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نشانه-معناشناسی بعضاً در پی آن است تا ارتباط بین نشانه های داللت مند یک اثر را دستورمند کند و از این طریق گزارشی از 
روایتی که در پیِش رو دارد ارائه دهد و معنا را از عمق متن با مدد از نشانه های ظاهری استخراج کند. مربع معنایی که به کمک 
تضاد های عناصر اصلی و معناساز یک اثر هنری - چه در قالب یک متن ادبی چه در قالب یک فیلم یا نقاشی - ترسیم می شود 
ابزار بســیار خوبی برای بررسی شکل گیری فرآیند معنا می باشد. آنچه در آثار جواد بیاد بسیار به چشم می خورد، وجود سیر 
زمانی در آثار اوست و به نظر می رسد همواره با کمک گرفتن از این سیر زمانی سعی کرده است مفاهیمی را گسترش دهد که 
در ذهن می پروراند. آثاری که برای تحلیل در این مقاله استفاده شده اند عالوه بر این که از آثار فروخته شدة این هنرمند است، به 
نظر می رسد از مهم ترین تابلو های این نقاش می باشد که دارای »ویژگی های شکل گیری معنا با مدد از سیر در زمان«  است. در 
سیر پژوهش به چگونگی تولید معنا از تضاد های میان جنگ در سیر زمان و صلح در زمان معاصر پرداخته شده  است و همچنین 
در قالب مربع معنایی استفاده کردن از رنگ ها برای شکل گیری مفهوم مد نظر هنرمند توجیه نشانه - معناشناسیک شده  است. 
در پایان می توان به این نتیجه  گیری رسید: تفکر خالق این آثار، مبنی بر حرکت از جنگ اندیشه های قومی و مذهبی به سمت 
آرامش درونی انسان است که با مدد از عناصری نظیر امنیت، مطالعه، عشق و از همه مهم تر دین به دست  خواهد آمد. در واقع، 
این آثار به کمک نشانه- معناشناسی به صورت روش مند به یک روایت داستانی تبدیل شده است که معنایش در سیر زمانی شکل 

می گیرد و به کمک مربع معنایی می توان به ابعادی از کالم آن پی برد.
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از يونان باستان تاكنون فيلسوفان، 
زبـان شـناسـان  و  منطق دانـان 
پرداختـه انـد.  معنـا  مطالعـۀ  به 
متمايز  و  عمده  به سه شاخۀ  معموالً  معنا شناسی  لذا 
تقسيم می شـود: معناشـناسی فلسـفی، معناشـناسی 
منطقی، و معناشناسی زبانی )روشن و اردبيلی، 1399: 
با  معنا  شناخت  حوزة  در  كه  مباحثی  از  يكی   .)13
شناختی  بازنمايی  بحث  می شوند،  مواجه  بسيار  آن 
ساختـار بنـدی  مفهومی نظام  قالب  دو  در  كه   اسـت 
می گيرد. قرار  بحث  مورد  مفهومی  محتوايی  نظام  و 

نظام ساختاربندی مفهومی، اسكلت و چارچوبی برای 
محتوايی  نظام  و  می آورد  به وجود  مشخص  صحنه ای 
ارائه  را  آن صحنه  جوهری  و  اصلی  جزئيات  مفهومی 
می دهد )همان، 58(. لذا برای دريافت معنا از يك اثر 
نياز است ابتدا به چارچوب صحنۀ مورد بررسی پرداخته 
 شود و سپس به ارتباط بين عناصر مختلفی توجه شود 

كه در جريان آن صحنه ايجاد ارتباط می كنند.
معموالً نشانه- معناشناسان سعی كرده اند ارتباط بين 
نشانه های داللت مند يك اثر را ساختارمند كنند و از 
در  دهند.  ارائه  پيِش رو  روايت  از  گزارشی  طريق  اين 
و  می آيد  دست  به  تصوير  يك  از  روايت  پژوهش  اين 
فرآيند معنا از اين روايت بررسی می شود. لذا بايد نگاهی 
اساسی و درست از تصوير ارائه داد. پس پيش فرض اين 

عناصر  از  مجموعه ای  تصوير  كه  است  آن  بر  پژوهش 
نشانه-معناشناسی است. بنابراين كم و بيش به زمينه ای 
مرتبط  است،  زبان  دستور  نظام  دارای  آن  قواعد  كه 
می باشد )شعيری و ديگران، 1393: 9(.نشانه معناشناسی 
می كوشد به صورت روش مند ابعاد كالم را مطالعه كند. 
يكی از ابعاد كالم همان »مربع معنايی« است )عباسی، 
1394: 124(. لذا با روايت شناسی در اين حوزة كالمی 
می توان به فرآيند توليد معنا در نقاشی های مورد بررسی 

رسيد.
و  روايت شناسی  رموز  بايد  روايت،  شناخت  برای 
روايت گری شرح داده شود. برای خوانش و فهم روايت، 
و برای طرح پرسش و رسيدن به پاسخ، بايد با رمزگان 
تشكيل دهندة آن روايت آشنا شويم )پرينس، 1395: 
113( و عناصری را شناسايی كنيم كه محتويات نقاشی 
)اثر يا متن( را از يك وضعيت به وضعيتی ديگر منتقل 
يا  وضعيت  مجموعه  يك  از  روايت،  كه  چرا  می كند، 
كنش به وضعيت ديگر می رود و از نظر زمانی، زنجيره ای 
در   .)160 )همان،  می دهد  ارائه  رويداد ها  مجموعۀ  از 
تابلو های جواد بياد اين زنجيرة زمانی مدام بين گذشته 
و حال، در تغيير است و به عبارتی، در تاريخ گذشته و 
حال سير می كند و مدام ذهن را از يك نقطه به نقطه ای 

ديگر منتقل می كند.

فاعل كنشگر

مقدمه
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جواد بياد نقاش و هنرمند ايرانی 
دزفول  شهر  در   1367 متولد 
است. او در نُه سالگی به نقاشی 
عالقه مند شد و در سيزده سالگی نقاشی را جدی تر و 
خودآموخته ادامه داد. در بيست سالگی دغدغه جدی 
زندگی او نقاشی بود و از آن پس، هدفمندانه  تر آن را 
دنبال كرد. بياد در زمينۀ خلق آثار مفهومی- معناگرا 
با چاشنی رئاليسم جادويی تا امروز فعاليت خود را با 
تكنيك رنگ روغن ادامه داده است )URL 1(. او تاكنون 
بيش از ده نمايشگاه انفرادی و گروهی در ايران برگزار 
كرده  است كه از جملۀ آنها نمايشگاه هايی در گالری 
برد  نام  می توان  را  مژده  و  نياوران  كاخ  نگر،  شكوه، 
)ibid(. تقريباً در اكثر آثار جواد بياد، معنا محوری با 
مدد از سير تاريخی به چشم  می خورد. با وجود اين، 
و  تاريخ  در  سير  اثر  چهار  اين  در  نگارنده  عقيدة  به 
اجتماعات مختلف سبب شكل گيری معنای روايی در 

اين نقاشی ها شده است.
»فعل  مجموعۀ  از  كه  دارد  نام  »سجده«  اول  نقاشی 
دنيای معاصر« است. در اين نقاشی عناصری تاريخی 
از زمان های گذشته تا زمان حال كاماًل مشهود است و 
هنرمند سعی كرده است تا نوعی توليد معنا از حركت 
گذشته تا امروز را در حركت های بيرون به داخل نقاشی 

داشته  باشد )تصوير 1(.

معرفی آثار 
مورد بررسی

تصوير1. جواد بياد، سجده، تابستان 1395، رنگ روغن روی بوم،
 گالری مژده، )URL 1( 110×180 سانتيمتر
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نقاشی دوم نيز از همان مجموعه است و »ملك الكالم« نام 
دارد. در اين نقاشی عناصر تاريخی از به تصوير كشيدن 
انسان های مختلف و نحوة زيست آنها از زمان های گذشته 

تا زمان حال مشاهده می شود )تصوير 2(. 
عنوان  با  است  يادشده  مجموعۀ  از  هم  سوم  نقاشی 
»بطالن« است. در اين نقاشی المان های تاريخی بيشتر 
در جغرافيای متفاوت به تصوير كشيده شده اند كه از 
نوع پوشش افراد تا مكان ها و عالئم مختلف، زمان ها و 

مكان های مختلفی را نشان می دهد )تصوير 3(.
معاصر«  دنيای  »فعل  مجموعۀ  توضيح  در  بياد  جواد 
در استيتمنت )بيانيۀ( نمايشگاه می آورد: »به كارگيری 
رنگ های گرم به نوعی نمادی از گردونۀ حوادث زمانه 
است كه شايد برای بعضی از افراد، موجبات تعيش و 

ارتزاق را فراهم كند كه در فصل خود، همجوارشدن با 
اين گرما، شالودة افكار را درهم می ريزد.در اين مجموعه 
سعی در به چالش كشيدِن وقايع و اتفاقاِت معاصر و مصور 
كردن هياهوهايی كه در اين ميان با مداخلۀ انسان ها، 
ايفای نقش می كنند را داشته ام. نمادها و تمثيل هايی 
و  به معنا  برده ام، هركدام  به كار  اين مجموعه  كه در 
مفهومی خاص اشاره دارند و ابزار و تكنيك های نقاشی 
مرا ياری كردند تا اين اشارات را به مخاطب انتقال دهم.

برای مثال، انگيزه و شكل گيری استفادة من از "گل" در 
آثارم اين گونه شكل گرفت: انسان های خوب و واال در 
نظر من تمثيلی از گل های قالی هستند، نه انتظارِ باران 

دارند، نه دلهرة چيده شدن و صد البته ماندگارند«.

تصوير 2. جواد بياد، ملك الكالم،تابستان 1396، رنگ روغن روی بوم، 
گالری مژده، )URL 1( 169×130 سانتيمتر

تصوير3. جواد بياد،بطالن،پاييز 1396، رنگ روغن روی بوم،
 گالری مژده، )URL 1(  190×150 سانتيمتر
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نقاشی چهارم با عنوان »يارا تسلط« از مجموعۀ »دايرة 
تكامل« است. در اين نقاشی المان های تاريخی بيشتر در 
جنگ های قومی و مذهبی و نيز ادامۀ حيات يك انديشه 

از زمان گذشته تا امروز را نشان می دهد )تصوير 4(.

)متولد  گرمس  ژولين  آلژيرداس 
1997 در ليتوانی( پس از انتشار 
معناشناسی ساختاری )1999( و 
دربارة معنا )1970( مشهورترين نظريه پرداز »معناشناسی 
روايت« شد )احمدی، 1392: 161(. گرماس در كتاب 
معناشناسی ساختاری نظريۀ »نشانه شناسی روايت« را 
بنا نهاد و درنتيجه، اين برداشت كه ساختار يك داستان 

با ساختار يك جمله همانند است، به يكی از فرضيات 
معيار در روايت شناسی تبديل شد. وی هفت نقش روايی 
پراپ را در قالب سه جفت »فاعل/مفعول«، »فرستنده/

همان  فاعل  داد.  كاهش  »ياری گر/حريف«  و  گيرنده« 
قهرمان پراپ است، و مفعول عبارت است از شخص يا 
شیء مورد جست وجو. وی شخصيت ياری گر و بخشنده 
را در هم ادغام نمود و قهرمان دروغين و حريف را نيز 
از ديگر سو گرماس شخصيت  قرار داد.  در يك مقوله 
گيرنده را نيز وارد فهرست خود نمود، كه شايدبتوان اين 
شخصيت را تا حدی معادل شخصيت اعزام كنندة پراپ 
در نظر گرفت، اين شخصيت قهرمان را به دنبال چيزی 

می فرستد )عباسی و مرادی، 1396: 263 و 264(.

تصوير4. جواد بياد، يارا تسلط، تابستان 1399، رنگ روغن روی بوم، گالری مژده، )URL 1(120×150 سانتيمتر

فرآیند روایی 
شکل گيری معنا
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گرماس بر اين باور است كه بايد از سطح گذشت و به 
بتوان  اين وسيله،  به  تا  وارد شد  اليه های عميق متون 
عالوه بر ساختارهای سطحی معنادار، ساختارهايی را كه 
در ژرف ساخت متون واقع شده اند نيز پيدا كرد، زيرا اين 
ساختارهای درونی و عميق هم دارای داللت معنايی اند 
)عباسی، 1393: 58(. گرماس سعی كرد بين ساختارهای 
يك اثر ادبی و ساختارهای يك جمله نزديكی و پيوند 
برقرار سازد. در واقع، در مدل كنشگران شمار كنشگران به 
شش می رسد و روايت فقط می تواند تعدادی يا همۀ آنها را 
داشته باشد.نحو روايی اين روايت در شكل )1( به نمايش 
درآمده است. جهت فلش ها نحو روايتی بين كنشگران را 

نشان می دهد )همان، 68 و 69(.

داستان،  و همين طور  روايت  نحو  گرفتن  از شكل  بعد 
موضوع قابل توجه در نظريات گرماس، تغيير نظام معنايی 
از دوگانه به نظام معنايی چهارگانه )يا چهار قطبی( است. 

است.  تضاد  حاصل  معنا  سوسوری،  دوقطبی  نظام  در 
بعدها گرماس آن را به نظام چهارقطبی تغيير داد تا اين 
قطب های متضاد بتواند در درون يك نظام گفتمانی پويا 
عمل كند. در اين نظام، حركت از يك قطب به قطب 
ديگر بر اساس نفی ايجاد می شود. اين عامل نفی معموالً 
درهستۀ مركزی گفتمان روی می دهد، زيرا هر متن روايی 
هسته ای مركزی دارد كـه كنشی را تشكيل می دهد و 
اين كنش خود در خدمت تغيير وضعيت كنشگران و 
همچنين معناست )داودی مقدم، 1393: 187(. در اين 
را در هر  اصلی  بايد دو قطب  توليد معنا  برای  صورت 
داستان پيدا كرد و بعد از آن برای حركت از يك قطب 
به قطب ديگر، نفی قطب اول را دنبال كرد تا به قطب 
دوم رسيد و برای رسيدن به قطب اول از قطب دوم، بايد 
از نفی قطب دوم استفاده نمود. مدلی كه در شكل )2( 

ترسيم شده مدلی برای درک حركت اين نمايش است.

شكل 1. مدل نحو روايی گرماس، مأخذ )نگارنده(

شكل 2. مدل چهار قطبی گرماس، مأخذ )نگارنده(
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در تصـويـر )1( سـير حركت 
به سبك  تاخت و تاز  از  نقاشی 
و لباس های رزمی كهن همراه 
با اسب نمايش داده شده است 
و يك خنجر قجری در تصوير مشهود است. همچنين 
تصوير دو كتاب كه يكی از آنها متعلق به سال 1902م. 
كه  است  مشهود  اثر  وسط  در  مجسمه ای  نيز  و  است 
در واقع مجسمۀ فرشته است و نشانی از ذهن الهی و 
اسطوره ای انسان دارد. مدل های زنی كه مانتو و كفش ها 
و دستبند های متعلق به قرن معاصر را دارند در پايين تابلو 

قابل مشاهده هستند.
در تصوير )2( حاشيۀ نقاشی به سمت باال يك قلعه را 
نشان می دهد كه يك نماد تاريخی است و در كنار آن 
يك چشم نظاره گر صحنه  است كه گويی همۀ تاريخ 
پرنده، گوی،  مانند سيب،  نماد هايی  نظاره می كند.  را 
جادو، فرشته، راهبه، و جنگ ميان كتاب ها را مشاهده 
می كنيم كه محتوای غالبآن خون ريزی و دعوای خير 
جا ی جای  در  است.  انسان ها  ميان  در  تاريخی  شر  و 
لباس های مختلف  و  با شمايل  افرادی  نقاشی  حاشيۀ 
تاريخی مشاهده می شود: از كت و شلوار انگليسی مربوط 
به قرون پس از رنسانس، و لباس داروغه های قبل از آن 
و لباس های معاصر، تا لباس هايی كه يادگار از دوران 
كالسيسيسم در  نقاشی هستند. اولين تصويری كه پس 

از ديدن تصاوير حاشيه ای اين نقاشی به چشم می خورد 
درگيری بشر بر سر انديشه ها و قدرت طلبی ها است كه 
باعث شده در سراسر تاريخ، خون های زيادی ريخته شود 
و انسانی به ظاهر معاصر، با رويكرد به صلح و آرامش و 
امنيت كه با نماد های كتاب مقدس واحد )ملك الكالم( 
و تفنگ و كارت دل دارد اين صحنه های تاريخی پر از 
خون را تبديل به صلح و صفا و امنيت می كند و از دل 
تاريخ خونين سعی در ساخت يك محيط روشن و آرام 
دارد و گويی كاغذ خونين اختالفات را پاره می كند تا 

بتواند آرامش ايجاد كند.
در تصوير )3( دوباره از لباس افراد تا نماد های تاريخی، 
جغرافيايی در حاشيه تا اواسط تابلو كاماًل مشهود است. 
مجدد از نوع پوشش های جنگی تا ابزار در دست آنها، 
مانند تفنگ و شمشير و خنجر، حركت در سير تاريخ 
را نشان می دهد. همچنين نماد هايی كه نشان از عصر 
معاصر دارد و بشر را در گير خود كرده اند - نظير مجسمۀ 
آزادی كه درميان تصوير ديده می شود - و ساعت و عالئم 
راهنمايی كه معموالً نشان از دنيای معاصر دارد و دو زنی 
كه يكی با لباس آبی رنگ كه صورتش مشخص است و 
ديگری با پوششی قرمز رنگ پشت به تصوير مشاهده گر 

تاريخ و اتفاقات آن در تابلو ی نقاشی است.
اين نقاشی هم چنين نماد هايی از مردان و زنان قديمی و 
جنگ و كشتن زنان و مردان را نمايش می دهد و دختری 

سير در زمان با توجه 
به عناصر موجود در 

آثار
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كه در مقابل مجسمۀ آزادی ايستاده است و دفی )دايره ای( 
با پوستين پاره در دست دارد پارگی دف باعث شده  است 
تا صورت مجسمۀ آزادی مشخص شود، به نظر می رسد 
هنرمند قصد داشته، نشان دهد در جامعه امروز با وجود 
و رونق آزادی كه باعث آرامش شده  است )رويش گل ها 
اطراف مجسمۀ آزادی( اما همچنان چهرة او غمناک است 
و گويی درونياتش را به پای تنها مجسمۀ آزادی ريخته و 
به عرفان درونش بی توجه بوده است، )معموالً دفْ  سازی 
است كه در شرايط عرفانی و شادی و غم درونی و معنوی 
از آن استفاده می شود(. تمام اين ها سير تاريخی انديشه 
از گذشته )به صليب كشيده شدن عيسی مسيح( تا امروز 
)تابلو های رانندگی و قانون مند شدن( را نشان می دهد كه 

دنيای انسان ها را فرا گرفته است.
در تصوير )4( به صليب كشيده شدن عيسی مسيح كه 
قديمی ترين اتفاق اين اثر است، به چشم می آيد و جنگ ها 
و دردها و رنج های متحمل شده تا به امروز برای محافظت 
از دين و كشتار و خون ريزی در حاشيۀ تصوير مشخص 
است. مادری كه به نظر جنازة فرزند را در آغوش گرفته 
است و افرادی كه در حال جنگ باهم هستند. زنی كه 
چادر به سر دارد همچون راهبه ها است )و احتماالً نشانی 
از حضرت مريم است(، از طرفی، يك گوی به دست دارد و 
برای دين و انسان هايی كه با هم مبارزه می كنند می گريد 
و در طرف ديگر تصوير زنی كه لباس های معاصر دارد و 

صليب به دست گرفته و روی آن صليب جوانه هايی سبز 
روييده است، نشانگر جوانه زدن دين و باور های قلبی در 
دنيای امروز است كه آگاهی چندانی شايد از گذشتۀ دين 
ندارد، اما باور قلبی جوانه خواهد زد و تحت پوشش های 
از شكنجه ها و جنگ هايش صدا  مختلف دين را ورای 
می زند. برای همين، تصويری كه اعتقادات مهربانانه و 
قلبی در آن است با رنگ روشن )مانند آسمانی آبی و 
تابلو  اما چپ و راست  به تصوير كشيده  شده،  ابرآلود( 
)حاشيه ها( معموالً فضای جنگ آلود تاريخی با رنگ سياه 

به تصوير كشيده است.

آثار  شد،  ذكر  كه  همان طور 
نقاشی را در جهت پی بردن 
به معنا می توان به مثابه يك 
به  آورد.  داستان  در  روايت 

اعتقاد الباک راوی نمايشی شده نه برای عرضۀ زندگی 
زندگی  از  روايتی  ارائۀ  برای  بلكه  شخصيت ها  درونی 
ظاهری ديگران و همچنين دنيای اطراف مناسب است 
)لينت ولت، 1390: 142( و بررسی نظام های روايی برای 
تشكيل معنا، به بررسی نشانه- معناشناسه ای نياز دارد كه 

از ساخت گرايی ابتدايی فاصله می گيرد.
عبـور از ســـاخت گــــرايی به پســاساخت گــرايی و 
نشانه معناشناسی نوين، نشان داده است كه نشانه های 

زبانی - به ويژه زمانی كه پای نشانه های ادبی يا هنری 
به ميان می آيند - ديگر از اصول و قواعد خطی پيروی 
فرآيند  در  نشانه ها  كه  زمانی  حقيقت،  در  نمی كنند. 
از نوعی به هم ريختگی  ابتدا  اثر قرار می گيرند،  متن و 
تبعيت می كنند. اين به هم ريختگی به معنای بی معنايی 
نيست، اگر چه در بعضی موارد بی معنايی خود نوعی 
توليد معناست )شعيری و وفايی، 1388: 47(. پس در 
رهيافت به معنا به صورت غيرخطی به تركيب عناصری 
پرداخته می شود كه در تركيب های غير خطی و خطی 
خود شكل گيری معنا را در پی خواهند داشت و اساس 
آنها در تضاد است و اين تضاد همان پديده ای است كه 
نشانه-معناشناسان را وادار كرد تا روی اصل و سرچشمۀ 

معنا تفكر كنند )عباسی، 1394: 125(.
به نظر می رسد مهم ترين تضادی كه در آثار جواد بياد 
باعث ايجاد معنا می شود، تضاد ميان انديشه های معاصر 
انسان در  و  اعتقادات است  و  به دين  و گذشته نسبت 
اثبات رساندن  به  تاريخ و در سير زمان، سعی در  گذر 
انديشه های خود به روش های مختلف داشته كه نقاش 
سعی كرده است تا با به تصوير كشيدن آنها و نيز تركيب 

رنگ ها حركت بشر به سمت آرامش را ارج نهد. 
در تصوير )1( نقاشی »سجده«، حركت نقاشی را بايد از 
باال به پايين بررسی كرد. سير تاخت و تاز سربازان با اسب 
در باالی تصوير و ميانه های تابلو در قسمت های حاشيه، 

جنگ و تاخت و تاز

تحليل آثار و روایتی
 از شکل گيری 
معنا در آنها



99 99 دوره دوم؛  شماره5؛ بهـار 1399پژوهشــنامه فرهنگســـتان هنــر

زبانی - به ويژه زمانی كه پای نشانه های ادبی يا هنری 
به ميان می آيند - ديگر از اصول و قواعد خطی پيروی 
فرآيند  در  نشانه ها  كه  زمانی  حقيقت،  در  نمی كنند. 
از نوعی به هم ريختگی  ابتدا  اثر قرار می گيرند،  متن و 
تبعيت می كنند. اين به هم ريختگی به معنای بی معنايی 
نيست، اگر چه در بعضی موارد بی معنايی خود نوعی 
توليد معناست )شعيری و وفايی، 1388: 47(. پس در 
رهيافت به معنا به صورت غيرخطی به تركيب عناصری 
پرداخته می شود كه در تركيب های غير خطی و خطی 
خود شكل گيری معنا را در پی خواهند داشت و اساس 
آنها در تضاد است و اين تضاد همان پديده ای است كه 
نشانه-معناشناسان را وادار كرد تا روی اصل و سرچشمۀ 

معنا تفكر كنند )عباسی، 1394: 125(.
به نظر می رسد مهم ترين تضادی كه در آثار جواد بياد 
باعث ايجاد معنا می شود، تضاد ميان انديشه های معاصر 
انسان در  و  اعتقادات است  و  به دين  و گذشته نسبت 
اثبات رساندن  به  تاريخ و در سير زمان، سعی در  گذر 
انديشه های خود به روش های مختلف داشته كه نقاش 
سعی كرده است تا با به تصوير كشيدن آنها و نيز تركيب 

رنگ ها حركت بشر به سمت آرامش را ارج نهد. 
در تصوير )1( نقاشی »سجده«، حركت نقاشی را بايد از 
باال به پايين بررسی كرد. سير تاخت و تاز سربازان با اسب 
در باالی تصوير و ميانه های تابلو در قسمت های حاشيه، 

نشان از شور و هيجان برای شكار يا جنگ در ميان انسان ها 
است. شمشيری قجری كه با نقش ونگار هايی در تصوير 
نشان داده شده است هم نشانی از ابزاری است كه سعی 
در حركت انسان ها به سمت اهداف مادی به وسيلۀ جنگ 
دارد. اين تاخت و تاز و شمشير زمانی كه به مركز نقاشی 
می رسد، به سمت مجسمۀ الهه يا همان فرشته می رود 
پايينی  قسمت  )در  كتاب  بر  تكيه  با  معاصر  انسان  كه 
تصوير( به پای فرشته سجده می كند و آسودگی را كسب 
می كند و اينجا در اطراف و حاشيۀ مجسمه و كتاب ها 
طبق  نقاشی  اين  در  حركت  واقع،  در  می رويند.  گل ها 
الگوی شكل )2( به صورت حركت از جنگ و تاخت و تاز، به 

نه جنگ و در نهايت، صلح و آرامش است.
در شكل )3( اين الگو برای نقاشی »سجده« پيشنهاد داده 
می شود، كه سير آن از حاشيه های بااليی نقاشی به سمت 
حاشيه های پايين آن است و هرچه از باالی تابلو به سمت 
پايين و مركز حركت می كنيم حركت از عصيان و جنگ 
به سمت آرامش می رود. انسانی كه درگير كتاب است در 
محيطی امن قرار می گيرد و با تكيه بر اسطوره ها وكتاب ها 
می توان محيطی امن و آرام را تجربه كرد )همانند مجسمۀ 
انسانی كه در تصوير در محيط امن يك دست نوازشگر 
قرار گرفته است و در كنار انسان های معاصر تصوير در 

پناه كتاب قرار گرفته است(. 
در تصوير )2(، نيز الگوی حركتی و تشكيل معنا در تضاد 

جنگ و تاخت و تاز
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بين خون ريزی های تاريخ و آرامش قرار می گيرد. در واقع 
الگوی شكل )3( نيز برای اين تصوير صادق است، با اين 
تفاوت كه در نقاشی دوم فضای ميان تفكر انسان های 

گذشته با حال در رنگ آميزی نيز مشهود است. 
در واقع تصوير )2( حاوی پيامی است كه می تواند در 
قالب يك روايت داستانی با نظريۀ گرماس به اين شكل 
تطبيق داده  شود و نحو روايت آن به شكل )4( مورد 

بررسی قرار گيرد.
در واقع فاعل كنشگر اين نحو روايی، انسان معاصر است 
كه در تصوير سعی بر پاره كردن كاغذ گذشتگانی دارد 
كه به خاطر عقيده و قدرت طلبی يكديگر را به كشتن 
می دادند، و شیء ارزشی ای كه به دست می آورد همان 
صلح و آرامشی است كه در وسط تصوير با گل ها و رنگ 
روشن نمايش داده شده است و در حال وسعت است. آنچه 
انسان معاصر را تحريك كرده كه به صلح و آرامش برسد، 

توالی خون ريزی  ها در سير زمان بوده است. آنچه سبب 
سختِی پاره كردن كاغذ می شود همان گذشته هايی است 
كه پشت  آنها هزاران خون ريخته شده است. گويی كه اين 
گذشته همچون انسان بازدارنده ای در تفكر انسان امروز 
نقش بسته است و كار را برای رسيدن به آرامش سخت 
می كند. چنانكه انسان های معاصر گاه به دليل كار هايی 
كه در گذشته  شده است، نمی تواند انسانی ديگر را كه 
ساليان سال با او در جنگ بوده است ببخشد، اما امنيت 
و عشق و دين به مثابه كنشگرانی ياری دهنده،  به كمك 
انسان معاصر و متفكر می آيند تا راه او را برای رسيدن به 

شیءارزشی كه همان صلح و آرامش است هموار كنند.
مدل نحو روايی شكل )4( و نيز شكل )3( برای نقاشی 
اين  با  است،  هم صادق  »بطالن«  همان  يا   )3( تصوير 
تفاوت كه در اين نقاشی، انسان در ميان اتفاقاتی كه در 
تاريخ افتاده است، و در مقابل مجسمۀ آزادی كه به آن 

شكل 4. مدل نحو روايی گرماس در انطباق با نقاشی ملك الكالم، مأخذ )نگارنده(شكل 3. مدل چهار قطبی گرماس در انطباق با نقاشی سجده، مأخذ )نگارنده(
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دست پيدا كرده است، ماهيت )عرفان( خودش را -كه در 
نقاشی، دف نماد آن است- از دست داده است؛ انسانی كه 
می توان آن را به دو شكل بررسی كرد: نخست انسانی كه 
در مسير آن است اما به آزادی مطلق نرسيده است و از 
اين موضوع آشفته است و گويی درگير و پابند اتفاقاتی 
است كه دلش نمی خواهد؛ دوم انسانی كه برای رسيدن به 
آزادی ديگر ماهيت خودش را ندارد و به رغم اينكه از جنگ 
دور شده و به صلح رسيده است، در چارچوب مدرنيسم 
)برج ها و تاسی كه روی آن عدد صفر درج شده و تابلو های 
رانندگی و...( گرفتار شده است. از طرفی هم درگير بخشی 
از گذشته و خرافات است كه از لحاظ روان شناسی همان 
كهن الگو ها هستند كه بخش حضور درگذشته در قايق های 
كوچكی كه در كودكی ساخته  می شده، هويدا است و نيز 
از شكستن  بحث خرافات در حضور چشم زخم حاصل 
تخم مرغ به چشم می خورد )بررسی كهن الگو های داخل 
نقاشی خارج از بحث اين مقاله است(. در تصوير )3( گويی 
انساْن گم شده ای دارد و به نظر می رسد كه آن گم شده 
بايد »ظهور« كند تا بتواند انسان را به خود برگرداند، چرا 
كه همان طور كه در نقاشی مشاهده می شود بازگشت به 
گذشته به خون ريزی و كشتار كشيده  می شود و حضور در 
حال و آزادی امروزی، انسان را از خودش دور كرده است. 
از اين رو به نظر می رسد اين نقاشی ها در آينده به سير 

تكاملِی مورد نظر نقاش  دست پيدا كنند.

تصوير )4( يا همان نقاشی »يارا تسلط« به وضوح آرامش 
گم شده در تصوير )3( را در دين می بيند و اين نظريه  را 
بيشتر تكميل می كند كه احتماالً هنرمند در آثار آينده 
به بحث منجی خواهد رسيد. در اين نقاشی از سير زمانی  
استفاده شده است كه در دايرة باالسر زن با چادر مشكی 
از به صليب كشيده شدن حضرت عيسی شروع می شود، 
كه هم زمان شروع جنگ های تازه دينی است. هم چنين در 
حاشيۀ تصوير مادران داغ دار به عزاداری پسرانی پرداخته اند 
كه در اين جنگ ها كشته  شده اند و زمانی انسان به آرامش 
رسيده كه متوصل به دين شده است. در دست انسان 
معاصر صليبی است كه در دست جوانه زده و شروع حيات 
و آرامش انسان و دوری از جنگ ها را نويد می دهد. پر ها 
تأييدی بر تقابل ميان حيات و مرگ می باشد. انسان ها در  
خالل تاريخ از جنگ به سمت نه جنگ و در نهايت آرامش 

حركت  كرده اند.
تأييد  را  معنايی  فضای  اين  رنگ ها  از  كردن  استفاده 
می كند. از مربع معنايی گرماس می توان در شناسايی 

معنای تركيب رنگ ها نيز استفاده كرد.
در هر چهار نقاشی مشاهده می شود كه حركت مفهومی 
رنگ ها مطابق شكل )5( می باشد. در تصوير )1( هرچه از 
حاشيه  به سمت داخل نقاشی )مجسمۀ فرشته( حركت 
می شود، رنگ ها از قرمز و نارنجی به رنگ هايی با تم سفيد 
و كرم نزديك می شوند كه از لحاظ معنايی منطبق با 
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مفهومی است كه در اين پژوهش در سير زمانی مورد 
پژوهش قرار گرفته است. با تغيير و زنده تر شدن رنگ ها، 
سير زمانی نيز از حمله های كهن و قديمی به انسان های 
مدرن و معاصر می رسد و اين موضوع دقيقاً در حركت 

عكس -يعنی از ميانه به حاشيه- نيز صادق است.
در تصوير )2( حركت رنگ ها هرچه به سمت داخل و 
از رنگ های كدر-همانند عكس های  تابلو می رود  ميانۀ 
قديمی- به سمت رنگ های روشن و گرم در ميانۀ تصوير-

پيش روی  است-  گرفته  قرار  آن  در  »ملك الكالم«  كه 
می كند و دقيقاً در همين سير زمانی هرچه از حاشيه 
و  حال  سمت  به  گذشته  از  گويی  می رويم  ميانه  به 
آينده پيش روی می كنيم و در اين بين، حركت و سير 
شكل گيری رنگ ها به سمت ميانۀ تابلو در جهت مفهوم 
حركت از خون ريزی به سمت آرامشی است كه انسان 

معاصر دنبال آن می گردد.
در تصوير )3( حركت رنگ ها دوباره از حاشيه به سمت 
داخل از رنگ های تار به سمت نه تيره و تار و در نهايت 
به سمت رنگ های زنده رهنمون می شود كه در سير 
زمانی هم از حاشيه به داخل تابلو در واقع همان حركت 
گذشته به انسان معاصر است. نماد های معاصر نيز هرچه 

از حاشيۀ تابلو دورتر می شويم بيشتر می شود. 
به سمت  از سمت حاشيه ها  نيز هرچه  در تصوير )4( 
داخل تابلو حركت می كنيم رنگ ها از رنگ زرد مشابه 
روغن سوخته، به سمت رنگ های زندة زرد و آبی كم رنگ 

می روند، و با حركت از زمان به صليب كشيدن حضرت 
عيسی تا رسيدن به زمان به آرامش رسيدن انسان معاصر، 
رنگ ها از رنگ های مرده به سمت رنگ های زنده حركت 
می كنند. همين طور از جنگ به سمت نه-جنگ و در 

نهايت به صلح و آرامش نزديك می شوند.
جنگ  حركت  از  مفهومی  معنايی  مربع های  بر  عالوه 
به سوی آرامش و صلح و نيز از رنگ های مرده به سمت 
فلسفی می توان  نگاه  از  روايی  در سير  زنده،  رنگ های 
مربع معنايی اين تابلو ها را به شكل حركت از مرگ به 
سمت نه مرگ و در نهايت زندگی نيز سوق داد. با اين 
حال، عنصر حركت مرگ به زندگی در سه شكل آخر 
بيشتر برجسته هستند و اساس معنايی تصوير )1( را 
دربر نمی گيرند. پس در سير روايی تابلو های جواد بياد 

بايد سير رسيدن به آرامش را دنبال كرد.

شكل 5. مدل چهار قطبی گرماس در انطباق با تركيب رنگ ها 
در آثار مورد بررسی، مأخذ )نگارنده(



103 103 دوره دوم؛  شماره5؛ بهـار 1399پژوهشــنامه فرهنگســـتان هنــر

اين مقاله تالش كرد تا با مدد از 
تحليل روايی، نگاهی معناشناسانه 
كه  بياد-  جواد  خلق شدة  آثار  به 
يكديگر  با  پيوسته  مجموعۀ  يك  در  می رسد  نظر  به 
قرار دارند - داشته باشد. مشاهده شد كه چگونه معنا 
از اليه های درونی نقاشی ها و به كارگيری رنگ ها توسط 
شدن است.  خلق  حال  در  مخاطب  برای  معنايی  مربع 
هدف از اين پژوهش صرفاً تفسير اليه های پنهان متن 
)اثر نقاشی( نبود، بلكه شكل گيری و ظهور معنا در نقاشی 
و احتماالً ذهن نقاش را با استفاده از نشانه های معنايی 

برای مخاطب آشكار می كند.
باور  تابلوها،  اين  عميق  ساختار های  از  معنا  ظهور  با 
دارد كه تفكر خالق اين آثار، مبنی بر حركت از جنگ 
با  كه  است  انسان  درونی  آرامش  سمت  به  انديشه ها 
مدد از عناصری نظير امنيت، مطالعه، عشق و از همه 
مهم تر دين به دست  خواهد آمد. در واقع، در اين چهار 
اثر مربع های معنايی نشان می دهند كه آنچه در ذهن 
نقاش در حال شكل گيری روی بوم نقاشی است - چه بر 
اثر مكاشفه چه بر اثر منطق - ناشی از تفكر و دغدغه ای 
تاريخی است كه روايت انسان ها در سير زمان را نشان 
رسيده  باور  اين  به  هنرمند  می رسد  نظر  به  می دهد. 
فاصله گيری  با  معاصر  دنيای  در  انسان ها  آرامش  كه 
در  و  می شود  ميسر  قومی  و  انديشه ای  جنگ های  از 

و  آزادی، معنويت  به خاطر  انسان ها  اين است كه  گرو 
عرفان درون خود را فراموش نكنند )نقاشی »بطالن« 
انديشه های  و  »يارا تسلط«( و سعی در حفظ دين  و 
انسانی-مذهبی خود داشته  باشند، بدون آنكه به گذشته 

برگردند و جنگ های مذهبی را از سر بگيرند.
به نظر می رسد بررسی كهن الگوها و نماد های اسطوره ای 
و انديشه در اين آثار و آثار ديگر می تواند زمينه ای برای 
باشد كه در واقع،  شكل گيری و نگارش مقاله ای ديگر 
چگونه عناصر معنايی و اسطوره ای در يك تصوير ايستا 
)استاتيك(، باعث حركت و سيال بودن معنا و برداشت های 

روايی پويا )دايناميك( از يك متن )اثر( می شود؟ 

نتيجه 
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