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  8933 -8931   سال تحصیلی:ترم:  چهارم             نقاشی  رشته:          کارشناسی   تحصیلی:کاردانیمقطع 

 مدرس: ماندانا سپاسی   ونام خانوادگینام                                                      یهنر مفهوم   نام درس:

 93844822191تلفن همراه مدرس:.          .    sepasi.mandana@gmail,comمدرس:email آدرس 

  هم چهارد مربوط به هفته:هنر مفهومی       جزوه درس: 

textدارد :    ندارد            voice دارد      :    ندارد    power point    :دارد      ندارد 

 93914119924تلفن همراه مدیر گروه :  

 

اثر یکی از هنرمندان « تداوم حافظه » بررسی و تحلیل تابلوی معروف : جلسه چهاردهم کالس حضوری

 مشهور سبک سورئالیسم به نام سالوادور دالی

ناتمام دانشجویان در نقاط ضعف و قوت کارهای اجرا شده و  تن از دانشجویان و بررسی 1با حضور 

 !ارتباط با سبک ها و پروژه های اعالم شده در طول ترم

 را او درگذشت. 8313 سال در و آمد دنیا به 839۱ سال در که است اسپانیایی نقاش دالی سالوادور 

 که بود هنری و ادبی جنبشی سوررئالیست دانست. سوررئالیست جنبش نقاشان مشهورترین از توان می

 و نویسنده (813۱-83۱۱)  برتون آندره آن گذار بنیان و گرفت شکل فرانسه در اول جهانی جنگ از پس

 «خودی به خود» نوشتن برای روشی رویاها، زمینه در فروید کار با آشنایی ضمن برتون بود. شاعر

 ظهحاف تداوم نقاشی کند. فراهم را ناخودآگاه آرزوهای و ها اندیشه آزاد بیان امکان تا کرد ابداع

 .است شده کشیده پاریس در میالدی 8398 سال در که است دالی سالوادور اثر مشهورترین

 

 سوررئالیسم جنبش گذار بنیان برتون: آندره
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 دالی سالوادور اثر حافظه تداوم نقاشی نقد و تفسیر

 قابل راحتی به حافظه تداوم نقاشی معنای چیست؟ نقاشی این در شدن ذوب حال در های ساعت معنای 

 کشیده تصویر به بیابانی صحنۀ یک روی بر برجسته طور به ساعت چهار نقاشی، این در نیست. درک

 حال در را ها آن بلکه نیستند، مسطح یا تخت دارید، انتظار که طور آن بینید، می که هایی ساعت اند. شده

  سازد. می متبادر ذهن به را سؤاالتی نقاشی این بینید. می شدن ذوب

 مردم و دارند؟ قرار بیابان در ها ساعت چرا هستند؟ شدن ذوب حال در ها ساعت این چرا که  این نخست

 هستند؟ کجا

 اما رسد، می نامعقول و غیرمنطقی نظر به دالی سالوادور های ساعت  نقاشی محتوای و موضوع اگرچه

 دالی خود که طوری  به است برانگیز تعجب نقاشی، این عکاسی کیفیت به نزدیک تقریبا   و زیاد وضوح

 نقشی و است ضروری سوررئالیسم فهم در رؤیا مفهوم کند. می توصیف شده نقاشی رویای را هنرش

 .کند می بازی نیز حافظه تداوم نقاشی یافتن معنی در کلیدی

 

http://www.irantahgig.ir/wp-content/uploads/Persistence-of-Memory.jpg


                                                                                                   

 

3 
 

 

 رؤیا حالت اهمیت و سوررئالیست هنر

 در بود. ها سوررئالیست اهداف ترین مهم از یکی است، رؤیا به شبیه آنچه از دیداری اثر بهترین ارائه

 افراد، آن در که ایم داشته رؤیاهایی ما همۀ اما برسد، نظر به وار دیوانه کمی بود ممکن سوررئالیسم آغاز،

 وجود احتمال این آمیزند. می هم در توضیح غیرقابل نحوی به دارندن هم به ربطی که اشیایی یا ها مکان

  باشد. رؤیایی حالت یک دهنده نشان حافظه تداوم نقاشی  که دارد

 اتفاق آیا دهند. می نشن کنیم، می تجربه را رؤیا که هنگامی را زمان نامنظم گذر ذوب، حال در های ساعت

 که حالی در است؟ صبح نزدیک که حالی در است شب نصف که کنید فکر و شوید بیدار خواب از که افتاده

 است. دیگری نحو به داستان خواب هنگام اما نیست، سخت زیاد زمان کردن دنبال بیداری و روز هنگام

  کنیم. تفسیر را حافظه تداوم معنای ما که دارند وجود زیادی های روش

 اند شده خارج طبیعی شکل از که هایی ساعت نیم،ک نگاه رؤیایی حالت یک منظر از هنری اثر این به اگر

  باشد. می شدن ذوب حال در دلیل همین به و هستند قدرت دارای رؤیا دنیای در

 :که کند می بیان دالی سالوادور حافظه، تداوم هنری اثر در

 زندگی جریان در است. نمایان رؤیا حالت در زمان، از ما دلخواه و ربط بی بالاستفاده، مفهوم چگونه

 از ما تصور این اما دهیم انجام وقت سر را کارها همۀ که کنیم می سعی و ایم پرمشغله همیشه روزانه،

 ها، ساعت اهمیت به راجع هنر حوزۀ محققان از بسیاری .بدانیم نسبی را زمان باید و است غلط زمان

 ها سوررئالیست که زمانی درست کنند می بحث 8399 و 8349 های دهه در جیبی های ساعت ویژه به

 آثار در را ها آن و زدند می لبخند جامعه متوسط طبقۀ چیزهای تر بیش به ها سوررئالیست داشتند. فعالیت

 .باشد جیبی ساعت یک اگر حتی گنجانند، می خود هنری
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 فروید طرفدار سوررئالیست نقاش دالی سالوادور

  نسبیت نظریۀ و انیشتین دالی، سالوادور ساعت معنای

 مترقی نظریۀ از ای نشانه تواند می دالی ذوب حال در های ساعت که معتقدند نیز هنر حوزۀ محققان برخی

 نسبیت، نظریۀ طریق از گردد. می بر 8399 دهۀ به که جدید انقالبی ایدۀ یک باشد، نسبیت از انیشتین

 طریق از که نیست یثابت چیز و است پیچیده و نسبی که کرد مطرح زمان از جدیدی مفهوم انیشیتن

  شود. پیگیری جیبی ساعت یک مانند ابزاری

 بدین بنابراین و دهد می نشان را ذوبی حال در های ساعت دالی سالوادور حافظه، تداوم هنری اثر در

 طریق از شاید دهند. می دست از خود پیرامون محیط دنیای در را شان ثبات و قدرت ها ساعت که معناست

 جیبی یا دیواری ساعت مانند ای ساده های ماشین که :گوید می دالی سالوادور ذوب، حال در های ساعت

 .هستند انیشتین از پس دنیای در ناتوان حتی و رده از خارج و بدوی ابزارهای
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 :سئواالت

کدام سبک هنری  اهداف نیتر مهم از یکی است، ایرؤ به هیشب آنچه از یدارید اثر نیبهتر ارائه -8

 است؟

 چیست؟  یدال سالوادور ساعت یمعنا -4

 ؟ یدال سالوادور اثر حافظه تداوم ینقاش نوشته شده در باره  نقد و ریتفس -9

 هنرمند کدام سبک هنری می باشد؟ نام یک اثر معروف او؟  یدال سالوادور -2

 ؟یدال سالوادور یها ساعت  ینقاش یمحتوا و موضوع -2

 ست؟یچ یدال سالوادور اثر حافظه تداوم ینقاش در شدن ذوب حال در یها ساعت یمعنا -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


