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 1علی رویین

 15/6/97، تاریخ تایید:15/4/97تاریخ دریافت:

 چکیده
های انحصاری سینما در عصر دیجیتال و رویکردی  ها و کارویژه کوشد با تمرکز بر شاخص پژوهش حاضر می

های ادراک تن در سینما بپردازد. برای انجام این کار، نخست با ارائۀ  شناسی و تحلیل نظام شناختی، به گونه جامعه

اصلی پژوهش در خصوص چیستی مفهوم و تعاریف کاربردی از عنصر تن و جایگاه آن در هنر سینما، مسئلۀ 

 -3اَبژه، اُبژه و سوژه-شناسی  های جامعه در سه گونۀ اصلی تن در نظریه 2کیت کریگانمعنای تن با تمرکز بر آرای 

در  4ویتکینگانۀ ادراکی  های پیشنهادی و شش های یادشده و تمرکز بر نظام بندی شده و سپس، برپایۀ گونه صورت

شناسی تحلیلیِ این عنصر در  ناختی، اجتماعی، ادراکی، لمسی، دیدمانی و جسمانی( به گونهش گسترۀ هنر)نشانه

گانۀ  های سه شود. در گام سوم، فرضیۀ اصلی پژوهش مبنی بر دگرگونی ریخت سینمای دیجیتال پرداخته می

های  ی مناسبات و تفاوتشدن سینما، با سنجش تطبیقی و تحلیل به واسطۀ دیجیتالی -اَبژه، اُبژه و سوژه-ادراک تن

کارکردی و ساختاری این عنصر در سینمای دیجیتال و آنالوگ، مورد سنجش قرار گرفته و نهایتا، فهمی کاربردی 

شود. برآیند پژوهش حاضر، امکان تحلیلیِ  های ادراک تن در سینمای دیجیتال ارائه می از چیستی گفتمان و گونه

ترین سطح از  راکی را به اثبات رسانده و نظام ادراک لمسی را، در پایینشناختی، اجتماعی و اد سه نظام نشانه

های اصلی پژوهش مبنی بر  کند. همچنین، فرضیه های سینمایی قلمداد می انطباق و توان برای ادراک تمامیِ گونه

رگی گونۀ سوم: با انگاشت چی-گانۀ تن در سینما های اصلی و سه های ادراکی ویتکین در تحلیل گونه کارآمدی نظام

 شود. تن سوژه، به ترتیب تایید و رد می

 شناسی هنر، سینما، رسانه، ابژه، سوژه.  گفتمان و ادراک تن، جامعههای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

کوشد انگارۀ خود را مبنی بر دگرگونی جایگاه  چنانکه در چکیده گفته شد، پژوهش حاضر می   

ها و  و تعریف تن و گفتمان آن در سینمای عصر دیجیتال، به واسطۀ دگرگونی در نظام

ای پیشنهادی  به آزمون گذاشته و همزمان، شیوه -شناختی در ساحت جامعه-های ادراک  شیوه

مای عصر دیجیتال به دست دهد. برای انجام این فرایند در گام نخست، برای فهم تن در سین

های اصلی این نوشتار  مفاهیم کلیدی مورد نیاز در پژوهش تعریف شده و پس از آن، به پرسش

در خصوص چیستی و شرایط امکان تغییر و دگرگونی احتمالی تن و گفتمان ادراکی آن در 

 . شود سینمای عصر دیجیتال، پرداخته می

 پیشینه

های  توان گفت، کمترین سهم از پژوهش های اطالعات علمی کشور می با استناد به پایگاه   

های حوزۀ تن تعلق دارد.  معناشناسی و هنر به پژوهش شناسی، نشانه شده در حوزۀ جامعه انجام

شناسی معطوف و محدود به شاخۀ  معناشناسی و جامعه دایرۀ پژوهش و خوانش تن در هنر، نشانه

ها بوده و بر این اساس، پژوهش حاضر نخستین پژوهش  در هر یک از این رشتهتخصصی 

گرفته و همسو  های صورت ای دربارۀ تن در سه حوزه یادشده است. اما از میان پژوهش رشته میان

شناسی  توان به این عناوین اشاره کرد: جامعه اند، می با پژوهش حاضر که به تحلیل تن پرداخته

شناسی را با  ( سیر پیدایش این شاخه از جامعه1387ناقشات)از اباذری و حمیدی، ای م بدن و پاره

شناسی بدن زنانه مورد  دوگانۀ ذهن بدن و جامعه  نگاهی تاریخی و توصیفی و تمرکز بر تقابل

( با تمرکز بر 1381بازخوانی قرار داده است. بدن به مثابه رسانۀ هویت)از آزادارمکی و چاوشیان، 

شناختی تن، متغیرهایی چون جنس، سن، تحصیالت و  عمده در خوانش جامعهسه مضمون 

نفر از ساکنان تهران و برای دریافت چگونگی مدیریت بدن، مورد  825سرمایۀ فرهنگی را روی 

( ضمن معرفی رویکردهای 1386سنجش قرار داده است. جوانان، بدن و فرهنگ تناسب)از ذکائی، 

ای کمی در خصوص نسبت تصویر ذهنی جوانان فعال  ز بدن، مطالعهروانشناسانه به تصویر ذهنی ا

ای و شیوۀ  در حوزۀ تناسب اندام به عمل آورده و در برآیند، رابطۀ معناداری میان تبلیغات رسانه

های فرهنگی و  دهد. در بدن و داللت مصرف و شتاب جوانان برای رسیدن به تناسب تنانی ارائه می

شناسی تن،  ( پژوهشگر کوشیده است ضمن معرفی جامعه1387اجتماعی آن)از جواهری، 

اجتماعی)شامل بدن و: نابرابری، قدرت، تنظیم اجتماعی، هویت، ذهن و معنا، -های فرهنگی داللت

شناسی تن به دست دهد.  اخالق( آن را نیز بررسی کرده و تصویری از حدود و مرزهای جامعه

بنیادهای فلسفی عطف به بدن نزد مرلوپونتی) به  شناسی بدن؛ افول متافیزیک و برآمدن هستی

( با تمرکز بر آرای مرلوپونتی و با رویکردی تطبیقی، به بازخوانی تاریخ 1391قلم بیتا نقاشیان، 
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شناسی پزشکی پرداخته است. در بدن و دین)از  تفکیک دو مفهوم بدن و روح و نقش آن در جامعه

رخورد دین با تن، نخست تصویری کلی از ابعاد بدن ( پژوهشگر برای توصیف شیوۀ ب1387غراب، 

-شناسی ارائه داده و پس از آن، به معرفی مفاهیم کاربردی در این حوزه در مطالعات جامعه

پردازد. در بدن و مصرف فرهنگی)به قلم سعیدی،  می-های بدن آگاهی، تصور بدن، تکنیک بدن

های شماری از  ا و دیدگاه( نسبت تن و جامعۀ مصرفی، از راه بازخوانی آر1386

اما در حوزۀ نشانه  شناسان)گیدنر( توصیف و ارائه شده است. شناسان)مارسل موس( و جامعه انسان

(، 1394های گفتمانی) معناشناسی حایل هایی دیگر از جمله نشانه توان از پژوهش معناشناسی می

لعۀ پروتزسازی گفتمانی: چرا (، مطا1388معناشناسی گفتمانی) شناسی ساختگرا تا نشانه از نشانه

(، مقاومت، ممارست و مماشات گفتمانی: قلمروهای گفتمان و 1396دروغ روایی پروتز است؟)

های  (، بررسی و تحلیل کارکرد پادگفتمانی نامه1394) معناشناختی آن کارکردهای نشانه

(، همگی به 1390(، بررسی شرایط تولید و دریافت معنا در ارتباط گفتمانی)1395) نیمایوشیج

شناسی  های انجام شده در حوزۀ نشانه قلم حمیدرضا شعیری اشاره کرد. نیز، از دیگر پژوهش

شده  های ترجمه ( و شماری از مقاله1389شناسی سینما نو)از خیراندیش،  توان از نشانه سینما می

 دیگر نام برد.

  1سینما و عصر دیجیتال

یجیتال، ارائۀ تصویر و تعریفی جامع و کاربردی از ضرورت آغازین برای کاوش در سینمای د   

گسترۀ معنایی عصر دیجیتال و مفاهیم سازندۀ آن است. عصر دیجیتال، به سان دیگر مفاهیم 

بندی این  اجتماعی، معلول و محصول دورۀ کوتاه و رخدادهای ناگهانی نیست؛ فهم و صورت

می، فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژیکی در های گوناگون عل عصر، تنها با انگاشت تحوالت و جریان

ای از رویدادهای موازی که در گسترۀ  ( مجموعه7: 1382شود؛)خوارزمی، زندگی بشر میسر می

ژرفی از دانش بشری به صورت پیوسته در حال تغییر و تحول بوده و در برآیند خود، 

 ه است. ها متفاوتی از زندگی را برای آدمی فراهم ساخت رویکردهای تازه و سبک

 
 های بنیادین و معرف عصر دیجیتال)ماخذ: نگارنده( . ویژگی1شکل

                                                           
1 Digital age 
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 باشد. به زبان ساده، تبدیل اطالعات آنالوگ به دیجیتال یا فرم عددی می 1دیجیتالی کردن

دید صنعتی است  ( در تعریف سینمایی اما، سینمای دیجیتالی تحولی از زاویه1: 1387)امامی،

و  0)یعنی به کارگیری 2ای شیمیایی تولید تصویر جای خود را به فرایند رایانهکه در آن، فرایند 

در جهان هنر و  4( این فرایند، محصول تحوالت تکنولوژیکی180: 1381.)قهرمانی،3دهد ( می1

فناوری بوده و به گواه صنعت کنونی سینما، پیوسته در حال به روزرسانی و ارتقای مدام خود 

ادشده، بدون دگرگونی افراد جوامع گوناگون در ساحت روانشناختی، فرهنگی . فرایند ی5باشد می

های  و اجتماعی میسر نبوده و از این رو، عصر دیجیتال برآیند دگرگونی انسان مدرن در ساحت

ثبات را رقم زده و  شونده و بی های چندگانه، تبدیل گوناگونی است که برای او، هویت یا هویت

آورد. بنابراین،  اگونی از تعامالت اجتماعی و ارتباطات انسانی را پدید میهای گون همزمان، سبک

 . 6شود، مگر با پدیداری و خواست انسان دیجیتال جهان و عصر دیجیتال میسر و پدیدار نمی

 شناسی پژوهش  روش
تحلیلی( قرار -های کیفی)توصیفی شناختی، در زمرۀ پژوهش پژوهش حاضر از ساحت روش   

وۀ تحلیل آن بر اساس دو الگوی پیشنهادی کریگان و ویتکین، برای مواجهه با گرفته و شی

معناشناختی آن، استوار شده است. روش کار، آزمون توان تحلیلی نظام  عنصر تن و تحلیل نشانه

شناختی، اجتماعی، ادراکی، لمسی، دیدمانی و جسمانی( از سه  گانۀ ویتکین)نشانه ادراکی شش

بندی کریگان بوده که برای رسیدن به دو هدف اصلی  ، اَبژه، سوژه( در صورتگونۀ اصلی تن)اُبژه

معناشناختی  بر اساس رویکرد تحلیل نشانه -های ادراک تن شناسی و تحلیل نظام گونه-پژوهش

 . اند در سینمای دیجیتال)به مثابه یک نظام فراگیر ارتباطی(، گزینش شده

                                                           
است، تعاریف ارائه شده در این نوشتار دربرگیرندۀ وجوه و تعاریف کاربردی عصر دیجیتال در تمام الزم به ذکر  1

است، برای فهم مفهوم دیجیتال در   اند؛ بدیهی های دانش نبوده و صرفا برای کاربرد در حوزۀ سینما ارائه شده حوزه
 یاز است.های مجزا و متمرکز دیگر ن های دیگر، به پژوهش تمامی وجوه و دانش

دان  ها منجر به دیجیتالی شدن را، نظریۀ کلود شانون)ریاضی بسیاری از مورخان کامپیوتر، ریشۀ آغاز فعالیت 2
 دانند. برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به: آمریکایی( می

 ("A Mathematical Theory of Communication" By C. E. SHANNON: 1948) 

از تاریخچه و چگونگی دگرگونی در سینما نگاه کنید به مقالۀ سینمای دیجیتال برای دریافت تصویری جامع  3
 .  1381نوشته محمدباقر قهرمانی، 

اما سویۀ اصلی پژوهش حاضر، دربرگیرندۀ تاثیرات دگرگونی دیجیتالی سینما در شیوۀ دریافت و ادراک عنصر  4
 ورد بررسی و کاوش قرار نخواهد گرفت.های تکنولوژیکی و فنی م تن متمرکز شده و از این رو، ویژگی

برای آگاهی بیشتر دربارۀ جزییات و قواعد سینمای دیجیتال در ایران، نگاه کنید به فرم کیفیت سینمای  5
 دیجیتال در پایگاه رسمی سازمان ملی استاندارد ایران

 (http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=46644) 

 در بخش بحث و بررسی آمده است. « انسان دیجیتال»شرح و واکاوی مفهوم  6
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 مفاهیم کلیدی
نامی که برای شیوۀ تفسیرش -بندی مبحث انتزاع ( صورت1395خود)کیت کریگان در کتاب 

دارد که  را، بر چهار پایه و انگاشت اصلی استوار ساخته است؛ در یکمین پایه اذعان می -نهاده

خود، با یکدیگر  2مندِ تن 1در جایگاه هستندگان یا موجوداتی اجتماعی، از راه وجودِ -انسانها-ما

مندیِ ما اثرگذار است. دومین پایه،  گیریِ تن روابط اجتماعی ما، بر شکلارتباط داریم و واقعیت 

های گوناگون را گوشزد  مندی در جوامع و فرهنگ های ساختِ تن گونی روش بودن به گونه آگاه

مندیِ انتزاعی به روابط مبتنی بر  شدن روابط فاقد تن داده کند. سومین پایه بیانگرِ ترجیح می

که  همچنانها است. به سخن دیگر،   های زندگی تن از سوی عرصهمندیِ مستقیم،  تن

مندی مستقیم از اولویت زیستی  شوند، تن های اجتماعی با گذر زمان دگرگون می بندی صورت

دهد)فرایندی که در  مندی انتزاعی می ها کنار رفته و جای خود را به روابط فاقد تن روابط تن

نشانه معناشناسی تبلور یافته و تحلیل خواهد شد.(. در پایۀ  پارۀ دوم نظری این نوشتار یا همان

تر در تفسیرهای  چهارم بر ارتباط داشتنِ تغییرات و تشدید فرایندهای انتزاع با تغییرات وسیع

شدن  جهان فیزیکی و رابطۀ ما با آن تاکید شده و کریگان این فرایند را، باعث تشدید عضالنی

شدن آن)تن به مثابه کاال( قلمداد  پذیر و توصیفی( و کاالیی ممندی)تن به مثابه شی تقسی تن

 (24-26: 1395کند.)کریگان، می

سازی و انتزاع  کریگان در ادامۀ پژوهش خود و با اتکا بر چهار پایۀ یادشده، از راه مضمون

؛ دهد های تن در جوامع ارائه می بندیِ خود را از گونه های نگرش اندیشمندان به تن، دسته شیوه

کند( و چه  شناسانه)تن چگونه زندگی می چه هستی-پردازی دربارۀ تن که او نظریه چنان

را، از اواخر قرن بیستم تا کنون، به لحظۀ تاریخی  -شود( شناسانه)تن چگونه شناخته می معرفت

( این شیوه، دربرگیرندۀ سه 22کند.)همان:  ، تعبیر می3خاصی در بازسازی تن از راه انتزاع

بژه، اَبژه و سوژه است. هر یک از این سه بازسازی تن از راه انتزاع، بیانگرِ چگونگی بروز ساحت اُ

 گیری تن اشاره دارند. های شکل و ارائۀ تن در اجتماع و در سینما بوده و به جنبه

معناشناختی استوار شده و از  اما پارۀ نظری دیگر این نوشتار بر دستگاه خوانشگری نشانه

بندی دیگری از خوانش تن در این دستگاه یا نظام نظری ارائه کرد تا  د دستهبای این رو می

گانۀ تن، فرایند ساخت معنا نیز واکاوی و دریافته  های سه شناختی گونه همزمان با بررسی جامعه

گیری جریان دریافت معنا در حوزۀ  شود. برای رسیدن به این هدف، مرور تاریخ و فرایند شکل

                                                           
1 Being  

2 Embodiment  

 مفهوم انتزاع در بخش مفاهیم کلیدی شرح داده شده است. 3
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ی اجتناب ناپذیر است، اما از آنجا که بازگویی و خوانش چندبارۀ این تاریخ به شناس دانش نشانه

بندی و گنجایش نوشتۀ حاضر است، بنابراین از ذکر آن خودداری شده و نویسنده  دور از صورت

نشانگی، -کوشد با معرفی منابع اصلی در این حوزه و تحلیل کارکردهای چهارگانۀ آن می

 سازد. نیاز احتمالی یادشده را برطرف می -انگیپادنشانگی، حایلی و جسم

 مند : تن قاعده1اُبژه
ای از تن که  یابد. گونه ها و قواعد بیرونی شکل می تن اُبژه، تنی است که برای انطباق با رژیم

ای اجتماعی  هایی که تن را اُبژه مند یاد کرد. به طور کلی، نظریه توان از آن به تن قاعده می

ها، به اندازۀ مطالعات جوامعی که تن را  ند مطالعات جوامعی هستند که تن در آندانند، برآی می

هایی که تن را  پردازند، انتزاعی نیست. نظریه دانند و به افراد و جامعه می ای اجتماعی می سوژه

دانند بر مطالعاتی در چهارچوب یک فرهنگ یا فراسوی یک فرهنگ، در عرض زمان و  اُبژه می

مندی و تحت نظارت بودنِ تن  ( قاعده27-30وب زمانی خاص استوارند.)همان: در یک چهارچ

های تن اُبژه است. به سخن دیگر،  توسط ذهن و پایداری این دوگانگی)ذهن و تن(، از ویژگی

مندکردن تن اجتماعی در سطح خرد)هنجارها، آداب و رسوم و دیگرمانندها( و در سطح  قاعده

 دهد.  دینی و قانونی( روی میکالن)ساز و کارهای سیاسی، 

مند  بودن تن، نخستین ویژگی آن قلمداد  در خوانش آغازین تن در سینما، اُبژگی یا قاعده

های فردی و جمعی گروه یا سازندگان یک اثر  شود؛ چراکه تن در سینما، برآیند انگاشت می

دی برای به دست باید از مجموعه قواع سینمایی است و در جایگاه بازنمود این خوانش، می

مندی به واسطۀ ساحت دوگانۀ  آوردن هویت ارگانیک و سینمایی خود، پیروی کند. این قاعده

در صورت تکرار)در طول  -یعنی ایستایی در نظارت ذهنی و قواعد حاکم)قواعد سینمایی(-خود

 یابد.  یک فیلم( در زمانی واحد، سیری پایدار و بدون دگرگونی می

های نمایاندن، گفتمان غالب اثر، زمان و مکان،  نما، منوط به شیوهاُبژگی تن در سی   

چهارچوب فرهنگی و سرانجام، مناسبات ارتباطی و اجرایی رایج در سازگان سیاسی و 

اندیشگانی حاکم بر نظام تولید آن سینما است؛ بنابراین، اُبژگی تن در یک فیبم، برآیندی است 

زمینه، با قواعد  جرایی حاکم بر تولید یک فیلم که در پساز چهارچوب و سازگان اندیشگانی و ا

شده از سوی اجتماع مولد خود همسو یا ناهمسو بوده و بر این اساس در حیات خود، در  اعمال

یابد. تن اُبژه، میاندارِ جوامع دربرگیرندۀ تن اَبژه و تن سوژه  شمایل تن اُبژه یا غیر از آن تبلور می

 وطنی)با مخاطب نامحدود( است. خاطب محدود( و گاه جهانای)با م است؛ گاه قبیله

                                                           
1 Object  
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 : تن محدود 1اَبژه 
است و از حد و مرزها و  -مقدس و نامقدس–ای تن اَبژه، تنی است که از لحاظ اجتماعی دوجنبه

کاوانه، معاصر یا تاریخی و  های معنوی یا روان محصول نظریه»رود. این تن  حدود بدنی، فراتر می

ها بر نظارت ذهنی و فردی به  این نظریه« مدرن است. ای یا پست های قبیله فرهنگمطالعات 

هایی هستند که در  فرایندها و رفتارهای تنانی تاکید دارند؛ چه بیشتر این آرا، محصول نظریه

 (27-33ها هستند.)همان:  صدد یافتن امور مطلق و جسمانی در میان فرهنگ

های تن از راه  ادراکات و ساخت-ر سه حالت گوناگونتن اَبژه، در جایگاه شبح فردی د

های هماهنگ برای نظارت رشد نابهنجار آن، پاسداری از مرزهای آن و یا تغییر شکل  کوشش

های روانی و یا معنوی برای  بخشد. این تن، برآیند قدرت نظام ای به تن می حیات تازه -کلی آن

های آن عبارتند از: تمرکز بر ادراک  رویژههای مادی و جسمی است و کا ساخت و تخریب جهان

اعضا یا مواد زاید تن، تالش برای تغییر شکل مادۀ تنانی  از راه قدرت و نهایتا، تالش برای 

( بر این 34بازسازی کلی آن مادۀ تنانی از راه نوسازی کامل ادراک و فرایند آن است.)همان: 

 کننده برتری دادن به ذهن یا اذهان نظارتاساس، تن اَبژه کانون عشق و نفرت است و در عین 

ست  )بخوانید مخاطب(، دارای استقالل است)و دخل و تصرف در آن میسر نیست.(؛ جایگاهی

)و البته  بندی تخصصی تن در جهان سینما ساز بخش زمان و زمینه برای جلب توجه و تنفر هم

  2نمایش( به دو صورت کمیک و تراژیک.

علمی، زودتر از نظام اعتقادی و معنوی به  نظامی از باورهای شبه این تن به دلیل اتکا بر

های فردی  یابد. فرایندی که در صورت و زبان نظری سازندۀ خودبرساخت نیروی ذهن دست می

های گروهی  آورندۀ خودبرساخت و به محض گسترش و انتشار آن در سازگان سینمایی، گردهم

 و اجتماعی است. 

 : تن متفاوت3سوژه
سوژه، تنی است که تا حد زیادی در محاصرۀ فرد و تجربۀ فردی بوده و در چهارچوب یک تن 

دانند، اساس  ای اجتماعی می هایی که تن را سوژه تر قرار دارد. در نظریه مجموعۀ اجتماعی وسیع

که به رغم احساس  های فرهنگی است  بندی برداشت تنانی تجربۀ فردی، عالیق فردی یا گروه

اند. به سخن دیگر،  های اجتماعی کلی، به شدت به مطالبۀ حقوق فردی وابسته آل تعهد به ایده

                                                           
1 Abject  

کمیک و تن بندی الگوی درون پارادایمی تن در سینما، به سه گونۀ اصلی تن تراژیک، تن  الزم به ذکر است دسته 2

 های تن اشاره شده است. کمیک، نیازمند پژوهشی جداگانه بوده و در پژوهش حاضر صرفا به نام این گونه-تراژی
3 Subject  
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شدن خود را  های پزشکی است، امکان نظاره تن در ساحت سوژه که برآیند مستقیم آرا و دیدگاه

ن گفت تن از توا سازد و کارویژۀ آن، سوژگی است. در ساحت قیاسی می به طور خاص فراهم می

شناختی: در اینجا  بخوانید اجتماعی یا جامعه-پزشکی نظارت و از سویۀ گفتمانی سویۀ زیست

 ( 37شود.)همان:  برساخته می -هنری و سینمایی

های انفرادی و اجتماعی یا  برساختگی و نظارت، برآیند توامان بودباش تن در هماورد نشانه

شدن در  پیش از یافته و دریافته -سینمایی-حتهمان سینمایی است. تن کنشگر در این سا

ای برای دیده و خوانده شدن قرار گرفته و از این رو،  مندی، در شمایل سوژه رخت قاعده

بخوانید -سازان و سوژه -بخوانید مخاطبان-خواهان شونده از سوی سوژه برساختی نظارت

انند؛ چه این تن هماوردی خو است. از این رو است که آن را تن متفاوت می -تولیدکنندگان

)در ساحت  )در ساحت هنری( و جامعه کنندۀ فیلم است از اُبژگی و اَبژگی تولیدکننده و مصرف

 شناختی(. جامعه

 
 نگارنده(« معناشناسی و سینما)ماخذ شناسی، نشانه شناسی تن در جامعه . گونه2شکل

 :1انتزاع
بندی  تر آن، الیه های عینی ما در میان شیوههای  تر زندگی تن های انتزاعی در طول تاریخ، شیوه

اند. به سخن دیگر،  های نخستین خود پرداخته اند و به جای جایگزینی، به بازسازی صورت شده

ها با سطوح متفاوت و متقاطعی از انتزاع  های تاریخی و همۀ نقاط جهان، تن در همۀ دوره

( بر این اساس، 21-22: 1395)کریگان،اند. شوند و برآیندی سیاسی به همراه داشته ساخته می

مندی یاری رسانده و  های مقابل تن انتزاع رویکردی است جهان شمول که به شناخت صورت

 توان در شکل موارد زیر خالصه کرد: سازد. مفهوم انتزاع را می پذیر می فهم آن را امکان

                                                           
1 Abstraction 
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 (24: 1395. مفهوم انتزاع)برگرفته از: کریگان،3شکل

 پادنشانگی، حایلی و جسمانگینشانگی، 
معناشناسی، تفکیک و تمییز  نخستین گام در تحلیل و دریافت آثار و مفاهیم در حوزۀ نشانه

های هر یک از آنها  میان انواع شناخت در این حوزه و همچنین، معرفی اهداف و ویژگی

شده در این گذاری کاربردی تعیین  بندی نظری و هدف هایی که بنا بر صورت باشد؛ حوزه می

معناشناسی  در گونۀ نشانه -یعنی تن در سینما-نوشتار، به دلیل ماهیت پدیدۀ مورد بررسی

ها و  معناشناسی دیداری: نظریه نشانهشوند. چنانکه شعیری در  دیداری گنجانده می
شناختی و دریافت دیداری دو دلیل  اصلی برای  کند، بعد زیبایی ( اشاره می1391)کاربردها

گفتمان دیداری، دریافت  -به تعبیر او–باید در ذیل  تفهیم دگرگونۀ عناصر بوده، که می تبیین و

دارای وحدت  -فارغ از نوع و گونۀ آن-و تحلیل شوند. چه، تمامی عوامی سازندۀ گفتمان دیداری

و نقطۀ اشتراکی هستند که همانا دیداری بودن و بعد زیبایی شناختی آنان 

 (19-17: 1391است.)شعیری،

 
 ( 20و  19: 1391معناشناسی دیداری)برگرفته از: شعیری، های مشترک در مطالعات نشانه . مقوله4شکل

بر اساس این نقاط شباهت و ساختار اصلی پژوهش حاضر، چهار کارکرد اصلی یادشده بر 

پایۀ چهار مفهوم نشانه، پادنشانه، حایل و جسمانه تعریف شده و در بخش سوم نوشتار، به 

 شود. پرداخته می -اَبژه، اُبژه، سوژه-هر یک از آنها برای فهم سه گونۀ اصلی تن در سینما واکاوی
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( از 23: 1391در تعریف آغازین خود در جایگاه نماینده و معرف یک گونه)شعیری، 1نشانه

های معنایی آن تا  شود. مفهومی که معانی و بخش هر پدیده، ظهور و بروز پیدا کرده و فرض می

ای را پشت سر گذاشته است. نشانه از دید  های گوناگون و فرایند تکاملی پیوسته ز دیدگاهبه امرو

، برهم افزودی است از دال)تصور آوایی( و مدلول)تصور ذهنی( که او، با دو ویژگی 2سوسور

آن را  3یرس کند؛ مفهومی که پی اختیاری و الزامی بودن و رابطۀ الزم و ملزوم از آن یاد می

ای غیرمتقارن تعریف  ای دیگر، برای فردی و با نام و تحت رابطه ای در جایِ برساخته برساخته

کند. بازخوانی و تکمیل انگاشت و تعریف مفهوم نشانه از  بندی می کرده و با چهار ویژگی صورت

نبودن، در حالی که  بندی آن در دو سطح بیان و محتوا و صفت منزوی ، با صورت4دید یلمسلف

داند و نمودی از پیوند و گشایش مرزهای  صول و برآیند رابطۀ این دو سطح میزبان را مح

با انگاشت دوگانۀ دیگری از  5بندی یادشده از یلمسلف، توسط گرمس بیرون و درون. صورت

نشانه، ذیل سوگیری انتقادی سوژه سومی  نشانه و از سطح محتوا به درون سطح بیان به برون

 ( 43-37: 1388کند.)همان،  یاد می 6جسمانهقرارداده شده که از آن به 

توان نشانگی را ویژگیِ نمادین  اما در تعریف کاربردی این مفاهیم برای پژوهش حاضر می

ها  شدنی در تمامی زمان های فهم تنِ سینمایی در هنگام نمایندگی یا نمادبودگی برای دیگر تن

میم پذیری، ثبات در عناصر سازنده و های سینمایی و غیرسینمایی دانست و همزمان، تع و مکان

پذیر، تکثر ساختاری، دستگاه ارتباطی، شیوۀ ادراکی و نهایتا دارای شمایل دیداریِ  سنجش

های سینمایی و  بندی، پادنشانگی ویژگیِ تن معناشناسی دیداری. در این صورت یکسان در نشانه

ترین ویژگی آن  مهم کنندۀ تن در عرصۀ سینما است که دیگر عناصر مرتبط یا توصیف

بخشی به مضمون یا کنش اصلی تن در سینما بوده و نیز در مقام  حمایتگری و مشروعیت

است. ویژگی سوم یا ویژگی  7های پادگفتمانی معناشناختی خود، سازندۀ کنش تحلیل نشانه

 است، تنِ سینمایی را در 8های گفتمانی آفرینی گفتمان حایل یا حایل حایلی که برآیند نقش

                                                           
1 Sign  

2 Ferdinand de Saussure 

3 Charles Sanders Peirce 

4 Louis Hjelmslev 

5 Algirdas Julien Greimas 

6 corps propre 

بخشی و بهبود  پادنشانه برآیند پادگفتمان یا نوعی پوشش گفتمانی است که در دفاع، پشتیبانی، مشروعیت7

ای دارند؛ عنصری که در غیاب آن اثرگذاری کامل نخواهد داشت و در ذیل خود،  آفرینی ویژه اثربخشی نشانه نقش

ی، تفویضی و اتیک)مرامی/سلوکی(، در انواع کنش پادگفتمانی را شکل داده و با کارکردهای ارجاعی، ارزشی، احیای

 (283-268: 1391شوند. )شعیری، سیاسی، فرهنگی و دینی پدیدار می

های گفتمانی از این قرار  های حایل ویژگی -معناشناس ایرانی استاد دانشگاه و نشانه–به تعبیر حمیدرضا شعیری  8

 -عامل پیوند یا جدایی دو جریان -ول و بالعکسسبب عبور دال به مدلمسازی جریان معناسازی و  است: منعطف
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نقش یک یا چند حایل یا واسط تولید، دریافت و انتقال معنا معرفی کرده و توان حایالنگی یا 

سازی یا دورکردن دو معنا یا گفتمان در یک اثر)در اینجا  واسطگی خود را برای نزدیک

گیرد؛ تن در نقش حایل، توان و امکان انتقال معنا را برای مخاطب  سینمایی: فیلم( به کار می

شود. اما واپسین ویژگی  ز فراهم ساخته و به تناسب شیوه و نوع ادراک، فهم و دریافت میاثر نی

معناشناسی از آن، جسمانگی است. چنانکه در تعریف از نشانه گفته  ممکن تن در فهم نشانه

شناسی و از دید گرمس، مفهوم جسمانه که فهم وجودش،  شد، در برآیند تکمیل دانش نشانه

انگاری برای فهم بهتر  قادی مخاطب بوده و تولید آن در فرایند شکلی از تنمحصول خوانش انت

رسد، در جایگاه یک حضور معناساز با دو ویژگی ادراک و احساس، پدیدار  معانی به انجام می

شده که دارای جسمانیت)نه به اندازۀ یک جسم: یک جسم انتراعی( و واسطگی و پوششی برای 

سازد. به سخن  ها را فراهم می (، شرایط امکان فهم جدید از نشانهجسم)در اینجا تنِ سینمایی

قابل تعبیر به نیروی »دیگر، جسمانه نه تنها فراهم آورندۀ امکان و معنای جدید است بلکه 

 ( 183: 1391شعیری،«.)کنندۀ معنا و دخیل در فرایند معناسازی]نیز[ است هدایت

 بحث و بررسی

پارادایمی جدید برای -دربارۀ هنرهای تجسمی و به ویژه نقاشیرابرت.و ویتکین در بررسی خود 
های هنری)در اینجا انقالب آنالوگ به دیجیتال( را  انقالب -(2005)شناسی شناسی زیبایی جامعه

کند. به تبع این  متضمن نوعی از چرخش پارادایمی در فرایند تولید و توزیع خود توصیف می

ادشده در حوزۀ تولید)اکران سینمایی یا پخش فیلم در پیش انگاشت، فهم چرخش پارادایمی ی

شده تا  های تجربه و آزموده های رایج عصر دیجیتال(، نیازمند فهمی متفاوت از شیوه دیگرشکل

های پارادایمی است. بر این اساس،  زمان خلق آثار و محصوالت هنری برآمده از این چرخش

دهد که پژوهش حاضر بر  ارائه می -تجسمی-هنریای برای فهم آثار  ویتکین ساختار نسبتا تازه

معناشناسانۀ تن در سینما را با الگوی وی ارزیابی  آن است تا بر اساس آن، امکان خوانش نشانه

 بیازماید.  -اُبژه، اَبژه و سوژه-کرده و چگونگی این فرایند احتمالی را، بر سه گونۀ اصلی تن

 :  1شناختی های نشانه نظام
دهد. فصایی که  ای رخ می های نشانه نخستین دگرگونی پیشنهادی ویتکین، در گسترۀ نظام 

دربرگیرندۀ دال، مدلول و مرجع داللت بوده و بدون پیروی از فرایند معمول و مرسوم در 

                                                                                                                                        
ایجادکنندۀ  -حضور عناصر دهندۀ هتوسع -از بین برندۀ فشاره و آزادکنندۀ قبض گفتمانی -نندۀ یک وضعیتک دگرگون

 (1394در پایگاه اینترنتی فرهنگ امروز، ).های ارزشی بازسازی کنندۀ نظام -تعلیق و انتظار برای گذر به وضعیتی نو

1 Semiotic system  
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گانۀ یادشده در  ها و عناصر سه گر را به چرخش خوانش نشانه شناسی، خوانش های نشانه شیوه

که نخست از  کند؛ چرخشی  ترغیب می -دال، مدلول، مرجع داللت-از آنهاتعبیر سوسوری 

های   محور به الیه های اُبژه های باالیی آن آغاز شده و از الیه های پایین فرایند انتزاع به الیه الیه

 رود.  محور این فرایند پیش می سوژه

ود و بازنمایی تن و شناختی، چگونگی بروز، نم در فهم تن سینمایی در ساحت نظام نشانه

گری آن در قاب و پردۀ سینما مورد بررسی و تحلیل قرار  نیز، گستره و محدودۀ کنش

مند، اَبژه یا  اُبژه یا قاعده-ای هر سه گونۀ تن  گیرد. نخستین گام در خوانش و فهم نشانه می

 ای و ساختار دربرگیرنده و اجراکنندۀ فهم دستگاه نشانه -محدود، سوژه یا متفاوت

مند، در صورتی که بازتاب و  هاست. در خوانش گونۀ نخست، یعنی تن اُبژه یا قاعده نشانه

گری در حال انجام)در فیلم روی پرده(، نزدیکی بیشتری به مدلول  دریافت مخاطب کنش

مندی تن و به تعبیر بهتر، میزان وابستگی تن به مرجع  داشته باشد، میزان آموختگی و قاعده

شده که  واهد بود؛ چراکه میزان قراردادهای دال و مدلول، به نحوی تنظیمداللت، بیشتر خ

های اصلی اثر، به صورت خودآگاه)برای تولیدکننده( یا ناخودآگاه)برای مخاطب( به  فهم الیه

شود. پس فهم  ای ارجاع داده و منوط می مرجع داللت یا سازگان قدرت حاکم بر نظام نشانه

گذاری و  تن، منوط به میزان گسست و چندالیگی فرایند نشانهمندی یا اُبژگی یک  قاعده

 است.    -در اینجا تن-های آن متن رمزگشایی از نشانه

شناسی است،  های روان سنجۀ اصلی در خوانش و فهم تن اَبژه یا محدود که برساختۀ نظام

هرچه گری آن تن است؛  میزان دگرگونی و تغییر ساختاری و محتوایی تن در جایگاه کنش

تر شود، تن مورد  ها و لغزش فرایند رمزگشایی از یک تن بیشتر و نسبی میزان دگرگونی نشانه

گری  خوانش، از اَبژگی یا محدودیت بیشتری برخوردار است. چه، این تن محدود، توان کنش

کند. پس،  معطوف به ثبات در خوانش نشانه و رمزگان یک اثر را از مخاطب خود دریغ می

های دیگر بیشتر بوده و لغزش خوانشگران رمزها از  ها به نشانه ن فرافکنی نشانههرچه میزا

 رمزگشایی آنها بیشتر باشد، میزان اَبژگی آن تن، بیشتر خواهد بود.

پذیری و سوژگی آن، از دو گونۀ دیگر تن  فهم و خوانش تن سوژه، به دلیل خصلت خوانش

ترین میزان انطباق را با دستگاه یا سیستم تر است. تن سوژه، بیش تر و زودیاب قابل وصول

گذاری و به تبع آن رمزگشایی از خود را، دارد. سوژگی تن، شرایط امکانی را برای فهم و  نشانه

کند که برای آن تدارک دیده شده و از این رو، میزان کُرنش و همسانی و  ادراک آن فراهم می

 های تن است. فیلم، بیشتر از دیگر گونههای تن سوژه با جامعۀ نمایشی یک  همراهی کارکنش

ترین محل بروز و فهم  آید، اصلی برمی -شناختی نشانه-ها که از عنوان این نوع نظام چنان

 -نشانگی، پادنشانگی، حایلی و جسمانگی-معناشناختی در تمام چهار صورت خود دستگاه نشانه
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شود.  تمام سطوح یادشده فراهم میها بوده و از این رو، امکان کنش معناکاوی در  در این نظام

در سطح نشانگانی تن سینمایی به تمامی برآیند و معرف همزمان مفاهیم و معانی غیر از 

های منحصر به خود خواهد بود.  ماهیت خود بوده و برآیند این معناسازی، تنی دیگر با ویژگی

یابد. تن  قویت میدر سطح پادنشانگانی، فرایند دیگری سازیِ سطح یکم امکان زوال یا ت

سازد.  سینمایی در جایگاه یک پادنشانه، امکان بروز و سلب خود را به صورت همزمان فراهم می

یابد.  ها در یک اثر سینمایی، افزایش می دهی داشته و با تکثر شمار تن این امکان قابلیت تعمیم

معانی را عهده  در سطح سوم یا سطح حایلی، تن بیشترین پذیرندگی و گذرانندگی مفاهیم و

دار است؛ دو امکانی که بنا بر نوع فیلم و شیوۀ امکان ارتباط با مخاطب خود)منظور شیوۀ پخش 

: 1فیلم و اندازۀ قاب آن در صورت چیره: پردۀ سینما، برابر: بخش پروجکشنی و مغلوب

چهارم  های موبایل یا تبلت یا کامپیوتر یا مونیتور است(، چگونگی رابطۀ نهایی در سطح گوشی

یا جسمانگی را نیز فراهم ساخته و کیفیت پایانی آن، منوط به نوع تعامل جسمانگی با 

حایالنگی تن مورد بررسی خواهد بود. بر این اساس، میزان اُبژگی، اَبژگی یا سوژگی یک تن، 

همزمان با میزان و چگونگی تعامل سطح سوم و چهارم تن در نقش نشانه یا پادنشانه تعبیر و 

 شود.  میفهم 

 : 2های اجتماعی نظام 
های  )و شاید اثرگذارترین( دگرگونی پیشنهادی ویتکین، پیوند اساسی با دگرگونی دومین

( تفاوت 129: 1395های حاکم بر روابط و فرایند تولید اثر دارد.)ویتکین، اجتماعی یا دگرگونی

بندی اجتماعی گوناگون، در مناسبات و اثرپذیری متقابل از طبیعتِ قابل  در سازماندهی و شکل

از جوامع نیز، اثر گذار و قابل دریافت است. در اینجا منظور از طبیعتِ قابل فهم،  فهم در هر یک

شده توسط جامعه است. به سخن دیگر، با درنظرگرفتن فرایند  های ساخته اتمسفر و نسبت

-شهری، که بنا بر دالیل و ساختار خود از جامعۀ غیرصنعتی-تولید فیلم در یک جامعۀ صنعتی

شود که برازندۀ جامعۀ شهری و  د، طبیعتی دومین یا ثانویه ساخته میشو روستایی مجزا می

تن -با ابزاری مجازی -اثر سینمایی-صنعتی بوده و نمودهای این برازندگی، در شکلی از بازنمایی

شدۀ تن در این سازگان، با حفظ یا  شود. بر این اساس، نمود و گونۀ برونی برونی می -سینمایی

شده و تن طبیعی)در اینجا از گونۀ طبیعت دومین یا  ن بازنمایینبود تعادل در نسبت ت

 شده( دگرگون و متفاوت خواهد بود.  شهری

                                                           
در این بخش، نهایتا درگیری و شرایز امکان برای نزدیکی تنِ سینمایی با تن طبیعی مخاطب، از راه تکنولوژی  1

 شود. )در بخش نظام ادراکی لمسی، به صورت مفصل شرح داده شده است.( لمسی یا تاچ، فراهم می

2 Social system  
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کردنِ تن به مثابه متن در یک جامعۀ نمونه، نظم حاکم بر ساختار و  در صورت تلقی

ای از نظم ارگانیک یا  دومینِ سازندۀ این تن، سازندۀ گونه  سازگان شهری و طبیعت

مندی و تعلیق متنی است؛ به این  یک خواهد بود که دو ویژگی اصلی آن، تاریخارگان شبه

های این تعلیق بوده و تامل  مفهوم که برای دریافت و فهم از اثر، مخاطب نیازمند گشودن الیه

زمینه،  زمینه، پس یعنی: پیش-های گوناگونی که محصول تعلیق یادشده است بر جهان

ناپذیر خواهد شد. فرایندی که از  ، اجتناب-درک با واسطه واسطه و محصول محصول درک بی

زمینه یا بیرونی/درونی، در  زمینه/پس دید تاریخی، در جایگاه بعدی دیالکتیکی از روابط پیش

بندی  ( چراکه هنرها، در مرکز ثقل شکل132)همان:  هنرهای گوناگون بسط یافته است.

 اجتماعی و نه در حاشیۀ آن قرار دارند.

زمینۀ تاریخی فرایند خوانش آن  ین نظام، در صورت تبعیت تن اُبژه از پسدر ا

معناشناختی آن( و تامل برای فهم و ادراک است.  گری)بخوانید حایالنگی در سویه نشانه واسطه

مندی استوار شده که محصول آن در  های تاریخی یا قاعده چراکه عنصر تاریخی بر شاخصه

چنین است اگر مخاطبان یک  دهد. این شانگیِ نمایشی آن را ارائه میسینما نیز، بازنمود یا پادن

زمان بوده و از زبانی مشترک برای ارتباط بهره برده باشند و در  فیلم، با تولیدکنندگان آن هم

زمانی  ای و ناهم این صورت، حضور واسطه یا حایل کمرنگ خواهد شد، مگر در نظام نشانه

واسطه و  بنابراین، فهم و ادراک تن اُبژه در نظام اجتماعی، بیزیستی تولیدکننده با مخاطب. 

مند و بدون تعلیق رخ خواهد داد و جسمانگی، بیشترین نزدیکی و یکسانی را با تن میزبان  تاریخ

 خود خواهد داشت. 

اما اگر در تن اَبژه، میزان رشد و تغییر و گریز از مرزهای جامۀ نمایشی حاکم بر اثر، شتاب و 

ها و چیرگیِ پادگفتمان  بیشتری داشته باشد، بیانگر چیرگی ساختار حاکم و افزونی حایل ژرفای

زمینۀ تولید اثر هنری و تنِ محصول آن خواهد بود؛ تن اَبژه در این فرایند، دارای  بر پس

استقالل کنشیِ فراتر از تن اُبژه و استقالل ذهنی کمتری از تن سوژه خواهد بود. در برآیند این 

د، فهم و ادراک تن در نظام اجتماعی، منوط به چگونگی بازنمود و میزان تضاد درونی و تضا

گری خود  مندی یا وابستگی به پادگفتمان یا گفتمان حایل( در کنش برونی تن)متبلور در بهره

کنندۀ  در تمامیت یک اثر هنری دارد. به سخن دیگر، محدودیت و وابستگیِ تن اُبژه تعیین

 شده از آن تن است.  ت سازگان اجتماعی با بازنمود برونیچگونگی و نسب

های تن از دریچۀ نظام اجتماعی فهم و ادراک، به  بیشترین بازنمود تاثیر و تاثر در کارکنش

گردد. تن سوژه  می شده باز تن سوژه یا تن همزمان نشانه، پادنشانه، حایل و مفعول جسمانگی

گری در برابر نظام اجتماعی حاکم بر اثر بوده و  کرنش بازتابندۀ بیشترین مواجهه، مقابله یا

سازد. در  ماهیت و میزان وابستگی اجزا و عناصر دستگاه قدرت تولیدی یا نشانگانی را هویدا می
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رو خواهیم بود و در  روی تن از قواعد جمعی، با شکلی از فردیت تن سوژه روبه طفره  صورت

گر سینمایی فهم و درک  قدرت حاکم بر تن کُرنشصورت همراهی با قواعد، میزان چیرگی و 

گرایی تن سوژه، به میزان حضور، چگونگی مواجهه، همراهی با  خواهد شد. پس، فردیت و جمع

 گری آن وابسته است. قواعدِ سازشده در جامعۀ سینمایی حاکم بر اثر و سطح کنش

 : 1های ادراکی نظام
به معنی وجودِ  -2ده از ارنست گامبریجش وام گرفته-ویتکین در ذیل مفهوم معمای سبک

های نگریستن به جهان در  های نمایش جهان در قالب تصاویر و شیوه همخوانی میان شیوه

کند، که به یاری و  دهی ادراک  معرفی می ای از سازمان زندگی روزمره، اثر هنری را گونه

را،  -در اینجا تنِ سینمایی-سوژهتوان تنِ  معناشناختی، می گری ابزارهای حسی یا نشانه میانجی

های اجتماعی و فرهنگی را در یک اثر  دهی ارزش برساخته و به دنبال خود، چگونگی سازمان

کنند  شناسایی کند. چه، این روابط و حقایقِ ادراکی هستند که تعیین می -در اینجا فیلم-هنری

 ( 134-136)همان: پذیر است. یا فهم از تن، امکان 3دهی ادراکی چه نوع از سازمان

های  های ادراکی در آفرینش و خلق شیوه با در نظرگرفتن میزان اثرگذاری همیشگیِ ارزش

نوین به تصویرکشیدن آثار هنری، دغدغۀ داشتنِ حقیقت ادراکی و نیاز هنرمند به آفرینش آثار 

 (135های فرهنگی مهم، پدیدار نخواهد شد.)همان:  با ارزش

راه با سازگان  کی یادشده، فرایند ادراک و فهم تن اُبژه همخوان و همبنا بر ماهیت نظام ادرا

پردازد؛ چراکه  گری و بروز خود می به کنش -بخوانید گفتمان غالب-دیده شده برای اثر تدارک

بخوانید اجتماعی و گفتمان -ها و قواعد بیرونی ماهیت این تن، بر اساس انطباق با رژیم

گیرد. فرایندی که در تن اَبژه نیز  با فراز و فرود مدام  می  م شکلگسترۀ تولید فیل -پاداجتماعی

شود. وابستگی تن سوژه به  تری، عرضه می و البته، گسترۀ کنشی و اندیشگانی بیشتر و ژرف

تمامیت و گفتمان غالب اثر، از استقالل بیشتری نسبت به دو گونۀ دیگر برخوردار است؛ چراکه 

تر از دیگر  باید شکلی فردگونه بوده و شکل بروز آن در سینما، میتر  ماهیت و ساختار آن فردی

های یک اثر  نمودهای تن در آن باشد. هرچند که در یک وحدت ارگانیک میان اعضا و بخش

رود. در  گیری آن به شمار می سینمایی، هماهنگی و همخوانی اجزا شرط الزامی و حیاتی شکل

                                                           
1 Perceptual system  

2 Ernedt Gombrich  

تعبیر دیگری از  -ای ای، درون نشانه نشانه ای، میان برون نشانه-بندی یلمسلف از فرایند سه گاندۀ ادراکی صورت 3

سازگان ادراکی به دست داده که با افزودن حایلی به نام جسمانه، فهم ما را ازنشانه در دیدگاه سوسور ارتقا 

های ادراکی از تن را دگرگون کرده و مخاطب را  تمامی نظامای که با حضور خود، معنا و ادراک  دهد. جسمانه می

 کند. وادار به خوانش یا پذیرش دوبارۀ اثر می
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دهندۀ تصویر تمامیت اثر سینمایی  و تن سوژه، به ترتیب ارائه برآیند این نظام، تن اُبژه، تن اَبژه

 شوند. های مغلوب، غالب و نسبی قلمداد می در نسبت

 1های لمسی نظام
کردن و برخورد در  به زعم ویتکین، نزدیکی هرچه بیشتر محصول هنری به دریافت از راه لمس

های ارتباطی آن اثر با  و الیه گرِ ارتباط بیان -در اینجا تن-ترین شکل از جنس خود نزدیک

به سان دیگر -و به تبعِ آن، دوری از دریافت انتزاعی 2های تماسی مخاطبان خود در سطح ارزش

( برآیند این شناخت و دریافت، دست کم دو امکان 138: 1395خواهد بود.)ویتکین، -ها نظام

های حایلی و  ویژگیواسطه از تن)نبود یا کمبود  سازد؛ نخست، درک بی متمایز فراهم می

 ای( و دوم، درکی از جنس تن.  پادنشانه

برآیند نخستین تمایز، چگونگی و موقعیت اثر را در نسبت با مخاطب روشن ساخته و 

سازد، که در صورت انجام، مناسبات روابط و  ای را فراهم می دومین تمایز، ویژگیِ انحصاری

ای از ادارک و ارتباط خواهد کرد.  وارد سطح تازهقواعد حاکم بر اثر هنری و جایگاه مخاطب را، 

کنشی حقیقی، شرطِ غیرقابل  از سوی دیگر، برای القای حضور امر واقع و ساخت کنش یا برهم

نبودن هر دو سوی رابطه است. تنها در این ساخت از نظام ارتباطی و دریافتی است  تغییر، شی

واسطه را  ترین نوع شناخت بی جنس، نزدیک همکه مخاطب و اثر، با به کارگیری ابزار ارتباطی 

سازند)در اینجا با بیشترین میزان تطبیق جسمانه با تن و همزمان، کمترین میزان  فراهم می

شدن اثر)به واسطۀ سومین  بودن یا شی رو هستیم(. در صورت شی تطبیق با حایالنگیِ تن روبه

های دریافتی اثر را  ویزیون(، ویژگیدر گوشی موبایل، تبلت، مونیتور، تل-صورت پخش: مغلوب

های برخورد، درک و دریافت از مناسک نیز مورد بازخوانی قرار داد،  توان به سان شیوه می

قرار نخواهد گرفت.  -در تعبیر عمومی خود-هرچند که شیوۀ یادشده دیگر در زمرۀ نظام لمسی

تولید  3از ابژه به ما هو ابژههای تماسی یا لمسی، شناختی  همچنین باید در نظر داشت که ارزش

 است.  4کنشی کنند و روابط میان عناصر در فضای لمسی از نوع هم می

در صورت ایجاد شرایط امکان ارتباط لمسی مخاطب)ارتباط مجازی و حایالنگی صفحۀ 

های متفاوت و متمایزی ایجاد  گونۀ تن در سینما، نسبت حساس به اثر انگشت( و هر یک از سه

که در گام نخست اثر و ساختار اجرایی آن را به چالش کشیده و در گام دوم، خواهد شد 

                                                           
1 Haptic system  

ها به دست  ساز و قطع تماس های حادثه ( کیفیت ممتاز و مطلق ادراک لمسی، از راه تماس1964به زعم اوینز)2

 (3: 1964آید.)اوینز، می
3 Object-as-such  

4 Coactional  
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مند، در  های مورد بررسی از تن خواهند بود. تن قاعده کنندۀ میزان ثبات هویتیِ گونه تعیین

های اُبژگی قرار نداشته و  اش دیگر در چهارچوب ویژگی صورت سرپیچی و عدول از قواعد هویتی

گری و هویتی تن اَبژه خواهد شد. در این صورت، قواعد حاکم  د عرصۀ کنشبا لغزش هویتی، وار

ای از ادراک فردی،  بر آن توسط مخاطب و با اولین خوانش لمسی او، فروپاشیده و سطح تازه

شده تا پیش از آن خواهد شد. بنابر این چرخش ماهوی و  جایگزین ادراک جمعیِ تجربه

لحظۀ اجرا و بروز تن در پردۀ سینما نمایان خواهد شد که  ای در ساختاری، قواعد تازه و فردی

زمان نخواهد بود. اما تن اَبژه، بنا بر ماهیت خود در صورت  بینی و خوانش تئوریک هم قابل پیش

تهی شده  -مقدس/نامقدس، عشق/نفرت-از جنبۀ دوگانۀ خود -چگونگی آن–فارغ از -شدن لمس

فردی از مرزگریزی و حدشکنی به دست خواهد گری فردی و متقابل، فهمی  و در یک کنش

های ماهویِ تن اَبژه است. تن سوژه همانند تن  داد؛ چه این مرزگریزی و حدشکنی، از ویژگی

آفرینی خود در جایگاه سوژه ادامه  اُبژه، در مواجهه با فهم و ادراک لمسی مخاطب به نقش

وژگی برای یک جمع، گروه و یا دهد اما با یک تفاوت بسیار مهم و آن، شکستن قاعدۀ س می

اجتماع است؛ لمس سوژگی یک تن، به معنی تقسیم و دوپارگی سوژگی میان مخاطب و 

شدن یک سوژه به دست دیگری،  )تصویر(کنشگر است. به سخن دیگر، در سینما لمس

 ها و قواعد حاکم بر آنها را در پی خواهد داشت جایی ماهیت و ساختار نقش و کارکرد سوژه جابه

معناشناختی مورد بررسی را، در سطوح خرد و کالن که  و همزمان، اختالط چهار ویژگیِ نشانه

 مندی از هر یک در آثار گوناگون متغیر و قابل فهم خواهد بود. بر اساس میزان بهره

 1های دیدمانی نظام 
، فضای در صورت انگاشت تن به مثابه یک شی با توانایی حرکتی و ایستایی مداوم در یک مکان

های مداوم به نسبت موقعیت و زاویه دید مخاطب  حاصل از این حرکت که پذیرندۀ دگردیسی

های متفاوت از ایستا به پویا را داشته و بر همین اساس، شرایط  است، توانایی دگرگونی حالت

( این شیوه 142-144: 1395سازد.)ویتکین، های گوناگون فراهم می امکان فهم تن را در حالت

که خود نیز مشمول و معلول چهار ویژگی اصلی -خوانش بازنمایی تن در مکان و فضااز 

ها و  ، سازندۀ روابط گوناگونی است که دیگر دریچه-معناشناختی مورد بررسی هستند نشانه

های گوناگون  های دریافتی و ادراکی را نیز به کار گرفته و امکان خوانش چندگانه را در الیه نظام

گوید، مشخصۀ تجربۀ دیداری تغییر نوسان و  که اوینز می سازد. چنان ثر، فراهم میمعنایی یک ا

 گرایانه است. ای پویا و نسبیت دگردیسی دایمی است؛ بنابراین، تجربۀ یادشده تجربه

شناسی و معناشناسی، در پیچیدگی روابط  ( و گواه این گفته در گسترۀ نشانه3: 1964)اوینز،

                                                           
1 Optic system  
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دار، شناختی از  های فاصله یز عناصر تولیدکنندۀ این روابط است. ارزشمعنایی و معناسازی و ن

کنند و در یک فضای دیدمانی، روابط میان عناصر از نوع  ارائه می 1شده گونه که دیده ابژه آن

 بستانی است. و بده 2کنشی برهم

. رود ترین شرایط امکان فیلم در هر گونه و سبکی به شمار می دیده و شنیده شدن، مهم

شکل گرفته و  -زمان هم-ادراک و فهم مخاطب سینما نخست برپایۀ فهم دیداری و شنیداری

شود. بر این اساس،  شناسی از دیگر روابط حاکم بر کلیت اثر آغاز می سپس رمزگشایی و معنی

در  -های انحصاری آن معناشناختی دیداری و ویژگی یا نشانه-فهم حاصل از نظام دیدمانی

قرار گرفته و نکتۀ  -معناشناختی متن ادبی نشانه-های ادراک دم بر دیگر نظامجایگاه فهمی مق

جایی و  سازی شرایط تمرکز بر چگونگی جابه های پیشنهادی، در آماده ممیز آن از دیگر نظام

جایی و حرکت، سازندۀ فضاهای  ها در مکان اجرای سینما است؛ چه این جابه تن  حرکت

 امکان گوناگونی برای فهم و ادراک کلیت اثر به واسطۀ تن است.  گوناگون و به تبع آن، شرایط

های گوناگون آنها در مکان و شرایط  ها و فضاسازی ها به واسطۀ حرکت نیمی از خوانش تن

آید؛ هنگامی که تن اُبژه، در چهارچوب قواعد اندیشگانی  شده و نشده به دست می از پیش تعیین

ای( به حرکت در مکان  و اجرایی حاکم بر اجرا)یعنی جهان نشانگی و گفتمان پادنشانه

شود که مانند بنایی در  ای حاصل از آن فضایی برساخته و تاریخی قلمداد میپردازد، فض می

کند و  شدن یا فروپاشیدن خود را برای مخاطب عیان می حال ساخت یا فروپاشی، مراحل تکمیل

آموخته است که با قرارگرفتن در حدود و مرزهای حاکم   سازندۀ این فروپاشی یا آفرینش، تنی

یا اجتماعی در حال فروپاشی یا پاگیری را بر اساس فرایند و سیاستی از  های بنا بر خود، ویژگی

 گذارد.  شده، به اجرا می پیش تعیین

یابد. جریان ابژگی حاکم بر  همین فرایند در قامت تن اُبژه به صورتی دیگر جریان می

و  جمعی -بخوانید آرای گوناگون-حرکات و فضاسازیِ این تن، سبب آفرینش فضاهای گوناگون

شده در فیلم بیشتر باشد،  شود. هرچه شمار و تنوع فضاهای ساخته فردی در پردۀ سینما می

نیز بیشتر خواهد  -که تن اَبژه در حال نمایندگی آن است-های حاضر در فیلم  میزان گفتمان

ود و گری و گذر از حد بود. اما تفاوت اصلی تن اُبژه با تن اَبژه در این نظام را باید در میزان کنش

دارد و تن اُبژه در  برمی  مرزهای مکانی و به دنبال آن فضایی یافت؛ تن اَبژه در ورای قواعد گام

 درون آن. 

های اُبژه و اَبژه، در  گری تن محل تالقی و برخورد یا شکستن مرزبندی و پویایی کنش

، برآیندِ شود. فهم و ادراک تن سوژه در نظام دیدمانی گری تن سوژه چکیده و اجرا می کنش

                                                           
1 Objects-as-seen  

2 Interactional  
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پذیرد. به این معنی  گری فردی یا جمعی آن در پرده و به شکلی آزاد انجام می میزان کنش

زمان  های فردی از جمعی توسط تن سوژه، امکان فهم هم که به دلیل توان تفکیک کنش

شود. به سخن دیگر، در اینجا تن  های فردی و جمعی حاکم در اثر هنری فراهم می گفتمان

کند. این شرایط امکان،  آفرینی می جسمانه و میانجی را پیدا کرده و با آن نقش سوژه ویژگیِ

های  رساند که سوژگی تن بر کارکنش در صورتی به ابعاد ادراکی و فهم مخاطب یاری می

شدۀ دیگر بر آن چیرگی نیافته و سبب اضمحالل فرایند حرکتی در مکان و فضاسازی  محول

زمانی، -گانه، حفظ فاصلۀ های سه صلی ادراک دیدمانی تنحاصل از آن، نشود. اما شرط ا

های مکانی و فضایی  الزم از هر سه گونۀ تن برای فهم درست نسبت -مکانی، معنایی و فضایی

های احتمالی نهفته در اثر که بر  گری است؛ چراکه در غیر این صورت، ارزش حاصل از کنش

شده، دچار افت معنایی خواهند  نظرگرفتهها در  شده میان مخاطب و تن اساس فواصل تعیین

های یادشده است؛  شد. همچنین، فهم این نظام ادراکی، منوط به کنش متقابل مخاطب و تن

چراکه نوع ارتباط منجر به فهم در این نوع از ادراک، برهمکنشی است. بنابراین، در صورت 

سینما( و فهم دیجیتالی از  نکردن شیوۀ بنیادین سینما)یعنی پخش فیلم در ابعاد پردۀ رعایت

های سینمایی،دگرگونی در عناصر اصلی و مورد بررسی برای تحلیل یا خوانش،  تن

ها دستخوش تغییرات مدام و  ناپذیر بوده و همچنین، اَبژگی، اُبژگی و سوژگی تن اجتناب

 فهمی سیال خواهند شد. 

 1های جسمانی نظام 
 2های درکنشی شناختی، تجربه کارگیری عناصر زیباییزمان با دگرگونی شیوۀ برخورد و به  هم   

شناختی دیداری)در  کنندگی به محور ساختارهای زیبایی از حالت توصیف 3شخصی و درون

هنرهای تجسمی( مبدل شد. به تبع این چرخش اجرایی و اندیشگانی در فرایند تولید اثر 

شناختی  رگیری عناصر زیباییها و تمایزات حاصل از شیوۀ نخست به کا هنری، محوشدن تفاوت

شد. در این فرایند،  -بخوانید تن در فیلم و به مثابه سوژه-باعث ارتقای جایگاه تمامیت سوژه

دگرگون  -به سان یک تابلوی نقاشی-شدن به آن انگیزۀ خوانش و دریافت سوژه با دور و نزدیک

دهد. به سخن دیگر، خودِ  می شدن به ابژه باشد، ای دیگر که نزدیک شده و جای خود را به انگیزه

-147: 1395شود.)ویتکین، موضوع شناخت و ادراک می -ها یا همان دیدن ابژه-فرایند ادراکی

کنند و روابط میان  ارائه می 4شده ها در این نظام، شناختی از دیدن چیزهای دیده ( ارزش145

                                                           
1 Somatic system  

2 Intra-actional  

3 Intra-personal  

4 Seeing-of-things-seen  
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نین ادراکی در واقع توان گفت، روی آوردن به چ است. در پایان می 1کنشی-عناصر از جنس در

 ( 148محورترین شیوۀ سازماندهی است.)همان:  روی آوردن به سوژه

ترین شاخص برای درک و فهم تن سینمایی، انگاشت و  در نظام ادراکی جسمانی، مهم

سنجش تن به مثابه عضو یا هموندی مجزا و منفک از ساختار است. هنگامی که ادراک مخاطب 

ظرگرفتن آن به مثابه عضوی جدا از تمامیت اثر هنری و دارای معنی گانه، با درن های سه از تن

ترین سطح  گری آنها، در انتزاعی مختص به خود صورت پذیرد، جایگاه و معانی حاصل از کنش

ای که  ، اَبژه یا سوژه شان نیز، دگرگونه خواهد بود. تن اُبژه ادراکی قرارگرفته و فهم نهایی

رد خوانش قرار گیرد، دربردارندۀ تمامیت مناسبات خوانشیِ گری آن به صورت منفک مو کنش

کلیت اثر بوده و از ساحت و جایگاه پیشین خود که بخشی از یک اندامگان بوده، رها و مستقل 

اش، سازندۀ  های تنانی و ذاتی کردن آن از تمامی ویژگی خواهد شد. این استقالل عالوه بر تهی

ری است و سنجش و شناخت گونۀ آن، به نسبت جایگاه ای از خود به مثابه دیگ گونۀ تازه

تر خواهد بود؛ به دیگر سخن،  اش، فردی های احتمالی ها و داللت تر و ویژگی اش انتزاعی پیشین

ها بوده و بیشترین شاخصۀ هویتی آن،  گونۀ تن شده، هماورد و برآیندِ ترکیبی از هر سه تن انتزاع

های  عد حاکم بر جامعۀ آن اثر هنری، که در گفتمانها و قوا سوژگی و رهایی از مرزبندی

 ای تبلور دارد، خواهد بود. ای، حایلی و پادنشانه نشانه

سنجۀ ممیز و بسیار مهم دیگر در خوانش تن از دریچۀ نظام جسمانی، دگرگونی در 

های سه گانه با  گری هر سه گونۀ تن در مصاف با خود است. تن انگیزه و ساحت کنش

، به مثابه -معناشناختی های نشانه بخوانید نظام-تقل از ارگان و اندامگان خودگری مس کنش

های تولیدی و اجرایی خود را در نسبتی مستقیم با خود  کنشگر خودبسنده تمامی سیاست

تعیین کرده و خوانش نهایی مخاطب در صورت انگاشت این سنجۀ مهم، محلی از تامل و 

ای  این صورت، تجربۀ خوانش، فهم و ادراک تن، تجربهدرنگ را به وجود خواهد آورد؛ در 

های  شخصی خواهد بود، که در ساحت خود و به شمار مخاطبان و تن درکنشی و درون

 شود. کنشگر، گوناگون و متفاوت ادراک می

 گیری نتیجه

گر اعتبار کیفی الگوی پیشنهادی ویتکین و کارایی چهار ویژگی  برآیند پژوهش حاضر، بیان

های تن در سینمای عصر دیجیتال  معناشناختی مورد استفاده در تحلیل گونه دستگاه نشانه

شناسی تن از سوی کیت  دهندۀ توان گونه شده، نشان است. همچنین، برآیندِ تحلیل انجام

گری در حوزۀ هنرهای نمایشی، قابل اعمال  و پژوهش  این اعتبار، در تحلیل کریگان بوده و به

                                                           
1 Intra-actional  
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گانۀ کریگان، به دلیل ویژگی  های پیشنهادی شش است. ترتیب بهین به کارگیری نظام

شود، نظام جسمانی  دیداری و شنیداری هنر سینما، با نظام دیدمانی آغاز شده و پیشنهاد می

مگان یک فیلم، در جایگاه پایانی فرایند ادراکی قرار گیرد. به دلیل تفکیک عنصر تن از اندا

شناختی، اجتماعی و ادراکی را به  نیز، برآیند پژوهش حاضر، امکان تحلیلیِ سه نظام نشانه

ترین سطح از انطباق و توان برای ادراک  اثبات رسانده و نظام ادراک لمسی را، در پایین

د؛ چراکه استفاده از نظام ادراکی لمسی تنها در شمار کن های سینمایی قلمداد می تمامیِ گونه

قابلیت اجرایی  -تبلت، مونیتور، تلویزیون و دیگرمانندها-ها و ابزار تماشای فیلم اندکی از روش

های ادراکی ویتکین در  های اصلی پژوهش مبنی بر کارآمدی نظام دارد. در پایان، فرضیه

 -با انگاشت چیرگی گونۀ سوم یعنی تنِ سوژه-نماگانۀ تن در سی های اصلی و سه تحلیل گونه

 شود. به ترتیب تایید و رد می
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