۵.جسمانةنشانهـمعنایینیرویهدایتکنندهمعناودخیل
:1۳91 )شعیری، است گفتمان در معناسازی فرایند در

.)1۸۳
26. Habitus
Intentionality.۲7هوسرلمعتقدبودکهآگاهیماهمیشه
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آگاهیازچیزیاستوآنراحیثوجودییاحیثالتفاتی
مینامید.

ک)ابنامه
متن،چاپ تا تصویری نشانههای از ،)1۳91( بابک. احمدی،

یازدهم،تهران:نشرمرکز.
زیسته، تجربه مثابة به معنا ،)1۳9۴( مرتضی. معین، بابک

تهران:سخن.
مهدی ترجمة شناسی، نشانه مبانی ،)1۳7۸( دانیل. چندلر،

پارسا.چاپسوم،تهران:سورهمهر.
معناشناسی شعیری،حمیدرضا.)1۳۸۵(،تجزیهوتحلیلنشانهـ

گفتمان،تهران:سمت.
دیداری: معناشناسی ـ نشانه ،)1۳91( . ـــــــــــــــــ

نظریهوتحلیلگفتمانهنری،چاپاول،تهران:سخن.
معناشناسیادبیات،تهران: ـــــــــــــــــ.)1۳9۵(،نشانهـ

انتشاراتدانشگاهتربیتمدرس.
تصویر: همآیی سوی به راهی ،)1۴00( . ـــــــــــــــــ
سحابی. مهدی آثار و زندگی بر مروری مقاالت مجموعه

تهران:موزةهنرهایمعاصرتهران.
ضیمران،محمد.)1۳90(،میشلفوکو:دانشوقدرت،تهران:

هرمس.
فوکو،میشل.)1۳۸9(،سوژهوقدرت،ترجمةنیكوسرخوشو

افشینجهاندیده.تهران:نی.
کرس،گونر؛ونلیوون،تئو.)1۳9۸(،خوانشتصاویر،دستور

طراحیبصری،ترجمةسجادکبگانی.تهران:هنرنو.

محمد ترجمة اجتماعی، نابرابری ،)1۳۸1( ج. ادوارد گرب،
سیاهپوشواحمدرضاغرویزاد،تهران:نشرمعاصر.

ترجمةحمیدرضا معنا، نقصان ،)1۳99( آلژیرداس. گریماس،
شعیری.تهران:خاموش.

ناصر ترجمة بدن، جامعهشناسی ،)1۴00( داوید. برتون، لو
فكوهی.تهران:ثالث.

Bourdieu, pierre. )1984(, Distinction: a social 
critique of the judgement of taste, Cam-
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