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 پردازی در فرایندگفته
 مقدم،های محسن وزیریمورد مطالعه: مجسمه

 های هنری پویااُبژه 
 

 مرضیه اطهاری نیک عزم
 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 احمدیسهراب 
 های باستانی، پژوهشگر هنر و ادبیاتارشد فرهنگ و زبانآموخته کارشناسیدانش

 
سازان و نقاشان هنر ترین طراحان، مجسمهمقدم از شاخصمحسن وزیری

سازی روند آفرینش اثر نوگرای ایران است. شاخصه اصلی هنر او، برجسته
اشد. برای او روند تولید اثر بزمان با پرداختن به پالن بیان و پالن محتوا میهم

های یابد. این ویژگی در مجسمهاز خود اُبژه و اثر هنری اهمیت بیشتری می
ها شاهد هستیم که بیننده حق متحرک او نمود بیشتری دارد. در این مجسمه

تواند های جدید را دارد. بیننده یا مخاطب بعدی نیز میدخالت در پرداخت فرم
ریخته و موجب زایش فرم جدید گردد. بنابراین در آثار حجمی فرم قبلی را بهم 

یاب مواجه هستیم. دخالتی که خود مقدم با پویایی و دخالت تنگاتنگ گفتهوزیری
چه گفته شد تالش خواهیم از عوامل تغییر فرم و زایش معناست. با توجه به آن

یم. در واقع اگر پردازی و زایش معنا را در این روند نشان دهکرد چگونگی گفته
توان گفت با پرداز بدانیم، میای در روند دانسته و آن را گفتهخالق اثر را سوژه

پرداز دهد تا او هم به گفتهیاب میپرداز همواره جای خود را به گفتهخلق اثر، گفته
ذکر نهایت ادامه داشته باشد. الزم بهتواند تا بیدیگری تبدیل شود و این روند می

آورد که در روند تکمیل است و وجود میپرداز اصلی معنایی را بهه گفتهاست ک
سازی شرکت کند تا در فرایند معناپردازان دیگری را به همکاری دعوت میگفته
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وجود ها بهکنند. این معنا از خالل روایتی که هر کس با ایجاد تحرک در حجم
قع هر بار در برنامه روایی گردد. ابژه هنری در واآورد متفاوت و مکمل میمی

 گردد. هدف از این مقاله آن است که نشانگرفته و محرک معنا میجدیدی قرار
های هر بیننده تأثیر گذاشته و او را مجاب دهیم هنر تعاملی چگونه بر ارزش

 کند تا وارد روند خلق اثر هنری گردد. می
 

 پردازی، هنر تعاملی، فرایند هنری.  شناسی، گفتهمقدم، نشانهمحسن وزیری واژگان کلیدی:
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از استفاده تا پراتیک، گذر از کنشی انتفاعی به کنشی 

 شناختی و هنریزیبایی

 
 بابک معینمرتضی 

 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی

 
مثابه جهانی معنادار، بر این اصل کردن جهان بهاریک الندوفسکی معتقد است بنا

مان کرده ای در تعامل با عناصر جهانی که احاطهمبتنی است که خود را سوژه
داند. ها مییا ابژه  عناصر جهان 1«کاربرد»است بدانیم. او این تعامل را همان 

ها را از اما مسئله اصلی در نظریه او این است که او دو کاربرد متفاوت از ابژه
ها جا که ابژهها: یعنی آناز آن 2«دناستفاده کر»دهد: یکی یکدیگر تشخیص می

ها از قبل در نظر گرفته منظوری مشخص و در راستای هدفی که برای آنبه
)برای مثال کارد برای بریدن گوشت( و «. استفاده قرار گیرند»شده است مورد 

ها، که در ادبیات الندوفسکی، به این معناست که با آن 3«کردنپراتیک»دیگری 
از ابژه در راستای هدفی که برای آن در نظر گرفته شده « استفاده»سوژه ضمن 

« شناختیزیبایی»ای تعامل کند که در سیر این تعامل کنشی گونهاست، با آن به
، ضمن قبول درصدی از خطر و خلق شود، کنشی که در آن سوژه« هنری»و 

ای را خلق ی تازهها و معناهای بالقوه ابژه، ارزشنمودن توانشریسک، با بالفعل
ای انتفاعی هدف رسیدن به نتیجه« استفاده»کند. در واقع در تعامل مبتنی بر می
کردن نقش کاربردی با عناصر جهان، ابژه ضمن اجرا« پراتیک»باشد، اما در می

ای فعال را در این کنش ی خود، نقش پارتنریا شبه سوژهشدهِاز قبل تعیین

                                                           
1Usage 
2 Utiliser 
3 Pratiquer 
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. مقاله حاضر ضمن برقراری ارتباط میان تعامل کندشناختی بازی میزیبایی
از یک سو و از  1«مداریبرنامه»و نظام تعاملی و معنایی « استفاده»مبتنی بر 

و نظام تعاملی و معنایی « پراتیک»سوی دیگر پیوندِ بین تعامل ِ مبتنی بر 
با عناصر جهان سبب خلق « پراتیک»سعی دارد نشان دهد چگونه  2،«تطبیق»

شود. برای رسیدن به این هدف، متوسل به نشاختی و هنری میباییکنشی زی
هایی در حوزه ادبیات های روزمره و همچنین پراتیکهایی از پراتیکمثال

 خواهیم شد. 
 

 .شناختیمداری، تطبیق، کنش زیباییاستفاده، پراتیک، برنامه واژگان کلیدی:

  

                                                           
1 Programmation 
2 Ajustement 
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 خوانی ودر شبیه «بژهاُ» و «سوژه» گفتگومندی

 های معرفتی آنزمینه

 
 شهاب پازوکی
 عضو هیأت علمی پژوهشکده هنر، فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران

                            
ترین گونۀ نمایش سنتی ایرانی، متفاوت عنوان عالیخوانی بهابژه یا شیء در شبیه

داریم؛ از مفهوم و استنباطی است که در سنت فلسفی غرب از آن سراغ 
خوانی امری است که مندی و آگاهی ابژه در شبیهحیات «.متعلق شناسایی»یعنی

و  یصراحت در فرایندهای گفتگویتنها تلویحاً به آن اشاره شده بلکه بهنه
های نمایشی آشکار شده است. ابژه در این فرایندها در سویۀ مقابل کارپرداخت
 «مفعول» دیگر، ابژه دیگرصرفاً یک انبیگیرد. بهعرض با آن قرار میسوژه و هم

نیست بلکه از سطحی از آگاهی و کنشگری برخوردار است،  «موضوع ادراک» یا
در  یا مصنوعیِ فاقد حیات و شعور متصوریم. چه برای شیء طبیعیفراتر از آن

 های نمایشیوفور شاهد آن هستیم که شخصیتخوانی بهنسخ مختلف شبیه
گویند با ابژة طبیعی، مصنوعی و حیوانی سخن می (شقیاخوانا اعم از اولیاخوان و)

این  شود.های نمایشی توسط آن ابژه منجر میپرداخت کاربه یگاه و این گفتگو
باوری اساطیری دارد که  ریشه در (یعنی باورمندی به جاندار بودن ابژه)موضوع 

بوده است. در  های تفکر جامعۀ کهن ایرانیترین شیوهترین و اساسیاز بنیادی
می نیز بر حقیقت و شعور موجودات تأکید شده است و نیز المتون و روایات اس

مورد توجه ادیبان و  «التشخیصاسلوب» یا «تشخیص» در صنایع ادبی در قالب
عنوان نمایشی که بازتابنده توأمان باورهای خوانی بههشبی .شاعران بوده است

این اندیشه را در شکلی ادبی ـ نمایشی  اساطیری و مذهبی جامعۀ ایرانی است،
عنوان یکی از به (افزارلباس، دکور، صحنه)ها متجلی ساخته است. ابژه در ابژه
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های یهالها و خوانی در ساحتای نمایش، خود را در شبیهعناصر نظام نشانه
شناختی ابژه، حضور سازد و برخی از کارکردهای نشانهمعنایی مختلف آشکار می

مندی ترین وجه ابژه، بهرهاما مهم .کندچشمگیر این باور دیرینه را تصدیق می
ورزی پیوند از قابلیت گفتگویی است که آن را به قلمرو حیات، آگاهی و کنش

 پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی است که با تکیه بر شواهد میدانی زند. این مقاله،می
کوشد با بررسی کارکردهای ای مینیز مطالعات اسنادی و کتابخانهو 

ویژه قابلیت گفتگویی نهفته در آن، به تعریف خوانی بهشناختی ابژه در شبیهنشانه
ها و مبانی معرفتی آن را در فرهنگ متفاوتی از این مفهوم دست یابد و زمینه

 می ردیابی کند.الایرانی ـ اس

 
 .شناسیسایی، نشانهخوانی، تشخیص، متعلق شنابژه، سوژه، شبیهاُ :واژگان کلیدی
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شناختی ادراک دیداری بر مدالیته دیداری در تأثیر مبانی عصب

 فرآیند طراحی گرافیکی

 
 کامران پاک نژاد راسخی
 دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر، تهران

 
نمایی بازنمایی اُبژه توسط نشانه/متن است. مخاطبان نیز مدالیته، میزان واقع

پردازند. اعتبار متن به داوری مدالیته آن متن میبرای فهم یا سنجش درجه 
بافت اجتماعی/فرهنگی، مند بوده و وابسته بهمند و مکانداوری که ماهیتاً زمان

پویا و سیال است. در ساحت زبان استفاده از افعال مدال برای تعیین یا القاء 
ی مدالیته شناسی اجتماعاست اما از دیدگاه نشانهدرجات صدق امری شناخته شده

های متکثر بازنمایی طور کلی تمام شیوهشناختی نبوده و بهوجوه زبانمنحصر به
ها، ترین این شیوهابژه دارای درجات مختلفی از مدالیته هستند. یکی از مهم

گرا، انتزاعی، بازنمایی دیداری است. انواع مدالیته دیداری از جمله مدالیته طبیعت
طور کلی در ارزش صدق ابژه دیداری داشته و بهحسی و ... تاثیر بسزایی 

نمایی ابزار توانمندتری در واقع -متون نوشتارینسبت به -های دیداری رسانه
دانیم ادراک و شناخت ابژه/ جهان امری وابسته ابژه هستند. از سویی دیگر می

 شدتطور خاص شناخت دیداری ابژه بههای شناختی انسان بوده و بهتواناییبه
هایی که مبنای شناختی ادراک دیداری است، بنیانهای عصبتأثیر بنیانتحت

ادراک عناصر دیداری ابژه مانند فرم، شکل، رنگ، عمق و بافت هستند. 
روانشناسان تجربی در اوایل قرن بیستم به برخی از این مبانی و اصول تجربی 

العات مرتبط با اند اما با توسعه مطعنوان نظریه گشتالت اشاره کردهتحت
تری از تر و گستردهشناختی و نوروساینس در چند دهه اخیر درک عمیقعلوم
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ای در شناختی ادراک دیداری فراهم آمده و کاربردهای گستردههای عصببنیان
شناسی تا طراحی شناختی یافته های نظری و کاربردی مختلف از زیباییزمینه

تأثیر این د که مدالیته دیداریِ ابژه نیز تحتاست. بنابراین قابل انتظار خواهد بو
های دیداری/ حسی ها در رسانهمبانی بوده و آگاهی از این تأثیرات و کاربست آن

سزایی داشته باشد. تواند بر داوری مخاطب از میزان ارزش صدق تأثیر بهقطعاً می
ژه دیداری، شایان ذکر است با توجه به گسترده بودن مفهوم و مصادیق مرتبط با اب

مصادیق مورد نظر ما در این پژوهش، آثار گرافیکی اعم از مضامین علمی، 

در این بررسی مشاهده شد که چگونه برخی  .فرهنگی، هنری یا تجاری است
تداوم "شناسی مانند اصول زیبایی-اصول و مبانی ادراک دیداری در حوزه عصب

ند طراحی گرافیکی در فرآی "تغییر اوج"و  "تقارن"، "جداسازی"، "خوب
توانند موجد افزایش ارزش صدق انواع مدالیته دیداری شوند و کاربرد آگاهانه می

تاثیرات عمیقی که این اصول بر چگونگی ادراک دیداری مخاطب آنها با علم به
تبع آن تواند کیفیت طراحی و میزان جذابیت یا تأثیرگذاری حسی و بهدارند می

 دهد. تاثیر قرارشدت تحتبهمدالیته دیداری آثار را 
   

مدالیته، مدالیته دیداری، ابژه دیداری، طراحی گرافیکی، علوم اعصاب واژگان کلیدی: 

 شناختی.
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 شناسیساختارهای اُبژکتیو اثر هنری و درک زیبایی

 از نگاه میکل دوفرن

 
 شاهد پیوند

 تهرانهنر دانشگاه آزاد اسالمی،  پژوهش دانشجوی مقطع دکتری رشته 

 زادمحمد رضا شریف

 ن مرکزیعضو هیأت علمی گروه فلسفه هنر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهرا

 آبادیابولفضل داوودی رکن

 یزداحد و، المیگروه طراحی پارچه و لباس، دانشگاه آزاد اسعضو هیأت علمی 

 ساالر ظهوری

 احد یزدومی، الگروه طراحی پارچه و لباس، دانشگاه آزاد اس عضو هیأت علمی 

 ابوالقاسم دادور

 گروه پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایرانعضو هیأت علمی 

 

شناسی جدید برانگیز در حوزه زیباییشناختی از جمله مباحث بحثی زیباییبژهاُ
های پدیدارشناسی ترین چهرهاست. در این مقاله دیدگاه میکل دوفرن که از مهم

شود. میکل دوفرن، فیلسوف اجمال توصیف میکالسیک هنر است، به 
نام ترین اثرش بهویژه مهمای از آثار خویش، بهپدیدارشناس فرانسوی، در رشته

وار از تجربه توصیفی منظومهرا با  شناسانهتجربه زیبایی ،پدیدارشناسی
معنای اصیل . مبنای پدیدارشناسی هنر دوفرن است آوردهدست شناسانه بهزیبایی
عنوان اصل به 1شناسی، یعنی ادراک حسیازین واژه استتیک/ زیباییو آغ

با  شناسانه است. دوفرن این کار را عمدتاًناپذیر تجربه زیبایی ینفک و جانشینال

                                                           
1  aisthesis 
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نزد دوفرن معنا یا  .دهدشناسانه انجام میتفکیک میان اثر هنری و ابژه زیبایی
ماندگارند و تنها در  درونشناسانه در امر حسی عناصر شناختی تجربه زیبایی
شود اثر هنری گفته می "در"عبارت دیگر، آنچه را همین محمل آنی هستند. به

 یطور مختصر آرانگارنده مقاله، ابتدا به .توان گفتمی "اثر هنری"با تنها 
ی اثر هنری با ابژهی کند. سپس، رابطهی هنر مطرح میدوفرن را درباره

. و در پایان با یک نگاه نمایدین دو را بیان میشناختی و تفاوت ازیبایی
پردازد و در پایان پدیدارشناختی به بررسی اپرای تریستان و ایزولده اثر واگنر می

شناختی تنها ی زیباییشود که تحلیل پدیدارشناختی ابژهگیری میچنین نتیجه
را شود. شدن باید اجاز طریق تحلیل اثر هنری ممکن است. اثر هنری برای درک

رو نشود اثر هنری از نظر دوفرن تا اثر هنری اجرا نشود و تماشاگری با آن روبه
شناختی هم آشکار نشده است، اثر با اجرا کامل زیبایی یبژهکامل نشده و اُ

شود و از طریق اجرا حقیقت اثر را هدف قرار شود و حتی وجود آن آشکار میمی
. روش تحقیق کیفی وگردآوری کندراهنمایی میدهیم و این حقیقت ما را می
ت. اسانجام شده  و مشاهده، تحقیقات میدانی و ایکتابخانه مطالعه ها طیداده

 صورت توصیفی تحلیلی در نظر گرفته شده است. شناسی تحقیق بهروش
 

 شناسی، اثر هنری.شناسی، مایکل دوفرن، تجربه زیباییاُبژه، پدیدار واژگان کلیدی:
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 خوانی نقش طاووس بر مبنایشناختی  و بازتحلیل نشانه

 نظریه بازی، نماد و فستیوال گادامر 

 پیوند سنت و مدرنیته در اواخر دوره قاجارسبب ایجاد به
 )مطالعه موردی: نقش طاووس دربناهای یافت شده در گیالن(

 
 میالد جهانی سیاهرودی

 پژوهشگرمدرس و 

 
آنکه پایانِ هنر بزرگ توسط ازها در هنر است. پسبحثترین زمان یکی از مهم

هگل اعالم شد، شکافی عمیق بین سنت و مدرن پدید آمد. به تعبیری دیگر هنر 
سنتی از ورای حقیقت و امر قدسی خارج شد و جای خود را به خالقیت فردی 

وتیک پردازان در حوزه هرمنترین نظریهعنوان یکی از بزرگهنرمند داد. گادامر به
گانه، بازی، نماد و فستیوال شکاف موجود بین دو بازه زمانی با ارائه طرح سه

بازه زمانی اواخر قاجار و اوایل پهلوی اشاره سنت و مدرن را پُر نمود. این مقاله به
شود. در اواخر دارد. درست در زمانی که هنر بصری ایران با گسست روبرو می

توان با بازخوانی نقش طاووس وجود دارد که می دوره قاجار و در گیالن آثاری با
آن، استمرار بین سنت و مدرن را عینیت بخشید. هدف از این پژوهش بازخوانی 

نمودن شکاف ناشی از نگاه سنت و نقوش طاووس بر مبنای نظریه گادامر و پر
یاری ایده توان بهشود؛ چگونه میگونه مطرح میمدرن است. لذا سؤال اصلی این

دامر، نقوش طاووس در گیالن را بازخوانی کرد تا عاملی پیونددهنده بین دو گا
موقعیت زمانی باشد؟ نتایج نشان داد سه زمینه )پنداشتی غیر مکتوب از دین، 
هنر و باوری عامیانه( برای بازخوانی نقوش طاووس در گیالن مبتنی بر نظریه 

بازی توسط هنرمندان گیالنی بهعبارتی سه زمینه برای ورود گادامر وجود دارد. به
یابند و به فستیوال یعنی شود و پس از آن نمادها تعریفی نوین میفراهم می
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تنها منجر شوند. این نوع از بازخوانی نهلحظه ترکیب سنت و مدرن نزدیک می
مثابه شدن شکاف بین دو بازه سنتی و مدرن شد بلکه خالقیت فردی بهبه پر

روش  رو بهنمایش درآمد. پژوهش پیشهمراه تفکر سنتی بهمؤلفه مدرنیستی به
شده در آن، ترکیبی از تحقیقات گرفته و اطالعات ارائهتحلیلی انجام -توصیفی
 .ای و میدانی استکتابخانه

 
گادامر، هرمنوتیک، طاووس، قاجار، گیالن.واژگان کلیدی:   
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طراحی  بژه هنری سیمرغ، کالغ و ققنوس دربازتاب معنا در اُ

 لباس معاصر

 مبتنی بر رویکرد نشانه معناشناسی گفتمانی

 

 هانیه چوبدار

الملک. نوشهر.انتفاعی کمالکارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس، مؤسسه عالی غیر  

مرضیه عقیلی   
 کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، مؤسسه عالی غیرانتفاعی مازیار، رویان، ایران.

  مسعود محمدزاده

پژوهش هنر، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران ایران. دکترای  

 
مایه حیوان بالدار در فرهنگ هاست. نقشاسطوره روایتگر خلق و ادراک ابژه

های باستان کارکرد آیینی، هنری، تقدس و ایدئولوژیک داشته است. پرنده
مثابه های نمادین در بسترهای گوناگون هنری بهمایهصورت نقشبهای اسطوره

کید أاند. استمرار نمود عینی این پرندگان بیانگر حضور عنصر تابژه عینیت یافته
باشد که درصدد همگرایی با و ارزشمندی در نگرش انسان دوره باستان می

هایی که در اند. ابژهواسطه ابژه هنری بودهههای مینوی و فراطبیعی بگفتمان
ه و در ماهیت سوژگانی هنر معاصر از ماهیت صرف هنری خویش فاصله گرفت

دهند. آنچه مبرهن است مدار را شکل میهای وجودی و هستیخود؛ گفتمان
های تولید و حضور پرندههای اخیر شاهد بازکه در طراحی لباس دهه استاین 

باشیم. این پژوهش از منظر دیدگاه ای با زبان فرمی آوانگارد میاسطوره
های های گفتمانی حاضر در ابژهبه نظام معناشناسی-گفتمانی با رویکرد نشانه

هنری سیمرغ، کالغ و ققنوس در دوره معاصر پرداخته است. هدف از انجام 
باشد که حسی و نظام معنایی می-های ادراکیاین پژوهش دستیابی به رهیافت
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ای بر سوژه ادراکی پدیدار گردیده واسطه استحاله فرمی ابژه پرنده اسطورههب
ها شدن فرم ابژهشکل، دگردیسی، ابهام و تناقض دیداری و حجمیاست. تغییر 

شود. سازد که از درون گفتمان ساطع میمیما را با معنای نامتعین مواجه 
که گفتمان تعاملی میان فرهنگ و طبیعت  استپرسش اصلی این پژوهش این 

؟ کندای را بازتعریف میهای اسطورهبا چه مکانیزمی معنای وجودی این پدیده
ها با بافت، که بر اساس ارتباط میان ابژه استمسئله اصلی این پژوهش این 

زمان چرخشی و موقعیت ادراکی که سوژه در آن قرار گرفته، چگونه گفتمان 
دهد و از تعامل پدیداری موجود هیبریدی را از تطبیق انسان و پرنده شکل می

ر نموده و در سطح ژرف ای از روساخت گفتمان عبوای و درونهروابط برونه
های گفتمانی تنشی و شوشی واسطه در هم تنیدگی ابژه و سوژه؛ نظامهساخت ب

صورت هها ب. این پژوهش از منظر ماهیت کاربردی و تحلیلگرددمتبلور می
ها با رویکرد نشانه تحلیلی و تحلیل-کیفی است. روش پژوهش توصیفی
ی گرماس، ژاک فونتنی و الندوفسکی هامعناشناسی گفتمانی با تکیه بر دیدگاه

 صورت می پذیرد. 

 
ای، نشانه معناشناسی، طراحی لباس، طراحی مد، پرنده اسطوره واژگان کلیدی:

 گفتمان.
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 ای روایتگر در موزة تاریخی اُزاکاهای موزهتحلیل اُبژه

 
 منصوره حبیبی
 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی

 
ی دهندهی اجتماعی محلی است که میعادگاه و پیوندیک پدیدهمثابه بهموزه 

تاریخ و وقایع آن است؛ این ویژگی از طریق گردآوری بخشی از اشیاء تاریخی، 
دهد که سوژه را به اتفاقاتی در ملی، مذهبی، فرهنگی، متبرک و ... روی می

ایجاد فضاهایی خاص،  هایی از طریقسازد. همچنین، در موزهگذشته رهنمون می
هایی مشخص که در گذشته روی داده، سوژه را به سمت روایت یا روایت

ای از اشیاء کنند. با این تفاوت که ایجاد این فضا از طریق مجموعهراهنمایی می
گذاری مند و هدفگیرد و این رویداد نسبت به نوع اول، برنامهدر فضا شکل می

هایی روایتگر دارند که در تعامل با ها، ابژهین موزههمین دلیل، اشده است. به
کنند. فضای موزه، سوژه را به سمت مفاهیم یا موضوعاتی خاص هدایت می

های درون خود وابسته است که سوژه ها به ابژهمعنایی دیگر، فضای این موزهبه
دهد، تا یها قرار مای از مفاهیم یا دادهرا در یک روند سلسله مراتبی یا زنجیره

هایی با ارزش خاص ی ابژهوسیلهها بهگیرد. روایتمندی در این موزهروایت شکل
صورت یک صورت عینی، و بهها باید بههمین دلیل، سوژهگیرد؛ بهشکل می

ها را رها سازند. های ارزشی را مال خود کرده یا آنواقعیت یا روایت معنادار، ابژه
هایی روایتگر مبتنی ی تاریخی اُزاکا است که ابژهموزه ها،یک نمونه از این موزه

بر شرایط تاریخی، زمانی، مکانی، فرهنگی و اجتماعی مختلف در آن موجود 
سوژه برای درک هر یک از این ابژهزنند. است که هر یک روایاتی را رقم می

مند از همین دلیل ساختاری برنامهی قبلی گذر کند و بههای ارزشی باید از ابژه
 فرماست. ی اُزاکا حکمها بر موزهطریق ابژه



ـاخیت  16 ژه: رویکـرد نشانهشن   چکیده مقـاالت هرن و ا  ـب

 

تأثیر چه عواملی ای تحتهای موزهشود که ابژهجا این پرسش مطرح میدر این
شوند؟ هدف از طرح این پرسش، مند یا روایتگر میدر فضا، دارای ساختار برنامه

توان آن میتأثیر ها تحتهایی است که در فضای موزهلفهؤدریافت عوامل یا م
ی تاریخ اُزاکا مند را طراحی نمود. برای دریافت این مهم، موزهساختاری برنامه

ی پژوهش فوق ما را به این ایم. نتیجهعنوان مورد مطالعاتی انتخاب نمودهرا به
نکته معطوف داشت که عواملی همچون زمان و مکان، فضا، ابعاد و اندازه، فاصله، 

های ارتباطی در ایجاد ساختاری ترین مؤلفهاز مهم مندینور و رنگ و تاریخ
 ها است. روایتمند از طریق ابژه

 
 ی تاریخی اُزاکا.اُبژه، سوژه، موزه، روایتمندی، موزه واژگان کلیدی:
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تهران از منظر  شناختی سردرهای دانشگاهی شهرمطالعۀ نشانه

و مدرن )نمونۀ موردی: سردر دانشگاه علم گرایی پستتاریخ

صنعت، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شاهد، دانشگاه 

 امیرکبیر، دانشگاه عالمه طباطبایی(

 
 میالد حبیبی لیالستانی

دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس،  
 تهران. 

 محمدرضا نعیمی
  دانشآموخته کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران. 

فراصغر فهیمی  

  دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. 

 
اولین سردر دانشگاهی ایران سردر دانشگاه تهران در دورة پهلوی دوم بنا گردید. 

ش دوباره از سرگرفته 1380در دهه  های دانشگاهیچهل سال بعد ساخت سردر
ش و پس از آن دیگر 1385و صنعت در سال شد. ابتدا سردر دانشگاه علم 

ساخت سردرهایی نمادین کردند. تکثر های شهر تهران نیز شروع بهدانشگاه
روزی از سردرهای های معماری معاصر پس از انقالب خوانش بهسبک

گرایی های مورد مطالعه در رویکرد تاریخنمونهکند؛ پذیر میدانشگاهی را ضرورت
ها را در خود داشته و معانی مدرن قرار گرفته؛ گسترة بسیاری از نشانهپست

رو کنند. پژوهش پیشچون یک ابژه هنری خلق میضمنی گوناگونی را هم
شناسانه در طراحی سردرهای دانشگاهی شهر شناختی و نشانهایی زیباییمطالعه

های معمارانه شناسانه از این اُبژهت. ارائۀ خوانش جدید در بستر نشانهتهران اس
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ها، الگوهای شناخت نشانهاز اهداف ابتدایی پژوهش است. تا از این طریق به
اند واقف شویم. گرفته های تاریخی که این سردرها از آن بهرهای و گونهزمینه

درها چه محتوایی را در پردازد؛ عناصر نمادین سرپژوهش به این پرسش می
شیوه کنند؟ این مطالعه بهگرایی پست مدرن بیان میبا تاریخ شناسانهارتباط نشانه

مدرن در آراء چارلز جنکس گرایی پستتحلیلی و براساس نظریه تاریخ-توصیفی
شناسانه پنج سردر شناختی و خوانشی نشانهو رابرت ونچوری در چارچوبی زیبایی

مدرس، دانشگاه امیرکبیر صنعت، دانشگاه شاهد، دانشگاه تربیت دانشگاه علم و 
خودسازی هایی همچون ازآنِعلت وجود شاخصطباطبایی را بهو دانشگاه عالمه 

ای و حفظ پیوستگی با بستر گزینش، مورد های تاریخی، ارجاعات زمینهگونه
 دهد. بررسی قرار می

خودسازی؛ عملکرد آن تاریخی و از هاینشانهگرایی و ارجاعات بهالتقاطبا توجه به
گردد. در نهایت با ارائۀ تفسیری از محتوای نمادین ایی هر سردر تبیین مینشانه

های گردد که در طراحی این ابژهشناسانه این سردرها مشخص میو نشانه
کردن بخشیدن، خلق معانی و تصویرشناختی تالش آشکاری برای تجسمزیبایی

های است و هر یک از این سردرها از ظرفیتصورت گرفته ران مذکورروح دو
 اند.فرمال خود فراتر رفته و سعی در خلق محتوایی موثر و هدفمند داشته

 
 مدرن، تهران.گرایی پستشناسی، تاریخسردر دانشگاهی، ابژه، نشانه واژگان کلیدی:
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 در عقاب هنری اُبژه معناشناختی نشانه مطالعه

 ساسانی منسوجات 

 

 رزاقی فهیمه

  لباس، و پارچه طراحی ارشد کارشناس
 ایران نوشهر، الملک، کمال غیرانتفاعی عالی آموزش مؤسسه

 
 ایرانی فرهنگ در نمادین کارکرد با ایاسطوره هایپرنده از یکی عقاب

 قدرت، نظیر ضمنی مفاهیم گرداللت منسوجات در عقاب حضور .باشدمی
 آن مردمان باور در ریشه فرهمندی سبببه نماد این .است عروج و سخاوت
 یافته ترویج حکومت بخشیمشروعیت جهت ساسانی دوره در و داشته روزگار
 بازتاب و گرددبازمی باستان دوره هاینگاره به عقاب حضور پیشینه .است

 بر که زمانی ایاسطوره پرنده این .است زمان آن اجتماعی و فرهنگی ساختار
 هایبال .رساندمی واالیی مرتبه و معنوی مقامبه را او بنشیند شخصی رکتا

 و ایاسطوره ماهیتی ایاسطوره پرنده این نافذ نگاه و تنومند هایپنجه و فراخ
 سوژه هویت لباس روی بر مایهنقش این حضور .است داده عقاب به فراطبیعی

 سطح ارتباط واکاوی پژهش این انجام از هدف .بخشدمی استعال را ادراکی
 چرخش فرایند از حسی ادراکی شناخت و ساسانی منسوجات در برونه و درونه
 استعالء جایگاه به پژوهش این اصلی مسئله .باشدمی سوژه به ابژه اینشانه
 ابژه این ارتباط و پردازدمی ساسانی دوره فرهنگ در عقاب معنایی نظام یافته

 نشانه در .نمایدمی بررسی ایاسطوره و ملی تاریخی، روایت با را هنری
 اشاره مجابی و تجویزی کنشی گفتمانی معنایی نظام به آثار این معناشناختی
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 خوانش ادراکی موقعیت و ابژه میان تعامل اساس بر عقاب معنای و شودمی
 سطح در و رفته کاربه پردازیگفته جهت در گفتمان درون ارزشی ابژه .گرددمی

 روش .است شناختی و استداللی تعینی، معنایی نظام بیانگر گفتمان روساخت
 تمرکز با منسوجاتی از موردی هاینمونه و بوده تحلیلی-توصیفی پژوهش این
  .باشدمی عقاب مایه نقش بر
 

 .اسطوره، منسوجات، نشانه معناشناسی، ساسانیعقاب،  :واژگان کلیدی
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سوژة -سوژگیِ نوازنده در اُبژهمثابه تداوم تجربۀ بداهه نوازی؛ به

 سوژه-ساز و مخاطب

 
 صادق رشیدی
 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

 
این مقاله با هدف مطالعۀ فرایند تداوم وجه سوژگی نوازنده در ساز و سپس تداوم 

نوازی نوشته شده است و به تبیین و تحلیل این آن در مخاطب در اجرای بداهه
هایی که خصلت بیانی سوژه-مثابه ابژهپردازد که سازهای ایرانی بهمسئله می

های اجرای موسیقی ایرانی نوازی که یکی از روشدارند، چگونه در فرایند بداهه
کند کنند و این سوژگی در مخاطب نیز تداوم پیدا میاست، وجه سوژگی پیدا می

دراک معنا از موسیقی خواهد و این فرایند چه تأثیری بر تولید معنا در موسیقی و ا
های نظری قابل طرح نویسنده در این مقاله داشت؟ بدین منظور یکی از داعیه

زمان جسمانی، عقالنی، اجتماعی، فرهنگی نوازی، تجربۀ هماین است که بداهه
دستوری موسیقی -دلیل عبور منطقی از قواعد بنیادین زبانیو عاطفی است که به

ای را بین نوازنده، ساز، شود، فرایند تعاملی چندگانهه میایرانی که ردیف نامید
سوژة -شدن ابژهزند که حاصل آن مبدلمحیط، زمان، مکان و مخاطب رقم می

عقالنی فعال است که تداوم خصلت سوژگی آن را -ساز به یک سوژة عاطفی
طب جا مخاتوان در شنوندة حاضر و یا غایب نیز مورد بررسی قرار داد. در اینمی

ای حضور فعال او در محیط اجرا اشاره دارد و مخاطب غایب شنوندهحاضر، به
 ای شاهد موقعیت اجرا است. است که از مجرای رسانه

 
 سوژه، ابژه، موسیقی، بداهه نوازی، اجرا، معنا. واژگان کلیدی:
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 هنری بژهاُمثابه به ـموزهخانه

 
  احمد شاکری

فرهنگی و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات استادیار، پژوهشکده مطالعات 
 فرهنگی

 لیال زندی

 دارموزه

 
رود که شمار میای بهموزه-یکی از انواع مهم نهادهای فرهنگی موزه-خانه

ی مثابه اُبژه هنری، رویکردی مفهومی به مسئلهتوصیف و تحلیل آن به
اکنون کارکردی فراتر از نهاد ست که موزه فضایی -هاست. هر چند خانهموزه

ابژه یا یک مکان هنری فرهنگی یافته، اما در جغرافیای محیطی، بسان یک ابژه
مثابه هنر یا ابژه ست که بهی بسیاریهاابژهست، که خود دربرگیرنده هنری

ها را پذیر امروز موزهشوند. همین معناسازی، جهانِ انعطافهنری، دریافت می
ای مواجهیم که های مادی موزهصورت با مکان موزه و ابژهیر اینسازد، در غمی
فعل دیدن یعنی نگهداری و نمایش، بیشتر به اساس دو وظیفه بنیادین موزهبر

 آیند. می
های پژوهش حاضر با تکیه بر نگاه اشاره شده، با درنظرگرفتن موازین و استاندارد

ها و تالش برای درک اهمیت وزهای، با هدف توجه به گسترش کارکرد مموزه
بیند که در ابعاد سان اثری هنری میآن را به فراتر از حفظ میراث، موزه -خانه

ست. درواقع، پیوند هنر و موزه تنها منوط به مختلف، قابل تطبیق و ارزشگذاری
های محض هنری نیست بلکه توصیف و تحلیل و بررسی های هنری و ابژهموزه
های مختلف مکانی، امی تعلقات و متعلقات آن در قالب ابژهموزه و تم-خانه
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توانند همان ابژه مادی مد نظر است که از وجوه مختلفی می-انسانی، شئیی
 هنری تلقی شوند. 

مثابه رو در جستجوی نگاهی متفاوت به موزه بهاز سوی دیگر پژوهش پیش
های هبه ابژ وزهم-بخشی خانهمنظور تأکید بر مسئله قدرتمیراث فرهنگی به

ها به اثری خاص است. بر همین اساس، مقاله حاضر عادی زندگی و تبدیل آن
ها نگاشته شده که عالوه بر شناخت و موزه-مستند بر چیستی و چگونگی خانه

ای، براساس تجربه زیسته نگارندگان و درک تجربه و مطالعات موردی و کتابخانه
ه که پس از ثبت، مورد تحلیل و تطبیق با صورت گرفت با ابژه لحظه مواجهه

 اند. مفاهیم قرار گرفته

 
 ای.موزه، اُبژه هنری، آثار موزه-موزه، هنر، خانهواژگان کلیدی: 
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 مثابه دیگری از منظربه« بیماری»مطالعه اُبژه 

 شناسی فرهنگی نشانه 

 «روز بعد 28»و « شیوع»های با نگاهی به فیلم

 
 رامتین شهبازی

 مدیرگروه سینما، دانشکده هنر، دانشگاه سوره

 
ــینما مورد مطالعه قرار داد. در ابژه بیماری را می توان در ژانرهای متفاوتی در س

سال      شت این ابژه در قالب نمایش بیماران روانی از  با فیلم  1920سینمای وح
ــده و تا امروز          ــاخته رابرت وینه آغاز شـ هایی   فیلم ومطب دکتر کالیگاری سـ

ــت. اما فیلم2019همچون فانوس دریایی ) اند که هایی نیز بوده( ادامه یافته اس
ست و این بار نگاه خود    ابژه بیماری آنها بر بیماری های ویروسی متمرکز شده ا

اند. این ژانرهای مطرح سینماست(، گستردهالزمانی )که از زیرهای آخررا به فیلم
ی برای نسل بشر در نظر انگاشته شده است.      مثابه پایان و تهدیدابژه بیماری به

کاری شده توسط   که از جانب طبیعت )چه در شکلی طبیعی یا دست  « دیگری»
ــت. این ابژه      ــان( حیات را در کره زمین به خطر انداخته اسـ ها برای بروز  انسـ

سطه    سانه و وا شته فیزیکی همواره نیاز به ر شکل نامرئی  ای دا اند که آنها را از 
شیده و برای آن ابعاد مرئی تعریف کند. بنابراین واسطه مورد نیاز   جسمانیت بخ 

شده          سینمایی بازنمایی  صر  سط عنا ست که تو سان بوده ا در این نگاه عمومًا ان
ــت. در این ترکیب، خود فیلم به   مثابه متن به فیلمی درباره بیماری تبدیل        اسـ

ی یوری شــناســی فرهنگشــده و به این بیماری متنیت بخشــیده اســت. نشــانه
شانش،  همواره فرهنگ را در برابر طبیعت قرار داده لوتمان و هم اند. در این اندی

ــته ــوب می« دیگری»بندی طبیعت، دس ــینی با  محس ــود که امکان همنش ش
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گر خیزد. در این نظریه، فرهنگ نشان را ندارد و به نابودی آن بر می« فرهنگ»
تن اســت و طبیعت در برابر آن نظم و کنترل و زایایی اســت که قادر به تولید م

ای که پرداختن به یکی، آن شــود. دوگانهعامل آشــوب و ویرانی محســوب می
ــترش می دهد. طبیعت در نگاه یک را نیز بازنمایی کرده و امکان مطالعه را گس

گو بوده و همین نکتــه از منظر ورادیکــال این دو قطبی غیر قــابــل گفــت
( 2011شـود. در دو فیلم شـیوع )  جر میشـناسـانه نابودی فرهنگ را من  هسـتی 

ــودربرگ، و   ــتیون س ــاخته اس توان این ( اثر دنی بویل می2002روز بعد ) 28س
ید           تاک ــی  ماری ویروسـ عه قرارداد. هر دو فیلم بر بی طال به ابژه را مورد م گاه  ن

گرفته و به نابودی نســل بشــر منجر کنند که به ســرعت کره زمین را در برمی
شوب خود را به رخ می شود. در این م می شد و موجبات نابودی فرهنگ  یان آ ک

شانه آورد. هر دو فیلمساز متونی را شکل می  را پدید می های فرهنگ دهند که ن
صی و اجتماعی به نابودی می    شخ شاند و در انتها فرهنگ جدیدی   را در ابعاد  ک

سازی و نظم را در اختیار می  اری در گیرد. هدف این پژوهش مطالعه ابژه بیمباز
شانه    ستر ن سخ دهد که           ب سئوال پا صد دارد به این  ست،  ق سی فرهنگی ا شنا

گاه یک ابژه چگونه می       به  بیماری در جای ند  به دیگری، در متن فرهنگ    توا ثا م
های بازنمایی این آشوب چگونه است؟ این پژوهش بر   ایجاد آشوب کند و شیوه  

ــاس روش گردآوری اطالعات     ــاس هدف کاربردی، بر اسـ ای، بر کتابخانه   اسـ
 اساس روش کیفی و بر اساس ماهیت توصیفی، تحلیلی است.

 
روز  28شناسی فرهنگی، خود، دیگری، فیلم شیوع، فیلم ابژه بیماری، نشانهواژگان کلیدی: 

 بعد.
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 هنر و ها در وضعیت دیجیتال:بژهشبه اُ

 انسان و ماشین  شدنتنیده 

 
 کیاحامد طاهری

 مطالعات فرهنگی و اجتماعیت علمی مؤسسه أعضو هی

 
ساختن  ۀواسطها حاصل موقعیت مدرن بشر هستند، زیرا بشر توانست بهابژه
دقت آورد و پیدایش دوران ها قدرت آفرینندگی و تسخیر جهان هستی را بهابژه

ها، مانند تلسکوپ، بدون اختراع ابژه یوسطرنسانس و گذار از دورة تاریکی قرون
نبود. از سوی  ریپذنش و فهم جهان سهیم شده بودند امکانکه در کار تولید دا

سوژه و ابژه، که برآمده از فلسفۀ دکارت است، کارکردی دیگر از  ۀدیگر، دوگان
مفهوم ابژه برای رسمیت بخشیدن به قدرت فاهمۀ انسان با محوریت عقالنیت 

در منظور خلق سوژة مدرن بوده است. اما آنچه هدف اصلی این مقاله را به
هاست که ماشینی را ای از ابژهپرداختن به پیوند و تنیدگی مجموعه ردیگیبرم

آورند و این در وضعیت دیجیتال به تکنولوژی در مفهوم اَبَر ابژه به وجود می
ذخیره و بایگانی رخدادهای زندگی اجتماعی برای تولید تاریخ و ایجاد حافظۀ 

ت، ذخیره و بایگانی اطالعات، و های ثبت اطالعاجمعی منجر شده است. ابزار
اند و ماشینی هایی هستند که در یکدیگر تنیده شدهانتشارات اطالعات شامل ابژه

اند. در وضعیت دیجیتال، ماشین تولید را برای تولید جریان تاریخ شکل داده
تواند کند که هوشمند است و میای عمل میمثابه اَبَر ابژهجریان تاریخ به

کند و در موقعیت تولید جریان تاریخ نقش داشته باشد. زبان  یریگمیتصم
مثابه روح ماشین تولید الگوریتم زبانی هوشمند با قابلیت یادگیری است که به

شود تا ماشین تولید جریان تاریخ از اَبَر کند و سبب میجریان تاریخ عمل می
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شود که در تنیدگی با ای ارگانیکی و هوشمند تبدیل ای مکانیکی به اَبَر ابژهابژه
ها که منفعل گیرد. برخالف ابژههای سوژگی انسان قرار میظرفیت

های دیجیتالی است که حاصل تنیدگی خرده ابژه ادشدهی، اَبَر ابژة اندشدهفیتعر
آورد؛ یعنی ماشینی که شبیه موقعیت مفهومی و تحلیلی شبه ابژه را به وجود می

فرد است که قدرت های منحصربهدارای ویژگی است اما همسان آن نیست و ابژه
مراتب باالتر از ای با موقعیت سلسلهعاملیت دارد و در برابرش انسان دیگر سوژه

فرد و متأثر از های منحصربهای با ویژگیابژه نیست، بلکه انسان شبه سوژه
تال رو، انسان و ماشین در وضعیت دیجیشود. ازاینها معرفی میعاملیت شبه ابژه

شوند و موجودی جدید را، به تأسی دونا هاراوی، در مفهوم در یکدیگر تنیده می
هدف اصلی دهند که ترکیبی از ارگانیسم و ماشین است. سایبورگ شکل می

ای از روابط است تا مفهوم نقشه ایجادرویکردی نظری و ترویجی  با اتخاذمقاله 
. ۀ هنر دیجیتال بررسی نمایدنیدرزمو سپس آن را  شبه ابژه را تبیین نظری کند

ای تاریخی از هموندی و ، وضعیت دیجیتال را باید دورهگیریبر اساس نتیجه
بنابراین،  .هایی دانست که قدرت عاملیت هوشمند دارندابژه ارگانیسم با تنیدگی

در دورة معاصر دیجیتالیزه شده، ما باید از مفهوم تاریخی ابژه به مفهوم معاصر 
 شبه ابژه گذار کنیم. 

  
  ، دیجیتال، سایبورگ، حافظه، فرهنگ دیجیتال.بژه، شِبه ابژهاُ :واژگان کلیدی
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 معناشناسی ابژه: -نشانه

-اُبژه»به « اُبژة ارزشی»و از « اُبژة ارزشی»به « شیئی»گذر از 

 «اکتانِ آگاه

 بازیشبهنر خیمه :مورد مطالعه

 
 علی عباسی

 زبان و ادبیات فرانسه  عضو هیأت علمی دانشکده 

 شهید بهشتیدانشگاه 

 
معناشناس نیست. موضوع  شکل، موضوع مطالعه نشانه، این ماده بی«شیئی»

ابژه ارزشی  است.« اکتانِ آگاه-ابژه»و « ابژة ارزشی»معناشناس  مطالعه نشانه
تبدیل شده و در یک « صورت-شیئی»همان شیئی است که فرم گرفته و به 
های دیگر مرتبط شده و نحو صورت-نحو یا در یک چینش معنایی با شیئی

دهد. ابژة ارزشی عنصری است از یک نظام معنایی که ای را تشکیل میمعنایی
در آن هیچ نقشی « بدن»ای که شدهاز یک دستورزبان منطقیِ از پیش تعیین

در پروسۀ معنایی « بدن»کند. اما، با کشف حضور و اهمیت ندارد پیروی می
میان « بدن»معناشناسان، خصوصا مکتب پاریس، و با قرارگرفتن  توسط نشانه

( و جهان بیرون، اولین تجربه زیسته و تجربه معنایی ناب و Moi« )من»
ترتیب، بدن نقش گیرد. بدینیشکل م« سمیوز»فرد یا همان پروسۀ منحصر به

کند که کند و این توانایی را ایجاد میپردازی پیدا میاصلی خود را در این نظریه
ای بیرونی دارد با سطح محتوا )مدلول( که در ارتباط سطح بیانی )دال( که ریشه

 با درون است در ارتباط و پیوند با یکدیگر قرار گیرند تا تولید معنا یا همان پروسۀ
معنایی )سمیوز( شکل بگیرد. اتحاد سطح بیرونی با سطح محتوایی به کمک 
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اکتان -آگاه بدل شود. این ابژه« اکتانِ-ابژه»شود ابژة ارزشی به بدن سبب می
اکتان قادر است تجربه معنایی ناب -حضور در جهان دارد و آگاه است. این ابژه

های جدیدی شرکت کند. گفتمانگفتمان درآورد؛ و در ادامه، در ای را بهو یگانه
شیئی ارزشی -اکتان ساختاری است تشکیل شده از سه سطح، شیئی، ابژه-ابژه

ای که در فرد، اسطورهیگانه، منحصربه« بدن»اکتان -اکتان. در واقع ابژه-و ابژه
کند و تجربه زیسته و برای اولین بار در گفتمانی شرکت می« جااین»، «االن»

جایی که متمایل شده و اکتان از آن-کند. این ابژهتبدیل میگفتمان خود را به
گیری شده و دارای حرکت است )تمایل یک حرکت است(، پس آگاه از جهت

حضور خود در جهان است. و معناساز است، پس آگاه است. هدف 
معنای دادن چگونگی گذر از معنای مکانیکی بهاکتان نشان-معناشناسیِ ابژهنشانه

 فرد به کمک بدنی است که در جهان حضور دارد. نشانهمنحصر بهپویا و 

خصوص، معنایی که های تولید معناست. بهدنبال مکانیسممعناشناسی مدرن به
دار است. پس سخن از فرد و سوبژکتیوته است، بحث پویا، در حرکت و جهت

و نخواهد پرداز است؛ و دیگر سخنی از سوژه مکانیکی و ثابت و ابژکتیسوژه گفته
بود، بلکه سخن از دادوستد دو سویه و آگاهانه از طرف سوژه، از یک سو، و ابژه 

گرفتن یک التفات معنایی است، فعال، از سوی دیگر است؛ بحث چگونگی صورت
شدن است تا تولید یک معنای ناب گفتمانی و گیری و متمایلبحث جهت

« شیئیِ»ان گذری است از اکت-معناشناسی ابژه ای شکل گیرد. نشانهاسطوره
اکتانِ ناب و آگاه. در یک -سوی ابژهبه« شیئی ارزشی»شکل )ماده خام( و بی

کالم بحث حضور است، حضور سوژه معناساز در جهان بیرون و درون. هدف از 
، نشان دادن «اکتان-ابژه»این مقاله، ضمن معرفی نظریه نشانه معناشناسی 

است. نشان خواهیم داد چگونه « بازیشب-خیمه»چگونگی تولید معنا در هنر 
تواند شوند )این اکتان میباز به یک اکتانِ آگاه تبدیل میشبهای خیمهعروسک

پردازی و گفته باشد(؛ نشان خواهیم داد که چگونه بدن از اکتان گفتمان، گفته
یک اکتان مکانیکی و قابل محاسبه به یک اکتان پویا، سوبژکتیو و فردی تبدیل 
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اکتانِ -گاه به ابژهشود؛ نشان خواهیم داد که چگونه شیئی به ابژه ارزشی و آنمی
شود از یک سو عروسک با مخاطبان خود ارتباط شود که سبب میآگاه بدل می

دهندة خود -بازی با نمایششببرقرار کند، و از سویی دیگر، عروسک خیمه
ها در این ه کدام مُدلیتهگفتمانی داشته باشد. و در نهایت، نشان خواهیم داد ک

 تری خواهند داشت.  نمایش نقش مهم

 
 اکتان آگاه، آگاهی، حضور.-ارزشی، ابژه -بدن، شیئی، ابژه واژگان کلیدی:
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 معاصر ایران:  معناشناختی اُبژه در گفتمان هنر-تحلیل نشانه

 "های نفت شیوا احمدیمجموعه بشکه"مطالعه موردی 

 

 ویدا قاسمی
 دکتری هنر اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریزدانشجوی 

 
دنبال بازگشایی مرزهای فرهنگی و برقراری ارتباط گفتمان معاصر هنر ایران به

با نهادهای هنری جهان در نیمه دوم دهه هفتاد با رویکردی انتقادی شکل 
با توجه به تناقضات موجود  هنرمندان اغلب گرفت. در آثار هنر معاصر ایران،

در اند. ها در بطن جامعه پرداختهها و تنشبیان ناسازهبهفرهنگی و اجتماعی 
هایی از شیوا احمدی نیز هنرمند با گزینش طرح "های نفتِبشکه"مجموعه 

بیان های بازیافتی نفت بهها بر روی بشکهنقوش اسالمی و اجرای آن
های سنتی پردازد. در این آثار فرمامعه خود میهای فرهنگی و اجتماعی جدغدغه

باشد در پیوند با تواند داللت بر فرهنگ واالی ایرانی داشتهکه میعالوه بر این
 های دیگری را از جمله دگربودگی اسالمی، بههای بازیافتی نفت تداعیبشکه

فرهنگی  عنوان ابژههای نفتِ نقاشی شده، بهکند. در واقع بشکهذهن متبادر می
گیری گفتمان و آفرینش معنا نقش دارند و با پذیرش نقش و اجتماعی در شکل

پرداز و دنیای بیرون، مناسبات اجتماعی و فرهنگی ای میان گفتهحائلی و جسمانه
 گذارند. جدیدی را بنیان می

معناشناختی ابژه در نظام گفتمانی -هدف اصلی این پژوهش، تحلیل نشانه
منظور های گفتمانی در آثار بهبر این اساس نظاممجموعه مورد مطالعه است. 

بررسی ها در فرآیند تولید معنا ها و دستیابی به نقش آنتبیین سازوکارهای آن
ویکرد پدیدارشناختی معناشناسی گفتمانی که مبتنی بر رنشانه در شده است.
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پرداز در پیوند با دنیای بیرونی رقم واسطه ادراک تن، شیوه حضورِ گفتهاست، به
شود. بر این پایه، عنوان گفتمانی معنادار تولید میخورد و در ارتباط با ابژه بهمی

های اصلی پژوهش از این قرار است: چگونه و از طریق کدام نظام هایپرسش
پرداز، های نفتِ نقاشی شده، با اتکا به تجربه زیسته و ادراک گفتهگفتمانی، بشکه

شوند؟ سازوکارهای عنوان یک ابژه فرهنگی و اجتماعی مطرح میبه
 شدن، کدامند؟معناشناختی در فرآیند ابژهنشانه

پرداز با جهان بیرون، ادراکی گفته-گر آن است که در تعامل حسینتایج نشان
های نفت از طریق عاطفی شده است که این فشاره در بشکهگفتمان دچار فشاره 
گرفتن دو کند. همچنین این آثار از طریق قرارها بروز پیدا میفرآیند تنشی نشانه

دال فرهنگی در کنار هم که یکی مربوط به گذشته و دیگری مربوط به حال 
گیرد و میهای روز جامعه و جهان معاصر قرار است در پیوند با مسائل و گفتمان

دهد، بنابراین ما با یک ابژه هنری دست میدریافتی تازه از دیگری و هستی را به
 رو هستیم. بهرو
 

های گفتمانی، معناشناختی، نظام-ابژه هنری، نقاشی معاصر ایران، نشانه واژگان کلیدی:

 پرداز.گفته
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 مثابه اُبژه مادی: رویکرد اُبژکتیو درخوانش اثر به

 نقاشیمرمت 

 
 محسن قانونی
مرمتگر و دانشجوی دکتری پژوهش هنر. اداره حفاظت و مرمت موسسه فرهنگی 

 ایران -های بنیاد مستضعفان، تهرانموزه

 
های فرهنگی، اجتماعی گیریزیربنای فکری و فلسفی هر عصر، راهنمای جهت

های ترین تفاوتهای بشری است. یکی از مهمو هنری بروز یافته در تمدن
ها از دو ساختاری در تعیین رویکرد فالسفه و اندیشوران جهان، نگرش به مقوله

گرفتن این دوگانه منظر ابژکتیو و سوبژکتیو است. براین اساس و با در نظر
های وابسته نظیر نگاهداشت و مرمت هایی را از مقولهتوان خوانشفلسفی، می

ناقشات جدی فالسفه، اندیشوران آثار تاریخی ارائه نمود. امری که همواره مورد م
های و متخصصین این حوزه بوده است. مبنای ابژکتیو و سوبژکتیو در دوره

مختلف فهم فلسفی بشر از جهان از سده هجدهم میالدی بحثی است که 
 شناختی وابسته بهای، ساختارهای فنی، تاریخی و طبع زیباییصورت ریشهبه

تأثیر خود قرار داده آثار نقاشی را تحتخصوص ی مرمت آثار تاریخی بهحوزه
رو نیز همین است. خوانشی از منظر ابژکتیویسم است. در واقع مبنای مطالعه پیش

ایجاد برداشت متمایزی از روند مرمت آثار بستر تاریخی سده پیشین که منجر به
ن نقاشی شد. این تمایز از اوایل سده بیستم با شناخت جدید انسان از جهان پیرامو

و نگاهی پوزیتیویستی بر مبنای احترام به ماده سازنده اثر تاریخی، رویکرد نوینی 
دنبال را در این حوزه مطرح ساخت. طرفداران علم و مدافعان دانش نگاهداشت به

وجود آمدن نگاهی به آثار تاریخی و هنری بودند که اثر را تا سرحد یک ابژه به
ساخت. در واقع این عینی نازل می های ملموس وقابل بررسی و با ویژگی
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های موجود در دنیای های و نمونهدنبال بررسی توصیفی و تحلیل دادهپژوهش به
گیری این نحله فکری و رویکرد مرمت با نگاه ویژه به آثار نقاشی است تا شکل

فلسفی یعنی رویکرد ابژکتیو در قبال آثار تاریخی و هنری را مورد کنکاش قرار 
 دهد.  

 
 اُبژه، اُبژکتیو، سوبژکتیو. نقاشی، نگاهداشت، مرمت :کلیدی واژگان
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 سازیسوژه، ابژه، از آن خود

 

 منیژه کنگرانی
 پژوهشگر هنر

 

های بدیع برای هنرمند نقاش یا سوژه جستجوگر در تالش برای یافتن روش
 یا ازو تقلید و  بیان مضامین مورد نظر، گاه با رجوع به آثار هنری از پیش موجود

این پیش  رواز این کند.های نوین هنری اقدام میآن خود کردن آنها به آفرینش
ها شود به اشکال مختلف در بیش متنالگو یاد می -ها که از آن با عنوان ابژهمتن

 گردد. در این نوشتار برآنیم نحوه مواجهه نقاشان معاصرنمود یافته و تکثیر می
های ازآن خودسازی ایشان از لدین بهزاد و روشهای کمال ابا برخی از نگاره

های ابژه را بررسی نماییم. کمال الدین بهزاد از تأثیرگذارترین اسطوره -این الگو
های متعدد هنر ایرانی است که آثار و دستاوردهای هنریش دستمایۀ برگرفتگی

لگوها و در سیر درزمانی قرار گرفته است. نقاشان معاصر با الهام از این ابژه ا
موضوع و مضمون و با تغییر در و شکلی و یا دگرگونی  ریصوتغییرات 

در این نوشتار بابررسی  به آثار خود افزودند. نوینی ، معانیمعناشناختی یهاداللت
ای به سوژه دیگر دهد که ابژه الگوی نقاشی چگونه از سوژهچند نمونه نشان می

شود و در این و بینامتنی تکثیر میای در سیالن بوده و در انتقال بینانشانه
چگونه معنای و این تغییرات  دهدهایی رخ میگشت درزمانی چه دگرگونیجای

 اند؟جدید تولید کرده
از منابع برگرفته  هایداده جمع آوریروش توصیفی تحلیلی و با این نوشتار به 

 بررسی خواهد شد. متنیت ژنتبیشو تصویری، و با روش  اسنادی
 

 .ابژه الگو، سوژه، تابلوی نقاشی، برگرفتگی، بیش متنیت: کلیدی نواژگا
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 شناسی در اندیشه مارسل دوشان جایگاه نشانه

 با تمرکز بر اُبژه

 
 پرناز گودرزپروری
عضو هیأت علمی گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
 تهران مرکزی 

 
 یا سوژه در و است سوبژکتیو امری خود اصل در زیبایی اشیاء درک این نکته که

 حاالت و احساسات و حواس ذهن، و به نگردمی آن به که دارد وجود ذهنی
مستقل  هاآن که زیبایی اشیاء یعنی است، ابژکتیو یا گردد وبرمی شخص درونی

هستند، از  زیبا خودخودیبه هاآن و مخاطب است حضور عدم یا از حضور
 تمامی کشیدنبا به چالش دوشان مارسل .شناسی استحوزه زیباییهای چالش
 تعادل، و نظم براساس که آن را شناسی، اصولزیبایی به مرتبط هایبحث

 کرد و مطرح کرد. او بحث تصادف را متزلزل بود وحدت و بندیترکیب تناسب،
با ارائه قلمداد نمود. وی  و شانس بر تصادفرا مبتنی  شناسیزیبایی عبارتیبه

 عنوان هنر، چنین استدالل نمود که هنر چیزیبه زندگی روزمره و معمولی اشیاء
 انسان زندگی دل از که باشد چیزی تواندمی بلکه کند خلق هنرمند که نیست
 گرفته باشد، نشأت احساسات از که هنری خلق جایبا این دیدگاه، به .بیاید

 کارکرد و دارد پیوند اجتماعی تولید با آید،میبر زندگی دل از که شد خلق هنری
 که چیزی آن تا باشد هنر توانستمی هااین او منظر از .اجتماعی است تولیدش

زمینه و با تمرکز بر ابژه، در رودیکرد با این پیش .آیدمی هنرمند خیال از
 مفهوم آثار وی در تکثر و رودمی میان از هنری اثر اصالت شناسی، بحثنشانه
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 نابغه هنرمند مفهوم در این رویکرد. شودبرداشته می میان نیز از بودن اثریگانه
 و هنر بین یفاصله خود هایحاضر آماده با شود. دوشانکشیده می چالشبه نیز

 کندمی مطرح را هنری دستیدم و معمولی اشیای از و سازدمی دوباره را زندگی
شناسی زیبایی مفهومبه واقع در شناسیشد. زیبایی معاصر هنر سرآغاز بعدها که

 با که هاییالمان تمامی و تعادل بندی،ترکیب و تناسبات بحث یعنی کالسیک
 تغییر دوشان را داشت خواهیم شناسیزیبایی کامل با مفهوم اثر یک هاآن رعایت

 هنر تاریخ در مهمی بسیار هایدوشان سرآغاز جرقه مهم دستاورد این و دهدمی
شناختی این دیدگاه، با توجه به تمرکز بر ابژه، بسیار واجد تحلیل نشانه .گشت

 اهمیت است و در این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد.
 

 شناسی، زیباشناسی.اُبژه، دوشان، هنر معاصر، نشانه واژگان کلیدی:
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 ها توسط ایدئولوژی در سینماساختمندی اُبژه
 

 عبدالحسین الله 

 جمهوری اسالمی ایران  فرهنگستان هنرعضو هیات علمی 

 طیبه ولی بغدادی 

  کارشناسی ارشد علوم سیاسی
 

های باورپذیر با رویکرد همان ها، ساخت اُبژهاز جمله کارکردهای ایدئولوژی
اند. امروزه کارکرد اصلی سینما در کنار مانیفستی است که طرفدارانش بنا نهاده

های اجتماعی، نگریهدایت در کالنکارکردهای دیگرش، مشارکت و حتی 
رسد وجه اقتصادی در آن غالب نظر میسیاسی و نیز اقتصادی است؛ حتی اگر به

ها پنهان بماند؛ مخصوصا تواند از دید ایدئولوژیاست. چنین خصایصی نمی
های بشری را در اختیار دارند. هایی که مقتدرانه بخشی از سرمایهایدئولوژی

اگرچه ماهیتاً  –، با در نظر گرفتن ژانرهای مختلف سینمایی های سینماییابژه
دهد های روشنی دارند که نشان میبندیدسته -اندو از منظر ساختاری متفاوت

آنها بیش از آنکه تابعی از واقعیت هستی خود باشند بر اساس اقتضائات در زمانی 
شوند. این مقاله شوند؛ حتی اگر بسیار طبیعی دیده شان ساخته میو در مکانی

های غیر واقعی در سینما کردن ابژهها در باورپذیرسعی دارد به دخالت ایدئولوژی
گر دهه بپردازد و نشان دهد سینمای عصر حاضر، حتی به اندازه سینمای اغراق

پنجاه، دغدغه حقیقت گویی ندارد و مرزهای واقعی نمایی خود را بر اساس 
روش  1اساس تحقیقات روش محور،کند. برزی میریالزامات ایدئولوژیک خود پی

این پژوهش تحلیل محتواست. منظور از محتوا، صرفا بررسی متون نبوده و 
 عنوان منبع مطالعه دربر خواهد گرفت. فضای آثار سینمایی را نیز به

 

 ابژه، سینما، ایدئولوژی، ساختار، هنر. واژگان کلیدی:

                                                           
1 Research by Method 
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الطیر عرفانی در منطق بررسی نقش آینه در بازآفرینی سوژة

 العبادعطار و داستان آفرینش انسان از مرصاد

 
 ساناز مجرد

 استادیار گروه عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

متفاوت  یهنر یهاو در ساحت رانیدر فرهنگ ا ربازیاست که از د یاابژه نهیآ
در  نهیآ ریتا تصو نهیآ یو تاالرها یدر معمار نهیحضور داشته است. از نقش آ

 نیارتباط ب نهیهمواره آ ها،تیو روا ریآن در اساط یتیروا یهاو جلوه ینگارگر
 .کندیم فیرا در جهان بازتعر انانس گاهیجا عیوس یانسان با خودش و در منظر

 یهاابژه در نظام نیجهت که سوژه در ارتباط با ا نیدارد. از ا یکارکرد تعامل نهیآ
جالل و  ییبازنما ،ییخودستا ،یابیارز ش،یرایپ ح،یچون نظام تصح یمتفاوت

 نی. بدشودیسوژه در تقابل با جهان اطراف وارد م تیشکوه و تمرکز بر فرد
 دارد. یعیوس عاداب یاست که از لحاظ فرهنگ یابژهاُ نهیآ بیترت

حامل  نهیتعامل سوژه با آ زین اتیدر ادب نهیآ یکارکردها نیبا توجه به هم 
 است.  یمتعدد یمعناها

 یو تجل نهیرفته است. مفهوم آ نهیسخن از آ یدر آثار متعدد یعرفان اتیدر ادب 
ذات  گاهیدارد که جهان را تجل یزرتشت ۀشیدر اند شهیر رانیا یعرفان اتیدر ادب

 .داندیاهورامزدا م

 یریپس از گذر از مس قتیبه حق یابیدست یبرا یجستجوگر در تالش برا ةسوژ
 قتی. در حقشودیروبرو م کنندهیتجل ای نهیآ ةبا ابژ یو حرکت در زمان چرخش

 نهیآ یو کارکرد ییمعنا یهازمان وارد نظامهم نهیبا تعامل با آ یعرفان ةسوژ
 توانیم تی. در نهارسدهویتی دیگر میبه نهیدر آ یشدگو از خالل حل شودیم

 سوژه تیهو فیبا بازتعر یعرفان تایدر ادب نهیآ یگفت که کارکرد تعامل نیچن
 دهد.تعریفی از رابطۀ سوژه و دیگری را ارائه می یدر بستر زمان و مکان عرفان
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 اتیدر ادب نهیآ یاست که کدام کارکردها نیپژوهش ا نیمطرح در ا مسأله
کارکردهای ویژة آینه چگونه بر هویت سوژه و کنشش است و  افتهینمود  یعرفان

تالش  ختیمعناشنا نشانه کردیرو یریکارگرو با به نیاز ا تأثیر گذاشته است؟
 ریالطو داستان منطق العبادانسان از مرصاد نشیآفر یعرفان تیدو روا شودیم

 نشان داده شود.   نهیآ ةسوژه با ابژ وندیپ ندیتا فرآ  یعطار بررس

 
 .مرصادالعباد ر،یالطمنطق ،یعرفان ةسوژ ،یعرفان تیروا نه،یآ: واژگان کلیدی
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 جاذبه و دافعه در خط نگاشته  یگفتمان تعامل لیتحل

 مثابه اُبژه هنریبه

 
 زادهمسعود محمد

 دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران، دکترای پژوهش هنر
 

ای پویا در هنر پست مدرن پراتیک نوینی را بازنمون ساخته مثابه رسانهخط به
ابژه خط از دیرباز مورد توجه هنرمندان بوده و است. ایجاد جاذبه بصری در 

های بیان متأثر از روح زمانه خود پدیدار گردیده است. ابژه خط همواره با شیوه
ای را فراهم ای و فشارههای بشر را مرئی نموده و ارتباط گسترهنگاشته ایدئولوگ

این ابژه وجود جاذبه و دافعه میان آورد. روابط سیال میان عناصر خطی بهمی
هنری شکل داده و ابژه هنری بر اثر نیروی کنش و واکنش حاضر درون خط 

شود. ابژه خط نگاشته در هنر ها به گفتمان سیال و وجودی سوق داده مینگاشته
ای بالفعل است که از ماهیت معاصر با عبور از معنای تعینی در هیبت شبه سوژه

سازد. در این ادراکی را متحول می ابژگانی خود فراتر رفته و هستی حضور سوژه
گری و واسطه داللتحسی خط یک متن پدیداری است که به-فرایند ادراکی

تعامل میان دو کنش و واکنش جاذبه و دافعه گفتمانی، نظام معنایی تنشی را 
سازد. خط نگاشته با ایجاب نموده و نقصان معنای جهان معاصر را پدیدار می

ایجاد اتمسفر شناور برگرفته از فرایند جزر و مد دیداری زمان تغییر زاویه دید و 
خطی را به زمان چرخشی بدل ساخته و رابطه سوژه ادراکی را با زمان تغییر 

دهد. بر اثر این استحاله گفتمانی ابژه هنری سوژه را در وضعیت فرارونده قرار می
لیته را ایجاد دهد و فضای گسست از پیوستاریت گفتمانی و آگاهی غیرمدامی
کند. کند. حال شبه سوژه خط نگاشته به سوی جایگاه استعالیی جهش میمی
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این سوژه چند بعدی کارکرد و ماهیت ابژگانی خود را غیرفعال نموده و در تعامل 
گردد. متن پدیداری در مقیاس با بیننده وارد یک دیالکتیک جاذبه و دافعه پویا می

دهد. هدف از انجام این سیطره خود قرار می تری فضای گفتمان را تحتوسیع
باشد که نقصان معنای پژوهش کشف ابعاد معنایی ابژه هنری خط نگاشته می
نماید. پرسش اصلی این جهان معاصر را با روابط تعاملی ابژه و سوژه واکاوی می

پژوهش بر چیستی و چرایی حضور جاذبه و دافعه گفتمانی در ایجاد دگردیسی 
به سوژه خط نگاشته استوار است. در این پژوهش با تمرکز بر وجه  ابژه هنری

پدیداری خط به چگونگی جابجایی مرز معنا در فرایند ادراک حسی و خوانش 
ود. روش این پژوهش ـشدرن پرداخته میـمعنایی خط نگاشته پست م

باشد. رویکرد نظری پژوهش متأثر ها کیفی میتحلیلی بوده و نوع تحلیلتوصیفی
از نشانه معناشناسی با دورنمای پدیدارشناختی به تحلیل گفتمان ابژه هنری خط 

خط و فرش توجه دارد. در تحلیل پیکره مطالعاتی از دیدگاه -نگاشته در نقاشی
 شود. حسی استفاده می-نشانه معناشناسی نرم در جهت رهیافت ادراکی

 
  گفتمان، جاذبه، دافعه، ابژه هنری.نشانه معناشناختی، پدیدارشناسی، تحلیل  واژگان کلیدی:
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 تحلیل نشانه معناشناختی گفتمانی اُبژه هنری

 پل ورسک مازندران 

 
  زادهمسعود محمد

 دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران.، دکترای پژوهش هنر

  پریسا یزدانی

  ، ایران.شیک ،المللنیآزاد واحد بدانشجوی دکترای پژوهش هنر، دانشگاه 

  مرضیه عقیلی 

 سسه عالی غیرانتفاعی مازیار، رویان، ایران.ؤکارشناسی ارشد ارتباط تصویری، م

 
ای تعاملی است که میان خود و دیگری بر اساس گفتمان تعاملی مثابه ابژهپل به

کند. پل وِرسک؛ بیانگر هستی حضور و موجب انقباض خاطر ارتباط ایجاد می
گذشته را به آینده پیوند داده است. ورسک در چند نسل بوده و همواره زمان 

های کهنسال هیرکانی میان کوه و رود پدیدار گشته است. این ابژه تاریخی جنگل
فراتر از یک پیکره معماری نماد عظمت، ایستایی و اقتدار فرهنگ متقدم مدرن 

باشد. مبرهن است که این ابژه هنری نماد تطبیق طبیعت و فرهنگ ایرانی می
ناپذیر از و به هویت فردی و جمعی معنا بخشیده و امروزه عنصری جدایی بوده

رود.  این ابژه هنری با گذر زمان از ماهیت شمار میقلمرو فرهنگی ایران به
صرف صنعتی و عملکردی خود فاصله گرفته و در طول زمان وجه پراتیکی یافته 

ه وجه است. بر این اساس وجه منطقی و لوگوسی آن جای خود را ب
دهد. در تحلیل گفتمان نظام معنایی پل ورسک شناسانه و تزیینی میزیبایی

توان به حضور وجه لذت و هیجان نیز در نگاه انسان امروزی اشاره نمود. می
پردازی در نظام معنایی ابژه هنری هدف اصلی این پژوهش بررسی فرایند گفته

ن و بافت را در هم تنیده و های عظیمی است که ابعاد مکان، زمادر میان سنگ
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سازد. در فضای چندوجهی یک نظام پویا و سیال را برای سوژه ادراکی پدیدار می
شناسانه مسئله اصلی این پژوهش بر آن است که دریابد چگونه وجه زیبایی

توانسته در طول تاریخ بر وجه عملکردی و فنی پل غلبه نموده و بر اساس نفی 
معمارانه و مهندسی، ماهیت ابژه هنری را برای آن ایجاب های تسلط ویژگی

واسطه عنصر نگاه تحول نماید. فهم این موضوع که چگونه ادراک ما از پل به
یابد در عنصر زمان نهفته است. این هایپر آیکون برای سوژه ادراکی تداعی می

آن  فضای چند وجهی از تعامل امر کاربردی و امر هنری بوده و نظام معنایی
ای پیوسته در حال جابجایی است. از منظر در زمانی؛ ورسک یک ابژه فنی و حرفه

زمانی این پل یک اثر هنری های عملکردی بوده اما از دیدگاه همبا ویژگی
شود تا ابعاد تجربه زمانی استفاده میرود، در این پژوهش از مطالعه همشمار میبه

رک و دریافت نماییم. عنصر زمان، بافت، زیسته از پل را برای موقعیت اکنون د
گیری تفاوت در نگاه را فراهم موقعیت رابطه انسان گذشته و امروز؛ زمینه شکل

شود. پرسش اصلی پژوهش این نموده و با وجه تاریخی پل وارد گفتمان می
باشد که بر اساس چه فرآیندی ابژه معماری پل به ابژه هنری استعال یافته و می

نظام تعاملی میان طبیعت با ابژه پل و عنصر نگاه در سوژه ادراکی  هایویژگی
چیست؟ ابژه معماری ورسک در یک فرایند استعالیی در گذر زمان به شبه سوژه 

باشد و در تحلیل فعالی تبدیل شده است. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی می
 شود. گفتمان از نشانه معناشناسی پدیداری استفاده می

 
 معناشناسی، پدیدارشناسی، پل ورسک، هیرکانی، ابژه هنری.نشانه ن کلیدی:واژگا
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 مثابۀ هویت جدیداُبژه به -هنر معاصر و ظهور انسان 
 

 مینا محمدی وکیل
  ناستادیار گروه نقاشی، دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، تهران، ایرا

 
ها و نهایتاً نسبت میان آنهای مرتبط با تعریف انسان، جایگاه روح و بدن و انگاره

های اصلی گفتمان هنر بوده است. مسئلۀ بازنمایی انسان از دیرباز یکی از دغدغه
زدگی، کاالشدگی و و  از نیمه دوم قرن بیستم، با ظهور مفاهیمی چون شئ

های ای در ساخت هویت انسانی، گسترههای مبادلههمچنین با نفوذ ارزش
اصر پیرامون موضوع و جایگاه انسان پدیدار گردیده معنایی جدیدی در اندیشه مع

به یکی از  شدگی انسانو ابژه مدرن، بحث کاالیی شدناست. در فلسفۀ پست
مدرن، ارزش تجاری های مرجع و البته نقدپذیر بدل گردید. دوران پستگفتمان

چنین سان کاال یا ابژه در عنوان ارزش غالب بازتعریف نمود. بدینیا کاالیی را به
تمام معنا جایگزینی برای غایت کارکرد ایدئولوژیک و اخالقی جدید به

شناختی انسان تلقی گردید. هدف این جستار، تطبیق معانی مذکور در هستی
حوزة اندیشه با مصادیق هنری ملهم از آن معانی است. در این راستا نظریاتی 

ان ـ ابژه، و... با وارگی، ترکیبات جدید عضوـ شئ و انسشدگی، بتهمچون شئ
کی کی3سیندی شرمن، 2رابرت گُبر، 1آثار تجسمی هنرمندانی همچون جیمز لونا،

صورت توصیفی شود. روش تحقیق بهتطبیق داده می 5و گونتر فن هاگنز 4اسمیت
های ها به شیوة استقرائی خواهد بود. طبق یافتهـ تحلیلی و تجزیه و تحلیل داده

                                                           
1 James Luna 
2 Robert Gober 
3 Cindy Sherman 
4 Kiki Smith 
5 Gunther von Hagens 
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توان اذعان نمود که در حوزة هنر های مطالعاتی میتحقیق و با تحلیل نمونه
ریختگی مرزهای شناخت از انسان و شدگی و درهممعاصر بر پایۀ مفهوم شئ

های ویرانگر دربارة کاال، آثار بسیاری خلق گردیده است که عموماً حاوی پرسش
مدرن عنصر عضو ـ شئ یا هویت انسان در مقام ذاتی واحد است. هنر پست

مثابۀ طرح تجسمی و جایگزینی برای تعریف هویت انسان در ابژه را به انسان ـ
چالش آورد و با نمایش آن، انگارة سوژة یکپارچۀ قابل شناخت را بهنظر می

 کشد.می
 

 وارگی.شدگی، بتهنر معاصر، هویت های ترکیبی، انسان ـ ابژه، شئ واژگان کلیدی:
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 ساختار چندصدایی در کتاب تصویری

 پسامدرن ورود 

 
 مریم مهرورز
 کارشناس ارشد تصویرسازی

 مسعود مجاوری آگاه
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهر قدس، تهران

 
ادبی است؛ این ابژه از انواعی روابط -کتاب تصویری در واقع یک اُبژة هنری

صداهای ترینِ آنها گفتگوها و میان عناصر شکل گرفته است که یکی از مهم
های تصویری های مختلف دیداری است. این ویژگی در کتابمیان عناصر و الیه

صداگونه دارد و در واقع در هر کتاب انواعی از صداها و پسامدرن ساختاری چند
گفتگوها با رویکردهای متفاوت فرهنگی، هویتی، زیباشناختی، عاطفی و ... در 

های تصویری پسامدرن به کتاب های مضاعفی راجریان است. این ویژگی جهت
خوانش سوژه است. برای درک بهتر این موضوع کتاب کند که وابسته بهوارد می

عنوان مورد مطالعاتی انتخاب تصویری پسامدرن با عنوان ورود اثر شان تن را به
های بیانی است که ایم. هدف از این پژوهش یافتن رویکردها و روشنموده

شود و باعث اثرگذار مفاهیم در ابژة کتاب تصویری میموجب بیان عمیق و 
شود. در این پژوهش بیشترین توجه ما بر این تعامل حسی سوژه با ابژة کتاب می

نکته بوده است: چندصدابودگی در ابژة دیداری و روایتمند )کتاب تصویری 
شود؟ در ادامه وجوه مضاعف و نقش سوژه در پسامدرن( چطور سازماندهی می

ی این پژوهش از این قرار است: ایم. نتیجهدادهتعامل را نیز مورد بررسی قرار این
این چندصدابودگی در ساختار کتاب تصویری پسامدرن به چند شکل مطرح 
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. به صورت نمادهای فرهنگی 2های موازی یا روایت در روایت، . روایت1است؛ 
اع و ... . سوژه نیز . ایجاد فضاها و عناصر دیداری جدید و خودارج3مختلف، 

طور مداوم با انواعی از گفتگوها مواجه است و هویت خود را در میان این به
همین دلیل هم سوژه در حسی از تعلیق کند. بهصداها )دیداری( بازسازی می

 قرار دارد.

 
 کتاب تصویری پسامدرن، سوژه، چندصدایی، شان تن، ورود. واژگان کلیدی:
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 ها دری و گسیل خاطرهتهدید نمادهای هویت

 های اجتماعیشبکه 

 
 حسین میرهاشمیسید محمد

 ایران -تهران ،ییطباطبا عالمه دانشگاه رسانه، تیریمد ارشد کارشناس

 
ویژه اگر در ارتباط با نمادهای مشهور باشند، این ظرفیت را دارند که رخدادها به

انبوهی از خاطرات را به صحنه ناگهان، بخوانند و بهگذشته را برای بسیاری فرا
موجی خبری ها، به وسیله رسانهبیاورند. روال معمول آن است که این رخدادها به

؛ اما در کنار آن و چه بسا با نوردندرا درمی های افکار عمومیبدل شده و ذهن
شدن این موج، حاصل از سرازیرافتد. قدرتی بیشتر، موجی دیگر نیز به جریان می

های جمعی از های رسانهشخصی است که بعضاً هیچ قرابتی با روایتخاطراتی 
 یهاها بر اساس داللترخدادها در رسانه ریتصو معموالًآن موضوع ندارند. 

فضای  واسطهکه بهحال آن ردیگیتوجه قرار م همراه دارند موردکه به یجمع
 یاسیدر مق زیها نتیاز روا دیگردسته این  ی،اجتماع یهاشبکه ویژهمجازی و به

 یحضورو هم ستهیتجربه زکه حاصل  ییهاتیاست؛ رواشده ریپذتیسابقه رویب
شده ارتباط  دایبه رخداد  و الزاماً واسطه با آن نمادها هستندتعامل بیدر  نکاربرا
 .را زده است آن خاطرات یادآوریتنها جرقه  ،رخداد آنندارد؛ در واقع  یمیمستق

ها بر بستر و اعتراض 1398در سال  سینوتردام پار یسایکل یسوزآتشخبر 
خورشیدی، دو رویدادی بودند که یکی در سطح  1400رود در سال خشک زاینده

ای را دریافت کردند. المللی و دیگری در سطح داخلی، پوشش خبری گستردهبین
برهای در هر دو رویداد، یک نماد مشهور تا آستانه نابودی تهدید شد و افزون بر خ

های نوستالژیک را نیز در سطح های خبری، موجی از روایتمتمرکز بر ارزش
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هایی که خاستگاه و محتوای کامالً های اجتماعی به همراه داشت؛ روایتشبکه
شد، داشتند. گویی این تهدیدها، پیوندهای چه در خبرها بیان میمتفاوت با آن

برقرار کرده بودند، تحریک کرد. عمیقی را که بسیاری از گذشته با آن نمادها 
 ی عمیقی برایحامل خاطرات و معان در پیوند با آن افراد، مشهور ینمادهااین 

 ، دومطالعه نیابود.  یافتهفرصت بروز  رخدادها، نیاه اگبزن که در ی بودنداریبس
خاطرات و ی بازخوان نیا یبررس یبرا ین فرصتوشده را همچ ادی واقعه

هدفمند از  یریگو با نمونه ندیبیم یاجتماع یهاها در شبکهآن یگذاراشتراک
ها را شناسی، معانی آنهای انتشار یافته و با رویکرد نشانهروایت نیاز ا یبرخ
  کاود.می
 

معناشناسی -شناسی، نشانههای اجتماعی، خاطره، نماد هویتی، نشانهشبکه: واژگان کلیدی

 گفتمانی.
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 سازهای نشانهسوژه-ابژه

 سازهای نشانهربات

 
 بهمن نامورمطلق

 دانشگاه شهید بهشتی عضو هیأت علمی

 

های جهان مجازی موجب شده است تا برخی از مفاهیم بنیادین اندیشه نوآوری
های اساسی گردیده و نیازمند تعریفی نو باشند. یکی بشری دستخوش دگرگونی
که این دو همواره با هم تعریف ابژه است. از آنجایی-از این مفاهیم دوگانه سوژه

شود یکی را بدون شوند معنای آنها نیز بشدت به هم وابسته است چنانچه نمیمی
توجه به دیگری تعریف نمود و به طور سنتی یکی با غیبت دیگری معنا پیدا 

های تمییز میان سوژه و ابژه خالقیت و آفرینش هنری کند. از مهمترین روشمی
به « ترین مسیر از انسان به انسان استهنر کوتاه»گفت: میبود. اندره مالرو 

تر ابژه را فاقد توانایی خالقیت به خصوص خالقیت هنری تصور عبارت دقیق
 اند. کرده

های اخیر شاهد ظهور مفاهیمی مانند ربات جنگجو، ربات متفکر و حتی در دهه
فته و نه هایی که به کمک هوش مصنوعی پیشرهنرمند هستیم. ربات-ربات

پردازند. در هایی مانند نقاشی میبرنامه ای معین و از پیش داده شده به کنش
این خصوص، دو نوع نقاشی رباتیک داریم: نقاشی صنعتی و نقاشی هنری. این 

-Aiزند. آیدا )نقاشی هنری است که به آثاری بی سابقه و خالقانه دست می

Daآید. نقاشانی که ابژه و اب می( یکی از نخستین نقاشان از این دست به حس
 کنند.نشانه سازی می
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سوژه یا -توان از رباتای در راه هستند: آیا در این موارد میحال پرسشهای تازه
توان هنرمند تولید می شود را می-نقاش سخن گفت؟ اثری که توسط ربات-ربات

های نهابژه هنری تلقی نمود؟ آیا در آستانه واسازی یک دوگانه دیگر از دوگا
هنرمندان و به طور کلی -ساختارگرایانه در عصر پساساختارگرایی توسط ربات

 ( نیستیم؟ humanoïdeانسان )-رباتهای اصطالحا شبه
ها نوشتار حاضر به سوی نشانه شناسی رباتیک و هوش برای پاسخ به این پرسش
 کند.مصنوعی سوق پیدا می

 

 هنرمند، هوش مصنوعی، آیدا-رباتابژه، هنر، نشانه، : واژگان کلیدی
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 در فیزیک کوانتمی و نسبت آن با « اُبژه»

 )سوژه( و زبان انسان

 
 ایرج نیک سرشت

 عضو هیات علمی پژوهشکده تاریخ علم، دانشگاه تهران

 

این تحقیق در نظر دارد به این سوال پاسخ دهد که با فیزیک کوانتمی تا چه 
از جهان دست یافت؟ به تعبیر دیگر در دنیای   1توان به توصیفی ابژکتیواندازه می
نظر مفهوم طبیعت چگونه مورد تحول و دگرگونی قرار گرفته است؟ به 2زیر اتمی،

قدر نسبت به گذشته دگرگون شده که تمامی آن« طبیعت»رسد مفهوم واژه می
 نهاده شده و بازتعریف شود.روابط ما با طبیعت باید بر اصول جدیدی بنیان 

وضعیت در جهان ماکروسکپی )فیزیک کالسیک نیوتنی( کامالً مشخص است. 
درک ما از طبیعت در جهان میکروسکوپی )زیر اتمی( اما سوال این است که 

چگونه است؟ فلسفه علم طبیعی در دوره کالسیک مدرن عمدتاً با کپلر، گالیله، 
اساس تفکیک دکارت و نیوتن توسعه یافت. اما برای دکارت فلسفه فیزیک بر

)اُبژه( گسترش یافت و فیزیک خود را مشغول  4)سوژه( و شیء ممتد 3شیء متفکر
از طرفی دیگر در این دوره عالقه به معنی تام آن کرد. به« واقعیت»شناخت 

زبان ریاضی که منبعث از نگاه افالطون به طبیعت بود، توسط تبیین طبیعت به
یب معرفت تجربی با ریاضیات، تأثیر زیادی گالیله احیا شد. در واقع عالقه به ترک

داشت. الزم است تأکید شود که « ذهن»و « عین»در گسترش و تثبیت جدایی 
این تفکیک در طول چند قرن ادامه پیدا کرد. البته واقعیتی که دکارت از تفکیک 

                                                           
1 Objective 
2 Subatomic 
3 res Cogitans 
4 res Extensa 
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واقعیت ما »اساس شیء ممتد )عین( در صدد تبیین آن است، یک بر
 شود. محسوب می  2گرایی جزمییک نوع واقعاست که   1«بعدالطبیعی

الً تغییر کرد. با بنانهاده شدن فیزیک کوانتمی در اوایل قرن بیستم، وضعیت کام
ل ورنر با تفسیر کپنهاگی از فیزیک کوانتمی که از سوی نیلس بوهر و کار

گذاران فیزیک کوانتمی، ارائه شد، علم طبیعی )فیزیک( هایزنبرگ، دو تن از بنیان
کند. در واقع علم طبیعی بخشی از تقابل قط طبیعت را توصیف و تبیین نمیف

گونه ت را آنمیان طبیعت )ابژه( و خود ما )سوژه( است. یعنی علم فیزیک، طبیع
کند. گیرد، توصیف و تبین میگیری ما قرار میکه در معرض تحقیق و اندازه

 طبیعت است. عنوان جزئی از تعامل انسان وبنابراین، علم  ما به
صورت علم از نظر هایزنبرگ، براساس فیزیک کوانتمی، علم ما از طبیعت به 
نیست. بلکه به کیفیت و چگونگی رابطه ما با طبیعت و زبانی  3«قطعی»و « تام»

خود را بین انسان و طبیعت « علم»کنیم، بستگی دارد. در واقع، که استفاده می
است.  4«ذهنی»و  نه یک علم « عینی و واقعی»قرار داده و علم ما نه یک علم 

 ارد. از سوی دیگر قرار د« سوژه»از یک سو و « اُبژه»ما بین «  علم»

 دقیق طبیعیمعلو نظر از )اُبژه(طبیعت  تصویر درباره عصر، این در ما که وقتی
 شود،نمی حبتص طبیعت تصویر درباره اصالً کنیم،می )فیزیک کوانتمی( صحبت

 حیتشر یاضیزبان ر به، که شودمی صحبت طبیعت با ما رابطه تصویر درباره بلکه
 دهد.می «حیتوض»ها را و آن

 
 کوگیتو، سوژه، اُبژه، طبیعت، هایزنبرگ.واژگان کلیدی: 

                                                           
1 Metaphysical Realism 
2 Dogmatical 
3 absolu 
4 Subjective 
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 شدگیبودگی تا اُبژهمعماری: از متن

 پیکره پژوهش: پل خواجوی اصفهان

 
 احسان وحیدطاری
کارشناس ارشد طراحی شهری؛ دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 
 تهران مرکزی

 سعیده صرّامی
 دانشگاه علم و صنعت تهرانکارشناس ارشد معماری؛ 

 
شناسی معماری است، تقریباً در تمامی مباحثی میالدی که آغاز نشانه 60از دهۀ 

که به مقولۀ معماری پرداخته شده پرسش ابتدایی این است که آیا معماری 
ای کاربردی و برای استفاده، واجد معناهایی فراکاربردی هم عنوان ساختهبه

باشد؟ ، دامنه و ظرفیت تولید معنا در معماری چه میزان میبیان دیگرباشد؟ بهمی
هایی در این راستا انجام شد که در نهایت با اثبات میالدی تالش 90تا دهۀ 

 90های معماری پرداخته است. اما از دهۀ بودگی معماری، به تحلیل رمزگانمتن
انحصار بُعد  معناشناسی عواطف، تحلیل معنای معماری ازبه بعد با ظهور نشانه

عاطفی آن نیز توجه گردید که نقطۀ عطفی  -شناختی خارج شد و به بعُد حسی
ترتیب، سخن گفتن از بُعد گردد. بدینمعناشناسی معماری محسوب میدر نشانه

ادراکی معماری مبتنی بر پدیدارشناسی هرمنوتیک و نظریۀ گفتمان، سبب -حسی
که پایه در -از سطحی صرفاً فرمال  معناشناختی معماریرفتن تحلیل نشانهفرا

مثابه ابژه یعنی واقعیتی مادی در شده و بحث از معماری به -نظریۀ یلمسلو دارد
تن و عوامل دیگر گفتمانی، اهمیتی دوباره یافته  -جهان و در بیناکنش با سوژه

 است.
معناشناختی معماری چگونه بدین ترتیب، پرسش اصلی این است که تحلیل نشانه

تواند از سطح مطالعۀ رمزگانی فراتر رفته و امکان مطالعۀ تجربۀ معنادار ابژه می
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معماری را فراهم سازد؟ فرضیه پژوهش چنین است که مبتنی بر نظریۀ 
توان معناشناسی عواطف یعنی با تحلیل بُعد تنشی گفتمان معماری مینشانه
ود. بر این اساس در های نوینی به مطالعۀ بُعد فرارمزگانی ابژة معماری گشافق

های عملکردی و بودگی معماری مبتنی بر رمزگاناین پژوهش ابتدا به متن
کنشی گفتمان فضامند  -فراعملکردی پرداخته شده که سازندة بُعد شناختی

هایی در معماری در نسبت با مقوله« ابژه»باشند؛ سپس ضمن تنقیح مفهوم می
مثابه بودگی معماری بهمیان ابژه ،«زمینه»و « ادراک»، «فضا»، «سوژه»چون 

عنوان مکانِ اگزیستانسیال تمایز قائل شده شدگی معماری بهمکانِ ابزاری با ابژه
و سرانجام بر محور پل خواجوی اصفهان سعی شده تا نشان داده شود که چگونه 

و « هماهنگی»های سازندة فضای تنشی در نسبت با دو فراارزش کیفیت
 سازند.تحلیل ابژة معماری را فراهم می، امکان «ضرباهنگ»
 

شدگی، معنای عملکردی، معنای فراعملکردی، فراارزش بودگی، اُبژهاُبژه واژگان کلیدی:

 تنشی.
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 معناشناختی از سوی تفسیری نشانه به
 وجه اخالقی محاکات کنش اُبژه 

 ی اخالق ارسطوی تراژدی و فلسفهدر نسبت نظریه
 

 محمد هاشمی

 دکتری فلسفه هنر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران دانشجوی

 
را ارسطو  فن شعر ازمعناشناختی -این مقاله تالش دارد امکان تفسیری نشانه

ی اخالق ی تراژدی و فلسفهو این امکان را در نسبت میان نظریه مطالعه کند
توان ونه میپرسش اصلی این پژوهش این است که چگ کند.ارسطو بررسی 
معناشناختی از وجه اخالقی محاکات ارسطویی اُبژه در تراژدی  تفسیری نشانه

های ذیل این پرسش اصلی بدین قرارند که اوالً از نظر ارسطو ارائه داد. پرسش
ی عواطف ترس های خودخواهانه و دیگرخواهانهچگونه تعدیل جنبه فن شعردر 

سازند؟ ثانیاً چگونه با پیوند میان برآورده میو شفقت وجه اخالقی تراژدی را 
برانگیختگی ترس و شفقت در مخاطب تراژدی و جهل شخصیت نسبت به 

یابند؟ ثالثاً بین خصوصیات ی اخالقی میهایش، این عواطف جنبهماهیت کنش
های اخالقی عواطف ترس و شفقت در تراژدی چه نسبتی وجود شخصیت و جنبه

سوی تفسیری توان بههای فوق میه یا توجه به پاسخ پرسشدارد؟ و رابعاً چگون
های معناشناختی از محاکات ارسطویی ابژه در تراژدی حرکت کرد؟ فرضیهنشانه

کسانی احساس که اوالً: در زندگی، ما نسبت بهاین پژوهش بدین قرار است 
بر  کنیم که در عین شباهت، بر ما برتری اخالقی نیز دارند وترس و شفقت می

ی این عواطف به شکل متعادلی همین مبنا وجوه خودخواهانه و دیگرخواهانه
همین شکل اما شود. تراژدی نیز که تقلید زندگی است، بهبرانگیخته می

سازد. ثانیاً جهل شخصیت نسبت به تر، تعادل اخالقی را برآورده میاعتالیافته
ی زدن از آن در آستانهزباهایش موجب ارتکاب خطای اخالقی یا سرماهیت کنش

شود که در هردو حالت چون شخصیت درنهایت در مسیر سعادت قرار ارتکاب می
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ی اخالقی عواطف ترس و شفقت از طریق تعادل وجوه گیرد، جنبهمی
شود. ثالثاً شخصیت در تراژدی از ها حفظ میی آنخودخواهانه و دیگرخواهانه

کب شود شبیه به ماست و از این این جهت که ممکن است خطای اخالقی مرت
شود جهت که با وجود ارتکاب یا احتمال ارتکاب خطا از مسیر سعادت خارج نمی

ی عواطف ترس و برتر از ماست و تعادل اخالقی وجوه خودخوانه و دیگرخواهانه
معناشناسی گرمسی معنا  رابعاً در نشانه شود.شفقت به این طریق برآورده می

          د: ـآیا پدید میـمعن-اط دو کالن نشانهـاع و ارتبـجتمکنشی است که از ا
نشانه، دنیای برون یا -نشانه، دنیای برون یا فرم دنیای طبیعی، و درون-برون

پذیرد که فرم زبان طبیعی. این ارتباط و اجتماع از طریق جسمانه صورت می
گر/ ژدی کنشپرداز یا سوژه است. در تراادراکی گفته-جایگاه انتزاعی حسی

ای است که کنش وی با توجه به بافت و زمینه شخصیت آرمانی تراژدی ابژه
کند که موجب عواطف ترس و شفقت در مخاطب تولید معنایی اخالقی می

جا همان سوژه است و عواطف ترس و شفقت، جایگاه شود که مخاطب در اینمی
سازد. اما تفاوت میان عنوان جسمانه معین میادراکی و انتزاعی آن را به-حسی
ی فلسفی اتیک ارسطویی در این است که در معناشناختی و جنبه ی نشانهجنبه

معناشناختی ویژگی اخالقی سطوح زبانی تنها بر مبنای وجه اتیک نشانه 
شود در حالی که ی عواطف جسمانه/ سوژه نسبت به ابژه تعریف میدگرخواهانه

ادل میان وجوه خودخواهانه و ویژگی فلسفی اتیک ارسطویی در تع
شود. ی عواطف مخاطب نسبت به شخصیت تراژدی تعریف میدیگرخواهانه

معناشناسی و هم دهد هرچند هم نشانه دستاورد این مقاله آن است که نشان می
دنبال معنایی هستند که معادل حقیقت چیزهاست، اما حقیقت فلسفه در نهایت به

ی و حقیقت فلسفی ذاتی است. در عین حال تقابل معناشناسانه قرارداد نشانه
 معناشناختی و حقیقت فلسفی تقابلی کامالً قطبی شده نیست. میان حقیقت نشانه

 
ی معناشناسی، اُبژه، ارسطو، فن شعر، اخالق نیکوماخوس، نظریه -نشانهواژگان کلیدی: 

 ی اخالق.تراژدی، فلسفه
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 ری و طریقت عدمـاثر هنگی اُبژنا
 ی موردی: تابلوی طوفانی در دریای جلیل اثر رامبرانت()مطالعه

 

 زنوز یفرزین یزدان

 
کند، چیســت؟ تتبع چه اثری هنری مانند نقاشــی رامبرانت را اثر هنری میآن

سوال و   دهد، اثر هنری چه نیست و چیست؟  قصد دارد تا سلبی و ایجابی نشان   
اثر هنری، ناابژگی و طریقت  و نبودنبودن شــکل پرســمانی چه چیزمســئله به

باشد. رویکرد تحقیق آرای کانت، هگل و پدیدارشناسی هرمنوتیکی    عدم آن می
ــانه ــی پرس می-هایدگر و گادامر و نش ــناس ــد. برای کانت، حکم بر معناش باش

ست. در هگل، هنر،       شین ا سوبژکتیو، بلکه تألیفی پی زیبایی اثری نه ابژکتیو و 
سو    ست که ابژه و  شان می   روح مطلق ا ست. هایدگر و گادامر ن دهند، اثر ژه نی

شتن       شانه و نه ابژه، بلکه وجودِ موجود، افرا شی محض، نه چیز، نه ن هنری نه 
شیدگی می  شد. ناابژگی به عالم، جلوگری زمین و ناپو معنای عدم فهم چیز به با

ــناخت، مطابقت با جهان خارج و اندازه ــد. زمانی که ابژه گیری میکمک ش باش
شد، فهم وجود و حقیقت، مخفی می  حاکم صویر     با شی رامبرانت، ت شود. در نقا

او خود ؛ باشد مسیح نه نمایه و آیکونی از مسیح، نه دال و مدلول سوسوری می     
گونه نیست  باشد، این حضور مسیح است، زیرا ناپوشیدگی همان عین حضور می     

نماییم، مسیح  تصویر را با مسیح از روی شناخت، مطابقت دهیم و گزاره صادر      
گونه نیست دازاین، ایده را شناخته و بعد آن را   است. کار هنری ناابژه است، این  

شَد، بلکه همواره در عالمی زندگی می  ست.    بِکِ شته ا کند که قبل از او وجود دا
ستانس خاص رامبرانت یعنی بودن  سطه جهان، به-در-اگزی ی بودنش، فهمی وا

ـ اونت صورت  جهان خود را به-در-دارد. بودنودات ــــ ولوژیکی از وجودِ موجـــ
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شان می   دل شغولی با چیزها ن ستی می   م شی تود شند که  دهد. چیزها، ناابژه و  با
ستند. اثر هنری     شیاء ه سایر ا ست  ینزاع در ارجاع با  سمان  به ایان راریم که ا  آ

شاند یم سبب  ک شو  و  س  امر دگیگ ی هنرها شود. به باور هایدگر، کلیه یم یقد
توانند از عدم و وجود سخن بگویند.  فقط شاعران و فیلسوفان می  شعر هستند و   

شاعرانگی و بهره  شعار موالنا، طریقت عدم   پژوهش از رهگذر همین  ستن از ا ج
 کند.را در هنر آشکار می
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