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با معنا سر و کار دارد. چگونه  اول    در وهلۀ  یشناسنشانه.  1

  ، (ا یاش  ر،ی)زبان، تصاو  عی وس  ی عموم ومعنا  دن درکر  ییبازنما

ها معنا آن  ۀلیکند که به وسیم  جاد یرا ا  ییندهایافر  ای  یمعان

فرهنگ    ای  ،یبصر   ریتصاو  ی. برامیدهی نسبت م  او یرا درک  

  ترگسترده  ی قیتحق  یشناسنشانه  ،یطور کلبه   یو ماد  یبصر

  است.   مفاهیم چالش برانگیزو استفاده از    یینمادگرا  ۀاز مطالع

طب  یمیمفاه  ،یشناسنشانه  لیتحل و    ییگراعتیمانند 

را به   یز یچ ینیطور عبه توانندی م ای اش ای ری )تصاو ییگراواقع 

هدفمند  ریتصو و  توسط    ایاش  ای  ریتصاو  ی )معنا   یبکشند( 

.  می باشد   شود(ی م  دیکرده است تول  جادیکه آن را ا  یشخص

در مورد    ید یمف  دگاهید  تواندیم  یشناسنشانه   ن،یعالوه بر ا

عناصر    یستیفرمال  لیتحل روابط  به  نسبت  )معنا  دهد  ارائه 

برخوردار است(.  ای  هیثانو  تیاز اهم  ء یش  ای  ریتصو  کیمنفرد  

  ی ر یمتغ یک یا چندین رابطۀ، عملدر  ،یشناختنشانه لیتحل

و   کندیم  قیتصد، میباش هداشت ییرا که ممکن است با بازنما

نتیجه عامل  عنوان  به   ای اش  ای  ریتصاو  در  شناخته    ای پویک 

  ند یافر  کیعنوان  به  ایاش  ای  ریتصاو  تیاهم  در واقع،.  شوندیم

  ، بلکه گرددینم  معنیبه فرد    ء یش  ای  ریتصوسمت  طرفه از    کی

امر پیکسری    ۀجینتدر    این  ب  دهیچی روابط  فرد،    نیمتقابل 

معین می عوامل مانند فرهنگ و جامعه    ریو سا  ءیش  ای  ریتصو

 . شود
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 یشناختاصطالحات نشانه  قی از طرتعریف  : یشناسنشانه 

  ، یشناسنشانه   یهازبان مورد استفاده در بحث  یمعرفبرای   .  2

معنی بخشیدن    شیوۀها و  نشانه   ۀمطالع  یشناسنشانه   مییگویم

کردن معنی  م   و  را  عالمت  اساساً  یاست.  هر    برایتوان 

  ی گرید  زی( که به چرهیو غ  اء یاش  ر،ی)کلمات، تصاو  تییموجود

  ن ی اگی ایجاد شدن  چگون   یشناسکرد. نشانه   فیاشاره دارد تعر

قراردادها ات  ارجاع  اکو،  ردیگیم  جهینت  را   یاجتماع  یاز   (

م   یشناسنشانه  یعنی  .(1976 رابط   دهدینشان  چگونه    ۀ که 

از آنچه جامعه ما به ما آموخته است،    گر«ید  زینشانه و »چ  نیب

نشانه شودی م  یناش ا  یشناس.  که    تیواقع  ن یبه  دارد  توجه 

اجتناب  نه  ضرور   ستا  ریناپذارجاع  نه  مثال،  به .  یو  عنوان 

نحو  ،شکسته  بیصل  ریتصو و  مکان  به  آن    ۀبسته  مشاهده 

 .  داشته باشد   یکامالً متفاوت  یتواند معانیم

معنا اشاره    دیتول  یصرفاً به چگونگ  معنی بخشی  یهاوه یش    .3

و   سنت ها   ،آنو در پس    بودن آن.  یزیچه چ  به نه    کند،یم

،  دندهی م  وندیپ  یها را با معانکه نشانه  یاجتماع  هایقرارداد

شوند می  تلقی  کد  صل21،  1996  سپات)  یک  در   بی(. 

ا  یرمزگذار   یحیمس  یهافرهنگ به  معنا،  است.    ن یشده 

که ما    یتیاهمدر واقع،  .  وجود ندارد  اء یو اش  ریدر تصاو  ب،یترت

  ای  ریکلمه آن تصو  یواقع  یبه معنا  میدهی م  اء یو اش  ریبه تصاو

د  ء یش عبارت  به  اش  ر یتصاو  گر،یاست.  مانند    توانند ی م  ایو 

که ما به نشانه    ییتر از همه، معناها عمل کنند و مهم نشانه 

م ا  میدهینسبت  به  که    یفرهنگ  یهاده یمربوط  است 

. عالوه  مینباش  ای  میاست از آن آگاه باش  نو ممک  م،یاآموخته 
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ا پاتس  ال   ن،یبر  استکس  اش  ریکه تصاو  معتقد  تنها   ایو  نه 

  های سنت توسط  یادیبلکه تا حد زو سنن، قراردادها  وسیلهب

این  (.  20،  1996پاتس  )  شوندمیفعال    یفرهنگ اینجا  حال 

 ای  ریتصو  کیچگونه ممکن است  مسئله را بررسی کنیم که  

 ای  ریتصو  کی یوقتال که  یا این سؤ؟  ندهیم   صیرا تشخ  ء یش

 م؟ یدهیم  صیچگونه آن را تشخ  م،یدهیم  صیتشخ  را  ء یش

 یادداشت های گذشته 

(  1913-1857دو سوسور ) ناندیفرد یسیشناس سوئزبان  . 5

  ی زبان شناس نیو همچن  ستمیقرن ب لیرا در اوا یشناسنشانه 

  ی از زندگ  یعنوان بخشها را بهکه نقش نشانه   یعنوان علمرا به

م  یاجتماع پای مطالعه  خاستگاه    یگذار ه یکند،  کرد. 

م  یشناسنشانه  ساختارگرا  توانیرا  نیزبه  که    ددا  وندی پ  یی 

ن آن  سوسور    زیمنشأ  تفکر  می در  همچنین،  .  شودیافت 

و  که    بوده  لیتحل  یبرا  یروش  ییساختارگرا یافتن  در صدد 

  ها ده یپشت ظاهر پد  ق«یمطالعه و آشکار ساختن ساختار »عم

را    یزیهر چی موجود در  پنهان  نیقوان  به این معنی کهاست.  

  ۀ خاص تا نحو  یاجتماع  ی هانهیتعامل افراد در زم  ۀاز نحواعم  

پدیم  یدهازمان گفتن داستان ها س   اینوشتن     ی ها ده یکند. 

زبان    کیعنوان  به  ایزبان    ی ازشده عموماً بر اساس مدلداده 

به  از زمان سوسور    پردازانهیو نظر  های و دانشگاه  درک شده 

را در کنار   یشناسزبان  ی و کاربردها  هانشیگوناگون ب  طرق

 . انددهیو به چالش کش  ریی ، تغکرده  اصالح  ییارتباط ساختارگرا

دال    نیب  ۀعنوان رابطبه  م یدیسوسور نشانه را همانطور که د .  6

کننده معناست( و مدلول )خود معنا(    دیتول  ای)آنچه حامل  

ها  آن  نیب ۀبود که رابط ن یاو اۀ یاول نشی. به استکرد فیتعر

خود    یمثال، در زبان، دال »قرمز« به خود   یدلبخواه است. برا 

  یکلمات متفاوت  لبتهمختلف ا  یهاعالوه، زبان و به  ستیقرمز ن

ا  زیچ  کی  یبرا  بر   دیتأک  تیواقع  نیدارند. در واقع، سوسور 

  ستند، ینام آنها ن  ۀکنند  نییتع  ایها مقدم  ت یکرد که موجود

غ زبان  کیصورت    نیا  ریدر  هر  در  معنا   ینام    کسان ی  یبه 

از    یشتریب  اریبسکلمات    موهایعنوان مثال، اسکخواهد بود. به 

استفاده  دارند،    "برف"  یبرا  ه کلم  کیزبانان که فقط    یسیانگل

 .کنندیم

ا7 ف  دهیا  نی.  پ  ییکایآمر  لسوفیتوسط  سندرز    رس یچارلز 

تصور    نیاکه او    نیز گشت به طوریتر  ده یچی( پ1839-1914)

کند، هر چند  ی م  جادیخود را ا  دهیا  یسادگنشانه به   کیرا که  

به  دلخواه پدیچالش کش،  مدل  در  یا    رس،ی.  یوسیس  سمی 

  ی برا   یاعنوان نشانه به  ی ز یکه چ  یزمانهمان فرایند ذهنی  

  ق ی از طر ت،یدو موقع  یبه جا د،  کنی موجود زنده عمل م  کی

وجود دارند که بایستی در تعاریفی  کند.  ی عمل م  تیسه موقع

 ففکه مخ  یزینشانه )آن چها اطالعاتی داشته باشیم.  مورد آن 

  ده ینام  زیاثر ن  -معنا  ای  یاست( و مفسر )که معن  یگر ید  زیچ

  ی اشکال فرد   یذهن  ریتصو  ای  ریتفس  یشود و اساساً به معنا یم

 .  آن وجود دارد(   یاست که برا  یز یمرجع، چ  ای)  ء ینشانه( و ش

 بصری  فرهنگها و نشانه 

  ی بند دسته  ،یو ماد   یفرهنگ بصر  حوزۀمطالعات در    ی. برا8

و نماد    معالئ،  شمایل و نماد تصویریاز نظر    هانشانه از    رسیپ

دستهاست  دیمف این  البته  بندی  تنها    بندی.   هایی دسته 

او ا  ستندین   ی ا ده است. نماد به زبان ساده نشانهکر  جادیکه 

طر از  که  ظاهر  قیاست  است.    کیبه    یتشابه  مرتبط  دال 

است    یانتزاع  یهای نقاش  ایها  پرتره   ملشا   نجایدر ا  ییهانمونه 

، به   ینقاشسیاه بودن  است.    اهیمثال، س  یکه در آن رنگ، برا

کرد. نکته   ریرا متفاوت تفس  توان آنیم  اشاره دارد و  اهیرنگ س

در مورد    یاطالعات  میتوانیاست که با نگاه کردن به نشانه م  نیا

عنوان مثال  !(. به میتوانیم  میفکر کن  ای)  میمدلول به دست آور

 .  دیفکر کن  انهیرا  های موجود درنمادبه  

دهد.  ی م  وندی دال را به مدلول پ  ب،یترت  نیبه ا  ه،ینشانه نما  کی

اما،  تواندمی اگرچه   باشد  به   نیا  کلی  عالمت  شاخص  عنوان 

نامرئ  فیتوص  یمرئ به  که  است  م  یشده  من    یاشاره  کند. 

نما به  هیعالمت  ثبت  را  . نمکیم  فیتوص  تیواقعیک  عنوان 

آتش باشد،    ۀتواند نشان دهندی دود م ۀمثال، مشاهدعنوان  به

اشاره دارد،    کیسوراخ گلوله به   اشک    دنید  ایعمل خاص 

مانند    ی به کلمات  ن،یغم و اندوه است. عالوه بر ا  ۀنشان دهند

نماد   کی  ت،ی. در نهادی»بزرگ« و »کوچک« فکر کن  ای  ن«ی»ا

  وند یبه هم پ  یقرارداد   ایکامالً دلخواه    یدال و مدلول را به روش

  تواند نمی   وندی پ  ،شاخصه  ایتصویری  دهد. برخالف نماد    یم

جامعه ما به ما آموخته است  در واقع،  .  باشد  یمنطق  ای  یکیزیف

. مثال  میو مدلول آن ارتباط برقرار کن  نینشانه نماد  نیکه ب

دالر  پرچم  عالئم  کالم  نیبارزتر  ایها،  زبان  خود  .  یمثال، 

دارای قابلیت هایی است که می توانند بسیار    رسی پ  یهاده یا
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تلقی نشود که بایتس آن ها را    مفید واقع شود اما اینطور نیز

  ر، ی و تصاو  اشیا  بدون هیچ نقدی پذیرفت. درست مانند خود

اعمال    ایو اش  ریتصاو  یکه بر رو  یزماننیز  ها  ی بندطبقه  نیا

 شوند. یشناخته م  ییایپوعامل  عنوان  شوند، به یم

  کی  جانیب  یشناس معاصر، از نمونه نقاشبال، نشانه  کهیم .9

را نشان    هات یموقع  نیا  ن یب  ۀاستفاده کرد تا رابط  وهیکاسه م

نقاش م  ،یدهد.    ز یچ  براینشانه  یک    گر،ید  یزهایچ  انیدر 

  را در ذهن خود از آنچه   ی ر یتصو  نندهی، و باست   (وهی )م  یگرید

  نیادهد.    ی، شکل متداعی می کند  گرید  زیبا آن چ  که نقاش

هر    یکند که برای اشاره م  یئیمفسر است و به ش  یذهن  رِیتصو

است.    نندهیب یک  متفاوت  برخی  برخی    ،یواقع  ۀویمبرای 

د  یهای نقاش  ریساهمانند   ز  گران،یمشابه    ی بایپوست 

ا (75،  1998)بال   رهیو غ  رهیو غ  انگیزشهوت  جاست  نینکته 

  ی د یجد  ۀنشاندر واقع به  خود  (  یذهن  ری)تصو  تفسیر کنندهکه  

یک تفسیر جدید از    آن هم موجب تولید  که  شودیم  لیتبد

  ی اجنبه  چ یکه ه   آیدپدید می  تینهایب  یندیاو فر  شودآن می

ساس این مطلب  بر ا رو    ن یجدا کرد. از ا  یگریاز د  توانیرا نم

 .شودی م  فیسوسور تضعطبق نظر  جفت شدن دو عنصر  قضیه  

  ی هادهیبود که ا  یکس  نی( اول1980-1915). روالن بارت  10

  ر یبه تصاو  ،ه بودافتیتوسعه    یشناسرا که از زبان   یشناسنشانه 

متحرک    ری و تصاو  یغذا، عکاس  غاتیعنوان مثال، تبلبه   ،ی بصر

  ی از جنبه ها  یدیبه کار برد. کار بارت خالصه مفتبدیل و  

نشانه  ارا  یشناسمهم  گرفت  قرار  بحث  مورد  باال  در    ئه که 

  ی بود که چگونه معان  نیا  لیدهد. اساساً، او به دنبال تحلیم

تصاو به  ما  م  ریکه  آنچه   « یعی»طب  جهینت  م،ی دهینسبت 

نحو  ریتصاو  یعنی.  ستین  مینیبیم آنچه    ۀدر  از  ما  درک 

عنوان مثال، نسبت دادن  به   .ستندین  یو جهان  یهیبد  مینیبیم

به   بدون شرح    کیمعنا  که  متن  ایعکس  باشد   همراهی    آن 

ا  اریبس بر  عالوه  است.  تصاو  یمعان  ن،یدشوار  به  ما    ر یکه 

  ، اگرچه شوندمی   مربوطخاص    یفرهنگ  هایدورهبه    میدهیم

 به تنهایی  که فرهنگنیز توجه داشته باشیم    باید به این نکته

 .  کند  نییاسخ ما را تعطور کامل پ به   تواندینم

 ۀ مرتب ای) 4دنوت شده  یرا به معنا  یبصر آنی  ری. بارت تأث11

معنا یاساس  یمعنا  ایاول   و  آن   یفرهنگ  ی(  به  ما  که  را 

 
4 Denoted 

.  نامدیدوم( م  ۀمرتب  یمعنا   ای)5کنوت شده    یامعن  میدهیم

آنچه توسط    صیبه تشخ  دنوت شده  یمعنا   گر،یبه عبارت د

عکس    ای  ریتصو )مثالً  است  شده  ثبت  و    کیعکس  راهب( 

معنا    ر،یتفس  یبرا  ریتصو  فراخواندناشاره به    کنوت شده  یمعنا

نقطه  شیدن به مقصود نویسنده و یا حتی  فرم بخ،  دنیبخش

  د یمف  پیشینۀ  کی  امر می تواند  نیامقابل قصد نویسنده، دارد.  

  ی در فرهنگ بصر  یشناسکاربرد نشانه   یبررس  یبرا  و مناسبی

ه در نظر گرفت  جنبۀ از    ن،یبر او عالوه   کندیفراهم م  یو ماد

تأث  توانی م  ،یفرهنگ  یمعان  شدن تفکر    ریبه  بر  بارت 

پساساختارگرا  انهیپساساختارگرا کرد.  را    ،ییاشاره  زبان 

را    یساختار   ندیافر  کیبلکه    ند،یب  یساختار نم  کیعنوان  به

ریبرا  )  ندیب  یکننده ممصرف  ای  نندهیخواننده، ب  ۀبر حسب رابط

ا60،  2002 در  تأک  نی(.  تأث  یشتری ب  د یراستا،  و   ریبر  زبان 

 . داردمعنا دارد، وجود    جادیکه فرد در ا  ینقش

 ها و بازنمایی بصری هنر بصری نشانه 

  د،یشباهت و تقل میدر مفاه «یی»بازنما ۀ شی. با توجه به ر12

م د  انیدر  معنا  یبصر   ریتصاو  گر،یعوامل  در  خود    یاغلب 

که    شوندیتر از خود زبان در نظر گرفته مو واضح  ترمیمستق

  گر، یمتفاوت است. به عبارت دنیز    گریبه فرهنگ د  یاز فرهنگ

و احتماالً    نشده  یزبان رمزگذار   کیعنوان  را به  یبصر   ریتصاو

  وند یپ  ۀ جیدر نت  ن،یبر اعالوه  در نظر می گیریم.  در معنا  یجهان

  شتر یهنر ب  ،وجود دارد   انیب  ۀدی و ا  یهنر تجسم  عمیقی که بین

  ن یشده است. بنابرا  یتلق  یناخودآگاه و اساس  ،یاز زبان شهود

  ی فرهنگ  یهایژگیفراتر از وتوان گفت که تصاویر بصری  می

 .  دنیآی م  رونیکه از آن باست  

5 Connoted  
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توسط سه   «یمختلف »وسوسه سنت آنتون  یبصر  یهاشینما  -1 ریتصو

ی  (، سمت راست: سالوادور دال6- 1505بوش )  موسیرون ی: هچپ هنرمند

(1946 ) 

  تواند ی مانند متن مه  یبصر  ر یتصاو  مجسم کردننظر،    نیاز ا.  13

حاکم بر درک    یزبان  یهاباشد، اگرچه الزم است نسبت به مدل   دیمف

  ر، ی اول، عناصر تصاو  ۀ . در وهلمیمحتاط باش  یبصر  ییاز بازنما  ،ما

ها را به  ندارند، که الزم است آن   یمشخص  نیبرخالف کلمات، قوان

دهند.   لینشانه را تشک کیتا  کنیم بیبا هم ترک یخاص  یهاروش 

فرهنگ    رایشوند، زینم  دهیدر هم تن  یو معان  ریتصاو  ن،یبر اعالوه 

  ی خاص  یبا معان  ریدهد. تصاو  یم   وندیها پلغت کلمات را با مدلول آن 

میه  به مرتبط  تمثبه   ،شوندم  مثال،  بودا،    ریتصاو  ایها    لیعنوان 

د.  نندار  ازی ن  یزیمتما  ایمشخص    یبه زبان بصر  معانی  نیاکه  ی حالدر

داد   حیبا کلمات توض  توانیم  زیخاص را ن  ریتصاو  یمعان  ،همچنین

بنابرا م  نیو  بصر  یاریبس  میتوانی ما  را تصور    یاز اشکال  مختلف 

- 24،  1996پاتس  در ذات خود حاوی معنی نیستند. )  که  میکن

  ۀ س وسوسکه داستان کتاب مقدّ  یاز هر تعداد نمونه، آثار هنر  .(26

  ی هامشابه اما به روش   یتیبه روا  کنند،یم  جسمرا ت  یسنت آنتون

منظره به    کیصحنه را در    ی. هر نقاش کنندیمتفاوت اشاره م  اریبس

هرد در ذات   ،یبوش و دال  ،یکه دو نقاشی حالو در  کشدیم  ریتصو

است  متفاوت    اریبا بوش بساما نقاشی دالی  العاده هستند،  خارق   خود

  ی دال  یکه نقاش  یترسناک در حال  انهیگراطور واقع بوش به   چراکه

  ی خاص  ۀو بر جنب  بوده  انهیگراعتیطب  نیز  سزان  کردیاست. رو  ییایرو

 .  یجنس   ۀوسوس  -تمرکز دارد    تیاز روا

و یا قابل    نشانه  یک  عنوانبه  یهنر بصر  معادل بودن مفهوم.  14

ها و بعداً انتزاع به    ستیونیامپرس  خوانده شدن توسط افرادی مثل

کش امپرس  دهیچالش  بازنما  ها ست یونیشد.  دادن  قرار  هدف    ییبا 

باشد که    نیهدفشان ا  توانستندی و انتزاع م  یبا ادراک بصر   ی بصر

  ی مانند رومتن   یهاتیفیاز ک  یم و عاریمستق  یعاطف  یاوه یبه ش

  ی اهداف  نیحال، چن  نی(. با ا27،  1996)پاتز    اثر داشته باشند  نندهیب

  م، یو معنا هست  تیبه دنبال اهم  ریما ناگز  چراکه،  بوده اندمشکل ساز  

  به  م،یخواه  یشده م  یرمزگذار   ریتصو  نیترحیهمانطور که از صرو  

پوالک در   کسونج یا که انتزاعات قطره م یکن یفکر م تیواقع نای

  کند.ی م  یمنظره را تداع  ینقاش  «یت»واقع  گر،ید  ینشانه ها   انیم

  ز یتماعنوان حایلی میان ما و نقاشی می شود.  در واقع همین عمل به

نوعی  به   دنوتد بودن و کنوتد بودن  یمعنادو    نیبارت ب  قائل شدن

در مورد آنچه اساساً    میتوان  یم  ما  ۀاست. همنیز  مرتبط  مدیگر  ه  به

خواه    م،ی( توافق داشته باشیریتفس  ی)بدون معنا  مینگریبه آن م

  ی مدلول ایمونه، اما چه معنا    یآب   یلوفرها ین  ایانتزاع جکسون باشد  

عالوه بر    م؟یکن  یم  جادیو ا  میده  یرا نسبت م  یگر ید  یهاو نشانه 

نها  ن،یا در   میتوانیما م  ۀم»ه  ۀدارد که دربار  یی چه معنا  تیدر 

که از   یا برجسته  یآثار هنر  م؟ یصحبت کن  م« کنی  توافق  …مورد

  ی غرب  یهانهی)بارتس و همکاران( در زم  یانتقاد  ۀینظر  ریزمان تأث

از نظر زبان،    ی نسبت به درک هنر تجسم  یاند، تا حدود شده   دیتول

 اند.ها و رمزها آگاه بوده ها، دال نشانه   ای

نمونه15 به  کردن  نگاه  از  قبل  ا  ییها.  هنر  نیاز  میکه    ،یآثار 

  ی برا  یالهیعنوان وسبه یشناساز نشانه  یجالبۀ ( استفاد1998) بال

ارائه کرد.    جیارتدکس را  دنیبه چالش کش  به جهت  ری خواندن تصاو

بر  تیجود حال  در  باروک  نقاش  هولوفرنس    دنیکاراواجو،  سر 

قرار گرفته    یمختلف  ریمورد تفاس  یستینی( در نقد فم1598-1598)

دانند:  یزن و مرد م  نیب  یاز نابرابر  یلیرا تمث  ینقاش  نیاست که ا

شود که   ی در حال گردن زدن او است، اما گفته م  تیاگرچه جود

در واقع ابراز محبت  کرده است.    یکاراواجو هولوفرنس را با آن نقاش

عالقۀ به یک   و  تا  باعث گشته  به جودیت  نسبت  او  از حد  بیش 

است که    تیجود  یدر تضاد با تلق  نیا  ..قهرمان تراژیک تبدیل شود.

صرفاً  هم    امر  نیا  لی. دلشدات انسانی باظاهراً فاقد هرگونه احساس 

زن    تیتوانست با جودیو نمهست  که کاراواجو مذکر    بوده است  نیا

 ابراز همدردی خوبی داشته باشد. 



 

فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی  

1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

 
که   یخون-ی مخصوص انشانه  متمرکز شدن رویبا   . میکه بال16

کند. در    یمخالفت م  ریتفس  ن یبا ا  -جهدیاز گردن هولوفرنس م

اشاره    ۀوهل بال  پ  دارداول،  خون،  عالمت  نماد    وندیکه 

عبارت د  شاخصه،  تصویری)آیکون( به  نماد است.  به    گر،یو  نشانه 

به    چراکه،  آیکون محسوب می شودرنگ و خون،    نیب  ۀرابط  لیدل

  ی عموم  یتداع  لیشود، و به دل  یبدن هولوفرنس مربوط م  هوضوح ب

  ت ی رسد ماه  ینظر مبه  ن،یاست. عالوه بر ا  نیبا شور و خشونت نماد

حال، بال    نیکند. با ا  یم  تیرا تقو  ینقاش  ییگرانشانه، واقع   نینماد

ا عالقه   نیبه  اموضوع  چگونه  که  است  واقع   نیمند    یی گراعالمت 

تضع  یفرض ز  یم  ف یرا  غ  رایکند،  به طور  در   یقبول  رقابلیخون 

م  میخطوط مستق بدن هولوفرنس جدا    یحرکت  از  آنقدر  و  کند 

  ه یاندازد. سا  یم  هیسا  ،ینیب  شی پ  رقابلیغ  دنی پاش  یاست که به جا

خود آن را مانند شمشیری تلقی   که ما  کندی م  جادیا  یانداز چشم 

 شتر یب  نیکند که ا  ی. بال اشاره مهمان بریدن باشدکنیم که کارش  

 .  است  یعناصر بصر   یمنطق  یدهدر تضاد با سازمان 

که خون به دنبال حرکت    میفهم  ی ما معموالً م  گر،یبه عبارت د .17

رنگ و بوی معما گونه    یتا حدود   ینقاش  جه،یاست. در نت  ریشمش

در   -   ی لیدال   -ها  حل راه   یما شروع به جستجو  رایزگیرد  به خود می

م  «ی»خطا  نیا  اتیجزئ تفسمیکنیآشکار  ا  ری.  مورد  در    ن یبال 

 گیرد.می  تنشأ  تیمسئله از عل

برهم زدن    یبرا   -  فتدیاتفاق ب  یز یشود چ  یچگونه اعمال باعث م  -

انسان  نیا   م یترس  تی موضوع که کاراواجو هولوفرنس را با احساس 

.  موجب شودرا    تیجود  روحبیظاهر    ایکرده است تا احساس سکون  

در   افتنی  تینیاز ع  یاعنوان نشانهصورت به  نیا  ریظاهر در غ  نیا

شود. در واقع، عالمت  یم  ریتعب  یتیجنس  ری صاوت  گریبا د  وستاریپ  کی

م ما کمک  به  نقاش  کندیخون  به  یتا  چالشرا  مورد    یعنوان  در 

و  یچگونگ به  درک  دادن  مؤس  نی ا  جواب  چگونه  که    میتوانیال 

ما    تواندی م  یشناختنشانه   دید  کی  ن،ی. عالوه بر امیبخوانو    میبدان

»ا در  تفس  نجایرا  اکنون«  بدون    ریو  دهد،  تحلیل   قرار  آنکه 

  ننده یباز هم ممکن است بر نقش بدانشگاهی روی آن داشته باشیم.  

امیکن  دیخاص تأک  یهانهیدر زم با    ی برا  یگرید  لیحال، دل  نی. 

تفس از  احتمال  ریاستفاده  خطرات  به  اشاره  تحل  یبال،    لیدر 

  ی ت از نظر دستور مثال، آنچه ممکن اس  نیاست. در ا  یشناختنشانه 

باشد، هم داشته  بصر  شهیمعنا  نظر  کلمه    عنام  یاز  از  بال  ندارد. 

  ا یال روشن است که آؤس کی نیکند. ا یاستفاده م اریبس ت«ی»عل

 . ریخ  ایکننده است  نظر قانع   نیکاراواجو واقعاً از ا  یاو از نقاش  دید

  

 

 

 

 

 

 بوم، اندازه نامشخص.  یبرمه، رنگ روغن رو  ل،یماگ زابت یال - 2 ریتصو

 ل یتحل  یبرا   یشناساز استفاده از نشانه   یا بال نمونه  کهیم  ری. تفس18

در    یشناسنشانه از    یآگاه  گر،یهنر است. نزد هنرمندان د  یخیتار

  ، یرلند ینقاش ا  ل،یماگ  زابتیاست. ال   یواقع مقدم بر خلق آثار هنر 

که به مفهوم قرن نوزدهم    ه استکرد  دیاز مناظر را تول  ی امجموعه 

  سمیمفهوم در هنر وابسته به رمانت نیا چراکه  پردازد،ی م یاز متعال

  ی موضوع مربوط م  نیاست که به ا  یمفهوم  بودن  ارائه شده بود. واال

  دن یرا از جمله د  بتیاز ه  یتوان حس بزرگ   یشود که چگونه م

توص،  حس  نیا  کهدرحالی کرد    جادیا  عتیطب قابل  زبان    ف یدر 

  ق را دوباره خل  کیرمانت ینقاش یظاهر کل لیمگ  یهای. نقاشستین

  از طرفی دیگر نیز اما    ،دهدمهم و عالی را انتقال می  میو مفاهکرده  

چ  کلی   یتیفیک  یدارا  کامالً آن  معتقد  یز یاست که  ما    م یرا که 

به آثار    ی. با نگاهدهدیارائه کنند، ارائه نم  دیبا  ییهای نقاش  نیچن

م  ل،یمگ م  میشویمتوجه  چگونه  به   میمفاه  توانیکه  را  واال 

واال    یچگونه معنا   گر،یداد، به عبارت د  وندیپ  خاص  یبصر   یهازبان 

  ی نکته ضرور  نیذکر ا  نجایما از آن است. در ا  یفرض  ۀمقدم بر تجرب

 ش«ی»صفحه نماتبدیل به    تجربه رامی تواند عنصر  است که زبان  

تجربه    یبرا  یالهیزبان وسکرده و یا آن را از ما دور سازد. در واقع،  

  ش ی پ  ،یبا مدلول بصر   یدادن دال نوشتار  وندیدر پ  لی. مگستین

  ی باز  یکشور  تیرا در مورد ماه  یخاص  یهافرض ش یفرض ها، پ

ب  یم به  که  تصو  ،یواقع  انیکند  نقاشینم  دهیکش  ریبه    ی شود. 

  ل یمگ  گر،یباشد. به عبارت د  ییتواند در هر جایاست که م  یامنظره 

)رنگ    نیمع  یکدها  ۀآگاهان  یکشد تا با دستکار ی م  یما را به چالش

  ب ی عج  یزهایچ  افتهی  میآلود، حس فاصله، حس تعممه   یقرمز، نما 
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  یکه چگونه دال »برمه« را درک م  به این نکته برسیم(  ...و  بیو غر

 . میکن

  

 

 

 

 

 1978، 21بدون عنوان شماره  لمیشرمن، ف یندیس - 3 ریتصو

  ی عنوان نشانه بررس»زن« را به  ۀدیشرمن ا  یند یس  ی. عکس ها 19

زنانگ  ییهانشانه  یعنیکند.  یم رسانه   یاز  در    ی کا یآمر  یهاکه 

  ی رساز یاول، شرمن درک تصو  ۀشده است. در وهل  ریفراگ  یشمال

سبک    ای  یاو لفاظ  چراکه  کند،یم  قیزبان تصد  کیعنوان  را به  یبصر

نوآر،    لمی)با عنوان ف  50  ۀده  وودیلها  یهالمیرا از ف  یخاص  یبصر

بر قدرت    دیسنَ  نی. اردیگی( به کار م اه«یس  یهالمی»ف  یبه معنا

م  هالمیف  نیا  یبصر   ی هاعکس   کنندیاست که تماشاگران تصور 

در واقع  موجود. اما،    یهالمیاز ف  یی هاهستند، تکه  ییهاشرمن عکس 

ت  یواقع  نیو ا  و داستان  به دلیل عدم وجود روایت.  اینطور نیستند

و هم   حاضرهم  نقش اصلی و مرکزی را دارد،    هموارهکه شرمن، که  

ها  عکس از طرفی نیز  (،  میکنیاو را درک نم   «ی)ما »واقع  است  بیغا

عنوان نشانه در نظر ها را بهما آنتا  به ما این مفهوم را القا می کند  

نها  نیبنابرا  .بگیریم در   م،یده یم  صیتشخ  ای  م،ینیبی م  تیآنچه 

طر  ییهاراه  از  که  تصاو  قیاست    ی خاص  یهاده یا  توانندیم  ریآن 

ا  ؛کنند  جادیا ا  نیدر  زنان. توجه داشته    ییها  دهیمثال،  مورد  در 

معموالً سنار  یهاکه عکس   دیباش تداع  یوها یشرمن  را    ی »زنانه« 

  ن، یعالوه بر ا  اما  ؛»زن در خطر«(  ای  زیانگ)مانند زن وسوسه   کنندیم

نشانه »زن«   رایز  شود،ینشان داده م  دهیچیپ  زین  یاشهیکل  شنهادیپ

 نیا  ،مبنا  نیمدلول مرتبط شود. بر ا  کیبه   قیطور دق  به  تواندینم

هدف    نیو همچن  سندهیشرمن نو  م یدانیاست که م  ل یدل  نیبه ا

است  یهاموضوع عکس  به  خودش  که  آنجا  تا  م  و  او    رسدینظر 

  ی معان  ایاست، عالمت »زن« بر معنا    یتیمختلف هو  یاجراها   ریدرگ

 . ستیثابت ن  یخاص

 
6 COOP Himmelblau 

 ی در طراح یبصر یی و بازنما یشناسنشانه 

مربوط    و کارکرد زبان  تیبه ماه  یشناسگفت نشانه  توانیم.  21

وضع بصر  نسبتاً  تی)خواه  زبان  فریمبهم  و  شمار    ییندهایا(  به 

تول  آیدمی معنا  آن  توسط  م  دیکه  درک  تحلشودیو   ل ی. 

  ی نقش فرد را از نظر چالش با هر مفهوم  ای  تیموقع  یشناختنشانه 

  ت یذهن نیو بنابرا کندیم قیصد ت یجهان ایواحد  ایثابت  یاز معنا 

که    یشود. راه مهم  ریدرگ  ء یش   ای  ریبا تصو  ایبه صورت پو  تواندیم

رسمتوان  میرا    فردیت ا  شناخت  تیبه  که   تیواقع  ن یدر  است 

  موجودیت عنوان  توان بهیرا م  اء یو اش  ریخواندن ما از تصاو  ایادراک،  

  شناخت نظر،    نیاز ا  ،یشناختنشانه   لی. در تحلنشان داد  یاجتماع

بصر   یرمزگذار   یچگونگ ماد   یفرهنگ    واقع،   در  است.  یو 

دهد. تا  یم  وندیپ  یها را با معانکه نشانه  است  یاجتماع  یقراردادها

همان  شده است، معنا    یرمزگذار   یو ماد   یآنجا که فرهنگ بصر 

 تواند باشد.  نیز نمی  یهیبد  نیو بنابرا   ست ین  ء یشیک    ای  ریتصو  ذات

  6کوپ هیمل بال   یسقف شرکت معمار  لیتبد  ،یطراح  دید. از  22

به زبان   توهین و حمله   کی(  4-1983)  نیدر و  یقانون  به صورت

به  یمعمار  یسنت  یها سقف،    کنندۀمداخله   کیعنوان  است. 

نئوکالس   کیدر    7پرخاشگر  به    ک،یساختمان  را  ازما    طرفداری 

معمار  تیماه کند  یزبان  می  تعردعوت  شامل    کیکالس  فی. 

،  شود یم  ...حس عظمت و  ،یکپارچگ یتعادل،    ،یاز هارمون  ییهاده یا

آن، ناهماهنگ، مزاحم، نامتقارن و    متضاد  انگریسقف نما  کهدرحالی 

  ی از توسعه سبک معمار   یهر گونه تصور  ن،یمدرن است. عالوه بر ا

  گر یسبک د  نیگزیجا  ای  نیگزیسبک جا  کی-  یخط  شرفتیاز نظر پ

.  داشته باشندکه دو سبک در کنار هم وجود  قابل توجیه نیست  –

واقع،   کهدر  معمار  آنچه  سبک  مورد   -م«یدانی »م  یدر 

و   - یهیو بد  فیمنفرد، قابل تعر  یعنوان موجود به  ییگراک یکالس

مدرن    ۀرابط سبک  حسب  بر  کش  ایزمان،  چالش  به    ده یمعاصر، 

  جاد یا  یبرا   هاها و تضادتوان گفت که تفاوت در واقع می شود.  یم

 شده است.   ختهیرفرو   دیجد  یهانگاه و    دیجد  یهانشانه 

 

 

 

7 Aggressive Intervention 



 

فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی  

1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

 
 

 

 

 

  

 

 ( 4-1983) ن یدر و  صورت قانونیبهسقف   لیتبد  - 4 ریتصو

  ت یحما یتواند برا یوجود دارد که م یشتر یب اریبس یها. نمونه23

به   ای  ینگاه کردن به طراح  یبرا   یشناسنشان دادن کاربرد نشانه  ای

 نیهم  دی استفاده شود. اما شا  یآن در عمل طراح  نشیب  یریکارگ

برهه از    نینسبتاً جوان است و در ا  یارشته   یطراح  مییبس که بگو

مع  خ،یتار بر  مفهومیبر    نا،تمرکز  نشانه  همان  ارائه    یشناسکه 

و    فرم  ۀرابط  یبررس  یبرا  ید ی و مف  یابزار اساس  تواندی م  کند،یم

 و هدف آن از نمایش دادن باشد.   یموضوع طراح


