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چکیده
اثر هرنی به مثابه زبانی بازمنوده شده و نظامی از مفاهیم و اندیشه ها ملهم از جامعه،  گفتامن و ایدئولوژی 
حاکم است و رویکردهای تحلیل گفتامِن انتقادی با مطالعه رابطۀ زبان، قدرت، ایدئولوژی و گفتامن این امکان 
را فراهم می آورد که از سطح واژگان تصویر به جامعه و روابط و گفتامن های آن دست  یابیم و چرایی خلق 
برخی آثار را در زمان های خاص جست و جو کنیم. هدف از این پژوهش، واکاوی چرایی سویه مندی روایت 
قهرماِن اسطوره ای و ملی نزد هرنمند از خالل عنارص گفتامنی موجود در آثار اوست و جهت نیل بدین مقصود با 
رویکرد انتقادی نورمن فرکالف در تحلیل گفتامن درسه سطح توصیف، تفسیر و تبیین به بررسی روابط برجستۀ 
واژگان تصویر در آثار مهم مجموعه »یاد سبز« قاسم حاجی زاده پرداخته شده است.  پژوهش ها نشان می دهند، 
قرارگیری هرنمند در دهه های هویت ساِز تاریخ ایران و در تقابل گفتامن های اصالت گرا و ملی، چپ معرتض، 
ناسیونالیسم ملی و گفتامن بازگشت به نوستالوژی های رمانتیک روستایی، سبب گزینش اسطوره های تاریخی، 
ملی و روستایی در میانه گفتامن های متعارض شهری می شود. قاسم حاجی زاده روایتی پیچیده از قهرمانی 
چندگفتامنی در فضای چندهویتی تاریخ ایران ارائه می دهد و او را میان سنت های ملی و مذهبی و گفتامن های 

وارداتی پس از مرشوطه چون گفتامن چپ و ناسیونالیسم قرار می دهد. 

واژه های کلیدی
فضای گفتامنی،  روایت،  اندیشه  بازگشت، حامسه میرزا، ملی گرایی.
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مقدمه
تحلیل گفتامن انتقادی به علت هم زمانی واکاوی معنا و صورت از 
رویکردهای موثر در تحلیل متون ادبی و آثار تصویری است. در این 
میان رویکرد انتقادی نورمن فرکالف به عنوان یکی از نظریه پردازان 
برجسته این حوزه در جهت بازیابی معنای متون در سه سطح 
توصیف،  تفسیر و تبیین شیوه ای تحلیلی -تفسیری فراروی منتقدان 
فکری،  رویکردهای  و  روابط  جست و جوی  به  تا  می دهد،  قرار 
سیاسی و اجتامعی پدیدآورندگان آثار بپردازند و از سطح تصویر به 
جامعه و از آن به گفتامن ها دست یابند. در این میان، رسانه هرنی 
و باالخص نقاشی، رسانه ای تفسیری است که اغلب با بازخوانی های 
متعدد و متنوعی رو به رو می شود و منتقدان سعی بر آن دارند که 
با شیوه های بازخوانی متنوع، از سطح تصویر به کشف الیه های 
پنهانی اثر دست یابند. آن چه در تحلیل گفتامن انتقادی بازخوانی 
سوژه- ابژه نقاشی، به عنوان یکی از رویکردهای هرنی قابل خوانش 
را قابل تأمل می مناید، دست یابی به سطحی از تصویر است که 
نقاش گاه بر حسب اعتقاد و آگاهی و گاه بر حسب رشایط فضای 
اجتامعی، آگاهانه و گاه ناخودآگاه، آن را در اثر خود جای داده و 
این مهم تنها با مطالعه نهادهای ساخت یافته در واژگان تصویری و 

تحلیل گفتامن های شکل گرفته در اثر قابل خوانش است. 

هدف از این پژوهش، جست و جوی گفتامن های فضای فرهنگی 
کوچک خان  ]میرزا  سبز  یاد  مجموعه  )جنگل،  آثار  در  جامعه 
قاسم حاجی زاده و بازگشت به مجموعه عللی است  جنگلی[( 
که نقاش، دغدغه مند خود را موظف به روایت آن می کند. بدین 
منظور الزم دانسته شد تا با مطالعه واژگان تصویری آثار با رویکرد 
توصیفی فرکالف از سطح اثر و عنارص برجسته آن به روابط تاکید 
شده عنارص و از روابط به فضای متنی جامعه و گفتامن های آن 
در چرایی علت و علل این بازیادآوری دست یافته شود. بنابراین 
هدف نه بازخوانی بازمنایی های تصویری، بل کشف روایت نقاش 
از بازتعریفی است که از فضای اجتامعی و روح دوران خود ارائه 
منوده است و این  روایت ها از انتخاب موضوع تا تولید عنارص، 
تصویری روایی از گفتامن ها و دیالوگ های انتقادی ارائه می دهد. 
بنابراین سوال های اصلی پژوهش را می توان در دو رویکرد کلی 
به منت آثار جست و جو منود؛ یکی چرایی عواملی است که منجر 
به انتخاب و طرح روایت جنگل در دوران رسنوشت ساز انقالب 
می شود و دیگری چه بودگی گفتامن هایی است که در طرح روایت 

تصویری جنگل ارائه می شود. 

بنابر نتایج، در مطالعه اثر در سطح توصیف، نقاش بیشرت بر انتخاب 
نوع واژگان، شخصیت ها و جنبه های استعاری با دیدگاه ایدئولوژیک 
تأکید داشته است. فضای رسد و بی روح حاکم بر آثار، اختناق اوضاع 
اجتامعی دوره های پیش از انقالب و حس آزادی طلبی توأم با یأس 
شخصیت اصلی که در عنارص و املان های اثر نهفته، از ویژگی های 
برجستۀ آثار این مجموعه به شامر می آید. آن چه در انتخاب واژگان 

تصویری، الگوها و سبک چیدمان عنارص و هویت های ساخته شده 
تاکید نقاش بر هویت های بومی-منطقه ای،  دارای ارزش است، 
سنت های محلی و قهرمان پروری بر پایه آرمان های ایستادگی و 
شهادت طلبی است. تاکید بر جمع گرایی ملی، رهایی از اتکاء به 
عوامل بیگانه، آزادی خواهی که ریشه در سنت های ایرانی- اسالمی 
دارد، در روایت نوستالژیک قهرماِن روستایی از گفتامن اصالت گرا 
در مفهوم بازگشت به ارزش ها سخن می گوید. در تفسیر آثار معین 
می گردد با وجود بینامنت های گفتامن چپ، بازگشت و گفتامن 
اسالمی- ملی، گفتامن فولکلور و اصالت گرای روستایی در آثار 
این مجموعه حضوری پررنگ تر دارند. آن چه سویه گفت و گومند 
این مجموعه را با گفتامن های مسلط دوره پیش و پس از انقالب 
برقرار می کند، انتخاب موضوع قهرمان ملی-اسالمی و سبک کاری 
نقاش است. حضور ناتورالیستی عامه گرایانه، تلفیق واقعیت با 
خیال، استفاده از عنارص و واژگان بومی، تاکید بر هویت گرایی 
دینی همراه با سنت های عدالت جویانه و آزادی خواهانه شیعی- 
اسالمی، مجموعه جنگل حاجی زاده را به زبان گفتامنی چندین نسل 
پیوند می زند. در تبیین آثار مشخص می گردد روایت حاجی زاده از 
مجموعه جنگل، روایت های گفتامن ملی و اندیشه پایداری است 
که نه وارداتی بل هویت گراست؛ او در میان گفتامن های مدرن ،  
گفتامن اصالت گرای شهری و چپ معرتض، گفتامن اسالمی َدرهم 
آمیخته شده با گفتامن  ملی با سویه  پاس داشت قهرمانان ملی و 
سنتی را برمی گزیند که از دهه های 30 و 40 شمسی رشوع و تا 

پس از انقالب و جنگ ادامه می یابد.

پیشینه پژوهش
مجموعه جنگل قاسم حاجی زاده به علت هم زمانی خلق آن با 
فضای انقالب 1357 و پس از آن، سال های جنگ ایران و عراق در 
ایران به منایش درنیامد. منایش آثار این مجموعه، گاه به صورت 
همراه با آثار دیگر نقاش در سال های اخیر در ایران و گاه در 
گرفت  صورت  فرانسه(  )چون  دیگر  کشورهای  منایشگاه های 
و نقدها یا به عبارت دیگر یادداشت هایی که بر آن نوشته شد، 
محدود و در خالل دیگر آثار نقاش صورت گرفت. اما در این میان،  
منیژه میرعامدی )نارصی( کتابی با عنوان یاد سبز ]مجموعه ای از 
نقاشی های قاسم حاجی زاده، میرزا کوچک خان جنگلی[ را در سال 
1371 به چاپ رسانید که در آن بخشی از آثار مهم این مجموعه و 
یادداشتی از جواد مجابی آورده شده است. به نظر، علت توجه به 
این مجموعه موفقیت منایش آن در کشورهای خارجی )علی رغم 
نقدی  کتاب  این  در  مجابی  بود.  ایران(  در  آن  به  توجه  عدم 
زندگی نامه ای با عنوان »حاجی زاده و آینه های رو به رو«، از نقاش 
به همراه یادداشت و نقدی کلی بر آثار مجموعه جنگل با عنوان 
»حاجی زاده و حامسه کوچک جنگلی« نوشته است که در کتاب 
رسآمدان هرن نو )1393(، نوشته جواد مجابی، انتشارات به نگار، نیز 
آمده است. حسن موریزی نژاد در مجله تندیس شامره 9، )1385( 
تنها علت و علل پیدایش این مجموعه را از زبان نقاش، به طور 
بسیار مخترص و با مصاحبه پرسش و پاسخی مورد بررسی قرار داده 
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است. در فصلنامه حرفه هرنمند، شامره 42 که سال 1391 به چاپ 
رسید، مصاحبه با قاسم حاجی زاده و آثارش مورد توجه قرار گرفت؛ 
اما در مورد مجموعه جنگل او کمرت صحبت شد. در حرفه هرنمند 
شامره 47، سال 1394، آیدین آغداشلو در یادداشتی مخترص به 
گذشته گرایی در آثار او، علی رغم سالیان دراز اقامتش در پاریس، 
 ،1397 سال  هرنمند،  حرفه  فصلنامه   ،67 شامره  در  و  پرداخت 
رویکردهای حاجی زاده به عکاسی و فیگورهای مردم شناسانه او از 
خالل رسانه عکاسی مورد توجه قرار گرفت، اما در مورد مجموعه 
جنگل او باب سخنی باز نشد. آن چه در این میان و تاکنون در 
پرداخته  بدان  و  نگرفته  قرار  توجه  مورد مجموعه جنگل مورد 
نشده است، خوانش آثار مجموعه جنگل از خالل عنارص تصویری 
و نشانه های بیانی مسترت در این آثار است. خلق این مجموعه، 
در سال های رسنوشت ساز برای ایران )سال های انقالب و جنگ( و 
در میانه ایدئولوژی گرایی های بی اندازه جناح های مختلف شهری 
این  آثار  بازخوانی  موجود،  گفتامن های  بی شامر  انبوه  با وجود 
مجموعه را مهم تر و برجسته تر می مناید و بایسته و الزم است با 
نگاه و خوانشی نو و به دور از پیش  داوری ها، منتخبی از آثار این 

مجموعه مورد توجه و بازبینی قرار گیرد. 

تحلیل گفتامن انتقادی با رویکرد فرکالف 
در مجموعه جنگل حاجی زاده

تحلیلی جهت  به عنوان رویکردی  است  تحلیل گفتامن چندی 
با جامعه در تحلیل  آثار هرنی  شناسایی روابط جامعه شناسانه 
تصویر به کار گرفته می شود. در تحلیل گفتامن واحدهای تحلیل، 
با  محقق  و  است  اجتامعی  بافت  و  بینامنت  اثرهرنی(،  )یا  منت 
نشانه ها،  گزاره ها و واژگان متنی به ماهیت بافت های گفتامنی 
مسلط بر جامعه و منازعات گفتامنی درون میدان های قدرت 
می رسد. به عبارت دیگر »تحلیل گفتامن، به طور خاص، نحوه بر 
ساخته شدن آن دیدگاه ها یا روایت های خاص را مورد بررسی قرار 
می دهد که به منزله چیزهای واقعی یا حقیقی یا طبیعی از طریق 
رژیم های حقیقت برساخته می شوند« )رز،1394: 265(. بنابراین، 
هدف تحلیل گفتامن، بازشناسی روابط اجتامعی قدرت مندی است 
که در منت ها و آثار هرنی ظهور می یابند. »اما در بسیاری از موارد 
منظور از "گفتامن" این است که زبان در چهارچوب قالب هایی 
ساختاربندی شده و مردم به هنگام مشارکت در حوزه های مختلف 
حیات اجتامعی در گفتار خود از این قالب ها تبعیت می کنند« 
)یورگنسن و فیلیپس، 1389: 17(. تحلیل گفتامن که از نظریات 
آثار  در  یافت،  امتداد  گفتامنی  نظریات  با  و  آغاز  زبان شناسی 
متفکرانی چون میشل فوکو1، ارنستو الکلو2 و شانتال موف3 از نظریه 
به سمت روش تحلیل گفتامن حرکت کرد و در آثار نورمن فرکالف 
صورت انتقادی یافت. فرکالف4 به نقش فعال گفتامن در ساخنت 
جهان اجتامعی تاکید می کند و معتقد است: »برساخت گفتامنی 
جامعه محصول عملکرد آزادانه ایده ها در ذهن افراد نیست، بلکه 
محصول نوعی پرکتیس اجتامعی ای است که عمیقا در ساختارهای 

.)Fairclough,1992:66 ( »اجتامعی مادی و واقعی ریشه دارند

فرکالف با تاکید بر سطوح تحلیل در یافنت معنا، صورت ضابطه مندی 
در تحلیل متون و تصاویر فراروی محققان قرار داد. به عبارتی، 
»رویکرد فرکالف از میان رویکردهای موجود در جنبش تحلیل 
گفتامن انتقادی، مدون ترین نظریه ها و روش ها را برای تحقیق در 
حوزه ارتباطات، فرهنگ و جامعه داراست« )یورگنسن و فیلیپس، 
1389: 109-110(. »رویکرد فرکالف نوعی تحلیل گفتامِن منت محور 
Fair- )است که تالش می کند سه سنت را با یکدیگر تلفیق کند« 
clough,1992:79(. این سه سنت شامل: 1- تحلیل مفصل منت 
در حوزه زبان شناسی )شامل گرامر کارکردی 5 میشل هالیدی6(، 
2- تحلیل جامعه شناختی کالن پرکتیس اجتامعی )شامل نظریه 
فوکو، که روش شناسی مشخصی برای تحلیل منت در اختیارمان 
قرار منی دهد(، و 3- سنت تفسیری و ُخرد در جامعه شناسی )شامل 
تحلیل گفت وگو( است که بر اساس این ها زندگی روزمره محصول 
کنش های اجتامعی افراد به شامر می آیند، کنش هایی که بر اساس 
پیروی از مجموعه ای از قواعد و رویه های »عقل سلیمی« مشرتک 

انجام می گیرد )یورگنسن و فیلیپس، 1389: 117(. 

روابط  اجتامعی،  برساخنت هویت  به  گفتامن  فرکالف،  منظر  از 
اجتامعی و نظام های دانش و معنا کمک می کند و بدین ترتیب 
گفتامن سه کارکرد دارد: کارکرد هویتی، کارکرد رابطه ای و کارکرد 
فکری )هامن، 119(. بنابراین مدل سه بعدی که فرکالف در تحلیل 
متون ترسیم می کند در سه حوزه مطرح می شود: 1- ویژگی های 
زبانی منت، که بر تحلیل خصوصیات صوری از قبیل کلامت، گرامر، 
نَحو و انسجام جمله متکی است. 2- فرآیندهای مرتبط به تولید و 
مرصف منت که از آن با عنوان پرکتیس یا عمل گفتامنی نام می برد و 
بر روابط بینامتنی گفتامنی و ژانرهای از پیش موجود متکی است،  
3- پرکتیس یا عمل اجتامعی گسرتده تری که رخداد ارتباطی به آن 
تعلق دارد و از آن با عنوان پرکتیس اجتامعی یاد می شود و به این 
نکته توجه دارد که هر منت باید در رابطه با سایر متون و در رابطه 

با بسرت اجتامعی آن فهم شود. 

سطوح تحلیل که فرکالف از آن ها جهت دست یابی به معنا استفاده 
می کند، در پیوند با یکدیگر قرار دارند و شامل، منت )اثر(، بینامنت 
و منت و جامعه است. معنا در تحلیل این سه واحد در سطوح 
الیه ها ظهور و بروز می یابد و محقق با عبور از منت به بینامنت و از 
آن به جامعه، با واقعیت های گفتامنی که در منت و جامعه ظهور 
داشته اند، می رسد. در نظریه فرکالف که در حوزه تحلیل گفتامن 
انتقادی جای می گیرد، تحلیل منت وابسته به سطوحی جهت یافنت 
معنا، و شامل توصیف منت، بینامنت )تفسیر با تعریف فرکالف( 
و رابطه منت و واقعیت جامعه )تبیین(، می شود. بنابراین تحلیل 
 گفتامن از منظر او دارای سه سطح »توصیف، تفسیر و تبیین« 
است. فرکالف تفسیر را پیداکردن رابطه بینامتنی مبتنی بر دانش 
 تاریخی و دانش  متنی می داند؛ بنابراین معنا حاصل گفت و گومندی 
منت با دیگر متون است. مرحله تفسیر از منظر او گفتامنی است؛ 
گفتامنی که محصول گفت و گو و نسبت منت مورد نظر با دیگر متون 
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هم عرص و پیش از خود است و البته این ارتباط گفت و گومند، گاه 
رصیح و گاه پنهان است. در مرحله تبیین، منت را در پیوند با جامعه 
قرار می دهد و به بررسی رابطه منت با بینامنت و چگونگی تاثیر آن 
از روابط قدرت و جامعه می پردازد. پیوند این مرحله با نظریات 
جامعه شناسی فرهنگ، ساختارهای زبانی و گفتامن ها به عنوان 

پدیده های اجتامعی با بیرون، بالمنازع و کامل کننده است. 

اما فرکالف، مرحله »توصیف« را پیچیده و مبتنی بر کشف معنای 
درون منت و در سلسله سطوح و پرسش ها، معنای منت را از خود 
منت مستخرج می کند. پرسش بنیادی او در مرحله توصیف، سوال 
از ابژه های گفتامنی،  روابط و نظام زبانی  منت )اثر( و چگونگی 
ساخته شدن آن است. مرحله توصیف به گفته فرکالف، وابسته و 
پیوسته دانش زبان شناسی است و منت در مواجهه با سه سطح 
توصیف، یعنی واژگان، سطح دستور یا گرامر و سطح ساختارهای 
متنی قرار می گیرد. به عبارتی، منت واسازی می شود تا چگونگی 
امکان جهان آن معین شود. او با طرح سه پرسش از ارزش های 
تجربی واژه های منت یا اثر، ارزش های رابطه ای و ارزش های بیانی، 
سعی در دست یابی به نوع نظام ساختاری و معرفتی منت یا اثر 
این جا عنارص  )یا در  او معین می مناید، واژه ها  دارد. به عبارتی 
تصویری( دارای ارزش های تجربی، ارزش های رابطه ای و ارزش های 
بیانی اند. مقصود او از ارزش های تجربی، بررسی نوع جهانی است 
که واژه ها از آن سخن می گویند. هنگامی که به ارزش های رابطه ای 
می پردازد، از چگونگی رابطه های ممکن در منت پرسش می شود 
و هنگامی که از ارزش های بیانی پرسش می شود به هویت های 
اجتامعی پرداخته می شود که با منت در حال خلق شدن هستند. 
به عبارتی، منت چگونه این هویت ها را می سازد و آن را ارزش گذاری 
می کند؟ این سه پرسش در سطح گرامر نیز به دامنه، افق و توانی 
جهت برجسته سازی ابعاد جهان منت می پردازد و با پرسش از نوع 
روابطی که میان اجزاء زبان برقرار شده است، الیه های معنایی منت 

را مورد کنکاش قرار می دهد. 

را در سه سطح واژگان،  )اثر(  بنابراین، در مرحله توصیف منت 
سطح  در  می دهیم.  قرار  متنی  ساختارهای  و  گرامر  یا  دستور 
توصیف واژگان، سه پرسش از ارزش   تجربی اثر، ارزش  رابطه ای 
که  جهانی  از  تجربی  ارزش   در  می شود.  مطرح  ارزش  بیانی  و 
ارزش ها  )کدام  پرسش  می شود  می کنند،  صحبت  آن  از  واژه ها 
واژگان  که  رابطه ای  از  رابطه ای  ارزش  در  می شوند(.  برجسته 
در منت می سازند، صحبت می شود )اثرچه رابطه هایی را نشان 
می دهد(. در ارزش های بیانی به هویت های ساخته  شده در اثر 
پرداخته  می شود و هویت های ساخته شده را ارزش گذاری می کند. 
در سطح گرامر یا دستور منت از چگونگی سبک، الگوها و نوع 
چیدمان و روابط پرسوناژها در ساخنت یک مفهوم صحبت می شود 
و سه سوال ارزش های  تجربی، رابطه ای و بیانی در سطح گرامر هم 
مطرح  می شود )چینش عنارص برای رسیدن به یک مفهوم خاص 
که به ترکیب بندی در هرنهای  تجسمی نزدیک است(. بنابراین 

ساختار گرامر نشان  می دهد چه ارزش های تجربی وجود دارد و 
کدام ارزش برجسته شده اند. این ارزش های  تجربی برجسته شده 
چه ارزش های رابطه ای و چه ارزش های بیانی )هویت ها( را ممکن 
می کند. در سطح ارزش های بیانی، از ساختارهای کالنی منت و از 
روابط و ساز و کارهای تعاملی منت یا اثر هرنی با دیگر گفتامن ها 
پرسش می شود و ساختار گفتامنی که اثر و هرنمند به آن تعلق 
به پرسش گرفته می شود )فرکالف، 1379:  170-175(. در  دارند 
تفسیر اثر، بر روابط بینامتنی تاکید می شود که اثر با دیگر متون 
برقرار می کند، چه هویت هایی مهم می شوند و این هویت ها در 
تضاد با چه گروه های گفتامنی قرار می گیرند و در تبیین، منت در 
پیوند با جامعه قرار می گیرد و رابطه آن با گفتامن های دیگر و 
روابطی که گفتامن های قدرت ممکن می کند با توجه به رشایط 

سیاسی و اجتامعی سنجیده می شود.

زمینه های اجتامعی هرن و گفتامن های مطرح در 
میانه دو انقالب )انقالب مرشوطه و انقالب اسالمی(

تحوالت اجتامعی ایران پس از انقالب مرشوطه با تغییر موضع 
قدرت از دال مرکزی به دال قانون، تغییرات زیادی در مناسبات 
قدرت بر جای گذاشت. با آغاز حکومت پهلوی در 1304، گفتامن 
گروه  دو  در  میهن پرستانه7  اندیشه های  و  مرشوطه  انتقادی 
قدرت مند این دوره،  شاه و روشنفکران، با تاکید بر باستان گرایی و 
اسالم ستیزی در گفتامن ناسیونالیستی صورت جدیدی یافت8. در 
جریان گفتامن مرشوطه با ورود کاالهای اروپایی، هرنهای سنتی با 
افول رو به رو شد. گفتامن مرشوطه هرنی انتقادی به وجود آورد و 
»هرن انتقادی به یاری مطبوعات و نرشیات از انحصار دربار خارج 
و به زبان تجدد خواهان و عموم مردم تبدیل شد« )مریدی، 1397: 
51(. عکاسی در این دوره از حیطه دربار خارج شد و در خدمت 
مرشوطه خواهان قرار گرفت و با ثبت وقایع ملی و قهرمانی و 
آشنایی عموم با فرهنگ تصویری جدید تغییرات زیادی در آگاهی 
نقاشی  در  نه  مرشوطه  گفتامن  آورد.  به وجود  عموم  تصویری 
ناتورالیستی با سوژه هایی از مردم عادی، بلکه در آثار برخی از 
شاگردان کامل امللک ظهور یافت: اما با آغاز حکومت پهلوی اول، 
با تاکید بر هرنهای سنتی و گفتامن ملی گرایانه و ناسیونالیسم، 
ناتورالیستی  نقاشی  و  گرفت  قرار  توجه  مورد  جدید  نگارگری 

حضوری نسبتاً کم رنگ یافت. 

ظهور طبقه متوسط جدید در این دوره و دوره های بعد گونه ای 
خوش دلی توام با امید به وجود آورد و پرداخنت به فرهنگ عامه 
و سنت ها توسط حکومت و روشنفکران در گفتامن اصالت گرا 
و هرن بومی-ملی و گفتامن بازگشت به خویشنت تبلیغ می شد. 
تبلیغ سنت گرایی در رمانتیسم فرهنگی توسعه های شهری توجه 
نشانه های  و  روستایی  فولکلور  فرهنگ های  به  را  هرنمندان 
فرهنگی در حال نابودی جهت تقویت وحدت ملی سوق داد. زیرا 
»وحدت ملی اگر بر مبنای خودآگاهی از میراث فرهنگی استوار 
باشد، استحکام بیشرتی خواهد داشت« )نبوی، 1388: 191(. در 
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این دوره جشنواره های فرهنگی- هرنی مختلف راه اندازی شد و 
هم جهت با تبلیغ مدرن گرایی نهادهای مختلف با عناوین متفاوت 
مسئولیت حفظ و اشاعه میراث فرهنگی کشور را به عهده گرفتند 
و هرنمندان را جهت ارائه آثاری هم سو با گفتامن بومی تشویق 
منودند. در این میان، دو جریان هرنی از نوع مردمی و روشنفکر 
مورد حامیت قرار گرفتند و انواع هرنها از موسیقی تا سینام و تئاتر 
و... در دو سطح خواص و عوام ارائه  شدند. در هرنهای تجسمی، 
رویکرد خواص در گشت و گذارها میان سنت ها و فرهنگ  عامه 
جریان سقاخانه را هدایت منود و رویکرد عوام جریان دیگری 
در هرن تصویری به وجود آورد که ملهم از رمانتیسم شهری بود. 
رمانتیسیسم فرهنگِی زندگِی شهری در گفتامن اصالت گرا در دهه 
40 صورتی انتقادی پذیرفت و در مضامین نوستالژیِک فرهنگ 
 روستایی به ویژه در ادبیات، رویکردی اجتامعی یافت9 )مریدی، 

 .)104-102 :1397

مرشوطه  انقالب  از  پس  که  دیگری  گفتامنی  جریان  اما 
نه  )مرشوطه خواهان(  »آن ها  بود.  چپ  گفتامن  آمد،  به وجود 
اصول  بلکه  سیاسی،  محافظه کاری  و  سلطنتی  استبداد  مزایای 
لیربالیسم ناسیونالیسم و حتی سوسیالیسم را تبلیغ می کردند« 
با  آثارشان  در  دوره  این  نویسندگان   .)66 )آبراهامیان،1386: 
روایتی  بیگانگی  از خود  و  استثامر، مسخ  به مفاهیم  پرداخنت 
معرتضانه از فرهنگ عامه و توده ارائه می کردند. این گفتامن 
در آثار نقاشان تحصیل کرده در شوروی چون حبیب  محمدی10 و 
شاگردان کامل امللک چون اسامعیل  آشتیانی11 و علی اصغر پتگر12 
با ناتورالیسم مردمی صورتی خوش دالنه و با آثاری که پزشک نیا13 
و شیبانی14 به وجود  آوردند، وجهی اعرتاضی ارائه منود15. »گفتامن 
چپ، تاثیری دیرپا بر هرن معارص ایران گذاشت و دنباله روی از 
مفاهیمی چون نگاه طبقاتی، ازخود بیگانگی، ضدامپریالیسم،  
هرن متعهد، توجه به طبقه فرودست و پرداخنت به تضاد پول دار 
و فقیر از مضامین اصلی نویسندگان و هرنمندان چپ گرای ایران 
بودند« )مریدی، 1397: 124(. با حامیت های حکومتی از نقاشی 
تاالر  نوگرا در دهه 40 و برگزاری بی ینال ها، برخی نقاشان در 
به  و  آمدند  امروزی گرد  با وضعیت  با دغدغه هرن ملی  ایران 
جنبه های اجتامعی هرن توجه نشان دادند16. شهاب موسوی زاده17 
با رویکردی رئالیستی چهره رسان مرشوطه را نقاشی کرد؛ اردشیر 
نرصت الله  و  پرداخت  اجتامعی  کاریکاتورهای  به  محصص18 
مسلمیان19 و حسین ماهر20 با مضامین کارگری، آثاری با مضامین 
انتقادی- اجتامعی در این دوره ارائه منودند. با نزدیک  شدن به 
پیروزی انقالب 57 و اوج گیری اعرتاضات، گفتامن چپ هم سو با 
توده مردم شد، اما چندی پس از انقالب با غالب شدن گفتامن 
اسالمی- ملی با اهداف ایدئولوژیک و رصیح انقالب و روایتی 
ایدئولوژیک از هرن اسالمی و ملی، گفتامن چپ به حاشیه رانده 

و پس از چندی خاموش شد.

آن چه در این میان از روابط گفت و گومند جامعه ایران برمی آید، 

تصویر1. قاسم حاجی زاده، بدون عنوان ]میرزا کوچک خان در زمان طلبگی[، 1359-1361، 
31 در 41 سانتی مرت، گواش و اکریلیک، )مجموعه یاد سبز، مجموعه نقاشی های میرزا 

کوچک خان جنگلی، 1371، ص 42(.

تصویر2. قاسم حاجی زاده، بدون عنوان ]میرزا کوچک زمانی که داوطلب جنگ گمش تپه 
شد[، 1361-1359، 36 در 49 سانتی مرت، گواش و اکریلیک، )مجموعه یاد سبز، مجموعه 

نقاشی های میرزا کوچک خان جنگلی، 1371، ص 64(.
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تصویر3. قاسم حاجی زاده، بدون عنوان ]میرزا کوچک جنگلی[، 1361، 28 در 40 سانتی مرت، گواش و اکریلیک، )مجموعه یاد سبز، مجموعه نقاشی های میرزا کوچک خان جنگلی، 1371، ص 73(.
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مذهبی یا سیاسی از مهم ترین ویژگی های این آثار بود و محبوبیت 
و پذیرش این آثار را از آن جهت که هم در فرم و هم در اجرا ساده 
و قابل درک بودند، در میان توده ها افزایش داد« )کشمیرشکن، 
1393: 220(. بنابراین آن چه خط تحوالت تصویری پیش و پس از 
انقالب را جهت می دهد نه رویکرد مغایر با قبل، بل امتداد خط 
ممتدی است که به ظهور اهداف، اندیشه ها و آرمان هایش نزدیک 
می شود. خطی که با تاکید بر سنت های از دست رفته، بازگشت 
به ریشه ها و نشانه های اسالمی و ملی، دنباله رو هویت فرهنگی 

است تا تعادلی میان گذشته و مدرنیسم ترسیم کند. 

قاسم حاجی زاده 
و دوره های هویت ساز تاریخ ایران

بازسازی  با  را  نقاشی   ،1326 الهیجان  متولد  حاجی زاده  قاسم 
گیاهان مدرسه کشاورزی و بعدها با تابلوسازی رشوع کرد. به تهران 
آمد و سال 1346 از هرنستان پرسان فراغت یافت. حضور اردشیر 
محصص و منوچهر یکتایی22 در انتخاب موضوعات آثار و تکنیک 
بازمنایی آثارش موثر افتاد و منایشگاه های انفرادی و گروهی اش 
در تاالر قندریز و انجمن ایران- آمریکا و دیگر سالن های پُررونق 
این  او در تحوالت هرنی  از پذیرش سبک  دهه 40 و50 نشان 
دهه دارد23. آثار او مانند هرن جوامع رشقی دارای روحی یک سان 
است که بر مضامین مختلف تابانده شده و از اندیشه تغییرناپذیر 
او در نگاه به ابژه های زندگی رسچشمه می گیرد؛ زیرا دوره های 

گفتامن  در  را  آن  ریشه های  که  است  تحوالت ضدامپریالیستی 
چپ دهه های 40 و 50 و پس از آن در تحوالت انقالب می توان 
جست و جو منود. گفتامن های ملی و ضدرسمایه داری که در آغاز 
شکل گیری انقالب و پیش از آن در آثار هرنی قابل بازشناسی است، 
در تحوالت پس از انقالب با حامیت نهادهایی چون حوزه هرنی 
و وزارت فرهنگ و ارشاد که از ادغام وزارت خانه های فرهنگ 
و هرن و وزارت اطالعات و جهان گردی سامان یافته بود، شکلی 
سازمان ْیافته از نقاشان را گردهم آورد21. با وجود تفاوت هایی در 
هرن پیش و پس از انقالب، مالحظات آثار هرنمندان نشان از بازیابی 
عنارصی دارند که ریشه های آن در هرن پیش از انقالب جست و جو 
می شود. فرم های خط نگاری اسالمی، شامیل های مذهبی که در 
متربها، نقاشی های دیواری و پوسرتها منایان می شود و مضامین 
اجتامعی که پیشرت در آثار نقاشانی چون پزشک نیا، شیبانی و پتگر 
رخ منوده بود، حضوری متهورانه در هرن انقالب یافتند. تحوالت 
فرمالیستی پس از انقالب که در اکرث موارد رجوعی تصویری به 
شامیل های تصویری است که ریشه در نشانه های تاریخی-فرهنگی 
و گذشته ملت  ایران دارد، همراه و هم گام با موضوعات اجتامعی 
جدید، زبانی مشخص جهت ارائه می یابد. به گفته کشمیرشکن 
انقالب ایران علی رغم دیگر انقالب های قرن بیستم که جهت گیری 
رو به آینده داشتند و بر پایه باورها و آرمان های جامعه گرا متکی 
از آینده، معطوف به گذشته  ارائه تعریفی دوباره  بودند، برای 
اسالمی  خود بود. »تعهد اجتامعی و روایت گری با انتقال پیامی 

تصویر5. قاسم حاجی زاده، بدون عنوان ]میرزا کوچک جنگلی[، 1361، 28 در 40 سانتی مرت، 
گواش و اکریلیک، )مجموعه یاد سبز، مجموعه نقاشی های میرزا کوچک خان جنگلی، 1371، 

ص 75(.

تصویر4. میرزا کوچک جنگلی پیش از مسافرت به لنگران )تصویری از کتاب 
رسدار جنگل ابراهیم فخرایی، ص 229(. 
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تحول  کاری اش محدود و از آبسرته رشوع و به ناگاه به یادنگاری 
از سوژه های انسانی عکس ها ختم می شود. بازگشت به آلبوم 
 عکس های خانوادگی و غیرخانوادگی از جامعه نسبتاً سنتی رو 
به تحول قاجار، تا پهلوِی مدرن شدۀ روز در نََوسان است. مفهوم 
اجتامع به معنای جمع بودن گروهی در میان آثار او حضوری 
پررنگ دارد و به چالش کشیدن روابط خانوادگی در عکس های 
پرده نگارانه بدون مکان در نقاشی های او میان متنی روان شناسانه 
در جامعه معارص دارد. در این میان آن چه در آثار حاجی زاده 
پررنگ تر است، خاطره است. خاطره نه فقط به مفهوم فردی آن، 

بل خاطره جمعی است. 

گفتامن باز یادآوری در ِهنگامه ورود حاجی زاده به جامعه هرنی 
ایران )دهه 30 و 40 ( ُمدی فراگیر شده بود و منونه فرمی آن در 
بازگشت به عنارص فرهنگی گذشته باستان تا دوره قاجار در نََوسان 
بود؛ اما خاطره نگاری های حاجی زاده از ابتدای فعالیتش جنسی 
دیگر داشت. حاجی زاده با کنکاش در عکس های قدیمی و جدید 
سعی دارد خاطرات گذشته را امروز به یادآَورَد، ثبت کند و زنهاری 
به معارصانش در شناسایی منادهای دوست داشتنی شان بزند. نگاه 
حاجی زاده در این دوره، پس از دوره  کوتاه آبسرته هایش، بیشرت بر 
رویکردهای اجتامعی به هرن متمرکز است و برای اتصال به فضای 

تصویر6. قاسم حاجی زاده، بدون عنوان ]میرزا و همراهان در منزل شهردار بندر پهلوی[، 1361-1358، 50 در 70 سانتی مرت، گواش و اکریلیک، )مجموعه یاد سبز، مجموعه نقاشی های میرزا 
کوچک خان جنگلی، 1371، ص 43(.

فرهنگی جامعه به واکاوی عنارصآشنای فرهنگ عامه می پردازد. 
انسان از منظر او موجودی دوست  داشتنی و غریب است. او فاصله 
میان پرده منظرۀ عکاسی و زندگی واقعی را به مثابه تصویری 
آرمانی از جامعه، انسان و محیط وارد دنیای دیگری که خود آن را 
می سازد، می کند. نگاه او به سوژه های انسانی بی جانبه نیست22؛ 
انتخاب عکس ها، موضوع آن ها و روابط انسان ها کامال بر انتخاب 
آن ها و نکته گزینی استوار است. او با گزینش های موضوعی مانند 
یک جامعه شناس به برجسته سازی روابط از دست رفته یک دوره 
در حال ساخت می پردازد، تا رسوم قراردادی نوین و شیوه تحول 
تفکر و پارادایم یک عرص را نشان دهد و تجربه خود را با مخاطبان 
آثارش به اشرتاک بگذارد. سوژه های مردمی حاجی زاده از میانه یک 
عرص تولید می شوند؛ عرصی که مهم ترین تحوالت را در دو انقالب 

پشت رسگذاشت. 

آثار حاجی زاده را به لحاظ مضمون و محتوا می توان در سه گروه 
گذشته  نگاری )یا نوستالژیک نگاری دوره نزدیک حکومت قاجار در 
عکس ها(، حال  نگاری )مردم نگاری معارص(، و در شهرت  نگاری و 
قهرمان  نگاری طبقه بندی منود. شهرت  نگاری ها و قهرمان نگاری های 
او از چهره های دوست داشتنی عامه از َمهَوش رشوع و با شاعران 
و آزادی خواهانی چون فروغ، شاملو، چه گوارا، مصدق و صادق 
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تصویر7. قاسم حاجی زاده، بدون عنوان ]چهارتن از زعامء جنگل[، 1361-1358، 29 در 30 سانتی مرت، گواش و اکریلیک، )مجموعه یاد سبز، مجموعه نقاشی های میرزا کوچک خان جنگلی، 
1371، ص 62(.

هدایت و در نهایت با میرزاکوچک جنگلی خامته می یابد. پیش  
منت های تصویری هرن عامه در آثار جنگل حاجی زاده نقطه اتصال 
او را با نقاشی قهوه خانه، پیکرنگاری های قاجار، عکس های موجود 
از روایت های میرزای جنگلی و کاریکاتورهای روزنامه ها، نشان 
روایت  حاجی زاده،  عامه  قهرمان نگارانه   آثار  میان  در  می دهد. 
مجموعه جنگل سمت و سویی دیگر می یابد. حاجی زاده در کنار 
موضوعات دیگر، موضوعی جذاب و از دست رفته در سال های 
پُر  میانه سال های  در  واکاوی می کند.  را دوباره  فعالیتش  اولیه 
التهاب و پُر هیاهوی انقالب اسالمی 1357و پس از آن )1357-
1363( به مدت شش سال به نقاشی از عکس های مربوط به جنبش 
جنگل و میرزا کوچک خان می پردازد. حاجی زاده نقاش متفاوت و 
سویه  تصویری او، مجموعه متفاوتی پدید آورد که بازتاب آن در 
نقاشی های جنگل بین سال های 58 تا 63 ظهور یافت. حاجی زاده 
در این مجموعه میرزا را از جوانی )دوران طلبگی( تا زمان مرگش 
در سه نوع ترکیب اجتامعی روایت می کند: پرتره ها]چهره نگاری ها[

ی میرزا: به مثابه قهرمان رازآمیز مردمی،  با چهره یک قهرمان 
معصوم، نافذ و مقتدر. »در آثار اولیه، میرزا صورتی محو و شبه گون 
دارد؛ اما در آثار بعدی پیکره برجسته تر می شود و از میان زمینه 
بیرون می آید« )مجابی،1393: 281(. پرتره های میرزا و یارانش: با 
شخصیت محوری میرزا، به مثابه یک رهرب رازآمیز و مقتدر با دخل 
و ترصفات خیالی در عکس ها و دیگری پرتره های یاران میرزا است 

که نقاش روایتی وقایع نگارانه و گه گاه شخصی ارائه منوده است. 

خوانش مجموعه جنگل حاجی زاده 
با رویکرد توصیفی فرکالف

عکس های کتاب رسدار جنگل ابراهیم فخرایی )1343( به عنوان 
بینامنت آثار نقاشی حاجی زاده، روایتی از قدرت گرفنت یک قهرمان 
و یارانش تا لحظه شهادت ارائه می دهد. عکاس مجموعه مشخص 
نیست، اما عکاسان روسی، ارمنی و ایرانی که در گیالن فعالیت 
قاب های  در  را  میرزا  زندگی  حساس  لحظات  روایت  داشتند، 
تصویرِی سندنگارانه به تصویر کشیده اند. تصویری که فخرایی از 
زندگی میرزا ارائه می دهد، او را بسان اسطوره مقاومت و ایامن 
در دورانی سیاه نشان می دهد و حاجی زاده با پیش منت های دوران 
کودکی و با منت کتاب، آثاری در ستایش قهرمان افسانه ای می سازد. 
حاجی زاده گاهی با تلفیق عکس های واقعی با عنارص دیگر محیط، 
تفسیری شخصی می سازد و گاهی تنها به ثبت وقایع می پردازد. 
نقاش با ترکیب واقعیت و خیال سعی در ارائه تفسیر شخصی 
نقاش روایت گری  نهضت  جنگل دارد. گویی  میرزا در  از واقعه 
تازه آغاز می کند و منت تاریخ ساز عکس ها به کمک او روایت گر 
لحظه های پُرشتاپ قهرمان اسطوره ای او می شود. بنابراین عکاسی 
با ایجاد امکان بازیابی مجدد تاریخ این امکان را برای نقاش فراهم 
می آورد تا رویدادهای تاریخی با روایتی نو خوانش شوند و عکس 
چون لحظه گسست زمان و مکان در گذشته و آینده به خوانش 
تاریخی نو مبدل گردد. در این پژوهش جهت دست یابی به معانی 
ضمنی در خوانش آثار، عنوان تصاویر از کتاب مرجع نقاش )رسدار 
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تصویر8. قاسم حاجی زاده، بدون عنوان ]اطباء جنگل، دکرت کاشی و دکرت حشمت، دکرت 
حشمت بیشرتین تک نگاره را میان یاران میرزا دارد و اغلب در ترکیب های قرینه با دیگر 

یاران میرزا تصویر شده است[، 1361-1358، 68 در 48 سانتی مرت، گواش و اکریلیک، 
)مجموعه یاد سبز، مجموعه نقاشی های میرزا کوچک خان جنگلی، 1371، ص 65(.

تصویر9. قاسم حاجی زاده، بدون عنوان ]حیدرخان دیلمی و اطباعش، یکی از گروه های 
همراه میرزا که تسلیم نیروهای دولتی شدند[، 1361-1358، 29 در 30 سانتی مرت، گواش و 

اکریلیک، )مجموعه یاد سبز، مجموعه نقاشی های میرزا کوچک خان جنگلی، 1371، ص 61(.

جنگل، ابراهیم فخرایی( وام گرفته می شود؛ زیرا نقاش )به نظر 
عامدانه( عنوانی برای هیچ یک از آثار این مجموعه انتخاب ننموده 
است. منت کتاب در تفسیر آثار به مدد گرفته شده و حوادث و 
موقعیت های انتخاب شده توسط نقاش بررسی می شود. چنان چه 
ذکر آن رفت جهت گروه بندی مشخص، آثار در سه دسته )پرتره های 
میرزا، پرتره های میرزا و یارانش، و پرتره های یاران میرزا( توصیف 
می شوند و پس از آن جهت تفسیر و تبیین به رویکردهای کالن تر 

بینامتنی و جامعه شناسی پرداخته می شود. 

تفسیر مجموعه جنگل حاجی زاده
مقصود از تفسیر در رویکرد تحلیلی فرکالف، دست یازیدن به 
روابط بینامتنی آثار با دیگر متون است؛ دست یافنت به رابطه اثر با 
دیگر آثار مشابه پیش از خلق یا در خالل خلق، بررسی گفتامن های 
متضاد و متشابه با این آثار که به علت و علل انتخاب موضوع و 
چگونگی بیان آن می پردازد و از اهداف رویکرد تفسیری فرکالف 
است. هامن گونه که پیش از این نیز ذکر آن رفت، حاجی زاده با 
انتخاب مضمون آثار رویکردی متشابه اما مغایر با دیگر هم  عرصان 
خود داشت و مجموعه جنگل در امتداد شهرت  نگاری های عامه 
او جای  می گیرد. بینامتنیت موضوعی در آثار او به لحاظ مضمون 
و  هوشنگ پزشک نیا  حبیب محمدی،  به آثار اردشیر محصص، 
علی اصغر پتگر و متاثر بودن از گفتامن چپ انکارناپذیر است؛، اما 
آن چه ناتورالیسم عامه حاجی زاده را به لحاظ سبک و مضمون از 
آن ها جدا می کند، پرداخت های ساده، وقایع نگاری های عکس گونه 
و ترکیب آن ها با سبک و بیان شخصی نقاشانه اش است. به نظر 
کامل امللک است و  حاجی زاده حاصل ناتورالیسم شاگردان  آثار 
در امتداد آثار اسامعیل آشتیانی در پرداخنت به وقایع عادی و 
روزمره شکل می گیرد، اما انتخاب های او ریشه در فرهنگ عامه 
نقاشان  آثار  در  این  از  پیش  که  دارد  فولکلوری  داستان های  و 

قهوه خانه رخ منوده بود. 

جریان کاری حاجی زاده علی رغم ُمد فراگیر دهه 40 که سقاخانه 
نام گرفت و در پی رجوع و احیای منادها و نشانه های تصویری هرن 
ایران بودند، سمت و سویی مردم نگارانه داشت؛ اما چنان که ذکر 
آن رفت مردم نگاری های او عالوه بر بینامتنیت هایی که با تصاویر 
دوره قاجار داشت، بر معارصیت های هم زمان و هم دوره مردمانش 
تکیه داشت. در این میان اما روایت جنگل و حامسه او عالوه 
بر مردم نگاری، گونه ای قهرمان نگاری عامه بود که پیشامنت های 
آن در هرن عامه وجود داشت. حاجی زاده با انتخاب مضمون و 
از دوران هویت گرای مرشوطه، گفتامنی  اسطوره ای  بازیادآوری 
چون بازیادآوری مضامین و الگوهای ملی را مطرح می کند که 
عالوه بر ریشه های دینی، گرایشات روشنفکرانه و مدرن دارد. این 
بازیادآوری ها به تاکید مورد توجه نقاشان نسل بعد از انقالب و 
جنگ قرار می گیرد که نقدی بر نشانه های قراردادی دوران جنگ 
و انقالب دارند و به بازیابی هویت ملی در هرن تاکید می کنند26. 
بنابراین آثار حاجی زاده در مجموعه جنگل را می توان نقطه آغاز 
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جدول های دسته بندی ارزش های تجربی، ارزش های رابطه ای و ارزش های بیانی در توصیف، خوانش و تفسیر منونه نقاشی های قاسم حاجی زاده در مجموعه یاد سبز ]میرزا کوچک خان جنگلی[، در 
سه دسته )پرتره ]چهره نگاری[های "میرزا"، پرتره ]چهره نگاری[های "میرزا و یارانش"، و پرتره ]چهره نگاری[های "یاران میرزا"( با توجه به سه عامل واژگان، گرامر و ساختار متنی آن ها )منبع: نگارندگان(.
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تصویر10. نقاشی چهره میرزا کوچک خان جنگلی، سنه 1326 هجری قمری، عمل احمد 
صباحی، یکی از معدود تصاویر نقاشی شده از چهره میرزا، پیش از مجموعه یاد سبز 

.)url1 :قاسم حاجی زاده )منبع

پیشامنت های  البته  دانست.   70 دهه  ملی-اسالمی  گفتامن های 
تصویری گفتامن چپ، گفتامن اسالمی-ملی و گفتامن فولکلور و 
اصالت گرای روستایی در آثار این مجموعه حضوری پررنگ تر دارند. 
به نظر آن چه سویه گفت و گومند این مجموعه را با گفتامن های 
انتخاب  می کند،  برقرار  انقالب  از  پس  و  پیش  دوره  مسلط 
موضوع قهرمان ملی-اسالمی و سبک کاری نقاش است. حضور 
ناتورالیستی عامه گرایانه، تلفیق واقعیت با خیال، استفاده از عنارص 
و واژگان بومی، تاکید بر هویت گرایی دینی همراه با سنت های 
عدالت جویانه و آزادی خواهانه شیعی- اسالمی، مجموعه جنگل 
حاجی زاده را به زبان گفتامنی چندین نسل پیوند می زند؛ نکته ای 

که در کمرت مجموعه معارصی می توان جست و جو منود.

تبیین مجموعه جنگل حاجی زاده
نگاه حاجی زاده در مجموعه جنگل، سوگرفته و جهت مندتر از 
دیگر آثار اوست. جهت گیری حاجی زاده در مجموعه جنگل چند 
روایت را در خاطر مخاطب می سازد که وابسته یکدیگرند. یکی 
روستایی  زادگاه  بازیادآوری  و  کودکی  دوره  قهرمان  بازیادآوری 
نقاش که گفتامنی هویت ساز در بازگشت به مضامین فولکلور 
فرهنگ  روستایی به ویژه در ادبیات در دهه 40 شمسی بود27  
و دیگری گفتامن ناسیونالیسم و میهن پرستانه مرشوطه خواهان 
در بازگشت به مفاهیم رمانتیک قهرمان ایرانی است که پس از 
شکست مرشوطه و جنبش ملی مصدق در 1332 خاموش مانده 
بود و در این سال ها با وقوع انقالب مجددا رسباز می کند28. دیگری 
گفتامن چپ معرتض است که پس از انقالب مرشوطه تا انقالب 
اسالمی در سال  57 همواره حضوری پررنگ در فضای سیاسی ایران 
دارد. آن چه در روایت نقاش از زندگی میرزا بیان می شود، عبور از 
تصاویر محو و شبه گون به تصاویری واضح و پرطمطراق است. 
میرزا هامن گونه که در آثار نقاش شفاف می شود، برای او هم قابل 
شناخت می شود. وضوح رشایط قهرمان، رابطه اش با زمین و بوم 
منطقه و تاکید بر هویت های ملی و اسالمی شخصیت او، روایت 
هویت های خاموشی است که در سال های پس از قیام مرشوطه 

مجال ظهور نیافتند. 

ایران  قهرمان گرایی، قهرمان پرستی و قهرمان نگاری که در تاریخ 
پیشینه ای کهن دارد و از بازیادآوری قهرمانی های رستم، پهلوان 
افسانه ای ایرانیان در شاهنامه نگاری های درباری تا دیوارنگاری های 
حامسی مردمی از حامسه رستم و امامان شیعه )ع( امتداد می یابد، 
در خاطر نقاشان معارص با روایت های قهرمانان ملی و مذهبی 
تاکید  استعامری  ضد  و  بومی  هویت های  بر  که  می خورد  گره 
می کنند. این گونه های تصویری در روایت های معارص که امتداد 
سنتی دیرپاست، استمدادخواهی ایرانیان از روایت های اسطوره ای 
و پاسداشت معنوی میراث ریشه دار در گذشته های دور را نشان 
می دهند. گفتامن ملی و میهن پرستی که در ایران معارص از اوایل 
سلطنت قاجار با بازیادآوری قهرمان نگاری  های بومی و اسالمی و 
در اواخر آن با روایات قهرمانان ملی پس از مرشوطه مطرح شد، 

در بزنگاه های حساس تاریخ ایران به کرات بازیادآوری شده است 
و تنها با ورود اندیشه های مدرن دوره پهلوی به ایران، رویکردی 
ناسیونالیسم می یابد. روایت حاجی زاده از مجموعه جنگل، گفتامن 
ملی و اندیشه پایداری است که نه وارداتی بل هویت گراست؛ در 
میان گفتامن های مدرن ، گفتامن اصالت گرا و چپ، گفتامن اسالمی 
در آمیخنت با گفتامن  ملی سویه  پاسداشت قهرمانان ملی و سنتی 
را برمی گزیند که از دهه های 30 و 40 شمسی تا پس از انقالب و 
جنگ ادامه می یابد. به نظر به جرأت می توان بر این نکته صحه 
گذاشت که رویکرد تبلیغی آن در گفتامن بازگشت به خویشنت 
و سنت گرایی و بازتاب غالب آن در جریان های فکری هرنمندان 
سقاخانه امتداد یافت و زمینه های اجتامعی آن در آثار هرنمندانی 
چون حاجی زاده، پتگر، آشتیانی و شیبانی ظهور پیدا کرد. بنابراین 
سویه گفتامنی ملی- اسالمی آثار جنگل حاجی زاده نه رویکردی 
تقلیدی و تبلیغی بل سویه ای عامه و مردمی دارد. سویه ای که 
هم چون دیگر آثار او به قصد گفت و گو در میان الیه های مردمی 
و باالخص روایت های جامعه سنتی و فولکلور روستایی به  وجود 

آمده است.

نتیجه گیری
روایت حاجی زاده از واقعه جنگل روایت جامعه دو نسلی،  دو 
فرهنگی، شکاف مند، اما ریشه مند است. ثبت مجدد واقعه میرزا 
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پس از دوربین عکاسی ، وسیله ای جهت ثبت زندگی عامه مردم 
میانه  از  نقاش  اسطوره  جهان کودکی  واکاوی  از مرشوطه،  پس 
دهه های پرآشوب انقالب مرشوطه به انقالب اسالمی و جنگ، 
روایت قهرمانی های بیدار در ذهن نقاش است. گفتامن اصالت گرا 
و بازگشت با برجسته سازی مفاهیم سنتی در جامعه شهری برای 
طبقه جدیدی که اغلب از روستاها به شهرها آمده بودند و در 
حیطه عامه جای می گرفتند،  منجر به شکل گیری نقاشی فرهنگ 
رمانتیسم  دل منودگی های  از  که خود  نیز  حاجی زاده  عامه شد. 
روستایی در جامعه شهری بهره می جست، از میانه شکاف نسلی 
شهر و روستا به فرهنگ عامۀ شهر جذب شد و در میان روایت های 
عامه شهری روایتی دیرآشنا از قهرمان کودکی هایش به مثابه انسانی 
در بحبوحه گفتامن های چندگانه میهن پرستی مرشوطه و  بازگشت 

به رمانتیسم بوم گرایی ساخت. 

انتخاب موضوع جنگل برای نقاش یادآور مطالبات آزادی خواهانه 
دهه های گذشته و منازعات گفتامن های میهن پرستانه و چپ در 
روایت قهرمانان روستایی آزادی خواهی است که برای مطالبات 
عدالت خواهانه و سنت های از دست رفته تا پای جان ایستادگی 
و  فخرایی(  جنگل  )رسدار  زندگی نامه ای  متون  در  میرزا  کردند. 
آثارحاجی زاده قهرمان ملی با رویکردهای مذهبی سنتی است، 
گفتامنی که پس از مرشوطه با نوگرایی های پهلوی با تغییرات 
ناسیونالیسم درآمیخت و سویه های مذهبی و سنتی آن در تلفیق 
با جریانات چپ فراموش شد. ریشه های روستایی و بالیدن در 
طبیعت و رشد با اندیشه های جدید و آزادی خواهانه مدرن که 
ریشه های آن هم در اندیشه های دموکراسی غربی، اما پیش تر در 
عدالت جویی های شیعه دنبال می شود در ترکیب با هم فضای 
گفتامنی قهرمانی را بیان می کند که چندی پیش منی توانست بیانی 
داشته باشد. ستایش نقاش از فضای مدرن و سنتی هم گام با هم 
در ساخت مندی نشان از جامعه ای گفتامنی است و محصول فضای 

چند گفتامنی سال های انقالب است. 

پی نوشت ها
Michel FOUCAULT .1 میشل فوکو )1926- 1984( فیلسوف و متفکر 
آثار وی می توان به نظم اشیا، نظم  از مشهورترین  معارص فرانسوی بود. 
گفتامن، دیرینه شناسی دانش، مراقبت و تنبیه، پیدایش کلینیک، تاریخ جنون و 

.)Url2( تاریخ جنسیت اشاره کرد
Ernesto LACLAU .2 ارنستو الکلو )1935-2014( فیلسوف و نظریه پرداز 
سیاسی اهل آرژانتین بود که بیشرت به دلیل همراهی با دیگر متفکر این 
حوزه، شانتال موف که همرس او نیز بود، شناخته می شود. او اغلب به عنوان 
بنیان گذار نظریه سیاسی پسا مارکسیستی توصیف می شود. از جمله آثار او 
می توان به سیاست و ایدئولوژی در نظریه مارکسیستی، تأمالت جدید در 
مورد انقالب زمان ما و هژمونی و اسرتاتژی سوسیالیستی )با همکاری شانتال 

 .)Url3( اشاره منود )موف
Chantal MOUFFE .3 شانتال موف یا موفه )1943( تحلیل گر و نظریه پرداز 
سیاسی و فمینیست اهل بلژیک و همرس ارنستو الکلو است. او را بیشرت به 
عنوان پساساختارگرا و نظریه های هویت و تعریف دوباره سیاست چپ از 
نظر دموکراسی رادیکال می شناسند. از جمله آثار وی،  هژمونی و اسرتاتژی 
سوسیالیستی: به سمت یک سیاست دموکراتیک رادیکال  ]که با الکلو به انجام 

.)Url4( رساند[ است

برجسته  استاد   )1941( فرکالف  نورمن   Norman FAIRCLOUGH  .4
زبان شناسی در دانشگاه لنکسرت است. او یکی از بنیان گذاران تحلیل گفتامن 
انتقادی است که در جامعه شناسی کاربرد دارد و به بررسی نحوه اعامل 
قدرت از طریق زبان می پردازد. از جمله آثار او زبان و قدرت، گفتامن و تغییر 

 .)Url5( اجتامعی و تحلیل گفتامن انتقادی است
 Functional grammar .5

Michael HALLIDAY .6  میشل هالیدی )1925- 2018( زبان شناس متولد 
انگلیس که الگوی زبان شناسی کاربردی سیستمیک بین املللی را توسعه داد. 
هالیدی زبان را در نسبت با مردم و استفاده و کاربرد آن تحلیل می کند. 
کاربرد زبان از منظر او برای بیان تجارب، ایجاد رابطه و ایجاد یک گفتامن 

منسجم است. 
7. میهن پرستی مفهومی سنتی است که بر مبنای ارزش های بیگانه ستیزی 
قومی و قبیله ای همواره در طول تاریخ جریان داشته، اما ناسیونالیسم به 
عنوان مفهومی مدرن بر مبنای ارزش های ملت-دولت شکل گرفته است 

)مریدی، 1397: 67(.
8. ادبیات این دوره ملهم از اندیشه های میهن پرستانه بود. منونه آن را می توان 
در روایت رکن زاده آدمیت در رمان دلیران تنگستان )1312. ش( و صادق 
هدایت با منایشنامه مازیار و پروین دخت ساسان )1309( و دیگران مشاهده 
منود. جهت مطالعه بیشرت به مریدی، محمدرضا )1397( گفتامن های فرهنگی 
و جریان های هرنی ایران،کندوکاوی در جامعه شناسی نقاشی ایران معارص،  

تهران: انتشارات دانشگاه هرن و انتشارات کتاب آبان،  مراجعه شود.
9. جهت مطالعه بیشرت به مریدی، محمدرضا )1397( گفتامن های فرهنگی 
و جریان های هرنی ایران، کندوکاوی در جامعه شناسی نقاشی ایران معارص،  
تهران: انتشارات دانشگاه هرن و انتشارات کتاب آبان،  صفحات 104-102، 

مراجعه شود.
10. محمد حبیب محمدی )1283-1336( از نقاشان پیش گام ایران و متولد 
حاجی ترخان الهیجان است. فارغ التحصیل آکادمی هرن مسکو و تعلیم یافته 
در باکو است و تجربه های هرنی خود را بیشرت در هرن اروپایی و شیوه های 
به  آغاز جنگ جهانی دوم  با  نقاشان روس گذرانده است.  امپرسیونیستی 
ایران بازگشت و با تاسیس کارگاه نقاشی در رشت به تعلیم هرنمندان جوان 
آیدین  بهمن محصص و  از  پرداخت. از جمله شاگردان نامدار او می توان 

آغداشلو نام برد )مجابی، 1395: 373-374(. 
مدرسه  در  کامل امللک  شاگردان  از   )1349-1271( آشتیانی  اسامعیل   .11
صنایع مستظرفه تهران بود که سبک کاری او را وفادارانه ادامه داد و پس از 
کناره گیری کامل امللک، ریاست این مدرسه را به عهده گرفت. در سال 1309 
به اروپا سفر کرد و پس از بازگشت، هرنستان کامل امللک را بنیاد نهاد. کتابی 
در باب مناظر و مرایا نوشت و محدوده موضوعی آثارش از چهره نگاری و 

طبیعت بی جان نگاری متفاوت می منود )پاکباز، 1386: 30(.
12. علی اصغر پتگر )1297-1371( متولد تربیز، شاگرد مصور ارژنگی و از 
هرنآموزان مدرسه صنایع مستظرفه است. از او به عنوان هرنمند مردم نگاری 
نام می برند که گوشه هایی از کار و زندگی فرودستان شهری و روستایی را 

نقاشی می کرد )پاکباز، 1386: 117(.
13. هوشنگ پزشک نیا )1296-1351( متولد تهران و دارای لیسانس تاریخ و 
جغرافیا از دانش رسای عالی بود. نقاشی را در نوجوانی با استادان کامل امللکی 
آغاز منود و در 25 سالگی در آکادمی هرنهای زیبای استانبول به طور حرفه ای 
بدان پرداخت. با استخدام در رشکت نفت به آبادان رفت و در آن جا آثار 
زیادی از کارگران و روستائیان با شیوه ای اکسپرسیو آفرید که از منونه های 

پیشتاز مردم نگاری در هرن ایران است )مجابی، 1395: 88-90(.
14. منوچهر شیبانی )1303-1370( متولد کاشان بود و تجربه های متفاوتی 
میان شعر، نقاشی و سینام داشت. به هرنستان هرنپیشگی می رود، منظومه ای 
نیامیی می رساید و از آن جا راهی دانشکده هرنهای زیبا می شود. برای ادامه 
تحصیل به ایتالیا و پس از بازگشت به سفر مطالعاتی در خلیج فارس می رود 
فراهم  آداب، رسوم و طرز خانه سازی مردمان آن منطقه  از  و طرح هایی 
می آورد که بعدها دست مایه یک سلسله پرده نقاشی می شود. از جمله آثارش 

کمپوزیسیون و گورستان است )پاکباز،1386: 335(.
15. در این دوره نویسندگان و شعرایی چون بزرگ علوی و نیام یوشیج و در 
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نسل بعد جالل آل احمد و غالمحسین ساعدی و علی ارشف درویشان از اعضا 
و هواداران حزب توده بودند و در آثارشان گرایشات سوسیالیستی در فرم 

رئالیستی مشهود است )مریدی، 1397: 125-127(.
16. جهت مطالعه بیشرت به گفتامن های فرهنگی و جریان های هرنی ایران، 
کندوکاوی در جامعه شناسی نقاشی ایران معارص )محمدرضا مریدی، تهران: 
انتشارات دانشگاه هرن و انتشارات کتاب آبان، 1397( مراجعه شود. »محصص 
فاصله ای معنادار با آثار بی ینال رایج در آن زمان و بی اعتباری معناداری نسبت 
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Abstract
Art is presented as a language and a system of concepts and ideas inspired by 
dominant society, discourse, and ideology, and critical discourse analysis approaches 
by studying the relation of language, power, ideology, and discourse provide the 
opportunity to picture society and Its relationships and discourses, and why we create 
certain works at specific times.
The purpose of this research is to analyze the mythical and national hero's narration 
of the artist's narration through the elements of speech in his works. To this end, 
Norman Fairclough's critical approach to discourse analysis at three levels of 
description, interpretation, and explanation has examined the salient relationships 
of image vocabulary in the important works of Ghasem Hajizadeh's "Green 
remembrance" collection.
Studies show that the artist's placement in the decades of identity in Iranian 
history, in contrast to the gentility and nationalist discourses, the Protester left, 
national nationalism, and the discourse of return to rural romantic nostalgia, makes 
historical, national, and rural myths among the contrasting urban discourses. 
Ghasem Hajizadeh presents a complex narrative of multi-disciplinary heroism in 
the multifaceted atmosphere of Iranian history and situates it between national 
and religious traditions and post-constitutional imported discourses such as leftist 
discourse and nationalism.
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