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دﮐتراي علوم هنر ،گروه علوم هنر ،دانﺸﮕاه ا ِﮐﺲ مارسی ،فرانسه.
)ﺗاريﺦ دريافت مقاله ،92/7/17 :ﺗاريﺦ پﺬيرش نﻬايی(92/12/11 :

چکیده

نقد نﺸانههای زبانی را بهﮐار میبرد
نقاﺷي و نقد نقاﺷي از دو نﻈام نﺸانهﺷناﺧتي متفاوت بﻬره ميبرند ،به ايﻦ معنا ﮐه ْ
نقاﺷی نﺸانههای بصری را .در نتيﺠه ،نقد نقاﺷي بيﻦ دو قطﺐ نﺸانههاي بصري نقاﺷي و نﺸانههاي زباني نقد قرار ميگيرد
و
ْ
و بايد آنﻬا را در يﮏ ﺷاﮐلهي منسﺠم با يﮑديﮕر سازگار ﮐند .اما بنابر فرضيهی ما در ايﻦ مقاله ،ايﻦ سازگاري با ﭼالﺶهاي
متعددي روبهروست .اوﻻً ،ﺗصوير و واژه به يﮑديﮕر ﺗحويﻞپﺬير نيستند و بنابرايﻦ ،ﺗوصيﻒ ﺗرﮐيﺐبنديهاي بصري ،بهمﺜابهي
ّ
نخســتيﻦ رﮐﻦ مق ّوم هرگونه نقد نقاﺷي ،از طريﻖ واژگان زبان فينفسه ﭼالﺶ برانﮕيﺰ است .لﺬا نقد نقاﺷي همواره موقعيتي
بحراني دارد و با ﮐﺸمﮑﺶ بيﻦ واژه و ﺗصوير دستبهگريبان است .ﺛانياً ،پساساﺧتارگرايان نﺸان دادهاند ﮐه زبان بهﺧوديﺧود
ﺷــفافيت است .ايﻦ ويژگيها به نقد ،بهمﺜابهي يﮏ متﻦ ،نيﺰ
سرﺷــار از ابﻬام و ايﻬام و برﺧﻼف ﺗص ّور معمول ،فاقد وضوح و
ّ
ﺗســري مييابد .با فرض اينﮑه نقد نقاﺷــي از ﭼﻬار رﮐﻦ )نقاﺷي ،بيننده ،نقد و مخاطﺐ نقد( ﺗﺸﮑيﻞ ﺷده است ،ميﮐوﺷيم
ّ
ﺗعاطي و ﺗعاضد بيﻦ ايﻦ ارﮐان را بررســي ﮐنيم و نﺸــان دهيم ايﻦ ســاﺧتار ﭼﻬاروجﻬي ﭼﮕونه نقد نقاﺷي را به يﮏ متﻦ
مبدل ميﮐند ﮐه همﺰمان نﺸانههاي بصري را به زبان و نﺸانههاي زباني را به ﺗصوير نﺰديﮏ ميﮐند.
منحصربهفرد »بينابيﻦ« ّ

واژههای کلیدی

نﺸانهﺷناسي ،نقد ،نقاﺷي ،پساساﺧتارگرايی.
*ﺗلفﮑﺲ.E-mail: mra.ab79@yahoo.com ،021-66951880 :
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مقدمه
»همواره بايد از ايﻦ ﮐه دربارهی نقاﺷــی حرف می زنيم پوزش
بخواهيم ،اما دﻻيﻞ مﻬمی هم داريم ﮐه دربارهی نقاﺷــی سﮑوت
نﮑنيم ،زيرا حيات همهی هنرها به گفتار است«.
1
پُﻞ والری
همهي نقاﺷــان با /در يﮏ »زبان بصــري« ﮐار ميﮐنند .ايﻦ
زبان دربرگيرندهي قراردادها و عناصر و قوانيﻦ ﺗصويرسازي است.
نﺸانهﺷناسان بر ايﻦ باورند ﮐه ميان اجﺰاي زبان بصري و رمﺰگان
زبان ﺷــباهتهايي وجود دارد .از ديد آنان ميﺗوان عناصر بصري ِ
پديدآورندهي گونههاي مختلﻒ آﺛار هنري را با انواع زبانها قياس
ﮐرد .همان گونه ﮐه انسانها براي برقراري ارﺗباط نيازمند فراگيري
زبان هستند ،نقاﺷان نيﺰ ميبايد زبان ﺗصوير را بياموزند؛ از هميﻦ
رو اســت ﮐه امروزه مقولهاي بهنام »سواد بصري« در گفتمانهاي
هنري به ﭼﺸم ميﺧورد .ﺗوانايي ﺷنيدن )نﺸانههاي زباني( و ديدن
)نﺸانههاي بصري( ،دســتيابي به مﻬمﺗريﻦ نﻈامهاي نﺸانهاي را
براي انســان فراهم ميآورند» :بديﻬي اســت ﮐه اجتماعيﺗريﻦ،
ﻏنيﺗريﻦ و درﺧورﺗريﻦ نﻈامهاي نﺸانهاي در جامعهي بﺸري ،بر
ﺗوانايي ديدن و ﺷنيدن م ّتﮑي است« ).(Jakobson, 1971, 701
ياﮐوبســﻦ معتقد است ﮐه هر نوع نﺸانهﺷناســي بايد با ﺗوجه به
زبان ﮐار ﺧود را پيﺶ ببرد» :مســﺌلهي حﻀور و سلســلهمراﺗﺐ
نقﺶهاي اساســي موجود در زبان ﺗوجه به مصداق ،ﮐد ،گوينده،
ﺷــنونده ،رابطهي ميان آنﻬا يا نﻬايتاً ،ﺧود پيام بايد براي ســاير
نﻈامهاي نﺸانهاي نيﺰ بهﮐار گرفته ﺷود« )ياﮐوبسﻦ(40 ،1376 ،
و ادامه ميدهد» :ﺗمامي پيامهاي ﻏيرﮐﻼمي انســان دربردارندهي
حوزهي پيامهاي ﮐﻼمي اســت ،در حالــي ﮐه عﮑﺲ ايﻦ موضوع
صادق نيســت« )همان .(41 ،روﻻن بارت نيﺰ بر ايﻦ باور است ﮐه
هيﭻ سيســتم نﺸانهﺷناﺧتياي مســتقﻞ از زبان نميﺗواند وجود
داﺷــته باﺷد .نﺸانههاي بصري ،هر ﭼقدر هم ﮐه ﺗوان دﻻلتگري
نيرومندي داﺷته باﺷــند ،باز به ناگﺰير در درون ﺧود حامﻞ نﻈام
نﺸانهﺷــناﺧتي زبان هســتند .يوري لوﺗمﻦ نيﺰ معتقد است »در
ﺗمامي ﺗاريﺦ بﺸــر ،هر قدر هم ﮐه به عقﺐ برگرديم ،دو نﺸــانهي
فرهنﮕي مســتقﻞ و برابر :يﮑي واژه و ديﮕري ﺗصوير را مييابيم«
)لوﺗمــﻦ(18 ،1370 ،؛ وي در ادامــه مينويســد» :ﺗصوير و واژه
پيﺶفــرض يﮑديﮕرند و هر يﮏ بدون ديﮕري نامحتمﻞ اســت«
)همان .(20 ،ا ِميﻞ ب ِ ْن ِونيســت نيﺰ عقيده دارد »زبان بيان نماديﻦ
واﻻيي اســت ﮐه ﺗمامــي نﻈامهاي ارﺗباطي ديﮕر از آن مﺸــتﻖ
متﻀمﻦ وجود آناند« )به نقﻞ از :ياﮐوبسﻦ.(41 ،1376 ،
ﺷدهاند و
ّ
همنﺸــيني رمﺰگان زباني و رمﺰگان بصري در ﺗاريﺦ نقاﺷــي
گﺬﺷتهاي طوﻻني دارد .براي نمونه در نقاﺷيهاي ﮐﻼسيﮏ ،نقاش
در ﺗابلو جايي را براي يﮏ نوﺷته ﮐه معموﻻً جﺰء ذاﺗي نقاﺷي نبود
در نﻈر ميگرفت ﮐه اصطﻼحاً به آن »طومار جا امﻀا« 2ميگفتند.
از نمونههاي مﺸﻬور آن ميﺗوان به ﺗابلوي مﺸﻬور نامﺰدي ﺧانوادهي
آرنولفيني ) (1434اﺛر يان وان آيﮏ ) (1441-1390اﺷــاره ﮐرد

ﮐه نقــاش در منتﻬااليه ﺗابلو نام ﺧود را با ﮐلمات ﻻﺗيﻦ قيد ﮐرده
اســت) «Johannes de eyck fuit hic» :يان وان آيﮏ در ايﻦجا
حﻀور داﺷت( )گامبريﭻ .(233 ،1380 ،از نمونههاي نقاﺷي مدرن
ميﺗوان بــه ُرنه َمﮕريت ) (1967-1898اﺷــاره ﮐرد ﮐه نقاش با
افﺰودن جملهي »ايﻦ يﮏ پيﭗ نيست« به پاييﻦ ﺗابلويي ﮐه دقيقاً
يﮏ پيﭗ را نﺸــان ميدهد ،ريﺸــههاي ﮐﻬﻦ ﺗقليد و بازنمايي در
نقاﺷي را به ﭼالﺶ ميﮐﺸد .ايﻦ وابستﮕي متقابﻞ در هنر گرافيﮏ
به اوج ﺧود ميرســد ،آنﺠا ﮐه بخﺶ بﺰرگﺗر دادههاي يﮏ طرح
معموﻻً  -و البته نه هميﺸــه -بهوســيلهي رمــﺰگان زباني اراﺋه
ميﺷــود .در هميﻦ راستا بارت در عناصر نﺸانهﺷناسي مينويسد:
»ايﻦ درست اســت ﮐه ابژهها ،ﺗصاوير و ﺷيوههاي رفتاري
ميﺗواننــد دﻻلتﮐننده باﺷــند و ايــﻦ ﮐار را در يﮏ مقياس
وســيﻊ انﺠام بدهند ،اما آنﻬا هرگﺰ مســتق ً
ﻼ و با اﺗﮑاء به ﺧود
ﺷــناﺧتی ،آميﺰهي زباني
دﻻلت نميﮐنند؛ هر سيســتم نﺸانه
ْ
ﺧاص ﺧود را داراست .براي مﺜال هر جا ﮐه يﮏ مفﻬوم بصري
وجود دارد ،معنا به دنبال همﺠواري با يﮏ پيام زباني ﺗصديﻖ
ميﺷود )ﭼيﺰي ﮐه در ســينما ،ﺗبليﻐات ،داستانهاي مصور،
عﮑاسي ﺧبري و ﻏيره رخ ميدهد( .پﺲ پيام بصري ،دستﮐم
بهجﺰ پيام ﺷــمايلي ،3در يﮏ رابطهي ساﺧتاري ،هم زاﺋدهاي
اســت بر سيستم زباني و هم بهوســيلهي ايﻦ سيستم مطرح
ميﺷــود . . .نﻬايتاً و بهطور ﮐ ّلي ،بيﺶ از پيﺶ آﺷﮑار ميﺷود
ﮐه دﺷوار بتوان به سيستمي متﺸﮑﻞ از ﺗصاوير و ابژههايي ﮐه
مدلولهايﺸان مستقﻞ از زبان وجود داﺷته باﺷند باور داﺷت:
درك معناي يﮏ ﭼيﺰ ،ناگﺰير بازگﺸــت بــه ﺗفريد 4يﮏ زبان
اســت :معنايي وجود ندارد ﮐه به ﭼيﺰي ﺗخصيﺺ نيافته باﺷد
و جﻬان مدلولها ،جﻬاني بهجﺰ جﻬان مدلولهاي زبان نيست«
).(Barthes, 1964, 25
گرﭼه نﺸانهﺷناسي بدون ﺷناﺧت سيستم زبان ممﮑﻦ نيست
و رمﺰگان هنري با رجوع به رمﺰگان زباني قابﻞ فﻬم اســت ،ميان
نﺸانههاي زباني و نﺸانههاي بصري ﺗفاوتهاي انﮑارناپﺬيري وجود
دارد .اوﻻً ،زبان بر بنياد ﺗوالي زماني ﺷــﮑﻞ ميگيرد .به بيان ديﮕر،
واژگان ﻏالباً بهﺧوديﺧود معنايي ندارند و ﺗنﻬا در صورﺗي ﮐه پيﺶ
و پﺲ از آنﻬا واژگان ديﮕــري بيايد ميﺗوانند معناي ﺧود را افاده
ﮐنند .به گفتهي سوسور ،واژهاي ﮐه روي يﮏ زنﺠيره قرار ميگيرد
»ﺗنﻬا زماني ارزش ﺧود را به دست ميآورد ﮐه در ﺗقابﻞ با عناصر
پيﺶ و پﺲ از ﺧود يا هر دوي آنﻬا باﺷــد« )دوسوســور،1378 ،
 .(196به ايﻦ ﺗرﺗيﺐ ،نﻈام زبان به »نحو زماني« 5متﮑي اســت .اما
آنﭽه ﮐه نقاﺷي را ممﮑﻦ ميﮐند »نحو مﮑاني« 6است .بديﻦ معنا
ﮐه نﺸــانهها با يﮑديﮕر نسبت مﮑاني دارند و از همنﺸيني آنﻬا در
يﮏ مﮑان واحد اســت ﮐه ﺗرﮐيﺐبندي ﺷﮑﻞ ميگيرد .هنرهايي
مانند ســينما و ﺗﺌاﺗر نيﺰ آميﺰهاي از هر دو نحو را با يﮑديﮕر دارند
)نﮕاه ﮐنيد به :گيــرو50 ،1380 ،ـ .(51بهطور ﺧﻼصه ،از آنﺠا ﮐه
از ديد نﺸانهﺷناســان ،زبان اساســاً يﮏ سيستم ﺷنيداري است،

7
ﭼالﺶهاي نﺸانهﺷناﺧتي نقاﺷی و نقد نقاﺷي

بنابرايــﻦ رابطهي ميان دال و مدلول در طــول يﮏ بازهي زماني
پيﺶ ميرود .درحاليﮐه يﮏ اﺛر نقاﺷي ميﺗواند عناصر سازندهي
ﺧود را در يﮏ زمان واحد ﮐنار يﮑديﮕر نمايﺶ دهد؛ زبان فاقد ايﻦ
همﺰماني اســت و عناصر ﺧود را در يﮏ ﺗرﺗيﺐ يا ﺗوالي مﺸخﺺ
ماهيت رابطهي دال و مدلول
عرضه ﮐند .در مﺠموع ميﺗوان گفت ّ
در زبان اساساً ،ولو به ﮐمﺗريﻦ ميﺰان ،متوالي است.
يﮑــي ديﮕر از ﺗفاوتهــاي ميان نﻈام نﺸانهﺷــناﺧتي زبان و
نﻈامهاي نﺸانهﺷــناﺧتي نقاﺷي ،موضوع ﺧلﻖ نﺸانه است .از ديد
زبان ملفوظ ،اجازه يا قدرت ﺗﻐيير نﺸانهها را
سوسور ،مﺸــارﮐيﻦ ِ
ندارند ،بديﻦ معنا ﮐه نميﺗوانند نﺸــانهي قراردادﺷــده براي يﮏ
پديده را به اﺧتيار ﺧود ﺗﻐيير دهند و انتﻈار داﺷــته باﺷــند ﮐه

منﻈورﺷان فﻬميده ﺷود ،زيرا »در هيﭻ لحﻈهاي و عليرﻏم ﻇاهر
قﻀيه ،زبان در ﺧارج از امر اجتماعي وجود ندارد ،زيرا زبان پديدهاي
ماهيت اجتماعياش يﮑي از ويژگيهاي دروني
نﺸانهاي اســت و ّ
آن محســوب ميﺷود« )دوسوسور .(111 ،1378 ،در عوض ،يﮑي
از ويژگيهاي نﻈامهاي هنري ،ﺗوانايي آنﻬا در آفرينﺶ نﺸانههاي
آفرينﺶ ،ﭼيﺰي جﺰ ﺧلﻖ نﺸانهي
نويﻦ اســت ،ﭼرا ﮐه ﺧو ِد عمﻞ
ْ
جديد يا اراﺋهي ﮐارﮐرد جديد براي نﺸــانههاي قديمي نيست .از
ايﻦ منﻈر ،نقاﺷــي نوعي »ساﺧتﻦ« يا بهقول پﻞ والري پوﺋييﺰي
اســت زيرا ميﺗواند نﺸانهها را بيافريند و جﻬاني را با آنﻬا بازنمايي
ﮐند» :هنرمند ﮐســي است ﮐه نﺸانهها را ابداع ميﮐند )پوﺋييت،
بهمعناي سازنده( ،او ابداعگر نﺸانهها است« )گيرو.(97 ،1380 ،

چالشهاي نشانهشناختي نقد نقاشي
ﭼالﺶ اساســي نقد نقاﺷي ايﻦ است ﮐه رســانهي ارﺗباطي
منتقد )واژه( با رســانهي نقاش )ﺗصوير( ﺗفاوت دارد .منتقد براي
عرضهي ديدگاههاي ﺧود ناﭼار اســت از رســانهي زبان استفاده
ﮐند؛ درحاليﮐه نقاش ايدههاي ﺧود را با يﮏ رســانهي متفاوت،
با ﺗصوير پديدار ميﮐند .نقد نقاﺷــي زاييدهي گونهاي ﮐﺸاﮐﺶ
است ،زيرا دو سوي صحنهي رويارويي ،دو گروه متفاوت صﻒآرايي
ﮐردهاند :واژگان و ﺗصاوير .نقد از ﻏباري ســاﺧته ميﺷــود ﮐه از
بالﺬات »ﮐﺸمﮑﺶ«
نقد
ْ
ﮐﺸــمﮑﺶ ايﻦ دو گروه بهوجود ميآيدْ :
است .ميﺸﻞ فوﮐو در الفاظ و اﺷياء ) (1966مينويسد:
»مناسبت زبان با نقاﺷي مناسبتي بيﮐران است .مسﺌله ايﻦ
جﻬان مرﺋي به نحوي
نيست ﮐه واژهها ناقﺺ يا در رويارويي با
ِ
ﭼارهناپﺬير ناﺗواناند .هيﭻيﮏ را نميﺗوان به ديﮕري فروﮐاست:
بازگفتﻦ آنﭽه ميبينيم ،بيﻬوده است؛ آنﭽه ميبينيم هرگﺰ در
ِ
گفتههايمان سﮑني ندارد .بيﻬوده است ﮐه ميﮐوﺷيم ﺗا از راه
ﺗصاوير و اســتعارهها و ﺗﺸــبيهها آنﭽه را ﮐه ميگوييم ،نﺸان
دهيم« )بهنقﻞ از :فوﮐو.(20-19 ،1377 ،
ويتﮕنﺸــتايﻦ )1889ـ (1951نيﺰ در رسالهی منطقی فلسفی
) ،(4.1212هميﻦ مﻀمون را مطرح میﮐند و مینويســد »آنﭽه
میﺗواند نﺸان داده ﺷود ،نمیﺗواند گفته ﺷود«Wittgenstein,) 7
ﺗوجه به ايﻦ ﮐﺸــمﮑﺶ بايد روﺷﻦ سازيم ﮐه
 .(1961, 50حال با ّ
نقد نقاﺷي ﭼﮕونه ســازمان مييابد .نقد نقاﺷي يﮏ متﻦ است و
برســاﺧتهي واژگان .بنابرايﻦ ،ما به هنﮕام ﺧوانﺶ نقد ،پيﺸاپيﺶ
با ويژگی های يﮏ متﻦ مﮑتوب روبهرويم .نﺸانهﺷناســي در اينﺠا
آﺷﮑارا به دو حوزهي موازي ﺗقسيم ميﺷود :نﺸانهﺷناسي نقاﺷي
و نﺸانهﺷناسي نقد نقاﺷي .ايﻦ دو گونهي نﺸانهﺷناسي بههيﭻرو
از يﮑديﮕر منفﮏ نيستند ،اما با يﮑديﮕر انطباق هم ندارند .ميﺗوان
نﺸــانههاي اﺛر و نقد اﺛر را دو رﺷــتهي مســتقﻞ در نﻈر گرفت
ﮐــه پابهپاي هم پيﺶ میروند ،گاه بــه يﮑديﮕر ميپيوندند و گاه
ماهيت مســتقلي دارند
از يﮑديﮕر دور ميﺷــوند ،اما در هر حال ّ

زيرا مواد ســازندهي آنﻬا اساســاً با يﮑديﮕر ﺗرﮐيﺐ نميﺷود .پﺲ
ماهيت »بينابيﻦ« است ،بديﻦ معنا ﮐه بايد پلي
نقد نقاﺷــي يﮏ ّ
ديدن
باﺷــد ميان نﺸانهي ﺗصويري و نﺸــانهي واژگاني .در واقﻊ،
ِ
»اﺛر بﻼواســطه اســت؛ ولي نقد اﺛر با پادرمياني يﮏ ميانﺠي ﮐه
همانا نوﺷتار نقد است انﺠام ميﺷود« )بارت .(66 ،1377 ،ﺗبديﻞ
ﺗصوير به واژه به بافتاري ميانﺠامد ﮐه ديﮕر نه انحصارا ً برساﺧتهي
نﺸانهي زباني است و نه نﺸانهي ﺗصويري .الب ّته نقد هرگﺰ نميﺗواند
از زبان مﮑتوب فاصله بﮕيرد زيرا در ايﻦ حالت ديﮕر نقدي در ميان
نخواهد بود .اما نقد نقاﺷي صرفاً ساﺧتاري از نﺸانههاي زباني هم
نيســت ،ﭼرا ﮐه قب ً
ﻼ و مقدمتاً بر بنيان يﮏ ﺗرﮐيﺐ بندی بصري
ﺷﮑﻞ گرفته است .به بيان ديﮕر ،نقد نقاﺷي در ﻻبهﻻي نﺸانههاي
واژگاني ﺧود ناﭼار اســت نﺸانههاي ﺗصويري را نيﺰ »فرابيفﮑند«،
در ﻏير ايﻦ صورت ما ديﮕر نميﺗوانيم متني را ﮐه دربارهي نقاﺷي
نوﺷته ﺷده است از ساير انواع متون متمايﺰ ﮐنيم.
8
از سوی ديﮕر ،نقد نقاﺷي يﮏ پديدهي بﻼﻏي است .زيرا اوﻻً
زبان
ابﺰار ارﺗباطياش زبان اســت؛ ﺛانياً مانند هــر ﮐاربرد ﺧﻼق ْ
)ادبيات ،ﺷعر و ﻏيره( زيباﺷناسي بﻼﻏي ويژهي ﺧود را دارد )در
ايﻦ مقام ميﺗوان از بوطيقاي نقد نقاﺷي سخﻦ بهميان آورد( .پُﻞ
والری میگويد »’نقد هنری‘ گونه ای ادبی است ﮐه ﺗمامی نﮑاﺗی
را ﮐــه در مواجﻬــه با پديدههای هنری بــه ذهﻦ ﺧطور میﮐند
وسعت میبخﺸد و ﺗلخيﺺ میﮐند و سامان میدهد و هماهنﮓ
میﮐنــد و از متافيﺰيﮏ گرفته ﺗا ﺧرده گيری های ﺗند و ﺗيﺰ در
حيطهی آن میگنﺠد« ) .(Valéry, 1934, 85به نﻈر میرســد
ســاﺧتار نقد بر يﮏ رابطهي ﭼﻬارسويه اســتوار است ،زيرا بايد
بتواند ميان ﺧودش و مخاطبﺶ ،نقاﺷــي و مخاطﺐ نقاﺷــي در
جايﮕاه ﺧوانندهي نقد رابطه برقرار ﮐند.
اما همان طور ﮐه نمودار 1نﺸان ميدهد ،ايﻦ رابطه در هر لحﻈه
قابﻞ ﺗفﮑيﮏ به رابطههاي يﮏبهيﮏ نيست ،زيرا براي نمونه ،منتقد
هنﮕام نوﺷتﻦ نقد همﺰمان ميﺗواند با متﻦ نقد ،اﺛر مورد نقد ،مخاطﺐ
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ﺧودش و مخاطﺐ نقاﺷــي گفتوگو ﮐند و آنﭽه ﮐه در نﻬايت اراﺋه
ميﮐند دربردارندهي آميﺰه اي از دادهﺷدههاي ﭼﻬار مﺆلفهي باﻻست.
بنابرايﻦ ،نقد نقاﺷي را در ايﻦ مقام ميﺗوانيم »همﭙوﺷاني« ميان متﻦ
نقد ،نقاﺷي ،مخاطﺐ نقد و مخاطﺐ نقاﺷي بدانيم.
همانگونه ﮐه نﺸانهﺷناســان ﺧاطرنﺸــان ميﮐنند ،هيﭻگاه
حد و مرزي براي ﺗرﮐيﺐهاي زباني اراﺋه داد و همانگونه
نميﺗوان ّ
ﮐــه ســاﺧتارگرايان ميگويند ،ميﺗــوان ايــﻦ ﺗرﮐيﺐبنديها
مﺸــخﺺ مفروض ﺗلخيﺺ ﮐرد ،اما به باور
را به ﭼند ســاﺧتار
ِ
پساساﺧتارگرايان ،ايﻦ ساﺧتارها ﺧود آفريدهي منﺶ گريﺰندهي
زبان اســت و همواره متﺰلﺰل و بيﺛبات .نقــد نيﺰ ،بهعنوان يﮏ
پديــدهي زباني ،دﭼار يﮏ بيﺛباﺗي ذاﺗي اســت و منتقد هرﭼه
بﮑوﺷد منﻈور ﺧود را روﺷــﻦﺗر بيان ﮐند ،ﺗنﻬا بر حﺠم نوﺷتار
ﺷدت بيﺶﺗري ميبخﺸد.
ﺧود ميافﺰايد و سرگﺸتﮕي نﺸانهها را ّ
نقاﺷــي مورد ﺗحليﻞ
حال با ﺗوجه به نمودار پاييﻦ ،اگر نقد را با
ِ
درهمﺗنيده بدانيم ،ايﻦ بحران دو ﭼندان ميﺷود زيرا نﺸانههاي
سرگﺸتﮕي فﺰونييابنده اضافه ميﺷود و نقد
ﺗصويري نيﺰ به ايﻦ
ِ
آﺷﮑارا به آﺷوب ميافتد .ايﻦ آﺷوب دو سطﺢ دارد :آﺷوب برآمده
از نﺸــانههاي زباني و آﺷوب برﺧاسته از نﺸانههاي ﺗصويري .هر
دســته از ايﻦ نﺸــانهها آﺷــوب را در ﺧود و در ديﮕري بازﺗوليد
ميﮐند و متﻦ را به ســوي يﮏ بحران ژرف پيﺶ ميبرد .مﮕر نه
ايﻦﮐه نقد 9با بحران و سرگﺸتﮕي 10هم ريﺸه است؟ نتيﺠه آنﮐه
قطﺐ واژه و ﺗصوير سرگﺸته میماند.
نقد همواره بيﻦ دو
ِ
نقد بــراي آن ﮐه با مخاطﺐ ارﺗباط برقرار ﮐند ،ناﭼار اســت
متمســﮏ و متوســﻞ ﺷــود ،همان زباني ﮐه در
به زبان معمول
ّ
فلسفه و علم و سياست و ﻏيره بهﮐار ميرود .اگر نقاش انتﺰاعگرا
ﮐوﺷــيده اســت از هرگونه بيانﮕري بﮕريﺰد و آن را به فراموﺷي
بسﭙارد ،منتقد براي ﺗﺸــريﺢ هميﻦ گري ِﺰ از بيانﮕري ناﭼار است
نقاﺷي انتﺰاعي هم انتﺰاعي
همﭽنان بيان ﮐند .اگر قرار باﺷد نقد
ِ
نوﺷته ﺷود ،آنگاه منتقد به ﺷاعر ﺗبديﻞ ميﺷود .نوﺷتار انتﺰاعي
گرﭼه يﮏ گونهي ادبي اســت و زيباﺷناسي ﺧاص ﺧود را دارد،
اما بيﺗرديد براي نقد نقاﺷــي ابﺰار مناسبي نيست .اگر وﻇيفهي
منتقد را ﺗحليﻞ و ﺗفســير نقاﺷــي بدانيم ،آنگاه او ناگﺰير بايد
زبانــي را برگﺰيند ﮐه در ﺧدمت هدف نقد باﺷــد :زبان ﺷــفّافِ
فﻬم سر راست؛ اما پساساﺧتارگرايان نﺸان دادهاند ﮐه زبان
قابﻞ ِ
اساساً يﮏ رســانهي ﺷ ّفاف و رسا نيســت ،بلﮑه سرﺷار است از
بازيهاي گوناگوني ﮐه ما را در راه رســيدن به معنا ســرگردان
ميﮐند .ﺷاعران و نويسندگان نه ﺗنﻬا از ايﻦ بازيها بﻬره ميبرند،
ﺗﺸــديد و ﺗقويت نيﺰ ميﮐنند.
بلﮑه ح ّتي آن را به دســت ﺧود
ّ
مفســر ،بايد بﮑوﺷد به نوﺷتار روﺷﻦ نﺰديﮏ
اما منتقد ،در مقام ّ
ﺷود؛ لﺬا ناﭼار اســت از مﺠموعهي واژگان رايﺞ در گفتمان نقد
نقاﺷــي استفاده ﮐند و از هرگونه ابﻬام و ايﻬام دوري گﺰيند و در
يﮏ ﮐﻼم ،در ســطﺢ زبان معمول گام بردارد .پساساﺧتارگرايان
نﺸــان داده اند ﮐه همهي ايﻦ آرمانها ﺗو ّهمي بيﺶ نيست ،زيرا
زبان آنقدر ﺧودمختار هســت ﮐه ســوژه نتواند آن را به ﮐنترل
ﺧــود درآورد .ح ّتي فراﺗر از ايﻦ ،به گفتــهي ژاك لﮑان »دنياي

زبان ﺧاص ،زاده ميﺷود و جﻬان اﺷياء در آن سامان
معنايي هر ِ
ِ
پيدا ميﮐند ...ايﻦ دنياي ﮐلمات اســت ﮐه دنياي اﺷياء را ﺧلﻖ
ميﮐند« )بلﺰي.(177 ،1379 ،
منتقد اساساً نقاﺷي را از راه زبان درك ميﮐند .ايﻦ زبان است
ﮐه واژهها را براي ﺗعييﻦ عناصر ﺗابلو و بيان رابطهي ميان آنﻬا در
اﺧتيار او قرار ميدهد .به بيان ديﮕر ،او نقاﺷي را پيﺸاپيﺶ زباني
ميبيند زيرا ادراك بدون وجود زبان ممﮑﻦ نيست .ح ّتي هنﮕامي
ﮐه منتقــد در ذهﻦ ﺧود دربارهي اﺛر ميانديﺸــد ،فرايند ﺗﺄمﻞ
و درﺧودانديﺸي نيﺰ بهواســطهي زبان صورت ميپﺬيرد .گادامر
ميگويد »پرسﺶهايي ﮐه با جايﮕاه اﺛر هنري و با بنيان انديﺸهي
ﺧود ما ســر و ﮐار دارند ،به د ّقت ’زبانﺷناﺧتي‘ هستند .هرگونه
انديﺸــه و ﺗﺄمﻞ دربارهي اﺛري ﮐه ’ميبينيم‘ زبانگونه اســت«
)احمدي .(585 ،1370،او همﭼنيﻦ در هرمنوﺗيﮏ فلسفي اﻇﻬار
ميﮐند ﮐه فﻬم هر اﺛر منوط و مﺸــروط به ﺗفسير گفتههاي آن
است ،ﺧواه ايﻦ گفتهها در قالﺐ واژگان باﺷند ﺧواه در ﭼارﭼوب
ساير نﻈامهاي نﺸانهﺷناﺧتي» :اﺛر هنري حرف ميزند ،ﺧواه در
گوهر ﺧود زبانﺷــناﺧتي دانسته ﺷــود يا نه  ...وﻇيفهي ماست
ﮐه معناي حرفي را ﮐه اﺛر هنري ميزند بﺸناســيم و آن را براي
ﺧويﺸتﻦ و ديﮕران قابﻞ فﻬم ﮐنيم .ح ّتي آﺛار هنريِ ﻏيرزباني نيﺰ
ِ
ﺷناﺧت هرمنوﺗيﮏ جاي ميگيرند ،و بايد در
در هميﻦ ﭼارﭼوب
ﺧودآگاهي هر ﺷخﺺ ادﻏام ﺷوند« )همان(.
ﺗفاوت ميان نوﺷــتار نقد و نوﺷــتار ادبي در ايﻦ اســت ﮐه
ادبيات ﺧودﺧواســته به سرگﺸتﮕي نﺸانه های زبان ﺗﻦ ميدهد
ﺗا زايندگياش را حفﻆ ﮐند؛ اما نقد ناﭼار اســت حتی اﻻمﮑان از
آﺷفتﮕيها و اﻏتﺸاﺷــات زباني فاصله بﮕيرد ﺗا رﺷتهي ارﺗباطي
ميــان ﺧو ِد نقد و اﺛــر و مخاطﺐ پابرجا بماند؛ ايﻦ رﺷــته البته
هيﭽﮕاه بهطور ﺛابت برقرار نميمانــد زيرا زبان ،هم در آفرينﺶ
ﺧود اﺛر و هم در مواجﻬهي بيننده با آن و هم در نوﺷــتار نقد و
هم در نﺰد ﺧوانندهي نقد ،پيوســته در ﮐار گسســتﻦ پيوندهاي
زبان رســانهي
ارﺗباطي ُمف َت َرض اســت .بر ﺧﻼف ﺗصور معمولْ ،
مطيﻊ و سرسﭙرده و گوشبهفرماني نيست.
مخاطب نقاشی

نقاشی

نمودار -1ساختار نقد.

نقد

مخاطب نقد
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فرض ﮐنيد منتقدي در نقــد و ﺗحليﻞ آﺛار يﮏ نقاش ﭼنيﻦ
نوﺷــته اســت» :آﺛار ايﻦ نقاش ﮐــه اﮐنون بر ديــوار نﮕارﺧانه
جلوهفروﺷــي ميﮐنــد ،ﺗمــام معيارها و موازيﻦ هنــر مدرن را
بههمميزند« .ﺧواننده ميﺗواند از ﺧود بﭙرسد :آيا منتقد معنايي
منفي از »جلوهفروﺷــي« در نﻈر داﺷــته و جلوهفروﺷــي را با
ﺗﻈاهر هممعنا گرفته اســت؟ در زبان معمول ،جلوهفروﺷي را در
مواردي بهﮐار ميبرند ﮐه قصد ﺗﻈاهر و ح ّتي فخرفروﺷي درميان
باﺷــد .ميگويند »فﻼني آنقدر با ﺛروﺗﺶ جلوهفروﺷــي ﮐرد ﮐه
همﮕان آزرده ﺷــدند« .از ايﻦ ديدگاه ،ﺷايد جملهي پيﺶگفته
ﮐنايهاي باﺷد به ﺷيوهي متﻈاهرانهي آﺛار نقاش و درك نادرست
او از هنر مدرن .ايبســا بتوان از جملهي فوق ﭼنيﻦ برداﺷــت
ْ
نقــاش مفاهيم هنر مدرن را به زرق و برق ســطحي و
ﮐــرد ﮐه
جلوهفروﺷانه فروﮐاســته است .اما مﮕر »جلوهفروﺷي« نميﺗواند
معنايي مﺜبت هم داﺷــته باﺷــد؟ زبان بارها ايﻦ ﺗرﮐيﺐ را براي
اﺷــاره به بيهمتايي و يﮕانﮕي يﮏ ﭼيﺰ بهﮐار ميبرد .ميگوييم
»ﺷــقايﻖها ﭼنان در دﺷت جلوهفروﺷي ميﮐردند ﮐه بيننده در
ﺷﮕفت ميآمد« .جملهي مﺬﮐور در نقد را ايﻦبار ميﺗوان ﭼنيﻦ
فﻬميد ﮐه نقاﺷيها از ﭼنان قدرﺗي برﺧوردار بودهاند ﮐه منتقد از
ديدن آنﻬا در ﺷــﮕفت آمده است .ﺷايد نقد ميﮐوﺷد با استفاده
از »جلوهفروﺷــي« بيهمتايي آﺛار را در ميان انبوه نقاﺷيهايي
ﮐه هر روز بر ديوار نﮕارﺧانهها آويخته ميﺷــوند ،نﺸــان دهد.
وقتــي اﺛري با طــراوت و ﻏرابت در ميان انبــوه آﺛار بيطراوت
و ﻇرافت جــاي ميگيــرد ،بﻬتريﻦ وصﻒ آن »جلوهفروﺷــي«
ﺧواهد بود .از ايﻦ ﮐه بﮕﺬريم ميرســيم بــه فعﻞ پاياني جمله:
ﺗعيﻦناپﺬيري معناي ايﻦ فعﻞ هويداﺗر از ابﻬام نﻬان
»بههمزدن«ّ .
در »جلوهفروﺷي« است .بارها ﺷنيدهايم ايﻦ جمله را ﮐه »فﻼني
در سالهاي اﺧير ،ﺛروت فراواني بههمزده است« ،يعني ﺗوانسته
است بر انباﺷتﮕي ﺛروت ﺧود بيفﺰايد ،دارايي براي ﺧود گردآورد.
اما در همان حال ﺷــنيدهايم ﮐه »بارش ناگﻬاني باران جﺸﻦ را
بههمزد« .در ايﻦجا بههمزدن ،درســت برعﮑﺲ جملهي نخست،
بهمعناي متفرق ﮐردن ،پراﮐندن و ايﺠاد آﺷــوب اســت .اﮐنون
بازگرديــم به جملهي مورد نﻈرمان» :آﺛار ايﻦ نقاش ﮐه اﮐنون بر
ديوار نﮕارﺧانه جلوهفروﺷي ميﮐند ،ﺗمامي معيارها و موازيﻦ هنر
مدرن را بههمميزند« .ما ميﺗوانيم از ايﻦ جمله ﭼنيﻦ برداﺷــت
مفروض منتقد را زيرپا
موازيﻦ
ﮐنيم ﮐه آﺛار مورد بحﺚ ،معيارها و
ِ
ِ
ميگﺬارند و به جﺰ ويرانگري و مختﻞســازي آنﻬا گامي پيﺶﺗر
نميروند .در ايﻦ برداﺷــت» ،جلوهفروﺷي« و »بههمزدن« هر دو
معنايي منفي ﺧواهند داﺷــت .اما ،از سوي ديﮕر» ،بههمزدن« را
ميﺗوان به معنــاي ﺗرﮐيﺐﮐردن و درهمآميختﻦ به قصد اراﺋهي
ﺷــيوهاي نويﻦ فﻬميد؛ يعني آﺛار مــورد بحﺚ زيبايي مﻀاميﻦ و
ﺷــيوايي معاني هنر مدرن را يﮑﺠا گرد آورده و با قدرت پديدار
ﮐرده اســت .در ايﻦ برداﺷت ،ا ِﺷــراف هنرمند بر گسترهي هنر
مــدرن و زير و بم و پيﭻ و ﺧم آن ،و نيﺰ ﺗوان او در بههمزدن )به
معناي اﺧير( همهي آنﻬا ،ديدگاه نقد را مﺜبت جلوهگر ميﮐند.
ﺷايد ﮐساني ا ِﺷﮑال ﮐنند ﮐه اگر جملهاي را از متﻦ جدا ﮐنيم،

ديﮕر نميﺗوانيم دربارهي معناي آن نﻈر دهيم .به بيان ديﮕر ،هر
جمله ﺗنﻬا درون زمينهي متني ﺧود معنا ميدهد و ﻻﻏير .اما در
هميﻦ جا بايد پرسيد متﻦ اساســاً از ﭼه ساﺧته ﺷده است؟ آيا
فرﺷــتهي نﮕﻬباني همواره برفراز آن ميﭼرﺧد و از معناي واحد
آن پاسباني ميﮐند؟ آيا معنا ﭼونان ﺗوري بر سراسر متﻦ افﮑنده
ﺷــده است و دستﮑاري آن ميﺗواند به ازهمگسيختﮕي ﺗور /معنا
بينﺠامد؟ دستﮐم ،از ديدگاه دريدا ،همهي ايﻦ برداﺷتها ﭼيﺰي
ِ
متافيﺰيﮏ حﻀو ِر معنا نيست؛ متافيﺰيﮑي ﮐه معنا را ،همواره
جﺰ
يﮕانــه و دگرگونيناپﺬيــر ،بيرون متﻦ حاضــر ميداند .اگر متﻦ
برســاﺧتهي ﺗﮏﺗﮏ جملههاست ،پﺲ معناي آن ﭼيﺰي بيﺶ از
معناي هميﻦ جملهها نيســت .ايﻦ جملههــا اما ،همانگونه ﮐه
ديديم ،از جنﺲ زبان است و ناگﺰير سرسﭙردهي بازيهاي بيپايان
آن .بارت ميگويد» :نقد ،نوﺷتار است و نوﺷتﻦ دقيقاً رويارو بودن
بــا ﺧطر لﻐﺰش و ﺗناوب گريﺰناپﺬير آزمون و ﺧطاســت« )بارت،
 .(86 ،1377ﺧﻼصه آنﮐه نقد براي گريﺰ از بازیهاي آﺷوبساز
زبان نه ميﺗواند لﺐ فروبندد و ﺧاموش بماند و نه ديﮕر ميﺗواند
دعوي بيان حقيقت داﺷــته باﺷــد .ﭼرا ﮐه دعوي حقيقت نيﺰ،
همﭽون هر دعوي متني ديﮕر ،برساﺧتهي زباني است و لﮕامزدن
زبان نقد ،افسارگســيخته
بر سرﮐﺸــيهاي بيپايانﺶ ناممﮑﻦِ :
اســت .افﺰون بر ايﻦ ،ﺧوانندهي نقد نيﺰ بايد بﭙﺬيرد ﮐه نوﺷــتار
نقادانه نيﺰ ميﺗواند ابﻬامآفريﻦ و ﭼندمعنايي باﺷد .بهگفتهي پﻞ
دومان» 11متون انتقادي ،از آنﺠا ﮐه متوني علمي نيســتند ،بايد
با همان وقوف بر ايﻬامي ﺧوانده ﺷــوند ﮐــه در مطالعهي متون
ادبي ﻏير نقادانه مطرح اســت« )بهنقﻞ از :نوريﺲ.(36 ،1380 ،
ﺗوصيــﻒ آنﭽه ﮐه اﺛر در نﮕاه نخســت به ما مينماياند يﮑي از
بخﺶهاي اصلي نقد نقاﺷــي اســت .دســتﮐم ميﺗوان ﮐارﮐرد
دوگانهاي را براي ﺗوصيﻒ در نقد نقاﺷي در نﻈر گرفت .اوﻻً ،منتقد
با ﺗوصيﻒ ﺗابلو ميﮐوﺷــد فﻀاي ﮐلّي آن را براي ﺧواننده روﺷﻦ
ﮐنــد و از هميﻦ رهﮕﺬر د ّقت نﮕاه ﺧودش را هم به ّاطﻼع ﺧواننده
برساند .ﺛانياً ،منتقد براي آنﮐه ﺗحليﻞ و داوري ﺧود را اراﺋه دهد،
ناﭼار است ﺗوصيﻒ را بهعنوان مقدمهي استدﻻلهاي ﺧود انتخاب
ﮐند ،زيرا نخســت بايد بﮕويد ﮐه ﭼه ميبيند و سﭙﺲ اعﻼم ﮐند
ﮐه ﺗحليﻞ و برداﺷــتﺶ از ايﻦ ديدهها ﭼيســت .اما هميﻦجاست
ﮐه يﮑي ديﮕر از ويژگيهاي زبان ،نقد را به ﭼالﺶ ميﮐﺸــد :عدم
هماهنﮕي ميان وصﻒ و موصوف .براي روﺷﻦﺗر ﺷدن بحﺚ مﺜالي
ميآوريم .فرض ﮐنيد ميﺧواهيم ســيبي را ﮐــه پيﺶ رو داريم
ﺗوصيﻒ ﮐنيم .ميگوييم »ايﻦ يﮏ ســيﺐ اســت«؛ اگر بخﺸي از
ســيﺐ را جدا ﮐنيم ميگوييم »ايﻦ سيبي است ﮐه بخﺸي از آن
جدا ﺷده اســت«؛ حال اگر مقدار بيﺶﺗري از سيﺐ را جدا ﮐنيم
ﺧواهيم گفت »ايﻦ سيبي است ﮐه بخﺶ بيﺶﺗري از آن جدا ﺷده
اســت« و اگر بخﺶهاي ﺧوردني سيﺐ را بهطور ﮐامﻞ جدا ﮐنيم
ميگوييم »ايﻦ سيبي است ﮐه بخﺶهاي ﺧوردني آن بهطور ﮐامﻞ
از آن جدا ﺷده و ﭼيﺰي از آن باقي نمانده است« .ﺧود البته آﺷﮑار
است ﮐه هر ﭼه از سيﺐ ﮐاسته ميﺷود ،بر ميﺰان واژگاني ﮐه براي
ﺗوصيﻒ آن بهﮐار ميرود افﺰوده ميآيد .درحاليﮐه اگر ﺗوصيﻒ ما
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واقعيت ،بر آنﭽه ﭼﺸم ميبيند ،استوار باﺷد بايد به
ميﺗوانست بر
ّ
ﺗرﺗيﺐ ميگفتيم» :ســيﺐ«» ،ســي«» ،س« و » «...زيرا در پايان
ديﮕر سيبي وجود ندارد ﮐه بخواهيم دربارهاش سخﻦ بﮕوييم! ايﻦ
ناهمخواني بيﻦ امر واقﻊ و نﺸــانه عنصر ذاﺗي زبان است و نقد نيﺰ
به عنوان يﮏ رﺧداد زباني از ايﻦ ناهمخواني بينصيﺐ نمی ماند.
اﮐنــون ميبينيم اگر منتقد براي مﺜال ،بخواهد آﺛار انتﺰاعي پيت
ُمندريــان )1872ـ (1944يا آﺛار سوپرهماﺗيســتي ﮐازيمير مالويﭻ
) (1935-1878ماننــد مربﻊ ســياه ) (1914را ﺗوصيﻒ ﮐند ،با ﭼه
بحراني دســتبهگريبان است .هر ﭼقدر ايﻦ آﺛار بهسوي انتﺰاع پيﺶ
ميروند ،در مقابﻞ ،نقد ناگﺰير بايد بر حﺠم واژگان ﺧود بيفﺰايد ﺗا بلﮑه
بتواند از پﺲ ايﻦ ﺗﺠريد ناب برآيد و آن را بهطور ﮐامﻞ ﺗوصيﻒ ﮐند.
هميﻦجاست ﮐه پيوند ميان اﺛر و نقد گسسته ميﺷود زيرا اﺛر و نقد
دقيقاً در مسيرهايي متﻀاد گام برميدارند :اﺛر بهسوي ﮐمينه ميرود
و نقد ،ناگﺰير بهسوي بيﺸينه .از سوي ديﮕر ،گﺰينﺶ واژگان ﺗوصيفي
در نقد نقاﺷي ،عليرﻏم آن ﭼه در ﻇاهر مينمايد ،بسيار دﺷوار است.
اگر نويســندهاي بخواهد منﻈره يا رﺧدادي را ﺗوصيﻒ ﮐند آزاد است
هر نقطهنﻈري را برگﺰيند و بــراي ﺗوصيﻒ هر آنﭽه ميبيند واژگان
دلخواهﺶ را بهﮐارگيرد .اما منتقد ﭼنيﻦ اﺧتيــاري ندارد زيرا مﺜ ً
ﻼ
ساﺧتار آﺛار ُمندريان بر مربﻊ و مستطيﻞ استوار است ،منتقد نميﺗواند
ايﻦ ﺷﮑﻞهاي هندسي را مﺜ ً
ﻼ دايره يا سهگوش ﺗوصيﻒ ﮐند .در واقﻊ
»ناقد نميﺗواند ’هرﭼيﺰي‘ بﮕويد« )بارت .(74 ،1377 ،به بيان ديﮕر ،او
بايد آگاه باﺷد ﮐه به محدوديتي دوگانه گرفتار است .از يﮏسو ،همان
گونه ﮐه ديديم ،منتقد نميﺗواند هر ﭼيﺰي دربارهي اﺛر بﮕويد و از سوي
ديﮕر ،پيﺸاپيﺶ بايد بﭙﺬيرد ﮐه ﺧو ِد نوﺷتار نقد نيﺰ محدوديتهايي را
بر او ﺗحميﻞ ميﮐند .براي آنﮐه محتواي نقد بامعنا باﺷد و ديالﮑتيﮏ
ميان اﺛر ،منتقد ،بينندهي اﺛر و ﺧوانندهي نقد برقرار ﺷود ،منتقد ناﭼار
اســت درون ﭼارﭼوبهاي ّ
مﺸخﺺ زبانﺷناﺧتي و نﺸانهﺷناﺧتي و
معناﺷناﺧتي گام بردارد و ايﻦ يعني پﺬيرفتﻦ ايﻦﮐه »به هر صورﺗي
نميﺗوان معنا آفريد )اگر ﺷﮏ داريد امتحان ﮐنيد!(؛ محدودهي اﺧتيا ِر
ناقد ،معناي اﺛر نيست ،بلﮑه معناي آن ﭼيﺰي است ﮐه ﺧودش دربارهي
اﺛر ميگويد« )همان.(75 ،
12
براي نمونه ﺗابلوي ﺷستوﺷــوی ﮐــودك ) (1893اﺛر مِري
َﮐسِ ت (1926-1844) 13را در نﻈر بﮕيريد .ﭼهبسا منتقد ﮐارش را با
ﭼنيﻦ ﺗوصيﻒهايي آﻏاز ﮐند» :مادري ﮐودﮐﺶ را استحمام ميﮐند«
يا »زني مﺸﻐول ﺷستوﺷوي ﮐودك ﺧردسالي است« يا »ﮐودﮐي
در آﻏوش مادرش نﺸسته و مادر او را ميﺷويد« يا »زني ﮐودﮐي را
در آﻏوش گرفته و پاي او را در يﮏ ﺗﺸت آب ميﺷويد« و الﺦ .آﺷﮑارا
همهي ايﻦ عبارات درست است اما هر ﮐدام ﭼيﺰي را ناديده ميگيرد.
براي نمونه ،در عبارت نخست ايﻦ پرسﺶ بهوجود ميآيد ﮐه منتقد
ﭼﮕونه نتيﺠه گرفته اســت ﮐه زن و ﮐودك ،مادر و فرزند هستند؟
زيرا نه عنوان اﺛر و نه نﺸانههاي دروني آن هيﭻيﮏ ﭼنيﻦ برداﺷتي
را القاء نميﮐند .اما عبارت دوم بسيار سربسته است ،ايﻦ زن ﭼﮕونه
زني است؟ فيﮕورها ﭼﮕونه قرارگرفتهاند و الﺦ .نقد ،اگر بخواهد دقيﻖ
و موﺷﮑاف باﺷد ،بايد دهها صفحه در ﺗوصيﻒ ايﻦ اﺛر سخﻦ بﮕويد و
ايﻦ در حالي است ﮐه ايﻦ ﺗابلو جﺰﺋيات اندﮐي دارد .اما اگر قرار باﺷد

ﺗابلوهاي پر از جﺰﺋياﺗي مانند آنﭽه در آﺛار هيرنوموس بُﺲ )-1450
 (1516ميبينيم ﺗوصيﻒ ﺷوند ﭼه پيﺶ ﺧواهد آمد؟ دهها صفحه
ﺗوصيﻒ هم نميﺗواند همهي ماجرا را آﺷﮑار ﮐند.
در واقﻊ ،هر اﺛر امﮑانهاي بيﺷــماري براي ﺗوصيﻒﺷدن دارد
و منتقد ﺗنﻬا ميﺗواند ﺗعداد معدود و محــدودي از ايﻦ امﮑانها را
برگﺰيند .لﺬا دســتﮐم به لحاظ نﻈري ،هيﭻ پاياني براي نحوههاي
ﺗوصيﻒ يﮏ اﺛر متصور نيست زيرا »هر ﭼه دربارهي اﺛر بﮕوييم ،اﺛر
همﭼنان مانند لحﻈهي نخست ﺧود ،ﺗصوير ،سوژه و ﻏياب است و
نه ﭼيﺰ ديﮕر« )همان .(81 ،روانﺷناسي ﺗﺠربي معاصر ﮐﺸﻒ ﮐرده
اســت ﮐه »ﺗﺠربهي بصري معمول ما از جﻬان در واقﻊ يﮏ ﺗرﮐيﺐ
پيﭽيده اســت .ايﻦ ﺗﺠربه ،ﺗرﮐيبي است از مﺠموعه احساسهايي
ﮐه ﺗحت ﺗﺄﺛير ﺷــرايﻂ گوناگون ادراك قرار دارند و به موقعيتهاي
ّ
مﺸــخﺺ و متفاوت زندگي وابستهاند« ).(Nodelman, 1970, 86
بنابرايﻦ ﺗابلــوي  S1در زمانهاي  T1، T2، T3و ،...و در مﮑانهايP1،
 P2، P3و  ،...واجد امﮑانپﺬيرهاي گوناگون ﺗوصيﻒ است و ايﻦ امﮑان
ميﺗوانــد يﮏ اﺛر را در زمانها و ح ّتي مﮑانهاي مختلﻒ به گونهاي
متفاوت جلوهگر سازد .بنابرايﻦ ،نقد ناﭼار است ايﻦ روند بيپايان را
در نقطهاي متو ّقﻒ ﮐند و ﺷــالودهاي ،هر ﭼند نااستوار ،براي ﺗداوم
نقد نحوهي ﺗوصيﻒ ﺧود را برگﺰيند ،بديﻦ
ﺧود ﺗدارك ببيند .هرگاه ْ
معناســت ﮐه نحوههاي ديﮕر را ناديده گرفته يا ﮐنار گﺬاﺷته است.
به ايﻦ ﺗرﺗيﺐ ،هر نقد همﭽون ﮐوه يخي اســت ﮐه بخﺶ اعﻈم آن
ديده نميﺷود .به بيان ديﮕر ،نقد ﺗنﻬا بهواسطهي ﻏيابِ امﮑانهاي
ناديده گرفتهﺷــدهي ﺗوصيﻒ ممﮑﻦ ميﺷــود و بنابرايﻦ ،همواره
با ﻏياب درآميخته اســت .نقد قادر نيســت اﺛر را ﺗمام و ﮐمال در
متﻦ ﺧود »حاضر« ســازد و ﺗنﻬا »احتمالي« از آن را به ﺧوانندهاش
اراﺋه ميدهد .ايﻦ احتمال يﮑي از بينﻬايت احتمالهايي اســت ﮐه
بهطور بالقوه ميﺗوانســت در نقد مطرح ﺷود .پﺲ به يﮏ ﺗعبير ،اﺛر
در متﻦ نقد »حﻀور« مطلﻖ ندارد .از ســوي ديﮕر ،منتقد سوژهاي
رهاﺷــده در ﺧﻸ نيســت؛ او همواره از جايﮕاه و زمينهي ﺗاريخي و
فرهنﮕي و اجتماعي معيني با اﺛر روبهرو ميﺷود و ايﻦ جايﮕاه ﺧود
ميﺗواند ادراك او را متﺄﺛر ﮐند .آرﺗور ﺷوپنﻬاور به ايﻦ »واقﻊبودگي«
ﺗوجه داﺷته است .او استدﻻل ميﮐند ﮐه ما ﺧود را بهعنوان
ســوژه ّ
14
»ابژهييدرميانسايرابژهها،درجﻬانيجاي-گاهي ميﺷناسيم.
ايﻦ پيﺶ ﺷرطِ ﺗوانايي ما در ﺗعييﻦ جايﮕاه ساير ابژهها در جﻬان
است ،مﻦ ﺗنﻬا زماني قادر به ﺗعييﻦ جايﮕاه يﮏ ابژه در مﮑان يا زمان
موقعيت آن را نسبت به ايﻦجا و اﮐنون بسنﺠم ﮐه مبدأ
هستم ﮐه
ّ
موقعيت جسم ﺧود مﻦ است« )يانﮓ.(23 ،1382 ،
ايﻦ سنﺠﺶ
ّ
فرض ﮐنيد ﮐه نقدي را ميﺧوانيد دربارهي ﺗابلويي ﮐه ﺗا بهحال
آن را نديدهايد ،اما ﮐمابيﺶ درمييابيد ﮐه منتقد دربارهي ﭼﮕونه
اﺛري سخﻦ گفته است .دستﮐم ميﺗوانيد طرح مبﻬمي از ﺗابلوي
مورد بحﺚ را در ذهﻦ ﺧود مﺠســم ﮐنيد و دريابيد ﮐه نقاش ﭼه
روﺷي را براي هويدا ﮐردن ايدهي ﺧود برگﺰيده است .همهي ايﻦ
آگاهيها از »ﺗصوير«هايي است ﮐه منتقد در نوﺷتار ﺧود گنﺠانده
اســت؛ در واقﻊ ،نﻬايتاً آنﭽه در ذهﻦ ﺷــما ميماند طرحوارهي هر
ﭼند مبﻬم اﺛر مورد بحﺚ اســت و نــه واژگان بهﮐار رفته در متﻦ
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ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻘﺎﺷﻰ و ﻧﻘﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ

ﻧﻘﺪ .در اﯾﻨﺠــﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻧﻘﺪ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻫﻮﯾﺪا
ﻣﯽﺷــﻮد :ﻧﻘﺪ ﻫﻤﻮاره از »ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ﺣﻀﻮر« اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد .در ﻧﮕﺎه
ﻧﺨﺴــﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ اﺛﺮ ﭼﻮن ﻫﺎﻟﻪاي ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎر
ﻧﻘﺪ درﺣﺎل ﭼﺮﺧﺶ اﺳﺖ و آرام آرام ﺑﻪ ﻧﻘﺪ »ﻧ َﺸﺖ« ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در
واﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻧﻘﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ »ﻏﯿﺎب« اﺳﺖ.
ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﻧﻘﺪ ،ﺧﻮد اﺛﺮ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد و ﻣﻔﺎﻫﻤﻪي
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه در ﺧﻸ ﺣﺎﺻﻞ از ﻏﯿﺎب ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﻣﻤﮑﻦ
ِ
ﻣﯽﺷــﻮد .دﻟﯿﻞ آن ﻫﻢ آﺷﮑﺎر اﺳــﺖ ،زﯾﺮا در ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﻗﺪرت اﺛﺮ،
ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻓﺮﺻﺖ و رﺧﺼﺘﻰ ﺑﺮاى ﺳﺨﻦ ﭘﺮدازى ﻧﺪارد.
ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً وﻗﺘﯽ ﮐﺎرش را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ دﯾﮕﺮ در
ﻧﺰد او ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .اﮔﺮ او در ﻫﻨﮕﺎم
ﻧــﮕﺎرش ﻧﻘﺪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨــﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ را
ﭘــﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ اﻟﺒ ّﺘﻪ ﺳﺮﺷــﺘﯽ اﯾﺪهآل دارد
زﯾﺮا اﺛ ِﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺳﺎﺳﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺛﺮ آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺖ :در ﺧﻮد
و ﺑــﺮاي ﺧﻮد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ »ﻧﺎﻗﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪي اﺛﺮ و
ﺑﻪوﯾﮋه روﺷﻦﺗﺮ ﮐﺮدن آن ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰي روﺷﻦﺗﺮ از ﺧﻮد
اﺛﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد« )ﺑﺎرت .(73 ،1377 ،ﻣﻨﺘﻘﺪ از ﻣﻮاردي ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ
ﮐﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻪﻫﺎي اﺛﺮ در ذﻫﻦ او ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳــﺖ ،زﯾﺮا ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ،
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴــﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻮﺷــﺘﻦ درﺑﺎرهي
ِ
ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﻮد ،ﻧﻘﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد
آﯾــﺪ .اﮔﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از اﯾﻦ اﯾﺪهآﻟﯿﺴــﻢ ﺑﮕﺮﯾﺰد ﺗﻨﻬﺎ راه ﭘﯿﺶ
روﯾﺶ آن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺟﺪﯾﺪي ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨــﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﻘﺾ ﻏﺮض اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﻘﺪ ﻫﺪف دﯾﮕﺮي را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻧﻘﺪ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺳﺮﺷﺘﯽ »ﺗﻘﻠﯿﻠﯽ -ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ« دارد.
ﻧﻘﺪ ﻧﺨﺴــﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎي ذﻫﻨﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ دﻫﺪ و
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ را ﺑﻪ واژه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪي
اﻓﻼﻃﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ او ﻧﻘﺎﺷــﯽ را دوﺑﺎر دور ﺷــﺪن از
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﺪهآل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻘﺪ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﻧﯿﺰ دوﺑﺎر از ﺧﻮد اﺛﺮ
دور ﻣﯽﺷﻮد :ﻧﺨﺴــﺖ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ
ﻣﯽدﻫــﺪ و دوم ،آﻧﺠــﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑــﻪ واژه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻟــﺬا ﻧﻘﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ »ادﻋﺎي ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ’ژرﻓﺎي‘ اﺛﺮ را داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ
زﯾﺮا اﯾﻦ ژرﻓﺎ ﺧﻮ ِد ﺳــﻮژه ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻏﯿﺎب اﺳــﺖ« )ﻫﻤﺎن.(81 ،

واﻗﻌﯿﺖ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷــﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﯾﮏ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﯾﻦ ّ
اﻓﺰودﮔﯽ ﻧﻘﺪ اﻟﺒﺘﻪ از ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻖ ﺧﻄﯽ
ﭼﯿﺰ زاﺋﺪ ،ﯾﮏ »اﻓﺰوده« اﺳﺖ.
ِ
ﭘﯿﺮوي ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ روي ﻣﺤﻮر زﻣﺎن ،ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ آﻓﺮﯾﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺪ .ﻧﻘﺎش ،ﺣ ّﺘﯽ اﮔﺮ در ﺣﺎل آﻓﺮﯾﺪن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺛﺮ
ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺮاثدار اﻧﺒﻮه آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
از او درﺑﺎرهي ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد
ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺪﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه درﺑﺎرهي آﺛﺎرش
ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷــﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎري
ﺑﻪواﺳﻄﻪي ﻧﻘﺪ ﻧﻘﺎدان ﻫﻢروزﮔﺎرﺷﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دادهاﻧﺪ .ﻧﻘﺎش ،ﺧﻮدآﮔﺎه ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ،ﻧﻘﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺣﺘﻰ اﮔﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺮﯾﺰد ،ﺑﺎز اﯾﻦ ﮔﺮﯾﺰ از ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ راه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ :اﮔﺮ
ﻧﻘﺎش ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ آﺛﺎرش ﻧﻮﺷﺘﻪﺷــﺪهاﻧﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺎز
ﻫﻢ ،ﺑﻪﺷﮑﻞ ﭘﺎرادوﮐﺴﯽ ،آن را ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﻧﻘﺎش
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﺪ را ﺑﻪﮐﺎر ﻧﺒﻨﺪد ،اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه
او را ﺑﻪ ﺣﻮزهي ﺑﺎﯾﺪﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻤﺎن
ﻧﻘﺪ ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎي آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان در اﯾﻨﺠﺎ از
َدوري ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻏﺎز و ﻓﺮﺟﺎم آن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺪ و ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﮔﻮﻧﻪاي داد و ﺳﺘﺪ در ﺟﺮﯾﺎن
اﺳــﺖ ،ﺧﻮد ﻧﻘﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهي اﺻﯿﻞ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﯿﺴــﺖ .ﻧﻘﺪ
ﻫﻤﻮاره وامدار ﻣﺘﻦﻫﺎي ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد اﺳــﺖ و رﮔﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
اﯾﻦ ﻣﺘﻮن را ﺑﺎ ﺧﻮد و در ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻘﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ را اﻣﺮوزه
ﯾــﮏ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻮﻟــﯽ دارد و ﻣﻮازﯾﻨﯽ .ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﺮاي
آنﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﺣﺮﻓﻪاي« ﺷــﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻤﺮﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ
ّ
ﮐﻪ ﻧﻘﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺴــﺘﺮ ﺳ ّﻨﺖ ﻧﻘﺎدي ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﻧﻘ ِﺪ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾــﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،از آﻧﻬﺎ
آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺳــﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻘﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎي وﯾﮋهاي را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺎﻗﺪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ .اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎى
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺳ ّﻨﺘﯽ ،روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻏﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ و در
اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﻧﻘﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ
را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﻠﺴﻔﻪي ﻫﻨﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

نتیجه
ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ »ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻦ« دارد :از ﯾﮏﺳﻮ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ
ﻧﻘﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ّ
را ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﺼﺮي ﻣﻌﻄﻮف اﺳﺖ.
ﻣﺎﻫﯿ ْﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔــﺮدي ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻋﯿﻦ
اﯾﻦ ّ
ﻣﺘﻌﺪدي را ﺑﺮ آن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺎل ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي
ّ
واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮏﺑﻪﯾﮏ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺒﺐ
اﺳﺎﺳﺎً زﺑﺎن و
ّ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﺼﺮي ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﺬا ﻧﻘﺪ ﺑﯿﻦ
دو ﻗﻄﺐ واژه و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﻮﺳــﺘﻪ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ .ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﺎن
ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﮔﺮﯾﺰﻧﺪه و ﺳﺮﺷﺎر از اﯾﻬﺎم و اﺑﻬﺎم
ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻓﯽ ّ

ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
ﺗﺴــﺮي ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و از
ّ
اﺳــﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﻘﺪ ﻧﯿﺰ ّ
آن ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ .ﻧﻘﺪ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﻫﻤﻮاره از زﻣﯿﻨﻪي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و اﯾــﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش
ﻣﻨﺘﻘﺪ ،در ﻧﺤﻮهي ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮي ﻧﺸــﺎﻧﻪﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻧﻘﺪ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﯾﻨﻪي ﺗﻤﺎمﻧﻤﺎي ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺴﻞ ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﻤﻮاره ﻧﻘﺪ را از ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺟﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻣﯽﮐﻮﺷــﺪ وﺳﻌﺖ اﯾﻦ ﮔﺴــﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻬﺎروﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﻘﺪ ﯾﺎري ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑﻪ
ّ
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1 « On doit toujours s’excuser de parler peinture. Mais il y a
de grandes raisons de ne pas s’en taire. Tous les arts vivent de
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