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گرفته است. در کتاب های تصویری، شگردهای بیانی برای بیان مفاهیم در هر یک از نظام های زبانی اهمیت بسیاری دارد. 
تعامل و برهم کنش دو ساحت زبانی مذکور در کتاب تصویری می تواند موجب شکل گیری روایت در الیه ای باالتر از دو 
سطح زبانی شود و از این رو، مطالعة شگردها و تمهیدات بیانی در دو کتاب تصویری ویلی ترسو و مشت زن را در دستور 
کار قرار داده ایم. در نظر داریم تا دریابیم که چگونه شگردهای بیانی، نظام روایی و تعاملی ایجاد می کنند. در این مسیر، از 
دیدگاه نشانه - معناشناسی و نظریة نظام »داشتن« و »نداشتن« یا نظام »کالسیک روایی« و نظام »مبتنی بر هم حضوری« بهره 
برده ایم و نتیجه این است که هر شگرد یا مجموعه ای از شگردها در حالتی که به صورت یک ساختار یا رویکرد قابل تعامل 

برای سوژه بیان شود، قابلیت ارائه از سوی خالق کتاب را دارد.

واژگان کلیدی
کتاب تصویری، تصویر، نوشتار، تعامل روایی، ویلی ترسو، مشت زن.

تاریخ دریافت مقاله: 98/08/18
تاریخ پذیرش مقاله: 98/09/30



106 دوره دوم؛  شماره 3؛ پاییز 1398پژوهشــنامه فرهنگســـتان هنــر

ــام  ــری از دو نظ ــاب تصوی كت
ــتاری  ــری و نوش ــی تصوی زبان
ــن  ــت. در ای ــه اس ــره گرفت به
كتاب هــا شــگردهای بیانــی بــرای بیــان مفاهیــم 
دارد.  اهمیــت  زبانــی  نظام هــای  از  یــك  هــر  در 
رابطــة ایجاد شــده میــان زبــان نوشــتار و تصویــر 
ــش و  ــوع خوان ــاس ن ــری ، براس ــای تصوی در كتاب  ه
شــگردهای بیانــی ارائه شــده، نمودهایــی متفــاوت 
ــز اهمیــت اســت:  ــه حای ــان، دو نكت ــن می دارد؛ در ای
1. حركــت مخاطــب براســاس زنجیــره ای خطــی 
ــف نشــود؛  ــاب متوق ــش صفحــات كت ــا خوان اســت ت
اســت.  )مخاطــب(  توســط ســوژه  معناســازی   .2
بــر  می تــوان  را  واكنش هــا  و  كنش هــا  چنیــن 
ــی« و  ــیك روای ــی »كالس ــام معناشناس ــق دو نظ طب
نظــام مبتنــی بــر »هم  حضــوری«1 تحلیــل و مطالعــه 
كــرد. در چنیــن موقعیتــی در كتــاب تصویــری ، عــالوه 
ــر حفــظ هویــت هــر یــك از عناصــر و ســاحت  های  ب
ــه  ای  ــوژه در الی ــط س ــت2 توس ــا روای ــا ی ــی، معن زبان
باالتــر رقــم خواهــد خــورد؛ چیــزی كــه زبان شناســان 
و نشانه معناشناســان بــه آن گفتمــان3  می گوینــد. 
گفتمــانْ حاصــل برهم  كنــش و روابــط متقابــل میــان 
عناصــر و نظام  هــای زبانــی نوشــتاری و تصویــری 

1. co-presence
2.  narration 
3. discourse

ــا  ــرداز ی ــط گفته پ ــه توس ــت ك ــاب اس ــانة كت در رس
یعنــی  اســت؛  شــده  ســازمان دهی  گفته پــردازان 
ــود  ــی وج ــه  ای زبان ــرگاه رابط ــی. ه ــگردهای بیان ش
داشــته باشــد، بــا نوعــی »حضــور« مواجهیــم: حضــور 
فرســتنده، اثــر و گیرنــده. آنچــه در ایــن میــان اهمیت 
دارد، میــل بــه برقــراری »ارتبــاط« اســت كــه از 
طریــق رســانة كتــاب تصویــری  ایجــاد می شــود و مــا 
را به عنــوان ســوژه )مخاطــب( در مقابــل ابــژة معنــادار 
ــاط  ــان ارتب ــه جری ــی ك ــد. زمان ــرار می ده ــر( ق )اث
ــرد و  ــكل می گی ــری«4 ش ــام »دیگ ــت، نظ ــرار اس برق
ایــن دیگــری در تقابــل بــا »مــن« اســت. بــر همیــن 
ــاط  ــل ارتب ــكل متقاب ــه ش ــژه ب ــا اب ــوژه  ب ــاس، س اس
ــی  ــد؛ یعن ــف  می كنن ــر را تعری ــرده، یكدیگ ــرار ك برق
در ســطوِح مختلــِف تولیــد یــا خوانــش، ســوژه )مــن( 
در تقابــل بــا ابــژه )نــه -  مــن( دســت بــه معناســازی 
ــی  ــة زبان ــاس رابط ــر اس ــازی، ب ــن معناس ــد. ای می  زن
در كتــاب تصویــری، وابســته بــه نــوع ارتبــاط ســوژه 
ــی  ــژه و گاه ــری را اب ــن دیگ ــی ای ــژه اســت. گاه و اب
ســوژه در نظــر می گیریــم؛ در ایــن صــورت، عــالوه بــر 
ــی  ــام »نشانه شناس ــی به ن ــردن«، مدل ــود ك »از آن خ
ــر  ــی ب ــه مبتن ــرد ك ــی« شــكل می گی كالســیك روای
»داشــتن«5 و »نداشــتن«6 اســت. ایــن نظــاِم تعینــی 

4. otherness
5. conjunction
6. disjunction

1. مقدمه
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و  ابژه هــا  بــر  ارزش گــذاری  براســاس  كنش ــگر  و 
ــه همیــن دلیــل،  تصاحــب آنهــا حركــت می كنــد و ب
ــا  ــد، ام ــام نهاده  ان ــی ن ــادی7 روای ــام اقتص آن را نظ
ــی  ــی8 و تعامل ــی تطبیق ــان به حالت ــم جه ــی ه گاه
ــه  ــود و زمین ــه می ش ــری عرض ــود و آن دیگ ــن خ بی
ــه  ــد ك ــاد می كن ــد ایج ــازی در فراین ــرای معناس را ب
در هــر لحظــه و هــر مــكان متغیــر اســت. ایــن نظــام، 
مبتنــی بــر تعامــل9 اســت و ســوژه از طریــق مذاكره با 
ابــژة معنــادار )ســوژه( معناســازی می كنــد. بــه همیــن 
ــتاری،  ــی نوش ــم شــگردهای بیان ــت، در نظــر داری عل
ــا  ــازی( را ب ــی )كتاب س ــر پیرامتن ــری و عناص تصوی
رویكــرد نشانه معناشــناختی در نظــام معناشناســی 
كالســیك روایــی كتاب  هــای تصویــری  مشــت زن اثــر 
حســن موســوی و ویلــی ترســو10 اثــر آنتونــی بــراون11 
مــورد تحلیــل، تطبیــق و مقایســه قــرار دهیــم. ســوأل 
ــی مكان منــد  ــن اســت كــه دو نظــام زبان پژوهــش ای
كتاب  هــای  در  )نوشــتار(  زمان  منــد  و  )تصویــر( 
تصویــری،  در چــه موقعیت  هایــی در »تعامــل روایــی« 

ــتند.  ــذار هس ــوژه اثرگ ــازی« س و »معناس

16. economic system
8. adjustment
9. the interaction
10. Willy the Wimp
11. Anthony Browne

بیشــتر پژوهشــگران روالن 
پیشــگامان  از  را  بــارت12 
حــوزة  در  نظریه پــردازی 

زبــان و روابــط نوشــتار و تصویــر می  داننــد. او بیــن دو نــوع 
رابطــة نوشــتار و تصویــر با عناوین »شــرح«13 و »بســط«14 
تمایــز قایــل می شــود. عالوه بــر ایــن، او دو رابطــة بنیادین 
»لنگــر«15 و »تكیــه گاه« را میــان نوشــتار و تصویــر مطــرح 
می كنــد كــه نوعــی دیگــر از ایــن رابطه اســت. ایــن نظریه 
بــر تعامــل دو نظــام روایــی تأكیــد دارد. پــری نودلمــن16 
در ســال 1998، بــا كتــاب واژگانــی دربــارة تصاویــر؛ هنــر 
ــن  ــودكان17 ضم ــری ك ــای تصوی ــری در كتاب  ه روایتگ
ــور  ــری، به ط ــای تصوی ــف كتاب  ه ــاد مختل ــی ابع بررس
ــر پرداخــت و اصطــالح  ــن و تصوی ــط مت ــه رواب خــاص ب
 Nodelman,( ضربا هنــگ متــن و تصویــر« را ابــداع كــرد«
ــال  ــوون19 در سـ ــو ون لی ــرس18 و تئ ــر آر. ك 1998(. گانت

ــری  ــر: گرام ــدن تصاوی ــوان خوان ــا عن ــی ب 2006 كتاب
ــد و در آن، تحــت  ــرای طراحــی بصــری20 تألیــف كردن ب

12. Roland Barthes
13. elaboration
14. extension
15. anchorage
16. Perry Nodelman
17. Words about Pictures: The Narrative Art of Children’s 

Picture Books
18. Gunther R. Kress
19. Theo Van Leeuwen
20. Reading Images: The Grammar of Visual Design

2. پيشينة پژوهش
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تأثیر نظـــریات مایكل هلـــیدی21 به ســـاختارها یا گرامـر 
طـراحـــی بصـــری توجـــه دارند؛ مـــؤلفه هایی همـــچون 
رنــگ، پرسپـــكتیو، كادر و تركیب بنــدی. آنهــا همـــچنین 
بــه تحـلـــیل متــون چند شــیوه و معـــرفی یك دســـتور 
بــرای متــون بصــری و روابـــط میــان تصـــاویر و واژگـــان 
ماریــا   .)Kress & Van Leeuwen, 2006( پرداخته انــد 
ــی  ــال 2006 كتاب ــكات23 در س ــوا22 و كارول اس نیكوالی
ــد24  ــه كار می كنن ــری چگون ــای تصوی ــام كتاب ه ــا ن ب
منتشــر كردنــد. ایــن كتــاب در 8 فصــل آمــاده شــده و بــا 
توضیحاتــی دربــارة رابطــة نوشــتار و تصویــر، كتاب هــای 
ــگ  ــات و فرهن ــزا در ادبی ــانة مج ــك رس ــری را ی تصوی
ــواع  معرفــی می  نمایــد. همچنیــن نیكوالیــوا و اســكات ان
كتاب هــا را بــر روی پیوســتار براســاس تعامــل نوشــتار و 
 Nikolajeva & Scott,( ــد ــرار داده  ان ــان ق ــر و رابطه ش تصوی
ــالة  ــال 1388 در رس ــز در س ــی نی ــد هاتف 2006(. محم

ــا عنــوان بررســی و تحلیــل نشــانه  دورة دكتــری خــود ب
ــی،  ــر در متــون ادب - معناشــناختی رابطــه متــن و تصوی
ــا بهره گیــری از روش گفتمــان نشــانه - معناشــناختی،  ب
ــی -  ــون ادب ــر در مت ــه بررســی رابطــة نوشــتار و تصوی ب
هنــری )شــعر دیــداری، كتــاب مصــور، نقاشــی - خــط( 
پرداختــه اســت. طبــق نتایــج پژوهــش، اصلی تریــن 
عوامــل هم ارتباطــی و هم ســویی گونه هــای نشــانه ای 

21. Michael Halliday
22. Maria Nikolajeva
23. Carole Scott
24. How Picturebooks Work

ــگ،  ــد از: خــط، رن ــن، عبارتن ــری در مت ــی و تصوی كالم
قــاب، كادر، شــكل هندســی، جهــت، واژه و حــرف، عــدد، 
عكــس، و تمهیداتــی از قبیــل ریتــم، قاب شــكنی، قبــض 
ــازی،  ــی، البیرنت س ــال ریزوم ــی، اتص ــط، جهت ده و بس
حجم ســازی، گفتمانی  نمــودن مجــدد، مركزگریــزی، تكثر 
در زوایــای دید و چرخشــی  شــدن خوانــش. هاتفی معتقد 
اســت مهم تریــن دســتاورد رســالة مذكــور، ارائــة »نظریــة 
پســاگفتمان« اســت؛ بــه ایــن معنــا كــه در شــرایطی، بــر 
ــه  ــر از هم ــی، و مهم ت ــل ضد گفتمان ــة عوام ــر هجم اث
تنش هــای ناشــی از برخــورد و برون ریــزی نظام هــای 
ــی/ ــام نشــانه ای كالم ــژه دو نظ ــف )به وی نشــانه ای مختل

ــا  ــاع از خــود ی ــوان دف نوشــتاری و بصــری(، گفتمــان، ت
تــوان پادگفتمانــی خــود را از دســت می دهــد و بــا گــذر 
از یــك وضعیــت شــبه گفتمانی، ســرانجام همــه چیــز در 
یــك ســیاه چال پســاگفتمانی فــرو می ریــزد. اصلی تریــن 
عامــل در عبــور از یــك وضعیت گفتمانی به پســاگفتمانی، 
ــا«  ــای »بین ــر در وضعیت ه ــای ترجمه ناپذی وجــود الیه ه
ــوژگانی و...(  ــی، بیناس ــی، بیناگفتمان ــری، بینامتن )بیناژان
ــز  ــا و نی ــا، هویت ه ــوند مرزه ــث می ش ــه باع ــتند ك هس
تمایزهــا و ارزش هــا دچــار فروریــزش شــوند. در نتیجــه، 
ــی از  ــاً امــكان مســئولیت پذیری گفتمان شــناخت و نهایت
ســوژه ســاقط می شــود و بنــا بــه اتحــاد ســوژه/ ابــژه، بــر 
ــكل گیری  ــون و ش ــی مت ــادی و انضمام ــت م ــر حرك اث
گفتمــان در كنــش، ســوژه نیــز در یك وضعیت ســوژگانی 

ــی، 1388(. ــد )هاتف ــتحاله می یاب ــبكه ای اس ش
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روش ایــن پژوهــش، توصیفــی 
ــه  ــا تكی ــت و ب ــی اس - تحلیل
بــر ایــن روش، یــك كتــاب 
تصویــری ایرانــی را بــا یــك كتــاب تصویــری غیر ایرانی، 
از منظــر روابــط نوشــتار و تصویــر - روابطــی كــه باعــث 
شــكل گیری روایــت و معنــا در ســطحی غیــر از ســطح 
ــا  ــم داد ت ــق خواهی ــت - تطبی ــر اس ــتار و تصوی نوش
ــی ارائه شــده  ــه شــگردها و شــیوه  های بیان ــم ك دریابی
ــد  ــدر می توان ــی، چه ق ــای زبان ــك از نظام  ه ــر ی در ه
بــه تعامــل و روایت گــری میــان ایــن دو ســاحت زبانــی 
در كتاب هــای تصویــری منجــر شــود و ســوژه را مجاب 

بــه خوانــش و همچنیــن معناســازی كنــد.

4-1. کتاب تصويری
ــاحت  ــول از دو س ــور معم به ط
می شــود؛  ســـاخته  زبـــانی 
ــوالً  ــی آن را، معم ــگردهای بیان ــل، ش ــن دلی ــه همی ب
می دهنــد.  شــكل  تصویرگــر(  و  نفر)نویســنده  دو 
شكلوفســكی،25 ریخت شــناس یــا فرمالیســت26 روســی، 
معتقــد اســت: »اثــر ادبــی مجموعــة تمامی شــگردهای 
ــت«  ــه اس ــه كار رفت ــه در آن ب ــت ك ــان اس روش بی
ــكی  ــه شكلوفس ــان ك ــدی، 1393: 47(. روش بی )احم
ــر« اســت؛  ــود اث ــد، بررســی »خ از آن ســخن  می گوی

25. Viktor Borisovich Shklovsky
26. Formalist

مجموعــه ای از شــگردهای بیانــی در متــن. شــگردهای 
بیانــی یعنــی تبدیــل گفتــار یــا آنچــه در ذهــن اســت 
ــان 27 و  ــه زب ــزی شــبیه ب ــر؛ چی ــا تصوی ــه نوشــتار ی ب
ــه  ــت ك ــد اس ــر30 معتق ــوری29. چندل ــار 28 سوس گفت
زبــان و گفتــار را می تــوان در تصویــر هــم بیــن نظــام31 
و كاربــرد،32 ســاختار و امــر واقــع،33 یــا میــان رمــزگان 
ــدگان  ــر، 1394: 34(. نگارن ــت )رک: چندل ــام یاف و پی
معتقدنــد ایــن رابطــه را می تــوان میــان ســوژه و ابــژه، 
زمانــی كــه ســوژه وارد مرحلــة معناســازی یــا تفســیر34 

ــرد. ــت ك ــز دریاف ــود نی می ش
هــدف از تولیــد كتاب هــای تصویــری در دوران معاصــر، 
اشــتراک  گذاری روایــات میــان طیــف وســیعی از 
مخاطبــان اســت؛ روایاتــی كــه به طــور عــام، رویكردهــا، 
دیدگاه  هــا، دغدغه  هــا و ایده  هــای خالقــان خــود را 

ــدن چمبــرز35 معتقــد اســت:  بیــان می كنــد. اِی
بــه نظر مــن ادبیــات گونــه  ای ارتباط اســت. روشــی 
بــرای گفتــن چیزی اســت. ســاموئل باتلــر، روزی به 
ایــن نتیجــه دســت یافــت كــه بــرای گفتــن یــك 
چیــز، دو فــرد الزم اســت و وجــود شــنونده، همــان 
27. Langue
28. Parole
29. Ferdinand de Saussure
30. Daniel Chandler
31. system
32. pragma
33. the real thing
34. interpretation
35. Aidan Chambers

3. روش پژوهش

4. چارچوب 
نظری پژوهش
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انــدازه ضــرورت دارد كــه گوینــده. بــه بیانــی دیگــر، 
ســخن گیر همــان قــدر مهــم اســت كــه ســخنگو 

)چمبــرز، 1387: 116(. 

به اشــتراک گذاری ایده  هــا را زمانــی می تــوان یــك 
فعالیــت محســوب كــرد كــه مخاطبــی در پــی خوانــش 
آن برآیــد و زنجیــرة ارتباطــی شــكل بگیــرد؛ ارتباطــی 
ــام دو  ــا ادغ ــوالً ب ــری، معم ــای تصوی ــه در كتاب ه ك
زبــان تصویــر و نوشــتار انجــام می شــود. بــرای توضیــح 
ــه هــر دو  ــد ب ــی  بای ــری - ادب ــر هن ــن اث و بررســی ای
ــم.  ــه كنی ــم توج ــا ه ــا ب ــة آنه ــی و رابط ــاحت زبان س
مدت  هاســت كــه رابطــة ایــن دو نظــام زبانــی در 
ــت.  ــه اس ــث و مطالع ــورد بح ــری، م ــای تصوی كتاب ه
نكتــة مهــم ایــن اســت كــه هنــگام مطالعــه و ایجــاد 
ارتبــاط، بــا »یــك« اثــر مواجهیــم و بایــد به شــگردهای 
بیانــی كــه منجــر بــه كدگــذاری و تعامــل ایــن دو وجــه 
زبانــی اســت توجــه كنیــم. عــالوه بــر ایــن، بایــد »همــة 
عنصرهــای پیرامتنــی هم چــون شــكل و انــدازة كتــاب، 
گونــه  ی قلــِم آن، و حتــی نوشــتة صفحــة شناســنامه« 
ــكاران،  ــم )خســرونژاد و هم ــرار دهی ــه ق ــورد توج را م
1394: 216(. علــت ایــن كار روشــن اســت: اول اینكــه 
مــا تصمیــم بــه تحلیــل، بررســی یــا خوانــش »یــك« 
اثــری ادبــی - هنــری داریــم و بنابرایــن، بایــد »تمــام« 
ــم؛ دوم،  ــرار دهی ــه ق ــورد توج ــی را م ــگردهای بیان ش
به طــور معمــول دو گونــة زبانــی تصویــری و نوشــتاری 

و عناصــر پیرامتنــی در كتاب هــای تصویــری، یــك 
رابطــة فراینــدی36 را رقــم می زننــد كــه »معنــای 
ــش  ــای در كن ــد: »معن ــاد می كن ــش«37 را ایج در كن
یعنــی اینكــه نظــام دالــی موجــود در گفتمــان در حــال 
ــت  ــازی دریاف ــد معناس ــه فرآین ــل ب ــت و تبدی حرك
ــح  ــعیری توضی ــعیری، 1392ب: 129(. ش ــود« )ش ش
ــا  ــاط ب ــر در ارتب ــتار و تصوی ــی نوش ــه وقت ــد ك می ده
ــاختاری  ــای س ــد، محدودیت  ه ــرار می گیرن ــر ق یكدیگ
ــرا نوشــتار دیگــر فقــط  نوشــتار برداشــته می شــود، زی
در خدمــت متــن بــودن نیســت، بلكــه در خدمــت یــك 
ــام تصویــر قــرار می گیــرد  ــه  ن نظــام نشــانه ای دیگــر ب
چنیــن  داشــته  های  و  خواســته  ها  نمی توانــد  كــه 
نظامــی را نادیــده بگیــرد. در مقابــل آن، تصویــر نیــز در 
ــرار می گیــرد و  خدمــت یــك نظــام نشــانه ای دیگــر ق

هــر دو در تولیــد معنــا ســهیم هســتند.

4-2. نظــام مبتنــی بــر تملــک و نظــام مبتنــی 
ــوری ــر هم حض ب

ــگاه  ــوان دو ن ــه می ت ــت ك ــد اس ــن، معتق ــك معی باب
متفــاوت بــه جهــان را از یكدیگــر تمییــز داد: اول، نگاهی 
كــه در نشانه شناســی كالســیك روایــی بــا آن مواجهیم؛ 
دیدگاهــی كــه جهــان را بــه مثابــة متــن در نظــر دارد 
ــه  ــی ك ــردازد. دوم، دیدگاه ــایی آن می  پ ــه رمزگش و ب

36. the process
37. signification in action
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جهــان را بــه مثابــة تجربــة زیســته38 در نظــر دارد: 
الندوفسـكی39 در اثـر خـود، احساسـات بی  نـام، به دو 
نظـام ارتباطـی سـوژه با جهـان چیزها، یعنـی ارتباط 
مبتنـی بر »تملـك« و تعامل مبتنی بر »وحـدت«، از 
منظر شـوپنهاور اشـاره می كنـد. او آن نظـام تعاملی با 
فاصلـه با جهـان چیزها - یعنی آن نگاه مشـاهده گری 
كـه بـا فاصلـه و بـا واسـطه قوانیـن را رمزگشـایی 
می كنـد و بـر جهـان و طبیعـت حاكـم اسـت - را بـه 
اصطالح معروف شـوپنهاور، یعنی »نظـام مفهومی«40 
ارتبـاط می دهـد؛ آنچـه ایـن فیلسـوف بـه آن »نظـام 
شـناخت مشـترک از چیزهـا«  می گویـد. در تضـاد با 
ایـن ارتبـاط، شـوپنهاور آن تعامل بی  واسـطه و برآمده 
از هم  حضـوری و هم آمیزشـی سـوژه و ابژه های جهان 
را نظـام »ایـده«41 می نامـد؛ نظامـی كـه در راسـتای 
نظـام »وحـدت - تطبیـق« الندوفسـكی قـرار دارد. 
شـوپنهاور نظـام »ایـده« را نظامـی خـارج از هر گونه 
اراده می داند؛ یعنی آنجا كه سـوژه از كشـف ارتباطات 
بـر اسـاس قوانیـن منطـق و عقل سـر بـاز می زنند، و 
بـا نظـارة ابژه هـای جهـان بیرونـی و غـور در آنها خود 
را مسـحور و مجذوبشـان در می  یابـد، و از آن لحظـه 
بـه بعـد اسـت كـه او شـكوفا می شـود و آرام می گیرد 

)معیـن، 1396: 15(.
38. lived experience
39. Eric Landowski
40. conceptual system
41. idea

در ارتبـاط مبتنـی بر تملك كه به نظـام اقتصادی روایی 
تعبیـر می شـود،  سـوژه ها در كنش  هـا و واكنش هـای 
احساسی شـان ابژه هـای ارزشـی را از آن خـود می كننـد 
یـا از دسـت می دهنـد. بـه همیـن دلیـل، بابـك معیـن 
آن را نظـام مبتنـی بـر »داشـتن« و »نداشـتن« نـام 
پیـش  وضع شـده  از   و  برنامه مـدار42  نظامـی  می  نهـد؛ 
كـه ارزش ارتبـاط را در ارجـاع بـه معیارهـای ارزشـی 
حالـت،   ایـن  در  می دهـد.  قـراردادی  و  از پیش معلـوم 
سـوژه ها هوشـمند هسـتند و قادر به شـناختن، انتخاب 
كـردن، تصمیـم گرفتـن و قضـاوت كـردن. »ابژه  هـا در 
سـاختارهای گرامـری روایـی بیـن سـوژه ها بـه گردش 
در می  آینـد، بـدون هیـچ تغییر و بـدون از دسـت دادن 
ارزش ابتدایی شـان، انـگار در خـارج از زمـان و یـا در 

بی زمانـی مطلـق قـرار دارنـد« )معیـن، 1394: 76(.
در نظـام مبتنـی بـر وحدت،  سـوژه ها براسـاس جایگاه و 
توانش  - یعنی زمان، مكان، فرهنگ، دیدگاه، تجربیات و... 
- قابلیـت معناسـازی دارند. در این نـگاه »جهان نه مثابة 
متن بلكه واقعیتی اسـت سرشـار از ویژگی های حسـی43 
كـه می تـوان بـدون فاصلـه از آن، به شـكلی بی واسـطه 
و مسـتقیم، دریافتـی ادراكـی - حسـی از آن داشـت« 
)معیـن، 1396: 89(. در ایـن حالت،  سـوژه ها »تن دار« و 
بـه همیـن دلیل، حسـاس و قـادر به دریافت  های حسـی 
هسـتند. ایـن نظـام، همان  طـور كه پیش تر اشـاره شـد، 

42. programming
43. presence



112 دوره دوم؛  شماره 3؛ پاییز 1398پژوهشــنامه فرهنگســـتان هنــر

نظامـی اسـت مبتنی بر حضـور »دیگری« یـا »غیریت«. 
وحـدت اینجـا بـه هیـچ عنـوان بـه معنـای هضـم 
دیگـری در خـود نیسـت، بلكه سـخن از تعامل مولد 
معنایـی اسـت كه صرفـاً بـا هم حضـوری كنش گرها 
و در صـورت برقـراری ارتبـاط مـادی و جسـمی، در 
سـطح حسـی بین آنهـا شـكل می گیـرد. ]...[ در این 
تعامـل]،[ هویـت طرف  هـای درگیر حفظ می شـود و 
اتفاقـاً همیـن اسـتقالل هویتی اسـت كه سـبب این 

وحـدت و تطبیـق می شـود )معیـن، 1394: 81(. 

ایـن نظـام را نظامـی »مبتنـی بـر تجربـة زیسـته« نام 
می  نهنـد، زیـرا تعامل مبتنی بـر تن، قابلیت   های سـوژه 
را بـر او آشـكار می  نماید و بر هسـتی-در-جهان او تأثیر  
می گـذارد. از آنجایـی كه در این نـگاه با تعامل مواجهیم 
می گیـرد،  شـكل  درگیـر  طرف  هـای  هم حضـوری  و 
كنش گرهـا در سـطح سـوژه مطرح می شـوند، نـه صرفاً 

ابـژه در مقابل سـوژه یـا برعكس.
بایـد توجـه كنیـم كـه ایـن دو نظـام معنایـی در تضـاد 
بـا هـم قـرار نگرفته انـد و گاهـی جهـان بـه مثابـه متن، 
بـر نـگاه حسـی مـا بـه جهـان غالـب اسـت و زمانـی، 
را  خـود  مـا  زیبایی شـناختی  توانـش  و  حسـی  ادراک 
آشـكار می كنـد. بابـك معین معتقـد اسـت: »البته همة 
چیزهـای تجربـی در مقابـل سـوژه می تواننـد بـه هر دو 
گونـه نـگاه او، بـا درجاتی متفاوت، خـود را عرضه كنند« 

)معیـن، 1396: 90(. برای مثـال، یك »كتاب تصویری« 
را درنظـر می گیریـم: به طـور معمـول، مخاطـب درگیـر 
امـا  می شـود،  فریم  هـا  بیـن  روابـط  و  روایـی  سـاختار 
نمی توانـد خـود را از ارتبـاط حسـی بـا تصاویـر و عناصر 
و الیه  هـای معنایـی رهـا سـازد. »آنچه جالب اسـت این 
اسـت كه گاه با توسـل بـه تركیب این دو نظـام معنایی، 
یعنـی معنـی حس شـده و معنـای متنـی ]...[، در برخی 
شـرایط، مخاطـب خـود را به چیـزی مجـاب  می كنیم« 
كمتریـن  در  تصویـری،  كتاب هـای  در   .)91 )همـان، 
مهارت هـای  و  رنگـی  و  فرمـی  تركیب هـای  حالـت، 
تكنیكـی در نظام تصویـری، مخاطب را وارد ابعاد عاطفی 
و حسـی در خوانـش می كنـد. از طرفـی، ابعـاد خطـی و 
روایـی به طـور معمول در كتاب ها مشـاهده می شـود. در 
نتیجـه، می تـوان گفت از ارتبـاط و تركیب ایـن دو نظام 
در »كتاب  هـای تصویـری«، دو بُعد روایی و بُعد حسـی-

ادراكـی را در كنـار هـم مشـاهده  می كنیم كـه منجر به 
شـكل گیری جریانـی در سـطحی باالتر اسـت. 

4-3. نوشتار و تصوير 
شـعیری معتقـد اسـت در رابطة بین نوشـتار و تصویر 
آنچـه روابـط نظام دالی44 خوانده می شـود، بـه فرایند 
نشـانه -معنایـی تبدیـل  می گـردد. همچنیـن به نقل 
از ژاک فونتنـی45 اضافـه می كند كـه معنای در كنش 
44. signifier
45. Jacques Fontanille
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كـه پیش تر اشـاره كردیم، »معنایی اسـت كـه فرایند 
سـاز و كار و شـكل گیری معنـا برایـش مهـم اسـت و 
نـه نتیجـة آن« )شـعیری، 1392الـف: 129(. آنچـه 
نوشـتار و تصویـر در كتاب هـای  در مطالعـة روابـط 
اسـت؛ چیـزی كـه  دارد حركـت  اهمیـت  تصویـری 
مخاطـب را مجـاب می كنـد از ابتـدا تـا انتهـای كتاب 
را مـورد خوانـش قـرار دهـد. آر. سـایپ46 در تحلیلـی 
روی  پیـرس  نشانه شـناختی  تئـوری  براسـاس  كـه 
حركـت  از  اسـت،  داده  انجـام  تصویـری  كتاب هـای 
بین رسـانه  ای )نوشـتار و تصویـر( سـخن گفتـه اسـت 
كـه »به طـور مـدام در جریـان رفت و آمـد - نوسـانی 
از كتـاب،  پایان ناپذیـر اسـت. هـر صفحـة جدیـد   -
نمایشـگر گـروه جدیـدی از كلمـات و تصاویـر جدید 
اسـت كـه می توانـد عاملی برای سـاختن معنا باشـد« 
)آر. سـایپ، 1388: 135(. در ایـن نـوع از حركـت، با 
هـر بـار خوانـش هـر یـك از نظام  هـای زبانـی در هـر 
صفحـه، دریافـت و بینـش مخاطـب تغییـر می كنـد. 
ایـن تغییـرات باعث می شـود تـا مخاطب هـر بار خود 
را بـا دریافت  هـا یـا اطالعـات جدیـد تطبیـق دهد. در 
ایـن نظریـه، دیـدگاه پدیدارشـناختی در رابطـة بیـن 
نوشـتار و تصویـر مشـهود اسـت؛ رویكـردی كـه در 
نظریـة »رابطـة فراینـدی نوشـتار و تصویر« نیـز قابل 

است. مشـاهده 

46. Lawrence R. Sipe

را  كتـاب تصویـری مشـت زن 
انتشـارات فاطمـی )كتاب های 
طوطـی( سـال 1396 در قطع 
رحلـی و در 36 صفحه منتشـر 

تارنمـای  كـرده اسـت. در توضیـح داسـتان كتـاب در 
انتشـارات فاطمـی چنیـن می خوانیم: »او یك مشـت زن 
حرفـه ای بـود و از مشـت زدن لـذت می بـرد و احسـاس 
قـدرت می كـرد، اما روزی رسـید كـه دیگر چیـزی برای 
مشـت زدن نمانده بود، دیگر كسـی برایش دست نمی زد، 
هـورا نمی كشـید و نمی دیـدش. یـك روز بـه تنهایی اش 
و بـه دسـت كش های پـاره اش فكـر كـرد. فكـر كـرد چرا 
دیگـر مشـت هایش كسـی را خوشـحال نمی كنـد حتـی 
خـودش را ...« )URL 1(. تصاویـر ایـن كتاب، جایزة بزرگ 
تصویرگـری جشـنوارة براتیسـالوای 2019 را از آن خـود 

كرده اسـت.
كتـاب تصویـری ویلـی ترسـو را انتشـارات واكـر بوكز47 
نخسـتین بـار در سـال 1984م. در قطـع خشـتی و 32 
صفحـه منتشـر كـرد. این كتاب »داسـتان پیروز شـدن 
شـامپانزه  ای نحیف و مؤدب اسـت بـر گوریل هایی كه او 
را مـورد آزار و اذیـت قرار می دهنـد« )محلوجی، 1388: 
175(. امـا ایـن تمام ماجرا نیسـت و در الیه  هـای باالتر، 
مخاطـب بـا جریانـی دیگر مواجه اسـت كـه در ادامه به 

بررسـی آن می پردازیم.

47. Walker Books Ltd

5. مقایسة دو کتاب 
تصویری مشت زن و
 ویلی ترسو
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5-1. تعامل دو نظام نوشتاری و تصويری
شـعیری در كتاب تجزیه و تحلیل نشـانه - معناشناختی 

گفتمـان می گوید: 
دیـدن ]جریان حسـی - ادراكی[ بـر گفتن ارجحیت 
دارد. پی یر اواِلت نشـانه - معناشـناس كانادایی معتقد 
اسـت كـه »دیـدن بـر حـواس دیگـر مقـدم اسـت؛ 
زیـرا نـگاه قبـل از بیان شـاعر و فیلسـوف قـرار دارد. 
شـاعر و فیلسـوف آنچـه را كـه دیده  انـد بـه حـوزة 
بیـان  می كشـند ]...[. شـاعر بـه كمك سـخن خود، 
همـان چیـزی را بـه مـا نشـان می دهد كه نقـاش به 
كمـك خطوط، اشـكال و رنگ هـا«. به همیـن دلیل 
اسـت كـه نقـاش بی واسـطه و مسـتقیم با ما سـخن  

می گویـد )شـعیری، 1392الـف: 87(.

بـر همین اسـاس تصویـر 1 عالوه بر ارجحیـت دیدن بر 
گفتـن یـا خوانـدن به طـور معمـول، در صفحـة مذكور، 
تصاویـر در مقابل نوشـتار حجمی قابل توجـه را به خود 
اختصـاص داده اسـت. ایـن حجم از تصویـر، خود به خود 
مخاطـب را ابتـدا به تصویرخوانی دعـوت می كند و پس 
از آن، در امتـداد یـك دوم پایین و سـمت چپ صفحه با 

نوشـتار مواجه می شود. 
چیــزی كــه مخاطــب در نــگاه اول بــا آن مواجــه اســت، 
مجموعــه ای اســت از ســطوح فشــرده بــا تنــوع رنگــی. 
ــار هنــری  ــا آث ــا مواجهــة افــراد ب آرنهایــم در رابطــه ب

چنیــن نوشــته اســت: »اگــر كســی بخواهــد بــه محضر 
یــك اثــر هنــری راه یابــد، بایــد پیــش از هــر چیــز بــا 
آن به عنــوان یــك كل مواجــه شــود ]...[ پیــش از آنكــه 
ــم،  ــه كنی ــر توج ــزای اث ــر مج ــك از عناص ــر ی ــه ه ب
ــا القــا می كنــد كــه  ــه م تركیــب كلــی كار، چیــزی ب
نبایــد آن را از دســت بدهیــم. مــا بــه دنبــال مضمــون و 
كلیــدی  می گردیــم كــه همــه چیــز حــول آن شــكل 

ــم، 1393: 15(. ــرد« )آرنهای می گی
به طـور معمـول، تصویر اول در كتاب هـای تصویری، فریم 
معرفـی یـا آشـنایی اسـت و اطالعاتـی كلـی از روایـت را 
پیـشِ  روی مخاطـب می گـذارد. اگـر در نظـر بگیریم كه 
تصویر 1، فریم آشـنایی یا معرفی اسـت، مخاطب در نگاه 
اول اطالعاتـی از محلـی كـه روایـت در آن رخ می دهـد را 
به دسـت مـی  آورد؛ یعنـی تركیب كلی تصویر، احساسـی 
را از فضـای روایـت و مضمـون آن به مخاطـب القا خواهد 
كـرد. شـناخت و درک فضـا به صورت جزء به جزء، كنشـی 
اسـت كـه مخاطب پـس از دریافت كلی تصویـر، با تمركز 
و مكـث روی تصویـر انجـام خواهـد داد. براسـاس اصـل 
تقلیـد و مشـابهت، ذهن مخاطب به دنبال دیده شـده ها و 
تجربه شـده  ها اسـت. بـه همین دلیـل، تصویـری می تواند 
بـا مخاطـب ارتبـاط برقـرار كنـد كـه عناصـر درون آن 
تقلیـدی )شـمایلی(، یـا تركیـب، تلفیق و تبدیـل عناصر 
دیده شـده یا تجربه شـده )قراردادی48- گفتمانی( باشـند.

48. symbolic
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اثـر،  بازشناسـی  و  مذكـور  صفحـة  روی  بـر  تمركـز 
بـه  شـبیه  عناصـر  از  مجموعـه ای  بـا  را  مخاطـب 
سـاختمان هایی بـا گنبدهـا و مناره  هایی ِدُفرمه شـده در 
انـدازه و رنگ  هـای مختلـف مواجـه می  سـازد. عنصری 
دیگـر كه بسـیار جلب توجـه می كند، فرم  هایی شـبیه 
بـه صلیـب بـر فـراز برخـی از ساختمان  هاسـت. قطعـاً 
سـوألی كـه پیـش خواهـد آمـد ایـن اسـت كـه تعدد 
نشـانه های دو دیـن آسـمانی در كنـار هـم در یـك 
فضـا چـه دلیلـی دارد. از طرفـی، گنبدهـا و مناره  های 
تصویر شـده شـباهتی بـه گنبدهـا و مناره  هـای ایرانـی 

نـدارد؛ نـه از نظـر فـرم و رنـگ، و نـه حتـی در بافـت. 
ایـن  ویژگی هـا باعـث می شـود مخاطب نتیجـه بگیرد 
مـكان وقـوع اتفاقـی كه روایت می شـود، جایـی غیر از 
ایـران اسـت. اگـر مخاطب )كودكان 4 سـال بـه باال(49 
بـا دیگـر فرهنگ  هـا آشـنا باشـد، ایـن تصویـر او را بـه 
جایـی شـبیه بـه میدان سـرخ مسـكو و یا كلیسـاهای 
تركیـه  می كشـاند؛ بنابرایـن، وجـود گنبـد و منـاره و 
فرهنگ  هـای  از  اسـت  رمزگانـی  صلیـب،  همچنیـن 
دیگـر، به  طـور خـاص فرهنـگ اروپـای شـرقی. چنین 
49. در بخش فیپای كتاب، گروه سـنی مخاطب كتاب، »ب« درج شـده اسـت و همچنین 

در تارنمای انتشـارات فاطمی مخاطبان كتاب مذكور 4 سـال به باال معرفی شـده اسـت. 

تصویر 1. تصویری از كتاب مشت زن اثر حسن موسوی، )موسوی،1396(
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رمزگان  هـای مشـخصی درحالـی در تصویـر موجـود 
اسـت كـه درسـت در مركـز و یـك دوم بـاالی صفحه، 
فرمی شـبیه به كـوه و پس زمینه ای )احتماالً آسـمان( 
كـه بـا رنگ سـرخ نمایان اسـت. تمـام ایـن عناصر در 
مرحلـة رنگ گـذاری بـا ارزش یكسـان تصویـر شـده 
و عـدم  باعـث تخـت شـدن تصویـر  ویژگـی  ایـن  و 
تقـدم و تأخـر عناصـر نسـبت به یكدیگر شـده اسـت. 
به خصـوص كـه تصویـر، پالن بندی مشـخصی نـدارد و 
شـخصیت اصلی یـا عامل گفتمانی به سـختی در میان 
سـطوح رنگارنـگ در یـك دوم پاییـن و سـمت چـپ 
تصویـر شـناخته می شـود. اغـراق در شـیوة بازنمایِی50 
عامـل گفتمانـی، خـود رمزگانـی ایجـاد می كنـد كـه 
قابـل توجه اسـت؛ انـدام نسـبتاً تنومند با دسـت  هایی 
بلنـد در مقابـل سَـری بـا انـدازه  ای بسـیار كوچك تـر 
از معمـول. )بیشـتر اعضـای حسـی هم چـون بینایـی، 
شـنوایی، چشـایی و بویایـی و همچنیـن مغـز بـرای 
تفكـر، و زبـان و لـب برای گفتگو در َسـر قـرار دارد( با 
نمایـش اغراق آمیز َسـر نسـبت به سـایر اعضـای بدن، 
پنـداری عامـل گفتمانـی دارای فقـدان یـا كمبـود در 
ادراک حسـیات و تفكـر و همچنیـن ضعـف در بیـان 
اسـت. بـه همین دلیل، مشـت زنی مداوم را بـرای بیان 
انتخـاب كـرده اسـت. زمانـی ایـن رمـزگان پررنگ تـر 
جلـوه می كنـد كـه شـخصیت یـا عامـل گفتمانـی از 

50. representation

روی جلـد تـا پایـان كتـاب، در 18 صفحـه، پشـت بـه 
مخاطـب یا درحال مشـت زنی یـا هر دو حالـت تصویر 
شـده اسـت. او فقط در یـك فریم ایسـتاده و روبه روی 

مخاطـب قـرار گرفته اسـت.
می كنـد  مجـاب  را  مخاطـب  اشاره شـده  نـكات  تمـام 
تـا  متـن نوشـتاری را بخوانـد و از چیسـتی و كیسـتی 
عناصر و شـخصیت  ها مطلع شـود. در متن نوشـتاری در 
صفحـة مذكـور چنین نوشـته شـده اسـت: »مشـت زن. 
مشـت مـی  زد و مشـت مـی  زد و مشـت مـی  زد. شـب ها 
و روزهـا و سـال ها« )موسـوی، 1396(. بر اسـاس نظریـة 
بین رسـانه  ای، بـا خوانـش هر یـك از سـاحت  های زبانی 
در كتـاب تصویـری، اطالعاتی به مخاطب ارائه می شـود 
كـه ممكـن اسـت دیـدگاه قبلـی او را دگرگـون سـازد. 
بـه احتمـال زیـاد، مخاطـب بعـد از بازشناسـی تصویر و 
رسـیدن به شـخصیت انسـانی با اندام ِدُفرمه شـده، متن 
نوشـتاری را می  خواند. این متن نوشتاری، پاسخ سوأالت 
ایجاد شـدة او نیسـت؛ پنـداری، سـازی دیگر می  نـوازد و 
تنها در وجود عامل گفتمانی »مشـت زن« و فعل مشـت 
زدن، بـا تصویـر هم  سـو اسـت. هنـوز ایـن مسـئله حـل 
نشـده اسـت كه چـرا فضای تصویـر بـا رمزگان  های یك 

فرهنـگ دیگـر به نمایـش درآمده اسـت.  
روایـت در حقیقـت بازنمایی رویدادهایی اسـت كه اتفاق 
افتـاده اسـت؛ ایـن اتفاق  ها یا به طـور واقعی پیـش آمده 
یـا تخیـل مؤلـف، آن را سـازمان داده اسـت. بنابراین در 
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متـن روایـی با نوعـی بازگویی51 یـا بازنمایـی موضوعات 
مواجهیـم كـه مـا را به وقایـع و اموری در زمـان و مكانی 
دیگـر ارجـاع می دهـد؛ از ایـن منظـر، روایت هـا تابـع 
اصـل جابه جایـی هسـتند. بـرای بازگویـی یـا بیـان این 
جابه جایـی از زبـان بهـره می  بریـم. روایت  هـا در بسـتر 
زبـان سـازمان دهی می شـوند و زبـان بـرای روایت منـد 
شـدن، نیازمند یـك سـاختار زنجیره ای زمان مند اسـت 
كـه بـا هم نشـینی و توالـی رویدادهـا روایـت را تبییـن 
نمایـد. مـا در روایت با آغاز، توالی، میانه، پایان، گذشـته، 
حـال و آینده مواجهیم. والدیمیر پـراپ52 روایت را متنی 
می دانسـت كـه از وضعیـت متعـادل بـه غیر متعـادل و 
دوبـاره بـه حالـت متعـادل تغییر كنـد؛ پراپ ایـن تغییر 
تغییـر  پـراپ  نظـر  بـه  را رخـداد می نامیـد.  وضعیـت 
وضعیـت یـا رخـداد از عناصر اصلـی روایت اسـت. تغییر 
وضعیـت بـه معنـای نوعـی حركـت اسـت و حركـت در 
قالـب زمـان معنا پیـدا می كنـد. نمایش و بیـان حركت 
در نظام »داشـتن« و »نداشـتن« به خوبی قابل مشـاهده 
اسـت؛ بـا درک و شـناخت یـك بخـش و گـذر از آن، به 

بخـش دیگـر می  رویم. 
بـرای تولیـد یـا خوانـش هر اثـر نیازمند این هسـتیم كه 
سـاختار كلـی آن را دریابیـم؛ بـه ایـن معنا كه مشـخص 
شـود با یـك اثر برنامه  مند )روایـی(، یا تعاملی )گفتمانی( 
و یـا تركیـب هـر دو مواجـه هسـتیم. ایـن امـر مهـم بـا 
51. rely
52. Vladimir Yakovlevich Propp

شـناخت شـگردهای بیانـی و درک تغییـرات روایـی از 
رخدادهای حسـی امكان پذیر اسـت؛ یعنـی دریافت وجه 
گفتمانـی و وجـه روایـی اثـر در جهـان متـن. نظام  هـای 
زبانـی و شـگردهای بیانی آنهـا در كتاب تصویـری پیشِ  
رو، قابلیـت حركـت از یـك وضعیت به وضعیـت دیگر یا 
حركـت خطـی را نـدارد و مخاطب بـا نظام »داشـتن« و 
»نداشـتن« مواجـه نیسـت؛ بـرای مثـال، در صفحـة بعد 
از فریـم اول )تصویـر 2( چنیـن نوشـته شـده اسـت: »از 
كودكـی  ا ش، همـه او را در حال مشـت زدن دیـده بودند. 
او دسـتكش  هایی را كـه از پدرش برایش بـه یادگار مانده 
بـود دسـتش می كـرد و بـه همـه چیـز مشـت مـی زد. 
دسـتكش هایی بـا دو قلـب گلدوزی شـده« )همـان(. بـا 
وجـود اینكـه ذهـن، تصویـر را به طور كلی مـورد خوانش 
قـرار می دهـد، چیدمـان نوشـتار در صفحـه بـه گونـه ای 
اسـت كـه به سـرعت خوانـده شـود. چیـزی كـه در ایـن 

تصویر 2. تصویری از كتاب مشت زن اثر حسن موسوی، )موسوی،1396( 
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گفت وگـو و برهم كنش بین نوشـتار و تصویـر قابل توجه 
اسـت، نمایـش فرم  هایی شـبیه به دو دسـت مشت شـده 
همـراه بـا دسـتكش مشـت زنی در یـك نمـای كلـوزآپ 
اسـت. سـعی شـده تـا دسـت  ها در حـال حملـه نمایش 
داده شـود و قلب  هـای اشاره شـده در نوشـتار نیـز روی 
دسـتكش  ها مشـهود اسـت. وقتـی در روایت گـری قـرار 
اسـت هـر دو سـاحت زبانـی به یك انـدازه دخیل  باشـد، 
بایـد سـاختار خطی، فـراز و فرود و نقاط شـروع و خاتمه 
نیـز در هـر دو نظام زبانی قابل تشـخیص باشـد. نوشـتار 
از كودكـِی شـخصیت سـخن می گویـد و ایـن بـه معنی 
فالش بـك اسـت؛ امـا تصویـر، دسـت  های فـردی بالغ را 
بـه نمایـش گذاشـته اسـت و این دسـت  كم یعنـی زمان 
حـال بـرای شـخصیت روایـت و زمـان آیندة پیـش روی 
نوشـتار داخـل صفحـه. از طرفـی، سـوال ایـن اسـت كه 
آیـا مجموعـة دریافت  هـای مخاطـب از صفحة پیـشِ  رو 
در ادامـة صفحة پیشـین، زنجیـره  ای خطـی و برنامه مند 
اسـت یا همچون دیدگاه آر. سـایپ جریان بین رسـانه ای 
را تشـكیل می دهـد. آیـا مـا بـا سـاختار یـا مجموعـه ای 
از شـگردهای بیانـی مواجهیـم كـه به طـور متنـاوب و بر 
مبنایـی مشـخص در صفحـات در جریان  انـد و زنجیـرة 

خطـی را بـه جلـو می  برند؟  
پرینـس53 معتقد اسـت: »روایـت عبارت اسـت از بازنمایی 
دسـت  كم دو رویـداد یـا موقعیـت در یـك گسـترة زمانی 
معیـن كه هیچ كـدام پیش فرض یا پیامد دیگری نباشـد« 

53. Gerald Prince

)پرینـس، 1391: 10(. در صفحـة اول بـا چنـد رویـداد 
مواجهیـم؟ آیـا صفحة بعد، مسـتقل از صفحة اول اسـت و 
مـا بـا روایت مواجهیـم؟ آیـا درون صفحات بـا برهم كنش 
متـن نوشـتاری و تصویری تغییـر وضعیتـی رخ می دهد؟

در پاسـخ به سـوأالت اشاره شـده، مناسب اسـت تا كتاب 
مشـت زن - ویلـی ترسـو - را از نظـر بگذرانیـم. روایت از 
روی جلـد و همچنیـن در بخش آسـتر و صفحـة عنوان 
از طریـق عناصـر و ریـز نقش  هایـی شـروع شـده اسـت، 
امـا اولیـن فریمـی كـه بـه بازگویـی مسـتقیم روایـت 
می پـردازد، تصویـر 3 اسـت. می تـوان گفـت سـایه  ای 
كـه بـرای عامل گفتمانـی طراحی شـده اسـت، به نوعی 

)Browne,1984( ،تصویر 3. فریم اول از كتاب ویلی ترسو اثر آنتونی براون
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مخاطب را به سـوی صفحات قبل )جلد، آسـتر و عنوان(  
می كشـاند. در ایـن تصویـر كـه فریمـی یك لَـت اسـت، 
سـوژه بـا فیگور یك بچه شـامپانزه )ویلی( مواجه اسـت، 
كه از نمای پهلو و درحال حركت تصویر شـده اسـت. یك 
حشـره نیز مقابل چشم كاراكتر اسـت و نقطه چین هایی 
مسـیر حركـت حشـره را نمایـش می دهد حاكـی از این 
اسـت كـه حشـره دور َسـر ویلـی در حركـت اسـت، اما 
نـگاه ویلـی بـه نقطـه  ای دیگـر دوختـه شـده و بـه نظر 
می  رسـد حضـور حشـره اهمیتـی برایـش نـدارد. عالوه 
بـر این، دسـِت درون جیـب، َسـِر پایین، چهـرة ناراحت 
یـا غـرق در فكـر و شـانة افتـادة او، نشـان می دهـد كـه 
چیزی در اینجا مشـكل دارد. باید در نظر داشـته باشـیم 
نكاتی كه اشـاره شـد، ذهنی نیسـت، بلكه برداشت  هایی 
كامـاًل عینـی از تصویـری هدف گذاری شـده اسـت. بـه 
ایـن معنـا كه بـراون به عمـد، فضـا را خالـی از هر عنصر 
دیگـر در نظر گرفته تا تمركز سـوژه روی عامل گفتمانی 
یـا ویلی و حالت حسـی و همچنیـن واكنـش او در برابر 
مزاحمـت حشـره باشـد. در اینجـا اگر مخاطـب هنوز با 
ویلی آشـنایی نداشـته باشد، احسـاس او را درک خواهد 
كرد. در نوشـتارِ پایین پای او چنین نوشـته شـده اسـت: 
»ویلـی حتـی بـه یك حشـره هـم صدمـه نمی  رسـاند« 
)Browne,1984(. یعنـی ویلـی شـخصی بی  آزار اسـت. با 

ایـن جملـه، روایـت رنگ و بـو می گیـرد و كاراكتری كه 
با او آشـنایی نداشتیم، دارای شـخصیت می شود. در این 
لحظـه، نوشـتار و تصویـر بـا هم تعامـل  می كننـد، زیرا 

برداشـت  های عینـی سـوژه از تصویـر، بـا نوشـتار همراه 
می شـود و بـه برداشـتی تـازه از موضوع می  رسـد: اینكه 
ویلـی فـردی بـی  آزار اسـت و حتی حشـرات را هـم آزار 
نمی دهـد؛ حتـی حشـرة مزاحـم را. این سـوأل همچنان 
باقـی اسـت: چـرا ویلـی ناراحـت یـا درحال فكـر تصویر 
شـده اسـت؟ ایـن همـان نیرویـی اسـت كه مخاطـب را 
بـرای خوانش كتـاب به جلـو می راند: نظام »داشـتن« و 
»نداشـتن«. بـه ایـن معنا كـه مخاطب بـرای درک فریم 
دوم، نیازمنـد خوانـش فریـم اول و گـذر از آن اسـت، و 
بـرای درک فریـم سـوم، به خوانـش فریم دوم نیـاز دارد. 
فریـم اول ایـن كتـاب را می تـوان هدف منـد و برنامه  مدار 
معرفـی كـرد. در كتاب های تصویری نمی توان سـوژه را از 
ابتـدا با جریانات تقابلی، تعاملی و زیبایی شـناختی مواجه 
كـرد. به طور عـام، بایـد از سـاختارهای برنامه مند و تغییر 
شـروع كـرد و آرام آرام سـوژه را وارد رخدادهـای تعاملی و 
زیبایی شناسـانه كـرد. در كتـاب مذكور، فریم آشـنایی یا 
معرفـی، عامـل گفتمانی یا ویلـی را هدف قرار داده اسـت 
و دیگـر عناصـر، اهمیتی ندارند؛ فضـای خالی و قرارگیری 
ویلـی در مركـز كادر مربـع، تمركـز بیننده را بـه او جلب 
می كنـد. در مقـام مقایسـه بـا كتـاب مشـت زن - كـه به 
نظر می  رسـد عامـل گفتمانی و كنش  هـا و واكنش هایش 
مهم  تریـن بخـش كتـاب اسـت - می توان گفت كـه فریم 
اول كتاب مشـت زن روایت مند نیسـت، زیـرا روایت مندی 
در كتـاب تصویری باید دسـت   كم با تعامـل دو نظام زبانی 
بـه برنامه  هـای هدفمنـد منتهـی شـود، نـه بـه سـوأالت 
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بی پاسـخ. ممكن اسـت عده  ای فریم  های كتاب مشـت زن 
را تعاملـی و تقابلـی در نظر بگیرند. در ایـن رابطه، باید در 
نظر داشـته باشـیم زمانی ما می توانیـم در كتاب تصویری 
از تعامـل و تقابـل سـخن بگوییم كـه سـاختارهای زبانی 
باهـم وارد تعامـل شـده باشـند. وقتـی دو سـاحت زبانـی 
قـدرت تعامـل بـا هـم در یـك كتـاب را نداشـته باشـند، 
تعامـل سـوژه با اثر بسـیار دشـوار و نه - محال اسـت؛ مگر 
بـا یكـی از نظام  هـای زبانی و به صـورت تك فریـم. در این 
حالـت، دیگـر رسـانة كتـاب معنایـی نـدارد و اثـر در هـر 

رسـانه  ای قابلیـت ارائه خواهد داشـت.
بــا توجــه بــه صفحــة بعــد كتــاب ویلــی ترســو، این  بــار 
نوشــتاْر قبــل از تصویــر و در یــك صفحــة جداگانــه قرار 
ــته  ــن نوش ــتاری چنی ــن نوش ــر 4(. در مت دارد )تصوی
اســت: »ویلــی وقتــی قــدم می زنــد نگــران ایــن اســت 
ــز بگــذارد. همیشــه  كــه پاهایــش را روی حشــرات ری
ــا او برخــورد می كنــد، می گویــد: "اوه،  وقتــی كســی ب
.)Ibid( »متأســفم!" حتــی وقتــی كــه تقصیــر او نیســت

متــن نوشــتاری در ادامــة صفحــة قبل، توضیحی اســت 
ــه  ــب؛ ب ــن مخاط ــده در ذه ــوأالت ایجاد ش ــارة س درب
همیــن دلیــل هــم قبــل از تصویــر قــرار گرفتــه اســت. 
ــارة  ــتری درب ــات بیش ــتار اطالع ــن، نوش ــر ای ــالوه ب ع
عامــل گفتمانــی در اختیــار ســوژه قــرار می دهــد، امــا 
ــل(  ــردی )گوری ــه ف ــوان ب ــر می ت ــا تصوی ــه ب در رابط
اشــاره كــرد كــه از نظــر قــد و جثــه از ویلــی بزرگ تــر 

اســت و بــه نظــر می رســد به عمــد در مســیر ویلــی قــرار 
ــِف  ــر، توصی ــوان گفــت كــه تصوی ــه اســت. می ت گرفت
عینــِی مشــكلی اســت كــه ویلــی بــا آن مواجــه اســت، 
ــه  ــا بزرگ جث ــودن ی ــل ب ــه گوری ــتار ب ــرا در نوش زی
بــودن فــردی كــه بــا او برخــورد می كنــد اشــاره نشــده 
اســت. ایــن حركــت، قدم به قــدم ســوژه را وارد روایــت 
ــن او،  ــؤال در ذه ــاد س ــا ایج ــد و ب ــد می كن هدفمن
ــی  ــد، یعن ــاد می كن ــات ایج ــی در صفح ــی حركت توال
ســوأالت را پاســخ می دهــد و از ایــن راه، روایــت ایجــاد 
ــد و ســوأل بعــدی و حركــت بعــدی. برعكــس  می كن
ــب را  ــوأالت مخاط ــدا س ــت زن از ابت ــاب مش آن، كت
ــالوه  ــت ع ــوع حرك ــن ن ــذارد. ای ــخ  می گ ــدون پاس ب
بــر آشــفتگی در بیــان روایــت، بی توجهــی بــه حضــور 

ــت.  ــاط« اس ــكل گیری »ارتب ــوژه و ش س
در چنــد صفحــه بعــد )تصویــر 5(؛ جایــی كــه ویلــی 
ــان،  ــل زورگوی ــود در مقاب ــف خ ــر ضع ــه ب ــرای غلب ب
ــی  ــم غذای ــك دوره ورزش و رژی ــرد ی ــم می گی تصمی
را تجربــه كنــد. بــاز هــم ابتــدا نوشــتار در یــك صفحــة 
جداگانــه از تصویــر قــرار دارد. در متن نوشــتاری چنین 
اســت: »او بــه كالس  هــای ایروبیــك رفــت، جایــی كــه 
ــی  ــد. ویل ــا موســیقی های دیســكو می  رقصیدن همــه ب
كمــی احســاس حماقــت كــرد« )Ibid(. در ایــن فریــم 
به خوبــی می تــوان تعامــل هــر دو نظــام زبانــی را 
ــرا  ــه چ ــد ك ــح می ده ــر توضی ــرد. تصوی ــاهده ك مش
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ویلــی احســاس حماقــت كــرد و نگارنــده معتقــد اســت 
اینجــا مخاطــب می توانــد در ایــن رابطــه آزادانــه 
تصمیــم بگیــرد: از خجالــت؛ از جثــة كوچكــش نســبت 
بــه دو گوریــل در تصویــر؛ از حركتــی كــه انجــام 
می دهــد؛ از لباســی كــه بــه تــن دارد؛ از نــگاه و خنــدة 
تمســخر آمیز گوریــل ســمت راســت؛ یــا همــة مــوارد 
و... . بــراون چاشــنی طنــز را در تصویــر وارد كرده اســت 

ــد. ــان كن ــر بی ــزی مهم  ت ــا چی ت
هـر دو نظام زبانـی در دنیای كتاب قابلیـت تأثیرگذاری 
و تأثیرپذیـری از یكدیگـر را دارنـد. وقتـی بـه تصویـر 6 
نظـر می  افكنیـم بیشـتر متوجه ایـن موضوع می شـویم. 
نوشـتار  می گویـد: »و ویلی به باشـگاه بدنسـازی رفت« 
)Ibid(. این  بـار، طنـز در تصویـر بیـش از گذشـته نقـش 
بـازی می كنـد: از یك طـرف، فیگور تمسـخرآمیز ویلی 
نسـبت بـه دو گوریل؛ از طرف دیگر، فیگـور دو گوریل و 

جدیـت آنها بـرای نمایـش بدن  های ورزیده  شـان.
سـوژه دریافتـه اسـت كـه چگونـه بـا اثـر پیـش روی 
خویـش وارد تعامل شـود؛ نوشـتار و تصویر نیـز در یك 
حركـت متقابـل قرار دارند و موجب شـكل گیری جریان 
بین رسـانه  ای و یـا فراینـدی می شـوند. بـرای درک این 
مهـم بـه دو فریم آخر كتـاب تصویر 7، نظـر می  افكنیم. 
فریـم آخـر یك لَـت و فریم قبـل آن دولَت اسـت. جایی 
كـه ویلـی بـه آرزوی خـود رسـیده و بدنی ورزیـده دارد 
و بـر گوریل  هـای زورگـو هـم غلبه كـرده، خوشـحال و 

)Browne,1984( ،تصویر 4. فریم دوم از كتاب ویلی ترسو اثر آنتونی براون

)Browne,1984( ،تصویر 5. تصویری از كتاب ویلی ترسو اثر آنتونی براون

)Browne,1984( ،تصویر 6. تصویری از كتاب ویلی ترسو اثر آنتونی براون
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سـربلند درحال حركت اسـت: »ویلی سـرافراز بود./ من 
ترسـو نیسـتم!/ من یـك قهرمانـم!/ بَنـگ!« )Ibid(. و در 

.)Ibid( »"!فریـم آخـر: »ویلی گفـت: "اوه، متأسـفم
مهم  تریـن چیـزی كـه در ایـن بخش عـالوه بـر تعامل هر 
دو سـاحت زبانـی می تـوان گفـت، نمایش ویلـی در قالب 
یـك فرد شَوِش ـگر اسـت؛ او بـا وجود اینكه تـالش می كند 
تصمیم  هـای عاقالنه بگیرد و در مسـیرهای مشـخص قدم 
بگذارد و كمابیش در این مسـیر موفق اسـت، اما در نهایت 
كاری را انجـام می دهـد كـه از جریـان حسـی - ادراكـی 
او سرچشـمه می گیـرد. ایـن دقیقـاً نقطـة مقابـل كتـاب 
مشـت زن اسـت؛ جایی كـه تصمیـم می گیرد بـه كودكی 
مشـت زنی آمـوزش دهد و به او  می گوید: »بلـه! درس اول. 
همیشـه پیـش از اینكه مشـتت را بـاال ببری. بـه این فكر 
كـن كـه قرار اسـت كجـا فـرود بیایـد« )موسـوی،1396( 
)تصویـر 8(. مشـت زن بـه یـك كنش  گـر تبدیل می شـود 
كـه از عقـل دسـتور می گیـرد. تفـاوت مانـدگاری چنیـن 

آثـاری در ذهـن مخاطـب در همیـن نـكات ریـز اسـت. 
جریـان حسـی - ادراكـی در ذهن مخاطب ماندگار اسـت، 
امـا نتیجه گیری های مسـتقیم و سرراسـت بـرای مخاطب 

بـا بسـتن كتـاب فراموش خواهد شـد.
در تصویر 7، با تعامل پدیدارشناختی از طریق توالی خطی 
متـن نوشـتاری و همچنین متن تصویری روبه رو هسـتیم؛ 
بـه این معنا كه برای ادراک حسـی و ایجـاد ارتباط ماندگار 
بیـن هریك از اعضای مثلث ارتباطـی - یعنی خالق اثر، اثر 
و مخاطـب - توالـی خطی نوشـتار و تصویـر در یك فرایند 
برنامه منـد در كنـار هـم نقش آفرینی  می كنند تـا در زمان 
و مـكان مقتضـی هریك از مخاطبـان وارد تعامل و تطبیق 
بـا اثر پیش  روی خویش شـوند. چیـزی امكان پذیر نخواهد 
شـد مگـر از طریـق آگاهـی درونـی خالـق اثـر نسـبت به 
جهـان و زمـان. این تعامـل پله به پله و از طریق شـگردهای 
بیانی مشـخص از سـوی بـراون ارائـه می شـود؛ در صورتی 
كـه شـگردهای بیانی كتـاب مشـت زن در سـاختار بصری 

)Browne,1984( ،تصویر 7. تصاویری از كتاب ویلی ترسو اثر آنتونی براون
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و نوشـتاری دچـار آشـفتگی اسـت. از این جهت اسـت كه 
تعامل حتی در سـطح ازآن خودسـازی و روایی برای سـوژة 

گفتمانی دشـوار است.

بـا مطالعة چند فریـم از كتاب 
نتیجـه  ایـن  بـه  مشـت زن 
رسـیدیم كـه كتـاب مذكـور 
فاقد شـگردهای بیانی مشـخص از سـوی خالق آن است و 
آشـفتگی در شـیوه های طراحی، رنگ گذاری، نسـبت های 
عناصـر، اغراق و دفرماسـیون و همچنیـن بیان خطی متن 
نوشـتاری و عـدم تعامـل این دو نظام زبانی با هم مشـاهده 
می شـود. ایـن  ویژگی ها باعث می شـود تا نظام »داشـتن« 
و »نداشـتن« در اثر شـكل نگیرد و سـوژه نیـز روابط میان 
دو سـاحت زبانـی را به درسـتی درک نكنـد و وارد ارتبـاط 
بـا كتـاب نشـود. در مقابـل، كتاب ویلی ترسـو اثری اسـت 
كـه شـگردهای بیانـی پیچیـده  نـدارد؛ سـوژه قدم به قدم با 

موضـوع هدف گذاری شـده همراه می شـود و این، در سـایة 
تعامـل هـر دو نظـام زبانـی در صفحـات كتـاب امكان پذیر 
اسـت. نظام »داشـتن« و »نداشـتن« در توالی فریم  ها قابل 
درک اسـت و ایـن در صورتـی اسـت كـه سـاختار كتـاب 
قابلیت تعامل و معناسـازی پویا را برای سـوژه فراهم نموده 
اسـت. این، خبر از ویژگی پدیدارشـناختی اثـر در الیه های 
باالتـر معنایـی می دهـد و زمانی امكان پذیـر خواهد بود كه 
خالـق اثر بـا آگاهی از خویش، جهان پیـش رویش، و زمان 
و زبان  هایـی كـه بـه كار می  بـرد، دسـت بـه خلق اثـر بزند. 
از ایـن رو، روابـط میـان نوشـتار و تصویـر در كتـاب ویلـی 
ترسـو عالوه بر سـطح روایی و اكونومیك، جریان حسـی - 
ادراكـی سـوژه را هـدف قرار می دهنـد و ایـن راز ماندگاری 

این چنیـن آثاری اسـت. 
در پاسـخ بـه پرسـش پژوهش نیـز همان طور كه مشـاهده 
شـد، موقعیـت یـا شـگردهای بیانـی خـاص در نظام  های 
زبانـی، دلیلـی بـر تعامل بهتـر و كامل تر دو نظـام زبانی و 
شـكل گیری روایت نیسـت. چیـزی كه اهمیـت دارد این 
اسـت كـه خالق اثر، شـگرد و رویكردهایی مشـخص را به 
سـوژه ارائه دهد تا سـوژه سـردرگم نباشـد و بتوانـد آن را 
به عنـوان یك سـاختار از سـوی خالـق اثر بپذیـرد. زمانی 
می تـوان شـگردهای بیانی مختلـف و گاهی متضـاد را در 
اثـر اعمـال نمود كـه به عنـوان یك رویكـرد بـا آن مواجه 
باشـیم؛ مثـل آثـار پسـامدرن. بـه همیـن دلیـل، خالقان 
كتاب هـای تصویـری، منطـق و رویكردی مشـخص را در 

آثـار خـود پیـش می گیرند. 

تصویر 8. تصویری از كتاب مشت زن اثر حسن موسوی، )موسوی،1396(

6. نتيجه
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