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 چكیده
 با عموماً یمحل و یجهان مسائل نیب محاورة در یریصوت یهاکتاب در پسامدرن گفتمان

 در پسامدرن گفتمان درمجموع .است شده انیب یچندفرهنگ و یاخالق و یاجتماع یهاتیواقع
 یفلسف یهاپرسش سازنهیزم یدارید متون ندیفرا در مؤلفه نیا و دارد قرار ییتمرکززدا ریمس

 یهاکتاب شدن یتیچندفاعل در گرید یاملع عنوانبه را مخاطب حضور که ییهاپرسش ؛است
 چیه اند،گرفته شکل یتقابل دگاهید براساس که هاکتاب نیا در جهیدرنت. زندیم رقم یریتصو
 نیا فهد. هاستکتاب نیا در هدف نیتریاساس تعامل و شودینم دهید یمتمرکز تیفرد

 ییتمرکززدا در یداتیتمه عنوانبه هاآن از رگرمؤلفیتصو که است ییهاوهیش افتنی پژوهش
 یایپو و ییروا یهاسازه ،یفضاساز و یکادربند شامل هاوهیش نیا. بردیم بهره یدارید متن
 تعامل جادیا به منجر که است یستیسوررئال منطق و یمکان و یزمان انسداد و شکست ،یلیتخ
 فراهم را یففلس یهاپژوهش و هاپرسش یهانهیزم و شده موجود یستیپسامدرن گفتمان در

 ریمتغ عنوانبه ،براون یآنتون اثر پارک در ییصداها کتاب اساس، نیهم بر. آورده است
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شده  ارائه موضوع بهتر درک یبرا زین مشابه آثار از ییهامثال ،میان نیا در و ، بررسیپژوهش
 انینما یرسازیتصو در چگونه رگریتصوة لیوسبه تمرکززدا یهامؤلفه که است نیا لؤاس. است

  . شوندیم
 

 براون، یآنتون تعامل، ،ییتمرکززدا ،یفیتأل یرگریتصو پسامدرن، گفتمان :یدیکل یهاواژه
 .پارک در ییصداها

  1مقدمه. 1

 نوجوان و کودک یریتصو یهاکتاب از یدیجد شکل ستم،یب قرن یانیپا یهادهه در
 شکل نیا نیمچنه ؛کرد کینزد همبه را یبصر و ینوشتار یمرزها که آمد وجودبه

 را یدیجد ژانر و شکست درهم را رگریتصو و سندهینو انیم یمرزها کتاب از دیجد
 سر بر بحث ابتدا .کرد جووجست 3پسامدرن ةدیپد در را آن دیبا که آورد دیپد
 مجسم، متن را پسامدرن ةدیپد نیا یاعده بود؛ مطرح هاکتاب از نوع نیا یگذارنام

 از یکی 3ی،سالزبر نیمارت. نهادند نام مشروح ریتصاو و ییارو ریتصو ،یریتصو کتاب
 وحدت که ییهاکتاب بر را authorstrated4 نام ،یرگریتصو حوزة نامدرس و نامنتقد
 نوع نیا. است نهاده شده، حاصل رشانیتصاو و واژگان انیم یمرزها در یخاص

 یهانشانه و نینماد یهانشانه حضور طیشرا که است ثیح نیا از هایگذارنام
 کتاب در هانشانه ةمجموع رفتهرفته و شده خارج خود یسنت حالت از یریتصو
 .است گرفته قرار توجه مورد ندهیفزا یبصر ارتباطات بر هیتک با یریتصو

 پیامد و یخروج عنوانبه یریتصو یهاکتاب از دیجد شکل ،یبعد قدم در
 بعدبه یالدیم هفتاد ةده هنر و فرهنگ است،یس اجتماع، سطح در جیرا یکردهایرو

 گونة کی هامروز گوناگون، یخطاها و آزمون از گذر با دیجد شکل نیا است؛ مطرح
 آن به یسالزبر که یاگونه شود؛یم شناخته هنر و اتیادب در یهنری ـ ادب

authorstrated نیازمند  این گام د.ننهتألیفی بر آن مینام تصویری گانگوید و نگارندمی
فرهنگی و هنری آن دوره تا  ،رویکردهای اجتماعی و فلسفی،ـ  به ساختار فکری توجه

 حال حاضر است.
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 در تمرکززدا یهامؤلفه برحسب یفیتألیریتصو یهاکتاب به ستنینگر از هدف
 درجهت کتاب خالقان ای خالق ییمحتوا و یساختار یهاوهیش نییتب رو،شیپ تحقیق

 با و است پسامدرن ةدیپد یامدپ ییتمرکززدا اکهچر است؛ مخاطب با تعامل جادیا
 خالق چه حال است؛ افتیدر قابل 6هاتیرواخرده و 1یزبان یهایباز ،یبصر تیحساس

. رگرمؤلفیتصو یعنی نفر کی ای باشند رگریتصو و سندهینو یعنی نفر دو هاکتاب نیا
 چراکه ؛هاستبکتا از گونه نیا یبرا نام نیبهتر حاضر درحال یفیتألیریتصو کتاب

 یهایژگیو از ریغ به که امعن نیا به ؛ستین یریتصو یهاکتاب انواع گرید با مترادف
 یدارا است، برخوردار آن از کل کی عنوانبه یریتصو یهاکتابة هم که یمشترک

 خالقان ای خالق که است یاشهیاند یفیتألیریتصو ةشیاند است؛ یفیتألیریتصو ةشیاند
 ةستیز ةتجرب براساس و( سفارش) مرسوم یقراردادها از خارج تا داردیم برآن را کتاب

 از را مختلف میمفاه تا است برآن شهیاند نیا. زنندب کتاب دیتول به دست شیخو
 مخاطب با و کند انیبـ  کتاب خالقان ای خالقـ  عیبد و مختلف دید یایزوا ای چهیدر

   .شود تعامل وارد
 نوشته ستهیز ةتجرب ةمثاببه معنا در نیمع بابک که طورهمان تعامل، حیتوض در
 تعامل باواسطه، در«. واسطهیب» و« باواسطه» نوع از تعامل :میدار تعامل نوع دو ،است

 واسطه،یب تعامل در اما. است جهان و زهایچ« داشتن» یجووجست در ییروا ةسوژ هر
 به نیمع بابک. است« بودن» بر یمبتن که کنندیم تجربه را ارتباط از یگرید نوع هاسوژه

 : است داده حیتوض نیچن را تعامل نوع نیا 7یالندوفسک از نقل
 بر که ییمعنا و یارزش بار یدارا یمجزا یواحدها به لیتحل و هیتجز از قبل جهان

 یارزان ما تملک و تصاحب لِیم به و شوندیم ظاهر ژهیو ییهاجلوه همچون ما
 نیا و است حاضر کندیم یمعناساز که تیکل کی ةمثاببه ما یبرا گردند،یم
 یگرید با ما ارتباطات در معنا که ابدییدرم واسطهیب که ماست «جهان در یهست»
 داشته وجود تواندیم ای دارد وجود است دربرگرفته را ما که یتیواقع با درکل و

    (. 813: 8334) باشد

 تعامل یعنی دوم، نوع از یفیتألیریتصو یهاکتاب در ما نظر مورد تعامل
 فیبازتعر هم با هاسوژه« یحضورهم» نظام تحت که یتعامل ؛است ،«واسطهیب»
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 قابل دیتول سطح در هم تعامل نیا. است ریناپذگریز زین اول نوع تعامل البته شوند؛یم
  .خوانش سطح در هم و است یابیرد

 در م8331 سال دیتول 3،براون یآنتون ،رگرمؤلفیتصو اثر 1پارک در ییصداها کتاب
 خود نظر مورد یفضاها جادیا یبرا که است یرگرمؤلفانیتصو از براون است؛ انگلستان

 گذر با زین مذکور کتاب. است برده اریبس ةبهر پسامدرن ةدور یکردهایرو و تفکرات از
 و مخاطبان انیم در ی برجستههاکتاب جزو هنوز انتشار، نیاول از سال ستیب حدود از

 ،یموارد در و شده متمرکز براون اثر رب هاداده لیتحل یبرا رو نیا از است؛ هشگرانپژو
 نیز پژوهشروش  .ایمراندهگذ نظر از زین را یفیتألیریتصو آثار گرید سه،یمقا یبرا

  .ی استلیتحلی ـ فیتوص

 پژوهش نةیشیپ. 1ـ1
 کتاب نقد ةفصلنام در رانیا در است؛ نادر اریبس یفیتأل یرسازیتصو عنوان با پژوهش
 یرسازیتصو و یفیلأت یرگریتصو» عنوان با یامقاله ،8333 سال در نوجوان و کودک
 چهار ،مقاله نیا در .شد چاپ آگاه یمجاور مسعود قلم به« مصور یهاکتاب
 زیتما وجه نیترمهم و گرفتند قرار لیتحل و یبررس مورد آثارشان و لفؤرگرمیتصو
 مسعود قلم به یامقاله آن از پس. شد اعالم هاآن بودن محوردهیا یفیلأتیریتصو آثار

 یفیلأت یریتصو یهاکتاب» عنوان با نارنج ةدوفصلنام ةشمار نیاول در آگاه یمجاور
 چاپبه 8331 سال در« یابیتیهو و تجربه لذت، یهانشانه بروز ةصحن پسامدرن؛

 و یبصر تیحساس همچون ،پسامدرن دوران یهالفهؤم به توجه با آن در که دیرس
ی از بعد ةمقال. ی شدبررس و لیتحل لفؤرگرمیتصو کی از یاثر ت،یهو تیالیس

 اتیادب مطالعات یپژوهشی ـ علم ةمجل تابستان و بهار ةشمار در بردهنویسندة نام
 یهاکتاب در لفؤرگرمیتصو یفرد تیهو یانشانه یهانقش لیتحل» عنوان با کودک

 یقبل یهاپژوهش ةادام در زین مقاله نیا. دش منتشر 8336ل در سا «پسامدرن یریتصو
 کتاب ةرسان در شیخو یفرد یهادغدغه و هادهیا انیب در لفؤرگرمیتصو نقش درباب

 دربه قلم نگارنده و مریم مهرورز   زین یگرید ةمقال. نگارش درآمدبه یفیلأتیریتصو
 روابط مطالعة ؛یفیلأت یریتصو کتاب در یزندگ از یصورت» عنوان با نارنج ةدوفصلنام
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 یهایباز ةینظر براساس ‘جنگل داخل’ یفیلأت یریتصو کتاب در یبصر افتةیسازمان
 اثر کی ،مقاله نیا در ؛چاپ رسیدبه 8336در بهار و تابستان  «نیتگنشتایو یزبان

 یهایباز یةنظر در هانشانه یکاربرد دگاهید براساس تا ی شدبررس یفیلأتیریتصو
 از خارج یهاپژوهش انیم در. ردیگ قرار یبازخوان مورد هاآن گاهیجا و نقش ،یانزب
 درباب مختلف نظرانصاحب یهادگاهید از یامجموعه که یاثر نیترمهم ،رانیا

 و دیتقل ،یباز: پسامدرن یریتصو یهاکتاب ،است پسامدرن یریتصو یهاکتاب
 کتاب نیا مطالب نیترمهم از یکی .نام دارد 88پیسا الرنس کوششبه 81یخودارجاع

 در او پسامدرن؛ یریتصو یهاکتاب خالقان ةدربار یسالزبر نیمارت قلم به است یامقاله
 او. ندارد یقیدق یفارس معادل که ندکیم استفادهauthorstrator  ةواژ از مقاله نیا

 شانیریوتص یهاکتاب که هستند او یابداع ةواژ نیا شامل یکسان که دهدیم حیتوض
 ای و هاستآن انیم تارورهیت یمرزها حذف و ریتصاو و واژگان وحدت یدارا

 نفر کی توسط یریتصو هم و یواژگان بخش هم که خالق کی با یریتصو یهاکتاب
 زین پسامدرن دوران یفلسف ی ـفکر یهامؤلفه یدارا هاکتاب نیا باشد؛ شده خلق

  . هستند

  ییتمرکززدا و سمیپسامدرن. 2
 گذشته به یکم است بهتر پسامدرن دوران در ییتمرکززدا مفهوم حیتوض یبرا

 منطق نیب نیادیبن زیتما محض عقل نقد کتاب در کانت که یزمان به ؛میبازگرد
 یحاو ییاستعال منطق که بود باور نیا بر و شد قائل ییاستعال تیحساس و ییاستعال
 معتقد او .مکان و زمان یهامقوله یحاو ییاستعال تیحساس و است فاهمه یهامقوله

 و ابندییم تحقق ییاستعال اتیحس مکانِ و زمان قیطر از هادهیپد یحس ادراک که بود
 و شناخت از یازهیآم به ،معنا نیترعیوس به یرگریتصو نیهمچن و هنر. شوندیم درک

 در مخاطب یدارا و یکاربرد یهنر یرسازیتصو چون و است یمتک یحس ادراک
 تیحساس نیا و یابدمی تیاهم آن در یفرهنگ میپارادا رشیپذ است، گسترده سطح

 . دارد آن درک در یمحور نقش یحس ادراک ای ییاستعال
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 گرفت شکل یزندگ نوع در راتییتغ و شهرها ظهور با ادراکات نیا سمیمدرن یبرا
 سمیمدرنپسا در اما ی ظهور یافت؛فرهنگ صور در مکان و زمان قیطر از ادراکات نظم و
 نائل هادهیپد درک به قیطر چه از و چگونه ما نکهیا و کرد دایپ تیاهم زهایچ یستیچ
 ةسلط تحت موضوعات اکثر نکهیا و اهمیت یافت زهایچ بازنمود درواقع .میشویم

 نیب ةفاصل و ییدئویو ینوارها ون،یزیتلو مجالت، انبوه مانند امند شد؛معن ریتصو
. کرد دایپ تیاهم مخاطب یادراکی ـ حس افتیرد با که بازنمود و تیواقع
 ،یرخطیغ چندمعنا، متکثر، یبازنمود ،یرسازیتصو چونهم یهنر در لفؤرگرمیتصو

 ای بازنمود نیا دهد؛یم شینما را یانشانه و باورتیماهضد ،یازهیآم ای یوندیپ
 ورتصبه که ستین تیواقع از رگریتصوة شدادراک نسبت جز یزیچ 83شِنیلوسترِیا

 یقلمرو در سمیمدرن منظر از هنر در بازنمود. شودیم ارائه 84ییفرانما و 83ییبازنما
 زیبرانگلهئمس بازنمود و ادراک گاهیجا سمیپسامدرن در آنکه حال دهد؛یم رخ ذهن

 و شودیم معکوس ندیفرا کل و شوندیم ادراک انیاع بازنمودها خود و شودیم
  .کندیم بدل خود موضوع به را بازنمودها یرتأملیغ تیحساس

 قابل 81نیتگنشتایو گیلودو «یزبان یباز» یةنظر در ییبازنما درباب شدهاشاره موارد
 گوید:  . وی در این باره میاست طرح

 را زهـا یچ ذات کننـد یمـ  یسع و]...[  برندیم کاربه را یاواژه لسوفانیف که یهنگام
ـ  کـه  اییزبـان  یباز در واژه ایآ: دبپرسن خود از شهیهم دیبا کنند، ضبط آن در  ةخان

 اسـت  آن میکنـ یم ما که یکار شود؟یم برده کاربه جورنیهم عمالً است آن یاصل
ــه شــانیعیمابعــدطب کــاربرد از را هــاواژه کــه  میبرگــردان شــانروزمــره کــاربرد ب

 (.813: 8311 ن،یتگنشتایو)

 ؛است ریتصو گزاره، که دبو معتقد عام، وجه به ریتصاو تیماه درباب نیتگنشتایو
 ییبازنما بارةدر او یةنظر. هاعکس و هایطراح چه و یتراشکرهیپ چه ینقاش در چه

 ای درست یریتصو باشد؛ قیدقنا ای قیدق است ممکن ییبازنما اعتقاد او،. بهاست
 از که آن و دارد کار واقع امر با آنچهی برآن بود که و. شده باشدییبازنما از نادرست

« یریتصو صورت» را آن اند کهمشترک نقطه کی در ،شودیم ییبازنما واقع رام
 در. دارد یزبان یباز مفهوم با یتنگاتنگ ارتباط کاربرد ةمثاببه معنا یةنظر. دینامیم

 دو با را کاربرد نیتگنشتایو. یابدمی یفراوان تیاهم« کاربرد» زین یفیتأل یرسازیتصو
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 یگرید و است فیتعر قابل سود و دهیفا با که یکاربرد یشرط یکی :کرد مطرح منظور
 عمل یبرا هستند یلیوسا ابزارها نظر او،به .کند جادیا رییتغ جهان در بتواند که یکاربرد

 یهامؤلفه که نجاستیا نکته حال .گوناگون اشکال به آن رییتغ و جهان یرو بر
 و باورتیضدماه ،یرخطیغ چندمعنا، متکثر، یبازنمودها همچون ،پسامدرن یتمرکززدا

 امکانات و کنندیم حفظ را یکاربرد گتنگاتن ارتباط نیا چگونه ی،قیتلف ای یازهیآم
 یهاتیظرف از که آورندیم وجودبه شماریب و گوناگون ریتصاو خلق یبرا یمیعظ
 به ریتصاو نیا در را خود یجا یفرد تیخالق تیمرکز رود ومی فراتر یشخص دیتول

 یرسازیتصو در. دهدیم یریتصو کتاب و نترنتیا ،یعکاس یی مانندهاسانهر امکانات
 متنوع، یپردازدهیا و یکار سبک و کردیرو چند زمانهم وجود به اعتقاد ،یفیتأل

 یهاتیشخص پردازش در گوناگون یالگوها و آوردیم پدید را یمتکثر تیوضع
 ساخت و سو کی از اهانیگ و ایاش وان،یح انسان، مانند هدف گروهِ کی از یداستان
 ییجا تا ؛کندیم شتریب را ییگراکثرت نیا امکان گر،ید یسو از الیس ییروا یفضاها

 کادر هر در ریتصو هر ارزش و شودیم رییتغ دستخوش میفر هر در کادر ای مکان که
 ریثأت تحت ،ییروا موضوع از یجدا رابطه نیا. شودیم عناصر یةچندال روابط به منوط

 ،یقیتلف متنوع یهافرم شیدایپ حرکت، ابعاد، و اندازه چون یاانهیبازنما یهانگارها
  .است یدارید تیروا طول در یساختار یبنداستخوان عدم و فضا یثباتیب ها،هیسا

 ینف با( 8373) 87پسامدرن تیوضع در 86وتاریل فرانسواـ  ژان ن،یتگنشتایو برعالوه
 قاتیتحق کتاب از که یزبان یهایباز اصطالح اساسبر 81مدرن، یهاتیرواکالن
 کرد:   طرح یزبان یهایباز یبرا هینظر سه بود، گرفته وام 83یفلسف

 ای حیصر ،یقرارداد موضوع بلکه ؛ستندین تیمشروع حامل نفسهیف هاآن قواعد .8
 یایباز باشد، نداشته وجود یقواعد اگر .3. روندیم شماربه کنانیباز نیب ،یضمن

 در خرد تینهایب رییتغ کی یحت نکهیا یعنی ،گرید عبارت به ؛بود نخواهد کار در
 قواعد به یاگفتهپاره ای« حرکت» اگر و داد خواهد رییتغ را یباز تیماه قاعده کی

 و نییتع را آن مذکور قواعد که یایباز به ،نکند عمل آن به و درندهد تن یباز
 گفته باال در آنچه براساس سوم یةنظر .3. تداش نخواهد تعلق ،کنندیم فیتعر
 کرد یتلق یباز در« حرکت» کیة منزلبه دیبا را گفتهپاره هر: است شده ارائه ،شد

   (. 73: 8318 وتار،یل)



 8331 پاییز و زمستان ،6، شمـارة 3 سال                                                          شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

112 

 را 31خُرد یهاتیروا ها،تیرواکالن ینف و یزبان یباز یةنظر از گرفتن وام با وتاریل
 یهاداللت است معتقد او. کرد ابداع سمیپسامدرن در ممکن یسازوکارها یبرا

 متن پرسدیم بلکه ؛ستین یفرهنگ متن یمعنا دنبالبه و است« یبازنمود» یستیپسامدرن
 درست دهد؛یم ریتصاو به را تیاولو و کندیم چه( یفیتألیریتصو کتاب) یفرهنگ

. تاس کلمات با هاآن در تیاولو و است یستیمدرن که یگفتمان یهاداللت درمقابل
 شوندیم دهیفهم شباهت قیطر از یعنی ؛دارند یتمثال داللت ریتصاو است معتقد وتاریل

  .دارند تفاوت هامصداق با یشناختزبان یهادال از کمتر نیبنابرا و
 وتاریل فیتوص در بارز یژگیو، مدرنوضعیت پستدر مقدمة کتاب  ینوذر ةدیعقبه
 با خُرد یهاتیروا تقابل از است ارتعب تیروا دربارة پسامدرن ةدغدغ به راجع

 که است یداستان یمدع« کالن تیروا» ،وتاریل نظربه. هاتیفراروا ای کالن یهاتیروا
 و ضعف به مربوط خواه ؛دکن آشکار و کشف را هاداستان تمام ایمعن تواندیم

 نیا زا یناش زین آن بودن تیفراروا. یو شرفتیپ به مربوط خواه باشد بشر یماندگعقب
 برآن و گویدسخن می فرهنگ به مربوط یهاتیروا از یاریبس ةدربار که است تیواقع

 لحاظبه. سازد عیان و کشف را هاآن در یذات ةگانی قتِیحق قیطر نیا از تا است
 آشکار قیطر از نقل ای یتگریروا به دادن انیپا یمدع تیفراروا زین یشناختمعرفت

 که است نیا شده، بنا آن بر مذکور یادعا که یاتیفرض. هاستتیروا یمعنا کردن
 دیبا کالً را تیروا یافت، هاآن در توانیم که است ییمعنا با مترادف هاتیروا یروین

 شماربه ییبازنما یِمفهوم ابزار تیروا و کرد درک امعن انتقال و دیتول برحسب
 ؛ زیرااست ییداتمرکزز عامل خود یفیتأل یرگریتصو در هاتیرواخرده .رودیم

 خُرد یهاتیروا .کندیم دایپ را اثر درک امکان هاتیرواخرده با تعامل در مخاطب
 انیب یدرپ جهت، نیا از و ندارد را ثبات ای تیعقالن ،ییجوقتیحق شدن، یجهان یادعا

 در ییتمرکززدا یهالفهؤم ادامه در. است فردبهمنحصر و محدود یتفکرات و موضوعات
  .کنیممی مرور را مدرنپسا دوران

 21ییتكثرگرا .1ـ2

 هر و کندیم طرح گرانیباز نقش براساس را یزبان یهایباز وتاریل که شد انیب ترشیپ
 نیهم با هم، یفیلأت یرگریتصو در. ردیگیم درنظر حرکت کی منزلةبه را گفتهپاره
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 درباب 33وارد. میمواجه یفرد ییهادغدغه و محدود و موقت اهداف با کرد،یرو
 : است معتقد ییتکثرگرا

 به. است ییتکثرگرا همانا باشد، داشته یدیکلة دیا کی سمیمدرنپست اگر
 شیب تکثرگرا ةفلسف. کی بر( اریبس و) چند حیترج یعنی ییتکثرگرا ان،یب نیترساده

 یگاهیجا بلکه ؛ستین قیعم یمعنا کی تنها ظرفِ متن. ردیپذیم را اصل کی از
 کند،یم کار رسانه و سبک چند در تکثرگرا هنرمند ک. یهاخوانش تکثر یبرا است
  .(311: 8313) است یگرید از برتر کامالً یکی دیبگو نکهیا بدون

 را قتیحق سو کی از که است چهین با ییگرا کثرت شروع است معتقد انیدیرش
 مفهوم طرح با گرید یسو از و دانست یخاص اهداف خدمت در هااستعاره رکلش
 نیا ،زین یفیتأل یرگریتصو در. کرد فراهم را خود از پس یزیاقتدارست نةیزم« دگاهید»

 آن، یجابه م؛یکن دنبال را باثبات تیواقع کی میتوانینم ما و است یابیرد قابل کردیرو
 د؛یآیدرم شینمابه دهیچیپ یفضا کی در اتفاقات و هاتیشخص موضوعات، انواع
  .است استعاره و مختلف وجوه گسست، اقتباس، نشانه، از سرشار که ییفضا

   34ییچندمعنا و 33یچندارزش. 2ـ2

یریتصو آثار در و دارد مصداق ییچندمعنا ای یچندارزش ر،یتصو زبان خوانش در
 یتگریروا ریتصو با عموماً ،یستیپسامدرن یبصر تیحساس براساس که پسامدرن یفیتأل
 وابسته آن خوانش و است مکانمند ریتصو یرا؛ زدارد یشتریب مصداق امر نیا کند،یم

 ر،یتصو در مختلف یهانشانه و عناصر وجود چراکه مخاطب؛ یهاانتخاب به است
 را موضوعات بر یگذارارزش و ریتصاو خوانش انیپا و شروع محل انتخاب امکان

 اصطالح»نویسد: یی میچندمعنا امر حیتوض در انیدیرش. کندیم فراهم مخاطب یبرا
های برجستة رود. مصداقمیکار به 31ییمعناتک اصطالح دربرابر ییدمعناچن

 های فنی هستند که مدلولشان عموماً یک معنای روشن داردمعنا واژههای تکاصطالح
 «رودکار میهای کثیر ]...[ بهمنزلة پیوند دالی واحد با مدلول]...[ اما چندمعنایی به

 کتاب دیتول ةحوز در سمیپسامدرن ظهور از پس که میریبپذ دیبا(. 361: 8334)
 و اندشده هماهنگ موضوع نیا با یفیتأل آثار مخاطبان و گاندکنندیتول ،یریتصو
 .برندیم لذت آن از ینوعبه و شمارندیم متیغن را اثر کی از گوناگون یرهایتفس
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  36زهیآم ای وندیپ .3ـ2

 در موجود میمفاه و عناصر ةخالقان باتیرکت براساس یمعناساز ،زهیآم ای وندیپ از منظور
 آموزش پژوهشگر 37،رسیپ هرولد . تری برت به نقل ازاست مختلف یفرهنگ یبسترها

 : چنین نوشته است هنر،
 متفاوت یهاگونه خلق یبرا کند کشف متفاوت ییهاوهیش تواندیم پسامدرن لیتخ

 به را شیجا خالق،ة نندیرآفة مثاببه هنرمند از سمیمدرن یقالب تصور]...[  یهست
 باز و کندیم دایپ را معنا یهاتکه که است داده بندتکه و چسبانتکه هنرمند

 را نشانه و ریتصو چند و نیچند که ستی اایپستچ» پسامدرن هنرمند. ندیچیم
 (.813: 8334)« است نکرده خلق را هاآن از کدامچیه خودش اما رساند،یم

 ختهیآم یهافرهنگ ،(نیماش /انسان ةزیآم مثل) ختهیآم یهاتیهو مانند حالت نیا 
 وابسته معنا لیدل نیهم به ؛شدهیآورجمع و یبیترک یعنی است؛ ختهیآم یهنر اشکال و

 افتیدر ـ قرارگرفته هم کنار یهانشانه ای ـ دهیچسبهمبه یهاتکه از که یتیکل به است
 . شودیم

  31یباورتیضدماه .1ـ2

؛ هاستیباز کاربرد و یزبان یباز به پسامدرن دوران کردیرو یامدپ یورباتیضدماه
 بود معتقد باب نیا در نیتگنشتایو .کرد خواهد دور تیماه از را ما کاربرد به توجه زیرا
 دارد؛ معنا و رودیم کاربه یاژهیو احوال چه در عمالً یباز که میبپرس خود از دیبا که

 و فرهنگ بر رایز ؛است یباورتیضدماه سمیمدرنپست. »خاص مکان و زمان در یعنی
 یانکته. (317: 8313 وارد،) «یکسانی و عمق و تیماه نه کندیم هیتک تفاوت و سطح

 هم ستیپسامدرن رگرانیتصو. است تفاوت هستند، آن دنبالبه پسامدرن هنرمندان که
 استعمار، ها،نسل یدنابو یهامسئله به توجه یعنی تفاوت نیااند. تفاوت شناخت یدرپ
 یی؛ایجغراف ةمنطق و عتیطب ت،یمل سن، ،یجنس شیگرا ت،یجنس نژاد، ،یاجتماع ةطبق

 اما شود،یم مشاهده مؤلف رگرانیتصو شتریب آثار در که ییهادغدغه و موضوعات
 .ستین کنندهلیتحم
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    33دال/ نشانه .1ـ2
 چیه یبرا سمیامدرنپس .میگفت سخن سمیپسامدرن در ییتمرکززدا درباب ترشیپ

 امکانِ ةهم با کوچک یهاتیروا که است معتقد بلکه ؛ستین قائل یاقتدار یفراگفتمان
 عدم و کنندیم جادیا گسست ینوع هرکدام و رندیگیم قرار هم با رقابت در خود

 و شکل قیطر از داللت ،یفیتأل یرگریتصو در. زنندیم رقم را یکل توافق امکان
 دال هر که معنا نیبد است؛« یانشانه» و ردیگیم صورت یتجسم یدهسازمان

 .است داللت مرجع خود میمستق طوربه (شکل)
 دیکأت نشانه تیالیس تیخاص بر اریبودر و دایدر چون یمتفکران سمیپسامدرن در 

 ؛رندیگینم را معنا زبان قیطر از تنها هانشانه معتقدند انیپساساختارگرا و دارند
 از رها و آزاد یاتجربه چیه دیگویم ارریبود. دارند ازین هابافت و هاگفتمان به بلکه
 نیا او منظور. کندیم اشاره شناور و آزاد یهامدلول به او نیهمچن. ستین نشانه
 به یدیجد یهاارزش ،ندارند تیواقع در ییمبنا و هیپا که ییهامدلول که است
 وارد،) (است آن از یانمونه« یرمزقشنل» انیپایب یهابدلنسخه) رندیگیم خود

8313 :313).  

 درباب سیپار مکتب پردازانهینظر دگاهید با مشابه ،کندیم مطرح وارد که یاهینظر 
 یالندوفسک و 38یفونتن ،31ریماسگ همچون یاشخاص است؛ یمعناشناسـ  نشانه

 مکان و زمان در یگفتمان ةسوژ آزاد ةتجرب قیطر از معناها گفتمان، سطح در معتقدند
 یسازمرجع خود یبرا خود گفتمان، نوع نیا. است آزاد و ایپو معنا و ردیگیم شکل

 ست؛ین قائل یارزش یرونیب ارجاعات یبرا و کندیم
 ابیگفته بتواند که است ییفضا جادیا ،دارد تیاهم آنچه یسازمرجع نیا در 
 به. رسدیم نظربه یقعوا روستروبه آن با او آنچه که سازد متقاعد را[ مخاطب]
 جادیا ،است نموده مشغول خود به را یهنر و یادب گفتمان امروز آنچه سخن، گرید
  (. 831: 8333 ،یریشع)ی گفتمان یسازمرجع نه و است« یارجاع توهم»

 و موضوعات با که است پردازگفته همان سوژه د،یتول سطح در سخن، گرید به
 عنوانبه را یمعناساز و یحضورهم نیا از شیخو ةتجرب شود ومی تعامل وارد هانشانه
 اثر با که هستند نامخاطب ای ابیگفته سوژه ز،ین خوانش سطح در. دهدیم ارائه ریتصو
  . کنندیم یمعناساز ،شده یگفتمان تعامل وارد
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 یزبان یباز. 3
 نیآغاز یهاکتاب از یکی و پسامدرن یفیتألیریتصو آثار یهانمونه نیبهتر از یکی

 نیا یژگیو نیترمهم است. براون یآنتون اثر پارک در ییصداها کتاب پسامدرن، ة دور
 قیتلف با که است تیروا انیب طول در« ییتمرکززدا» ةدیپد از براون یریگبهره اثر

   .است شده تبدیل فردبهمنحصر یباز/ تیروا کی به ،ییهاتیرواخرده
 انهم از شود؛یم آغاز پارک در هاتیشخص از یتاتفاقا فیتوص با تیروا ابتدا، از
 که همچنان .کندیم اثبات داستان یفضا در را خود تیاهم یبودگمکان ة نخست،لحظ

 چهار نیا. شودیم تیروا مختلف یصدا چهار براساس داستان د،یآیبرم کتاب نام از
 و یستیسامدرنپ تیروا نیا در یچندمعنابودگ از است ینشان مختلف نگاه چهار ای صدا

 حاضر صدا چهار هر در مخاطب. دیزدایم کردیرو ای نگاه کی از را تمرکز یطرف از
 از کیهر بر تمرکز یطرف از و کندیم تیروا را یداستان ر،یتصو هر که داندیم او است،

    .است دشوار یامر شیبرا ییتنهابه هاداستان
. (8شکل ) رودیم یروادهیپ به فرزندش با مونیم کی که است یریتصو اول یصدا

 درنظـر  کتـاب  میفـر  نیتـر یعموم یبرا را یریتصو ،ینوشتار متن موازاتبه رگریتصو
 ینـوع بـه  ریتصـو  هـر . کنـد  همـراه  داسـتان  یبصر ساختار با را مخاطب تا است گرفته

 ؤالسـ  تنها و است کردنیباور نخست میفر در زیچهمه. است گرید یریتصو از مستقل
 داشـته  یخـانگ  سگ تواندیم لیگور ای شامپانزه چون یوانیح چرا که است نیا روشیپ

 در توانسـته  کـه  باشـد  نکتـه  نیهمـ  براون طرف از پسامدرن برخورد نیاول دیشا. باشد
 اسـتفاده  و انسـان  نقش در( شامپانزه)ی وانیح از استفاده کند؛ ییتمرکززدا محکم، یقدم
 یاگونـه بـه  هامیفر تمام در باًیتقر بعد،به مدو میفر از. وانیح نقش در( سگ)ی وانیح از

 میفـر  ماننـد  م؛یهسـت  شاهد را ینوشتار متن از یجدا یاتازه و نو یریتصو یرخدادها
 یةسـا  کـه  سـوم  میفـر  در ایـ  شـود یمـ  دهید ریتصو یانیم یهاهیال در یپرنسس که دوم

 ریتصـو  نفـر  کی دست گرفتن گاز درحال که کندیم یتداع را یسوسمار شکل درخت
 مشـاهده   ریتصاو اغلب در تمرکززدا یرخدادها نیا از یشماریب یهانمونه .است شده
ـ ا(. 3شـکل  ) سـت هاآن یمعناشناس و یریتصو یهانشانه یبررس مندازین که شودمی  نی
 بـراون  درواقـع  .شـد  مطـرح  ترشیپ که است یزبان یهایباز یةنظر یراستا در کردیرو
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ـ تعر شیخـو  ةدیا ای موضوع انیب یبرا کاربردشان اساسبر را اثر/ یباز در زیچهمه  فی
 هـم،  بـا  هاداستان یحت و هامیفر ها،نشانه عناصر، انیم روابط که معنا نیا به است؛ کرده

 .است شده فیتعر براون یستیپسامدرن یرتکثرگرایغ و تمرکززدا ةدیا مبنایبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتونی براون، آصداهایی در پارک. فریم اول از کتاب 1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، آنتونی براونصداهایی در پارک . فریم دوم و سوم از کتاب2شكل 
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 ییتمرکززدا و یتگریروا. 1
 جادیا دارد، تیاهم یفیتألیریتصو یهاکتاب ریتصاو در تیروا انیب یبرا که یزیچ

 کتاب در 33تن شان. است زمان و حرکت شینما یبرا هامیفر انیم رییتغ و تفاوت
 از استفاده با تن ؛کندیم شنهادیپ کار نیا یبرا را یمتفاوت دیتمه 33سرخ ختدر

 را کار نیا کتاب کل در و میفر کی در مختلف یهااندازه با متفاوت یهایکادربند
 را ینوشتار و یریتصو متن( دخترک) تیشخص یِتیروا ةساز با هرچند. دهدیم انجام
 ییروا یهایژگیو ،یریتصو یکادرها گرید از مستقل یریتصو کادر هر برد،یم جلو
 گرید یهامیفر از مستقل کامالً زین ریتصاو یاجرا کیتکن یحت و داراست را خود

 که است معنامند ییهامیفرتک روست،هروب آن با مخاطب آنچه جهیدرنت است؛
  . است یافته بروز یریتصو کتاب نامبه مجموعه کی در ،یستیپسامدرن صورتبه

 سه در یانسان تیشخص کی دادن قرار با رگرمؤلفیتصو ،3ة شمار میفر در مثالً
 دهدیم نشان( هیسا و رنگ)ی فیک داتیتمه کمک با متفاوت یدارید تیموقع

 یاگانهسه حضور زمانهم و است وارید بر خودش از ینقاش درحال یانسان تیشخص
 وارید بر خودش از که یریتصو و تیشخص یةسا ،تیشخص خودِ از خوردیم رقم
 مرسدس شناسروان 34«نگاه چرخش» ةدیا با نگرش نیا و ریتصو نیا. کندیم میترس

 یزمان گرفت جهینت موثق مدارک و شواهد براساس گافرن .است یبررس قابل 31گافرن
 رسدیم نظربه که ندیبیم را یمشخص و ثابت ریمس کند،یم نگاه ریتصاو به نندهیب که
 پشت به نهیزمپس راست سمت از حرکت  3شکل  در کند؛یم نبالد را آن یعاد یلیخ

 در تیشخص خودِ به بعد و ـ دارد قرار اشهیسا که ییجا ـ رسدیم یانسان تیشخص
 بودن ناتمام لیدلبه کند؛یم میترس خود از تیشخص که یاینقاش به سپس و ریتصو
 چپ سمتبه حرکت و میگردیبرم ریتصو کادر درون به چرخش با دوباره ینقاش
 یاصل تیشخص ای قهرمان گاهیجا در را خود میخواهیم ابتدا. شودیم آغاز نهیزمپس
 ؛میکنیم برقرار ارتباط( پرندگان) موجودات و( رنگ یهایقوط) ایاش باپس  ؛میده قرار
 تیشخص پرندگان، یعنی عناصر، از کیکدام یریتصو نیچن در که میبپرس دیبا اما

 مرکز در کند،یم میترس خودش از ینقاش صورتبه که یریتصو ای اشهیسا ،یانسان
 کاربه نهیزمپس در تن شان که یبافتمند یهایژگیو که میریبپذ دیبا .است توجه
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 حس و تمیر. تمرکززداست کامالً ریتصو راست هیالیمنته در کادر عیتقط ای و ردیگیم
 انیم زدن پل درحال مخاطب ذهن و بخشندیم شدت را احساس نیا ریتصاو
«. ی؟هست یک اصالً ای: »است آمده متن در چراکه ؛است یریتصو و یکالم یهاسرنخ

 یرگریتصو از دیجد خوانش کی نیا. انسان یهست و وجود درباب یپرسش درواقع
 یپردازتیذهن تواندیم اما ؛اوست یذهن یرپردازیتصو داستان نیا. است یفیتأل

 .است« خود» با ةمواجه ینوعبه ؛بشود زین مخاطب

 
 ، شان تن درخت سرخ. فریمی از کتاب 3شكل 

 است؛ داستان حس و تمیر کرده، فردمنحصربه را براون اثر که یزیچ نمونه یبرا
 نهیزمپس در که یدرختان :هستند توجهیب هم به عناصر کتاب، چهار میفر در مثالً

 یطبقات لحاظبه کامالً که ییهامپانزهشا ؛دارد چشم که یدرخت یةسا اند؛زدن ادیفر درحال
 گذاشتن شینمابه در را احساس ،یریتصو یانگریب گونهنیا. هستند تضاد در هم با

 یهاسرنخ انیم ةرابط با مخاطب یذهن یهایرپردازیتصو. بخشدیم شدت رخدادها
 آدم روزها نیا: »است آمده متن در. است احساسات تیتقو یدرپ یریتصو و یکالم

 او لیدل نیهم به! ندیبیم یبیغر و بیعج اتفاقات و وحشتناک موجودات هاپارک یتو
 را شفرزند تا است زدن ادیفر درحال یاشامپانزه پنجم میفر در درست .«زدم صدا را

 سمتبه ادیفر نیا شدت از درختان که مینیبیم ریتصو در. فرابخواند شیخو نزد
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 نیا از دیجد یخوانش نیا و اندبیرون رفته رکاد از یکم یحت و شده کج صدا مخالف
 در مخاطب که است ییزهایچ به وابسته که میمواجه یزیچ با ما یعنی ؛است داستان

 یارزش شیبرا ای نکرده کشف را آن مخاطب است ممکن و کندیم کشف ریتصو
. (4شکل ) شد خواهد چندارزش و چندمعنا ریتصو لیدل نیهم به ؛باشد نداشته

 طنز به یکم یجد تحال ازرا  یداستان انیبدر کنار نوشتار،  براون یذهن یدازرپریتصو
 را رابطه نیا ،مینیبب ریتصو بدون را نوشته و نوشته بدون را ریتصو اگر کند؛متمایل می

. ییمروهروب هامیفر نیا در براون توسط چندگانه یدورنماها با جهیدرنت ؛میکنینم درک
 تارجاعا و است وبرگشترفت در براون متن و ریتصو انیم مداوم طوربه مخاطب

 دور تواندینم ذهن از ،کرد خواهد جادیا او یبرا ییروا یهانظام نیا کهرا  یشخص
 پردازدیم دید یایزوا و اتیروا احساسات، شرح به اثر، از یبخش عنوانبه نوشتار،. کند

. کندیم فیتوص را دید یایزوا و اتیروا نیا از گرید یبخش زین ریتصاو و
 او چراکه ؛است ندیخوشا او یبرا یمتن یفضاها نیا انیم مخاطب وبازگشترفت

 نیا .است افتهی ندیخوشا را آن و کرده تجربه را دیجد یزبان یهایباز ای ی تازهفضاها
 مخاطب که است لفؤرگرمیتصو یفرد تیروا ای دگاهید دیجد یفضاها ای هایباز
  . کندیم درک تیرواخرده رد یزبان یباز منزلةبه

 

 ، آنتونی براونصداهایی در پارکفریم پنجم از . 1شكل 
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 مشاهده هامیفر ةرابط در یکل پارادوکس کی م،یکن نگاه هامیفر ساختار به اگر ما
. است یبعد میفر در حرکت جادیا مقابلرد و میفر کی در سکون جادیا آن و میکنیم
 در ریپذحرکت عناصر یعنی ؛کنندیم عمل زمانهم دو ره ریتصاو از یبعض در یحت ای

 دهید پارک یاصل دانیم در که ییهامجسمه ،36 ریتصو در مثالً ثابت؛ عناصر کنار
 زدیریم رونیب هافواره از در حرکت است و که آب عنصر و هستند ثابت شوندیم
 احساس ساس،ا نیا بر ،ندیبیم را شدهثبت ریتصو کی مخاطب نکهیباا. (1شکل )

 یاستراتژ نیا متوجه هامیفر در دقت با. کندیم درک را ریتصو بودن زمانمند و حرکت
 کنترل گریکدی با نسبت در را ریتصاو آهنگضرب که( یریتصاو)یی هامیفر م؛یشویم
 .شوندیم یدارید ضعف و تقوّ دچار ینوسیس صورتهب و کنندیم

 
 ، آنتونی براونصداهایی در پارک از 21. فریم 1شكل 

 

 ییتمرکززدا و یفضاساز. 1
 تیرعا یرسازیتصو در را یدارید یفضا عدبُ سه یریتصو یهاکتاب رگرانیتصو

 طوربه. هستند حرکت درحالها شخصیت و ،ثابت و ساکن اجسام معموالً کنند؛یم
 تا رندیگیم درنظر نه،یزم انیم در معموالً را، بخش کی ی،ریتصو یهاکتاب در یسنت

 در عمدتاً منظم صورتبه متن نیهمچن. دیبنما آن در را خود یریتصو شکلبه داستان
 یهاکتاب در اما. شودیم داده قرار ریتصو از جدا خود مختص ییفضا در ریتصاو نییپا
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 براساس را کلمات حضور و نیز عناصر حضور امکان ی، تصویرگرمؤلفستیپسامدرن
 نیا یفضاساز. کندیم نییتع ،بگذارد شینمابه و دیبگو خواهدیم آنچه و ییتمرکززدا

 .کرد میتقس مرحله چند به توانمی را یریتصو کتاب از نوع
 
 ی بصر تیحساس و تظاهر .1ـ1

 شده یدستکار و دیبازد ف،یتعر دوباره فضاها تمام انگار ،پارک در ییصداها کتاب در
 یزیچ زین ،کتاب و( مخاطب) خواننده نیب مشترک یفضا یعنی چهارم، بُعد و است

 یسنت عدبُ سه توانندیم اجسام و عناصر ها،شخصیت. افتدیم اتفاق کادر طیمح از رونیب
 دهننیب که افتدیم اتفاق یزمان نیا بشوند؛ خواننده یفضا وارد و نندک رها را استاندارد

 یامجموعه با ،پارک و مکتین و درخت رِیتصو از خود یقبل اتیتجرب به رجوع یجابه
 با براون یآنتون که کتاب از 33 ریتصو مانند شود؛یم روهروب یرارجاعیغ ریتصاو از
 هستند، شکلهم که سبز درخت و پدر تیشخص کاله، یهافرم در ییگراهم جادیا

 در و درخت فرم در را عتیطب از یزیچ الزم زانیم به درواقع. است ییتمرکززدا یدرپ
 نیا در داشته است؛ نگه دور هم از ،حال نیدرع و هکرد وابسته همبه پدر کاله فرم

ی کاری هنر انةیبازنما اثر هر در براون. کندیم جادیا یبصر تیحساس که است صورت
ابزار و ادوات  مثل کارش در یهنر یایاش و آثار و است تظاهر یباز به هیشب کند کهمی

 کردن وانمود درحال که دانندیم نامخاطب 36،والتون کِندال قولبه. کندیم عمل این بازی
 که است موفق یریتصو .کنندیمشرکت  تظاهر باجود این، در این بازی و هستند
 .کند شرکت تظاهر یباز نیا در تا کند وادار را نندهیب که بسازد یاگونه را صحنه

 لیتبد و مورف یاستراتژ ل،یتخ و تیواقع. 2ـ1

 یمتفاوت ریثأت عناصر، و اشکال لیتبد و مورف جادیا به توجه با تواندیم ریتصو سطح
 قدرتمندتر و پرنفوذتر ریتصاو طیشرا نیا در و بگذارد یدارید یتگریروا انیجر بر
جهان نیب دهدیم اجازه هاشخصیت و مخاطبان به یرینفوذپذ نیا. (6 شکل) شوندیم

 داستان عناصر و کتاب یهاشخصیت. کنند آمدورفت یواقع جهان و داستان یوهم یها
 یفضا وارد مخاطبانبه این ترتیب که  ؛دهندیم قرار داستان درون را مخاطب یگاه
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 یپندارهمذات هاآن با و پندارندمی هاتیشخص یجابه را خود ،شوندیم داستان
 جادیا نیگزیجا یهاتیواقع یبرا یگاهیجا ایپو یرسازیتصو از سطح نیا. کنندیم
 یتگریروا یبرا فضا ساخت در یاخالقانه و نو یهاروش ریتصاو نیا در. کندیم

 .است آمده وجودبه

 
 ، راب گونزالسجهانی را تصور کن. تصویری از کتاب 1شكل 

 
 یستیسوررئال منطق .3ـ1

 یستیسوررئال یهالفهؤم م،یبنگر 31گونزالس راب اثر 37کن تصور را یجهان کتاب به اگر
 با که است یفرم یتضادها از مملو ییفضا 6شکل  مثالً ؛میکنیم دایپ ریتصاو در را

. است آورده وجودهب را ینو یدارید منطق جادیا امکان استحاله، ای مورف دیتمه
 تیفیک زمانهم و شودیم تبدیل هاخانه سقف به آرامآرام که پارک یهافرشسنگ
 یهاتیشخص عمل، نیا موازاتبه .گرددیم بدل حجم و سطح و خط به نقطه یبصر

 مخاطب و رندیگیم فاصله نیزم از کمکم دور از زین ،روندیم راه طناب یرو که ینسانا
 یمتفاوت تیموقع در ؛کندیم حس طناب یرو در فرد نیآخر عنوانبه را خود زین اثر

 دو قیتلف و یفضاساز یتیروا ةساز. ردیگیم شکل کادر در تعامل ینوعبه و بندباز؛ مانند
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 کادر در سمیسوررئال ةفلسف براساس را ییتمرکززدا امکان هم، از دور شیکماب تیواقع
   .زندیم رقم

 خلق یبرا ؛است ییتمرکززدا یبرا یروش ، تخیالتپارک در ییصداها در نیهمچن
 عرضه یبرا ییجا منطق که یوقت. سازدیم نو از را ءیش که هایسیدگرد و هاشباهت

 ریتصو رد،یگیم را آن یجا یستیررئالسو یگاه و یلیتخ نوع از دیجد یمنطق و ندارد
 شروع ةنقط تواندیم مخاطب شود؛یم باورها از مجدد یگذارنام و یسازشباهت دچار

 روهروب یپرورالیخ نیچن با زین براون ریتصو در. کند آغاز خود با را یلیتخ یهایباز
 یدرخت :اندآمده جمع کادر کی در ینینشهم و ینیجانش محور بر که یعناصر م؛یهست
 که یبرقچراغ ریت ؛است شده ساخته کاله از یشکل با زمانهم و است درخت هم که

 شکل که یابر ؛افتهی بروز و ظهور کاله و ابر با ای و شده ساخته کاله با ای دارد کاله
 یریتصو واقعبه .دارد سر به را کاله از جنس همان که یناظر یةسا و است کاله

 یریتصو شئون نیا تمام. است آورده گرد را هم از دور اتیواقع که ی استستیسوررئال
 و ییتمرکززدا لیدلهب کرد؛ افتیدر و یآورجمع یستیپسامدرن گفتمان در توانیم را
ـ  نشانه که است یارجاع توهم به هیشب نیا. (7شکل ) تگریروا عناصر بودن یرارجاعیغ

 خود یبرا خود هانشانه گفتمان، از نوع نیا در واقعدر. کنندیم اشاره آن به معناشناسان
  .ندنکیم یسازمرجع

 
 ، آنتونی براونصداهای در پارک. فریمی از کتاب 1شكل 
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 شدن یتیفاعلچند و ییگراینسب .1ـ1
 یانتزاع نیمضام یکل طوربه .دارند یزیآمتناقض تیماه پسامدرن یهابحث

 شکل که ینیمضام ؛رسندیم ما گوش به یخواهیبرابر و ییگراینسب
 یقتیحق ست؛ین شیب یاافسانه تینیع: رندیگیم خود به یاخالق و شناسانهشناخت

 ریتفاس یتمام ؛ندارد وجود عتیطب ای متن خوانش یبرا یدرست راه ؛ندارد وجود
 ،یفرهنگ نظر از نیبنابرا. اندیاجتماع و یذهن ییهاساخته هاارزش. معتبرند کسانی

   (.31: 8338 کس،یه) ندارند یخاص اعتبار یگروه چیه یهاارزش

 میتوانینم گرید که کندیم ییبازنما را یایوانیح یهاتیشخص براون، یآنتون
 از یمتعدد ابعاد یدارا که ییهاتیشخص مییبگو بهتر ای میشو متصور هاآن یبرا عینیتی
 نیرعد. است گرفته خود به یمتعدد نیمضام ریتصو و هستند گوناگون یهاتیوضع
 روابط و یبرابرخواه در ،ینسب صورتبه و ستین یقتیحق چیه به یارجاع یحت حال،
 یفکر یهاحوزه ةدربار را ییهاپرسش لفؤرگرمیتصو .است افتاده ریگ نامتقارن یبصر

 ییبازنما قابل یستیسوررئال یهالفهؤم ریمس از فقط که یبصر یهاارزش از یپرشمار
 در انهیگراپوچ یحت و انهیگراینسب و انهیگراشک یهالاستدال کند؛یم مطرح ،هستند
  .یدارید متن یهاتخالف و هاتقابل

 را شامپانزه صورت آن از یبخش که ای استروزنامه ةمطالع درحال یاشامپانزه
 که است یدرحال نیا و ندارد وجود مخاطب یبرا شامپانزه دهان دنید امکان و پوشانده

. (1شکل ) شودیم دهید روزنامه ةصفح در 41مونش ادوارد اثر« 33غیج» یِتابلو رِیتصو
 شودیم دهید یانسان درختان، نیب در ریتصو نِیواپس یهاهیال در شامپانزه سر پشت در
 ینوشتار متن در حال، نیدرع. است یریمس به اشاره درحال که درختان همان جنس از

 از کدامچیه که دیام و یدیناام نیب یزیچ و میخوانیم روزنامه در کار کردن دایپ ةدربار
 یهاخوانش ریتصو نیا از. ندارند هما ب یمیمستق ارتباط تمرکززدا، موضوعاتِ نیا

 بر مخاطب که هاییارزش اب اندتقابل در و هستند ینسب که دیآیم دستهب یمتعدد
 روشن انمیبرا ریتصاو از گونهنیا در تعامل عوامل از یکی جهیدرنت. نهدیم هاآن
 تیشخص هر یجابه تواندیم مخاطب ؛است ریتصو شدن یتیچندفاعل آن، و شودیم
 هاکتاب نیا مناظر .بنگرد را جهان او یةزاو از و ردیبگ قرار( ویآبجکت /یوانیح /یانسان)

 نیا به خواننده و مخاطب ی.شگفت با همراه اما افتاده،پاشیپ یهایسازمفهوم از است پُر
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 رگر،یتصو بالفاصله و گرددیم روهروب یانداشته انتظار  با بعد و شودیم دعوت مناظر
 به ترقیعم و کند دنظریتجد خود نینخست برداشت درمورد کندیم وادار را مخاطب

 یابیارز به را مخاطب ،کشندیم چالشبه را یفرهنگ ابعاد که ییتضادها. بنگرد ریتصو
 در ییتمرکززدا یهایژگیو هاپارادوکس نیهم. دنکنیم دعوت متعدد یهاهیال

  .شوندیم مخاطب در یبصر لذت موجب که هستند پسامدرن یفیتأل یرگریتصو

 
 

 ، آنتونی براونصداهایی در پارک. فریم دوازدهم از 8شكل 

   سوژه شدن یتیچندفاعل. 1
 و یارسانه ارتباطة لیوسبه گووگفت هنگام و است زبان کاربر کی لفؤرگرمیتصو

 است ممکن جهیدرنت. ندیگزیبرم را یریمس مختلف یهاگفتمان راه از خود یشخص
 و یگفتمان رییتغ و یریتصو یهاگفتمان قیتلف از و بشود یدیجد یهاگفتمان وارد

 در سوژه. کند نییتع را سوژه تیعامل تا کند دایپ دست یینو یهانظم به یفرهنگ
 از یمتفاوت سطوح و خود کردن دایپ یبرا است تالش در گفتمان توسط یفیتأل ریتصاو
 نیب زیتما)ی خودادراک و( یجانیه شور)ی ادراکبرون ،(ییمحتوا سطح)ی کاادردرون

 نیا و است سوژه گرید یهاقطب ت،یفرد و تیهو. دهدیم بروز را( درون و رونیب
 ریوتصا در. دهدیم قرار( سوژه) ارشیدراخت گفتمان یهاتیموقع که است یزیچ همان

 از« حضور» بُعد. است یگرید و سوژه ییبازنما شدن ارزهم ریمس در تیهو ی،فیتأل
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 با میمستق ارتباط و شودیم حاصل ریتصو در زهایچ یماهو یحس یهایژگیو برخورد
 شکل یگرید با ما ةستیز ارتباط و یدارشناسیپد یةسا در که دارد ما یبودگجهان

 صورت ییفضا تیوضع بر یمبتن یارتباط ابژه و سوژه نیب زمان، نیا در. ردیگیم
 و حضور از یشینما شده،ییبازنما اثر ای ،یفیتألیریتصو اثر بیان دیگر، به. ردیگیم

 یحضورهم وارد مخاطب با خوانش، یعنی آن، گرید بُعد در و است خود خالق تیهو
، تضاد در میمستق طورهب )تصویرگرمؤلف/ مخاطب( هاسوژه. شد خواهد یسازتیهو و

 با هاآن تعامل؛ رندیگیم قرار ریتصو در هم اب های تطبیقیدر تقابل و یا در حالت
 لفؤرگرمیتصو که یی )تصاویر درون کتاب/ عناصر و رویدادهای داخل تصویر(هاابژه
 ریپذنقش ها،سوژه نیب کند،یم مطرحتألیفی در کتاب تصویری دهیا صورتبه را آن
 یی یا تطبیقیروا نظام با شرکت در که هستند هاسوژه نیا و یی ـنماباز یعنـ ی شوندیم

 یهاابژه یریتصو متون. کنندیم عمل یا شَوِشگر کنشگر کی گوناگون حاالت صورتبه
 انسان حضور ای و( یهنر اثر) هاممکن جهان از ییهابخش درواقع ؛هستند یمصرف

 یرونیب جهان با مشخص تیوضع کی به هر حال،. کنش درحال( لفؤرگرمیتصو)
ـ  نشانه در که ینگاه همانند ؛است مخاطب ای یگرید با ارتباط نیا و است برقرار

  رهاند.و سوژه را از انفعال می شودیم دهید یمعناشناس
 در دیجد یهاتیهو با ،یاابژه هر با مشخص مکان و زمان هر در هربار سوژه

 با که است یادراک فعل و ستهیز تجربة لیدلبه نیا و شودیم مواجه یمعناساز اتیعمل
 و 48الکلو دگاهید از رابطه، نیا در. ردیگیم شکل یگفتمان انواع و تعامل اتیعمل هربار
 : میخوانیم 43موف

 نظر از«. ]...[ کند دایپ را خود» هاگفتمان به توسل با تا کندیم تالش وستهیپ سوژه
 همان« زیچ» نیا و است، یزیچ با یپندارهمذات با برابر تیهو الکان،
 یندهایفرا یط. ]...[ دهندیم قرار فرد اریدراخت هاگفتمان که است ییهاتیموقع

. شودیم وگوگفت و مذاکره هاآن سر بر و شده رد شده، رفتهیپذ هاتیهو یگفتمان
 قیطر از را خود تیهو سوژه ]...[  .است یاجتماع تماماً یامر تیهو ،بیترت نیبد

 از است عبارت تیهو ب،یترت نیبد . کندیم کسب یگفتمان شکلبه ییبازنما

 یگفتمان شکلبه تیهو .یگفتمان ساختار کی در سوژه تیموقع با یپندارهمذات

 در نشانه یارزهم یهارهیزنج در. شودیم برساخته یارزهم یهارهیزنج لةیوسبه و
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 مرتبط گریکدی به و یبنددسته هارهیزنج ریسا با تقابل در ییهارهیزنج قالب
 یزیچ چه و هست یزیچ چه سوژه که شودیم فیتعر بیترت نیا به و شوندیم
 نیا به سوژه شود؛یم یدهسازمان [گرانید با] ارتباط در همواره تیهو .ستین

گفتمان همانند زین تیهو .دارد قرار ستین آنچه با تقابل در که هست یزیچ لیدل
 به بسته سوژه است؛ شدهییتمرکززدا و چندپاره سوژه .رندییتغ قابل ها

 است؛ ریناپذنیتع سوژه .دارد متعدد ییهاتیهو هاستآن از یبخش که ییهاگفتمان
 یهاتیهو خاص یهاتیموقع در که دارد وجود امکان نیا همواره االصولیعل

 نه و است ممکن یعنی ؛است یتصادف یامر یتیهو هر جهیدرنت. ابدیب یمختلف
 (.14ـ13: 8337 پس،یلیف و ورگنسن)ی است یرضرو

 در کیپراکت عمل کی عنوانبه انلفؤمرگریتصو که است یکار همان درست نیا
 43یلیو ریتصاو کتاب از یریتصو مانند ؛ندیآیبرم آن از با چیرگی ریتصو ساخت ریمس
 و دهشفیتعرشیازپ اثر ساختار حفظ با لفؤرگرمیتصو که (1شکل ) براون یآنتون اثر

 خود متوجه را مخاطب ،یخودسازازآنِ روشبه آن تکرار و 44لهیم فرانسوا معروف
 درحال له،یم فرانسوا یهاتیشخص از یکی یجابه و گرفته دستهب موقلم یلیو .کندیم

 ریتصو در اما ؛هستند ینیچخوشه درحال زنان ی،اصل ریتصو در. است یعمل انجام
 ینقاش از یبخش هنوز. هستند منظره از ینقاش حیندر گرید تیشخص دو و یلیو براون،

 خود( گرید تیشخص دو و یلیو یعنی) نقاشان که است یدرحال نیا و دهینرس انیپابه
 گرید یاگونه روش نیا .هستند اثرة دهندلیتشک یهاابژه ای هاسوژه و عوامل از یبخش

 در فقط و جانبهکی شکلبه تعامل و قیتطب ،آن در که است اثر و ابژه سوژه، فیتعر از
 گروِ در تمرکززدا، رِیتصاو از نوع نیا در معنا بلکه ؛شودینم فیتعر سوژه با نسبت

 را سوژه نقش که مخاطب نیب تعامل یعنی ؛است تعامل در طرف دو هر ةدوجانب حضور
 ةابژ نقش ،صورت نیا در. است یلیو خودِ( مخاطب)ی پندارهمذات ریمس در ای دارد
 نجا،یا در .است کرده ریگ ابژه و سوژه نیب خود که رگریتصو ای و دارد را گرریتصو

 یآرامبه معلومشیازپ یِمداربرنامه هرگونه از خارج و ردیگیم شکل ییمعنا رخداد
 .خورندیم وندیپ گریکدی با یتعامل در سوژه ةمثاببه لفؤرگرمیتصو و مخاطب
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 نتونی براون، آتصاویر ویلی. تصویری از کتاب 1شكل 

 تیهو و ندارد یکامل حضور گاهچیه و داردیبرم شکاف نیادیبن یشکلبه سوژه
 یگفتمان ساختار در یعنی کند؛یم کامل تیشخص با یپندارهمذات با را خود
 حضور مخاطب، حضور آنچه با است ارزهم رواریزنج شکلبه او تیهو. رسازانهیتصو
 و یگرید با تعامل در و است الیس تشیهو جهیرنتد. زندیم رقم اثر حضور و رگریتصو

 دیجد« خود» کی ،یریتصو نیچن دنید با درواقع. تمرکززداست و رییتغ قابل کماکان
 بودن سوژهصرفاً  چنگ از را خود تواندیم ست؛ین محور«من» گرید که ردیگیم شکل

 کی او یبرا چراکه کند؛ تعامل جادیا گونهنیا و یابد معنا یگرید حضور با ،کند رها
 ابژه ای بودن سوژه از ینیّتع هر بدون رها، را او رگریتصو و نشده فیتعر مستقل ارزش
 داشت برعهده را پردازگفته نقش او تنها صورت، نیا ریغ در. است گرفته درنظر ،بودن

 نیچن در ارزش و معنا لیدل نیهم به ؛ابدیدر را یمشخص تیروا او قیطر از مخاطب تا
 در ییتمرکززداة لفؤم با ینحوبه و دیآیم دستبه ندیفرا کی در یپسامدرن ریتصاو
 . شودیم کامل یتیچندفاعل و تعامل یةنظر یریپذنقش

  جهینت. 1
 باور با که است دیدنی امر و گفتنی امر میان هاینسبت تألیفی تصاویر در تمرکززدایی

 باوریماهیت با ضدیت و ییچندمعنا و چندارزشی تکثرگرایی، چون هاییلفهؤم به
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 در حضور به تظاهر ل،یتبد و مورف یاستراتژ با ریتصاو در باور نیا .ردیگیم شکل
 نیا یامدپ. گرفت قرار یبررس مورد یستیسوررئال منطق و متعدد یهایکادربند ،یباز

 قیطر از که یاسوژه شدن یتیچندفاعل ؛است سوژه شدن یتیچندفاعل آن، انیب و باور
 خود تیهو مشخص مکان و زمان در شده،ییبازنما اثر با مواجهه هنگام یپندارهمذات

 و هایکارزهیر از مملو یریتصاو وجود ها،متن یریتصو یژگیو لیدلبه. سازدیم را
 کتاب ةمجموع و ریتصو هر در که یمتعدد یبصر داتیتمه نیهمچن و مختلف عناصر
 کسب تازه یاتجربه کتاب، دنید ای نشخوا هربار با مخاطب، ای سوژه است، موجود
    . تازه یگفتمان و دیجد یسازتیهو یعنی تازه ةتجرب نیا و کرد خواهد
 مخاطب که یزمان ؛داد خواهد رخ زین ریتصاو خوانش هنگام یدرپیپ یسازتیهو

 ای هانشانه بر هن که است مواجه یاافتهیتوسعه یهانشانه و عناصر از یامجموعه با
 کند؛یم کتهید مخاطب به را قیدق ییمعنا نه و دارد داللت خود از قبل یهاانرمزگ

 اثر با یپندارهمذات با تا است آزاد مخاطب لیدل نیهم به. یلیو ریتصاو اثر همچون
 و یرقطعیغ هایمعناساز نیا کند؛ یمعناساز مختلف، یهاتیموقع در شدهییبازنما

 . اردد زین رییتغ امکان و است رمتمرکزیغ
 ةمؤلف به باور و یتجسم یدهسازمان با رگرمؤلفیتصو توسط امکانات نیا تمام

 واسطه،یب تعامل یعنی ،یژگیو نیا. است گرفته قرار سوژه اریدراخت اثر، در ییتمرکززدا
 هاآن در اصل کی و است یفیتألیریتصو آثار در یستیپسامدرن ییتمرکززدا یامدپ

 . رودیم شماربه

 اهنوشتپی
 یاسالم آزاد شگاهندا در هنر ةفلسف ةرشت در آگاه یمجاور مسعود یدکتر رسالة از برگرفته مقاله نی. ا8

 با یفیتأل یرگریتصو در ییروا و ییمعناـ  نشانه یفضاها مطالعة عنوان با یمرکزتهران واحد
 .است یریشع درضایحم دکتر ةمشاور و یاریالله یمجتب دکتر ییراهنما

2. postmodern 
3. Martine Salisbury 

 author کلمة دو بیترک از را آن و است انشیدانشجو از یکی داروام را واژه نیا ،یسالزبر گفتةبه. 4
 نام دهد،یم انجام را authorstrated  عمل که یشخص به او. است ساخته illustrator و



 انو همکار آگاه یمجاور مسعود                                  پسامدرن یفیلأتیریتصو آثار در ییتمرکززدا ۀمؤلف ۀمطالع
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authorstrator ی،سالزبر حیتوض به توجه با ما د،ندار یقیدق یفارس معادل واژه دو نیا ؛نهدرا می 
 .میریگیم درنظر رگرمؤلفیتصو و یفیتأل یرگریتصو را آن

5. language games 
6. local narratives 
7. Erick Landowski 
8. Voices in the Park 
9. Anthony Browne 
10. Postmodern Picturebooks, Play, Parody, and Self-Referentiality (2008) 
11. Lawrence R. Sipe 
12. illustration 
13. representation 
14. expressionism 
15. Ludwig Wittgenstein 
16. Jean-Francois Lyotard 
17. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (1979) 
18. meta narratives 
19. Philosophical Investigations (1953) 
20. local narratives 
21. pluralism 
22. Glenn Ward 
23. multivalency 
24. polysemy 
25. monosemy 
26. hybridity 
27. Harold Pierce 
28. essentialism 
29. sign/ signifier 
30. Algirdas Julien Greimas 
31. Jaques Fontanille  
32. Shaun Tan 
33. The Red Tree 
34. glance curve 
35. Mercedes Gaffron 
37. Kendall Walton 
37. Imaging a World 
38. Rob Gonsalves 
39. "Scream" 
40. Edvard Munch 
41.  Ernesto Laclau 
42. Chantal Mouffe 
43. Willy`s Pictures 
44. Jean-François Millet 
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Abstract 

The discourse of postmodern in illustrative books in the conversation 

between global and local issues, generally includes social, moral, and 

multi-cultural facts. Generally, the discourse of postmodern is moving 

toward decentralization; this sets the stage for philosophical questions 

in the visual texts process, questions that consider the audience as an 

agent among the multi-agency of the illustrative books. As a result, in 

these books, which are based on contrastive views, there is no 

centralized individuality, and interaction is the most primary goal. The 

article is aimed at finding methods with which an illustrative-narrator 

utilizes strategies to decentralize visual texts. These strategies include 

framing and spacing, narrative structures, dynamic imagination, and 

temporal and spatial breaking and blocking of the surrealist logic 

which lead to interaction in the current postmodern discourse and pave 

the way for philosophical questions and research. In doing so, Voices 

in the Park written by Antony Browne is studied as a case study and 

other examples are also mentioned to discuss the issue. The question 

is how decentralizing components are shown in illustrations by the 

illustrator. 
 

Keywords: Postmodern discourse; illustrative narrative; 
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