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سنت در مدرنیسم : رویکردی باختینی به نقاشی های نصرت هللا مسلمیانواکاوی   

http://hezbebad.wordpress.com 

 آرمین مالکی

شکالتی را در پی هنر نوگرای ایران از همان آؼاز به عناصر و نقشمایه های بومی تمایل نشان داده است . این روندی ادامه دار بوده و در مراحل مختلؾ ، م

موارد ارتباط بین رویکرد به هنر مدرن و عناصر بومی ارتباطی سطحی بوده و اثر توانایی مطرح کردن جدی مسائل داشته است به طوری که در بسیاری 

وانسته به شکلی پیچیده و اجتماعی روز ایران  و ارتباط آنها با سنت را نداشته است . در اینجا به بررسی آثار نصرت هللا مسلمیان به عنوان یکی از نقاشانی که ت

ردازیم . بر این باوریم که نقاشی های مسلمیان دارای ساختاری متن گونه هستند ار ارجاع به سنت را در پیوند با زیبایی شناسی ای معاصر به کار ببرد می پمعنی د

ن مفید می یابیم . سطوح گوناگون و به همین دلیل به کار بردن برخی مفاهیم باختینی در باره ی نثر ،به ویژه مفهوم دگرسان زبانی ، را در تحلیل آثار مسلمیا

ن جریان های تازه تر هنر دگرسان زبانی را در این آثار طبقه بندی می کنیم و در زمینه ی نوع پیوند این آثار با زمینه ی اجتماعی شان ، نوگرایی در هنر و همچنی

.مدرن می اندیشیم-پسا  

 

ها نابود و باز آفریده می شود.تصاویر ابزار هایی هستند  تصاویر فقط وقتی برای ما معنی دارند که واقعیت به کمک آن

کارل اینستین– برای تشدید بحران . آن ها الزم نیست باز نمایی کنند بلکه قرار است }صرفا{ باشند  

نام  hetroglot))زبانسان برای نویسنده ی نثر هنری ، بر عکس } ِ شاعر{ ، شیء پیش از هر چیز دقیقا چندگانگی دگر
ها ، تعریؾ ها و ارزش گذاری هایش را آشکار می کند . به جای تمامیت ِ دوشیزه و بی پایان خود شیء ، نویسنده ی نثر 

رو قرار می دهد که آگاهی اجتماعی در شیء به ودیعه نهاده است  یامسیر ها ، جاده ها   و خیابان های چندگانه ای را رو
 (6) میخائیل باختین ، گفتمان در رمان-.
 

چرا مسلمیان ؟ چرا باختین؟ مقدمه:  

به ایران ، مسئله ی باز نمودن هویت ایرانی نقاش و نقاشی اش در رابطه  نخستین سال های ورود هنر مدرنیستاز همان 

در آؼاز با تجربه گری های ملهم از هنر مدرن مطرح شده است .  آزمون و خطا های بسیاری که در این زمینه انجام شده 

(در آثار برخی از نقاشان منفرد یا گروه هایی 0531پراکنده و بدون برنامه ای مشخص بوده اما به تدریج )عمدتا تا دهه ی 

متفاوت و  و فکری . هنرمندان مدرنیستی  دارای گرایشات سیاسی(2)از آن ها به نوعی نظم و ترتیب و قوام می رسد

ای از سنت هنر تجسمی ایران برداشت کنند ، برداشتی که در ؼالب موارد متضاد به نوعی خود را ملزم دیده اند که توشه 

گستردگی رویکرد  گرچه یکی از دالیل   است . شدهدر حد شکل باقی مانده و به دستچین کردن تعدادی "موتیو" محدود 

ست ، ایران داندر  عدم تسلط هنرمند ایرانی به رویکردهای تازه وارد هنر مدرنمی توان شکل گرا و سطحی به سنت را 

می توان استدالل کرد که حضور نوعی اشاره به سنت مشکلی را از مخاطبان  .قویتر هم در این مورد یافتنیست دالیلی 

هنر ) از جمله خریداران و حامیان دولتی ( و حتی خود نقاش حل می کرده در حالی که پیچیده شدن رابطه ی اثر با سنت 

ست :تنها بر مشکالت می افزوده ا  

و (5)هنرمند و مخاطب ایرانی هر دو از نوعی عدم همدلی با رویکرد جهان وطن مدرنیسم اروپایی آزار می دیده اند  

)"خود" که عالقه مند بوده اند ، حتی شده با فشار و تحمیل ، رویکردی مختص خود به این شیوه ی جدید آفرینش ببخشند.

در این چهارچوب رویکرد به سنت بصری بومی )هر چند که بومی" ( -خلقیمی گوییم یعنی خود "ملی" یا از سوی دیگر "

های ؼالب ، چه  توسط مجموعه ی گسترده ای از گفتاردر شرایط نامطلوبی بوده باشد( برای هنرمند ایرانی ای که از قبل 

ناصر ی رسد. وجود عدر خارج چه در داخل ، با عنوان "شرقی" و "بومی" داغ خورده است امری کامال طبیعی به نظر م

در مرحله ای به نهاد های دولتی حامی هنر( کمک می کند که دست کم تا اندازه ای از اتهام  "بومی" به هنرمند ) و 

نیک از رانت هایی با خدمت به ملی گرایی هژمو"ؼرب زدگی" و بیگانگی با جامعه ی خود بگریزند و همچنین متقابال 
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هنرمندان مخالؾ سیستم را نیز در بر 0531-0521طرز تناقض آمیزی در این دوره پدیده ای که به بهره مند شوند )

. از سوی دیگر مطرح شدن جدی رابطه ی رویکرد مدرنیسم با محتوای سنت ، مسئله ی بسیار جدی تر رابطه ی  (گرفته

یگر ، نوعی احساس سنت و مدرنیته در کلیت عرصه های اجتماعی را بیش از حد ملموس می ساخته است . به عبارت د

خطر وجود داشته که در صورت فرا رفتن از سطح "موتیو" مجموعه ی فرهنگی  حاصل به شکلی ؼیر قابل کنترل ، دو 

پهلو ، کنایه آمیز و در نهایت براندازانه از کار درآید. مخاطره ای که با توجه به گسترش جمود فکری هر دو طرؾ دعوا 

مذهبی اش ، قابل قبول نبوده است. –، حاکمیت و مخالفان چپگرا   

این سنت گرایی عمدتا شکلی  دستخود را از گریبان  0531اگرچه صحیح است که برخی هنرمندان مدرنیست دهه ی 

معاصر  0711)بماند که در دهه ی (5)رها کردند و به مدرنیسمی بین المللی پیوستند که از زبانی جهانی سود می جست 

عنی ای که آن ها می شناختند در کشور های ؼربی قدرت اش را از دست داده بود و زبان جهانی آنها این مدرنیسم به م

مدرنیستی هم از -مورد نظر ، نقاشی انتزاعی مدرنیست ، تکافوی نیاز های دوران را نمی کرد...(  جریان ترکیبی بومی

ن ، حتی با زیر و زبر شدن عرصه ی جامعه در حرکت باز نایستاد و متوقؾ نشد ، چرا که نیاز های اجتماعی متناظر با آ

هنوز پابرجا مانده بود. با این حال شرایط جدید تجربه گری های جدیدی هم می طلبید و یافت می جریان انقالب و جنگ ، 

شدند هنرمندانی که مخاطره ی درگیر کردن جدی نقاشی مدرنیست و میراث بصری بومی ) و در نتیجه مسئله ی سنت در 

( را بپذیرند. زمان آن رسیده بود که به این دوگانگی تحمیلی شکل و محتوا پایان داده شود. گویی آنان از طریق شکلیت

 آفرینش هنری خود پذیرفته بودند که 

"مطالعه ی هنر ... می تواند و باید بر جدایی میان رویکرد "شکلی" انتزاعی و رویکرد "ایدئولوژیک" به همان اندازه 

کند . شکل و محتوا در سخن یکی می شوند اگر بدانیم که سخن پدیده ای اجتماعیست ، اجتماعی در تمام  انتزاعی ؼلبه

 )میخائیل باختین ، گفتمانانتزاعی" سطوح و در تک تک مولفه هایش ، از تصویر... گرفته تا دور از دست ترین معانی 

 در رمان ، پاراگراؾ اول(

مطالعه ی برخی ساز و کارهاییست که در م است عنوان کنیم که موضوع ُجستار ما بعد از این پیش زمینه ی طوالنی الز

به کار بسته می شود. در ادامه نشان می  هنرمندان آثار نصرت هللا مسلمیان ، یکی از نمونه های چشمگیر این دسته از

دهیم که تحلیل نقاشی های او چگونه می تواند بر امکانات هنری موجود برای گذار از این مرحله ی حساس نور بتاباند 

با برگرفتن توشه ای می توان چنین تحلیلی را در مورد آثار نقاشان ایرانی دیگری نیز پی گرفت.(  باشیم که منکر بی آنکه)

هیم باختینی به حوزه ی افی که روزالیند کراوس در انتقال مرمان" باختین و همچنین تالشمان در نظری از مقاله ی "گفت

هنر تجسمی کرده است می کوشیم برخی تکنولوژی های نشانه شناسانه ی مورد استفاده ی مسلمیان را واکاویم و در این 

به در بریم. ارجاع های تاریخی و دیداری را آشکار کنیم و  به سالمت سر  میان از پیچیدگی و دیریابی شیوه ی کار او

ی امروز ایران بتوانیم بارگران نظری ای را که بر می داریم با دست آورد هایی ملموس و قابل فهم در حوزه ی هنر تجسم

پسامدرنیسم –درنیسم به مرز های مجهول و کژدیسه ی آنچه در هنر کنونی ایران شکاؾ م وجهان توجیح کنیم حتی شاید

  دانسته می شود نظری بیاندازیم.

چیزی که هست ، جهت تیز کردن ابزار نظری مان چاره این نداریم جز این که در این مرحله نگاهی اجمالی به آنچه از 

و  مقاله ی باختین برای ما مفید است و شیوه ی سازگار کردن مطالب او )که در اصل در باره ی سبک شناسی رمان است

 به هنر کالمی می پردازد( با هنر تجسمی بیاندازیم.

 میان  پرده ی نظری : نظریه ی رمان باختین ، کاغذ های پیکاسوی کراوس

جهان انگلیسی زبان مهمترین نوشته های میخائیل باختین را حدودا چهل سال بعد از نگارش و انتشار آنها در روسیه )ی 

عنوان یک نظریه پرداز ادبی در جایگاهی دشوار قرار داشت. هسته ی مقاومتی  شوروی( کشؾ کرد. او در زمان خود به

کمابیش تک نفره در میان دو جریان ؼالب نقد ادبی روزگار خود بود. او از یک سو به تقابل با نظریه ی ادبی فرمالیست 

بود و خود ارجاعی مطلق روسی می پرداخت که در موازات زبانشناسی چون سوسور به بررسی شکلی آثار ادبی مشؽول 
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اگر نه فرض دست کم ایدئال می گرفت . از سوی دیکر ، در سپهر سیاسی سالهای نخستین حاکمیت شوروی ، او  را اثر

ناچار از سر و کله زدن با حامیان جزم اندیش رئالیسم سوسیالیستی و نقد ادبی متناظر با آن بود و سر سپردگی بال شرط 

سی اجتماعی روز را ، چنان که مد نظر آنان بود ، نمی پذیرفت . موقعیت پیچیده ای که مانع از اثر ادبی به مقتضیات سیا

آن شد که خود و آراء او همچون نظریه پردازان فرمالیسم یا مکتب پراگ ،دست کم به این زودی ها ، سر از اروپا در 

وی را ؼیر ممکن کرد. باختین به جای آن از قرار گرفتن او در میان نظریه پردازان رسمی فرهنگ شورآورد و همچنین 

 تبعیدگاهش در ازبکستان سر در آورد و برخی از آثار او جز انتشار به نام همکارانش راهی به سوی نشر نیافتند. 

در مقابل فرمالیست ها که در راستای ناب گرایی ادبی شان ، که در شکل افراطی اش در آثار برخی شاعران فوتوریسم 

یژه خلبنیکوؾ متجلی می شد، نقد شعر را کانون نقد ادبی می دانستند ، باختین در دوره ی بلوغ پرثمر فکری روسی به و

خود رمان و ادبیات منثور را موضوع بررسی های ادبی  قرار داد. با این حال نثری که مورد نظر او بود با نثر مورد 

فت و بعد ها به رین تجلیش را در رمان های گورکی می یاعالقه ی نویسندگان معاصرش در شوروی ، نثری که شاید بهت

متفاوت بود.بر خالؾ آثار گورکی که جنبه ی ادبی شان در خدمت تبلیػ اندیشه در دن آرام شولوخوؾ ،  شکلی تعدیل شده

ای مشخص قرار می گرفت ، رمانی که باختین در نظر داشت اثری چند صدایی بود. متنی در نهایت در آمیختگی )و در 

، بی آن که آنها در هم  نتیجه ؼیر ناب ( که می توانست سپهر های زیستی گوناگونی را در بر گیرد و به هم مربوط کند

بکوبد و به نتیجه ای سر راست و یگانه دست یابد . تخیل گفتگویی چند صدایی او در مقابل کلیه ی رویکرد های تک 

صدایی به ادبیات ، چه سوسیالیستی و چه نابگرا ، قد علم می کرد.  به این ترتیب نام باختین با تحلیل رمان های نویسنده 

گره خورد ، اگرچه دامنه ی تطبعات ادبی او فراتر می رفت و از فراز مرز های زبانی ادبیات  ای چون داستایوفسکی

 انگلیسی و فرانسوی را نیز در بر می گرفت . 

در مقاله ی پرنفوذ "گفتمان در رمان" باختین ادعایی کمتر از بنیانگذاری سبک شناسی رمان ندارد. او رویکرد های رایج  

مانی گفتمانی واحد در رمان می داند و آنها را از این جهت که از تکثر گفتان را تحلیل سبکی ِدوران خود به سبک رم

بلکه بی ربط می یابد. در مقابل ، رمان از نظر او مجموعه ایست حاصل از  رمان ؼافل شده اند نابسنده ، همسان ساز و

مولؾ ، سخن راوی ها ،  سخنبر می شمرد :درآمیختگی عناصر گفتمانی متفاوت و ناهمگون که او به شکلی اجمالی 

.آشکار است که این شکل های گوناگون گفتمان ،شاید به استثنای سخن  ژانرهای وام گرفته شده ، گفتگوی شخصیت ها

مولؾ ، از کیفیت آفرینش ناب هنری برخوردار نیستند ، بلکه برگرفته ای هستند از شیوه ی سخن گفتن تیپ های گوناگون 

زمان خاص اجتماعی ، عناصر فرهنگ رسمی و مسلط ،گزاره های حکمت آمیز رایج درباره ی جهان و ... -در یک فضا  

هنر رمان نویس در ممکن کردن همزیستی این گفتمان های گوناگون آشکار می شود . او باید بتواند ضمن در کنار هم 

شمول و عرفانی بر آنها اجتناب کند ، چیزی که به نظر قرار دادن و مرتبط کردن این گفتمان ها ، از تحمیل دیدگاهی همه 

باختین داستایوفسکی بر خالؾ نگرش رمانتیک نویسندگانی چون هوفمان قادر به انجام آن است .سبک شناسی رمان به 

مامی معنای تحلیل کردن رابطه ی گفتمان های موجود در رمان است .  اما اگر جهان بینی فراگیری وجود ندارد که بتوان ت

این گفتمان های متکثر را از منظر آن دید و از آن نقطه موفقیت هنری رمان را قضاوت کرد ، پس این دقیقا چه چیز است 

که این گفتمان ها را با هم در رابطه قرار می دهد؟ در این مورد باختین  نظری مطرح می کند که اهمیتی فراتر از 

رمان ، می یابد : موضوع خاص مورد توجه او ، یعنی سبک شناسی  

تنها آدم اسطوره ای ، که با نخستین کلمه به جهانی دوشیزه و از نظر زبانی نا متعین می پرداخت می توانست سراسر از 

جهت گیری متقابل گفتگویی با کلمه ی بیگانه آنگونه که در }رویارویی{ با شیء اتفاق می افتد اجتناب کند.گفتار انسانی 

گیری متقابل چنین امتیازی برخوردار نیست : فقط به شکلی مشروط ممکن است از این جهت انضمامی و تاریخی از 

  )همان( بپرهیزد و صرفا در حدی معین .

او صراحتا عنوان می کند که طیؾ گسترده ای از پدیده های زبانی و ادبی تا زمان او از دیدگاه فلسفه ی رایج زبان ) 

مانده بوده اند. هر کلمه وقطعه ی کالمی در جایگاهی که به کار می رود ، باری سوسوری( دور –فلسفه ای فرمالیستی 



4 
 

 

گفتگویی آن با دیگر کلمات در سخن های گوناگون بر می خیزد. جایگاه کلمات در  تاریخی با خود دارد که از سوگیری

ی شود ، نتیجه می شود و به جای فرهنگ از ارتباط تعداد کثیر متون رایج در حوزه ی آن ، که به متون ادبی هم محدود نم

داعی مدلول که بر پایه ی تمایزات درون نظام زبان استوار است ، مجموعه ای پیچیده از ت-تقابل سوسوری داده شده ی دال

های بینامتنی قرار می گیرد: رویکرد مورد توجه باختین از این نظر در قطب مخالؾ سوسور قرار می گیرد که در آن 

ن نظام زبان و گفتار های پراکنده به شکلی بنیادی واسازی می شود . از دیدگاه گفتگویِی باختین ، یک تقابل موجود بی

قطعه ی گفتار نه زنجیره ای عرضی از کلمات منقاد نظام زبان ) که می تواند از دیدگاه قواعد آن صحیح یا نا صحیح باشد 

اه کلمات را تعیین می کند ، همین تکه پاره های گفتار اند و نه ( بلکه خود بخشی از کنش بنیانگذاری زبان است.آنچه جایگ

باختین تصریح می کند که هر زبان یکپارچه ای پدیده ای ساختگیست و حاصل تحمیل نظامی باالدست و در فراسوی آنها .

ر گوینده و هر بدین سان از دیدگاه باختین ، ه نوعی مرجع اقتدار که در عین حال هیچگاه به قدر کافی مقتدر نیست.

هر آنچه که ما می گوییم تا اندازه ای پاره ای از گفتار دیگران  از سوی دیگرگفتمانی دارای زبان خاص خویش است 

از قبل داده شده بلکه پدیده ایست اشباع از ایدئولوژی و نظرورزی. زبان  دستوری. از دید باختین ، زبان نه یک نظام است

  ضاد های اجتماعی و جهان بینی بازیگران آن نموده می شود.از همان آؼاز همچون میانجی ت

 در این مقاله  برای باختین محوریت دارد مفهوم "دگرسان زبانی" ست .  عالوه بر "سوگیری گفتگویی" مفهوم دیگری که

یجاد کردن ی مرکز گریزیست که در زبان در مقابل تالش برای اهااز دیدگاه باختین ، "دگرسان زبانی" مجموعه ی نیرو

زبانی واحد و منسجم مقاومت می کند . باختین حیات یک زبان زنده را ) بر خالؾ یک زبان تاریخی فراموش شده که فقط 

 یمجموعه ی نیرو های مرکزگریز زبان یکپارچه ی ادبیات با  از طریق متون ادبی با ما ارتباط می گیرد ( حاصل تقابل

خش کردن حوزه ی زبانی و تقسیم کردن آن نه تنها به لهجه های گوناگون بلکه ی( می داند که با بخش ب)دگرسان زبان

ایدئولوؤیک می پردازد.حوزه هایی همچون زبان گروه های مختلؾ اجتماعی ، نسل های -همچنین به حوزه هایی اجتماعی

 گوناگون ، زبان های حرفه ای و ژانر های زبانی. 

–در اثر خویش گرد می آورد ، بدون این که آنها را از حوزه ی اجتماعی  رمان نویس عناصر دگرسان زبان متنوعی را

ایدئولوژیک خودشان منتزع کرده باشد. او به جهان بینی های زبانی مختلؾ امکان بیان شدن می دهد ، در عین حال که 

آنها را مجبور می کند تا در خدمت ارباب دومی باشند. نکته ی کلیدی برای باختین این است که در یک رمان موفق ، نمی 

نیکی از یکدیگر جدا کرد. با وجود این که دگرسان زبانی در بافت رمان توان این جهان بینی های زبانی را به شکلی مکا

حس می شود ، به سادگی نمی توان با تکه تکه کردن متن ، مثال قرار دادن عالمت های نقل قول ، به مجموعه ای از 

ر دگرسان زبان کارکردهای مجزای عناصر دگرسان زبان دست یافت . نویسنده ی رمان تکنیکی به کار می برد که عناص

از دید ودر آن چند پهلو و طنز آمیز جلوه می کنند و پاره ی واحدی از گفتار از دید یک جهان بینی زبانی به یک معنی 

دیگری به معنی دیگری خواهد بود. او با تحلیل رمانی از چارلز دیکنز نشان می دهد که چگونه قطعاتی واحد می توانند 

گفتار  هجوسمی" از دیدگاه جهان بینی زبان "مولؾ" معانی ای گوناگون و متضاد بیابند و به از دیدگاه جهان بینی زبان "ر

 رسمی رایج بیانجامند. 

اندیشه های کندن  ای برراه را براستفاده ی چند کارکردی و ذاتا آیرونیک از عناصر دگرسان زبان است که توجه به همین 

. باختین هنگامی که به پی ان در حوزه ی نقد هنر تجسمی باز می کندو کاربرد ش باختین از حوزه ی هنر های کالمی

دوره ای از نظریه پردازی درباره ی هنر تجسمی را پشت گیری اندیشه های پرنفوذش در حوزه ی رمان می پرداخت ،

و برقرار  سر گذاشته بود . با اینحال محوریت عمده ی نظریات او در زمینه ی هنر تجسمی مسئله ی مولؾ است نه متن

کردن ارتباط بین فاز اول و دوم اندیشه ی او به سهولت میسر نیست . در واقع او پیامد اندیشه هایش در باره ی تخیل 

ادامه دادن این کار به تعویق افتاد و بر عهده ی متفکران  گفتگویی و دگرسان زبانی را به حوزه ی هنر تجسمی امتداد نداد.

یالدی با کتاب "کاؼذ های پیکاسو" ی روزالیند کراوس دوباره در دستور روز قرار گیرد.م 71دیگر ماند تا در دهه ی   

کراوس در این کتاب تالش می کند تا با بررسی برخی از کوالژ های اولیه ی پیکاسو و مقابل هم قرار دادن مفهوم کوالژ و اقتباس ، 

م در هنر قرن بیستم دست یابد. او در این میان به شکلی پیچیده ، دست در نتیجه اصل و بدل ، به قراعتی نو از دوران اوج آوانگاردیس
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به دامن اندیشه های باختین نیز می شود و برای تحلیل برخی جنبه های این آثار ، از آراء باختین درباره ی داستایوفسکی سود می 

ر منتظره به سوی محتوای خبری تکه روزنامه را به شکلی ؼی (، کوالژ بتری روی میز 0)شکل کراوس کانون تحلیل این آثارجوید.

شدن و چسباندن آنها توسط  هایی که پیکاسو در کوالژ ها به کار برده است سوق می دهد و توجه ما را جلب می کند که شیوه ی بریده

به عنوان نمونه ای بی توجه نیست . به عبارتی ، کوالژ های پیکاسو نسبت به محتوای عنوان های درشت یا حتی متون خبری  پیکاسو

سرراست از دگرسان زبانی و فراتر از آن ، دست ورزی دگرسان زبانی به وسیله ی یک مولؾ )چنان که باختین در باره ی 

 داستایوفسکی عنوان می کند ( معرفی می شود.

را تحلیل کرد ، شباهتی تام با  از نظر کراوس ، دیدگاه های مختلؾ چندگانه گرا و یگانه گرایی که می توان از طریق آنها این آثار 

رویکرد های مورد اشاره ی باختین دارد. به طور مثال رویکردی که عالقه مند است کوالژ بطری روی میز را به عنوان بازنمایی 

دی محتویات جسته گریخته ی مکالمه ای بر سر میز کافه ببیند ، رویکردی یگانه گراست )شبیه رویکرد هوفمان به رمان ( و رویکر

که این اثر را به عنوان بیانیه ای در زمینه ی آوانگاردیسم و عدم اصالت مدیوم های مرسوم هنری ) که اوریجینال تر از تکه های 

ند . در مقابل ، رویکرد چندگانه ویی موجود در این اثر ؼافل می ماروزنامه دانسته می شوند( تفسیر می کند نیز از سوگیری گفتگ

، مخلوط با تبلیؽات و در  هین ، با تحلیل رابطه ی شکل گفتمان روزنامه ، که در آن اخبار به صورتی پراکندگرای مورد نظر باخت

نهایت به شکلی تفریحی عرضه می شوند و ترکیب چندگانه ی گفتمان های موجود در اثر پیکاسو که سعی می کند برای این داده های 

 خبری جایگاهی بیابد شناخته می شود.

امیدواریم در ادامه نشان دهیم ، آثار نصرت هللا مسلمیان در پرتو مالحظات باختین در زمینه ی دگرسان زبانی چنان که 

درخششی ویژه می یابد. به نظر می رسد می توان رابطه ی آثار مسلمیان با سنت و همچنین رابطه ی آیرونیک و پیچیده 

از دیدگاه دگرسان زبانی ،بهتر فهمید. از سوی دیگر با گوشه ای که بین سنت و مدرنیته در آن ها برقرار می شود را 

چشمی به نظریات کراوس ، باید بتوان از این منظر مسیری برای اندیشیدن درباره ی رابطه ی این آثار با مدرنیسم ، و 

ود.نحوه ی قرار گیری شان در رابطه با برخی شکاؾ های مفهومی نظریه پردازی مدرنیسم در قرن بیستم بازگش  

 هنرمند و آثارش : چه جورنقاشی؟

رویکرد نصرت هللا مسلمیان در طول دوره ی فعالیت هنری اش به نقاشی ، خالی از فراز و فرود نبوده و دوره های 

مختلفی را تجربه کرده است ، پس بهتر است تا ازین دیرتر نشده ، مشخص کنیم که منظور ما کدام مسلمیان است. گذشته 

در مجموعه های چاپ شده هم یافت  جز تک و توکی پیش از انقالب او ، که دسترسی به آنها دشوار است واز نقاشی های 

در موزه ی  0531مسلمیان آنگونه که امروز شناخته می شود از مجموعه ی نقاشی های جنگ که در سال نمی شوند ، 

بطه ی هنری معنی داری بین این آثار و آنچه هنر های معاصر تهران به نمایش در آمد آؼاز می شود. گرچه شناسایی را

او امروز نقاشی می کند ، کامال میسر است ولی تؽییرات چشمگیری هم وجود دارد. به جز رویکرد او به سطوح بزرگتر 

و ترکیب بندی های پیچیده تر ، در مجموع می توان گفت که در گذر این سالها عالقه ی او به وام گرفتن تصاویر از سنت 

از این جهت که کمتر در جهت استطار کردن   0511بصری پیشین رو به رشد بوده و همچنین در سالهای دهه ی  های

خودش است ،شکل شجاعانه تری هم پیدا کرده است .می شود حدس زد که افزایش خاص  شیوه ی طراحی سنت در میان

ری همراهی داشته ، گرچه در اینجا برنامه ی ما افزایش عالقه اش به نقل قول بصپیچیدگی در ترکیب بندی آثار او با  

 بررسی تاریخ تطور هنری آثار مسلمیان نیست . 

برای مقصود ما کافیست مشخص کنیم آثاری که مورد تحلیل ما قرار می گیرد ، مربوط به دوره ی پس از نقاشی های 

ود گسست درکارنامه ی هنری نقاش مورد جنگ می شود . این انتخاب به دلیل شیوه ی تحلیل ماست و ربطی به ادعای وج

به عنوان  آفریده شده اند 0511که حول و هوش سال  نظر ندارد.برای پرهیز از کلی گویی و دراز گفتاری ، دو نقاشی را

این انتخاب تا حدودی به دلیل  بدون عنوان هستند.  هر دو نقاشی مطابق معمولنمونه ی تحلیلی در آثار او برگزیده ایم.

های جذاب نشانه شناختی این دو اثر به خصوص بوده و تا اندازه ای جهت سهولت کار. به ویژه یکی از این دو  ویژگی

( و ما معتقدیم که علی رقم حسن نیست منتقد مورد نظر ، به سختی در حق 2اثر اخیرا مورد تحلیل و نقد واقع شده )شکل 

ه ما را بر تاکید بر اهمیت رابطه ی نقاشی مسلمیان و سنت های ( . این خود یکی از شواهدی ست ک4آن جفا رفته است  )
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این آثار بدون در نظر گرفتن پیشینه ی تصویری مورد اشاره ی  نقدبصری قدیمی تر ایران وا می دارد و تایید می کند که 

 آنها منجر به نتایج ناصوابیست.

بزرگ و با تکنیک اکریلیک است. صرؾ نظر از ، اثری در ابعاد  0517، بدون عنوان  2نقاشی ارائه شده در شکل 

گنجشک کوچک سبز رنگی که نزدیک ضلع باالیی اثر دیده می شود ،نشانه ی تعیین کننده ای که دربرخی از بازنمایی 

های کوچک اندازه ی اثر به کلی گم و گور شده است ، باقی کار در نگاه نخست به قرائتی سرراست از زیبایی شناسی 

روی می کند . دقیقتر ، اثر چندان دور از قراردادهای زیبایی شناختی اکسپرسیونیسم انتزاعی به نظر نمی مدرنیستی پی

رسد و در هنر ایران ، نوعی نزدیکی سبکی با آثار نقاشی مثال چون فریده الشایی در آن احساس می شود.ترکیب بندی 

مهید وحدت آفرین کمان های موازی ، که برخی آن شکلی اثر در کمال صحت و سالمت است . در برخی از نواحی آن ت

را ویژگی ترکیب بندی های مسلمیان دانسته اند مشاهده می شود. به ویژه ، شتک رنگی سفید تقریبا رو به باالیی که در 

سمت چپ اثر دیده می شود ، صرؾ نظر از این که شیوه ی اجرای آن دقیقا چه باشد ، به شکل جذابی فضای تاریک باال 

می بخشد. تنوع رنگ های  پویایی پرخاشگرانه به مجموعه ی کار دست چپ را از انفعال در می آورد و حسی از

ت و محدودیت ، قابل توجه اسدرخشان به کار گرفته شده ، که طبیعتا در برابر زمینه ی تیره جلوه ی خاصی یافته اند 

شود. به طور خاص از نوعی رنگ بافت دار سبز استفاده شده که در برخی آثار قدیمی تر  رنگی خاصی مشاهده نمی

نقاش هم مسبوق به سابقه است . خالصه شهر در امن و امان است تا وقتی که پی می بریم آن گنجشک کوچک بی آزار ، 

، اثر کمال الملک. آنگاه است که با  ، طبیعت بیجان با گلدان و پرنده ی شکار شده 5و نه فقط آن ، ارجاعی ست به شکل 

 سیلی خروشان از قرائت های تطبیقی اثر رو به رو می شویم ، چنانکه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

آن اندازه سرراست درچهارچوب زیبایی  ، در برخورد اول  4م داد ، شکل اثر دیگری که مورد بررسی قرار خواهی

دقیقا اکسپرسیونیسم انتزاعیست و نه کوالژی بی ضرر ، گرچه  عناصری از هر دو شناسی مدرنیستی قرار نمی گیرد. نه 

بخشی از اثر، با رنگ زمینه ی روشن تر جدا شده و برای کار خاصی ، شاید تجربه را دربر دارد و فراتر از آن دوست .

ای معروؾ به هم پیوسته شده و گری در زمینه ی طراحی آزاد ، کنار گذاشته شده است. ما بقی اثر به کمک همان کمان ه

تا اندازه ای هم در زمینه ی روشن نفوذ کرده تا گسست ناخوش آیندی پیش نیاید. عناصر بصری دیگری به شکلی 

آنها تصویری از یک نگاره ی ایرانی ی از کوالژوار و به شکل های هندسی نامنظم در سطح اثر قرار گرفته اند که یک

در کار آشکار  روشنیتفاده از تکنیک ایمپاستو و پاتینا مشاهده می شود ، شیوه ای که به با اس یست . نقش پردازی های

)هنر در   (Arte Artem Demonstrar)کردن تبار مدرنیستی اثریست که بر اساس وارونه گویی مدرنیستی معروؾ 

نر ( شیوه ی مادی و زمخت و نه چنانکه نقاشان دوره ی رنسانس می گفتند در پنهان کردن ه آشکار کردن هنر است 

 آفرینش خود را به رخ می کشد.

همین "پنهان کردن هنر" در آفرینش برخی با این حال چیزی که ما را در راستکیشی مدرنیستی اثر به تردید می اندازد ،  

و با عناصر بصری دیگر است ، یعنی تکه کاؼد های تک رنگ درخشانی که به نظر می رسد به سطح اثر چسبانده شده 

توجه به ابعاد اثر کامال بزرگ اندازه اند. الزم است پیش از کنجکاوی بیشتر تاکید کنیم که تکه کاؼذی در کار نیست و در 

واقع این عناصر "کوالژی" عناصری نقاشی شده اند. دلیل آن هر چه باشد ، از تالش برای منتقل کردن کوالژی کوچک 

ری با ماندگاری فیزیکی کافی ، نوعی بی وفایی نسبت به مدیوم نقاشی در چنین به سطح بومی بزرگ  گرفته تا آفریدن اث

عملی مشاهده می شود ، اگر چه شیوه ی اجرای آن رندانه باشد و نقاش وقت اش را برای بازنمایی پارگی کاؼذ به کمک 

 قلم موی موی سمور تلؾ نکرده باشد.  

ن عناصر "مدرنیستی" که در عین حال مدرنیست نیستند )چنانچه به این نمونه ی "پنهان کردن هنر" ، به نمایش گذاشت

( هم دیده می شود( به همراه در کنار هم قرار دادن کوالژ گونه ی 3شکلی افراطی در اثر معروؾ زیگمار پولکه )شکل 

بر آن می  عناصر فرهنگی و بصری نا متجانس ) که در مواردی شامل نقل قول هایی از خود نقاش هم می شود ( ما را

دارد که در این آثار چیزی فراتر از زیبایی شناسی ناب گرای مدرنیستی تشخیص دهیم . به عبارت دیگر در اینجا 



7 
 

 

بخشی از پشتوانه ی  به عنوان سازگارتر خواهد بود اگر مدرنیسم را ، چنانکه عناصر برگرفته از نقاشی سنتی را ،

 است .  نقیضه پردازانهرد های رندانه و فرهنگی نقاشی درک کنیم که عالقه مند به رویک

 ( به عنوان شکلی از سخن نقاشانه نقیضه پردازیپارودی )

اگرچه تاریخ پارودی در هنر مدرنیست به برداشت های پیکاسو از ال گرکو در اوایل قرن بیستم می رسد )تشییع جنازه ی 

رویکردی جا افتاده و معمول به نقاشی در نظر گرفته زمان درازی الزم بود تا پارودی به عنوان (1)( 0710کاساگماس ،

شود. برداشت آزاد هنرمندان مدرنیست اوایل قرن بیستم از میراث نقاشانه ی اروپا ، بیش از آن که بر رابطه ای فعال با 

ی که در گسترش شیوه ی بیان نقاشی جدید با برگرفتن آن اصول موفق ترکیب بند سنت تاکید گذارد ، تمهیدی بود در جهت

آثار استادان گذشته به کار رفته بود . نوعی نگاه باوهاوسی که بیشتر هسته ی انتزاعی کار گذشتگان را جدی می گرفت و 

حتی رویکرد هنرمندان اوایل قرن بیستم به مجسمه ها و ماسک های افریقایی را نمی توان چندان در بند درون مایه نبود.

سیاهان دانست ، چرا که عمال هنرمندان به معنا و شیوه ی کاربرد این اشیاء در  بدون اشکال توجه به میراث فرهنگی

از دیدگاه هنر )فرهنگ های اصلی چندان عالقه ای نداشتند و بیشتر مفتون بیان قوی شکلی و ناهنجاری باب روز این آثار 

یجاد کرد الزم بود تا از پس نقل آزادانه زلزله ای که پاپ آرت در نظریه پردازی هنر ا شده بودند.  (رسمی آن زمان اروپا

ی عناصر ؼیر هنری )تبلیؽات و عناصر فرهنگ عامه( در اثر هنری ، نقل قول "بی شرمانه" از هنرمندان دوران های 

 (1)گذشته نیز ممکن و مقبول گردد.

قاشان نوپرداز خود را ملزم چنانکه در مقدمه عنوان کردیم ، در هنر نوپرداز ایران اوضاع کامال متفاوت بود. بسیاری ن

می یافتند تا آثارشان را به نوعی با میراث بصری بومی مرتبط کنند و از این جهت ، خیلی زود به سراغ نقل قول از آثار 

این رویکرد بومی گرا ، دست کم تا مدت ها ، باعث به  (5)هنر اسالمی ، به ویژه عناصر معمارانه و تزئینی ، رفتند.

 باعثریان هنری شکوفا نشد و بلکه آنان را از درک ماهیت جهان وطن جریان مدرنیسم بازداشت و وجود آمدن یک ج

دلخوش شدن بسیاری از آنان به آفریدن آثار "مدرنیستی" با امضای ایرانی و صرؾ نظر کردن نسبی از گسترش 

آب و هوای جهانی هنر پس از دهه ی  آوانگاردیسم هنری )چه در قلمروی نظر و چه در قلمرو آفرینش( گردید. با تؽییرات

، رشد بطیء همین جریان هویت پرداز هم می توانست فرصتی برای همراه شدن جریان هنر ایران با  میالدی هفتاد

برداشت های روز هنر جهان فراهم کند ، که با تؽییرات ناگهانی ای که با ورود "هنرمفهومی" به ایران اتفاق افتاد ، از این 

هره برداری چندانی نشد. در این میان بودند نقاشانی که بی توجه به این فضای عمومی مسیر جدی تطور آثار فرصت نیز ب

این شیوه ی  در اینجا جهت روشن شدن سازوکار و توانایی هایخود را پی گرفتند و به نتایج جالب توجهی نیز دست یافتند.

 می پردازیم. از آثار مسلمیان ای نمونه  ، به تحلیل  نقیضه پردازی

را با  5و شکل  2، نقاشی شکل )البته یک پرنده ی زنده و یک پرنده ی مرده(چنانچه بر اساس موقعیت پرنده ی کوچک 

در یکدیگر منطبق کنیم ، متوجه تطابق های دیگری هم می شویم که برخی بیشتر شکلی و برخی بیشتر مفهومی هستند : 

هر دو مورد شیء تیز نیزه مانندی وجود دارد که به سوی پرنده نشانه گرفته شده است. پایین پرنده ، در اثر جدید تر ، 

همچنین شتک فضای رنگینی قرار داده شده که از حیث درخشش بیشتر رنگ با دست گل اثر قدیمی تر مطابقت دارد . 

ی خود می تواند عنصری در نقاشی کنشی مدرنیستی تلقی شود ،توجه رنگی سفید مورد اشاره در قسمت قبل ، که به خود

گل اثر قدیمی تر به سمت چپ تابلو جلب می کند. بافت سبز رنگی که نزدیک لبه ی راست اثر  هما را به تمایل دست

نیز دیده می  جدیدتر به شکلی تیز و هراس انگیز از زمینه ی سیاه بریده شده ، نوعی بافت سازی که در آثار دیگر نقاش

شود ، از نظر جهت گیری با گل های کوچک تزئینی اطراؾ دست گل در اثر قدیمی تر تطابق دارد. حتی به نظر می رسد 

نی های موازی را در بی توجه نبوده و مجموعه ای از منحنقاش به پاره متنی که کنار پایه ی گلدان قرار داده شده نیز 

 اده است . کنار قاب اثرش به جای آنها قرار د

در نگاه نخست چیزی که چنین بازنمایی دوگانه ای را جذاب می کند ، خود مداری نقاشی جدیدتر از دیدگاه زیبایی شناسی 

خودش ، یعنی زیبایی شناسی مدرنیستی ست . اثر طوری ساخت یافته که به نظر می رسد به خودی خود کامل است و 
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قاش با استفاده از عناصر شکلی ای که در راستای نگرشی مدرنیستی به نقاشی نیازی به مکملی در تاریخ نقاشی ندارد. ن

پرورانده ، اثری کامل به وجود می آورد اما پس از آن ، با ایجاد آشنایی زدایی قابل توجهی ، به ما یادآوری می کند که 

ی و قرائت بازنمایانه با توجه به سنت ( اتفاقا با اثری بازنمایانه رو به رو هستیم.دو سطح قرائت )قرائت مدرنیستی انتزاع

اثر در کنار هم قرار می گیرند و واژگانی واحد می توانند بسته به تمایل متعلق به یک سطح یا سطح دیگر قرائت شوند. 

 ( دارد.meta-stableدر هر دو سطح قرائت ، حالتی نیمه پایدار )

شی به کار رفته ، چیزی شبیه کاربرد دگرسان زبانی در رمان در اینجا علی رقم هماهنگی واژگان دیداری ای که در نقا

در دو جهان  ای دریافته می شود که می تواند گزاره های مورد نظر باختین به چشم می خورد. کل نقاشی به منزله ی 

را مدام به  آشنایی زدایی حاصل از گذار بین این دو سطح زبانی ، جذابیت ایجاد می کند و مازبانی متفاوت قرائت شود. 

شک می اندازد که آیا باید زیبایی شناسی مدرنیستی صوری اثر را جدی بگیریم یا نه؟ آیا شتک رنگ سفید ، ابزاریست 

سامانه ی داللتی بازنمایانه؟ آیا  یست انتزاعی ، یا نشانه ای در یکبرای بیان احساسات پرخاش گرانه ی یک اکسپرسیون

ی بیان آشفته ی حرکت و شور هستند یا جایگزینی برای متن موجود در نقاشی منحنی های موازی نزدیک قاب ، نوع

 قدیمی تر، یا شاید حتی اعتراضی به آن؟

، عالوه بر آشنایی زدایی و تردید افکنی در زیبایی شناسی "اصلی" مورد  نقیضه پردازانهالیه های دوگانه ی بازنمایی 

اهم می آورند. نقاشی در قرن نوزدهم اثری به وجود آورده که در آن نظر نقاش ، امکان حاشیه زنی بر سنت را نیز فر

در دوران معاصر اثری می آفریند که نخست به آن نقاشی و سپس به  ی دیده می شود. نقاشی دیگربرخی عناصر طبیع

دو نقاشی ارجاع نقاشی معاصر به عناصر طبیعی ، تنها از خالل مقایسه ی عناصر طبیعی مورد نظر آن ارجاع می دهد.

در معلق متن یک دیدگاه نقاش قدیمی تر طبیعت گرایانه است )صرؾ نظر از پدیده ی نسبتا ؼریب وجود  فهمیده می شود. 

،  می خواهندمی کرده است آنچه ولی نعمتانش یک تابلوی طبیعت گرا( . جایگاه او ، به عنوان یک هنرمند درباری ایجاب 

ا لحنی درباری در ستایش مهارت نتیجه اثری شده است به همراه یک کتیبه بآنگونه که آنها می خواهند به تصویر کشد. 

کشته بر سر اندازی شاه که دست کم از دیدگاه امروزی ترکیب نشانه ای عجیب و نامتجانسی بروز می دهد : پرنده ای  تیر

 و آراسته در گلدانی مجلل و ملوکانه .شاداب گلی  هکنار دست ای )تیری( تیز نیزه

امکانات  نقیضه پردازانهقابل درک است که نقاش معاصر ما بخواهد در برابر این وضعیت واکنشی نشان دهد و رویکرد 

بسیاری در این جهت فراهم آورده است. او با سبز رنگ و زنده کشیدن پرنده به تجلیل از او پرداخته )به نوعی 

( و همچنین با اضافه کردن رنگ قرمزی نظرگیر بر سر نیزه ، خشونت موجود در کنش شکار پرنده را نمادپردازی کرده 

عریان کرده است . جایگاه گل ها را ، به عنوان عناصری "زیبا" که قادرند کنشی خشن و خونین را برای بازنمایی 

اهنگی که به کار برده ، از منحنی های خشن مقبول سازند مورد توجه قرار داده و در میان اشکال هندسی همو پسندیده 

قرمز رنگ استفاده کرده است . ساخت مورب دسته گل که برای نقاش قرن نوزدهم احتماال تمهیدی جهت به هم زدن تقارن 

و ایجاد حرکت بوده ، در نوع بازنمایی نقاش معاصر چیزی شبیه کنش روی برگرداندن شده است )به این ترتیب همچنین 

وی بر وجود ارتباط بین این دو نقاشی ایجاد شده است(. او باجایگزین کردن مجموعه ای از خطوط در هم ، کتیبه شاهدی ق

داده است ، گویی این کتیبه را مشتی مزخرفات دانسته که درکار پرده پوشی مورد هجو قرار را ی حاشیه ی اثر قدیمیتر 

 ددمنشی و سرکوب است.

همگنی زبان مدرنیستی نقاشی خود ، رندانه امکان ارجاع و ابراز عقیده سیاسی و فرهنگی مسلمیان در این اثر ، با حفظ 

بدینسان گرچه اثر به صورت کلی واحد دیده می شود ، اما به شکلی دوپهلو چیز دیگری هم را به وجود آورده است . 

انتزاعی به دور می دارد. با این حال هست و درگیر مجموعه ی نشانگانی دامنه داریست که آن را از انزوای  معمول اثر 

این اسرار بر همگنی ، سرشت نمای گروه پرشماری از آثار مسلمیان نیست. به ویژه از دهه ی هشتاد به بعد ، در آثار او 

تالش هایی در جهت به وجود آوردن نوعی نقاشی چند ساحتی می بینیم که به شکلی آشکارتر ، کثرت مجموعه ی فرهنگی 

 عش را نمودار می کند و خود را در گذرگاه شیوه های گوناگون نقش پردازی مستقر می سازد.مورد ارجا
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 پیچیدگی های ساخت داللتی : سه سطح دگرسان زبانی در آثار مسلمیان

پی می گیریم ، به این امید که  (4)شکل بررسی کارکردهای نشانه ای آثار مسلمیان را با توجه به اثری از دسته ی اخیر

وح دگرسان زبانی طبقه بندی نهایتا در تعداد معینی از سطبتوانیم پیچیدگی های داللتی ای که این آثار ایجاد می کنند را 

  کنیم ، سطوحی که گاهی هماهنگ با یکدیگر عمل می کنند و درک کردن هر یک مستلزم توجه به دیگری هم هست.

که مورد دوم به ویژه با نقل قول چاپ سنگی موجود در  ستمجموعه ای از هماهنگی ها و تضاد ها 4بدون عنوان شکل 

اثر نموده می شود.در میان قطعات هندسی کوالژ گونه  )البته که کوالژ نیستند ( و نقل قول هایی از آثار دیگر نقاش 

ایرانی دوره ی قاجار جلب نظر می کند. بر  ،واقعی یا خیالی، تکه ای از یک صحنه ی نبرد به شیوه ی چاپ های سنگی

پس زمینه ی آتشی عظیم و فروزان ، پیکر سواری با زره و کاله خود به همراه شمشیر و بخشی از موکب سواری دیگر 

دیده می شود. مجموعه ای نشانه ای با ارجاعی مشخص به فرهنگ سلحشوری ایران قدیم که منزوی و بی ارتباط با دیگر 

ی به نظر می آید ، تا وقتی که توجه کنیم اخگری از آتش افروخته ی مجلس چاپ سنگی بر بخش هایی از عناصر نقاش

ا طراحی های قسمت فیگوراتیو اثر و نزدیکی اش نقاشی اصلی هم گرفته است . پاره آتشی که به دلیل شباهت اجرای آن ب

 به رنگ زمینه تا اندازه ای مخفی شده است . 

آتش ، نقشی عمودی به رنگ سبز تیره قرار دارد که با تکنیک پاتینا و ایمپاستو اجرا شده است و از در نزدیکی پاره ی 

نقطه ی تقاطع دو کمان درخشان ساختار دهنده ی اثر عبور می کند . هنگامی که به این نقش در پس زمینه ی نشانه ای 

می شود ، سرو مرتفع و شکوهمندی که اگرچه بر نقاشی ایرانی بنگریم ، به آسانی تصویر درخت سرو برای ما تداعی 

اثر قرار گرفته ، گویا آتش دامان او را نیز بی نسیب نگذاشته است . نقاش با استفاده از قرابت های فضاهای نشانه  کتار

اعی این زنجیره ی تدای ، از تکنیکی متناسب با نقاشی انتزاعی برای نقیضه پردازی نگارگری ایران استفاده کرده است.

مشابه همان ل می شود. لکه از لحاظ بصری کام با لکه ی سبزی که در فضای سفید سمت راست نقاشی قرار داده شده ها 

سرو به نظر می آید ، با این تفاوت که اینبار اگر بیشتر دقت کنیم متوجه می شویم راه راه تیره ی عمودی آن در واقع 

یک کارت پرسنلی یا سندی رسمی را  ار آن قرار گرفته که در مجموعکن خطوط نوشتار است و چیزی شبیه عکس هم در

 پدیدار می کند. 

بدین ترتیب در سطح اثر ، یک زنجیره ی داللتی شکل گرفته که جهان گذشتگان را به جهان معاصر متصل می کند.نخست 

اه تکه ی آتش به اجرایی از طریق ارجاعی تاریخ هنری ، به جهان سلحشوری گذشته رهنمون می شویم ، سپس به همر

مدرنیستی متعلق به نقاشی امروز )سرو( می رسیم و بعد از طریق شباهتی بصری متوجه سندی می شویم که به شکلی سر 

راست خود تکه ای از جهان معاصر است . در هر مرحله ، با نشانه ای روبه رو شده ایم که نخست ، در قلمرو زبانی ای 

ر به چیزی دیگر استحاله می یابد. با تعمق بیشتر و تؽییر م ، چیزیست و سپس در زبانی دیگکه ما به آن رجوع کرده ای

چنانکه پیشتر نیز اشاره کردیم ، سازوکاری که این تؽییر نوع قرائت ما ، به ناگاه نوعی از آشنایی زدایی پدیدار می شود .

 داده است ، همان دگرسان زبانیست . ی کار اثر جاقرائت ها را ممکن کرده و به شکلی عمیق در قلب کرد و 

ترتیب پیچیدگی ،  هبا توجه به آنچه آمد ، دراینجا می توان موارد کاربرد دگرسان زبانی را در سه سطح گوناگون ، ب

 سامان داد: 

ر سطح مدیوم : هنگامی که نقاش کارکردی را با مدیومی "اشتباهی" )مثال سطوح رنگی کاؼذ دگرسان زبانی د -0

رنگی مانند به جای کوالژ( انجام می دهد. نخست اثر در چهارچوب قرارداد های زبانی کوالژ قرائت می شود ، 

 در حالی که بعد می فهمیم چنین نبوده است . 

امی که نشانه ای در آؼاز متعلق به مجموعه ی نشانه های نقاشی دگرسان زبانی در سطح باز نمایی : هنگ -2

انتزاعی به نظر می آید ، اما پس از آن معلوم می شود که در رابطه با شیئی واقعی یا نقشمایه ای در آثار 

. در مواردی نقاش از این شیوه جهت تدقیق خارق العاده ی داللت ،  دیگران کارکرد بازنمایانه داشته است
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جهت تمایل گل های  2ع دادن به جنبه ای گنگ و انتزاعی از یک نقشمایه ، استفاده می کند . مثال در شکل ارجا

، سرو در شکل  5)شتک سفید رنگ در شکل  درون گلدان به شکلی مجزا و منتزع مورد اشاره قرار می گیرد.

4 ) 

به یک سنت بصری خاص می نماید  دگرسان زبانی در سطح تاریخ بصری : هنگامی که نشانه ای ابتدا متعلق -5

اما از طریق آن نوعی واسطه ایجاد شده و به سنت بصری دیگری ارجاع داده می شود . )مورد سرو ابتدا به 

نظر نشانه ای از نقاشی مدرنیست است اما پس از آن پی می بریم که متعلق به سنت نگارگریست . سند عکس 

 مدرنیست را با نشانه های هنر پاپ و مشتقات آن معاوضه می  کند. (دار در جهت مقابل ، قرار داد های نقاشی 

به کار بردن این شیوه های داللتی ، در نهایت منجر به آفرینش اثری می شود که گرچه ممکن است در آؼاز به مفهوم 

از نظام های گوناگون مدرنیستی "ناب" به نظر آید ، اما در واقع درگیر و دار مجموعه ای پیچیده ای از ارجاعات و آگاه 

قرارداد های بصری ست . اثری که گرچه از رویکرد های نقاشی امروز کامال آگاه است اما از ارجاع به گذشته نیز 

ناتوان نیست و در مواردی حتی به نظر می آید داعیه ی ریشه شناسی مشکالت زندگی معاصر در مجموعه ای از مطابقت 

هنر بصری گذشتگان را نه به عنوان مجموعه ای از نقش مایه های گیرا و یا هویت . چنین اثری  های تاریخی را دارد

ساز ، بلکه به عنوان مجموعه ای از نشانه ها در گفتمانی تاریخی مورد توجه قرار می دهد و می خواهد به شکلی فعال در 

 فالت ایران مشارکت داشته باشد. گفتگویی همه گیر بر سر دشواری های مردمان امروز و رابطه ی آن با میراث تاریخی

 مدرنیسم؟ -جمع بندی : گذار به پسا

یا  : چرا مسلمیان ؟ چرا باختین ؟  امیدواریم  با این جستار توانسته باشیم به دو پرسشی که در ابتدا مطرح شد پاسخ دهیم 

ت و رابطه ی رویکرد او به به شکلی تفصیلی تر ، جایگاه مسلمیان در نقاشی معاصر ایران از چه نظر قابل توجه اس

کدام است . آثار ، به ویژه مفاهیم دگرسان زبانی و تخیل گفتگویی ، نقاشی با آراء میخائیل باختین در باره ی رمان 

 ا در این زمینه چیست و ربط اینمسلمیان به چه نیاز های فرهنگی ای پاسخ می دهند و رویکرد هنری و نشانه شناختی آنه

. چنانکه دیدیم مسلمیان متعلق به نسلی از نقاشان پس از انقالب است که آثار آنها به رویکرد های م استدو به یکدیگر کدا

به نوعی در معمای الینحلی که از ابتدای ورود هنر جدید به ایران مطرح  های قبل تر مربوط می شود وهویت گرای دهه 

  (5)ن باشیم؟ شیم و در عین حال خودماشده بود سهیم است : چگونه مدرن با

دلیل الینحل بودن این معما را بررسی کردیم و از ناسازگاری بنیادی رویکرد های هنر مدرن و هویت گرایی و نگاه به 

با این حال ، در صدد انکار اهمیت تالش نقاشانی که پای در این راه گذاشته اند نیستیم ، بلکه عالقه مندیم با سنت گفتیم . 

قدری جا به جا کردن مختصات نظری مسئله ، دقیق تر به نیاز های فرهنگی واقعی ای که این نقاشان متوجه آن بوده اند 

بررسی در آوریم که در گذر زمان پاسخ هایی نیز یافته ل پرسشی قابل توجه کنیم و آن را نه به شکل یک معما ، که به شک

ایران به شکلی پراکنده در صدد  نوگرای است. در واقع دو معضل واقعی ای که به طور همزمان مطرح شده و نقاشی

ی و دیگری افتن راه حلی برای آن بوده ، یکی رها شدن از قرار داد های طبیعتگرایی خشک اندیشانه ی کمال الملکی

تر سیاسی و اجتماعی ایران بوده که برای بسیاری زیر عنوان عام  برقرار کردن رابطه بین فعالیت هنری و مسائل کالن

سنت تجلی کرده است . به دلیل مجموعه ای از شرایط پیرامونی ، این دو تمایل برای مدتی طوالنی به شکلی نا هماهنگ و 

ست با این حال در دهه های اخیر ، راه هایی برای پیوند دادن آنها به یکدیگر آشکار شده ا تصنعی در کنار هم قرار داده

 شده است که یکی از آنها راهی است که نقاشی مسلمیان در پیش گرفته است.

در اینجا نقاشی نه به شکل "تابلو" ای بازنمایانه ، و نه به شکل سطح محدود رنگی مورد عالقه ی مدرنیست ها منکشؾ 

ست . بلکه نقاشی به مثابه ی متنی دگرسان زبان در نظر گرفته شده : مجموعه ی پیچیده ای از نشانه ها که داللت شده ا

های چند گانه دارند و سنت های بصری و رویکرد های تکنیکی گوناگونی را به یکدیگر دوخت و دوز می کنند.ضمن 

آثار عناصر بازنمایانه با قدرت حضور دارند ، اما فضایی که بررسی انواع مختلؾ این دگرسان زبانی دریافتیم که در این 

آنها را در بر گرفته فضاییست حاصل همبستری تداعی های مفهومی و اصالت شکلی. اثر نقاشی در عین حال که خودش 
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ثار است و در گفتگو با سنت های بصری ، چه سنت های بومی و چه مدرنیسم ، به سر می برد. به عبارت دیگر ، این آ

هنر مدرنیست ؼربی را نیز ، همانطور که  تاریخ نقاشی بومی را ، به عنوان بخشی از میراث فرهنگ بصری خود به 

 کار می گیرند. 

شی کردن به مثابه ی آفریدن متنی قابل خوانش ، بر خالؾ آفرینش اثری تک ساحتی و "ناب" ، گرایشی پسا مدرن نقا

(8) محسوب می شود در اینجا به طور طبیعی و بدون تماس چندانی با جریان های نو به نو جایگزین که به نظر می رسد  

شونده ی هنر ؼرب از دل فعالیت نقاشی نو گرای ایران روییده است .  این درحالیست که در مرحله ای بعدتر و به طور 

و وارد شده است ، بدون اینکه  مجزا رویکرد های "هنر مفهومی" که درواقع طالیه دار پسا مدرنیسم بوده اند بسته بندی

، مسلمیان  توجه شایسته ای به همفاز بودن برخی از گرایشات هنری که در خود ایران بالیده با این گرایش شده باشد.

حل کردن تنش بین نو گرایی و دقدقه های محلی موفق عرض یابی می شود ، ُپلی است میان نقاشان عالوه بر این که در 

ی آشکار می کند که گسست بین مدرن و مدرنیست" ایرانی. به عبارت دیگر ، وجود چنین رویکرد– "مدرنیست" و "پسا

مدرن وارد شده ، از -مدرن در هنر ایران ، تا حدود زیادی تصنعی است و بارقه هایی از آنچه بعد تر تحت عنوان پسا-پسا

 پیشینه ی هنری داخلی هم قابل استنتاج بوده است . 
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