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  چكیده
طور عام از دو نظام زبانی تصویر و نوشتار بهره که به شدهای است ساختهتصویری رسانه کتاب

گیری از کالم است. بهرهاصطالح بیی، کتاب فقط به زبان تصویر یا بههایبرد که در نمونهمی

های معنایی مختلف امکان کند و این یعنی نظامهای زبانی جریان ارتباطی را ایجاد مینظام

ها، به سه معنایی حاکم بر آنهای نشانهی با توجه به ویژگیهای گفتمانیابد. نظامگیری میشکل

 شود.مدار، احساسی یا تعاملی و رخدادی یا تصادفی تقسیم میدستة کلی هوشمند یا برنامه

توان این سه تا چه اندازه می های تصویریپرسش ما این است که در ساختار تجسمی کتاب

. در برخی از ناشناسی نوین قابل تحلیل دانستمعمعنایی را براساس الگوی نشانه نظام

معناشناختی  توان هر سه نظامها، میتألیفی آندلیل ویژگی تصویریهای تصویری، بهکتاب

شده را در کلیت کتاب بازشناخت. برای اثبات این ادعا و همچنین تحلیل رویکرد اشاره

عنوان مورد مطالعاتی تن به اثر شان ورودعنوان ، کتابی تصویری با همین ویژگی باخویش

دهی تجسمی کتاب مذکور دریافت شد با تحقیق دربارة بخشی از سازمان شده است.برگزیده 

هر سه نظام روایی، تعاملی و  ورودهایی از کتاب تصویری تواند در بخشکه سوژه می

فتمانی سوژه های گزمان مورد خوانش قرار دهد. این تنوع در عرضة نظامطور همرخدادی را به
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طور متناوب دهد که بهپی و گاه متضاد قرار میدرهای پیسازیرا در معناسازی و هویت

کند که وابسته به شود؛ به همین دلیل سوژه هویتی چندپاره و تمرکززدا پیدا میبازسازی می

 خوانش )بازنمایی( دیداری در سطح گفتمانی است.

شناختی، شان تن، روایی، نظام تعاملی، رخداد زیباییسوژه، گفتمان، نظام  های کلیدی:واژه

  .ورود

       1. مقدمه1

و  9طور عام از دو نظام زبانی تصویرشده که بهای است ساختهرسانه 4تصویری کتاب

کالم اصطالح بیهایی، کتاب فقط به زبان تصویر یا بهدر نمونهبرد که بهره می 4نوشتار

و این  شودمی 5گیری جریان ارتباطیی زبانی منجر به شکلهاگیری از نظاماست. بهره

و  7، گفته6پردازحضور گفته دارد: حضور در این رسانه سه سطح یعنی حضور.

به همین  است واستوار  1بر احساس و ادراک معناشناسان معتقدند زباننشانه. 8یابگفته

نو  تجدیدنظر کردن، از های تصویری با برهم ریختن،در کتاب دلیل است که برای مثال

این پدیده یعنی ترکیبات  کردن مواجهیم. یا بازسازی ای دیگر جلوه دادنگونهساختن، به

گیرنده( در تقابل  )فرستنده/ کنندههای معنایی؛ یعنی سوژة ادراکای و مجموعه90نشانه

 واقع حضوردرزند. اساس احساس و ادراک دست به معناسازی می)ابژه( بر با دیگری

های متعدد ها و الیهشده در مرحلة تولید با شگردهای مختلف بیانی در عرصهاشاره

شود که در سطوح مختلف تولید یا خوانش کتاب معنایی در کتاب تصویری نمایان می

را « من»یا  99ها، سوژهدر این جریان ارتباطی، همچون دیگر رسانه .اثرگذار است

هم یکدیگر را  با 99ها در تقابلدهد و آنقرار می« 94غیریت»یا « دیگری»مقابل با در

گیرد که به . این معناسازی براساس رابطة زبانی و در فرایند شکل میکنندتعریف می

های های گفتمانی با توجه به ویژگینظام»شود. ها منجر میگیری انواع گفتمانشکل

یا  95، احساسی94مدارنامهها، به سه دستة کلی هوشمند یا برمعنایی حاکم بر آننشانه

به نقل از  ,Landowski 43 :2005) «شوندتقسیم می 97ی یا تصادفی96تعاملی و رخداد
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در ساختار پرسش اصلی مقاله این است که (. 445: 9918فیروزجایی و حشمتی، کریمی

 های معنایی را براساس الگویتوان نظامتا چه اندازه می های تصویریتجسمی کتاب

دلیل به های تصویری،در برخی از کتاب .نوین قابل تحلیل دانست معناشناسینشانه

معناشناختی  توان هر سه نظامها، میآن 91و پسامدرنیستی 98تألیفیویژگی تصویری

شده را در کلیت کتاب بازشناخت. برای اثبات این ادعا و همچنین تحلیل رویکرد اشاره

 49اثر شان تن 40ورودعنوان با را خویش، کتابی تصویری با همین ویژگی

ایم. علت انتخاب این اثر عنوان مورد مطالعاتی برگزیدهاسترالیایی به 44تصویرگرمؤلف

بودن آن است که قابلیت  49کالماهمیت آن در جامعة هنری و تصویرگری و همچنین بی

های فضابا  گذارد و از طرفینمایش میمند بهتصویر را در حرکت خطی یا برنامه

هایی برخاسته از جریان رخدادی، سوژه را وارد معناسازی تعاملی و تقابلی و همچنین

فصل  6 صفحه و 948با  44کتاب در قالب رمان گرافیکیسازد. ادراکی خویش میحسی

برای  داند و معتقد استمی 45گرافیکیست تصادفیرمانعرضه شده است. تن خود را 

این  بیان بهتر بهره برد. گونه تمهیدی برایاز هر توانبیان موضوعات مورد نظر می

ادراکی خالق اثر برای بیان د رخدادی و برخاسته از جریان حسیمعنای رویکربه

 به همین دلیل با مرور موضوعات مورد نظر خود در قالب رمان گرافیکی است.

ز منظر شناختی، کتاب مذکور را ای معنایی روایی، تعاملی و همچنین زیباییهانظام

ساختار تجسمی جهت ایجاد تعامالت معناشناسیک مورد مطالعه قرار خواهیم داد. 

یجاد جهان شگردهای بیانی تصویرگرمؤلف است که او در ا مثابةبهدهی تجسمی سازمان

. از سپاردگرا میمعناسازی را به سوژة تجربهگیرد و کار میممکن مورد نظر خویش به

را فقط از منظر کادر،  گنجد، تصاویرسمی در این نوشتار نمیتمام تمهیدات تج آنجا که

کتاب ایم که دریافته ده وبررسی شباهت و تقلید و تکراردید،  زاویةبندی، نما، پالن

روایی یا چندشده، از ساختاری دن هر سه نظام گفتمانی اشارهبر دارا بومذکور عالوه

شخصی  هایویلت تا از تفسیرها و تأتالش بر این اسچندگفتمانی نیز برخوردار است. 
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چراکه ساختار تصویر در هر صورت اجازة  بپرهیزیم و فقط بر مستندات تکیه کنیم؛

 کند.ها ایجاد میهرگونه تفسیر آزادانه را برای سوژه

 . پیشینة تحقیق1ـ1

 دانند.پردازی در حوزة زبان میگامان نظریهرا از پیش 46بیشتر پژوهشگران روالن بارت
شود. ل میتمایز قائ« 48بسط»و « 47شرح»ر با عناوین او بین دو نوع رابطة نوشتار و تصوی

را میان نوشتار و تصویر مطرح « گاهتکیه»و « 41لنگر»او دو رابطة بنیادین  ،بر اینعالوه
تعامل دو نظام روایی تأکید  کند که نوع دیگری از این رابطه است. این نظریه برمی

یادداشت دربارة عکاسی است.  48امل ش 90،اتاق روشنترین آثار او کتاب از مهم دارد.
. پری است ر بینندهها دها و همچنین تأثیر عکسها زمینهاین یادداشت موضوع
های واژگانی دربارة تصاویر؛ هنر روایتگری در کتاببا کتاب  م9118 سال در 99نودلمن

طور خاص به های تصویری، بهضمن بررسی ابعاد مختلف کتاب 94تصویری کودکان

د. را ابداع کر« آهنگ متن و تصویرربض»روابط متن و تصویر پرداخت و اصطالح 
خواندن تصاویر: گرامری برای کتابی با عنوان  در 94و تئو ون لیوون 99گانتر آر. کرس
به ساختارها یا گرامر  96لیدیا( تحت تأثیر نظریات مایکل ه4006) 95طراحی بصری

بندی هایی همچون رنگ، پرسپکتیو، کادر، ترکیبمؤلفه اند؛جه کردهصری توطراحی ب
شیوه و معرفی یک دستور برای متون بصری و روابط میان و... و به تحلیل متون چند
 م کتابی4006در سال  98و کارول اسکات 97اند. ماریا نیکوالیواتصاویر و واژگان پرداخته

 در را کتاب نویسندگان .اندمنتشر کرده 91کنندمی های تصویری چگونه کارکتاببا نام 
های تصویری را ، کتابو با توضیحاتی دربارة رابطة نوشتار و تصویر هشت فصل تنظیم

. همچنین نیکوالیوا و اندکرده مجزا در ادبیات و فرهنگ معرفی ایعنوان رسانهبه
ار و تصویر و اساس چگونگی نوشتها را بر روی پیوستار براسکات انواع کتاب

بررسی و عنوان نیز در رسالة دورة دکتری خود با اند. محمد هاتفیشان قرار دادهرابطه
گیری از ، با بهره(9988) متن و تصویر در متون ادبی ةمعناشناختی رابطتحلیل نشانه

هنری ـ  و تصویر در متون ادبی نوشتار ةبررسی رابطبه ناختی، معناشروش گفتمان نشانه

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/506056
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/506056
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/506056
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ترین مهم پرداخته است. هاتفی معتقد استخط( نقاشی و )شعر دیداری، کتاب مصور
در شرایطی، بر اثر  معنا که است؛ بدین« پساگفتمان ةنظری» ة، ارائة مذکوردستاورد رسال

یزی ری ناشی از برخورد و برونهاتر از همه تنشو مهم 40گفتمانیعوامل ضد ةهجم
ای کالمی/ نوشتاری و بصری(، گفتمان ویژه دو نظام نشانهبهای )های مختلف نشانهنظام

با گذر از یک دهد و خود را ازدست می 49توان دفاع از خود یا توان پادگفتمانی
. ریزدچال پساگفتمانی فرومیچیز در یک سیاه، سرانجام همه44گفتمانیوضعیت شبه

(، ب9914)ها و کاربردها معناشناسی دیداری؛ نظریهنشانه شعیری در کتابمیدرضا ح
 معناشناسی دیداری پرداخته است. ازدر سه فصل به تبیین مباحث مربوط به نشانه

ای فرایندی است. های این کتاب بیان رابطة متن و تصویر در رابطهترین بخشمهم
 ةصحن پسامدرن؛ یفیلأتیریتصو یهاکتاب»عنوان ای باآگاه در مقالهمسعود مجاوری

تألیفی، (، با تحلیل یک اثر تصویری9915) «یابیتیهو و تجربه لذت، یهانشانه بروز
. داندابی مخاطب مییبرای تجربه، انتخاب، لذت و هویت را محفلیها این کتاب

مطالعة » ةالآگاه، مجتبی اللهیاری و حمیدرضا شعیری در مقمجاوریمسعود  همچنین
یابند که به این نتیجه دست می (9918) «تألیفیمؤلفة تمرکززدایی در آثار تصویری

 باور با که است دیدنی امر و گفتنی امرن میا هاینسبت تألیفی تصاویر در 49تمرکززدایی
 با ضدیت و 46چندمعنایی و 45چندارزشی ،44تکثرگرایی چونهم هاییلفهؤم به

 یاستراتژ با مورد بررسی در مقاله ریتصاو در باور نیا .ردیگیم شکل 47باوریماهیت
 یستیسوررئال منطق و متعددی هایکادربند ،یباز در حضور به تظاهر ل،یتبد و مورف

  . است سوژه شدن یتیچندفاعل آن، انیب و باور نیا آمدیپ. شکل گرفته است

 

 . چارچوب نظری 3

 معناشناسیه. نشان1ـ3

 ی41هاابزاری است برای تجزیه و تحلیل نظام 48معناشناسینشانهدانیم طور که میهمان

معناشناسی نشانه مطالعة که موضوع کرد ادعا درستیبه توانمی». 50هامعنایی و گفتمان
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 ظاهر شدن چگونگی بیشتر موضوع آن شود که است گفته بهتر اما است؛ 59معنی

 «مشاهده باشد که قابل زی نیستچی معنا به دسترسی زیرا معنی؛ خود تا معناست

دهد و از آنجایی معناسازی اهمیت می 54معناشناسی به فرایند(. نشانه4: 9915 )عباسی،

وقتی از گفتمان و پویاست، معنا نیز پویا و قابل تبدیل است.  59که این فرایند تعاملی

نی بر ای فرایندی مبترابطه کنیم؛واقع از یک رابطه صحبت میگوییم، درسخن می

 شعیری معتقد است: ؛ 54حضور

اگر این حضور فاعلی باشد، حکایت از حضوری مفعولی دارد و اگر این حضور 

دهد. متن نیز نوعی حضور است که مفعولی باشد، از حضوری فاعلی خبر می

معناشناختی( حضوری مفعولی واسطة خصوصیت موضوعی آن )موضوع نشانهبه

پرداز همان فاعل گفتمان و گفتار، موضوع یا تهشود ]...[ درحقیقت گفتلقی می

شک هویت چنین فاعلی فقط از طریق مجموعة اطالعاتی مفعول گفتمان است. بی

گذارد، قابل شناسایی است و به همین دلیل است که گفتار که متن دراختیار ما می

ر پرداز در آن قراابزار اصلی شناخت ما از جایگاه گفتمانی است که فاعل گفته

گردد گیری حضور تحت عنوان حضور متنی میگرفته و سبب بروز و شکل

 (. 94ـ99: الف9914)

)قاب  55ها را درون بافتشود که نشانهتوجه می های معنایی، به مجموعهدر این نگرش

آنچه مورد » ،دهد. در این دیدگاهعنوان یک کل واحد مورد توجه قرار مییا رسانه( به

ها که سوژهچرا هاست؛شده نزد سوژهعنای دریافت و حسر است رخدادگی منظ

ها بلکه برای آن شناسند؛نمی ،دهندعناصری که معنا می مثابةرا به 56ها و رمزگاننشانه

با  57(. مباحث پدیدارشناسی45: 9914 )معین، «هاستمعنا در گرو هستی در جهان آن

ها در ها از پدیدهی سوژهمعناشناسی پیوند خورده و ادراک و دریافت حسنشانه

های حسی حالتی نیست که در آن بتوان حالت نقش مهمی دارد. ادراک حسیمعناسازی 

 ؛هم درنظر گرفت یا جدا تحریک شوند و یا دریافتی جداگانه داشته باشند را جدا از

هم در  ها باای از تمام حستنیدهوضعیت )ادراک حسی( یک حالت درهم بلکه این
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وضعیتی که هم  ، بدن ما نقش مهمی دارد؛در این حالت جهان است. پسمواجهه با 

به عبارتی دیگر، شیوة درک »ناشی از احساسات است و هم برآمده از حالت فیزیکی ما. 

و ’ خود‘پدیدارشناسانة سوژه از جهان، آمیخته به بدنمندی و در جهان بودن بدن 

(. در همین راستا در 80: 9915طی، کناری و سب)خبازی« زمان با سایر پدیدارهاستهم

آید که معنا را محصول میان میسخن به« پدیدة گفتمانی زنده»معناشناسی، از نشانه

 داند.جسمی میارتباطات بین

ادراک حسی را نقطة عزیمت خود برای دریافت الیة اصلی تجربة ما  58مرلوپونتی

رد. در پدیدارشناسی ادراک علمی تقدم دا 51دهد که بر هر تفسیراز عالم قرار می

گیرد و فعل ادراک مدنظر نیست. منزلة مدرَک مورد التفات قرار میحسی، عالم به

کند؛ نقاشی، در نظر او، تمثیل یک مرلوپونتی فعل ادراک را با نقاشی مقایسه می

و علمی تقدم دارد  60ای آزاد که بر مفاهیم انتزاعیتجربة حسی بنیادین است؛ تجربه

 (. 65: 9985زاده، )طالب

نظر ها مواجهیم درتولیدات ادبی و هنری که امروز با آن اگر این موضوع را دربارة

شان است که ها بازخورد تجربة حسی تولیدکنندگانتوانیم بگوییم آنبگیریم، می

روی ما قرار گرفته است؛ یعنی هنری پیشِصورت اثر ادبی یا هنری یا ادبی ـ به

ان مطرح بوده است. چیزی که ما ی در مقام سوژه در مواجهه با جهجای تولیدکننده در

هنری با آن مواجهیم، نحوة مواجهة او با جهان در عنوان ابژة ادبی یا هنری یا ادبی ـ به

این  ی خاص.عبارتی تجربة حسیِ او در زمان و مکان؛ یا بهزمان و مکانی خاص است

 د. مرلوپونتی در این باره معتقد است: کننیز صدق می« های تصویریکتاب»ویژگی در 

ادراک حسی، علمی از جهان نیست؛ حتی یک فعل نیز نیست، بلکه جذب آگاهانة 

ای است که با آن همة اعمال قابل تشخیص، و زمینهیک موقعیت است؛ پس

ای مانند آنچه من قانون ساختن آن را در مالکیت گردند. جهان ابژهانگاشت میپیش

ای برای تمامی افکار و ادراکات ای طبیعی و زمینهست، بلکه مجموعهخود دارم نی

طور نیست، یا به« انسان درونی»آن « ساکن»حسی آشکار من است. بنابراین تنها 
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تر انسان درونی وجود ندارد؛ انسان در جهان است و تنها در این جهان خود واضح

 (. 944: 9986شناسد )کشمیرشکن، را می

ها وارد عنوان انسان در جهان، با پدیده، به«های تصویریکتاب»گان پس تولیدکنند

کنند و این شوند، در زمان و مکانی مشخص معناسازی میادراکی میای حسیرابطه

صورت گذارند. این معناسازی که بهمعناسازی را از طریق زبان با دیگران به اشتراک می

ست، تجربة حسی سوژه در جهان است و از روی ماپیشِ« کتاب تصویری»اثر هنری یا 

هایی نیز برای بیان یا عدم بیان موضوعات صورت گرفته است. از نظر طرف او انتخاب

بتدایی آگاهی است و در هریک از امور ما، حتی امور مرلوپونتی، ادراک حسی وجه ا

پرداز گفته سیر تبدیل به گفته، از فیلترشود. پدیدارها در معقالنی و علمی ما داخل می

 یابد.می فردهایی منحصربهگرفته ویژگی، بازنمود شکلکند و بر این اساس همگذر می

 های تجلی پدیدارها در اثرراه ، شگردهای بیانی یااهمیت دارد، آنچه در این میان

دنبال چگونگی ظاهر شدن معناشناسی بهبه همین دلیل هم نشانه ؛شده استارائه

عنوان یاب را به، نقش گفتهپردازد. در این میاند معناسازی میمعناست و به فراین

پردازی، گفته و از همین روست که سه سطح گفته مخاطب نباید فراموش کرد؛

  در هنگام تحلیل و بررسی آثار باید از نظر گذراند. را خوانیگفته

 شناسی کالسیک روایی نشانه . نظام1ـ1ـ3

و « 69داشتن»ما با یک نظام مبتنی بر  است.غییرات معناشناسی روایی تابع تنشانه

دهد. کردن ابژة ارزشی قرار می خود مواجهیم که سوژه را در معرض ازآنِ« 64نداشتن»

ها و سوژه شودمحدود می هاابژه 69به تبادل اقتصادی اصطالحدر این حالت، ارتباطات به

ابتدایی خود را  64ن حالتی، ارزشچراکه ابژه در چنیگردد؛ ها میمکان انتقال این ابژه

ارتباط  رةبامعین درشود. تعریف می 65اساس نظام جانشینیها برکند و ارزشحفظ می

 موقعیتی معتقد است:ها در چنین سوژه
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باشد، می« اصل تقلیل»در سمیوتیک کالسیک روایی که یکی از اصول بنیادین آن 

« با»یا  «67تضاد»، یا در «بر»مستقیم  گونةها هرگز بهـ سوژه 66ها، یا کنشگرشخصیت

هایی صورت واسطگی ابژهها بهکنند؛ بلکه صرفاً تعامل آنیکدیگر تعامل برقرار نمی

چرخند. در دست میبهها دستگیرد که دارای ارزشی خاص بوده و بین سوژهمی

های روحی وخیزهای احساسی و حالتاین نظام اقتصادی روایی، تمامی افت

های ها ابژهها تنها و تنها بسته به عملیاتی دارد که از طریق آن سوژهـ سوژهکنشگر 

 (. 75: 9914دهند )ها را ازدست میارزشی را مال خود کرده و یا آن

توان استقالل هر دو طرف تعامل را حفظ کرد و همیشه ارتباط در این نظام، نمی

دلیل، این نظام را نظام مبتنی بر  گیرد. به همینبراساس نوعی فاصله با دیگری شکل می

کنند که ارتباط میان سوژه و ابژه براساس داشتن یا نظام اقتصادی روایی معرفی می

شده است. نظامی است که وضعمدار و ازپیشمالکیت است. این نظام، نظامی برنامه

در این دهد. معلوم و قراردادی میارزش ارتباط را در ارجاع به معیارهای ارزشی ازپیش

ها هوشمند هستند و قادر به شناختن، انتخاب کردن، تصمیم گرفتن و حالت، سوژه

مند تقلیل ها در مواجهه با دیگری، آن را به ابژة برنامهقضاوت کردن؛ زیرا سوژه

خواهد آنچه را که در اطراف سوژه می دهند. به بیان دیگر، در این سطح از ارتباط،می

گیرد و روابط ها شکل نمین گستره، ارتباط مستقیمی میان سوژه. در ایدارد، تسخیر کند

احساسات  عنوانبا نیز در اثر خود 68تملکی یا اقتصادی برقرار است. الندوفسکی
کند. او آن نظام اشاره می« تملک»به نظام ارتباطی مبتنی بر  70شوپنهاور از منظر 61نامبی

گری که با فاصله و با واسطه گاه مشاهدهیعنی آن ن ـ تعاملی با فاصله با جهان چیزها

نظام »اصطالح به جهان و طبیعت حاکم است ـ را بهکند و بر قوانین را رمزگشایی می

نهد؛ نام می« نظام شناخت مشترک از چیزها»دهد. شوپنهاور آن را ارتباط می« مفهومی

م و به همین کنیمند تبعیت میچراکه در ساختار روایی از یک حرکت خطی و برنامه

 یابیم.دلیل به شناخت مشترکی از چیزها دست می
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 حضوری مبتنی بر هم . نظام2ـ1ـ3

یا « غیریت»ست؛ به این معنا که هااساس بر وحدت و تطبیق میان سوژه ،در این نظام

تن بهتن تواند با سوژة مرجع وارد تعاملشود که مینظر گرفته میای درسوژه« دیگری»

های ناب بالقوه. در ر تعامل، معناسازی یعنی فعلیت بخشیدن به قابلیتواقع د. درشود

صورتی که در نظام روایی ؛ دراین نظام، معنا و ارزش نتیجه و بُردار یک فرایند است

معین در این مبحث به نقل از  شدند.ها براساس نظام جانشینی بازتعریف میارزش

 نوشته است:  الندوفسکی

های ساده که قابلیت جانشین شدن دارند تقلیل پیدا به ارزش ها دیگردرواقع ابژه

هایی مادی درنظر گرفته ها واقعیتکنند ]...[ در اینجا برعکس همین ابژهنمی

ها ها در آنهای حسی که سوژهدلیل ویژگیشوند که قابلیت این را دارند که بهمی

شان 79یگاه و توانشها خود نیز از نظر جاکنند معنا دهند؛ اما سوژهکشف می

شوند؛ زیرا از این پس به چیزی اساسی که در نظام قبلی فاقد آن تعریفی دوباره می

های حسی هاست؛ یعنی ارگانراستی همان تن آنشوند و آن، بهبودند مجهز می

(9914 :71 .)  

شان و جریان «حضوریهم»ل میان سوژه و ابژه در شرایط تعام در این حالت،

تطبیق، یعنی حداقل یکی از دو طرف در حالت  ها اهمیت دارد؛بین آنحسی ادراکی

زند. در این و در وجود خود دست به معناسازی می کنددیگری یا غیریت را حس می

توان های حسی که میبلکه واقعیتی است سرشار از ویژگی ،مثابة متنبهجهان نه » ،نگاه

 «حسی از آن داشتیم، دریافتی ادراکیواسطه و مستقشکلی بیبدون فاصله از آن، به

هستند و به همین دلیل هم حساس « دارتن»ها (. در این حالت، سوژه81: 9916)معین، 

عامل مولد معنای تبهشده در این بخش اشاره های حسی. وحدتو قادر به دریافت

صورت برقراری ارتباط مادی و گرها و در74حضوری کنشمعنایی است که با هم

گیرد. شوپنهاور این نظام برآمده از تعامل ها شکل میدر سطح حسی بین آن جسمی،

 کند:معرفی می 79ها را نظام ایدهسوژه
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آمیزشی سوژه حضوری و همتن برآمده از همبهواسطه و تنشوپنهاور آن تعامل بی

 ـ وحدت»نامد؛ نظامی که در راستای نظام می« ایده»های جهان را نظام و ابژه

را نظامی خارج از هرگونه « ایده»الندوفسکی قرار دارد. شوپنهاور نظام « قتطبی

داند؛ یعنی آنجا که سوژه از کشف ارتباطات براساس قوانین منطق و عقل اراده می

ها خود را مسحور و های جهان بیرونی و غور در آنزند، و با نظارة ابژهسر باز می

شود و آرام بعد است که او شکوفا مییابد، و از آن لحظه به مجذوبشان درمی

 (.95گیرد )به نقل از همان، می

شود و این استقالل ها( درگیر حفظ می)سوژه هایدر این نوع از ارتباط، هویت طرف

شود. این نظام را نظامی مبتنی بر تجربة هویتی است که سبب این تعامل و تطبیق می

نماید های سوژه را بر او آشکار میتن، قابلیتچراکه تعامل مبتنی بر  نهند؛زیسته نام می

این نگاه با تعامل مواجهیم  گذارد. از آنجایی که درثیر میو بر هستی ـ در ـ جهان او تأ

گیرد، کنشگرها در سطح سوژه مطرح های درگیر شکل میحضوری طرفو هم

 نه صرفاً ابژه درمقابل سوژه یا برعکس.   ،شوندمی

 33شناختییزیبای . جریان3ـ1ـ3

مطرح شد؛ جایی که او از  76سی گِرِم75نقصان معناکتاب شناسی با مبحث زیبایی

عمل آورد. او از تغییر وضعیتی شناسیک بههایی زیباییهای چند نویسنده تحلیلداستان

یک برش در وضعیت قبلی ایجاد شده است. در بخشی از کتاب  که با سخن گفته

را  ی77شناختی که کارکرد یک سوژة نحوزیبایی ةقطعیت حضور ابژ»خوانیم: می

گرا شکل گرفته است، را واسطة نگاهی پیشادراکی بهداراست و در میانة فضایی حسی

(. او در 44: 9981 )گرمس، «باید در تولید گسست در پیوستار مکانی دیداری جست

اتفاق در  صورت یککند که ناگهانی و بهاین اثر، تجربیات حسی سوژه را بیان می

شناختی ارتباط جریان زندگی روزمره رخ داده است. معین معتقد است در سطح زیبایی

واسطه یا بلکه نوعی نزدیکی بالفصل و بی ژه و ابژه ارتباطی با فاصله نیست؛میان سو
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از « شناخت»کننده دو طرف برقرار است؛ برای سوژة حسصمیمیت احساسی بین 

قابل « ادراک کردن»و « حس کردن» سوژه( نیز)شبه ابژهجدا نیست و برای « حس کردن»

شناختی را حاصل رخداد زیبایی 78س و کورتزشعیری به نقل از گرمشناخت است. 

 شده است: مان گسست یا برش اشارهدیگر، ه داند که به بیانناپیوستگی گفتمانی می

کند. این کند، بلکه متمایزسازی نیز میگذاری میتنها ارزشناپیوستگی نه

گیری رود، سبب شکلشمار میبندی وضعی نیز بهمتمایزسازی که نوعی طبقه

 پردازی پوشیدهشناختی بر هیچ گفتهتفاوتی است که نقش آن در فرایند زیبایی

است. اتفاق این « تفکیک»قول گرمس، ناپیوستگی گفتمانی نوعی ماند. ]...[ بهنمی

شود. این پس از بقیة عناصر عالم جدا میشود و ساست: چیزی تبدیل به ارزش می

شناختی نامید ای زیباییتوان آن را لحظهجدایی آفرینندة لحظة خاصی است که می

 (. 987ـ986: الف9914)

شناختی و رخداد احساسی که با تغییری زیبایی معتقد است در تجربة الندوفسکی   

صادف و گسست سروکار داریم؛ با مضامین تای همراه است، ما ناگهانی، دفعی و لحظه

توان به مفاهیم نیتمندی و روند تدریجی اشاره که در تضاد با این مضامین میحال آن

ای که سوژه را درگیر خود دفعی و لحظه« رخداد»شناختی را یک تجربة زیباییکرد. او 

. کندیتلقی م بلکه آن را ناشی از ابتکار سوژه و فعالیت او ؛آوردحساب نمیکند، بهمی

در  ند برای فرایند معناسازی.دامی« روش»شناختی را یک بُعد زیبایی ،به همین دلیل هم

 ادراکی سوژه نقش فعال دارد.این روش، شناخت و احساس در تجربة حسی

زمان تقویمی یا مادی انقطاع در »کند: شعیری نقش زمان را در این فرایند تبیین می

های زمانی عامل اصلی آن هستند. ی است که ناپیوستگیاعنوان مثال یک توقف لحظهبه

مل اصلی ایجاد تواند عاهمین توقف در زمان عادی یا روزمره یا شکنندگی در آن می

از  ،(. به همین دلیل هم987: الف9914،)شعیری «شناختی باشدنوعی جریان زیبایی

از  گوید.انی سخن میانواع زمان خطی، زمان کیفی، زمان زبانی، زمان روایی و زمان مک

 ها، زمان روایی قابل توجه است: میان این زمان



 انو همکار مریم مهرورز                                    ورودهای معنایی گفتمانی در کتاب تصویری تحلیل نظام

 

333 

این زمان، زمانی ساکن و ایستا نیست. زمان پویاست و رمز آن در این است که 

پروراند. زمان شود. زندگی روایتی است که زمان آن را میوقفه تولید میزمان بی

ه شفاف و قابل نفوذ است. زندگی یا زمان زیستی زمانی بسته و کدر نیست؛ بلک

پرداز، از آن فاصله عنوان راوی گفتهزندگی روایتی است که هریک از ما، به

آوریم. این باروری در زمان و به کمک زمان بار میگیریم و سپس آن را بهمی

نظر ما، دو گونه زمانِ روایی وجود دارد: یکی زمان گیرد. ]...[ بهصورت می

کننده. تفاوت این دو زمان در این است که در ان روایتشده و دیگری زمروایت

شود که ما ای میگیریم و روایت گفتهشده، ما در درون روایت قرار میزمان روایت

گیریم و سپس به کننده، از روایت فاصله میبازیگر آن هستیم. ولی در زمان روایت

گفته وارد زمان گفتمان  شود که از زمانپردازیم. و همین امر باعث میابداع آن می

ای و گفتمانی زندگی کننده( گفتهشده و روایتشویم. از تبانی این دو زمان )روایت

آفریند. ]...[ از آید، و این زمان گفتمان است که زمان گفته را میوجود میروایی به

آید که زمان گفتمانی یا دل تکرار و روزمرگی، زمان جدیدی پدید می

  (.981است )همان، شناختی زیبایی

-معناشناسی، زمان بدون مکان یا مکان بدون زمان مادهشعیری معتقد است در نشانه   

نحوی با مکان آمیخته ، بهمحض ورود زمان به دنیای گفتماناند؛ بهنیافتههایی شکل

ی شناختی نیز جریاندهد. رخداد زیباییچراکه اتفاق معنایی در خأل رخ نمی ؛خواهد شد

پذیری آن به همین دلیل تعامل سوژه یا اثرگذاری و اثرکننده. متعلق به زمان روایتاست 

شناختی، وارد زمان سوژه در رخداد زیبایی ز یک جریان اهمیت زیادی دارد. درواقعا

دلیل . گفتمان نیز بهگرددو از زمان گفته دور می شودمی کننده یا زمان گفتمانروایت

 یعنصر از دهد کهبل بسط و گستردگی، جریانی را سامان میبرخورداری از عناصر قا

آورد؛ زمانی که بار میمند را بهنهایت زمان مکاندیگر در حرکت است و در به عنصر

شناختی، زمان گفته و زمان گفتمان در . زمان زیباییشودبا اثر وارد تعامل می سوژه

اهمیت  بدون کالم ألیفیتهای تصویریطور خاص در کتابهای تصویری و بهکتاب

لف با زیرا تصویرگرمؤ وی روایت و تعامالت سوژگانی دارد؛بسیاری در روند پیشر
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عامالت ن را در تطور مداوم مخاطبابه پرداخته، فردی که در کتابساختار منحصربه

 دهد. دراکی در سطوح مختلفی قرار میاحسی

  ورود. کتاب تصویری 3

گولد درخور توجهی است.  کالمبی« رمان گرافیکیِ» (9 )شکل ورودکتاب تصویری 

برای ارائة آثار است و قالب نوعی چیدمان  یمعتقد است رمان گرافیکی قالب 71اِسمیت

شامل شود. این قالب از منظر تواند هر محتوایی را کلی عناصر صحنه است که می

از این  ت وضروری اسقالبی که حضورش الزم و نه  ؛اهمیت دارد ایرمزگان رسانه

زیرا قالبی است که گروهی از تصویرگران برای بیان  منظر رمزگانی است افزوده؛

اند و ممکن بود در دیگر ها یافتهتر از دیگر گونههای خود مناسبموضوعات و ایده

های تصویری نمود پیدا کند. برای مثال دیدگاه خالق کتاب ای یا کتابهای رسانهگونه

 کالم از این قرار است: ارة رمان گرافیکی بی، شان تن، دربورود
های گرافیکی وجود دارد. بعضی از چیزها را شناختی ضمنی در بسیاری از داستان 

گونه که باید از طریق کلمات بیان کرد. یک ایده ممکن است فقط توان آننمی

ن نام که نمایش آشدت دوجانبه، یک مفهوم بسیار بیناآشنا باشد، یک احساس به

های گرافیکی غالباً آگاهانه به کالم بهترین راه است ]...[ داستانوسیلة تصویر بیبه

پردازند. خیلی آگاهانه درمورد فضای جالبی که بین مسائل مربوط به ارتباطات می

آهنگ کلمات و منظر تصاویر وجود دارد. معموالً میان این دو شیوة بیان 

کند پاسخ است؛ چیزی که دعوت میانده و بیموجود دارد؛ چیزی باقی« ناتمامیت»

ای را تا در حافظة شخصی و اجتماع خود کند ـ هر خوانندهـ حتی مجبور می

 (. 8 :2011درجهت یافتن معنای خویش، دست به طراحی زند )
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 اثر شان تن ورود. تصویر روی جلد کتاب تصویری 1شكل 

 دهد:تألیفی پسامدرن قرار میتصویریهای ها را در دستة کتابآگاه این کتابمجاوری

طور غالب تصویری به ها معموالً یک نفر است؛هایی که نویسنده و تصویرگر آنکتاب

ها و ایده از آن شکل گرفته و بیانگرهای پسامدرنیستی و پس اساس اندیشهاست؛ بر

تصویرگرمؤلف فردیت خود  است؛ خالق خود یعنی تصویرگرمؤلفهای فردی دغدغه

گذارد و فضاهایی روان و تعاملی در سرتاسر کتاب در با مخاطب به اشتراک می را

  چنین نوشته است: زمینهآگاه در این مجاوریجریان است. 

تصویرسازی تألیفی حاصل تحوالت فکری و فلسفی دوران پسامدرن بر هنر 

و  های پایانی قرن بیستم آغاز شدهکاربردی تصویرگری است؛ تحوالتی که از دهه

 داده نشان کودکان مصور کتب در چه سم،یمدرناپس»تا به امروز ادامه یافته است. 

 کی نشانگر ساالن،بزرگ یبرا یادب ای یهنر مختلف یهاگونه در چه ،شود

ة ارائ و ریتفس یبرا تالش یجابه. است یاجتماع رفتار و ادراک در قیعم یدگرگون

 دهیچیپ یایدن کی ،مدرناپس نرمندانه مشخص، یپارامترها با ثبات با تیواقع کی

 الؤس ریز را خود هدف و ییکارا که ییایدن ؛دهندیم بازتاب را کنندهسردرگم و
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ها ]تصویرگران مؤلف[ از آن« ]...[ یشوتیکدون و ثباتیب یمرزها با ییایدن ؛بردیم

رسان باشد، بهره ای که در بیان موضوع یا ایده کمکهرگونه تکنیک و شیوه

گیری تجربة کنند که موجب شکلهند برد و فضاهایی متفاوت را ایجاد میخوا

 (.990: 9915بصری بدیع برای مخاطب خواهد شد )

گوید که قصد بیان آن را دارد؛ به همین ای سخن میشان تن درواقع از تجربة زیسته 

زند. دلیل هم از وضوح بصری، بیان و مشاهدة تجربی در روایت تصویری حرف می

شود و از آن تفسیرها و پرداز در مقام سوژه با موضوعات وارد تعامل میین یعنی گفتها

خود را دارد و سپس تجربة زیستة خود را با مهارت در بیان به اشتراک  هایتأویل

خورد؛ چیزی که هر اهل تفکری را چشم میبه« ناتمامیت»گذارد. در سخنان او کلمة می

 آگاه نیز به اینکار شود. مجاوریبهمعنای خویش دست کند تا جهت یافتنوادار می

ها مخاطب کتاب دستکند که در ایناو بیان می .به آن معتقد است نکته اشاره کرده و

بازنمودی بدیع از سوژه گیری معنای شکلبه بدیع مواجه است که با یک تجربة بصری

 از هر روش و تکنیکیو دیگری است. تصویرگران مؤلف برای بیان موضوع یا ایده 

های شمایلی، قراردادی کنند و به همین دلیل سوژه در تصاویر با انواع نشانهاستفاده می

های سبکی همچون سوررئالیسم، یافته مواجه است. همچنین از انواع مؤلفهو توسعه

دهی برند و فضایی بدیع را سازمانزمان بهره میسمبلیسم، اکسپرسیونیسم و... هم

حکایت از نوعی تغییر  تألیفی پسامدرنهای تصویریها در کتابمؤلفه د. تمام اینکننمی

یر در زاویة دید و رویکرد مؤلفان برای دیگرگون بیان کردن مفاهیم یا پیشنهاد برای تغی

 تن نوشته است: شان به نقل از  80. سالزبرینگرش مخاطبان دربارة موضوعات دارد

کند که اعتماد سواد بصری، او ]تن[ اظهار می براساس مفهوم کهنه و غیرقابل

رسمیت شخصی خود را محدود به »... پرتی این است که: ترین عامل حواساصلی

کند که تن شاید دارد از یأسی صحبت می« ]...[ شناختن چیزهای آشنا کند

اللفظی آثار خود کنند که با خوانش کمابیش تحتهنرمندان زمانی آن را تجربه می

توان زنند که در بیشتر موارد نمیشوند و تصویرها طوری حرف میرو میهروب
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های موسیقی ها رمزگشایی کرد، درست مانند سمفونیصورت واژهها را بهآن

(2008: 38 .) 

شان تن درحال دعوت ما به دیگرگون دیدن است؛ چیزی که نبودِ آن مانع اصلی    

های داوریها و پیشطب فقط به رمزگانشود مخاتعامل و تطبیق است و باعث می

خویش هنگام مواجهه با اثر بسنده کند. در این زمان، مخاطب در سطح گفته باقی 

که از آن سخن  را نامشدت دوجانبه و مفهوم بسیار بیآن احساس به خواهد ماند و

« ناتمامیت»نخواهد کرد و وارد سطح گفتمان نخواهد شد؛ چیزی که دریافت  ،گفت

های متفاوت و بدیعی واقع با هربار خوانش، معناشده از سوی شان تن است که دررهاشا

گاه نیز با عنوان تجربة بصری بدیع آسخنان مجاوری کند؛ موضوعی که دررا ایجاد می

 اشاره شده است. 

چون مهاجرت، تالش برای یافتن رویکرد تصویرگرمؤلف در بیان مفاهیم خاص هم

ه و تالش برای یافتن غذا، خانه و کار نمایانگر دغدغ تنش و مکان امن و به دور از

همچنین وجود چند روایت موازی با روایت اصلی  نیازهای بشر در عصر حاضر است.

دهد. به این را در زمرة آثار پسامدرن قرار می ورودهایی است که ترین مؤلفهاز مهم

های هنر پسامدرن ترین ویژگیمکه از مه را نیز افزود 89خودسازیتوان ازآنمؤلفه می

های دیگر گیری از تصاویری از تاریخ، نشانهشود. تن این کار را با بهرهمحسوب می

هایی غیر از فرهنگی که در آن زندگی و رشد کرده( و ترکیب و ها )فرهنگفرهنگ

یک رمان گرافیکی  ورودکتاب  اویر انجام داده است. از این روها در تصتلفیق آن

  تألیفی پسامدرن است. ریتصوی

دهند، بیشتر کسانی که آن را مورد خوانش قرار میکالم است، بی یکتاب وروداینکه با

مندی نظام برنامهنند و دلیلش هم وجود مشترک از آن را بازتعریف ک یروایت توانندمی

ای بر کند.ها، سوژه را مجاب به خوانش کتاب میاست که در کنار دیگر نظام در کتاب

در سال  ورودکتاب  عنوان راهنمای خواندندر متنی که به 84سِگِرـ  ماریا لَسِن مثال

 از کتاب دارد:  نوشته، چنین توصیفی 89، برای جایزة یادبود آسترید لیندگِرن4099
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کند و به سرزمین اش را ترک میکه خانه و خانواده استمردی دربارة  ورود

که  درحالی ؛ساکن شود جاکند تا در آنن تقال میکه او در آ جایی ؛روددیگری می

 .شودهم ترکیب می و محتوا با فرم .اش را داردیای پیوستن به خانوادهؤهمیشه ر

 . از آنجاییاست کالمی کتاب منعکس شدهدر بی زبانی مرد در سرزمین تازه مشکل

اننده اندازه برای خو یکبه  روزمره در محیط جدید یکه زبان، طبیعت و اشیا

سردرگمی و محرومیت  ةکه با تجرب استشدت قادر ، خواننده بهاستبیگانه 

 (.3 :2011) مهاجران در محیط جدید همدردی کند

ها درمورد آن شده در باال دربارة روایت کلی کتاب است که بیشتر سوژهتوصیف اشاره

توصیف  رودوکنیم و دربارة روایت روی به آن استناد میاشتراک دارند؛ از این 

 . دهیمنمی دستای بهدوباره

 دهی تجسمی. سازمان1ـ3

نظر گرفت که در همة ی قطعی را برای تمام تصاویر درساختار تواننمی بدون تردید

ی را در ای از تمهیدات تجسمتوان مجموعهاما می ها کارکرد مشابهی داشته باشد؛آن

شود، کار گرفته میدر آن بهاساس بافت و ترکیبی که بیان بصری نام برد که بر

ای بار تجربهدیدن هر تصویر در هرکند. ها و معناهای مختلفی را ایجاد میاحساس

ها زمینههایی دارد. این پیشزمینهکه پیشاست جدید است. درواقع گفتمانی شکل گرفته 

. 4. عناصر و 9شود: در هر تصویر از نظر ساختاری به دو بخش مساوی تقسیم می

ها، ها، موهبتصورت شخصیتهاست که بههای بصری. عناصر همان نشانهیتکیف

کار مل رنگ، نور، سایه، بافت، ریتم و... بهشود و کیفیات شاو... ظاهر می حیوانات، اشیا

پذیر است و عناصر وسیلة کیفیات امکانشود. نمود و تجسم عناصر بصری بهگرفته می

ی نمایش است. چیزی که این دو عامل را در تصویر بصری برا بصری وابسته به کیفیات

کادر دیداری دهی است که شامل روابط و ترکیب این دو در رساند، سازمانتعالی می به

وسیلة عناصر و کیفیات بصری که دهی یعنی فرایند طراحی تصویر بهسازماناست. 
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دهی یات و سازمانعناصر، کیف رو از این شده است.روبنا و خروجی آن، تصویر ساخته

ناشدنی است. ما تصویر را در هر با یکدیگر دارد که جدا یی تنگاتنگتصویر ارتباط

گیریم و تصویرگر را نظر میـ یک گفته )کل واحد( در فریم یا کتابـ تک سطحی

خصوص زمانی که کالمی ـ به دهی تجسمیِ تصویرگر در تصویرپرداز؛ سازمانگفته

ترین شود که مهممثابة شگردهای بیانی درنظر گرفته میبه ـ دکنتصویر را همراهی نمی

های روایی، گیری نظاممنجر به شکل آید وشمار میبه پردازانه )تصویرگرایانه(عمل گفته

کتاب مذکور دهی تجسمی شود. به همین دلیل بخشی از سازمانتعاملی و رخدادی می

   .کنیممی تحلیل را در این نوشتار

 بندیادر، نما، پالنک. 1ـ1ـ3

زیرا هم فضای داخل تصویر به آن وابسته است و هم  ؛کادر در تصویر نقش مهمی دارد

مرز آن است که از آن بعضی چیزها شروع به  ،84هایدگردر نظر فضای خارج آن. 

ها را بخشد و آنحضور کنند. کادر است که به مجموعة عناصر در تصاویر هویت می

د؛ زیرا تصویر یک ساحت مکانمند است و وجود کننایی مطرح میمجموعة مع عنوانبه

ای، هویتی های اندازههای این ساحت مکانی را دارای بُعد، ارزشکادر، عناصر یا نشانه

این یعنی حضور. تا زمانی که تصویری کادر  ؛کندو نسبت و رابطه با دیگر عناصر می

درست زمانی که حتی یک  ل شد؛قائ توان برای آن معنا یا هویتینداشته باشد، نمی

های مختلف و یا یک نقطه در یک کادر با هر فرمی قرار گیرد، دارای ارزشعنصر 

  شود. گردد و قابل تفسیر میحضور می

اولین ویژگی در صفحة  .توان مبحث مربوط به کادر را بررسی کردمی، 4 در شکل

تصویرگر هرجا قصد  انی ندارد.های یکسپی است که اندازهدردو لَت، کادرهای پی

کادر را تغییر داده است. ما با داشته تا اهمیت عنصر یا موضوعی را نمایش دهد، اندازة 

طور اول، کادر یا مرزی که قلمرو یا محدودة تصویر را به دو نوع کادربندی مواجهیم:

ان تر و پیوسته که پیوند میانشکند؛ دوم، کادرهای کوچککلی برای ما مشخص می
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رابطه یا پیوندی خطی و  آشکار است؛ به این صورت که، بلکه کامالً مخفی نیست

ترین کیفیتی که در این دو لَتِ مهم ها برقرار است. شاید بتوان گفتروایی میان آن

چیزی که بیننده را از اولین کادر سمت  است؛« حرکت»، شودروی هم دریافت میروبه

 کشاند.مت راست و صفحات بعدی میصفحة سباال به کادر نیمچپ در 

های گرافیکی این است که خالق اثر در زمان های مهم رمانیکی از ویژگی

ی برای خود قائل نیست و آن را دهی، در اندازه و تعداد کادرها و نماها محدودیتسازمان

به همین دلیل هم ممکن کند؛ را دارد، انتخاب میش فراخور موضوعی که قصد بیانبه

ها مواجه باشیم )مانند است در یک کتاب، با تعدد نماها، اندازة کادرها و حتی فرم آن

تصویرگر براساس موضوعات و احساسات موجود  کنیم(.مشاهده می 4آنچه در شکل 

در لَت سمت چپ، برای  فرم کادرها تنوع ایجاد کرده است. در هر بخش، در اندازه و

اش در خطر دارد، کادر را حساسی که شخصیت از رها کردن خانه و خانوادهتأکید بر ا

 85گیرد و از مؤلفة سبکیِ سوررئالیستینظر میتر از دیگر کادرهای مجاورش دربزرگ

او کادر مربع را برای  همچنین برد.ها( برای بیان این احساس بهره می)بازی با اندازه

اما فرم قرارگیری شخصیت و  نیت و سکون دارد.ی از امکند که حالتبیان انتخاب می

اند و شکلی که پشت پنجره های او، چمدان، زن، دختر و میزی که روی آن نشستهدست

نشان از ناآرامی و عدم سکون است که در تضاد با  ؛ حالت اریباست، اریب است

جر در آن دیگر، امنیتی که مرد مها یا به بیان امنیت و سکون موجود در فرم کادر است

ر و فرزند خود در قرار دارد. این نشان از احساس نگرانی مرد مهاجر در رها کردن همس

)موجود ناشناختة پشت پنجره( در پالن سوم تصویر  عامل ناامنی محلی ناامن است.

های ذهنی مرد مهاجر دارد. در این فریم، سوژه براساس قرار دارد که اشاره به اولویت

تنگی داشته است، با مرد مهاجر یا همسر و  از حس ناامنی یا دل تجربیات مشابهی که

 کند.پنداری میاو همذات فرزند
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 اثر شان تن ورودبندی در درک تصاویر در تصویری از کتاب . اهمیت کادر، نما و پالن2شكل 

تنگی و در لَت سمت راست نیز، پس از چند کادر متوالی که حکایت از حس دل   

شکل، برای تأکید بر تنهایی صفحه و مستطیلد مهاجر دارد، در یک کادر نیممر تنهایی

اند، نمای هایی که همچون مرد مهاجرت کردهعامل گفتمانی و همچنین تعدد شخصیت

کرده  شود که شخصیت اصلی در آن اقامتنمایش گذاشته میبیرونی از ساختمانی به

تنهایی مرد مهاجر و نمایش افراد شبیه به شکل کادر نیز در بیان عمق است. فرم مستطیل

 او انتخاب شده است.  

شمار آورد تر را نوعی ناپیوستگی گفتمانی بهتوان این کادرهای بزرگمی از طرفی

دچار گسست  ،که درحال بیان خطی یا روایی استرا پی درکه کادرهای متوالی و پی

دید، نما،  ر از نظر اندازه، زاویة، تصویتر در لَت چپکرده است. در اولین کادر بزرگ

شود و از منطق روایی و تجسمی دیگر های سبکی، دچار تغییر میبندی و مؤلفهپالن

که سوژه را  ستکند؛ این، نوعی گسست در ساختار متوالی کادرهاکادرها پیروی نمی

ازه و لحاظ اندتصویر بهتر در لَت راست، د. اما در دومین کادر بزرگکنمتوجه خود می

اما تصویر براساس منطق روایی دیگر کادرها  شود؛بندی دچار تغییر میفرم، نما و پالن
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از چهرة زن، دختر، و نماهایی  86آپرود. در تصاویر قبل، نماهایی کلوزپیش می

و یا سه پالن قابل تشخیص است؛ از فضایی که مرد در آن قرار دارد در د 87شاتمدیوم

 88شاتو ما در نمای النگ است ویر، دوربین به عقب رفتهصورتی که در این تصدر

تقدم و تأخری بر دیدن عناصر وجود ندارد.  دهیم. همچنینچهرة مرد را تشخیص نمی

، تغییری است که براساس ساختار شودکه باعث گسست در حرکت تصاویر می چیزی

از ساختمان محل  شود؛ نمایی بسته، بیننده با آن مواجه می81اوتروایی و حرکت زوم

  )مهاجرت(.  هاها( و روابط محتوایی آن)پنجره سکونت مرد مهاجر با تعدد عناصر

ها، نماها و پی با اندازهدرگیریم که کادرهای متوالی و پیبا این ساختار نتیجه می

سوژه با خوانش و گذر از  را برعهده دارند.« نداشتن»و « داشتن»نظام  عناصر مختلف،

گیرد. رسد و ساختار روایی و حرکت خطی شکل میبه درک کادر بعدی میهر کادر 

اتفاقات، افراد یا موضوعاتی با تغییر در منطق روایی و تجسمی اهمیت  این میان اما در

 کنند.پیدا می

 33. زاویة دید2ـ1ـ3

ه عنوان ناظر به چیزی نگامان و مکان که از آن نقطه فرد بهای است در زدید نقطه زاویة

ویسنده، شاهد یا ناظر درون روایت و راوی تصویرگر یا ن ممکن است این فرد کند.می

سازی برابر است با یک فعل جهتمند دیدمعناشناسی، زاویهنشانه شنو باشد. دریا روایت

پس یک فعل شناختی است. این فعل  بردارد؛کردن را در کردن و انتخاب که محدود

و به شناخت  ادراکی دارد و ابتدا از این حس شروعیحسشناختی ریشه در جریان 

ن کند تا از میاشود. در ساخت تصویر نیز تصویرگر همین روال را طی میمنتهی می

او در مقام تصویرگرمؤلف  زوایای موجود خود را محدود کند و مجبور به انتخاب شود.

شنو را اهد و راوی و روایتظر یا شفراخور موضوع و ایده، زاویة دید نا؛ اما بهقرار دارد

 کند. شعیری به نقل از گرمس و کورتز نوشته است: نیز گزینش می
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برد تا بدین کار میپرداز بهدانند که گفتهمجموعة شگردهایی می»زاویة دید را 

های متعدد از داستان وجود آورد. این تنوع خوانشوسیله تنوع پردازش متنی را به

در این بحث، منظور از تنوع گفتمانی ایجاد اشکال گفتمانی « ]...[ را درپی دارد.

شناختی و غیره مختلف مثل گفتمان روایی، توصیفی، استداللی، عاطفی، زیبایی

ها از طریق شگردهایی مثل اتصال و انفصال گفتمانی، رابطة است. این گفتمان

ابطه بین جزء های گفتمانی، تقدم و تأخر عناصر گفتمانی، رتعاملی، تبانی و چالش

 (.76: الف9914یابد )میها تحقق و کل و جز این

، در ادامة ساختار 9در شکل  هم وجود دارد. وروداَشکال مختلف گفتمانی در 

دوازده تصویر را در زوایای دید  رو هستیم کهروایی تصاویر کتاب، با تصویری روبه

دید  ونتنی این نوع زاویةف دهد.صورت متوالی در کادرهای مشابه نمایش میبه مختلف

ک ای شناختی که وجوه مختلف یک چیز یا ینام نهاده است. گونه 19تسلسلی را

نظر دیداری با مفهوم گذارد؛ یعنی ما هم از میسر موقعیت را یکی پس از دیگری پشت

ظر معناشناختی. انتخاب زوایای دید مختلف تمهیدی از نزاویة دید مواجهیم و هم از 

با عامل گفتمانی قرار دهد.  پنداریاست تا سوژه را در موقعیت همذات طرف طراح

حالت مرد فیلم عمل کرده و تغییرات چهره و  چونتوالی و تسلسل کادرها نیز هم

وند اثرگذار است؛ به همین یا کاغذهایی به لباس او، در این ر مهاجر و اضافه شدن اشیا

ها یا رد. در شکل مذکور، کنشتصاویر ساختاری روایی و تعاملی دا علت هم،

ها و خوبی توصیف شده و قضاوت برای اندیشهبه های ظاهری عامل گفتمانیحالت

است که با او  گیرندهاست. سوژه تصمیم احساسات او به مخاطب سپرده شده

 ... . و بسنده کند ،پنداری کند یا تنها به روایتی که شکل گرفتههمذات
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 اثر شان تن ورودی در تصویری از کتاب . زاویة دید تسلسل3شكل 

ابتدا  ،4 در شکل شود.ای است که منجر به گفتمان استداللی میزاویه نمونة بعدی

های یکسان، تصاویری از حرکت سَرِ مرد مهاجر از در سه کادر در ردیف باال با اندازه

ادر بعدی کنیم. در کرو و پدیدار شدن نور روی صورتش را مشاهده میبهپشت به رو

 ای نسبت به سه کادر دیگر، ارزش بیشتری دارد و بقیة صفحه را ازآنِکه از نظر اندازه

شویم؛ تصویری از زاویة بندی مواجه میخود کرده، با تغییر در زاویة دید، نما و پالن

درجة بیشتری دارد و دید انسانی محسوب  ید باال که نسبت به کادرهای قبلید

چیز را توان همهگوید که از آن باال میمی« دید خدا زاویة»آن به  14اکو شود.نمی

مبتنی بر  گوید کهشمول میبه آن زاویة دید جهان 19توصیف کرد. فونتنی مشاهده و

های دیداری و یا اصل براساس فاصلة بسیار زیاد با گونه گراست کهشگردی اجماع

ر این زاویة دید، چیزی که اهمیت د آید.دست میها بهآنوار به تعمیم و نگاه فهرست

عناصری دیگر همچون پرندگان  ی مشابه است. از طرفیموقعیت ها درنمایش انسان ،دارد

دید نمایان است که نوید نزدیک شدن کشتی به ساحل  در این زاویةباالی عرشة کشتی 

   . دهدرا می
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 تن اثر شان ورودشمول در تصویری از کتاب . زاویة دید جهان3شكل 

شناختی در ة آن را داریم، زاویة دید زیبایییکی دیگر از زوایای دیدی که قصد مطالع   

اگر تصویر را در راستای افقی  ای است.صفحهیک فریم دو لَت تمام این است. 5 شکل
ل از پایین درنظر گرفته به سه قسمت مساوی تقسیم کنیم، زاویة دید در راستای خط او

ای مخاطب حس حقارت و ناتوانی درقبال جریان موجود در ردر جایی که ب شده؛
 این نوع زاویة دید رامعناشناختی فونتنی از منظر نشانه همراه دارد.تصویر را به

 است: یده نام 14گزینشی
ای است مبتنی بر انتخاب برترین نمونه از وجوه یک چیز یا یک موقعیت از گونه

کن را نشانه رفته است. دستیابی به چنین آنجایی که زاویة دید بهترین نمونة مم

نوعی شده بهجو متوقف گردد. نمونة انتخابوگردد تا جستای باعث مینمونه

نقص دانست )به توان آن را مثالی کامل و بیدیگر است و میمعرف همة وجوه 
   (.84: الف9914نقل از شعیری، 

فت که در این حالت، بیننده با افراد گردرنظر می تصور کنیم که تصویرگر زاویه را باالتر
گرفت؛ یا تصویر در موقعیتی از زاویة دید افرادی که پیکر در موقعیتی برابر قرار میغول

فضای توانست در این حالت، تصویرگر نمی آمد کهمینمایش دردرحال فرار هستند، به
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 ة دید در شکلزاویاز همین روست که  خوبی تجسم کند.اطراف و موقعیت مکانی را به
 زاویة دید گزینشی است که بهترین موقعیت از فضا را ارائه داده است. 5

اتفاقی که با زاویة دید گزینشی در تصویر در جریان است، جریانی تقابلی را میان سوژه 
زمانی و مکانی است؛ به این معنا که چیزی  15کند. این جریان موجب بسطو اثر ایجاد می

جه شده، دربرگیرندة فرایندی است که از واقعیت جهان واقعی سرچشمه که سوژه با آن موا
کند. این گیرد؛ به همین دلیل هم، سوژه برای درک آن در زمان و مکانِ دیداری سیر مینمی

دلیل اختالف یا تقابلی است که در منطق دنیای واقعی و دنیای درون تصویر وجود سیر به
سازد. درواقع وجود زاویة دید گزینشی، گو با تصویر میودارد؛ پس سوژه را وادار به گفت

مؤلفة سبکی )سوررئالیستی(، مؤلفة نور و سایه، بافت پیوسته با دیگر عناصر کتاب، مهارت 
گو میان ووجود آورده است. این گفتدر طراحی و فضاسازی این تقابل و اختالف را به

شد؛ چراکه در نوع خود یک گسست در شناختی خواهد سوژه و اثر منجر به گفتمان زیبایی
شود. این گسست با بسط در دنیای تصویر ها( محسوب میسیر کتاب )جریان متوالی فریم

 شود.     شناختی تبدیل میبه زمان زیبایی
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 33تقلید و 36. شباهت3ـ1ـ3

رابطة مستقیم با بیان طراح دارد؛ یعنی موضوع وقتی مراحل  موضوع شباهت در تصویر

شود و سر گذاشت، وارد مرحلة تجسم و بیان میاحی ذهنی و اتودهای اولیه را پشتطر

ها در تصویری که ه عناصر و نشانهکدهی ارتباط دارد. اینبا سازمان به همین دلیل

شده مشابهت دارد، مخاطب را در اندازه با واقعیت دیده و تجربهشود تا چه مشاهده می

نگری و توجه به رفته مخاطب را وارد جزئیای که رفتهمقایسه دهد؛مقام مقایسه قرار می

 ارزیابی ها راکند. مخاطب در ذهن خود نشانههای موجود در تصویر میعناصر و نشانه

های تقلیدی، نمادین و این نقطه است که با نشانهدر  بیابد. تا معنایی برای هریک کندمی

هایی که براساس نشانه د و با اثر وارد گفتمان خواهد شد؛شویافته مواجه میتوسعه

ها به ترکیب، تلفیق و تبدیل آنو همچنین  ها، قراردادهاتقلید از طبیعت، رمزگان

طح گفته وارد گفتمان اند که سوژه را از سیافته و تازه بدل شدههایی توسعهنشانه

 شعیری در این باره معتقد است: کند. می

مفهوم نشانه را نباید نابود کرد. اگر تالش کنیم نشانه را محدود به یک واحد 

وقت ای ثابت و مستحکم با یک مدلول دارد، آنای کنیم که همیشه رابطهنشانه

دانست که همواره باید نشانه را ارتباطی فایده و غیرعملیاتی است. نشانه بی

 (. 50: ب9914براساس شرایط درحال زیر سؤال رفتن است )

بدیع و  هایها را در حالتی قرار دهیم که مفاهیم و معناسازیاین یعنی اینکه نشانه

برانگیزی را برای سوژه ایجاد کند. برای این کار، یعنی ایجاد تفاوت، باید از چالش

یافتة ادراکی دیداری یعنی شکل، درخشندگی، یک  تشابه شروع کنیم. هریک از وجوه

بندی واسطة تشابه، مبنای نوعی گروهتواند بهرنگ، جایگیری فضایی، حرکت و... می

که تصویرِ ما براساس یک  یابدمی ها زمانی اهمیتها و مقایسهبندیقرار گیرد. این دسته

 مبنای مشخص و مشترک پیشروی کند.
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 اثر شان تن ورودیافته در تصویری از کتاب های توسعه. نشانه6شكل 

 لفیق عناصر با یکدیگر، دفرماسیون ومبنای ترکیب و تها برایجاد تفاوت ،6 در شکل   

وارد کند در نگاه اول، سوژه احساس می ها رخ داده است.اغراق در اندازه و نسبت

عناصر را کند و تازه یا غریب شده است و بیشتر که در تصویر تمرکز می یفضای

مشخص از سوی طراح  هایرویکرد ای ازگذارند، متوجه مجموعهیک از نظر میبهیک

 6 عناصر مورد نظر خود را آفریده است. برای مثال، در شکل ،شود که براساس آنمی

 )زبان( مشخص رسد حذف، اضافه، ترکیب و دفرماسیون در یک خطِنظر میبه

روی روزنامة در دست پسر، در اولین کادر در  هاینوشته ()همچون خط عبری یا چینی

را ایجاد  ،های روی دیوار، در کادر سوم از لَت سمت راستو نوشته ،لَت سمت چپ

عالوة هم و ساخت حیواناتی جدید به کرده است. ترکیب اندام حیوانات مختلف با

ول، دوم و توان در کادر دوم و سوم از لَت چپ و کادر اها را میاغراق در اندازة آن

ت راست، حیواناتی شبیه در اولین کادر از لَ لَت راست مشاهده کرد؛ برای مثال سوم از

بر اند. عالوهروی زمین تصویر شده تر از معمول و شش پاای بزرگبا اندازه به حلزون

خوبی دید؛ توان در کادر چهارم از لَت چپ بهها، اغراق در اندازة عناصر را نیز میاین
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زن و مرد است. تر در سبد و در دست ای بزرگشبیه به تخم شترمرغ در اندازهچیزی 

ها شمارش کردیم، درواقع مبنایی است که براساس هایی که در عناصر و نشانهویژگی

سازد. تمام این تألیفی میآن، تصویرگرمؤلف جهان مورد نظر خود را در کتاب تصویری

فرد خود که های منحصربهاست تازه با ویژگی عناصر در کنار هم درحال معرفی فضایی

کنیم، جدا های تغییر، ترکیب و تبدیل، از دنیایی که در آن زندگی میدلیل ویژگیبه

ای که در اندازه و نمونة واقعی خود تصویر شده، انسان است نشانهنیست. تنها عنصر یا 

این  تباط اجتماعی است؛که در جهان تازه با ویژگی های بدیع درحال زندگی و ایجاد ار

آن، نمایش فضا یا مکانی است که هر انسانی  و پیام مهم را تصویرگرمؤلف ارسال کرده

  به دنبال آن است تا به دور از جنگ، ظلم، فقر و... زندگی کند.

ها با فضای سوژه برای شناخت عناصر موجود در هر کادر و روابط آن در اینجا

واقع او با سیر در زمان و تصویر مکانمند وارد جریان رتصویر، به زمان نیاز دارد. د

وارد  ،چیزی در تصویر او را از جریان متوالی و روایتمند رها کرده شود.گفتمانی می

شناسیک ییادراکی و چه بسا رخدادهای زیباتطبیق و تعامل براساس جریان حسی

اینکه هر  ان داراست.زمطور همکند. تصویر پیشرو ویژگی روایی و گفتمانی را بهمی

شناختی شود، وابسته به عامالت روایی، گفتمانی یا زیباییای تا چه اندازه وارد تسوژه

 زمان، مکان و تجربیات اوست.

 33. تكرار3ـ1ـ3

انقطاع از واحدهای ای بیمعنای مجموعهدر اینجا به»گوید: می تکراربارة در 11داندیس

شود که به کل ای نیز میکنندهمنسجم شامل نیروی متصل بصری است. این فن

معناست که ریتم و  بدان (. این974: 9989) «بخشدبندی استحکام و قوا میترکیب

ست. از ویر باعث انسجام و اتصال واحدهاها، سطوح، عناصر یا کادرها در تصتکرار فرم

  7 ر شکلتوان از تکرار و ریتم استفاده کرد. دبندی میبرای بحث حرکت و زمان رفیط

های های ذغال و اتاقکتوان در نمایش کورهتکرار یا ریتم را می این شیوه نمایان است.



 9911پاییز و زمستان  ،8، شمـارة 4 سال                                                          شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

333 

ها که نورشان به داخل ههای آن و پنجرها و پلهها هستند، دودکشآن و افرادی که در آن

شود تا بیننده همراه با آن در ساطع شده، مشاهده کرد. ریتم موجود در تصویر باعث می

در این مبحث ریتم در نمایش  شود؛ این یعنی حضور در اکنون. پستیو محو پرسپک

 ها در فضای تصویر و تمرکز بیشتر سوژه برای خوانش است. عناصر باعث تداوم آن

 
 اثر شان تن ورود. تكرار یا ریتم در تصویری از کتاب 3شكل 

چیزی که با  ،التدر این ح ا تکرار در مجموعة کادرها رخ دهد.ممکن است ریتم ی اما

صورت بیست کادر مشابه بهکه  8 همچون شکل است؛آن مواجهیم یک توالی زمانمند 

هم قرار گرفته و سوژه با تغییر در حالت شخصیت و عناصر درون هر  متوالی در کنار

تغییراتی است که در این  ،کادر مواجه است. در چنین حالتی، چیزی که اهمیت دارد

یا نظام ابه در جریان است که باعث ایجاد زمان خطی و روایی کادرهای متوالی و مش

 شود.  داشتن و نداشتن می
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. تكرار کادرهای مشابه همراه با عناصر شبیه به هم و ایجاد ساختار روایی در تصویری از 3شكل 

 اثر شان تن ورودکتاب 

 ورودهای معنایی در . نظام2ـ3

نظام  کند:یم که سوژه با جهان چیزها برقرار میاهای معنایی سخن گفتهاز نظام ترپیش

مند یا روایی که براساس ساختار برنامه شناختی؛ایی، نظام تعاملی و جریان زیباییرو

که سوژه درک ، برای این1 برای مثال در شکل ریزی شده است.پی« نداشتن»و « داشتن»

یا به چه دلیلی  ستهای سفیدرنگ در آسمان در لَت سمت راست چه چیزی ادایره کند

، یعنی داشتن و نظر بگذراند. این نظاماید حتماً تصاویر لَت چپ را ازدر آنجاست، ب

پیِ لَت چپ نیز برقرار است؛ یعنی سوژه برای اینکه درتصاویر پی نداشتن، در مجموعة

طور خطی ست، باید تصاویر قبل و بعد را بهبفهمد چه اتفاقی در تصاویر در جریان ا

یا آن ماشین که مرد چطور در آن ماشین پرنده است فهمیدن این . برای مثالندمرور ک

بر این، عالوه پرنده چیست، ملزم به گذر از تصاویری است که پیش از آن قرار دارد.

ای دارد که یک شناخت بسندهنی بر تملک یا نظام کالسیک روایی هستی خودنظام مبت

 چون مجموعةکند؛ همها را ایجاد میشانهها، عناصر و نمشترک از وقایع، شخصیت
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تر به ن شنید که پیشاز بیشتر مخاطبا ورودطور مشترک از کتاب توان بهوقایعی که می

کار ها دربارة کتاب بههمی که سوژه تمام توصیفات یا عناوین شبیه به آن اشاره شد.

ت؛ بدیهیاتی که رنگ و شخصیت اصلی روایت اسبرند، درواقع اطالعاتی کلی از پیمی

گذاری شده و به همین دلیل هم، به عنوان نظام مند هدفای و برنامهدر ساختار زنجیره

 شود.شناخت مشترک از چیزها از آن یاد می
 تن سوژه و ابژه مواجهیم.بهواسطه و تنحضوری، با تعامل بیدر نظام مبتنی بر هم

دهد. این نوع ها معناسازی رخ میسوژهادراکی بین این نظام تعاملی، با ارتباط حسی در

ای که )سوژه(؛ سوژه واسطة سوژه با جهان و اثرارتباط حسی وابسته است به تعامل بی

هایی متعدد دارد. در تعامل مولد هاست، هویتهایی که بخشی از آنوابسته به گفتمان

ف تصویر در سطوح مختل ها با تصاویر، رابطة سوژهورودمعنایی در تصاویر کتاب 

های خاص، متغیر ها با اثر در زمان و مکانادراکی سوژهمتفاوت است؛ همچنین رابطة حسی

دارد که  اییافتههای توسعههای مختلفی همچون عناصر و نشانهاست. تصاویر کتاب ویژگی

 ان واقعی آفریده شده است. همچنینبراساس تغییر، ترکیب، تلفیق و تبدیل عناصر جه

های مختلف های سوررئالیستی، کادرهایی با اندازهها، مؤلفهاندازه و نسبت از اغراق در

های تخیلی و بعضاً شاعرانه و متفاوت، زوایای دید و نماهای متفاوت، فضاسازی

هایی که در بخش قبل عالوة بسیاری از مؤلفهها بهاستفاده شده است. تمام این ویژگی

اثر وارد تعامل شود؛ حال در یک سوژه یک  اشاره شد، باعث خواهد شد تا سوژه با

 مؤلفه دلیل بر تعامل است، در دیگری چندین مؤلفه. 
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 اثر شان تن ورودهای معنایی در تصویری از کتاب . نظام3شكل 

د و طی فرایند سازتعامل شکل خاصی از ارتباط است که سوژه با دیگری برقرار می   
عناصری موجود است که سوژه  ،1 بد. در شکلیاسازی( دست میبه معناسازی )هویت

ماشین پرنده  کند. برای مثالمند میبرنامهمند وارد جریان تعاملی و غیررا از جریان روایت
های پرنده بر فراز آن در عالوة شهر یا مکانی که ماشینبه که عنصری است ترکیبی،

ساختار  مواقعی، سوژه چیزهایی است ساختة ذهن تصویرگر و ناآشنا. در چنین ،پروازند
شود؛ یعنی بسط و تمرکز. و وارد تعامل و تطبیق با اثر می کندروایی تصاویر را رها می

بنا شده است و زیرمجموعة دریافتی زمان و « توزیع»و « تمرکز»بسط بر کشیدگی میان 
این  شود؛شود. در برنامة گفتمانی، بسط سیر در زمان محسوب میمکان را شامل می

ده یا زمان گفته وارد زمان شة درزمانی است؛ یعنی سوژه از زمان روایتهمان جنب جنبه
عناصر و  برصرف دیدن و تمرکز  راشود، زمانی کننده یا زمان گفتمان میروایت
سازد و از مجموعة این روابط ها را در ذهن میکند، روابط آنهای دیداری مینشانه

ها و و تفاوت شود، سوژه با اثر وارد تعامل میسازیکند. در این معنامعناسازی می
پنداری ؛ به همین دلیل با اثر همذاتکندی خود را با وجود دیگری پُر میخألها

ریزی است و ممکن بدون برنامه ،ای که ایجاد شده. این احساسات و رابطهنمایدمی
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فاوت باشد. است برای یک سوژه اصالً رخ ندهد یا برای دیگری در سطح معناسازی مت
 ورودهایی که دربارة توان دربارة آن نظر قطعی داد، این است که ویژگیچیزی که می

سازی سازد؛ تصمیمشمارش شد، سوژه را متوجه ساختاری غیر از ساختار روایی می
 مند توجه شود، با سوژه است.برنامهکه به این جریان غیربرای این

اساس یک گسست یا ناپیوستگی گفتمانی رخ شناسیک براشاره شد که تعامل زیبایی
های مختلفی در که خالق کتاب به شیوه کرد توان ادعابر همین اساس، می دهد.می

سوژه با یک ساختار  ،ورودتالش بوده تا مخاطب را در چنین موقعیتی قرار دهد. در 
اوت، مو زو 900اینهای زومپی، ریتم، حرکتدرست که کادرهای پیروروایتمند روبه

نماها و زوایای دید مختلف، تغییرات در نور و سایه و موقعیت عناصر و دیگر 
 کند. از طرفیتمهیدات تجسمی و روایی، او را به حرکت رو به جلو دعوت می

صورت یک راهکار از طرف طراح رفته بهایی در تصاویر وجود دارد که رفتههویژگی
اند. اما ب و تلفیق و تبدیل ساخته شدهشود؛ مثل عناصری که با ترکیپذیرفته می

ها هایی در مجموعة تصاویر موجود است که سوژه برای تعامل و معناسازی با آنفریم
دهد که سوژه کند و گسست در ساختار متوالی کتاب رخ میجریان روایی را متوقف می

  شود.وارد تفکیک و تمایزسازی می

 

 

 

 

 

 

 

 
 اثر شان تن  وروددر تصویری از کتاب شناختی . جریان زیبایی13شكل 
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شناختی ست که سوژه را وارد تعامل زیبایییک نمونه از تصاویری ا 90 شکل

پی و تغییرات رو به جلو، تصویر درپس از یک جریان متوالی از کادرهای پی کند.می

ندیده و  کنونبه حال نرفته، تا جایی که تا ی سوژه؛مذکور همچون تلنگری است برا

اش در هیچ کتابی چیزی نخوانده. اندازة کادر نسبت به دیگر کادرها و وجود ارهدرب

شاید  وایی است.های گسست در ساختار رترین علتعناصر و فضای ناآشنا از مهم

ها سوژه را کمی ها و خیابانپرنده، دودکش شباهت فرمی بعضی از عناصر مثل قایق

ری است و کلیت تصویر است که او را وارد گذامتقاعد سازد، اما او در مرحلة ارزش

تواند بر یک نقطه از تصویر ارزش بیشتری گذارد گسست از روایت کرده است. او نمی

گان او که و بر نقطة دیگری ارزشی کمتر. رخدادی در یک لحظه با کلیت تصویر بر دید

  فرستد.  وارد شده و از آن نقطه، بر درک و عقل او نیز پیام می ،اندامی حسی است

او فضای متوالی و  جهانی با معنا قرار دارد. سوژه در این مرحله از کتاب در

، وارد قطب کندنفی میبرای مدتی  ،که گسست بخشی از آن است را وار رواییتسلسل

فضایی است سرشار واقع همراه است؛ اما در نظر با یک گسستشود که بهیا فضایی می

متضاد. به همین دلیل، معناسازی یا کنش  و گاه اصر مختلفاز هماهنگی و تطابق بین عن

در این نظام با تعامل  .شودشناختی برای سوژه فعالیتی موزون و جهتمند میزیبایی

نظام روایی و نظام تعاملی  ،ساختاری که در آن گیرد؛، عمل معناسازی شکل میهاسوژه

 ند.اهم در تضاد قرار نگرفته شناختی باو جریان زیبایی

 . نتیجه 3

ای که گریزی از آن نیست. کند؛ بازیآرام وارد بازی میسوژه را آرام ورود

دهد و پله انجام میبهصورت پلهی ناآشنا بهکار را با ایجاد فضاها تصویرگرمؤلف این

تمهیدات تجسمی و ساختار بیانی مشخصی را برای درک مفاهیم و فضاهای دیداری به 

ها شده در بعضی از فریمکتاب مذکور براساس مطالعات انجامکند. سوژه عرضه می

سه نظام روایی، تعاملی و رخدادی را به سوژه عرضه کند؛  تواند هرزمان میطور همبه
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های تطبیقی و وجود ویژگیها باچراکه ساختار کلی کتاب روایتمند است و فریم

هایی سوژه ی تصاویر در بخشطراح اند. از طرفیشناختی، در خدمت بیان روایتزیبایی

. این شده است را وارد بسط و تمرکز کرده و منجر به تجربیات دیداری بدیع و گفتمان

ویژگی در برخی از تصاویر با نوعی تلنگر یا ناپیوستگی گفتمانی همراه است که سوژه 

سوژه ق که این رخداد همراه است با تعامل و تطبی کند.شناختی میرا وارد رخداد زیبایی

این تنوع در دهد. پی و گاه متضاد قرار میدرهای پیسازیرا در معناسازی و هویت

طور سوژه را به صورت دیداری عرضه شده،که همه به ورودهای تعاملی کتاب نظام

 هایی موازیصورت روایتهایی که بهسازد؛ زنجیرهمتناوب درگیر فضاهایی حسی می

ی از مبحث روایی، وارد ود را دارند و بعضاً سوژه را جداآیند، هویت خدنبال هم میبه

ها شخصیت ها، گوناگونیدلیل تنوع روایتند. هویت سوژه بهکنادراکی میتعامل حسی

که هریک از  شود و از آنجاییطور متناوب بازسازی میها، بهو تقابل و ارتباط با آن

پس هویت سوژه نیز در هریک از گفتمان محسوب شود،  دنتواتنهایی میها بهروایت

کند کند. از این جهت، سوژه هویتی چندپاره و تمرکززدا پیدا میها تغییر میاین گفتمان

ویژگی  .ن است و وابسته به بازنمایی دیداری در سطح گفتمانی استقابل تعیّکه غیر

که گفتمانی است روایتی یا چندینتألیفی همین وجه چندینهای تصویریاصلی کتاب

 دهد که پس از بستن کتاب نیز ادامه دارد.سوژه را در حالتی از تعلیق قرار می

 هانوشتپی

نامة کارشناسی ارشد مریم مهرورز در رشتة تصویرسازی در دانشکدة این مقاله برگرفته از پایان. 9

در کتاب معناشناختی تصویر تحلیل نشانهعمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات با عنوان 

 .آگاه و مشاورة دکتر الهام اعتمادی استبا راهنمایی دکتر مسعود مجاوری تصویری ورود

2. picture book 

3. picture 

4. writing 

5. communication 

6. enunciator 

7. utterance 
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8. enunciatee 

9. apprehension 

10. sign 

11. subject 

12. otherness 

13. opposition 

14. programming 

15. sensible 

16. event 

17. accidental 

18. authorstrated 

19. postmodern 

20. Arrival (2006) 

21. Shaun Tan 

22. authorstrator 

23. wordless 

24. graphic novel 

25. accidental graphic novelist 

26. Roland Barthes 

27. elaboration 

28. extension 

29. anchorage 

30. Camera Lucida 

31. Perry Nodelman 

32. Words about Pictures: The Narrative Art of Children's Picture Books 

(1998) 

33. Gunther R. Kress 

34. Theo Van Leeuwen 

35. Reading Images: The Grammar of Visual Design (2006) 

36. Michael Halliday 

37. Maria Nikolajeva 

38. Carole Scott 

39. How Picturebooks Work (2006) 

40. anti-discursive 

41. pro-discursive 

42. quasi-discursive 

43. decentralization 

44. pluralism 

45. multivalency 

46. polysemy 

47. essentialism 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gunther+R.+Kress%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Theo+Van+Leeuwen%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Theo+Van+Leeuwen%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Carole+Scott%22


 9911پاییز و زمستان  ،8، شمـارة 4 سال                                                          شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

333 

48. semiotic 

49. systems 

50. discourses 

51. meaning 

52. process 

53. interaction 

54. presence 

55. context 

56. code 

57. phenomenology 

58. Maurice Merleau-Ponty 

59. interpretant 

60. abstract 

61. conjunction 

62. disjunction 

63. economic 

64. value 

65. paradigmatic 

66. acting 

67. contradict 

68. Eric Landowski 

69. Passions sans nom 

70. Arthur Schopenhauer 

71. competence 

72. action 

73. idea 

74. aesthetic 

75. De I`imperfection 

76. Algirdas Julien Greimas 

77. synax 

78. Joseph Courtés 

79. Goldsmith 

80. Martine Salisbury 

81. appropriation 

82. Maria Lassén-Seger 

83. Astrid Lindgren Memorial Award 

84. Martin Heidegger 

85. surrealist 

86. close up 

87. medium shot 

88. long shot 
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89. zoom out 

90. point of view 

91. serial 

92. Umberto Eco 

93. Jacques Fontanille 

94. elective 

95. extension 

96. similarity 

97. imitation 

98. sequence 

99. Donis A. Dondis 

100. zoom in 
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Abstract  
Picture books are the means of establishing two linguistic systems: pictorial 

and written, in which there are parts where there is only picture, not 

language. Employing the linguistic systems establish a form of 

communication and this means that different semantic systems could be 

formed. The discourse systems could be categorized into three parts based 

on their semiotic features: intelligent or programed, emotional or 

interactional, and eventual or random. The study seeks to analyze the visual 

structure of the picture books in order to see to what extent the discourse 

systems could be investigated based on the modern semiotic pattern. In some 

picture books, because of their visual features, all of the three 

aforementioned semiotic systems can be distinguished. To support this 

argument, we have chosen a picture book titled, Arrival, by Shaun Tan as a 

case study. The visual structure of the book shows that the subject can read 

all the three narration, interaction, and event systems in some parts of the 

book simultaneously. This variety in establishing discourse systems puts the 

subject in the situation of constant meaning-making and identity-formation 

rebuilt consecutively. Therefore, the subject has a fragmentary and 

decentralizing identity which depends on the visual reading (representation) 

at the level of discourse. 

 
Keywords: Subject; discourse; narration system; interaction system; 
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