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ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان :

A Study of Three Contemporary Works of Art with Social Content from
a Semiological Point of View: Generative
Trajectory of Meaning Approach

در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.

بررسی سه اثر هنری معاصر با محتوای اجتماعی از منظر
نشانهشناسی با رویکرد سیر زایشی معنا
صدیقه احمدیان باغبادرانی
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 .1عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،ایران.
تاریخ دریافت 97/04/16 :

چکیده

تاریخ اصالح 97/08/23 :

تاریخ پذیرش 97/09/02 :

تاریخ انتشار 97/12/01 :

هنر و هنرمند نقش بزرگی در حفظ ارزشها ،مقاصد انسانی و نشاندادن خواستهها و رفتارهای اجتماعی
دارند .آثار هنری متأثر از رخدادهای اجتماعی و فرهنگی از عوامل و وجوه مهمی هستند که اگر در مطالعات
نشانهشناسی هنرها وارد شوند و مورد بررسی قرار گیرند بر غنای تبیینها و دستاوردهای اینگونه پژوهشها
خواهند افزود همچنین موجب شناخت و درک ساحتهای فرهنگی و هنری جامعه میشوند.
مقالۀ حاضر پاسخی است به این سوال که چگونه میتوان از طریق مطالعات نشانهشناسی و روش سیر زایشی
معنا ،به تجزیه و تحلیل یک اثر هنری پرداخت و به حقیقت و مفاهیم پنهان آن دست یافت؟
ن است که اینگونه مطالعات با توجه به نظامهای گفتمانی حاکم ،سبک و خصوصیات
فرضیه حاکی از آ 
نشانهگذارانه آثارهنری منجر به فهم و درک بهتر از هنر و فرهنگ جامعه میشوند.
هدف از این پژوهش ارزیابی و شناخت عناصر نشانهای آثار منتخب ،جهت دستیابی به زمینهبندی و وجوه
معنایی نهفته درالیههای مختلف است تا نشان دهدکه چگونه کنشها و روابط عناصر مختلف باعث شکلگیری
گفتمان تعاملگرا و معنادار میشود.
روش تحقیق  :به شیوۀ توصیفی-تحلیلی آثاری است با محتوای اجتماعی که ضمن مطالعه از جنبه نظری،
مهمترین زمینههای تولید مفاهیم این آثار را در فرایند سیر زایشی معنا براساس الگوی مطالعاتی گرماس
بررسی کرده و از طریق نشانهها و روابط عناصر و تجزیه و تحلیل ساختارهای ژرف به ظاهرشدن معنا در متن
میپردازد.
نتیجهگیری  :پژوهش نشان میدهد میتوان با استفاده از نشانهشناسی و بهرهگیری از سیر زایشی معنا به
گفتمانهای هنری و روابط تقابلی گوناگون پرداخته و به داللتهای معنایی آنها پی برد .همچنین دریافت
مفاهیم نهفته در آثار میتواند منجر به شناخت بهتر و هوشیارانهتر از جامعه و تحوالت آن شود .گردآوری
اطالعات به صورت کتابخانهای و استفاده از رسانههای گروهی صورت گرفته است.
واژگان کلیدی  :اثر هنری ،نشانهشناسی ،سیرزایشی معنا ،بحرانهای اجتماعی.
مقدمه

در هنر ادوار مختلف به رخدادهای جامعه به شکلهای
گوناگون پرداخته شده است.تحوالت تاریخی ،اجتماعی و
*09123454612 .

ahmadian_ba@yahoo.com

سیاسی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در حوزههای هنری،
سبکها و شیوههای اجرا است .موضوعاتی از این قبیل با
دیدگاههای مختلف نظری قابل بحث و تجزیه و تحلیل
هستند .این نوشتار به واکاوی نظامهای گفتمانی حاکم
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بر آثار منتخب پرداخته و تجزیه و تحلیل نیز براساس نظام
نشانهشناسی و روش سیر زایشی معنا ،الگوی مطالعاتی
گرماس صورت میگیرد که دارای سه الیه ژرفساخت،
الیه میانی و روساخت است« .آلژیرداس گرماس» بنیانگذار
شاخه فرانسوی نشانهشناسی معتقد است در هر اثر هنری
باید مقداری از نگارههای کنشی شخصیتها را کشف کرده
و از ایجاد ارتباط میان انگارهها منطق نوشتار (اثر هنری)
را به دست آورد (ضیمران.)1: 1383 ،
این مقاله در صدد بررسی مفاهیم و تولید معنا از طریق
نشانهها و کشف معنا در الیههای مختلف گفتمان و کارکرد
هرکدام از سطوح است شناخت روابط نشانهها در هنر و
کارکرد اجتماعی آن میتواند روشنگر بسیاری از پدیدارهای
فرهنگی و اجتماعی باشد .پژوهشهای روششناسی
مناسب و تعمق در سطوح و الیههای آثار هنری میتواند
در جهت دستیابی به فهم و آگاهی بیشتر به واقعیتهای
موجود راهگشا باشند مقالۀ حاضر در نظر دارد از برخی
یافتههای نشانهشناسی در تحلیل متن بهره گیرد تا عالوه
بر گشایش معانی یک اثر هنری کارایی مبانی نظری و
انتزاعی نشانهشناسی را به محک آزمون بکشاند و از این
رهگذر به فهمی عمیقتر از آثار هنری دست یابد.
بررسی و تحلیل این آثار با مضامین جنگ ،نظام خانواده
و مواد مخدر با هدف دستیابی به عمق احساسات،
اهداف و درک عمیقتر ژرفای اثر و تأثیرات روانی
اجتماعی پدیدآورنده صورت میگیرد که از طریق بیانی
اکسپرسیونیستی با مخاطب به اشتراک گذاشته شدهاند.

...........................................................

پیشینۀ تحقیق

مطالعات همسو با مقاله حاضر اغلب گفتمانهایی
است هنری و ادبی در حوزه نشانهشناسی نظیر کتاب
«نشانهشناسی» «دانیل چندلر» که تعاریف و روشهای
متفاوت نشانهشناسی از دیدگاه نظریهپردازان را به اختصار
ارایه داده است.
«مرتضی بابک معین» ( )1385ضمن تعاریفی از
نشانهشناسی مکتب پاریس تئوری «سیر زایشی معنا»
گرماس را به عنوان ابزاری در جهت تجزیه و تحلیل آثار
نقاشی مطرح میکند «محمدرضا ابوالقاسمی» ( )1393به
مسئله نقد نقاشی از دو نظام نشانهشناختی زبانی و بصری
و همزمانی و سازگاری این دو در یک متن میپردازد.
«سارا ایلشت یلم» ( ،)1384از مطالعات نشانهشناسی برای
فهم جوانب ارتباطی طراحی بهره میبرد.
«حبیباهلل آیتالهی» ( )1385مفهوم و گونههای مختلف
نشانهشناسی در هنرها از دیدگاه قرآن مجید و کالم الهی
و نشانهها را بررسی کرده است.
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پریسا شاد قزوینی ( )1396که در تحلیلی مقایسهای
به ساختار اجرایی آنها یکی تأکید بر آکسپرسیونیسم و
دیگری آرمانگرایی و اسطورهپروری میپردازد.
نقطه تمایز مقاله با پژوهشهای پیشین در این است که
از طریق راهکار نشانهشناسی و با رویکرد سیر زایشی معنا
در صددیافتن معنا و واقعیات پنهان در الیههای مختلف
آثاری است که در آنها بسیاری از بحرانهای جامعه از
طریق عناصر نشانهای ،اشکال ،خطوط و رنگها در قالب
اکسپرسیونیسم بیان شدهاند و میتوانند مباحثی چالشی
و هشدارگونه باشند.
روش تحقیق

در این مقاله ابتدا با روش توصیفی مفاهیم و نظریات
مربوط به اندیشههای نشانهشناسی و سیر زایشی معنا
مطرح شده سپس با رویکردی تحلیلی میان نظریات و آثار
هنری مورد بحث ارتباط برقرار کرده تا با کمک آنها به
خوانش متن بپردازد.
ظاهرشدن و کشف معناها از ژرفای اثر (محل مقولههای
معناشناسی و بنیادی) به رویه سطحی (محل تشکیل
شکلها ،سبک و صور عینی) از طریق روابط نشانهای و
واقعیت صوری و ملموس صورت میگیرد.
مفاهیم نظری

نشانهشناسی دانشی است جهانی که بر پایه بیش از یک
سده کوشش پژوهشگران و نظریهپردازان مختلف شکل
گرفته و تکوین یافته است و نشانهشناسی هنر یکی از
شاخههای این دانش است« .سوسور» و «پیروس» در اوایل
سده بیستم مبانی نظری آن را طرح انداختند و در ادامه
اندیشمندانی چون یاکوبسن ،لوتمن ،بارت گرماس ،دریدا،
موریس و دیگران راهگشای تحوالت بسیار در قلمروی
نشانهشناسی بودهاند.
نشانهشناسی در اشکال فراوان با تولید معنا و بازنمایی
ارتباط دارد از منظر نشانهشناسی نشانهها میتوانند به
شکل کلمات ،تصاویر ،اصوات ،اطوار و اشیاء ظاهر شوند
(چندلر.)21 :1387،
در تجزیه و تحلیل یک متن (اثر هنری) میتوان از روشهای
گوناگون نشانهشناسی از جمله تئوری پیشنهادی گرماس،
سیر زایشی معنا استفاده کرد .بر این اساس معنا برای
آنکه در روساخت متن ظاهر شود سیری را از ژرفساخت
به روساخت طی میکند (بابکمعین.)95: 1385 ،
ژرفساخت متن جایگاه بنیادیترین مقولههای معنایی
است گرماس این مقولهها را مقوله مرگ و زندگی میداند
(همان .)93 :
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بررسي و تحليل

بررسي آثار مورد بحث در اين مقاله ،با در نظرگرفتن
تمام جنبههاي آن در اين تحليل ،غيرممكن به نظر
ميرسد ولي سعي شده است آثار منتخب را از جنبۀ
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مفاهیم ارزشی ،اجتماعی و هویتی و ارزشهای بنیادین
ثابت (همچون ظلمستیزی ،پایداری ،سرکشی ،ویرانگری
و غیره) در این سطح قرار دارند .در الیه میانی یعنی
سطح معناشناسی روایتی ارزشهای انتزاعی و مقولههای
بنیادینی که در ژرفساخت وجود دارند به شکل روایی و
انتزاعی تجسم مییابند .در این سطح نقشهای مختلف
روایتی وجود دارند که به شش دسته تقسیم میشوند
شامل عامل فاعلی ،عامل گیرنده یا بهرهبرنده ،موضوع
ارزشی ،عامل یاریدهنده ،بازدارنده و عامل مسبب .این
شش واحد با هم مناسبات نحوی و معنایی دارند .گاهی هر
شش دسته و گاه شماری از آنها در حکایتی یافت میشوند
(احمدی.)163 :1385 ،
در این الیه انگارههای کنشی ،شخصیتها و عملکردها
کشف و بررسی میشوند.
سطح روایی ارزشهای انتزاعی مطرح شده در سطح زیرین
را با دادن قالبهای روایی به سطح رویه نزدیک میکند.
گذر از سطح زیرین به روایی ،گذر از سطح انتزاعی مبهم
به سطح اشکال و هویتهای روایتی روشن است.
در باالترین سطح همه دادههای انتزاعی الیههای زیرین و
میانی به صورتی ملموس و عینی آشکار میشوند .اشکال و
اشخاص هویتی عینی و معین پیدا میکنند در ظرف زمانی
و مکانی معلوم قرار میگیرند.
در روساخت متن عوامل کنشگر مختلف ظاهر میشوند
(اشکال ،اشخاص ،قهرمانان و اعمال آنها) که با عناصر
ارتباطی مختلف به بیان موضوع میپردازند .در این نوشتار
براساس الگوی گرماس و از طریق شناخت روابط اجزای
تشکیلدهنده در آثار هنری همچون شکلها ،خطوط
و رنگها و سایر عناصر نشانهای به واکاوی در الیههای
مختلف پرداخته تا به معناها و مفاهیم و مقولههای ارزشی
و فراگیر در الیههای زیرین فراتر از محدودیتهای زمانی و
مکانی موجود در الیه روساخت دست یابد.
در مقاله حاضر با بهرهگیری از این ابزارها به تحلیل چند
گفتمان پرداخته شده است که محتوای اجتماعی داشته
و به ظاهرشدن معنا از میان عناصر نشانهای و شکلهای
نمادین دریافت شده در الیههای مختلف گفتمان توجه
دارد .آشکارکردن معانی الیههای مختلف این آثار میتواند
گوشهای از حقیقت خشونت بار ،فجایع و رنجهای انسان
امروز را آشکار کند.

بيان اكسپرسيونيستي و بهرهگيري از نشانههاي موجود
با رویکرد سیر زایشی معنا مورد بررسي قرار دهد .و به
چگونگی تولید و ظاهرشدن معنا در گفتمان بپردازد.
اثري به سبك اكسپرسيونيسم از حبيباله صادقي که به
مسئله جنگ و آوارگی میپردازد ،اين نقاشی متشكل از
قاب دولوحي ،به بيان فجايعي از دوران معاصر پرداخته
كه جامعۀ جهاني متأثر از پيامدهاي آن شد و آن فاجعۀ
يازدهم سپتامبر  2001در نيويورك و كشتهشدن نزديك
به سه هزار نفر در آن حادثه بود و آن را مرتبط با گروه
تندروها در افغانستان معرفي كردند .مشخصاً اين جنايت
از طرف هر فرد يا گروهي كه بود كام ً
ال مردود ،غيرانساني
و محكوم بوده و مورد انزجار عموم جهانيان قرار گرفت .اما
باني جريانات بسيار شد از جمله ،حمله به كشور افغانستان
به بهانۀ دستگيري عاملين اين جنايت .در هر حال اين
حادثۀ غيرانساني و غيراخالقي تأثيرات بسيار ناگواري
رواني و اقتصادي بر جهان گذارد و بسياري از معادالت
سياسي و روابط بينالمللي را برهم زد .يازده سپتامبر
همچون ديگر حوادث مهم تاريخ تكاني عميق و در عين
حال خالق در ذهن هنرمندان را در پي داشت (صحافزاده،
 .)276: 1389هنرمندان بسياري در سراسر جهان متأثر
از اين حادثه به شيوههاي مختلف بياني به اين موضوع
پرداخته ،نقاشي صادقي در اين رابطه نيز قابل تأمل است.
در اين تحليل با بررسي نشانهشناسي از اين اثر ميتوان
به بسياري از رازهاي پنهان در اين رويداد تأسفآور دست
يافت (تصویر.)1
در لوح سمت چپ ،سرزمين بیدفاع با مردمانی ساده
بومی در حال ترک وطن است كه در فاصلهاي بسيار دورتر
از برجهاي دوقلوي در حال سوختن و آبهاي اقيانوسي
حد فاصله اين دو سرزمين قرار دارند ،از سمت چپ گروه
بیگانگان در حال واردشدن و از سمت ديگر خانوادههای
ساده و بیپناه در حال ترك وطن و نجات جان خويش از
جنگ هستند.
لوح سمت راست ،ادامۀ همان سرزمين است .با معماري
نيمه ويران ،اما سنتي و اسالمي ،دو مهاجم مسلح در
قسمت جلو تصوير رو به مخاطب ،با اسلحه و در دو لباس
متفاوت قرار دارند.
با نوعي ابهام معنايي روبرو هستيم ،يكي با لباس محلي
و ظاهري دوستانه ،ديگري به طور واضح با لباس نظامي
ديده ميشوند.
اولين تقابل در اين تابلو ،تقابل گروه پيشرونده و بیگانه
است كه در حال واردشدن به سرزمين هستند ،در مقابل،
خانوادهيي كه درحال مهاجرت ترك سرزمين خود به
سوي سرنوشتي نامعلوم هستند ،اين آمدنها در مقابل آن
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تصویر .1حبیباهلل صادقی /ایران 11سپتامبر .1390 ،مأخذ  :میر هاشمی.1391 ،

رفتنها داليلي دارد پنهان مربوط به همين سرزمین زرد
و خاكستري ،ارتباط تضادي در محورهاي حركتي ورود
مهاجمان و خروج خانوادههای در حال فرار ،صاحبان اصلي
سرزمين ديده ميشود.
نشانههاي تصويري مختلف در الیۀ سطحی ديده ميشود
كه با پيگيري آنها ميتوان به اهداف اصلي اين جريان پي
برد .تصوير خانواده در يك چارچوب بستهاي است كه راه به
جايي ندارد چارهاي جز فرورفتن در عمق تاريكي روبروي
خود ندارد ،فرار از جنگ براي نجات جان خويش ،مسئلۀ
مهم در اين تصوير ،فضاي تاريك حاكم بر آن است ،براي
درك حس ترس ،خشونت و فرار ،مرگ ،اندوه ،بيخانماني
و مرگ انسانهاي بيگناه .نشانهها ما را به حوادثي مختلف
ارجاع ميدهند .لوح سمت راست دنبالۀ حوادث لوح سمت
چپ است .خط روشن انتهاي زمين در لوح دوم امتداد
مييابد و هر دو را به هم متصل ميسازد .و با ارتباط خطی
(خط زمینه) در دو تابلو بیننده روایت را دنبال میکنند.
در لوح سمت راست در ميان همان سرزمين دو شخصيت
نمايندۀ دو گروه فكري و عملي ديده ميشود .در پشت سر
خود سرزميني لخت ،خانههاي عاري از زندگي ،آتش ،دود
و تاريكي باقي گذاردهاند.
در این اثر برای تجزیه و تحلیل ارزشهای هویتی آن،
نشانههای موجود در سطح باال ما را به ژرفترین الیهها
هدایت میکند.
نشانههاي تصويري اعم از رنگ و خط و فرمها دال بر
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واقعيت حاكم بر اثر ،مخاطب را به اليههاي زيرين محل
تشکیل معنا و سرچشمۀ اهداف اصلی اثر هدایت میکنند.
هر دو پيكرۀ درشت و اكسپرسيونيستي و اغراق شده،
با نگاهی خيره به مخاطب مینگرند .هر دو داراي يك
چشم هستند ،نمادی از تکبعدی و یکسو نگری آنهاست..
نشانهای دیگری همچون رنگهای بیانگر و نیز فضاهای
دوگانه متفاوت حاکم بر تصویر ،فضای آرام باال و فضای
پر تحرک پایین ،مکانهای مختلف و متضاد شامل شهری
صنعتی با معماری مدرن معاصر در مقابل شهری قدیمی و
باستانی و نیمه ویران .حرکت بیگانگان که از طرف حامیان
خود و کشتیها و تانکها حمایت میکردند در مقابل
خانوادههای آواره درحال فرار از وطن بدون هیچ پشتیبان
و حامیای به سوی سرنوشتی نامعلوم رها شدهاند.
با جستجو از ميان نشانههاي سطحي اثر به اليۀ زيرين و
بنيادين كه اهداف اصلي و ريشه حركتهاي موجود است
میرسیم .قسمت باالی تابلو سمت چپ ساختمانهای
مدرن معاصر در تضاد با بناهای ساده سمت راست قرار
دارند و برجی که در حال سوختن است و دودش به طرف
دیگران میرود ،آتشی که منطقه را فرا گرفته است .اما
فضای شهر مدرن آرام است و دود و تاریکی و سیاهی و
غروبی که به زودی به تاریکی کشانده میشود در فضای
سرزمین کهن حاکم است .در ژرفای اثر به معانی بنیادین و
عاطفی همچون مهاجرت ،خانواده و هویت آن برمیخوریم،
درواقع وضعيت خانواده در چارچوب مستطیل شکل که
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روبه سوی باالی تابلو دارد ،اشاره به وضعيت نه زندگي و
نه مرگ دارد اين وضعيت هنوز مرگ كامل نيست ،وجود
كودك اشاره به اميد در آينده دارد ،عليرغم اينكه جنگ
و ویرانی آنها را به سوي مرگ و يا فرار و مهاجرت به
سوي فردايي نامعلوم سوق ميدهد .قرارگرفتن خانواده در
چارچوبي تنگ و تاريك به وضعيت مرگ و نابودي اشاره
دارد ،اما حركت آنان رو به جلو و به نوعي فرار از مرگ
هم هست و كودك نماد آيندهاي كه شايد روشن شود زيرا
همۀ بدنش در تاريكي و چارچوب بسته قرار ندارد هنوز
جاي پايش در سرزمينش باقي است و نويد ميدهد كه او
برخواهد گشت و سرزمينش را بازپس خواهد گرفت.
در لوح ديگر كه با خط روشن به لوح ديگر متصل میشود.
دو مرد در كنار هم روبهروي مخاطب و در حال ادامۀ فعاليت
خود هستند و ويرانههايي را كه بر يك تمدن قديمي به بار
آوردهاند پشت سر خود باقي گذاردهاند كه در آتش خشم،
آرام در حال نابودي است ،عناصر نشانهای و نمادین ما را
با عمق فاجعه آشنا میسازد ،آسمان قرمز رنگ ،يك غروب
و يك فضاي آتش و خون که فرارسیدن تاریکی هولناکی
را خبر میدهد .سالح پیشرفته همان کاری را میکند که
شمشیر کوتاه .چشم خیره و حرکت رو به جلو آنان نشان از
بیاعتنایی نسبت به مخاطبین ،معترضین و جامعه جهانی
و ادامۀ اعمال آنان است.
تضاد بين فضاي آرام آن طرف آبها و فضاي پرتحرك
پايين كه اين دو مكان به وسيله كشتي و قايقها و تانكها
و بیگانگان در خشكي ،نشاندهندۀ ارتباط جذبي بين
تعادلهاي موجود در تابلو است ،از طرف ديگر قسمت
اعظم تابلوها متعلق به سرزمين خشكي محل فعل و انفعال
نيروهاست و اين دال بر آن است كه هرچه هست مربوط
به اين سرزمين و اهميت وجود اين مكان است و اهميت
مسئله در منافعي است كه از اين سرزمين درميآيد .اسلحه
در دست هر دو نمایانگر استدالل زور است .نشانههاي
موجود در اليۀ سطحي تابلو ما را به اهداف اصلي روايت
هدايت ميكنند ،از تخصيصيافتن قسمت اعظم تابلو به
سرزمين مورد بحث كه در جاهايي با خط طاليي بر اهميت
آن تأكيد شده دال بر وجود ثروتي نهفته در اين خاك
است و در واقع مسئله ثروت اين سرزمين طالخيز است،
سطح دوم كه همان سطح روايي است ،اين امكان را فراهم
ميسازد تا ارزشهاي بنيادي و اهداف اصلي را روشن
ساخته و در قالب بياني روايي مؤثر به سطح رويه نزديك
كنيم در اين سطح (سطح ميانه) موضوع و مقولههاي
معنايي مطرح شده در سطح زيرين به شكل روايت و با
ارتباطدادن نقشها و عناصر تأثيرگذار قالبهاي روايي
مناسب را تعريف و اشكال و چگونگي بيان آن را مشخص

ميكند و از ديدگاه ساختارهاي روايي و سير روايتي عامل
مسبب و ترغيبي يعني خاك زرخيز و منفعت طلبيها
را ميتوان تشخيص داد .الیۀ روایی این اثر در چیدمان
پیکرهها معلوم است و چند روایت را بازگو میکند که مهم
ترین آنها مساله مهاجرت و آوارگی خانواده هایی است
که از جنگ و ناامنی میگریزند .در اين سير زايشي معنا،
ارزشهاي بنيادي و هويتي و اهداف پنهان اثر در گذر
از سطح معناشناختي روايتي در روساخت متن در قالب
سبك اكسپرسيونيسمي با نشانههاي الزم نمودهاي عيني
و صوري پيدا ميكند (تصویر .)2
در تصوير دوم که اثري از ساندروكيا هنرمند معاصر
ايتاليايي است سير روايتي با بيان اكسپرسيونيسمي ادامه
مييابد .در اين تصوير يك نزاع خانوادگي و از هم پاشيدن
بنيان خانواده ديده ميشود .در اولين تقابل ،مرد تنومند با
هيبت غولآسا و زورمند ،در حال كتكزدن و اذيت و آزار
ما در خانواده است ،مادر در وضعيت دفاعي است و كودك
كه شاهد ماجراست ،براي دفاع از مادر موضع دفاعي و
حتي حمله به خود گرفته و دستان كوچك خود را باال برده
تا در مقابل مرد زورگو كه شايد (پدر خانواده) است از مادر
بيپناهش دفاع كند ،زمينه تصوير به رنگ قرمز متالطم
است ،زير پاي شخصيتها ،تكه سنگهاي صخرهاي تيز و
در هم و نااستوار قرار دارند حكايت از ناپايداري و لغزش
در خانوادههاست ،فروپاشي نظام خانوادگي از دغدغههاي
فكري بشر امروز است و كودكاني كه در اين بين زندگي
نامعلومي خواهند داشت ،كودك به رنگ قرمز تصوير شده
نماد زندگي ،زندهبودن و اميد آينده است كه دچار خشم
شده و از مادر خود يعني موجود حياتبخش و زندگي
دهندهاش دفاع ميكند.
اين كودك نماد كودكان آينده جامعه بشريت هستند كه
عالوه بر مشكالت اجتماعي در مشكالت خانوادگي نيز
درگير شدهاند ،مادر ،حكايت سنت طوالني آزار زنان و
مادران كه همچنان ادامه دارد ،مادر تقريباً زير بار فشار
و ستم مرد سقوط كرده اما دست سبز رنگ كه نماد اميد
به زندگي و ادامۀ حيات است او را نجات ميدهد .مادر
ستون خانواده و پايداري كانون خانواده است .سرسبزي
و اميدبخش خانواده است .پناهگاه كودكان است و زندگي
بخش آنهاست ،بايد بماند و استوار باشد.
تقابل در اين تابلو ،تقابل دو فرد (زن و مرد) است اما
ارتباط جذبي بين آنها وجود دارد .عليرغم فضاي قرمز و
پرآشوب حاكم بر صحنه هنوز لكههاي سبز اميد به يك
ادامۀ خوب را نويد ميدهند و فرزند مابين آنها نيز عامل
ارتباط آنها ميتواند باشد.
از نظر نشانه معناشناسي اين تصوير بيانگر نيروي خشم

..............................................................................

مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

71

صدیقه احمدیان باغبادرانی.

تصویر  .2ساندرو کیا ،دشمنی خانواده ،1984 ،رنگ روغن روی بوم.

...........................................................

مأخذ  :بونیتو اولیوا.1391 ،

مهار نشده و وضعيت كشمكش و دعواي خانوادگي است
كه در نتيجۀ مشكالت خانوادگي ،آنها را روبهروي هم قرار
داده ،اندام درشت اغراق شدۀ عضالني مرد و حالت تهاجمي
با بياني اكسپرسيونيسمي ،بيانگر نيروي تخريب و توانش
مرد است در مقابل حالت دفاعي و به زمينافتادن زن و
تماس دست او با زمين كه از سقوط كامل او جلوگيري
كرده زمين هم تكههاي صخرهاي تيز نامطمئني دارد
دست سبز نماد زندگي بخش مادر و عشق مادرانه اوست
كه ميتواند اين تكههاي سبز پراكنده در فضا را به هم
بپيوندد ،يعني هنوز اميد هست و زمين كه در اساطير نماد
مادر است .هنرمند زاويه ديدي را انتخاب كرده كه حركت
تهاجمي از طرف مرد به خانواده صورت ميگيرد ،حركت از
هم پاشيدگي خانواده از طرف او صورت گرفته ،اين زاويه
ديد ،پرخاشگري و درگيري فيزيكي و اذيت افراد خانواده
را از طرف مردان زورگو و بيفكر مردان سياه و خاكستري
برجستهنمايي كرده است .در ساحت اسطورههاي منفي
كه در اذهان جمعي و تاريخي خانوادهها نقش بسته،
همچون باباقلدر و يا غول بيشاخ و دم حاضر شده است.
در فضاي حاكم بر اين نزاع لكه رنگهاي قرمز همراه با تكه
سنگهاي زمين ناهموار و ناپايدار حاكي از گسست و از هم
پاشيدگي نظام اين خانواده را دارد.
كودك بيان اين مدلول است ،نيروي انتقاليافته از مادر و
براي مقابله با خشونت مرد است .او نماد و جوانه نسل آينده
است ،زنده است ،به رنگ قرمز شفاف ،نماد زندگي و اميد
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است از مادر مظلوم واقع شده خود دفاع ميكند ،دستان
كوچك مشت كردهاش را براي دفاع باال برده ،عالوه بر
آنكه پشتوانهاش مادر است كه هنوز مسئول و نجاتدهنده
زندگي است زندگي بخش او نيز هست ،خود نيز در پناه
اين اميد به مقابله با ستم برميخيزد .از همان كودكي
ميآموزد براي بقا و زندگي و حمايت از مظلوم و عزيزانش
بايد بجنگند .حركت دو نيروي مرد و كودك در تضاد و
در جهت مخالف يكديگر است و لكههاي سبز آرامبخش
در حركت متضاد در فضاي متالطم حاكم بر تصوير در
حركت هستند ،براي تقابل با فضاهاي خشونت و ايجاد
آرامش آمدهاند ،مرد از دنياي سياه وارد شده حركت پاي
سياه او ،با ورود به زندگي سياهي را وارد كرده و سفيدي
را نابودي و له ميكند در تضاد با حركت ماليم و چهرۀ
بيدفاع زن كه سبزي و زندگي را به محيط و پيرامون خود
انتشار ميدهد.
تضاد حركت انفعالي و منفعلي است و ارتباط جذبي بين
اين دو ،كودك قرارگرفته ميان آنهاست كه دال بر وجود اين
ارتباط است نشانههاي موجود اين تصوير ،رنگها و خطهاي
بيانگري هستند كه با شدت و بياني شدید به روايت موضوعي
از مسائل مورد بحث جامعۀ امروز پرداخته است ،مرد غولپيكر
مهاجم تيرهرنگ هنوز لكههاي سفيدي به نشانۀ نيروي مثبت
در وجود خود دارد و امكان بازگشت دارد و اين نشانهها از
نيروي دوگانۀ درون آدمها حكايت دارد.
تصوير به صحنۀ تئاتر نزديكشده تقابل دو نيروي مثبت
و منفي هم در درون آدمي تجلييافته و هم در صحنه
روايتي و نمود بيروني و محيط پيرامون متجلي شده است.
وجود كمي نور و روشنايي بر پيكره تيره مرد ميتواند
مدلول پاكي روح و نهاد انساني باشد كه بايد آنرا در وجود
خود جستجو كرد ،تقابل انساني نيروي مثبت و منفي ،در
كل تصوير بين پيكرههاي در حال درگيري و در وجود
خود اشخاص ،تقابل اصلي تصوير است و ميتواند به مفهوم
فرهنگ و تمدن حاكم بر جامعۀ امروز بشري باشد كه هم
با خود درگير و هم با ديگران در تقابل و درگيري بوده
و آرامش زندگي را از خود و حتي سازندگان نسل آينده
ميگيرند ،از هم پاشيدهشدن كانون خانوادهها و رنج و
مشكالت كودكان و تخريب روحيۀ آنان مسائل پيچيده
و مشكالت بسياري را بر جهان امروز تحميل كرده كه
عواقب خطرناكي را نيز در آينده به دنبال خواهد داشت
و جامعه جهاني را نيز مضطرب ساخته است و جنايت و
پرخاشگريهاي جوانان را به دنبال خواهد داشت .نابودي
ارزشها ،باورهاي فرهنگي و رفتارهاي اجتماعي در نظام
خانواده اختالل ايجاد كرده نابساماني ،آشفتگي ،بيتوجهي
به يكديگر ،برخورد و درگيري ،رفتار ناشايست و خشونت
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و بدرفتاري رواج دارد (مككارتي .)569: 1390 ،همۀ
جوامع به شكلي با اين مشكالت درگير هستند.
در ادامۀ تحليل اين اثر ميتوان اليههاي مختلف معنا را
دنبال كرد .در واقع حضور زن كه قسمت اعظم بدنش
زير ضربات وارده كبود و نابود شده با توجه به رنگ سبز
دست ،كه به صورت تكيهگاه قرار گرفته از سقوط و مرگ
كامل او جلوگيري كرده و در وضعيت نه زندگي و نه مرگ
قرار دارد و لكههاي سبز در فضا و متصل به بدن زن بيان
اين مهم است كه هنوز اميد هست ،وجود حركت تعاملي
كودك كه نماد تولدي جديد و ادامۀ زندگي است حضورش
را فرياد ميزند ،حركت دوراني تركيببندي پيكرهها اميد
به بازگشت به جمع خانوادگي مشترك را نويد ميدهد
(تصویر.)3
تصوير سوم اثري گرافيتي از «كيت هرينگ» نقاش
آمريكايي ،در ارتباط با موضوع مواد مخدر ،كه جامعه
جهاني درگير با آن است .اين اثر نیز به شیوۀ گرافیتی
درصدد توجهدادن مخاطبين است.
گرافيتي به نقاشي خياباني ،يا نقاشي اسپريها ،معروف
است اين اثر توسط كيت هرينگ بر روي ديوار شهر
نيويورك اجرا و از جمله موضوعاتي كه پيامهاي بهداشتي
و اخالقي دارد موضوع كراك است.
كيت هرينگ نيمي از عمر خود را صرف كار داوطلبانه براي

پروژههاي متعدد خيريه كرد اين اثر او بيانيۀ قدرتمندي
عليه رواج فاجعه بار كراك است هرچند از سوي مقامات
به خاطر عمل غيرقانوني مورد مضيقه و آزار قرار گرفت
(استال .)115 :1389 ،اين اثر در كنار اتوبان روزولت
نيويورك يكي از پرترددترين مناطق شهري قرار دارد.
الیۀ سطحی این اثر رنگ قرمز و به عنوان نشانه براي جلب
توجه بيشتر ،هشدار و اعالم خطر به مخاطبين به كار رفته و
همراه با خطوط محكم ،خشن و زاويهدار اكسپرسيونيستي،
كلمۀ بزرگ كراك را نوشته كه در جلب توجه و ديدهشدن
كمك ميكند .اسکلت ،جمجمه ،نماد مرگ با عالمت
ضربدر روي گودي چشمان خالي شده توجه را به مسئله
نابودياي كه اين ماده و استعمال آن به وجود ميآورد
توجه ميدهد و به افرادي كه ناآگاهانه و با چشمان بسته
بدان روي ميآورند اشاره دارد .ضربدرهاي روي چشمها
توجه را به چشمها و خوبديدن جلب ميكند .نقشی از
عالمت دالر که رقم صفر را نشان میدهد ،به وضعیت
اقتصادی احتمالی اشاره دارد .تعداد زيادي استخوانها،
جمجمهها و پيكرههايي نامشخص بيجان و نيمهجان كه
در حال سقوط كامل يا نيمه سقوط ديده ميشوند برخي
دستانشان را به نشانۀ شايد كمك و يا ديدهشدن بلند
كردهاند و شايد ياري ميطلبند .نيروي رنگ و خط حاكم
بر اين اثر شكلي از وحشت ،خشونت ،پول كثيف و مرگ
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و خردشدن نيروهاي جوان را به مخاطب انتقال ميدهد.
اين اثر با نشانههاي موجود ،مخاطب را به سطح عميق
و ژرفاي اثر یعنی الیۀ سوم كه عوامل تأثيرگذار هستند
ميكشاند .كلمۀ كراك ،آشغال و زباله است همراه با
جمجمهها و استخوانهاي مردگان در ميان انسانهاي
مبتاليي كه همچون عروسکهای خردشده در زیر دست و
پا ماندهاند و هنوز نيمهجاني دارند ،در فضای دارای رنگ
قرمز و يك هشدار است از واقعيتي عيني و ملموس كه در
دنياي پيرامون ما وجود دارند و قابل دركاند .براي رسيدن
به هويت اصلي و بنيادين اين هشدار ،بايد در ساختار
زيرين و انتزاعي فرو رفت ساختارهايي كه به جامعه و
خانواده و نظامهای اجتماعی مربوط ميشود .ريشههاي
اين فساد مصرف مواد مخدر در جامعه و زندگي مردماني
است كه ناخواسته در دام منفعتطلبان افتادهاند كه از
طريق باندهای مافیایی تسلط مالي اقتصادي و پولي خود
بر فرهنگ و كل ارزشهاي اجتماعي و خانوادگي سلطه
يافته است .اشاره به دالر ،اشاره به پولهای کالنی است که
در این میان نقشی اساسی دارند.
مصرف مواد مخدر از جمله كراك از طريق شبكههاي
مافيايي مواد مخدر و قاچاق هر سال هزاران جوان را به
دام مرگ ميكشانند ،جواني و زندگي آنان را نابود ميكنند
تا به سرمايۀ پولي خود بيافزايند ،وجود پيكرههاي بسيار
در حالتهاي مختلف مرگ يا نيمه هوشياري با دستاني
كه به طرف باال گرفتهشده مخاطبين را يعني جهان را به
ياري ميطلبد .نشانههای موجود اعم از نوشتهها ،عالئم و
اعداد همگی در جهت هشدار و اعالم این واقعیت است که
کراک آشغال است و مصرفکنندۀ آن نیز همچون زباله
دورریختنی و در زبالهدانی حاوی اسکلت و ترس و وحشت
و مرگ خواهد بود .اليۀ مياني همان سطح روايي است كه
سوژه اين امكان ميدهد تا اهداف مطرح شده و بنيادين
در سطح زيرين را با دادن غالب روايي مناسب به سطح
رويه نزديك كند .الیۀ میانی روایت کشتار بیرحمانه و
تبدیلشدن انسان ها به آشغال و یا چیزی شبیه آن است
که در شعار اصلی نیز گفته شده است  :کراک اشغال است
« اما در تصویر الیه دومی گشوده شده است کراک انسان را
به اشغال تبدیل میکند روایت اصلی همان روایت استعمال
آشغالی به نام کراک و مواد مخدر است که میلیونها انسان
را در سرار جهان مبتال ساخته است».
در اين سير زايشي معنا ،از طريق نشانههاي موجود در سطح
روايي كه به صورت صوري و ملموس هستند همچون وجود
رنگهاي مشخص و بيانگر ،پيكرهها و عالئم و جمجمه و
پول با عالمت دالر و استخوانها و بمب در حال انفجار
ميتوان به مفاهيم بنيادين و عوامل مؤثر در ژرفساخت
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اثر و سطح زيرين پي برد .اما در سطح روايي هنوز جايي
براي اميد هست ،تضاد مرگ و زندگي با نمايش پيكرهها
به وضوح آشكار است و دستاني كه مانند غرق شدگان باال
نگهداشته شده و آخرين فرياد كمك را برميآورند ،تا از
طريق رسانهاي غير دولتي و غير رسمي ،براي مخاطبين
عام و غيررسمي كه از اتوبان عبور ميكنند یا از طریق
تصاویر گرافیتی ،از دام اين مرگ و بالي مواد مخدر نجات
يابند .جامعهشناسانی همچون «اولریش» معتقدند آگاهی
افراد از مشکالت جهانی از طریق وسایل ارتباط جمعی
احساس اخالقی مسئولیت فردی برای حل مشکالت را
افزایش میدهد (یورگنسن و فیلیس.)258 :1391،
گرافيتي هنري است مربوط به كوچه و خيابانهاي عمومي
كه به طور مستقيم اهداف هنرمند را به مخاطبين خود
كه در رهگذرند ميرساند ،گرافيتي ،به هر نوع نوشته
تندنويسي شده و بيان بصري ممنوع و خالف مقررات
بر روي ديوار و سطوح مكانهاي عمومي اطالق ميشود
( .)Oxford Dictionary, 2006 : 351که با اهدافي بياني و
روايي در آثار هنرمندان بسياري وارد شده است .گرافيتي
در دهههاي اخير رشد و گسترشي جهاني داشته است،
به عنوان محصول خرده فرهنگي و با حفظ ويژگيهاي
پيامرساني غير رسمي در مقابل اشكال رسمي رسانههاي
دولتي سر برآورده است ( .)Erin, 2008: 2كيت هرينگ
از جمله هنرمنداني است كه همواره انتقادهاي شديد به
آمريكاي معاصر و شرايط اجتماعي و بيماريها داشت .او
طراحيهايي از حيوانات و انسانها با گچ روي كاغذ سياه
اجرا شده و روي پوسترهاي تابلوهاي تبليغاتي متروها
و زير گذرها ميچسباند (آرچر .)166 :1387 ،همواره
ارتباطش را با مردم حفظ ميكرد و از نمايش آثارش در
گالري امتناع ميورزيد .او در زمينه تبليغات و كمكرساني
به بيماران العالج ،مواد مخدر و به خصوص در ارتباط با
ايدز طراحي ميكرد و به نوعي هشدار و آگاهي ميداد،
سرانجام خود نيز در اثر ابتال به بيماري ايدز در 1990
درگذشت .ويروس  HIVفضاي هنري نيويورك را در امان
نگذاشت و بسياري از هنرمندان تحت تشكلهاي مختلف
در راه مبارزه با اين بيماري و ارتقای آگاهي مردم فعاليت
ميکردند و گاه رخدادها و تظاهراتي را نيز به صحنه
ميبردند (همان .)167 :
یافتههای تحقیق

هنرمندان بسیاری در صدد بیان مسائل انسانی و
هشدارگونه در آثار خود هستند .بررسی و تحلیل آنها
از طریق روشهای گوناگون نشانهشناسی و تئوریهای
مختلف همچون الگوی گرماس میتواند منجر به شناخت

ماهنامه باغ نظر /67-76 :)69( 15 ،اسفند 1397

بیشتر نشانه معناها و مفاهیم شد .بحرانهای بسیاری
دنیای امروز را فرا گرفته و در تولید و تحول آثار هنری
نیز اثر گذاشته است .آثار منتخب در این مقاله حکایت
تأثیرگذاری عمیق این رخدادها بر هنرمند است که به
شیوه اکسپرسیونیستی بیان شده و عناصر بیانگر و اشکال
مختلف هرکدام در حکم یک نشانه در نظر گرفته شده که
ارتباط و پیوستگی این نشانهها در شیوهای از نشانهشناسی
هنر با عنوان سیر زایشی معنا چگونگی ظاهرشدن معنا در
گفتمان را دنبال میکند و پرده از الیههای ژرف اثر هنری
برداشته ،ابعاد وسیعی از بحرانهای انسانی و بهمریختگی
ارزشها در جوامع امروز را آشکار میسازند.
از آنجا که نشانهشناسی رویکردی است که به چگونگی
داللت معنایی میپردازد ،آثار نقاشی فضای گفتمانی
مناسبی برای تجزیه و تحلیلهای نشانهشناسی به حساب
میآید که در آن ها نظامهای نشانهای مختلف در ارتباط
با یکدیگر قرار گرفته تا بر کلیت معنایی اثر داللت کنند
و مخاطب را در جهت دستیابی به کشف مفاهیم رهنمون
سازد.
با توجه به رابطه بین هنر و زندگی دامنه وسیعی از
آثار هنری امروز را مشکالت بشری تشکیل میدهند.
هنرمندان ،امروز بیش از گذشته همپای مردم درگیر
مسائل شده و تأثیر گرفتهاند .این بررسی روشنکننده آن
است که عناصر نشانهای به کاررفته در این آثار بسیاری از
حقایق ،از هم پاشیدگی و رکودهای اخالقی جامعه معاصر
را آشکار میسازد.
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بدون شک عوامل گوناگونی باعث شکلگیری فرایند
گفتمانی میشود و یکی از مهمترین آنها را میتوان
در پس نشانه معناها سراغ گرفت .در این مقاله تجزیه
و تحلیل آثار هنری منتخب از طریق شناخت و دریافت
نشانههای تصویری و روابط سایر عناصر در سطح صورت
گرفته ،جهت دستیابی به مفاهیم عمیقتر و پنهان با الگوی
گرماس به کاوش در الیههای مختلف پرداخته تا مفاهیم و
مقولههای بنیادی و ارزشی انتزاعی در گذر از ژرفساخت
به روساخت محل اشکال عینی و معین آشکار شده ،موجب
ظاهرشدن نشانه معناها و وجوه مختلف اثر شده و گفتمانی
تعاملگرا و معنادار را باعث شود .محدودیتهای زمانی و
مکانی سطوح شکسته میشوند و موضوع و مفاهیم اثر
هنری شکلی گسترده و فراگیر و عمومی پیدا میکنند.
با توجه به زمینهها و بافتارهای فرهنگی و اجتماعی آثار
هنری ،در صورت توجه و دقت به ارتباط عناصر ساختاری
و نشانهها در الیههای مختلف ،به جز ثمرات مستقیم که از

جنبههای گوناگون زیبایی شناسی و تولید خالقانه هنرمند
دارد ،به طور غیرمستقیم پیوستگیهای ساحت هنر را
با تحوالت جامعه ،مسائل فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی
آشکار میسازد .در واقع شناخت مفاهیم اثر هنری از طریق
شناخت ارتباط نشانهها در الیههای مختلف ،فارغ از هر نوع
بیان میتواند راهگشا باشد و زمینه دستیافتن به ارتباط
بهتر با داللتهای معنایی اثر هنری را فراهم آورد.
از آنجا که آثار هنری متشکل از نشانهها و روابط عناصر
مختلف تصویری و نوشتاری هستند میتوان گفت یکی
از مناسبترین راهکارهای تجزیه و تحلیل آثار هنری
جهت دستیابی به حقیقت و مفاهیم عمیقتر به کارگیری
روشهای نشانهشناسی و تئوری سیر زایشی معنا گرماس
است که براساس آن میتوان به رمزگشایی و واکاوی در
الیههای مختلف پرداخت و به درک مفاهیم و معناهای
پنهان و آشکار اثر پی برد.
آثار اکسپرسیونیستی به دلیل ساختار خاص خود با رنگها
و خطوط بیانگر ،شکلها و ویژگیخاص قابلیت بسیاری
برای یبان دیدگاه ،عواطف و دغدغههای هنرمند را دارد.
در مجموع ،درک مفاهیم و اهداف مورد نظر در آثار
هنری از طریق بررسی نشانهها و مطالعات نظری مربوطه،
امکانپذیر بوده و می تواند در جهت آشکارکردن بسیاری از
اهداف پنهان متن مؤثر باشد .عالوه بر آن بررسی اینگونه
آثار تأیید و تکریمی است بر هنرمندان متعهد که آثاری
هشداردهنده و تأثیرگذار میآفرینند.
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• شاد قزوینی ،پریسا .)1396( .تحلیلی تطبیقی بر ساختار و فرم در
آثار نقاشی دفاع مقدس و جنگ جهانی اول .فصلنامه مبانی هنرهای
تجسمی.30-13 : )3( ،
• شعيري ،حميدرضا .)1391( .مطالعه نشانه ـ معناها در فرآيند
گفتماني ،در مجموعه مقاالت همانديشي ( .)18تهران  :فرهنگستان
هنر.
• صحافزاده ،عليرضا .)1389( .هنر هويت و سياست بازنمايي .تهران :
نشر بيدگل.
• ضیمران ،محمد .)1383( .درآمدی بر نشانهشناسی هنر .تهران :
نشر قصه.

• مککارتی ،ادواردز .)1390( .مفاهيم كليدي در مطالعات خانواده .ت :
محمدمهدي لبيبي .تهران  :نشر علم.
• میرهاشمی ،سید عباس .)1391( .هنر مقاومت .2تهران  :انتشارات
انجمن هنرهای تجسمی انقالب و دفاع مقدس (ساقی).
• یورگنسن ،ماریان و فیلیس لوئیز .)1391( .نظریه و روش در
تحلیل گفتمان .ت  :هادی جلیلی .تهران  :نشر نی.
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