یادداشت

روز

نسبت تکنولوژی و فرهنگ
و نظام ارزشی چیست؟
در ایــن مقالــه مالحظــه میکنیــم کــه
تکنولــوژی فعالیــت ذاتــی و غیــر قابــل
چشم پوشی بشر اســت که با توجه به
نیازها و امیال انسان و در جهت تامین
محمدرضا
اهــداف بشــری بــه قســمتی از رفتــار و
واعظ
فعالیت های انسانی تبدیل شده و روز
به روز هــم بر نفــوذ و تاثیرگــذاری آن بــر فرهنــگ و نظام
ارزشی جامعه افزوده می شــود ،به طوری که در دنیای
مدرن امروز چشم پوشی از این فعالیت غیر ممکن و غیر
قابل تصور شده است.
تکنولوژی؛ فعالیت ذاتی بشر
تکنولوژی فعالیت ذاتی بشر است؛ این عبارت ،ادعای
بسیاری از فیلسوفان است .عموما دو نظر برای تعریف
تکنولوژیوجوددارد؛عدهایآنرابهعنوانیکابزار می
انگارند و معتقدند تکنولوژی صرفا ابزاری است که بشر
به کمک آن ،به منظور تامین نیازهای خود و دیگران،
به تغییر محیط و طبیعت پیرامون می پردازد .نظر دوم
متعلــق بــه برخــی از فیلســوفان همچون جــوزف پیت
اســت .آنها تکنولوژی را یک فعالیت انســانی می دانند
و معتقدند تکنولوژی ابزاری برای به کارگیری نیســت،
بلکه به کارگیری ابزار است.
در حقیقت ،پیت ،تکنولوژی را « انسانیت در مقام کار»
تعریفمی کند؛بهعبارتدقیقترمطابقبااینتعریف،
تکنولــوژی خلق و بــه کارگیری ابــزار بــرای تغییر محیط
اطراف به منظور رفع نیازهای بشری است]1[.
همچنین شــاید بتوان پاســخ به این پرســش را که چرا
انسان ها تکنولوژیکی رفتار می کنند و این فعالیت برای
آنهــا چــه ضرورتــی دارد ،در نیازهایــی جســتجو کرد که
انسان در صدد برآورده کردن آنهاست.
آبراهــام مازلــو ایــن نیازهــا را نیــاز فیزیولوژیکــی ،نیــاز
بــه ایمنــی ،نیاز بــه تعلــق خاطــر و محبــت ،نیاز بــه ارج
و اعتبــار و نیــاز خودشــکوفایی مــی دانــد .همینطــور
فردریــش راپ در کتــاب خــود بــا نــام «فلســفه تحلیلی
تکنولوژی» معتقد اســت انســان ها در خلق تکنولوژی
ســه انگیــزه عمــده دارنــد :نخســتین انگیــزه ،نیــاز
پایــه ای بــرای بقاســت ،در درجــه دوم ،انگیــزه قــدرت
و کنتــرل قــرار دارد و ســومین انگیــزه بــا قابلیــت هــای
عقالنــی بشــر مرتبــط اســت ]2[.بنابرایــن مــی تــوان
گفت کــه تکنولــوژی ،نوعــی رفتار ذاتی انســان اســت و
انســان ها به منظور تامین نیازهای گونا گون زندگی به
فعالیت های تکنولوژیکی می پردازند.
امارابطهمیانتکنولوژیومقوالتیچونفرهنگونظام
ارزشی چگونه است؟ برای پاسخگویی به این پرسش،
ابتدا باید به تعریف واژه فرهنگ پرداخت .در این زمینه
تعاریف زیاد و مشابهی برای فرهنگ وجود دارد .اجماال
مجمــوع فــرآورده های عقلــی و هنــری ،آداب و رســوم،
اخالق ،عقاید ،قواعد و عرفیات یک مجموعه انسانی را
فرهنگ آن مجموعه می خوانند.
اندیشه اصلی درمورد فرهنگ این است که هر جامعه
انسانی هویتی دارد و این هویت به منزله مادری است
که همه آداب و رســوم ،هنرها ،اخالق ،علوم و مذهب،
فرزنــدان آننــد ]3[.ا کنــون با در دســت داشــتن چنین
تعریفمتداولیاز فرهنگ،بهمنظور بررسیرابطهمیان
فرهنگ و تکنولوژی ،بهتر است به دنبال یافتن پاسخی
برای این پرسش باشیم که آیا تکنولوژی امری خنثی و
عاری از محتوای ارزشی است؟
به عبــارت دیگــر آیــا تکنولوژی مســتقل از ایــن مقوالت
اســت و بــه کارگیــری آن در یــک جامعــه بــر فرهنــگ و
ارزش هــای آن جامعه تاثیرگــذار نخواهد بــود و یا اینکه
تکنولــوژی بــا ظهــور خــود در جامعــه ،فرهنــگ و نظام
ارزشــی حا کم بر آن جامعه را متاثر از جلوه های خویش
می کند؟
خبر

روز

بررسی بینش والیی و هویت
انقالبی در خانه انقالب

گزارش

با وجود قول و قرارهای قبلی؛

بیان ارتباط میان زبان و جهان
از نگاه تئوریسینهای زبان

تلویزیوناز «ربنا»یشجریانخالیماند
ظاهــرا تصمیمــی بــرای پخــش «ربنــا» بــا صــدای
شــجریان گرفته نشــده بــوده ،امــا وقایعی کــه از روز
گذشــته رخ داد و همچنین نقدهایــی درباره پخــش «ربنا» از
تلویزیونبهخودمطرحشد کهاحتمالپخشنوایشجریان
را در رمضــان بــه صفر رســاند و «ربنــا»ی شــجریان در رمضان
امسالاز تلویزیونپخشنخواهدشد.به گزارش«تابناک»،با
یهــا از پخــش «ربنــای» اســتاد
وجــود آنکــه برخــی گمانهزن 
محمدرضا شــجریان در ایام ماه مبارک رمضان از شبکههای
سیماحکایتداشت،براساسآخرینپیگیریهای«تابناک»
در هیچ یــک از شــبکههای تلویزیونی اســتفاده از نــوای این
استاد موسیقی کشورمان در دستور کار نیست و نوای «ربنا»
با صدای دیگر اساتید پخش می شود .پس از آنکه محمدرضا
شــجریان در جریان وقایع 88عنوان کــرده تلویزیون همواره
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بدون اجــازه او آثــارش را پخــش میکند،
گفت:صداوسیمابهجز«ربنا»حقپخش
هیچکدام از آثارش را ندارد ،اما در نهایت
این نــوا نیز همچــون دیگر آثــارش پخش
نشــد و مواضعی که در آن مقطع از سوی
شــجریان بیــان شــد ،باعــث حذفــش از
فضایرسمیموسیقی کشورشد.
معاونــت وقت ســیما کــه در ســال 1389
از پشــت صحنه مجموعه تلویزیونی«نــون و ریحــون» بازدید
می کرد ،درباره صحت و سقم پخش نشدن ربنای شجریان و
دیگر آثار وی از صدا و ســیما گفت«:شجریان به دلیل مواضع
ضدانقالبی و مواضع بدی که در رابطه با مردم خودش گرفته
اســت ،دیگــر صالحیــت کافــی بــرای حضــور در قلب مــردم را

نــدارد .او خودش چهره خــود را مخدوش
کــرده اســت .مــا امیدواریــم کــه همچنان
فرصــت باقی باشــد تــا ایشــان بازگردنــد تا
نظام هم دســت لطف خود را برسر ایشان
بکشــد».همزمان بــا بازگشــت میرباقــری
بــه معاونــت ســیمای رسـ ـ ــانه مل ـ ــی،
سی ــدفضلاهللشریعتپناهیدر مصاحبه
ای گفت« :با توجه به صحبتهای انجام
گرفته ،ماه رمضان امســال احتمال دارد صدای ربنای استاد
شجریانهنگامافطارازتلویزیونپخششود».هفته گذشته،
در جلسهمدیرانسیماباریاستآقایعلیاصغرپورمحمدی
صحبتهاییانجام گرفت،مبنیبراینکه ماهرمضانامسال
ربنای استاد شجریان از تلویزیون پخش شود .در آن جلسه،

تصمیمی مبنی بر اینکه همه شــبکهها ربنــا را پخش کنند یا
یک یا چند شــبکه خاص ،گرفته نشــده بود .شریعت پناهی
به سرعت گفتههایش را اصالح کرد و گفت« :من نگفته بودم
که قطعا ربنای ایشان از تلویزیون پخش میشود ،بلکه گفته
بودم که این مــورد منوط به نظــر معاون جدید سیماســت و
در این باره باید ایشــان به این جمعبندی و قطعیت برسند.
در همین فاصله ،شریعت پناهی از شبکه یک رفت و علیرضا
برازش جایگزین او شــد .با انتخاب برازش ،مشخص شد که
پخش «ربنا» از شــبکه اول سیما منتفی اســت ،اما همچنان
گمانهزنیهاییدربارهپخش«ربنا»باصدایاستادمحمدرضا
شجریاناز سایرشبکههامطرحبود کهباتوجهبه گفتو گوی
شــجریان با روزنامه ایــران و پخش آلبــوم تازه شــجریان ،این
گمانهپررنگترشد.

فرهنگ و هنر

سال یازدهم ،شماره 2668
پنجشنبه
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نمایشگاه شکستنی در موزه هنرهای معاصر اصفهان برپاست

هرچهبتاستبشکن!

جمال
احمدی

ایـن روزهـا موزه هنرهـای معاصر اصفهـان میزبان نمایشـگاهی با عنوان« شکستنی»اسـت.
ایـن نمایشـگاه به واسـطه چیدمان غیـر متعارف المان هـای هنری آن و همچنیـن نحوه بیان
سـاختار شـکنانه آن را بایـد بـرگ زریـن نمایشـگاه هـا در فصـل بهار دانسـت .رویکـرد اتخاذ
شـده در این نمایشـگاه بیشـتر به سـمت آشـنا زدایـی از اثر هنری و داشـتن برخـوردی جدید
با آن است.

دغدغه آشنایی زدایی
بیانیهایننمایشگاهبااینعبارتآغاز میشود:ماندگارترین
جریان های هنری  ،کنش های ســاختار شکنی هستند که
مرزها ،چارچــوب هــا و قالب هــای رایــج را در هم شکســته و
افق دید مخاطب را بــه زوایایی متفاوت از آنچــه می پندارد،
هدایــت مــی کنــد .از ایــن روی دغدغه شکســتن و آشــنایی
زدایــی در اثر هنــری رویــه ای نهادیــن در هنرمندان پیشــرو
است .ســنگ بنای این نمایشــگاه مجموعه آثاری است که
داعیهساختار شکنانهدارد.برایرسیدنبهمرزهایساختار
شــکنی ،در قدم اول آنها خــود را از مدیــوم رها کرده انــد ،آثار
در اینجــا به رســانه خاصی داللت نمــی کنــد و در قالب های
مرســوم قرار نمی گیرد .اتفــاق دیگری که در این نمایشــگاه
مــی افتــد بحــث متریــال اســت ،متریــال نمایشــگاه بــر روی

سرامیک استوار اســت ،اما هر جا که هنرمند حس کرده که
این متریال برایش محدودیتی اســت آن را شکســته اســت.
تا کید دیگر این نمایشگاه بر روی آشــنایی زدایی از اثر هنری
است،آثار در اینجاپدیدهایهستند کهخودرادر بافتزمان
و مکانی همراه با زبان عرضه می کنند و از سنت خاصی برای
خلق پیروی نمی کنند .گرچــه در درون بعضی از آثار ســنت
تاریخی حفظ شده است و می توان رگه هایی از آن را در آنجا
دیدولیسنتامریرابهاثردیکتهنکرده،بلکهامرسنتاز آن
رویفراخواندهشده کهشکستهشود...
چندوجهیشکستنامکانپذیراست
نمایشگاه های گروهی همواره با این آفت همراه هستند که
آثار بدون یک فکر منجسم در کنار یکدیگر قرار می گیرند ،آثار

از

بهمنظور انتقال بینش والیی و هویت انقالبی
به نســل جوان نشســت «عــزت الهــی ،همت
مردمــی ،هدایت روحانی» ویژه گرامیداشــت حماســه
تاریخــی  ۵رمضــان در خانــه انقــاب اســامی و والیــت
اصفهان برگزار میشود.
این نشســت و هماندیشــی با محوریت تبییــن اقتصاد
مقاومتی و اقــدام فعالین فرهنگی با حضــور نخبگان و
مدیران فرهنگی شهر برگزار می شود.

همدیگر را تقلیلمیدهند.یکیاز ویژگیهایبرجستهاین
نمایشــگاه ،برخورد چندگانه با مفهومی با عنوان شکســتن
اســت .این برخورد چندگانــه به دلیل آنکــه مدیوم آثــار ارائه
شده عموما با یکدیگر فرق دارند ،لذا آثار برای یکدیگر تهدید
به شــمار نمی روند و به هر اثر فرصت حدوث داده می شود.
در انتخاب آثار ســعی شــده اســت که عــاوه بر آنکــه یک نوع
پرداخت مجزا نســبت به مفهوم وجود داشــته باشــد کلیت
نمایشــگاه زیر ســوال نرود .اما مفهومی که این نمایشگاه به
دنبال ارائه آن است ،چیست.
شکستنمرز بینمخاطبواثر
شکســتن مفهومــی اســت کــه در اینجــا دنبــال مــی شــود.
خوشــبختانه برخورد با« شکســتن» محدود به قواعد زبانی
نشــده و عالوه بر وجه فعل شکستن بر مفهوم شکستنی که
همان صفت اســت تا کید شــده اســت .اما مراد از شکســتن
چه در قالب فعل بودن آن و چه در قالب صفت آن چیست.
در رویکرد های ســاختار شــکنی در مورد هر موضوعی اولین
چیزی کــه مورد هدف قرار می گیرد ســنت اســت .ســنت به
معنای انباشــت فرهنگ اســت که در قالب یک ســری عرف
جاری باز تولید می شــود .در این نمایشــگاه به سنت حمله

شده اســت ،اما این حمله از روی عناد و دشمنی نبوده
بلکهدر یکبیانارتیستیکهمراهباسوالهایاساسی
چــون« :عــدم کارایی ســنت» « ،نداشــتن اثر بخشــی در
دنیــای امــروزه »و «عــدم پویایــی در ســنت» بــه چالش
کشیده شــده اســت .اتفاق دیگری که در این نمایشگاه
سعی بر ایجاد آن است شکستن مرز مابین اثر و مخاطب
است ،در اینجا آثار با توجه به نوع چیدمانشان ،سعی بر
ایجادتعاملدارند،اینکهافرادبتواند از درونیکاثرعبور
بکننــد ،آن را بشــکنند ،با آن بــازی کننــدو  ...تالش این
نمایشگاهمذبوحواقعمیماندبهدلیلوجودراهنمایانی
که به نظــر نگارنــده نباید باشــند ،چــرا که وجــود مراقب
برای چنین نمایشــگاهی می تواند از کارایی آن بکاهد و
حا کمیت غالب را به نوعی دیگر با وجه نمادین بازتولید
می کند .برخوردموزهایشدنباچنیننمایشگاهیآن
را از بین خواهد برد.
اتفــاق دیگــری کــه در این نمایشــگاه مــی افتــد تا کید بر
کنش مندی اســت .که این کنــش منــدی را باید تالقی
اندیشــه های گونا گون در مــورد نمایشــگاه و همچنین
وجهتعاملیبودنآناست.این کنشدر دوسطحخالق
اثر و همچنینمخاطبتاکیدوعرضهشــدهاست.عموم
متنهــای کنــار اثر خــارج از ایــن دو نیســتند یا بــر کنش
هنرمند تا کید دارند مثل« من نمی دانم کدام شکست
خورده ،اما می دانم کدام شکســتنی اســت» که دانایی
کنشیاستهنرمندبر گزیدهوبهماایننوع کنشراعرضه
می کند از طرفی دیگــر ،در برخی از بیانیه ها به مخاطب
نهیب می زند که کنش اش را انتخاب کند ،برای نمونه«
شایداینبار نوبتماست»
الیه سوم
چــه هنــگام ایــن نمایشــگاه کامــل مــی شــود؟ بــرای
نمایشگاه هایی از این دست که تا کید بر روی شکستن
برخی اصول می کند و همه چیز خــود را به عنوان پدیده
ایمطرحمی کند کهدر بافتمکانیمنظور محل گالری
نیز تغییر معنا شاید بدهد ،اما مهم تر از همه اینها پروسه
آغازیــن چنیــن نمایشــگاه هایــی در شــهر حتما بایــد با
یکسریمباحثنظریهمراهشودتابیشترالیههایآن
برایمخاطبانباز شود؛چرا کهبانمایشگاهیبکروتکرار
نشدنی مواجه هســتیم که نمی توان از انبار تجربه های
زیباشناختیو...برایفهمآناستفاده کرد.
گل سرسبد بهار گالری ها
بهجراتمیتواننمایشگاهشکستنیرااز حیثوسعت
نمایشگاه و همچنین نحوه ارائه و فکر و ایده ای که آن را
پشتیبانیمی کندنمایشگاهقویبهحسابآورد کهقطعا
اثرخودرابرزیستههنرمندانومردمخواهد گذاشت.

نگاره ها

«بالغت ،بدیع و بیان»
در کتابفروشیها
نشر فاطمی کتابی از حسن انوری را با موضوع
«بالغت ،بدیع و بیان» روانه بازار کتاب کرد.
به گزارش مهر ،انتشارات فاطمی کتاب «بالغت ،بدیع
و بیان» را به قلم حسن انوری و یوسف عالی عباسآباد
روانه بــازار کتــاب کرد.ایــن کتــاب در بخش نخســت از
مطالب خود به معرفی «بدیع لفظی» و در فصل دوم به
معرفی «بدیع معنوی» پرداخته و سعی کرده با تعریف
اصول این دو مســاله به موضوع بالغت در زبان فارسی
وارد و درباره آنها شرح و تفسیر ارائه کند.
کتاب در بخش سوم خود قالبها و اصطالحات ادبی را
بههمرا همثالهاییتعریف کردهاستودر کنار آننیزبه
ارائه توضیحات تفسیری در این زمینه پرداخته است.
فصلبعدیاین کتابنیزدربارهعلمبیانوشاخههایی
نظیر تشبیه ،استعاره ،کنایه و مجاز است.
مولفان این کتــاب به اذعان خود ســعی داشــتهاند که
متن حاضــر را مطالبق با آخرین ســرفصلهای مصوب
وزارت علوم و به صورتی کاربردی تالیف کنند تا اثر مورد
اســتفاده و قابل توجه دانشــجویان و پژوهشــگران قرار
بگیرد.

دیوارنگارهجوزفهرمانچیست؟

دیوارنگارهزشت!

عمومــا کاربــرد دیوارنــگاره های شــهری برای
تلطیف فضا و همچنین دادن جلوه های زیبا
به فضاهای شــهری اســت ،اما این مســاله نباید سبب
شــود که دیوارنــگاره ای بر دیوار شــهر قــرار بگیــرد که از
بافت و هویت شــهری فاصله داشته باشــد و به صورت
یک زایده در شهر نمایان شود.
یکــی از بهترین نمونه هــای چنین آثاری کــه در پیوند
بــا روح شــهر اســت دیوارنــگاره معــروف جــوزف هرمان
است.
این دیــوار نگاره در ســالیان پــس از جنــگ جهانی دوم
خلق شــد ،نــگاه بــه مســائل کارگــری در ایــن اثر بســیار
مشهود است.

در ایــن اثــر آدم هــا بــه صــورت زمخــت و پیچیــده ای و
نامتناسب کشیده شــده اند .قرارگیری این آدم ها خبر
از روح خســته و ناراحت همه بازمانــدگان از این جنگ
مهیب و هولنا ک می دهد.
از طرفی ایــن اثر بــه خوبی برشــی از آن تاریــخ را به همه
مردم می دهد.
این اثــر ســالیان بعــد در موزه قــرار داده شــد .مــوزه ای
شــدن ایــن اثــر نشــان از ایــن مــی دهــد کــه ا گــر آثــار در
برخورد با مردم قرار بگیرند و ماحصل زمانه خود باشند
قطعــا مــی تواننــد عــاوه بــر وجــه هنرمندانه یــک وجه
ماندگاری نیز داشته باشند و برای مردم ارزشمند تلقی
بشوند.

نقاشی آرشیل کورگی چه می گوید؟

خداحافظعزیزانمن!
نقاشی از عکس ها امروزه بسیار رونق دارد .افراد
مختلفی از این تکنیک استفاده می کنند تا از
بحران ایده ای که گریبان گیر آن شده اند خالص شوند.
این وجه باز نمایی و باز تولید عکس در مدیومی دیگر ا گر
که همراه بــا ظرایفی نباشــد قطعا به یک تکنیک ســاده
تبدیل می شود.
می خواهیم اثری را به شما نشــان بدهیم که در آن یک
نقاشی از عکس کشــیده شده است ،شــاید در نگاه اول
یک بازنمایی ســاده باشــد ،اما بــه خطوطی کــه بدن را
کشیده اند دقت کنید ،نوعی از ارتجاعی بودن را به ذهن
میآورد،وقتی کهبدانیمعکسدستچپدرهشتسالگی
هنرمند گرفته شده است.

روز

بیشــتر ایــن ارتجاعــی و تمنــای بازگشــت به گذشــته در
نقاشــی که در  70ســالگی هنرمند کشــیده شــده اســت
نمود پیدا می کند و به ذهن متبادر می شود.
از طرفی گل های مادر را ببینید که دیگر در نقاشی وجود
ندارند ،گویــی مادر ســفیدی مرگ را در آغــوش گرفته و
دیگر خبــری از مادر شــاداب بــه همراه گل هــای زیبای
لباسش نیست.
تــا یادمــان نرفته بــد نیســت هنرمنــد این اثــر را به شــما
معرفــی کنیــم ،آرشــیل کورگی کــه بــرادر زاده مارکســیم
گورکی است.
این اثــر به ما مــی گوید که کشــیدن از عکس بــه معنای
انتقال مو به موی آن نیست.

نخستین نشست «هنر در گفتمان شهری» با
موضــوع اســتراتژ یهای گفتــه پــردازی در
گفتمانهایتبلیغاتیباحضوردکترمرتضیمعین،عضو
حلقه گفتمانشناســی تهران در موزه هنرهای معاصر
وابسته به سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان
برگزارشد.دکترمرتضیمعینی،عضوحلقه گفتمانشناسی
تهــران در ایـ ـ ــن نشســت بــا اش ـ ــاره بــه ویژ گیهــای
نشانهشناسیاظهار داشت:نشانهشناسیالگوهاییرا
معرفی میکند که بر اساس آن متون را میخوانیم و این
متن میتواند گفتوگو تبلیغاتی ،عکس ،کاریکاتور و یا
فضای واقعی باشد .نشانهشناســی مدرن بر روی متن
کار میکند ،ما ابزارهای خواهشــی را در نشانهشناســی
معرفی میکنیم که به کمک آنهــا متن را مورد خواهش
قــرار میدهیــم.وی افــزود :نشانهشناســی بــه گونهای
الگوییتحلیل گرایانهاستوالگوبهمعنایتقلیداست
و بــر اســاس آن الگــو تقلیــدی متــن خودمــان را مــورد
خواهــش قــرار میدهیم.عضو حلقه گفتمانشناســی
تهران با اشــاره به شکلگیری چهار اســتراتژی گفتمان
تبلیغاتــی در از مســاله مشــترک نشــانه شناســان
خاطرنشــان کــرد :معتقــدم دغدغه نشــانه شناســان،
سهــای تبلیغاتی و زبان شناســان به عنــوان گفته
آژان 
پردازان تبلیغاتی دغدغهای مشترک است .همانطور
کــه تئوریســینهای تبلیغاتــی از ارتباط میــان گفتمان
تبلیغاتــی و محصــول تبلیغاتــی صحبــت میکننــد،
تئوریســینهای زبان نیــز از ارتباط میان زبــان و جهان
صحبتمیکنند.
بــر اســاس نظــر تئوریســینهای تبلیغا تــی،
گفتمان تبلیغاتی به کاالی ما ارزش میدهد
وی تصریح کرد :مســاله اصلی نشانه شــناس مبتنی بر
ارتباط میان کارکــرد زبان و ریشــه و بنیاد معناســت و از
سمتیدیگر،مسالهاصلیبرایتئوریسینهایتبلیغاتی
این است که ارزش و معنای کاال از پیش مشخص بوده
و گفتمانتبلیغاتیاست کهبه کاالیماارزشمیدهد.
معینی بیان کرد :چهار استراتژیک در گفتمان تبلیغاتی
از سوالهای مشترک باال آغاز میشود و بحثی جدی به
نام مربع معناشناســی وجود دارد که در زیرســاخت هر
متنیمربعمعناشناسیمطرحمیشود کهمربعجایگاه
جای گیری مقولههای بنیادی معنایی کلی است.
توجــه بــه مربــع
معناشناسی
وی بــا بیــان اینکــه مربــع
معن ـ ــاشناسی ی ـ ــکی از
مهمتریــن تئوریهــای
مساله
معناشناسیمکتبپاریس
اصلی
به شــمار میآید ،گفت :ما
نشانه شناس
بایــد در تبلیغــات دو ضلع
مبتنی بر
ضــد یکدیگــر را پیــدا کرده
ارتباط میان
و بــر اســاس آن اقداماتــی
ابتدا
را داشــته باشــیم کــه
کارکرد زبان
ـه
ـ
ب
ـان
کارکــرد بازنمایــی زبـ
و ریشه
مولد
تنها
اینمعنا کهزبان
و بنیاد
ـمت
ـ
ـ
س
ق
معنــا نیســت،
معناست
دوم کارک ـ ــرد مولدیــن
زبان اســت که برای زبان و
گفتمانتبلیغاتیخودایجادمعنیمیکنند.عضوحلقه
گفتمانشناسیتهراناظهار داشت:باتوجهبهاینالگو
باید چهار مدل تبلیغاتی را جداسازی کنیم پس کارکرد
بازنمایی الگوی تبلیغاتی کارکردی است که ابتدا درباره
محصول اطالع داده و ارزش واقعــی محصول را معرفی
میکند ،کارکرد مولدی گفتمــان تبلیغاتی نیز کارکردی
است که محصول را از روزمرگی جدا میکند.
نگاه به کارکرد بازنمودی گفتمان تبلیغاتی
وی با اشــاره به دو ضلع دیگر مربع معناشناســی افزود:
ابتدا کارکردبازنمودی گفتمانتبلیغاتیاستو گفتمان
تبلیغاتــی تنها حمل کننــده ارزش بــوده کــه در برابر آن
تبلیغات تخیلی قرار دارد؛ به این معنا که کاال را از فضای
زندگی خارج و خود بــه تنهایی به آن معنــا میدهد که
در این مســاله زبــان و گفتمــان تبلیغاتی دیگــر بازنمود
نیست و مولد معناست.معینی خاطرنشان کرد :زمانی
که اقدامات مطرح شده صورت گرفت ادعا بر این داریم
که با مربع معناشناسی تبلیغات را از یکدیگر جداسازی
کردهایم ،باید دانســت گفتمان ســاز تبلیغاتــی چگونه
عمل کند که تــا گفتمان خود را به صــورت واقعی جلوه
دهد که ابتدا واقعی جلوه دادن این گفتمان مبتنی بر
ساختاری روایی و توصیفی باشد.
بیان تفاوتهای تبلیغات کالسیک در دنیا
وی تصریح کــرد :در این گفتمان متــن و تصویر یکدیگر
نهــای تبلیغاتی
را بــه هــم ارجــاع میکننــد و در گفتما 
زمانهای خطی حا کم اســت ،در ایــن گفتمانها بازه
یشــود و این نوع تبلیغات به عنوان
زمانی نیز دیده نم 
تبلیغات کالســیک دیگر در دنیا مرســوم نیستند که در
این نوع تبلیغــات فعالیت ذهنی برای کشــف رمزهای
نشانهای وجود ندارد.
عضو حلقــه گفتمانشناســی تهــران بــا بیــان اینکه در
تبلیغات امروزی نفی تبلیغات ارجاعی میکنیم ،گفت:
اغلب تبلیغات فرانســه به ســوی تبلیغات انحرافی و یا
به معنای دیگر غیرمســتقیم میرود که در آن تبلیغات
فرد باید رمزگشــایی کنــد و با یک نــگاه معنــای تبلیغ را
متوجه نمیشود که اینگونه تبلیغات متنوعتر و زیباتر
هستند.
وی بیان کرد :این نوع گفتمــان در اثباتگرایی متضاد
اســت کــه اندیشــه اصلــی آن تولیــد معنــا در گفتمــان
بــه شــمار م ـیرود کــه ایــن نــوع گفتمــان بــا اصطــاح
یشــود و در تضاد با عقاید
گفتمان پارادوکســال گفته م 
از قبل تعریف شــده قــرار دارد و در بســیاری از موارد این
گفتمانها به خواننده شک میدهد و آن را شگفتزده
میکند.
گفتنی اســت؛ سلســله نشســت های«هنــر در گفتمان
شهری» از ســوی ســازمان فرهنگی تفريحی شهرداری
اصفهان در فواصل زمانی مختلف برگزار می شود.

