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 چکیده
های مذهبی، رزمی و بزمی ای در اواخر دورة قاجار براساس مضامین و روایتخانهنقاشی قهوه

 مفهوم و جایگاه ای، راه برایبا تأسی از ادبیات دینی و ملی شکل گرفت. در چنین عرصه

 ـ تن از گیریههدف بهر با ،در پژوهش حاضر رو از این .شودمی نیز گشوده بدن از ایتازه

معناشناسی روایی مکتب روایت )تن کنشگری که به روایت تبدیل شده است( در رویکرد نشانه

 مضامین ای متأثر ازخانههای روایی در نقاشی قهوهبررسی نوع کارکرد و تعریف تن پاریس، به

میان  هاتقابل اصل بر مبتنی روایی گفتمانی نظام هر مذهبی پرداخته شده است. تن ـ روایت در

کند. بدین می تولید معنا خود/ دیگری با مفهوم که همسو استشُوشگر تنِ کنشگر و دو 

در  بدن عملکرد با پیوستاری تنِ خود با تنِ دیگری در مواجهه نحوة پژوهش مسئلة ترتیب،

چه ر شُوشگصورت که تن کنشگر در مواجهه با تن  ای است؛ به اینخانهنقاشی روایی قهوه

چه عملکردی نشان شُوشگر سازد و دربرابر هجوم تن نوع تعامل و گفتمانی را برقرار می

مطابق الگوی نظری پژوهش، مفهوم تن در تحلیلی است.  ـ دهد. روش تحقیق توصیفیمی
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است که  «ـ فرهنگ نَه»ای بازنمودی از تقابل فرهنگ با خانهنقاشی قهوههای مذهبی روایت

 نمایندگیبه جمعی تن( عباس حضرت)کند. تن کنشگر را فراهم می متعددی ازیمعناس امکان

 دیگری، فرهنگ درشُوشگر تن  با مواجهه در تن فرهنگی مثابةبه که است کنشگران کل از

 آن کرده، از طرد تن دیگری را ملی، ـدینی  هویت صیانت درجهت و دهدبه خرج می مقاومت

    .گزیندمی دوری

 ای.خانهشناسی، نقاشی قهوهتن ـ خود، تن ـ دیگری، روایت :کلیدی هایواژه

  1مقدمه .1

 دچار سیاسی اجتماعی و فرهنگی، رویدادهای با مواجهه در قاجار دوران نقاشی و هنر

 مضامین نگاری،چهره همچون نقاشی، و موضوعات شودمی وسیعی هایدگرگونی

 و فرهنگی بستر در را متنوعی ابعاد شکار، و بزم مجالس اساطیری، و مذهبی و تاریخی،

های نقاشی اواخر دورة قاجار یکی از ژانر 3ایخانهقهوه نقاشی گیرد.دربرمی تاریخی

 ندیده قرار گرفت ومکتب هنرمندان 9جدی مشروطیت مورد اهتمام دوران در است که

 ادبیات، از تأسی باها نقش بست. این نوع غالباً ها و حسینیهخانهبر روی دیوارهای قهوه

 تعریف روایی گفتمانی نظام درون بزمی و مذهبی رزمی، مضامین و با حماسه، شعر و

 اساطیری یا قاجار دورة در ایخانهقهوه نقاشی مصور موضوعات عمدة شود؛ لذامی

 قیام اشخاص مقدس به مربوط حماسی مضامین ویژهبه دارد، قرار دین دایرة در یا است

   .شودمی استفاده هاها از آنخانهقهوه در روایی تصویری مثابةبه که کربال

های تاریخی، ای بیشتر بر جنبهخانهگرفته دربارة نقاشی قهوهصورت هایپژوهش

 این هدف اند؛ از همین رومعرفی آثار و مقایسه با ژانرهای دیگر نقاشی تمرکز کرده

ی است که با توجه به رابطة خود ـ اخانهتحلیل جایگاه بدن در نقاشی قهوه پژوهش

. ذهن انسان در شودروایی مکتب پاریس انجام می 4معناشناسیرویکرد نشانه دیگری و

ها به زندگی، تجارب، سازیپردازد و این تقابلها به ادراک جهان هستی میقالب تقابل

رای ساختار ها دایابد. بر این اساس، همة روایتهای او نیز راه میو روایت داستان
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شناسی هایی که با ابتنا بر روایتگیرند. تقابلها شکل میمشابهی هستند و بر بنیاد تقابل

است. تن کنشگر با  6وشگرو تن ش 5کنشگر شود، تنتن در این تحقیق واکاوی می

شود؛ اما تن شوشگر با اتکا بر توانش توجه به کنش خود وارد عرصة گفتمانی می

تن  میان که کند. گفتمانیگفتمانی شده، ایجاد تنش می ین عرصةد اعاطفی خود وار

دهد، با مفهوم تنِ خود و تنِ دیگری در می رخ 3کنشگر و تن شوشگر در تن ـ روایت

 با مواجهه در که عناصری است روایت تصویری مطابقت دارد. مفهوم بدن ازجمله

شود و می متجلی اجارق تصاویر دورة در مهم اینشانه نظام همچون دیگری، فرهنگ

ترتیب، با توجه به عملکرد دو  ای نیز از این حیث مستثنا نیست. بدینخانهنقاشی قهوه

فرهنگ  مثابةرویارویی تنِ خود به تن کنشگر و شوشگر در نظام گفتمانی روایی، نحوة

پرسش و فرضیة تحقیق هم به تن در فرهنگ دیگری، مسئلة اصلی پژوهش است.  با

  است:این شرح 

 شود؟ ای در متابعت از تنِ دیگری نمودار میخانهآیا تن در نقاشی قهوه ـ

 ؟1شود یا تن ـ دورمحسوب می 8آیا در این مواجهه، تن ـ نزدیکـ 

ای است که درحال گونهای بهخانهنحوة ترسیم و قرارگیری تن در نقاشی قهوه  

 رود.شمار میواجهه، تن ـ دور بهشود و در این مپرهیز از تن دیگری نمایش داده می

ای با مضمون مذهبی صورت خانهاز آنجا که تحلیل با محوریت تن در نقاشی قهوه

شود. شود، همانا تن مذهبی تعبیر میمثابة تن فرهنگی نمایان میگیرد، تنی که بهمی

 فضای هنوز بدن، تصویر موضوع گستردگی باوجود که روست آن از پژوهش ضرورت

. خوردچشم مینقاشی به ویژهبه تجسمی هنرهای مطالعاتی عرصة در بسیاری خالی

طور ای و بهخانهقهوه نقاشی در بدن تصویری تحوالت و سیر تاکنون پژوهشی دربارة

 اهمیت حیث این از قاجار کلی نقاشی قاجار انجام نشده و این درحالی است که نقاشی

   .ای داردویژه



 9911پاییز و زمستان  ،8، شمـارة 4 سال                                                          شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

4 

 

 ایکتابخانه های تحقیق با شیوةداده .است تحلیلی ـ توصیفی پژوهش روش این

ای دورة قاجار با خانهدو تصویر نقاشی قهوه نمونة تحقیق هم. است شده گردآوری

 بر خود ـ دیگری و تمرکز با هاداده مضمون مذهبی و متعلق به نبرد کربالست. تحلیل

با توجه به  .است ریس انجام شدهمعناشناسی روایی مکتب پاتنِ روایی در رویکرد نشانه

 که است فرهنگی شود، تنتنی که در این پژوهش تحلیل می 91،هامفهوم تن ـ نشانه

   .یابدظهور می 99مذهب ـ تن منزلةبه

 تحقیق   . پیشینة1ـ1

ای فارغ از پرداختن به جزئیات تصاویر خانهنقاشی قهوه با مرتبط هایعمدة پژوهش 

ای رهادبیات حماسی و اسطو غلب در  قالب موضوعاتی همچونانجام شده است و ا

أثیر ای و تخانهگیری نقاشی قهوهعوامل مؤثر بر شکل گیرد که به مطالعة نمادها،قرار می

ای با نقاشی پشت خانههای تطبیقی میان نقاشی قهوهمقایسه های مردمی، وآن در پاتوق

 پردازد.می غیره ای وشیشه و سقاخانه

فرهنگی  و تاریخی بستر در تصاویر بر تکیه با را بدن موضوع که اینمونه هاتن

 و ذکایی محمدسعید نوشتة ایران در بدن فرهنگی تاریخ بر درآمدیواکاوی کرده، کتاب 

 توجه و ضرورت پژوهش زمینة در مسائلی کتاب نویسندگان. است( 9919)پور امن مریم

 هایگذاریسیاست و هاریزیبرنامه مانند مختلف هایحوزه را در بدن به انسانی علوم

 مانند مواردی بدن، دربارة فرهنگی مطالعات حوزة در و کننداجتماعی بیان می و شهری

 شناسانجامعه برخی دیدگاه از را مدگرایی و مد آن و اصالح و تغییر بدن، و قدرت روابط

 .کنندمی مطرح متأخر و کالسیک

تن ـ روایت و  و تن محوریت با را پژوهشی نوع هیچ وانستندنت بنابراین نویسندگان 

د. شایان ذکر است گفتمانی نقاجار بیاب دورة نقاشی معناشناسی روایی دررویکرد نشانه



 و همکار شراره افتخارزاده         ای دورة قاجار...خانهقهوه شناختی جایگاه تَن در نقاشیتحلیل روایت
 

5 

 

فرهنگی با  تن مثابةبه گیرد،می تن خود با تن دیگری صورت میان پژوهش این در که

  .شودتفسیر می تن درون فرهنگ دیگری

 ری . چارچوب نظ2

 معناشناسی روایی  . نشانه1ـ2

منظور مشهوری است که به از ساختارگرایان م(9113ـ9193) 93آلژیرداس ژولین گرمس

 منزلةبه را معناشناسینشانه ساختارگرایی، و شناسینشانه شناسی،زبان در تحوالتی ایجاد

 ناپایدار و جاری پویا، عنصری نشانه همچون معنا. بردمی کاربه معنا کشف برای ابزاری

 سطوح میان فرهنگی و ایجسمانه شناسی،هستی و پدیداری روابط برمبنای و است

روایت در کاربرد مصطلح و عام خود به هر  کلیطور شود. بهمی خلق متنوع زبانی

معناشناسی، به نقل ؛ اما ساختار آن در نشانهگرددشده اطالق میداستان یا حکایت نقل

کند تا به معنا و مفهومی فراتر از قالب و و تالش می شودمحصور نمیداستان و قصه 

 متن ادبی یا تصویری دست یابد.  

 روایت ادبی و تصویری   .2ـ2

های ادبی، عناصر زبانی و در نظام گفتمانی، روایت ادبی است یا مصور. در روایت

ای مصور، هدهد؛ حال آنکه در روایتنوشتاری ساختار اصلی روایت را شکل می

نمایی و غیره شکل های دیداری مانند خط، شکل، رنگ، عمقعناصر تصویری با جلوه

طور که شود. اما همانگیرد و گاهی عناصر زبانی نیز در کنار تصویر چیدمان میمی

شود، حضور و های روایتی بررسی میساختار روایت ادبی با توجه به حضور نشانه

نشینی )افقی( و جانشینیِ )عمودی( رمزگان محور هم های غیابی در دوارتباط دال

 .  گرددترتیب تحلیل میهمین های روایت مصور نیز به موجود در نشانه
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  های بنیادین روایتویژگی .3ـ2

تغییر وضعیت اولیه یا نابسامان به وضعیتی ثانوی و »هدف اصلی گفتمان روایی 

رو تغییر و استحاله جزو عناصر اصلی  یناز ا (.55: 9911)شعیری، « یافته استسامان

توان به های اساسی و مشترک در هر روایتی میساختار روایتی است. ازجمله ویژگی

نوعی در هر های داستان بهاشاره کرد؛ یعنی فضاسازی و شخصیت تکراری بودن روایت

وایت نیز نماید. زبان رد و در نظر مخاطب آشنا میشوروایت تازه، دوباره تکرار می

متفاوت با زبان روزمره، و ساختار آن مطابق با طرح و برنامة قبلی است و بر همین 

جایی با یکدیگر را دارد که گیرد؛ البته حوادث هر روایت قابلیت جابهاساس شکل می

های متوالی دهد. همچنین هر روایت سیر مشخصی دارد و روایتواسطة راوی رخ میبه

که دارای ساختاری رسد، درحالی پایان میای بهشود و در نقطهاز یک نقطه آغاز می

  مرتبط با یکدیگر است.  

کارکرد کنشی گفتمان در  معناشناسی روایی،بر این، در نظام گفتمانی نشانهعالوه

ها که ایجادکنندة تنش و تقابل هستند، ساختار اصلی روایت پیوست با نقش شخصیت

یک  هایشخصیت»نویسد: میکه احمدی به نقل از گرمس طور همان ؛دهدرا شکل می

کنند و چنین الگویی که در سطح روایت همه براساس الگوی کنش نقش خود را ایفا می

« گسترة روایی شکل گرفته، همیشه این امکان را دارد که در هر روایتی تکرار شود

(9988 :964 .) 

شوشی  و حالت کنشی میان دو محور و ویژگی اصلی گفتمان روایی مبتنی بر تقابل

صورت که معنا در نظام روایی کنشی، تابع تغییر از  بدین 99است؛ پساکنشی عبارتیبه یا

یافته وضعیتی به وضعیت دیگر است؛ اما در نظام روایی شوشی، همة فرایندهای تحقق

که  گیرد و عناصر شوشی مانند شوشگر برمبنای تغییراتیپس از این تغییرات را دربرمی

ها، زنند. با ایفای نقش شخصیتدهد، دست به کنش میدر جریان احساسی او روی می

سوی نظام گردد، فرایند گفتمانی بهنظام کنشی گفتمان دچار استحاله می»که زمانی 
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 نوع هر مرکز در آنچه (. بنابراین93: 9916ئیان، نبی )شعیری و« کندشوشی حرکت می

 شوش یا کنش کند،می دگرگون و ایجاد را عوامل دیگر و معنا و دارد وجود گفتمانی

گفتمانی محسوب  چنین تشکیل اصلی محور کنش کنشی، گفتمانی نظام در. است

 هایی استو آنچه واجد اهمیت اولیه در این نظام گفتمانی است، کمیت رابطهشود می

در این باره  .پردازدمی کنش به ارزشی نظام در تغییر ایجاد برای کنشگر در آن، که

 را ارزش مبادله نظام معنا، تغییر ایجاد جهت باید کنش»نویسد: حمیدرضا شعیری می

 تعامل صحیح چرخة در آن قرار دادن یا ارزش کسب دنبالبه باید کنش یعنی کند؛ ایجاد

کند و به عامل می ایفا گفتمان را محوری که شوش نقش (. اما زمانی54: 9911« )باشد

 در که گفتمانی شود؛ یعنیمی ایجاد گفتمان تنشی در شود، بُعدان تبدیل میاصلی گفتم

 عاطفه مدار در شود تا شوشدارد و موجب می برعهده مهمی نقش کیفیت حضور آن،

معنا را  سازد،می برقرار هستی که با رخدادی ارتباط پس در گیرد و قرار احساس و

 نه که است عاملی شوشی عامل» رواین کند. از  خلق شناختیزیبایی درون گفتمانی

 برقرار دنیا با که ادراکیحسی و پدیداری رابطة واسطةبه بلکه خود، واسطة کنشبه

 (. 93: 9988شعیری و وفایی، ) «دهدمی معنا کند،می

 عوامل کنشی و شوشی در ساختار روایت . 4ـ2

 برعکس یا و کندمی معنا تولید شوش کنار در گفتمانی، نظام اصلی محور مثابةکنش، به

شود. می گرفته کاربه کنش کنار در گفتمانی، نظام گیریشکل مرکز عنوانبه شوش،

 د: کنشگر،ل فعال در گفتمان روایی حضور دارطور کلی در هر حالت، شش عامبه

با توجه  این عناصر غالباً ارزشی. موضوع ضدکنشگر و یار،کنش پذیر،کنش گزار،کنش

سازند را برمی کنشی، معنا هر پس در ند،کنه با یکدیگر در روایت برقرار میبه نسبتی ک

 یار،شوش پذیر،شوش گزار،شوش عناصر شوشی ازجمله شوشگر، با تقابل و در

مثابة فاعل و شخصیت اصلی روایت، نقش کنشگر، به .گیرندمی قرار ضدشوشگر
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ت متنی یا تصویری در ارتباط است. کند و با تمام عناصر روایمرکزی گفتمان را ایفا می

دهد و او را ای است که به کنشگر حکمی را برای اجرا کردن میگزار فرستندهکنش

پذیر کسی است که از عملکرد کنشگر سود فرستد. کنشدرپی هدف مشخصی می

یار برد. ضدکنشگر مانع و بازدارندة کنشگر در رسیدن به هدف است، برخالف کنشمی

و هدفی  94نده و حامی کنشگر در نیل به هدف است. موضوع ارزشی نیز ابژهکنکه یاری

است که کنشگر درپی دستیابی به آن است. شوشگر نیز، همچون کنشگر، عامل اصلی 

گفتمان در نظام روایی شوشی است و با تمام عناصر دیگر روایت در ارتباط است. بر 

گیرد و در عناصر کنشی جای می همین اساس، همة عناصر شوشی نیز در قالب تعاریف

 کند.  نظام روایی شوشی نقش ایفا می

 . مفهوم خود ـ دیگری 5ـ2

 نزد مدرن شناسینشانه دورة تا روشنگری دوران از «دیگری» دربرابر «خود» مفهوم

 گوگرایی، برایواست. برمبنای اصل گفت شده کشیده چالشبه همواره اندیشمندان

 نیاز است؛ دیگری/ او و خود/ من وجود به ارتباطی کنش و گووگفت هر گیریشکل

 محسوب نیز گفتمانی این پژوهش فضای در حاضر اصلی عناصر از یکی کهچنان

هر  اجتماعی هویت و زندگی اساسی بخش دیگری ـ خود طور کلی مفهومبه. شودمی

 دیگری، ییعن هستند؛ یکدیگر برای دیگری یک همه درواقع زیرا است؛ فرد یا فرهنگی

است.  جاییجابه و اجرا درحال همیشه دیدگاه این و دیگر فرد دید از است خودی

یا  دیگری یک واسطة وجودبه اصوالً و ندارد معنا تنهاییبه فرد یا فرهنگی بنابراین هیچ

 پیش پیوسته را فرایندی خود حیات تداوم گیرد که برایمی شکل فرهنگی دیگریِ

گذارد و درحالی می یا دیگری فرهنگی دیگری اشتراک به را دخو از عناصری و بردمی

 از را خود تمایزات و ویژگی دارد سعی زمانهم آورد،می وجودبه را هاییشباهت که

 ها و مرزهای تمایز، بین افراد وترتیب در حین حفظ فاصلهبدین  کند. حفظ دیگری
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 پاسداری فرهنگی هر ملی هویت از صورت،این  تا به شودمی ایجاد پیوند هافرهنگ

رو  شود. از اینغیره تعریف می و دینی، مذهبی زبانی، در قالب قومی، هویت .شود

پیوست با مفهوم  مفهوم خود دارای هویتی شناور و ناپایدار است؛ زیرا همیشه در

ان می گویوگفت و تقابل گذارند.می تأثیر یکدیگر رد که پیوسته؛ چناندیگری قرار دارد

 این بر دهد و مبتنیمی شکل را بینافرهنگی و بینامتنی ارتباطات ساختار خود ـ دیگری،

 مثابةبه را چیزی هر که دارد وجود ذهنی خودی شخصی، تجربة دل در» که است فرض

 (.  993: 9984مکاریک، « )سازدمی بیگانه خود از دیگری

 . مطالعات بدن6ـ2

های بزرگی مانند انقالب شترک پدیداری انقالبم موضوع ارتباط بشر با بدن، نقطة

صورت که بدن در  دست است. به ایناورزی، تکنولوژی و مواردی از اینصنعتی، کش

ن، جایگاه شهوت، عشق، تا پیش از عصر مدر سنت دینی و فلسفی غرب و عمدتاً

)آپولون و دیونیزوس( است و ذهن یا  حقیقت جدال میان عقل و شهوتجهالت و در

بر چالش رار دارد. تقابل ذهن و بدن، عالوهح انسان در تقابل با جسم و بدن او قرو

انگیز بوده است. فیلسوفانی بردینی، نزد فالسفه و دانشمندان نیز از همان آغاز جدال

  وی .تأثیر شایان توجهی داشتند های فکری پس از خودر جریاند 95چون رنه دکارتهم

 جای او ذهن در فردی واقعی هر خود ست و معتقد بوددانمی ذهن را برتر از جسم

شود تا محوری موجب میعبارتی سوژه همان ذهن است و چنین تفکر ذهنبه ؛دارد

علوم  ر شود و موضوع بدن در همین محدودةجسم در طرد خود، دشمن ذهن تعبی

لوم چون عشود تا رویکردهایی همکه موجب می طوریبه ؛ها باقی بماندطبیعی، سال

ز پرداختن به مبحث بدن غافل بمانند و کنشگر شناسی و علوم اجتماعی اانسانی، جامعه

 فضیلت، منزلت و معرفتش تعریف شود.  واسطةاجتماعی همچنان به
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 مثابةتحلیل بدن به یک از این رویکردها به بررسی ودرنهایت پس از دورة مدرن، هر

 فیلسوفانی اندیشة هن و جسم دکارت درتقابل ذ پردازند.بدن اجتماعی و مفهومی می

یابد و غیره ادامه می 91ژیل دلوز 98،فردریش نیچه 93،پل سارترژان 96،مانند امانوئل کانت

اجتماعی، ترین ساحات فرهنگی، به یکی از مهم م به بعد9181موضوع بدن از دهة  و

رت از سوی انگاری ذهن و بدن دکاشود. طرد دوگانهاقتصادی تبدیل می سیاسی و

آگاه و آورد تا حیات خوداین امکان را فراهم می 31افرادی چون موریس مرلوپونتی

شناسی، مطالعات فرهنگی و علوم دیگر در قلمروی جامعهناخودآگاه در پیوند با یک

ها در رو بنیاد اغلب آثار این حوزه از این انسانی مورد مداقه و بررسی قرار گیرند.

شناسی بر مفهوم بدن و بدن شود و مانند پدیدارن چکیده میوحدت میان ذهن و بد

مندی پیش سوی بدنر پدیدارشناسی، همیشه بهدمفهوم بدن  .کنندتمرکز میزیسته 

شود؛ بدین د تبدیل میمنای بدنرود و درنهایت هستی نیز همچون بدن، به تجربهمی

بدن و جهان  ان سوژه باشود و نسبتی که میمند با جهان مواجه میبدن صورت که سوژة

 گیرد. بدنی او با جهان شکل می برقرار است، فقط برمبنای تجربة

 . مفهوم بدن1ـ6ـ2

 تنی شود؛ یعنی همانفرد با بدن مادی و فیزیولوژیکی او مشخص می اصلی هر ماهیت

اوست؛ تنی که روح دارد و به حضور  فردی هویت دهندةشده و نشان متولد آن با که

عنوان چیزی واجد معنا که در تمامیت خود به است. چنین تنی درحالی خویش آگاه

ای درنظر مثابة تن ـ ابژهطور کلی بهگردد و بهشود، سبب تقلیل معنا از تن میحس می

که در این بینش، تن از شود که وابسته به شناخت علوم طبیعی است؛ چنانگرفته می

]تن[ »نویسد: می تن و معنااک فونتنی در کتاب شود. ژحصول معنا جدا و مستقل تصور می

، شناسیهایی چون تاریخ، جامعهجاحاضر و اصلی بیست سال اخیر حوزهمضمون همه

(. 19: 9919)به نقل از معین، « شناسی، فلسفه، ارتباطات و بازاریابی استبوطیقا، مردم
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 فرهنگی، سترب در در اغلب این رویکردها، بدن دارای ساختاری اجتماعی است که

 تجربه خود زیسته در شکلبه روابط را کند ومی رشد خاص محیطیزیست و زمانی

 مفهوم این قلمرو از گیرد و خارجرو تن کارکرد ساختاری به خود میاز این  کند.می

گیرد ها شکل میواسطة نشانهدهد. عملکرد بدن در چنین بستری بهمی ازدست را خود

زمینه  های دیگر به چیزی جز خود اشاره دارد. معین در اینو همچون تمامی نشانه

الندوفسکی دو نگاه متفاوت به تن را بر همین اساس از یکدیگر تمیز »نویسد: می

شود؛ این نگاه کند و صرفاً نشانه میدهد. آنجا که تن به چیزی جز خود اشاره میمی

بیان دیگر، تن در این (. به 16)همان، « کندنسبت به تن بینشی ابزاری را اختیار می

تواند که نمی ناظر است عملکرد به گسترة مفهومی و عنصری مشخص، جز خود،

یابنده است یعنی تن همچون ابزاری تقلیل ؛طور مستقیم باوجود خود معنا کسب کندبه

 درمقابل کارکرد این تن، الندوفسکی تنی را شود.نظر گرفته میمثابة تن ـ نشانه دربهکه 

های دیگر وارد تعاملی تواند با تن یا تنبا احساس و حواس می»کند که توصیف می

وجه براساس آن دورنمای هیچهایی شود که بهفعال شود و سبب تولید معنا و ارزش

(. معنایی که از این طریق ایجاد 13)همان، « شوندکارکردی و ابزاری حاصل نمی

نامی ندارد و تنها »گفتة الندوفسکی، ؛ معنایی که بهدهدشود، مفهوم بدن را تقلیل نمیمی

. در این جا()همان« کنیمرا احساس میای که آن شود؛ یعنی در لحظهدر عمل فهم می

دار دیگر درگیر نوعی تعامل حسی حالت، تن در یک فضای گفتمانی با یک سوژة تن

تصویر کشیده شود به یمتنوع و متعدد هایقادر است در قالب هویت شود کهمتقابل می

 و در کنشی متقابل و دوسویه میان تن خود و تن دیگری معنا خلق کند.    

 شناسی تن. راویت7ـ2

ت شرایط یک مفهوم تح مثابةروایت را به 33شناسی تنروایتدر کتاب  39دنیل پاندی

دریافت معنای  گیرد که همچون موضوع مورد مطالعه، نحوةنظر میتاریخی خاص در



 9911پاییز و زمستان  ،8، شمـارة 4 سال                                                          شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

12 

 

کند سازد و نوعی گفتمان را توصیف میهنگی آن در لحظات مختلف را منعکس میفر

باب او با تمرکز بر بدن و شیوة مدرن تفکر در است. که فراتر از مظاهر تاریخی خاص

شان و ن کندمنسوب می اصطالحات اساسی روایت، آن را به گفتمان، فرهنگ و بدن

گذارد. در ثیر میاز روایت تأ دهد که شرایط تاریخی خاص در تعریف مامی

ای از عناصر متقابل و جداگانه ، فضایی توسط بدن با توجه به مجموعهشناسی تنروایت

ی که بدن شود؛ فضایی همیشگی مبتنی بر حرکتی چرخشاز نظر مکانی در نظر گرفته می

حفظ  تواند موقعیت کنونی خود راگاه نمیزیرا بدن هیچ ؛یابی استحال جریاندر آن در

سوی فضاهای دیگر روایت یشه از نظر فیزیکی یا ادراکی، درحال حرکت بهکند و هم

یند چرخشی برای توصیف ، این فراشویماست. زمانی که به انتهای روایت نزدیک می

ای میان متن، نویسنده و خواننده روشن طور فزایندههای بدن بهبارزترین ویژگی

 شود. می

 

 در نظام گفتمان روایی  ها . تن ـ نشانه1ـ7ـ2

نویسد: می 39داند و به نقل از کاستروایت را تغییر وضعیت در طول زمان می پاندی

ان، شود که یک انتقال گذرا به جهیک عمل ارتباطی هر زمان و تنها وقتی روایت می»

از این منظر روایت،  (Punday, 2003: 189)« کندر پیام تولیدشده را ابراز میثیتأ

و  هاشود. وقایع، کنشکند که چگونه چیزی به چیز دیگری تبدیل میمی توصیف

دهند. کارکرد فضا شامل در فضایی آکنده از عملکرد و وجود انسانی رخ می هاشوش

ها روایتی دو عنصر زمانی و مکانی است و بدون ارتباط فعال این عناصر با دیگر مؤلفه

هر روایت آغاز و پایانی »ر نظر گرمس، گیرد. دشود و کنشی صورت نمیحادث نمی

نمایان  ،صورت یک ساخت زمانمنددارد و وجود آغاز و پایان، هر روایت را به

پس ساختار اصلی روایت مبتنی بر کنشی  .(964: 9988 )به نقل از احمدی،« سازدمی

در روایت همیشه حامل  گیرد. کارکرد مکانپویاست که براساس زمان و مکان شکل می
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ای است که های تازهطور متناوب متأثر از شرایط و ارزشعنایی یکسان نیست؛ زیرا بهم

سازد و بنابراین دارای هر دو کارکرد کنشی و شوشی نشانه ـ معنایی بر آن جاری می

 34ایسپهرنشانه با»دهد، می شرح شعیری که گونهشود. چنین کارکردی، همانمی

 دارد؛ کامل داند، همپوشانیمی دخیل معنا تولید در را یاسپهرنشانه که تمامیت 35لوتمان

 منتقل آن به را خود کیفی و معنایی هایویژگی مکان یک در یافتهتحقق روایت چراکه

ای نشانه(. سپهر344: 9913) «کندمی نقش ایفای مکانی هویت تحول در و کندمی

کند: تأکید می لوتماناست.  فرهنگ و زبان به متعلق دوگانة و انتزاعی فضای حاوی

 وقوع الزم شرط آن، برعالوه بلکه ای،نشانه هاینظام جمع حاصل فقطنه اینشانهسپهر»

 (. بنابراین999: 9916سمننکو، ) «است زبان نوع هر ظهور و ارتباطی کنش نوع هر

حامل امر گفتمانی میان کنشگران فرهنگی است که در تقابل با یکدیگر  ایسپهرنشانه

طور که شرح داده شد، خلق معنا در روایت نیز وابسته به حضور و دارند و همانقرار 

هاست: عملکرد عناصر گوناگون گفتمانی است و این عملکرد مبتنی بر وجود تقابل

ای زایندة معنا و نشانهرو مکان در سپهرشوشی. از این  تقابل میان نظام کنشی و نظام

رخورد با شوشگران، گفتمانی سیال و پویا را حاصل عملکرد کنشگرانی است که در ب

ای از مرحلة کنشی عبور کرده، با هجوم نشانهدهند؛ یعنی عناصر درون سپهرل میشک

عبارتی سپهر کنشی به سپهر شوشی تبدیل شود. بهدیگری وارد جریان شوشی می

 او تن خالل از انسان فرهنگی ـ اجتماعی هایکنش و گردد و از آنجا که بازنمودهامی

شود، دربرابر چنین بازنمودهایی در نظام گفتمانی روایی و فضای سپهری، می ساخته

 گیرد. شکل می« هاتن ـ نشانه»

 . مفهوم تن ـ روایت   2ـ7ـ2

ترین تن ـ نشانه در فضای روایی، تن ـ روایت است که ساختار اصلی آن مبتنی بر مهم

ت که با عملکرد بدن خود، جریان دو تن کنشگر و تن شوشگر است. شوشگر کسی اس
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مثابة سازد. تن کنشگر تنی است که بهاحساسی حضور را دچار دگرگونی معنایی می

دهد که کند و عملی را انجام میکنش در وضعیت عوامل گفتمانی دگرگونی ایجاد می

متکی بر احساس و عواطف او نیست. تن شوشگر در تقابل با تن کنشگر قرار دارد و 

برد. را در تقابل با تن کنشگر و با تکیه بر تهییج عواطف و احساسات پیش می گفتمان

و در پیوست تن کنشگر و تن  شرح داده شد 4ـ3تر در بخش عناصر دیگری که پیش

همین ترتیب تبیین شوند نیز، درمقابل هم به گر در نظام روایتی تعریف میششو

گزار، گزار دربرابر تن شوشتن کنش یعنی تن کنشگر درمقابل تن شوشگر،؛ نددگرمی

پذیر، تن ضدکنشگر دربرابر تن ضدشوش پذیر، تنپذیر درمقابل تن شوشتن کنش

یار. بنابراین تن ـ روایت تنی است که برمبنای فرایند یار درمقابل تن شوشکنش

و  36«تن ـ خود»گفتمانی کنشی و شوشی سبب تغییر حضور و ارتباط معنایی در نسبت 

تواند شود. تقابل تن کنشی و تن شوشی درون تن ـ روایت میمی 33«ـ دیگریتن »

تن ـ  ای لوتمان تعبیر شود. هویتهمچون تقابل تن خود و تن دیگری در سپهر نشانه

 گیرد.  می نیز بر همین اساس شکل اینشانهسپهر هر در هانشانه

 ـ فرهنگ مفهوم تن خود درون فرهنگ با تن دیگری درون نَه  .3ـ7ـ2

 هر»که  دهدمی شرح اینشانهسپهر خود ـ دیگری در دوگانة عناصر از استفاده با لوتمان

 اینشانهسپهر از فضایی در تا شودمی موجب زمانی هر در ارتباطی و گووگفت نوع

ای، فرهنگ است که در تقابل نشانهفضای درون هر سپهر (.13 :1990) «شویم ورغوطه

گیرد. با توجه به دوگانگی عناصر قرار می ،است 38«نه ـ فرهنگ» با فضای بیرونی که

رت که این صودرونی با بیرونی، میان این دو فضا پیوسته گفتمانی برقرار است؛ به این 

 ای مبتنی بر تقابل فرهنگ خودی با فرهنگ دیگری استنشانهمقابله در ساختار سپهر

 به فرهنگ مصطلح است( که منجر ـ ای با عنوان نهنشانه)فرهنگ دیگری در سپهر

 تن« تن ـ خود» .شودو درنهایت تقابل تن خود با تن دیگری می دیگری و خود مواجهة
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 که است تنی «تن ـ دیگری»فرهنگی متعلق به درون فرهنگ و فضای خودی است. 

نماید درواقع متعلق به نه ـ فرهنگ است که غریب و ناآشنا می و بیرون فضای به متعلق

 شود.گفته می 31«نه ـ تن»به آن و 

اهمیت تمایز خود از دیگری در این نکته نهفته است که خود و فرهنگ خودی  

حامل نظم است و در تقابل با دیگری و فرهنگ دیگری قرار دارد که حامل آشوب 

است و مدام از سوی تن ـ آشوب  91«تن ـ آشوب»است. بنابراین تن ـ خود درمقابل 

منزلة تن مثابة تن کنشگر و تن ـ آشوب نیز بهاز این منظر، تن ـ خود بهشود. تهدید می

گونه که ذکر شد، تن شوشگر در تن ـ روایت تنی شود؛ زیرا همانشوشگر تلقی می

مثابة شوش، تغییرات کیفی را با تمرکز بر احساس و ادراک عوامل گفتمانی است که به

ن شوشگر مبتنی بر حضوری حسی و کند؛ پس حضور تن ـ آشوب همچون تایجاد می

 تنشی ـ عاطفی است. 

ای است که با حضور و گونهتقابل تن ـ خود/ تن کنشگر با نه ـ تن/ تن شوشگر به

شود؛ جایی که دیگر کنش خالق معنا غیاب خود در رابطة سلبی/ ایجابی تفسیر می

ایفای نقش  نیست و بیش از آنکه کنشگر نقش ایفا کند، شوشگر )یا همان آشوب( به

چیز دهد، همهدر نظامی که کنش جای خود را به شوش می»گوید: پردازد. گرمس میمی

شوشگر وارد ارتباط با »(. در چنین حضوری، 96: 9913« )شودبا حضور سنجیده می

ای گونهو حضور به جا()همان« شود که هدف قرار گرفته استهمة ریختارهایی می

یعنی  میرد؛گیرد و در همان لحظه میو در لحظه شکل می شود که در زماننمودار می

بیانی شکل تازه از او سلب دهد یا بهمحض شکل گرفتن، شکل خود را ازدست میبه

شود و در غیاب نسبت به ای ایجابی، پذیرای شکل تازة خود میشود و در رابطهمی

در »شود. گانه میگیرد و حتی با آن غریب و بیموقعیت و شکل قبلی خود قرار می

. جا()همان« چنین شرایطی با ساحتی از حضور مواجه هستیم که قابل شمارش نیست

ای و در نسبت میان تن خود با تن دیگری نشانهای زایندة معنا در سپهرین رابطهچن
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قرار  از تنِ خود پیشین موقعیت به نسبت پسینی موقعیت است. حضوری که در

 .رسدمی تازه نظم به و شوداحیا می دوباره آشوب، با آغشتن از گیرد، پسمی

 تن فردی و تن جمعی .4ـ7ـ2

در هر روایتی، کنش یا فردی است یا جمعی و معموالً قهرمان هر روایتی که به مبارزه 

خیزد، کنشگر فردی است. اما اگر هدف فرد کنشگر در گفتمانی جمعی حامل وجه برمی

کل بگیرد که برای همة کنشگران این گفتمان اشتراک شود و هدف و خواستی جمعی ش

رو تن شود. از این ارزشمند باشد، کنش و عامل فردی به کنش جمعی سوق داده می

ای کامل از تن شود و تن کنشگر نیز نمایندهصورت تن جمعی نیز ظاهر میکنشی به

 جمع خواهد بود.  

 تن ـ دور و تن ـ نزدیک   .5ـ7ـ2

سیال  فرایند در است، روزمره و تکراری تن همانا که خود ـ مثابة تنبه فرهنگی تن

این دو نیز در  شود ومی نمودار نزدیک ـ تن و دور ـ تن قالب در مواجهه با تن دیگری

صورت که اگر تن ـ خود از تکرار و مکانیکی بودن تقابل با یکدیگر قرار دارند؛ به این 

شود. ن ـ نزدیک محسوب میسوی تن دیگری حرکت کند، تخود گذر کند و به

هویت آن در  زیرا شود؛می گفته «99دگرمحور» یا دیگری ـ خود آن، به عبارتیبه

 ـ تن معناسازی فرایند. خود، قرار دارد از شدن به دیگری با عبورنزدیک  محوریت

 سطح دو در بینافرهنگی ارتباطات پویندگی و تحرک در دیگری ـ تن با تقابل در خود

نزدیک در مدار حضور  ـ تن از آنجا که هویت شود.می تولید درزمانی و زمانیهم

 محورانرژی هویتی دارای کند،دگرمحوری معنا کسب می شود و دردیگری توصیف می

 پرهیز تن دیگری سویبه رفتن است که از 93«همانی ـ خود» تنِ دور ـ شود. اما تنمی

 ـ خود» مبنای را قدرت شعیری. ورزدیم اصرار خود مانایی و ماندگاری بر کند ومی
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 شرایط تثبیت» داند کهرا تنی می «مانده ـ خود» در تن کند ومی توصیف «ماندگی

 «باشد امان در خطرپذیری یا و جوییحادثه نوع هر از تا دهدمی ترجیح را موجود

 یماندگ ـ خود بر خود، هویت مدار در دور ـ تن که (. پس زمانی94: 9918)شعیری، 

آورد؛ دست میبه محورقدرت است و هویتی قدرت کسب و ایجاد درپی باشد، مُصر

 و برتر عنصر را خود و دارد سروکار فرهنگ ایدئولوژیکی و ساکن مفهوم با زیرا

شدن به دیگری در محور شعیری در تعریف تنی که با نزدیک  .شماردمی فرهنگی

 نویسد:شود تا قدرت کسب کند، میور میگیرد و یا تنی که از دیگری دانرژی قرار می

 باید جامعه کنند، ایفا هویتی فرایند در را خود نقش بتوانند قدرت و انرژی اینکه برای»

 باورهای و فرهنگی کارکردهای براساس جامعه حضور. شود فرایند این وارد

    )همان جا(.  «دهدمی قرار تأثیر تحت را هویتی کارکردهای ایدئولوژیک

 تن ـ مذهب .6ـ7ـ2

تواند گیرد، میو مضمون تصویری که در آن قرار می تن فرهنگی برمبنای بافت زمینه

در این پژوهش تن ـ خود یا تن فرهنگی در که قالب مشخصی به خود بگیرد؛ چنان

مثابة روایت و مضامین شود؛ یعنی تنی که به)تن مذهبی( تبیین می« تن ـ مذهب»قالب 

 شود. یم میمذهبی )شیعی( ترس

 . بحث و تحلیل 3

 در نقاشی قاجار مذهبی تن معناشناسی. نشانه1ـ3

 کنشی در هم با مستمر طوربه زیرا است؛ نامتعین و سیال هویتی دارای دیگری و خود 

 ـ تن عملکردی، چنین در. شودمی از هم تمایزشان موجب که دارند قرار زمانیهم

 هویتی به بتواند تا شودمی تلقی خود ـ تن ادراک برای معیاری و جایگاه پیوسته دیگری

 چنین در را تمایزات این که نظامی ترینمهم اساس، این بر. یابد دست خود از متمایز
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 و فرهنگ در. است مذهب و کند، دینپدیدار می دیگری فرهنگ درمقابل ساختاری

 تن است. ایزیمتم و واال جایگاه دارای مذهبی مضمون با نقاشی ایران، مردم باور

 مذهبی آثار عمدة. دارد مرکزگرا جایگاهی تصویرپردازی نظر از قاجار نقاشی در مذهبی

 تعلق دارد قدیسین و ائمه )ع( پیامبر )ص(، از نقل در روایی مضامین به قاجار دورة در

 وجه سبببه که شودمی قدیسین و ائمه پیامبران، بدن مذهب شامل ـ طور کلی تنبه و

 این بر تمرکز رواین  از. گیرندمی قرار شمایلی هایبدن زمرة در، خود مقدس و نمادین

 غالباً و گیردمی صورت نمادها و آسمانی و دینی معرفت برمبنای تصاویر در هابدن

 دیگری تن با خود تن فاصلة همچون هایینشانه از دیگری، از ایشان تمایز نمایش برای

 (.9 شود )شکلمی استفاده خصمش جایگاه تخت و سکو، واسطةبه

 
 

 
 

های تمایز تن ائمه نسبت به تن دیگری نمایی در ابعاد بدن، یکی دیگر از نشانهبزرگ

 حضرت بدن ابعاد ،3 شکلدر شود. برای مثال کار گرفته میاست که در تصاویر به

 قاب فضای کل محاصرة درحال گویی که شده نماییبزرگ ایگونهبه )ص( محمد

 .است

  قاجار /م19 قنبر، غالم و( ع) علی حضرت شمایلعلی، استاد رجب. 1شکل 

 محفوظی( محمدصادق دکتر )موزة
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 در. است گرفته آغوش در را )ع( حسین و حسن خود نوة دو گر،کنش تن مثابةبه او

 و گرداندمی احساسی و شوشی عرصة وارد را کنشی یندفرا )ع( حسنین کشیدن آغوش

 در کثرت در وحدت. شودمی تبدیل نیز عاطفی ـ شوشی تن به )ص( پیامبر گرکنش تن

 محمد حضرت تن همراهبه )ع( حسین و حسن بدن دو که معنا بدین ؛دارد وجود هاتن

 که صورت این به ؛اندداده شکل را واحد تن یک دیگریک با و رسیده وحدت به )ص(

که  طوری اند،هدآور پدید را واحدی کلیت و اندشده دیگریک بدن از ایقطعه» به تبدیل

 بیانیبه .(Levin, 1998: 352) «است شده تنیده درهم هاآن مندبدن هستی مرزهای

 99پدر تن در یعنی ،واحد کل در که است یجزئ مثابةبه )ع( حسین و حسن تن دو

مرکز تصویر  در که گریکنش تن مثابةبه هاتن در بخشیوحدت عمدتاً. اندیافته رهنمود

 با ءجز ارتباط نکتة مهمی که. دارد وجود شدهترسیم مذهبی هایروایت در اغلب ،است

از  که است مقدس هایتن چهرة در افزودگی /کاهش یندفرا کند،می تقویت را کل

 سفید روبندة. )ص( حاصل شده است محمد حضرت چهرة بر 94سفید روبندة طریق

 با گووگفت و چهره آشکارگی عدم تقدس، بر ضمنی حال درعین و صریح داللت

 قاجار /م19حسنین،  و( ص) محمد نامعلوم، حضرت. هنرمند 2شکل 

(miscellaneous-art.tumblr.com) 
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 و پدر از نمایندگی در )ع( ینحس و حسن چهرة عریانی و رونمایی اما ؛دارد مخاطب

 را وی صورت پدر، چهرة با جانشینی ارتباط یک در و مذهبی مقدس تن دو مثابةبه

 چون. شود عیان آشکارا و مستقیم صورتیبه نباید پدر سیمای زیرا ؛کنندمی پدیدار

 نمایش همچنین. گیردمی قرار گفتمانی ابهام پردة در نیز بدن ،شودنمی عیان چهره

 حسن سیمای در نمادین و مبهم نگاه یندفرا همراهبه )ص( محمد حضرت چهرة دنندا

 قرار سفید روبندة با ضربدری خطی سیر یک در که فرشته دو و )ص( حسین و

 بخشد.می شدت را )ص( محمد حضرت لحائ چهرة در مرکزگرایی اند،گرفته

 ـ دیگریخود  ای در مواجهةخانهدر نقاشی قهوه . تن ـ روایت2ـ3

 های این تحلیل  تن ـ نشانه. 1ـ2ـ3
 های حاضر در تحلیلـ نشانه . تن1جدول 

 روایتِ اصلی دو تن ـ هاتن ـ نشانه

 تن کنشگر

 تن ـ خود

 تن فرهنگی

 تن مذهبی

 

 تن حضرت عباس )ع(

 تن ضدکنشگر

 تن شوشگر

 تن ـ دیگری

 تن ـ آشوب

 

 تن مارد

 ر فرهنگهای آشوب دعناصر و نشانه .2ـ2ـ3

 ؛تن ـ آشوب است های بارز در تقابل بای از نشانهآمیختگی مذهب با بدن زنانه یکهم

 یکی عنوانبه و یابدمی امتداد قاجار زنان چهرة و بدن تا روبنده بدین معنا که عملکرد

 مسبب و شودمی تعریف دوران این زنان برای خانه از بیرون در پوشش عناصر از
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آشکار  او هویت هر فردی با چهرة زیرا ؛گرددمی تصاویر از بسیاری در گفتمانی انسداد

 گردد. روبندهمی بدن معنابخشی موجب ن،ت از بخش ترینمهم مثابةبه و چهره شودمی

چهره  که حالدرعین  دارد: سویه دو پرده، کارکرد همچونکند و پوشی میچهره را پرده

 کند. می آشکار راپوشاند، آن را می

 95ایخانهقهوه هاینقاشی در کربال نبرد روایت به که متعلق 4 و 9 شکلرو در این  از

 تن و خود تن مواجهة مثابةمختص زنان، به روبندة بدون و دارروبنده هایچهره است،

 .شودمی مشاهده دیگری در فرهنگ تن با مذهبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /م21 قرن متر، اوایلسانتی 9/182×  7/299کربال،  الموسوی، نبرد . عباس3شکل 

 Diba Layla(1999), Royal Persian Painting)) قاجار
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 با تقابل در که شده تعریف ایگونهبه زن بدن و چهره برای روبنده جا کاربرددر این

الف(.  4لف و ا 9 شکل نک:)است  دیگری فرهنگ و غرب سبک به زنان پوشش

مشاهده  3 گونه که در شکلهمان )ع( های مقدس امامانروبنده برای چهرهستفاده از ا

های مقدس هرهدو تصویر، چ گرفته نشده است؛ زیرا در اینکار به 4 و 9 شد، در شکل

و مذهبی  ه و تن حضرت عباس در مرکز قاب برمبنای یک روایت تاریخیویژه چهربه

یند امر ادر فر تررای اثرگذاری و ایجاد تنش بیشصورتی نمادین، بـ حماسی، به

ها در پیوست یا تقابل با تن تن ، همةگفتمانی با مخاطب قرار گرفته است. از این منظر

نشیبی که تن گو جاری شده و مشارکت دارند؛ زیرا فرازووفتحضرت عباس در این گ

ای خانهتعلق به نقاشی قهوهویژه در تصاویری که مکند )بهدر روایت عاشورا طی می

یند گردد و پس از تحول در فراتقابل با تنِ دیگری آغاز میبا یک نقصان در  است(،

جا نیز، در اینشود. مان متجلی میتن جمعی و قهر مثابةای داستان، سرانجام بهجیرهزن

 دارد، قرار مذهبی روایت مرکز در که کنشگری تن مثابةبه هاتن در بخشیوحدت

 /م92 قرن متر، اوایلسانتی 5/171×  6/982کربال،  مصور، نبرد . عبداهلل4شکل 

 Diba Layla(1999), Royal Persian)) قاجار
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 هایتقابل وجود روایت تصویر، ـ تن عناصر ترینبرجسته. شودمی مشاهده وضوحبه

 .دهدمی رخ شوشی ـ کنشی مکان در که است گرشوش تن و گرکنش تن در دوتایی

محض رخداد شود و بهجاد میگر ایبا اعمال دگرگونی در موقعیت کنش مکان کنشی

 9ـ3ـ3 گونه که در بخشهمان شود.ی احساسی ـ عاطفی تبدیل میشدگی، به مکاننشانه

گر ای لوتمان همپوشانی دارد و آفرینشنشانهچنین مفهومی از مکان با سپهر بیان شد،

   معناست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 شکلهایی از الف. بخش 3شکل  4شکل هایی از الف. بخش 4 شکل

 3 شکلهایی از ب. بخش 3شکل 
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 ای متعلق به فرهنگ دیگری یا همانشود که الگوهمشاهده می ب 9 شکل در   

مورد زنان، ویژه درپوششی به ، ازجمله کاربرد صندلی، میز و تمایزاتنه ـ فرهنگ 

 رخ نظم در که گرددآشوب اندکی تلقی می و نفوذ منزلةبه وجود دارد. این عناصر

سازی است که در تقابل با و شباهت 96فیزیونومی دهد. یکی دیگر از این الگوهامی

کم گرای دورة قاجار کمهای طبیعتد و در نقاشیسازی نمادین قرار دارو تیپ 93شمایل

االگویی  مثابةشود که فیزیونومی بهحظه میمال  4تا  9 هایشکل . اما دریابدرواج می

 و ها با تیپنت د در تصاویر مذهبی رخنه کند و همةتواننمی برآمده از نه ـ فرهنگ

 نفوذ هاینشانه که هستند این گویای شکلیآیند و بهمیدر تصویربه گونشمایل الگوی

    نماید.می جلوه رنگکم بسیار مذهبی قاجار تصاویر در آشوب

 ارزشی در تن ـ روایت   ابژة .3ـ2ـ3

 و است نقاشی این هایویژگی از یکی هابدن دیگر با نسبت در گرکنش تن نماییبزرگ

 مرکزی جایگاه در )ع( عباس حضرتشود، شاهده میم 4و  9 در شکل که طورهمان

 دیگر ابعاد از یعنی ؛دارد قرار هابدن دیگر با نسبت کاهشی ـ افزایشی یندفرا در تصویر،

 به توجه است. با شده افزوده )ع( عباس حضرت تن ابعاد نماییبزرگ بر و کاسته هاتن

 گرکنش تن و است روایت این قهرمان عباس )ع( حضرت کنشی، روایی گفتمانی نظام

واقع در سازی تن اوشود. برجستهمی تبیین تصویر این در فرهنگی تن مثابةبه وی

 ابژة که صورت بدین ؛است ارزشی روایت تصویر ابژة و هدف کردنمنزلة پررنگ به

 حضرت دوش یرو بر مشک درون که است آبی روایت این در گرکنش هدف و ارزشی

 او و است ،)ع( عباس حضرت یعنی ،گرکنش محرک آب. است شده ترسیم )ع( عباس

. داردوامی حرکت به و انگیزدمیبر مقصد، به آب رساندن یعنی ،هدف این درجهت را

 موجب روایی تصویر این یندفرا رد خود تن فرهنگی مندیارزش مثابةبه آب مشک

 شوشی نیروهای و کندمی ایجاد تنششود، می گرانکنش گفتمانی وضعیت در دگرگونی
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 هم قهرمان، گرکنش مثابةبه )ع(، عباس حضرت درنتیجه سازد.می گفتمان عرصة وارد را

 قرارگیری دلیلبه هم و شودمی محسوب روایت این ارزشی ابژة که آب حمل واسطةبه

تن فرهنگی  به دیگری، فرهنگ و خودی فرهنگ میان دوتایی هایتقابل ساختار در

 شود.می تبدیل مدارارزش

  تن ـ روایت در شوشی و کنشی عناصر .4ـ2ـ3

 اصلی گرکنش او. بخشدمی شدت را او مرکزی جایگاه )ع( عباس حضرت سر دور هالة

 شمربن سپاه گرمبارزه افراد از یکی که روایت گرضدکنش با نبرد در که است روایت این

 بنمارد زیاد احتمال به گرضدکنش. شودمی مودارن کربالست، واقعة در الجوشنذی

 هر جایگاه گرچه. است هشد ترسیم دیونما و زشت هیبتی با که است 98ثعلبی صدیف

در  مارد تن ،شده مقرر تصویر مرکز در عباس( حضرت بدن و مارد بدن) بدن دو

 در تن مارد از نیمی زیرا دارد؛ ایحاشیه جایگاهی عباس )ع( حضرت تن مقایسه با

است.  شده کشیده تصویربه )ع( عباس حضرت تن از ترکوچک ابعادی و ترعقب پالنی

 هایبدن آن، کلیت در روایت یاتجزئ ارائة منزلةبه 91تصویردرتصویر نظام به توجه با

 نبرد یعنی ،تصویر اصلی موضوع دور تا دور ایدایره درون تصویر حاشیة در دیگر

 درحال مدام تصاویر که معنا بدین ؛اندفراگرفته را ،ونمادی گرضدکنش با قهرمان گرکنش

 و زمینهپیش در )ع( عباس حضرت نبرد تصویر و هستند دیگریک به خود دادن ارجاع

 این از. کندمی نمایندگی را هاآن نوعیبه و است دیگر تصاویر بردارندةدر قاب وسط

 در وحدت قهرمان، تن با نسبت در اند،بخشیده تصویر به دوار حرکتی کهاین برعالوه رو

 هایبدن ای کهگونه؛ بهاست آمده وجودبه نیز کل با ءجز ارتباط و اندکرده ایجاد کثرت

 به کل مثابةبه مرکزی گرکنش و قهرمان تن با ءجز مثابةبه تصویر حاشیة در گرکنش

 با نشینی،هم اطارتب بر داللت با حاشیه در گرکنش هایتن یعنی ؛پردازندمی گووگفت

 پدید( عباس حضرت) مرکزی گرکنش تن با پیوست در را واحدی تن دیگریک
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 فرهنگی تن همان که( عباس حضرت) مرکزی گرکنش تن میان درنهایت .آورندمی

 دشمن تن دیگری تنِ گیرد.می شکلنبردی  دیگری ـ نت با است خود ـ تن مثابةبه

 او که شودمی تلقی واقع نه ـ تنو در دیگری فرهنگ درون ،تن مثابةبه و است( مارد)

 تن و دشمن تن مثابةبه هاییبدن البته ،حاشیه گرکنش هایبدن با نشینیهم ارتباط در نیز

 هایبدن همة درواقع. پیوندندمی تصویر مرکز در دیگریک به که دارد قرار دیگری

 دهند.می ارجاع تصویر مرکز در دیگری حقیقت به را خود حاشیه در کنشگر

 با متفاوت موقعیتی در جدال این در دیونما گرضدکنش تن و قهرمان گرکنش تن لذا

 شدت قطبیدو چنیناین فضایی در دیگری ـ خود تقابل و شوندظاهر می دیگریک

 و زده،بیرون زبان باز، دهان برآمده، و برجسته هایچشم ازجمله شوشی عناصر. یابدمی

 شوشی و پساکنشی عرصة وارد را گفتمانی یندفرا که دارد جودو مارد تن در غالباً خون

 پس ؛اندشده داده نمایش باز دهان با نیز مارد و )ع( عباس حضرت اسب. گرداندمی

 است. یافته نمود 4 شکل در تربیش که البته شوندمی محسوب شوشی عناصر جزو

 گرشوش به شده، عبیرت آشوب و نظمیبی عامل دیونما گرضدکنش همان یا نتیجه مارددر

 بنابراین. گیردمی برعهده را گفتمانی فضای مرکزی نقش شوش و شودمی تبدیل

 کرد. استنباط آشوب ـ تن مثابةبه را( مارد)دیونما  شوشگر تن توانمی

 تقابل آب و خون در تن ـ روایت. 5ـ2ـ3

 ت،اس شده جاری مارد تن و سر از که خونی .فضاست این فیگوراتیو تجلی خون

 خونی هیچ او تن در زیرا ؛شودمی )ع( عباس حضرت تن در ارزش تجلی موجب

 شوشی عنصر عنوانبهو برانگیز است تنش خونصورت که  بدین ؛شودنمی داده نمایش

 حاکی گرشوش تن بر خون شدن جاری واقعدر. آیددرمی نمایشبه گرشوش تن در فقط

 گرکنش تن در آن نمایش عدم است و حیات قید در هنوز که درحالی ،اوست مرگ از

 ارزش و نامیرایی سبب گر،شوش تن در آن آشکارگی کنار در( عباس حضرت)
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 عباس حضرت تن گفته شد، که طورهمان. شودمی )ع( عباس حضرت تن جاودانگی

 ،کندمی حمل که آبی رو این از شودمی تبیین مدارفرهنگی ارزش تن مثابةبه )ع(

 ، آبایرانی نگارگری در .شده است جاری مارد تن بر که گیردمی رقرا خونی درمقابل

 دهندةنشان چنانهم دو این تقابل و مرگ مظهر خون و است حیات و جاودانگی نماد

شکل  در. دارد تفاوت  4و  9 شکل در آب نمایش نحوة اما .است مرگ و زندگی تقابل

 درحالی ؛است فروریختن رحالد آب و کرده سوراخ را آن خورده، تیر آب مشک به ،4

 آب مشک ،4 شکل در نظر این از. است نشده ریخته طرحی چنین 9 شکل در که

 هیجانی تنش میزان و کندمی اضافه کنشی فضای این عاطفی جریان بر تیرخورده

 کنش مرز از 4 شکل در آب نیروهای کنشی ،ترتیب بدین .دهدمی افزایش را مخاطب

 مرز در 9 شکل در اما ؛شودبا مخاطب می عاطفی ـ حسی فتمانگ وارد و کندمی عبور

 وضعیت تغییر عامل گرشوش تن نهایتپس در ب(. 4ج و  9 شکل) ماندمی باقی کنش

 است. عاطفی و ادراکیحسی وضعیتی به گرکنش تن در هاکمیت و گفتمانی مواد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 هایی از شکلج. بخش 3شکل  4 هایی از شکلب. بخش 4شکل 
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  تن جمعی در تن ـ روایت  مثابةتن فردی به. 6ـ2ـ3

 گرکنش هر حضور دارد. وجود غیاب و حضور حواشی قاب، در هابدن میان گفتمان در

 یعنی ؛دهدمی قرار بعدی تصویر و روایت در تن حضور عدم با را او هر روایت، درون

 گزار یاکنش گر،کنش بر مبتنی ،درآمده تصویربه حاشیه در که روایت از بخش هر

 در و گرددمی مهیا او غیاب و حضور امکان دیبع تصویری روایت در که است یارکنش

. دشومی تعریف دیگریک با نسبت در درزمانی و زمانیهم نشینی،هم و جانشینی یندفرا

پذیر یا گزار، کنشکنش زمان بههم تواندگر در مرکز قاب میکنشتن  ،یندیفرا چنین در

کند. گر نیز صدق میدرمورد تن شوش این جریان شود و تبدیل قاب حاشیة یار درکنش

شود و گزار تعریف میعنوان کنشج به 4 در شکل 41)ع( مثال امام حسین رای ب

حال رهاندن کودک ه درکچنان ؛شودیار ظاهر میتن کنش مثابةبه ح 4 زمان در شکلهم

ر شود. این تبادل عناصاصغر( از دام مرگ ترسیم میعلی حضرت )احتماالً شیرخواره

حال اجراست و حاوی نظام کل با میان مرکز با حاشیة قاب پیوسته درکنشی و شوشی 

 مثابةمثابة یک کل در ازای تن جمعی بهمعنا که مفهوم تن فردی به نبدی ء است؛جز

شود قهرمان مشاهده می گرکنش بارز آن در تن شود. نمونةای هر روایت نمایان میاجز

 آب به مقصد است. مسئول رساندن کل کنشگران از نمایندگی که به

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 4 شکلج. بخشی از  4 شکل 4 خشی از شکلح. ب 4شکل 
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شود و تفسیر می روایت گرانکنش همة برای ارزشی ابژةعنوان هدف اصلی و به پس آب

 تن عباس( به )حضرت گردد تا تن فردی قهرمانسبب می ارزشمند جمعی هدف این

 شود. تبدیل  گرانجمعی کنش

 تالطمی و 49ودشیب نظام وارد خطی و کنشی نظام از بر این، روایت تصویرعالوه

لبی/ ایجابی موجب س برمبنای رابطة نه ـ تن تن ـ خود و؛ بدین ترتیب که شودمی

 گر را/ تن کنشخود ـ تن مفهوم / تن شوشگرنه ـ تن .شونددیگر میحضور و غیاب یک

 و متفاوت هایقالب در پیوسته را او و خواندفرامی خود حضور و بودن چالش به مدام

که  حالیدر دهد ومی قرار خود حضور در غیاب یا خود غیاب در حضور از ایتازه

گونه که گرمس بیان همان بخشد؛، به آن وجودی تازه میکندحیات را از آن پاک می

ع چیز تابندارد. همه در چنین ساحتی از حضور، دیگر کنش روایی معنا»کند: می

   (. 93: 9913) «ای است که فقط شدن استریزواره

 تن حضور مثابةبه قهرمان گرکنش اصلی مواجهة این ،4و  9 شکل در ترتیب بدین

 تقابل در که است آشوب ـ تن و دیگری تن مثابةبه گرشوش دربرابر مذهبی ـ فرهنگی

آشوب،  ـ تن مارد، به با )ع( عباس حضرت در نبرد. گیرندمی قرار دیگریک با

 . شودمی نگریسته دشمن عنوانبه نیز مالحظه شد، گرروایی شوش تن در که گونههمان

 در ارزش تولید به منجر شوش ایجاد و دیو تن شوشگر درمقابل گرکنشتن  عملکرد

 و قهرمان گرکنش رو این از. شودمی جمع هایتن از نمایندگیبه قهرمان گرکنش تن

 مذهبی تن و شوندمی رویارو دیگریک با هویتی گفتمانی نظام درون دیونما گرشوش

 و کند مطرح را خود فرهنگی هویت گر جمعکنش قهرمان تن واسطةبه کوشدمی تهپیوس

 ـ تن هجوم درمقابل باوریدین 43توپوس ترویج و حضور نوعیبه و دین به ارجاع با

 پرهیزد تامی دیگری سویبه رفتن از و ایستادگی نماید دیگری فرهنگ و آشوب

 قرار قدرت مدار در دین واسطةبه یریگموضع با پس. کند حفظ را خود ملی هایارزش

در  شعیری شود.می محسوب «مانده خود ـ» در تنی محور،گیرد و با هویتی قدرتمی
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 قدرت بر بتواند هویت اگر. است ماندگی ـ خود مبنای قدرت»نویسد: این زمینه می

 ـ تن با مواجهه درنهایت (.96: 9918) «گرددمی تضمین او ماندگی ـ خود کند تکیه

فرهنگی ـ  تن تجلی سبب 4 و 9 شکل در( دشمن مثابةبه گر ماردشوش تن) آشوب

 مورد این در ذکایی نیز گردد.می( مذهب مثابة)ع( به عباس گر حضرتکنش )تن مذهبی

 گرایانهتبعیض یا آمیزخصومت مواجهة و گرایانهغرب گفتمان در رویزیاده: »نویسدمی

 گفتمان با هاآن رقابت و مذهبی هایگفتمان رشد موجب دینی، هایگفتمان با

 (. 98: 9919) «شودمی بدن به معنابخشی برای تجددگرایانه

 مانند ؛شودمی مشاهده نیز تصاویر دیگر هایبخش در عاطفی ـ تنشی یندفرا

 که اژدها شوند و یا سرنمایش داده می حال جدا کردن سر از بدندر که گرانیشوش

میان  د(. 9و  د 4 شکل) اندادی است که مرتکب خطا شدهبلعیدن تن افر درحال

 د(. 9 وب  9 شکل) در سمت راست و باال با پایین تقابل وجود دارد مصورشده هایتن

 نماد که هاییبدن و باال در ،هستند ایزدی و پاک چهرة از نمادی که هاییبدن غالباً

 تن تقابل نشانة چنانهم که اندشده قاب ترسیم پایین در ،هستند ناخالصی و پلیدی

 است. دیگری درون نه ـ فرهنگ تن با فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 د. بخشی از شکل 3 شکل 4 د. بخشی از شکل 4شکل 
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  . نتیجه   4

 در تصویری روایتِ ـ تن دو مثابةبه( مارد) گرشوش تن و( عباس حضرت) گرکنش تن

 رابطة وارد کند ومی ایجاد تنش خود حضور با گرشوش تن. دشونمی تعریف قاب مرکز

 تن ،ترتیب بدین. شودمی( آب) ارزشی ابژة و گرکنش تن با فیعاط و ادراکیحسی

 به توجه با است، گرانکنش مجموعة تن از کامل اینماینده که( عباس حضرت) گرکنش

فرهنگی  تن عنوانبه دیگری، فرهنگ و خودی فرهنگ میان دوتایی هایتقابل

 عملکرد با و بردمی یشپ را تصویر روایت شوشگر تن یعنی ؛دشومی تفسیر مدارارزش

 نتیجهدر. شودمی قهرمان گرکنش تن در هاارزش احیای و ارزش ایجاد عامل دخو

 تربیش گفتمان ،کنندمی تولید را معنا دیگریک راستای در گرشوش و گرکنش تن کهاینبا

 سبب گرشوش تن با گرکنش تن مواجهة که؛ چنانگیردمی صورت شوشی یندفرا تحت

  گردد. می مذهب ـ تن عبارتیبه یا و فرهنگیگر کنش تن تجلی

 مذهب از گیریبهره با ایخانهقهوه اصلی پژوهش، نقاشی برمبنای پرسش و فرضیة

 از و کند ایستادگی دیگری فرهنگ هجوم درمقابل کندمی های مذهبی تالشو روایت

، های مقاومت در تقابل با فرهنگ دیگریلفه. یکی از مؤگزیند دوری آن سیتأ

در  که آشکارا طور که در آغاز تحلیل اشاره شد، کاربرد روبنده برای تنِ زنانه استهمان

 شمایل یک مثابةبه مذهبی عبارتی تنشود. بهتصویر کشیده میروایت نبرد کربال به

 کارکردی قابلیت با است که تصویر مرکز در ایستا و مقاوم هایمؤلفه از یکی فرهنگی،

 هرچند. شودنمودار می آن جذب ازای در در فرهنگ دیگری، تن و فرهنگ ـ نه طرد

 تواندنمی ،شودمی چیره ایاندازه تانیز  مذهبی تن بر آشوب ـ تن و پیرامون نهایتدر

 فراوان کاربرد درمقابل مذهبی نقاشی زیرا گرداند؛ سوهم خود با کامل طوربه را آن

 ـ نه از اندکی عناصر از ینی،د و ایاسطوره تاریخی، اصیل مضامین و موضوعات

 این در مذهب ـ تن نهایتدر گیرد.مذهبی مایه می تن به متعلق تصاویر در فرهنگ

 دور ـ تن و مانده ـ خود در تنی آشوب، ـ تن سویبه حرکت از پرهیز دلیلبه مواجهه،
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 در باوریدین گیری از توپوسبهره با آشوب، ـ تن هجوم درمقابل و شودمی محسوب

 این با کند.می حفظ را خود ملی ـ دینی هویت و ایستادگی خودی، نگفره

 شود. می محورقدرت هویتی دارای و یردگمی قرار قدرت مدار در گیری،موضع

 اینشانهو سپهر روایی معناشناسیگیری از الگوی نشانهبا بهره ،در پژوهش حاضر

صورت با نه ـ فرهنگ بهگران در مواجهه کنش دست آمد که عملکردبه این نتیجه

یابد. کاربرد مفهوم تن میهایی در تن و در قالب کارکرد تصویری از تن انعکاس نشانه

 کند که غالباًیک ساحت گفتمانی تولید معنا عمل می منزلةها در چنین بستری بهنشانه ـ

ی و گران در متابعت از الگوهای رفتاربا شوش گرانتوسط کنش متقابل و دیالکتیک کنش

   شود.های آشوب حاصل مینشانه

 هانوشتپی

 در بدن بازنمایی گفتمانی تحلیل عنوان با یکتاافتخاری شراره دکتری رسالة از برگرفته مقاله این. 9
 راهنمایی به های شاهانه(،فرهنگی )نمونه مطالعاتی: پیکره شناسینشانه رویکرد با قاجار نقاشی

 .تبریز است اسالمی هنر گاهدانش در محمدزاده مهدی دکتر

2. coffee house painting 

 جدی صورتبه قاجار دورة در اما گرفت؛ شکل صفویه زمان از نگاریخیالی یا ایخانهقهوه . نقاشی9

  .مطرح شد
4. Semiotic 

5. the body of actant 

6. the anti-body of actant 

7. body-narration 

8. body- accessible   

9. non-body -accessible     

10. body-signs 

11. body-religion 

12. Algirdas Julien Greimas 

 کنندةبیان یا دارد قرار آن در گفتمانی عامل که است حالتی کنندةتوصیف شدن، مصدر از شوش». 99

 (.93: 9988شعیری، ) «است ارزشی ایگونه یا ابژه با عاملی وصال
14. object 

15. René Descartes 
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16. Immanuel Kant 

17. Jean-Paul Sartre 

18. Friedrich Nietzsche 

19. Gilles Deleuze 

20. Maurice Merleau-Ponty 

21. Daniel Punday 

22. Narrative Bodies 

23. Didier Coste 

24. semiosphere 

35 .Yuri Lotman :(91339119ـ)بیشتر که استروس  ادبیات محقق و متفکر شناس،نشانه م 

 و پیدایش الزم شرط لوتمان. شودمی شناخته مسکو ـ تارتو شناسینشانه مکتب گذارانبنیان از یکی

 فرهنگ و زبان به متعلق دوگانه و انتزاعی فضایی حاوی که داندمی ایسپهر نشانه را فرهنگی هر ایجاد

 سپهر در دیگری و خود میان باطارت. است دیگری و خود آشوب، و نظم پیرامون، و مرکز شامل و است

 مرکزی امن فضای در را خود و نظم پیوسته که است آشوب و تنش گفتمان ایجادکنندة اینشانه

 .کشدمی چالشبه
26. body -self 

27. body-other 

28. non -culture 

29. non-body 

30. body-chaos 

31. soi-idem 

32. soi-ipse 

 محسوب او ذریة و خدا رسول فرزندان حسین )ع( امام و حسن امام سنت، و کتاب دیدگاه . از99

 .آن هستند بر شواهدی عمرانآل همچون مباهله در سورة قرآنی آیات و شوندمی

 صفوی، دوران اواخر در. »گرددبازمی اسالم از پس دورة به ایران هنر تاریخ در صورتگری . منع94

 با امامان و پیامبر تصویرگری شیوة و. شودمی بیتتث کشور رسمی مذهب عنوانبه شیعه مذهب

یاسینی، « )رسدمی خود اوج به قاجار و زند دورة در آن از پس و نمایدمی رخ کمکم روبنده،

9915 :94.) 

 مذهبی، رزمی، هایمضمون با روغنیرنگ روایی نقاشی نوعی توصیف برای است اصطالحی». 95

 نقاشی از اثرپذیری با و دینی و مردمی هنر هایسنت اساسبر مشروطیت جنبش دوران در که بزمی

 (.586: 9931)پاکباز،  «شد پدید ندیدهمکتب هنرمندانی دست به زمان آن مرسوم گرایانةطبیعت

96 .physiognomy :ـ روحی حاالت و هاویژگی نمایش در چهره ظاهری ساختار و شناسیشکل 

 .بخشدمی شکل را تمایزات و هافاوتت که انسان ةپوشید شخصیتی عدبُ و روانی
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37. icon 

 نبرد در( ع) عباس حضرت کربالست که واقعة در دشمن مشهور قهرمانان از ثعلبی صدیف . ماردبن98

 گوش تا گوش بود، مارد خود به متعلق که اینیزه با سپس و کرد قطع شمشیر با را او دست وی با

 .رساند هالکت به را مارد و برید را او
39. meta-picture 

میدان است، کودکی  عازم بر اسب سوار حسین )ع( . روایت است در همان ساعاتی که امام41

 کام از او گوید ومی اذان نوزاد گوش درحالی که امام )ع( در شود.اصغر( متولد می)حضرت علی

 رسد.می شهادت به و کندمی اصابت کودک حلق بر تیری دارد،برمی

 در کنشگر حضور واسطةبه سوژه بودن و است سوژه دغدغة ترینمهم بودن گفتمانی، ظامن این . در49

 .یابدمی معنا لحظه

43 .topos :عنصر هر» رواین  از. دارد داللت متن درون تکرارشونده عناصر بر توپوس 

 زمانی دورة هر در جامعه یا فرهنگ یک مقبول بدیهی موضوعات و زندگی قوانین همچون تکرارشونده

  (.Van Der Valk, 2003: 319« )شودمی تلقی توپوس خاص

  منابع
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Abstract  
Qajar painting opens up a new visual content to the Iranian art. In this 

period, art and painting affected the cultural, social, and political events. One 

of the painting trends that appeared in this era is known by painters as the 

coffee house painting. The themes of the coffee house painting are depicted 

based on the religious and traditional narratives. In this way, they open up a 

new context for the position and concept of body in Qajar painting. 

Accordingly, the purpose of this research is to study the function of the 

body-narration in the coffee house painting. This study uses a narrative 

discourse system based on the School of Paris narrative semiotics. One of 

the most important topics in the field of narrative function is contrast. The 

structure of the contrast comes from the body of actant and the anti-body of 

actant as the function of the Self-body and Other-body. Based on these 

descriptions, using the body-narration in narrative discourse approach, this 

investigation identifies the factors affecting the function of body in the 

religious themes of the coffee house paintings. It focuses on the relationship 

between Self-body and Other-body, or, between the body of the actant and 

the anti-body of the actant. This is answered by a descriptive-analytical 

method. The results show that the body of the actant (Hazrat Abbas) is a 

social body as a representative of all the agents. As a social body combating 

the rebellious body in the other cultural, it resists and tries to defend the 

religious-national identity by avoiding the Other-body. 
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