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ترتیب توسه  سهاخت (، زبان انسان دارای سه نقش اصلی بازنمودی، بینافردی و متنی است کهه ههر یهه بهه4991از دیدگاه هلیدی )

های اخیر، بر اساس این فرض که تصاویر نیز نوعی گفتمان به شمار یابند. در سالعی تحقق میگذرایی، ساخت وجهی و ساخت موضو

اند های بازنمودی، تعاملی و ترکیبی را برای مطالعۀ تصاویر مطرح سهاختهلیوون به موازات سه فرانقش باال، فرانقشروند، کرس و ونمی

تصویر از کتاب فارسی پایۀ اول دبستان بر اساس  02است. هدف این مطالعه بررسی که توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده 

( است. نتایجِ تحلیل سه نقش بازنمودی، تعاملی و ترکیبی بیانگر آن است که تصاویر 4991لیوون )شده توس  کرس و ونچارچوب ارائه

های عادی و زنهدگی ارائه و تفهیم نمایند. تصاویر غالباً انسان این کتاب برآنند تا الگوهای مسل  فرهنگ ملی را به مخاطبان کودک خود

تصهویر  02انهد. از مممهو  گذارند و به لحاظ جنسیتی نیهز مهردان بهیش از زنهان بهازنمود یافتهروزمره و سنتی ایرانی را به نمایش می

توان نتیمه گرفت که رداخته است. بنابراین، میو تنها یه تصویر به موضو  حیوانات پ تصویر انسان بوده 49شده، موضو  اصلی تحلیل

ها و رواب  اجتماعی آنهها نقهش و جایگهاه کنند. جایی که افراد، کنشاین تصاویر، تصویری نسبتاً واقعی از زندگی مخاطبان منعکس می

 مرکزی دارند.
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 مقدّمه -9

های نوین، جوامع امروزی شاهد ظهور روزافزون متهونی پیییهده تحهت عنهوان متهون با پیدایش رسانه

شهناختی اسهت اند. تولید معنا، در این گونه متون، وابسته به ترکیب و کارکرد چند منبهع نشانهچندوجهی

شهناختی صهورت است. در این متون ارتباط از طریهق منهابع مختلهش نشانهکه البته زبان تنها یکی از آنه

بهه  گهردد.ای که حذف یکی موجب گسستگی کل مهتن میاند، به گونهگیرد که همگی به هم وابستهمی

 وجهوه طریهق از بایهد همیشهه اند. زبهانها چند وجهیهمۀ متن( »481: 4998) 5لیوونو ون 1باور کرس

شناسان متون چندوجهی را در ارتبهاط بها امروزه نشانه« یابد. تحقق آنها همراهی با و دیگر شناختینشانه

دهند. به دیگر سهخن، تحلیهل تنهها در های گوناگون مورد بررسی قرار میاجتما  و فرهنگ، و در بافت

ای اند. بهرکالمی همانند تصاویر هم وارد این عرصه شدهپدیرد، بلکه متون غیرسطح کالمی صورت نمی

های زبانی گوناگونی که های سیاسی و اجتماعی، در کنار عبارات زبانی و استراتژیمثال، در اغلب نشریه

شناختی دیگری نظیر انهدازه، رنهگ، و محهل اند، عوامل نشانهبرای تأثیر گذاشتن بر خواننده تدوین شده

ای در مهتن د که نقش ویژهخورنتر از همه، تصاویری به چشم میقرار گرفتن مطالب در صفحه و جالب

های زبانی سهبب تقویهت آن معنهایی های دیداری و تصویری با نشانهنمایند. همراه شدن نشانهبازی می

های آموزشی رسمی نیز از این قاعده برکنهار گردد که نویسنده قصد دارد به خواننده منتقل نماید. متنمی

های دیهداری را بهه نمهایش های زبهانی بها نشهانهانههای خوبی از هماهنگی نشهنیستند و معموالً نمونه

 دهند.را شکل می 1وجهیگذارند. در واقع، مسائلی از این دست موضو ِ گفتمان چندمی

 را معهانی زبهانی متهون هماننهد تصاویر نیز زیرا که اندیافته ایویژه اهمیت معاصر، تصاویر دوران در 

 ههایفناوری شهدن رایهج بها .سازندهویدا می را ما اجتماعی جهان از خاصی هایدیدگاه کنند ومی بیان

 تصویری محصوالت بررسی پردازند،می متنو  اهداف با تصاویر گوناگون عرضۀ و تولید به که ایرسانه

 ههاییپیام کهه هایی هستندمتشکل از نشانه متون تصویری، مانند متون زبانی. یابدمی اهمیت پیش از بیش

رمزگشایی  باید شوند،فهمیده  بهتر برای اینکه ه در آنهاکنندگان بازنمود. تصاویر و شرکتکنندمی القاء را

 .شوند

وجهی عمهدتاً در دسهتور نقشهگرای همیون دیگر رویکردهای تحلیهل گفتمهان، رویکردههای چنهد 

 شناسهان صهورتگرا، هلیهدی زبهان را در نمهود بیرونهی و( ریشه دارند. بر خهالف زبهان4991هلیدی )
                                                             
4. G. Kress 
5. T. Van Leeuwen 
6. multimodal discourse 
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دستور از سه ساختار اصلی -گیرد. از نظر وی، دستور زبان یا به تعبیر وی واژهاجتماعی خود در نظر می

بخشد: ساختار گذرایی تحقهق شود که هر یه به یکی از سه نقش عمدة زبان تحقق زبانی میتشکیل می

عی فهرانقش فرانقش اندیشگانی است؛ ساختار وجهی تحقق فرانقش بینافردی است؛ و سهاختار موضهو

ها به تدوین یه چهارچوب تحلیلهی لیوون با استفاده از این فرانقشسازد. کرس و ونمتنی را محقق می

 اند که توسه  دو اثهر مههمبرای تحلیل تصاویر همت گمارده 7«دستور طراحی بصری»جدید موسوم به 

 (4991 لیهوون،نو و کهرس) تصهاویر خوانهدنو  (8849 ،9و کهرس 8هاچ) اجتماعی شناسینشانه یعنی

نظهر  در تحلیل تصاویر در اجتماعی شناسینشانه اصلی هایپایه عنوان به توانمی را آثار معرفی شد. این

گهرای نقش دسهتور در هلیهدی توسه  شهدهتوصیش های( فرانقش0241) 42از نظر ویل کاکس .گرفت

از  و تعهاملی معنهای بهه بینافردی از بازنمودی، معنای به اندیشگانی از لیوونون و کرس توس  مند،نظام

 و عناصهر تعهاملی، بازنموده، کنندگانیعنی شرکت گانهسه عناصر .یافته است تغییر ترکیبی معنای به متنی

شوند. بر اساس آنیهه گفتهه شهد، می مرتب  هلیدی فرانقش سه به تصویر یه ساختاری انسمامِ عناصر

 و ترکیبی تعاملی بازنمودی، ساختارهای هاست کهپرسش این به پاسخ پژوهش این نگارندگان در هدف

 چگونه مفههوم ساختار کنند و نیز اینکه این سهمی تبعیت الگوهایی چه از تصاویر کتاب پایۀ اول دبستان

 سازند؟می نمایان را جنسیت

 نگاهی به دستور طراحی بصری -2

 99معنای بازنمودی -2-9

 بیهان و خهار  جههان ههایواقعیت انعکاس برای ودیبازنم ( معتقد است که فرانقش0229) 40هریسون

 به کار هاموقعیت و هاکیفیت ها،کنش اشیاء، مفهوم بیان برای نقش این. رودمی جهان به کار از ما تمربۀ

 معنهای. شودمی داده نشان انتزاعی یا عینی واژگانی با خار  جهان از هاییجنبه فرانقش، این در. رودمی

 نمهایش به موضوعی چه چیست؟ تصویر دربارة این که است سؤال این به پاسخ ر،تصوی یه بازنمودی

 در تصهویر، معهانی اند؟مشغول کاری چه به( شیء و کودک زن، مرد،) اشخاص این شده است؟ گذاشته

 کنندگانشهرکت یها بهه اصهطالح هامکان اشیاء، افراد، کشیدن تصویر به با هر چیز از بیش شدهبازنمایی

                                                             
7. grammar of visual design 

8. R. Hodge 

9. G. Kress 

10. B. J. Wilcox 

11. representational meaning 

12. C. Harrison 
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 .شودمی دهدا نشان

 روابه  و ههاکنش دادن نشهان بهرای بهازنمودی ساختارهای از بحث در( 4991) لیوونون و کرس 

معرفهی  تصهویر هر برای را 41مفهومی ساختار و 49روایی ساختار دو هامکان و اشیاء مردم، میان مفهومی

 هها،موقعیت و شهرای  ان،کنندگشرکت فرآیندها، پیکربندی تمربه و از الگوهایی هااین دوی کنند. هرمی

 .ها هستندکمیت و هاکیفیت اشیاء،

بهه  کهه اسهههت رویدادى یا کار انمام کننههدةبیان روایى ( الگههوى0221) 41و ایاما 45از نظر جویت 

کنندگان را در شهرکت کهه اسهت قطهرى خطی غالباً بردار شود.مى داده تشخیص 47بردارحضور  واسطۀ

 پرسههش مورد را تصویر متن تا داردکند و ما را به عنوان مخاطب بر آن میمى متصل به یکدیگر تصویر

یهه  در فعهال نقشهی کسهانى اینکه چه بپرسههیم؛ تصویر حاضر در کنندگانشرکت نقش از و داده قرار

 روایهی، سهاخت انهد؟ درگرفته قهرار عمهل موضو  یا اندمنفعل کسانى چه و کنندمى بازى نگاه یا عمل

 مطالعهه آنهها بهودن منفعهل و آنهها، فعهال بین 49واکنش و 48کنش کنندگان،شرکت بین واب ر هایجنبه

دربهارة  روایتهی بهه تها دهنهدمی اجهازه بیننهده بهه روایهی هسهتند، ساختار دارای تصاویری که. شودمی

 لاعمها با ساختارها این. هستند حرکت از برداری شامل تصاویر این گونه که زیرا برسد، کنندگانشرکت

 و کهرس روایهی فرآینهدهای. آنهها حالهت توصهیش و بیهان نهه و شوندمی شناخته توصیفی حوادث و

 .هستند هلیدی 09ذهنی و 00، گفتاری 04مادی ،02رفتاری فرآیندهای معادل لیوونون

( 4991لیهوون )کهرس و ون .واکنشهی و کنشی شوند:می تقسیم اصلی دستۀ دو به روایی هایفرآیند 

 شهدهبازنمهایی کنندگانشرکت فیزیکی عمل یه آنها در که هستند فرآیندهایی کنشی یفرآیندها معتقدند

 وجهود کنندهشرکت یه فق  آنها در که باشند غیرانتقالی توانندمی این فرایندها. نمایدمی متصل هم به را

 اسهت 01دیگر انتقهالی نو . شودنمی هدایت چیزی یا کسی سوی و سمت به کنشی هیچ بنابراین و دارد

                                                             
13. narrative process 

14. conceptual process 

15. C. Jewitt 

16. R. Oyama 

17. vector 

18. action 

19. reaction 

20. behavioral 
21. material 

22. verbal 

23. mental 
24. transactinal 
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فرآینهد  در. گهرددمی تبهادل مهاهیتش در چیهزی و دارد وجود کنندهبیش از دو شرکت یا دو آنها در که

 بردار یه به وسیلۀ کنش نو  دو این. روبرو هستیم 05وربهره یه و هدف با یه گر،کنش انتقالی با یه

 .شودمی داده نشان

 رنگهی و برجسهتگی زمینهه،پس بهین یزِتمها ترکیهب، محل اندازه، توس  تواندمی گرانکنش برتری 

 باشهد داشهته وجود کنشی فرآیند یه از بیش است ممکن تصویر در یه .شودداده  نشان تمرکز وضوح

 تفهاوت نتیمهه در و کوچه و بزرگ فرآیندهای بین تفاوت. شوندمی نامیده ثانویه انتقالی فرآیندهای که

 برجسهتگی نسهبتِ اندازه و نسبتِ مانند بصری هایتکنیه طریق از فرعی و اصلی کنندگانشرکت میان

 .شودمی داده نشان عناصر

 واکهنش یهه توسه  بازنمودیافتهه کنندگانشرکت آنها در که هستند فرآیندهایی واکنشی فرآیندهای 

 مشهخص گهرواکهنش یعنهی کنندگانشرکت از یکی نگاه جهت به وسیلۀ واکنش آن. شوندمی مشخص

 گرانواکنش است؛ زنده موجود یه های ذاتیویژگی از چیزی به دادن نشان نشواک از آنما که. شودمی

 نام ثانویه کنندگانشرکت همینین از (4991) لیوونون و کرس. باشند انسان شبیه حیوانات یا انسان باید

 لۀبه وسی کنندگانشرکت این .شوندمی بندیطبقه 01شرای  عنوان تحت تصاویر از بسیاری در که اندبرده

 بهه وسهیلۀ یا کننده،شرکت محی  یعنی مکان از هاییجنبه طریق از شوند؛ آنهامی وصل هم به بردارهایی

 اسهتفاده با سرانمام و همراهی رابطۀ چارچوب در یکدیگر با مشخص ارتباط هیچ بدونِ همزمانِ حضورِ

 اصلی گزارة دادن قرار ثیرتأ تحت بدون کنندگانشرکت این شوند.کنش نشان داده می چندین در ابزار از

 لیهوونون و کهرس. گهرددمی تصویر اطالعات رفتن دست از باعث آنها حذف اما. دارند قرار جمله در

و  08همراههی ، شهرای 07شهرای  مکهانی :هسهتند قائهل شرای  این برای را صورت و شکل ( سه1499)

 .09ابزاری شرای 

 اغلهب آنهها. دارنهههد مفههومى الگهوى نشهههى،بهردار ک ( تصاویر فاقد0221از نظر جویت و ایاما ) 

الگهوى  ههاىویژگی از بنهههدىگروه .کنندمى تحلیل و بندى، تعریشطبقه را اشخاص و چیزها ها،مکان

 تعلهق متفهاوت طبقهات و ههههاگروه به اشتراکاتشههان بنا بر چیزها، و هامکان افههراد،. اسههت مفهومى

 تعریش نمادین سههاختار را تصویر در کنندگانشرکت هویت یا ههوممفه مفهومى، الگههوى گیرند. درمى
                                                             
25. benefactor 
26. circumstances 
27. locative circumstances 
28. circumstances of accompaniment 
29. circumstances of means 
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. شهههودمى تعیهین دیگهر کننهدةشهههرکت توسهه  کنندهشههرکت یه سههاختار، هویت این در. کندمى

 برخهى به این معنهی اسهت کهه سههازىبرجسته .شوندمى سازىبرجسته بازنمایى در نمادین هایویژگی

انهدازه،  به واسههطۀ تصویر عناصر برای نمونه، نمایند؛ جلب سههایرین از بیشتر را توجه توانندمى عالیم

هایشهههان. قیافه و حرکات اشارات، به وسههیلۀ نیز شوند و افرادمى نور برجسته کاربردِ و رنگ موقعیت،

 بها و گروههی صورت به شدهبازنمایی کنندگانشرکت. گیردنمی صورت کنشی مفهومی هایساخت در

 فرآینهدهای در. هسهتند مفههومی چهه نمایهانگر آنهها کهه دهند نشان بیننده به تا شوندمی داده نشان هم

 فرآینهدهای. شهوندمی دیهده کلهی و ثابت ایستا، ماهیت، لحاظ از شدهبازنمایی کنندگانشرکت مفهومی،

 هلیهدی 90گذرایی در ساختار 94وجودی و 92ایرابطه فرآیندهای معادل تقریباً لیوونون و کرس مفهومی

 .هستند

 فرآینهدهای :برنهدنهام می را اصهلی دسهتۀ سهه مفههومی، هایفرآیند با ارتباط لیوون، درون و کرس 

لیهوون از نظهر کهرس و ون 95بندی.تقسهیم یها بنهدیطبقه و فرآینهدهای 91تحلیلی ، فرآیندهای99نمادین

 ههر. کنهدمی مرتب  هم به بندیطبقه ای رابطه نوعی را کنندگانشرکت بندی،طبقه فرآیندهای ( در4991)

 از اشهیاء مهافو  و طبقۀ فراگیر یه از مطیع و 91تابع عضو یه عنوان تحت کنندگانشرکت این از کدام

 نمایش جزئیهات که جایی شود، دیده تبلیغاتی تصاویر در پنهان یا آشکار تواندمی بندیطبقه این. هستند

 جغرافیایی( ممکن متن یه در مثالً) آموزشی نمودارهای در. تنهایی هدف نیست به و واضح صورت به

 لحهاظ از را کنندگانشهرکت تحلیلهی، فرآیندهای .باشد عمومی مورد یه توصیش روی تأکید که است

 کهل نماینهدة کنندهشهرکت یهه که جایی در. کنندمی مرتب  هم به تصویر یه در رابطه از جزئی یا کل

کهه از  هسهتند اجهزاء همه ها،کنندهشرکت بقیۀ و شودمی یاد 97حامل نعنوا به کنندهشرکت آن از است،

 صهفت و حامل یعنی باشد، ساختاری است ممکن رابطه این. شوندمی یاد ملکی صفت عنوان تحت آنها

 توصهیش ملکی صفت فق  که جایی باشد غیرساختاری است ممکن و شوندمی داده نشان دو هر ملکی

 از دسهته آخهرین نمهادین فرآینهدهای .شهودمی گذاشهته تنها حامل ماهیت کشش برای بیننده و شودمی

                                                             
30. relational 

31. existential 

32. structure of transivity 

33. symbolic 

34. analytical 

35. classificatory 

36. subordinate 

37. carrier 
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 فرآینهدها ایهن. اسهت کنندهشرکت یه معنای دربارة فرآیندها این. هستند مفهومی بازنمودی فرآیندهای

 ایهن در. شهودمی داده نمایش هاکنندهشرکت رابطۀ بین به وسیلۀ که شوندمی هایی متصلپیام یا سمبل به

 دو کهه فرآینهدهایی در. باشهند ارتبهاط در ههم بها تواننهدمی یکهی تنهها یها و کنندهشرکت دو ها،فرآیند

 و اسهت حامهل آیهد،بهه وجهود می معنهایش رابطهه آن در که ایکنندهشرکت دارد، وجود کنندهشرکت

بهه  تصاویر در اشیاء فرآیند، این در. است نمادین دارای ویژگی دهد،می نشان را معنا که ایکنندهشرکت

 شوند.می قوی برجسته هایرنگ از استفاده یا با بزرگ خیلی اندازة یا زمینهپیش در آنها قراردادن وسیلۀ

 معنای ترکیبی -2-2

 ترکیهب از که متونی مثالً دیگر، بعضی اما. اندتشکیل شده از تصویر فق  یعنی اندوجهیته متون بعضی

 گونهاگونی شهناختینشانه کهدهای از چندوجهی متون در. اندیاند، چندوجهآمده به وجود تصویر و متن

 بهه یها اسهت مربهوط آراییصهفحه اصول به یا چندوجهی متون در ترکیبی هایویژگی .شودمی استفاده

 بهه را معنهادار کهل واحهد و یهه و شهوندمی متصل هم به بازنمودی و تعاملی عناصر آن در که روشی

 مختلهش کهدهای محصهول چگونهه کهه این است شود،می مطرح ینمادر ا که پرسشی. آورندمی وجود

 هایقسهمت معناهای از ایخالصه عنوان به باید کل آن معنای آیا آزمود؟ باید را متن یه در کنندهعمل

 روی بهر وجهه هر که ایبه گونه شود گرفته نظر در تعاملی روشی به باید یا شود گرفته نظر در مختلش

 شهامل ههم کهه متهونی بنهابراین،. پذیرنهدمی را دوم لیهوون دیهدگاهون و کرس. ردگذامی تأثیر دیگری

 متهون در ههم .شهوند گرفتهه نظهر در پیوسهته و تنیهدهدرهم متن یه عنوان به باید متن، هم و تصویرند

. اسهت مربهوط شدهبازنمایی کنندگانشرکت جایگاه به آراییچندوجهی صفحه متون در هم و وجهیته

 یها چهپ در میهزان پهایین، چهه یها باال در میزان چه اینکه و راست یا چپ پایین، یا باال در هاآن جایگاه

 نماید.زمینه است، معناهای متفاوتی القا میپیش در میزان چه و زمینهپس در میزان چه راست،

همهان  بنهدی،ترکیب یکپهارچگی از قبیهل کدهای اصلی نقش که معتقدند (4991لیوون )ون و کرس 

 ایمهاد بهرای همینهین و کهل یه عنوان به معنادار عناصر دادن قرار کنار هم در برای است. متنی قشن

افهزون بهر  شود.آنها در تولید یه متن از کدهای یکپارچگی استفاده می میان پیوستگی و ترتیب انسمام،

 اصهل ششهود، شهتا جایی کهه بهه صهفحه آرایهی مربهوط می (،98-95: 4992لیوون )این، کرس و ون

 ،14خوانهدن مسهیر ،12بردارهها ،99تعهادل ،98برجسهتگی از عبارتنهد کهه انهدکرده مطرح را مهم ساختاری

                                                             
38. salience 
39. balance 
40. vector 
41. reading path 
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 انهدنموده بحث عمودی و افقی ترکیبیِ خطوط اهمیت دربارة همینین آنها، .19زاویۀ دید و 10چهارچوب

 .شودمی یاد تصاویر تولید در اساسی و مهم اصل و عنصر دو عنوان تحت که در فرهنگ غربی از آنها

 00ارزش اطالعات -2-2-9

 یعنهی،. بسهتگی دارد تصهویر در عناصر گرفتن قرار جایگاه ( ارزش اطالعات به0229به باور هریسون )

 ارزش تصهویر، هایناحیهه و عناصهر قرارگهرفتن پهایین/ بهاال -حاشهیه/مرکهز -راست/چپ به توجه با

معهین  عناصر مثابۀ به دارند، قرار چپ در که عناصری نمونه، برای. شودمی داده آنها به خاصی اطالعاتی

 مثابهۀ بهه دارنهد، قهرار راسهت سهمت در کهه عناصری و اندشده ارائه شدهشناخته و موجود پیش از و

 به ادامه در .دارد اطالعات واقعی بودن و آرمانی بودن بر داللت همینین، باال. شوندمی ارائه نو عناصری

 .پرداخت خواهیم مفاهیم این از هر کدام بررسی

 بهه وجهود باعهث بیننهده، با تصویر بودن درگیر حس القای بر عالوه تصاویر، در افقی محور وجود 

 ایهن محهور همینهین. شهودمی چنهدوجهی ترکیبات ساختاری معنای در چپ و راست بین تمایز آمدن

 ساختار بررسی با لیوون،ون و کرس. گردد بصری عناصر اطالعاتی ارزش در تأثیرگذاری باعث تواندمی

 و تصهاویر وقتهی کهه نمودنهد ادعها چنهدین مقالهه در چهپ، به راست بین مداوم حرکت و افقی طرح

 برخهی و چهپ سهمت در را عناصر برخی و کنندمی استفاده ویژه طور افقی به محور از آنها بندیطرح

 و کهنهه عناصهر عنهوان بهه هسهتند، چپ سمت در که عناصری دهند.می قرار راست سمت در را دیگر

 -راسهت سهاختارِ معنهای. شهوندمی بندیطبقه نو عناصر عنوان به راست هستند، سمت در عناصری که

و بهه طهور صهریح  شهده تثبیهت خوبی به عناصر به عنوان جایگاه تقریباً چپ که است این افقی -چپ

 .است غیرصریح و ناشناخته اعتراض قابل عناصر جایگاه تقریباً راست و شودمی فهمیده

 فضهای ممهالت، هایبندیطرح از بسیاری در که هستند مدعی (، همینین4991) لیوونون و کرس 

اطهال   راست، یعنی دست فضای حالی که در گردد.می پر متن با معموالً کهنه، چپ، یعنی اطال  دست

 طهور کهه بهه بیننهده بهه انددهش آماده ایتصاویر به شیوه شود. اینمی پر تصویر چند یا یه با اغلب نو،

 کهه معتقدنهد همینهین آنهها. است راه در نویی اطالعات چه درک نماید دهندمی اجازه سریع و مستقیم

 .نیستند بینیپیش قابل همیشه نو و کهنه عناصر

 بهاال و تمایز این محور باعث ایماد است. اطالعاتی ارزش از دیگری جنبۀ تصاویر در عمودی محور 

                                                             
42. frame 

43. perspective 

44. information value 
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. دارد وجهود تصاویر اغلب تفهاوت پایین و باال ماهیت در. شودمی بندیترکیب معنایی ساختار در پایین

 تمرکهز در تفهاوت قهاب، از عبارتنهد کهه شهودمی متملی مختلفی هایروش از استفاده با هاتفاوت این

 بهیغر فرهنهگ ( در4991) لیهوونون و کهرس نظر خالی. از برجستگی و فضای ها،رنگ اشبا  تصویر،

 مقابهل در ارزش بیشهتر بها یا آلایده فضای بر داللت است. باال پایین و باال متداول بندیترکیب ساختار

 بهودن واقعهی و آلایهده سهاختار این. و دارای ارزش کمتری است دارد بودن واقعی بر داللت که پایین

 ایهن بهه توجه. باشدمی نیز رتصوی و متن شامل وجهیچند متون به تعمیم قابل نو و کهنه ساختار همانند

 پهایین و باال قسمت دو پل مانند که دارد وجود متون این در ایدهندهرب  عوامل که است ضروری نکته

 .آورند به وجود را همسان زنمیرة یه و معنادار واحد یه بتوانند تا دهندمی رب  هم به را تصویر

 چنهدوجهی متون و تصاویر در تصویر حاشیۀ و مرکزی فضای بین تمایز اطالعات، ارزش سوم جنبۀ 

 از بعضهی کهه بردنهد کار به هاییروش توضیح برای را حاشیه و ( مرکز4992لیوون )ون و کرس. است

 در آنیهه کهه دهنهد نشان بیننده به تا دهندمی قرار طرح مرکز در را عناصری چندوجهی متون و تصاویر

 عناصهر سهایر است و شده بازنمایی اطالعاتی هستۀ وانعن به است، شده گذاشته نمایش به تصویر مرکز

 هاحاشهیه در موجهود عناصر موارد بسیاری در. دارند قرار حاشیه در وابسته و فرعی عناصر. هستند تابع

 وجهود واقعی و آلایده نو، و کهنه عناصر میان بندیتقسیم هیچ بنابراین هستند. هم به شبیه بسیار یا برابر

 ندارد.

 05رجستگیب -2-2-2

 هایدرجهه بهه توجهه بها شهود،می داده آنها به که اطالعاتی ارزش و صفحه در عناصر جایگاه بر عالوه

 قضاوت در بیننده توانایی به برجستگی. شودمی اعطا آنها به دیگری نسبی اهمیت برجستگی، از متفاوتی

 دیهداری وزن تعیهین در دهبیننه قضهاوت توانایی به همینین و تصاویر در مختلش عناصر اهمیت دربارة

 اسهت ایهن تصاویر بندیترکیب در یکپارچگی کدهای مهم هاینقش از یکی. دارد اشاره مختلش عناصر

 نسهبت برجستگی بیشتری و اهمیت از تصویر در دیداری عناصر از بعضی که نمایند متقاعد را بیننده که

 ایمهاد درخشهانی و رنگ تقابل نسبی اندازة مینه،زپس یا زمینهپیش طریق از امر این برخوردارند. بقیه به

 قابهل و گیریاندازه قابل ویژگی یه برجستگی (،040: 4991لیوون )ون و کرس نظر گردد. بر اساسمی

 هماننهد کهه اسهت گونهاگونی دیداری عناصر میان پیییده انفعال و فعل یه نتیمۀ بلکه نیست، مشاهده

 .است ترمهم بقیه از عنصری چه که دهندیم نشان بیننده و به نموده عمل سرنخ
                                                             
45. salience 
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 01بندیقاب -2-2-9

 اسهت بنهدیترکیب از دیگری جنبۀ بندی(، قاب4991لیوون )( و کرس و ون0225لیوون )از دیدگاه ون

 بهه بنهدیقاب. اسهت ارتبهاط در تصهویر یهه برجستگی از مختلفی هایدرجه و اطالعاتی ارزش با که

 در. دارد آورنهد، اشهارهمی به وجود را واقعی قاب یه که هاییمرزبندی یا ارتباط از مختلفی هایدرجه

 گرافیکهی ههایتکنیه به وسیلۀ توانندمی شدهبازنمایی عناصر چندوجهی، متن یه یا تصویر یه درون

 منتقهل را واحهدی شده و پیام گرفته نظر در کل یه عنوان به که شوند متصل هم ای بهمتعددی به گونه

 جهدایی حهس القاءکننهدة که شوندمی جدا هم از ایگونه به شدهبازنمایی عناصر این برعکس، یا نمایند.

. اندوابسهته مهتن به اندهایی که القاءکنندة این جداییروش. شوند جدا دیده هم از باید آنها اینکه و است

 عناصهر رسهای از جهدایی حهس شدن یها محدود حس که تصویر یه درون عناصر به وسیلۀ بندیقاب

 عهدم پیوسهتگی نظیهر هاییروش به وسیلۀ جدایی این. شودمی متملی کند،می القا را تصویر یه درون

 تصهویر قهاب. شهودخهالی درک می فضهای از استفاده با یا بصری اشکال در تغییر و اختالف یا هارنگ

 بهه وابسهته صهورتی به یا باشند داشته متمایزی هایهویت توانندمی ترکیب یه عناصر که دهدمی نشان

 هم به را تصویر یه عناصر بندیقاب ابزارهای وجود عدم یا وجود دیگر، عبارت به. شوند بازنمایی هم

 کند.می جدا هم از را آنها یا کرده متصل

 07معنای تعاملی -2-9

 اندداختهپر منابعی بررسی به بصری دستور در تعاملی پیرامون معنای بحث در (4991لیوون )ون و کرس

 کهه معتقدنهد (4991لیهوون )ون و کرس شود.موجب می را تصویر بینندة و تولیدکنندة تصویر تعامل که

دارد. بازنمودی وجهود  کنندگانشرکت و تعاملی کنندگانشرکت کننده یعنیشرکت نو  دو تصویر هر در

 دارنهد. تعامهل ههم بها دهبیننه و طهراح یعنهی تصهویر طریق از که هستند کسانی تعاملی کنندگانشرکت

 نمهایش بهه تصهویر در هسهتند کهه چیزههایی تمهام و ههااشهیاء، مکان شامل بازنمودی کنندگانشرکت

 نظهر از تصهویر و بیننده داریم. جایگاه کار و سر اجتماعی رواب  نمایش با تعاملی فرانقش در .آیندمیدر

 روی بهر اجتمهاعی روابه  جایگهاه بهارت،دیگر ع به. دارد تصویر خوانش روی بر مهمی تأثیر اجتماعی

 تهأثیر از آنهها اسهتفاده و خواندن چگونگی بر نموده شدنباز روش. گذاردمی تأثیر یابد،می بازنمود آنیه

 یهه در بهودن» شهامل تصهویر یهه ( مشهاهدة09 :4992) لیوونون و کرس بنابراین، از نظر. گذاردمی

                                                             
46. framing 

47. interactive meaning 
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 سهه فهرانقش ایهن بررسهی بهرای لیوونون و کرس« ت.اس تصویر با رابطه در خاص اجتماعی موقعیت

 .کنندمی را پیشنهاد 52و زاویۀ دید 19اجتماعی فاصله ،18تماس مؤلفۀ

 تماس -2-9-9

 گوینهده از عبارتنهد اند،در تعامل یکدیگر با شفاهی و معمولی ارتباطات در بازنمودی که کنندگانشرکت

 در کهه آن گونهه گیرینوبهت فرصت. تنهاست تصویر با هبینند ندارند و ایگوینده اما تصاویر. شنونده و

 و( بیننهده) کننهدة تعهاملیشهرکت یه تصویر، هر در. ندارد وجود هست، در تصاویر معمولی مکالمات

اطالعهاتی  در مکالمات روزمهره، .اند، وجود دارددرآمده تصویر به که کنندة بازنمودیشرکت چند یا یه

 شهودمی ارائهه خدماتی همینین باشد. مخالش یا با آن موافق تواندمی هشنوند که شود ارائه است ممکن

 بها متفهاوتی هایشیوه به (4991لیوون )از نظر کرس و ون تصویر .رد نماید یا بپذیرد تواندمی شنونده که

 اول. اسهت برخهوردار بیشهتری اهمیهت از تعامل نو  دو میان این از اما. شودمی تعامل وارد خود بینندة

 درون دنیهای بهه را یها اینکهه بیننهده شهود، وی دنیای وارد بیاید و بیننده به سوی تواندمی تصویر ینکه،ا

 اما. کنندمی نگاه تماشاگران به خیره تصویر، شده دربازنمایی افراد تعامل، نو  این در کند. دعوت تصویر

شهود.  تصهویر دنیهای وارد باید خود بیننده و بماند خود درون دنیای در تواندمی تصویر دیگری، بعد در

 اشهیای یها افراد سایر به آنها نگاه خ  بلکه کنند،نمی نگاه بیننده به شدهبازنمایی افراد تعامل، نو  این در

و  تصهویر در شهدهبازنمهایی نگهاه نهو  مخاطهب و بهه کهردن نگاه. است تصویر درون در شدهبازنمایی

 .شودمی داده توضیح تماس فهومم با مخاطب، و نگاه میان رابطۀ همینین

 کاالیی و خدمت تقاضای یا دهندمی ارائه را اطالعاتی یا اغلب هم همانند مکالمات معمول، تصاویر 

 متملهی کنهد،می طلهب بیننهده از را پاسخ نوعی که خاص اجتماعی رابطۀ نو  یه در تقاضا این. دارند

 وجهود تصهاویر در عمهل نهو  دو تنها غربی نگفره در که معتقدند (4991لیوون )ون و کرس .شودمی

 .50عرضه و 54تقاضا یعنی دارد،

 بیننهده بهه خیهره نگهاه حضهور عهدم یها حضور عرضۀ دیداری را ( تملی4991لیوون )کرس و ون 

 نگهاه. اسهت بیننهده بهه غیرمستقیم خطاب یا مستقیم خطاب از صورتی بیانگر خیره نگاه این که دانندمی

                                                             
48. contact 

49. social distance 

50. perspective 

51. demand 

52. offer 
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 شهدهبازنمایی کنندگانشرکت از نفر چند یا یه نگاه با بردار این. دهدمی بردار تشکیل یه همواره خیره

 حقیقهت، در. باشهد همهراه توانهدمی ههم فیزیکهی حرکات با نگاه این. شودمی تشکیل تصویر بینندة به

 ممکهن اهنگه نو  این. هستند او از چیزی خواستار تماشاگر به خیره نگاه با شدهبازنمایی کنندگانشرکت

 اجتمهاعی وابسهتگی القاءکنندة است ممکن نمونه، لبخند عنوان به. باشد مختلفی مطالب کنندةالقاء است

 شهدن وارد به نیازی کننده،عرضه تصاویر در دیگر سخن، به. باشد تحقیر القاءکنندة خیره نگاهی یا باشد،

 بیننده از تصاویر نو  این در نیست. شدهبازنمایی کنندگانشرکت با خیالی اجتماعی رابطۀ نوعی به بیننده

 مشهاهده و بهرای موضهوعاتی و اشهیاء عنهوان به شدهبازنمایی کنندگانشرکت به که شوددرخواست می

 دور بیننهده از را شهاننگاه همیشهه شهدهبازنمهایی کنندگانشهرکت تصاویر، این گونه در. بنگرند بررسی

 گردنهد ومحسهوب می عرضهه و پیشهنهاد یه تصاویر این. دارندن بیننده به مستقیم نگاهی آنها کنند؛می

این نو  نگاه و تمهاس  .هستند تفکر بیننده برای موضوعاتی شده در این تصاویربازنمایی کنندگانشرکت

 .آیندشمار می به بیننده و تصویر بین تماس حفظِ و ایماد برای بصری هایاز تکنیه

 اجتماعی ةفاصل -2-9-2

لیهوون گیرد. کرس و ونمی صورت نماها اندازة از استفاده با تصویری متون در آن انوا  و فاصله مطالعۀ

، 59توانهد نزدیههداننهد. نمها می( دومین بعد در بررسی معنای تعاملی را مربوط به اندازة نمها می4992)

تصهویر و کنندگان اجتمهاعی متفهاوتی را بهین شهرکتباشد. انتخاب این نماها فاصلۀ  55و دور 51متوس 

کنندگان در تصهویر نشهان دهد. این فاصله نیز روابه  متفهاوتی را بهین بیننهده و شهرکتبیننده نشان می

کنندگان و بینندة تصویر اسهت، دهد. در نمای نزدیه که نمایانگر رابطۀ نزدیه و صمیمی بین شرکتمی

کنندگان از زدیهه، شهرکتشود. در نمای متوس  نکنندگان به نمایش گذاشته میهای شرکتسر و شانه

دهند. نمهای متوسه  کنندگان انسانی را از زانوها نشان میشوند. نمای متوس  شرکتمی کمر نشان داده

کنندگان تصههویر اسههت. در نمههای دور، دهنههدة وجههود رابطههۀ اجتمههاعی بههین بیننههده و شههرکتنشههان

شهده کنندگان بازنمهاییر، شهرکتشوند. در نمای دوپیکر نمایش داده میکنندگان به صورت تمامشرکت

 شوند.بیگانه تلقی می

 از کردننگهاه برای نمونه،. دارد مختلفی معانی دوربین زاویۀ و نگاه نو  اساس بر اجتماعی نیز رابطۀ 

                                                             
53. close up 

54. medium shot 

55. long shot 



 494شناسی اجتماعی: مطالعۀ موردی کتاب... /شناختی تصاویر کتب کودکان بر اساس رویکرد نشانهبررسی نشانه
 

 

 چشهم سهطحهم زاویهۀ از فهرد بهه اسهت؛ نگهاه آن روی بهر قدرت نمادین اِعمال کسی به معنی به باال

 از تماشهاگران جداسهازی یها دربرگیهری و شناسهایی بهه منمهر دیهد ویهۀزا. اسهت برابری دهندةنشان

 به که گیردمی صورت دوربین مختلش هایزاویه از استفاده با امر این. شودمی تصویر در کنندگانشرکت

 .شودمی بندیصورت زیر شکل

 51پرسپکتیو -2-9-9

ها و رواب  فضایی بر روی مپرسپکتیو به عنوان یه تکنیه طراحی گرافیکی برای شرح و توصیش حم

( معتقدنهد از زمهان رنسهانس دو نهو  4991لیهوون )شود. کهرس و ونیه سطح صاف به کار برده می

طرف و بدون پرسپکتیو و تصهاویر تصویر در فرهنگ غربی وجود داشته که عبارتند از تصاویر عینی، بی

شده به توجه بیننده نیهاز دنیای بازنماییذهنی و وابسته به طرز تفکر خاص و مرکزی. در تصاویر وابسته، 

های اصهلی شود. در این گونه تصاویر، مشخصهدارد و یه قاب یا فضای فیزیکی در آن تصویر دیده می

بندی بین تصویر و محی  اطهراف صهورت دهند و تقسیمای نشان میزمینههای پسرا متضاد با مشخصه

شهود؛ اینکهه او نده غافل است و هیچ ارجهاعی بهه او داده نمهیطرف کامالً از بینگیرد. اما تصاویر بیمی

کیست، کماست یا زمان واقعی حادثه چه زمانی است، مهم نیست. در طراحی تصهاویر وابسهته، زاویهۀ 

شود و زاویهۀ دیهد طهراح از طریهق زاویهۀ دیهد دید خاص برای بیننده و رابطۀ وی با طراح انتخاب می

گردد. همان گونه که کهرس و شده در تصویر به بیننده تحمیل میازنماییکنندگان بشده به شرکتتحمیل

کنهد و تصویر دارای پرسپکتیو، بیننده را وادار به همراهی بها خهالق تصهویر می»دارند لیوون اظهار میون

ر شهده در تصهویر قهراکنندگان بازنمهایی، یعنی شرکت«آنها»، «ما»آورد، در مقابل این را به وجود می« ما»

 (.90: 4992« )دارند

 روش پژوهش -9

( و آمهوزش 4ها )ها، آموزش نشانه( شامل سه بخش است: نگاره4990کتاب فارسی اول دبستان )چاپ 

 9 بخهش و یهه تصهویر از 0 بخهش از تصهویر 42 ،4 بخش تصویر از 9(. در این پژوهش 0ها )نشانه

 فهرانقش سهه نظهر از تصهویر د. ههرشهدن بررسهی و انتخاب تصویر 02انتخاب شده است. در مممو  

 بررسهی مهورد لیهوونون و کهرس اجتمهاعی شناسهینشانه چهارچوب در ترکیبی و تعاملی، بازنمودی،

 قرارگرفت.

                                                             
56. perspective 
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افهزون بهر . اسهت قائهل زبان برای هلیدی که هستند فرانقشی سه همان پژوهش این در تحلیل ابزار 

 تصهویر در شدهبازنمایی معانی. بررسی شدند و انتخاب جنسیت موضو  محوریت با کتاب این، تصاویر

 داده نشهان کنندگانشهرکت عهام معنهای و در هامکان اشیاء، افراد، کشیدنتصویر به با هر چیزی از پیش

 بندیدسهته تصهاویر در هاواکنش و هاکنش روایی، بازنمودهای در بازنمودی معنای درک برای. شودمی

 ههایجنبهه هسهتند، گفتگو حال در نفر دو آن در که تصویری روایی ییبازنما در نمونه، عنوان به. شدند

 تعهاملی، معنهای بررسهی در .شهدمطالعه  افراد بودن منفعل و فعال ها،واکنش و هاکنش آنها، بین رواب 

 بررسهی شهد. در بررسهی بیننده با تصویر موضو  ارتباط میزان و بندیقاب زاویۀ دید، جهت از تصاویر

 پرسهش ایهن به فرانقش این در. گرفت قرار مطالعه مورد هم با ارتباط در تصاویر ترکیبی، یا متنی معنای

 معنهای کهه بتواننهد اندشهده تنیهده ههم بهه بینافردی و بازنمودی هایفرانقش چگونه که شد داده پاسخ

سهتگی برج اطالعهات، ارزش ماننهد هاییشهاخص از استفاده با تصاویر بندیترکیب. برسانند را واحدی

 .بررسی شدند بندیقاب و...(  و اندازه رنگ، شامل)

 هایافته -0

، مردانهی، 4994زاده، ، مصهلح4992رغم اهمیت موضو  و وجود چنهد پهژوهش داخلهی )بختیهاری، به

 59؛ یانگ0242، 58؛ گویمارو0221، 57( و بسیاری منابع خارجی )لیروال4991، رضایی و سمودی، 4994

رود که معرفهی آن طراحی بصری در ایران هنوز رویکردی جدید به شمار می(، دستور 0241، 12و ژانگ

 02طلبهد. در ادامهه، های بسیاری را در آینده مهیبه عنوان روشی کارآمد در تحلیل انوا  تصویر پژوهش

شوند. کتاب فارسی اول دبستان از سهه بخهش تصویر از تصاویر کتاب اول دبستان انتخاب و بررسی می

 و یهه تصهویر از دو بخهش از ده تصهویر یهه، بخش ود که در این پژوهش، نه تصویرازشتشکیل می

 چهارچوب در ترکیبهی و تعاملی بازنمودی، فرانقش سه نظر از تصویر انتخاب شده است. هر سه بخش

قرار خواهد گرفت. از آنما که شرح همۀ تصهاویر  بررسی مورد لیوونون و کرس اجتماعی شناسینشانه

 نماییم.مکن نیست، در ادامه به بیان دو تصویر به عنوان نمونه بسنده میدر اینما م

در تحلیل معنای بازنمودی، تصاویر از جهت الگوی بصری، چیدمان، اشیاء و اجزای همهراه بررسهی  

اند. اند. در تحلیل معنای تعاملی، تصاویر از جهت تماس، فاصلۀ اجتماعی و زاویۀ دید بررسی شهدهشده

                                                             
57. M. M. Lirola 

58. A. J. M. Guijarro 

59. J. Yang 

60. Y. Zhang 
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 اند.بندی مورد تحلیل قرار گرفتهترکیبی نیز ارزش اطالعات، برجستگی و قابدر تحلیل 

 تصویر اول -0-9

 
 (همراه اجزای -اشیاء -چیدمان -بصری الگوی) بازنمودی معنای -0-9-9

شوند. نخست، مادر لبخند بهه لهب در حهال گر در این تصویر دیده میبه لحاظ ساخت روایی، سه کنش

گر بعدی، برد؛ این به نقش سنتی او اشاره دارد. کنشویی که از این کار لذت میها است، گشستن ظرف

تهوان دختر خانواده است که او هم در حال خالی کردن قند در قندان اسهت و از حالهت صهورت او می

بهرد. ها را بهه اتها  مهیگر بعدی پدر است که قوری و استکاندریافت که از این کار راضی است. کنش

دهنهد. در ایهن تصهویر، ها هم شامل نگاه کردن هر کدام از آنهها بهه کهاری اسهت کهه انمهام میواکنش

هها، قنهد، قهوری و آشپزخانه ساده و بدون تممالت ترسیم شهده اسهت. ابهزار کهنش در تصهویر ظرف

زیسهتی طبقهۀ اند کهه تأکیهد بهر سهادهقیمت انتخاب شدهها است که همگی از نو  ساده و ارزاناستکان

 س  دارد. پوشش افراد نیز همان پوشش سنتی است.متو

 (نگرش -اجتماعی فاصلة –تماس)تعاملی  معنای -0-9-2

کنند. نگاه هر سه دهندگی یا عرضه است چون هیچ کدام به بیننده نگاه نمیتصویر باز هم در حالت ارائه
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کنهد روسهت کهه سهعی میدهند؛ زاویۀ دوربین افقی و از روبنفر معطوف به کارهایی است که انمام می

سهن رخ نشان داده شده است که به خهاطر همبیننده را با تصویر درگیر کند. چهرة دختر به صورت تمام

آموزان، سعی دارد با آنها ارتباط برقرار نماید. زاویۀ دید پدر و مهادر بودن با بینندگانِ تصویر، یعنی دانش

ماید. تصویر دارای نمای نزدیهه اسهت کهه بهر رابطهۀ نمایل است که حس جدایی را در بیننده القاء می

صمیمی و فردی داللت دارد. این تصویر سعی دارد به بیننده القاء نماید که او هم جزئی از تصویر است. 

 دهد.هرچند که نو  نگاه و زاویۀ دیدِ موربِ افرادِ حاضر در تصویر این مطلب را نشان نمی

 (قاب -برجستگی -اطالعات ارزش) ترکیبی معنای -0-9-9

بندی را رعایت نکرده است. هر سهه رسدکه تصویر اول هیچ کدام از الگوهای رایج در ترکیببه نظر می

اند. بنابراین، به هر سهه اند و تقریباً فضای زیادی را اشغال نمودهنفر با اندازة بزرگ به تصویر کشیده شده

 است. شده نفر که با هم در همکاری هستند، برجستگی داده

 تصویر دوم -0-2

 
 (همراه اجزای -اشیاء -چیدمان -بصری الگوی) بازنمودی معنای -0-2-9

شود، یکی پختن نان توس  دو نانوا و دیگهری به لحاظ ساخت روایی، دو نو  کنش در تصویر دیده می



 495شناسی اجتماعی: مطالعۀ موردی کتاب... /شناختی تصاویر کتب کودکان بر اساس رویکرد نشانهبررسی نشانه
 

 

ر از افراد ها از نو  انتقالی دوطرفه است. خ  نگاه دو نفخرید نان توس  یه سرباز و یه کودک. کنش

خواهد نان بخهرد. ای است که میتصویر به خار  از تصویر است. خ  نگاه نانوا هم به سمت پسر بیه

گذارد. نانوایی سنگکی با یه تنور و یه میز تهوری بهرای این تصویر یه نانوایی سنتی را به نمایش می

ر در تصویر با یه محلۀ قدیمی قرار دادن نان روی آن، بر سنتی بودن آن داللت دارد. پوشش افراد حاض

و سنتی همخوانی دارد. تنها زن موجود در این تصویر چادر سفید گلدار پوشیده است. پسرهای تصهویر 

هایی با رنگ تقریباً تیره هستند. یکی از پسرها چتری برای محافظت در برابر بهاران دارد. نیز دارای لباس

 در این تصویر، نان ابزار کنش است.

 (نگرش -اجتماعی فاصلة –تماس)تعاملی  عنایم -0-2-2

دهنده قرار دارد و هیچ کدام از افراد حاضر در تصهویر بهه تماشهاگر این تصویر )دوم( نیز در حالت ارائه

کنند بلکه بردارِ نگاه آنها مایل و به خار  از تصویر و به سمت راسهت اسهت. کهلِ پیکهرِ خیره نگاه نمی

دهندة فاصلۀ اجتمهاعی نزدیهه اسهت. زاویهۀ دوربهین از ت که این نشانافراد به تصویر کشیده شده اس

تواند بیننده را با موضو  درگیر نماید. اما خ  نگاه افراد حاضر در تصهویر مایهل و رو روبروست که می

کننهد. بنهابراین، به بیرون است و هیچ کدام از افراد حاضر در تصویر به بیننده به طور مسهتقیم نگهاه نمی

 رود.برقراری تماس با بیننده تا حدودی از دست می امکان

 (قاب -برجستگی -اطالعات ارزش) ترکیبی معنای -0-2-9

هها را متوجهه حاشیه را برگزیده است. قرارگرفتن نانوایی در مرکز تصهویر نگاه-تصویر دوم الگوی مرکز

ن از اهمیت کمتهری برخوردارنهد. کند. نانوایی در مرکز قرار دارد و خریداران در حاشیه که بنابرایآن می

ترین عناصر این تصویر کودکی است که نان به دست دارد و چتری روی سر که ههم در یکی از برجسته

 بندی است.کند. این تصویر نیز دارای قابنمی نگاه خیره تماشاگر جلوی تصویر قرار دارد و به

 گیریبحث و نتیجه -5

و تنها یهه  تصویر انسان بوده 49شده موضو  اصلی تصویر تحلیل 02دهد که از مممو  نتایج نشان می

کنندگان کنندگان انسانی از شهرکتتصویر به موضو  حیوانات و باغ وحش پرداخته است. یعنی، شرکت

توان نتیمه گرفت که این تصهاویر، تصهویری واقعهی از زنهدگی اند. بنابراین، میتر بودهغیرانسانی غالب

ها و روابه  اجتمهاعی آنهها نقهش و جایگهاه مرکهزی را کنند. جایی که افراد، کنشمخاطبان منعکس می

 کنندگان در تصاویر آمده است.دارند. در جدول زیر نو  و فراوانی حضور شرکت
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 کنندگان در تصاویر(. نوع و فراوانی حضور شرکت9جدول شمارة )

  شدهکنندگان بازنماییشرکت تعداد

 مذکر نفر 414
 انسان

 مؤنث نفر 77

 حیوانات باغ وحش ومرغ، خروس  :حیوانات

 غیرانسان
 کتاب، توپ، سوت، سرسره، تاب، بادکنه، اتوبوس، کامیون، تاکسی، چراغ راهنمایی و رانندگی و ... :اشیاء

نوایی وحش، پارک، آشپزخانه، ساحل دریا، سنگر، نادرس، باغ مسمد، مدرسه، خانه، مزرعه، خیابان، کالس :هامکان

 و ...

 چیهدمان از ههاخیابان و هامدرسهه ها،خانه از بازنمودیافته هایموقعیت در شده،بازنمایی تصاویر در 

 باشهد اندازه از بیش سادگی این موارد بعضی در رسدمی نظر به. شده است تممل استفاده بدون و ساده

تاپ، موبایهل، کامپیوتر، لپ نشده است. امروزی مدرن هایتکنولوژی و پیشرفت به توجهی گونه و هیچ

 شود.وسایل الکتریکی خانگی و نظایر آنها در این تصاویر دیده نمی

 02 مممهو  از تصویر 45 در خانواده پررنگ حضور تصاویر این بازنمود در باارزش و مهم نکات از 

 حضهور. هسهتند همدیگر با تعامل حال در خانواده افراد تصاویر این در همۀ. است شده بازنمایی تصویر

کودکهان  بهرای والدین تصاویر اکثر در و گیر استچشم تصاویر در کودکان از والدین مستمر حمایت و

 .دارند حمایتی نقش

مهذهبی  نمادهای و هانشانه عالیم، ابزارها، از استفاده و تأکید تصاویر این بازنمود در دیگر مهم نکتۀ 

 «بسهم ا  الهرحمن الهرحیم» تابلوی وجود کتابخانه، در مفاتیح و رآنق هایکتاب از استفاده. است و ملی

 بهه. شهوندتلقهی مهی اسالم مذهب از نمادهایی زنان، همگی پوشش عنوان به چادر از استفاده منازل، در

 از اسهتفاده سهین،هفت سفرة ایران، پرچم حافظ، دیوان سعدی، گلستان فردوسی، شاهنامۀ تصویرکشیدن

 در آنهها کشهیدن تصویر به و مختلش افراد برای قومی و محلی پوشش از استفاده دبستان، یبرا ایران نام

 مهذهبی و ملهی نمادهای این همزمان از و استفادة تأکید .اندملی نمادهای از همگی ایران، مرزهای درون

 .گرددمی مخاطبان در مذهبی-ملی حس تقویت و القاء هم، باعث کنار در

 هایشهغل همهان شهده،کشهیده تصهویر به هایشغل تمام نیز جامعه در موجود یهاحرفه معرفی در 

 هستند. فروشیگل کفاشی و نانوایی، معلمی، مانند سنتی و عادی

 سهاخت دارای تصویر یه تنها و روایی ساخت دارای تصویر 49 شده،بررسی تصویر 02 مممو  از 

 ایهن مخاطبهان پایین سن همینین و کتاب بودن شیآموز به توجه با رسدمی نظر به مفهومی بوده است.
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 نشان برای روایی الگوهای و (، ساختارها4992لیوون )ون و کرس اساس بر زیرا، باشد. منطقی کامالً امر

 ماهیهت و حالهت نهه و رونهدمی کهار بهه فرآینهدها، تغییر و وقایع و حوادث شرح کردن، آشکار دادن،

 .وقایع وجودی

 ایخیهره نگهاه گونه هیچ تصاویر همۀ در کنندگانشرکت املی مالحظه گردید کهتع معنای تحلیل در 

 از. کننهد برقرار تعامل و تماس هابیننده با که ندارند میلی یا خواهندنمی که گویی ندارند. تصویر بینندة به

 ایخیهره نگهاه بیننهده به تصویر در شدهبازنمایی کنندگانشرکت که وقتی( 0221)لیوون ون و کرس نظر

 ایهن طهراح در. شهوندمی متصهل آنها به نوعی به و کنندمی برقرار ارتباط بیننده با آنها حقیقت در دارند،

 ایهن گونهه کهه اسهت دلیهل همین به. بردمی کار به بیننده با ارتباط در خاصی منظور به را تصویر موارد،

 بیننهده از کنندگان بازنمودیافته تقاضاییتشرک خیرة نگاه حقیقت، در. شوندمی نامیده «تقاضایی» تصاویر

 وقتهی نمونهه، بهرای. شود خودش با ارتباط در تصویربرداری نوعی وارد که خواهدمی بیننده از او دارد.

 صهمیمی دنیهایی وارد که خواهدمی بیننده از تصویر زنند،می لبخند بیننده به خیره نگاه با کنندگانشرکت

 چهون. هسهتند نمایشهی و دهنهدهارائهه شده در این پژوهشبررسی تصاویر ۀهم اما. شود نزدیه با او و

 اینکهه بهدون کنند،می تصویر نگاه درون در چیزی به یا و همدیگر به مداوم آنها همۀ در کنندگانشرکت

 ارائهه اطالعات پذیرش یا رد در تقاضایی کنندگان بازنمودیافتهشرکت باشند. داشته بیننده به ایخیره نگاه

 آنهها از اینکه بدون دارند؛ تصاویر را با آنها نمودن درگیر قصد تنها و ندارند بیننده به شده در درون خود

 تصهاویر ایهن گونهه ،(0221)لیوون ون و کرس نظر اساس بر. نمایند رد یا و بپذیرد را اطالعاتی بخواهد

 بلکهه نیسهت، شهیء یهه نده، بینندهده ارائه تصاویر در. دهندمی قرار خطاب مورد غیرمستقیم را بیننده

 نهامرئی نهاظر یهه بیننهده نقهش شود ونمی برقرار تماسی تصاویر گونه این در. است نگاه یه موضو ِ

 تفکهر برای اطالعاتی، موضوعی موردِ عنوان به را شدهبازنمایی کنندگانشرکت تصاویر، این گونه. است

ر مهورد بررسهی در ایهن پهژوهش دارای چنهین بهر ایهن اسهاس همهۀ تصهاوی .دهنهدمی نشان بیننده به

 هایی هستند و قصد ارائۀ اطالعاتی به بیننده را دارند.ویژگی

کنندگان بر اساس میزانهی از بهدن آنهها کهه بهه درجۀ فاصلۀ اجتماعی و میزان صمیمیت بین شرکت 

مهای دور شود. اینکه تصویر دارای نمای نزدیه، متوسه  و یها نتصویر کشیده شده است، مشخص می

کند. نمای نزدیه بیهانگر رابطهۀ صهمیمی و شخصهی بهین است، میزان فاصلۀ اجتماعی را مشخص می

تصویر از نمای نزدیه یعنی از کمر به باال ترسهیم  9شده، فق  تصویر و بیننده است. در تصاویر بررسی

یهه مهادر بها بیننهده اند، که آن هم در درسی مانند درس مادر برای نشان دادن رابطۀ صمیمی و نزدشده
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کامالً طبیعی است. بقیۀ تصاویر از نمای دور و بیانگر رابطۀ غیرشخصی و عینی بیننده با تصهویر اسهت. 

 باشد.این گونه تصاویر ابزاری برای تفکر و تأمل بیننده می

 واقعیت نبیا برای رسدمی نظر به که اندشده کشیده تصویر به کامل اندازة با بیشتر شدهبازنمایی افراد 

فاصهلۀ  و رابطهه نهه اند،شده این گونه طراحی شهدهبازنمایی افراد و بیننده بین اجتماعی فاصلۀ وجود و

کنهد و بیهانگر می القهاء را بهودن درگیهر حهس روبهرو از دید زاویۀ انتخاب. آنها بین صمیمی نزدیه و

ت. این تصاویر این حقیقت را تصویر دارای چنین ویژگی اس 49دربرگیری بیننده با دنیای تصویر است؛ 

دهند که هیچ تفاوتی از نظر قدرت بین بینندة تصویر با تصویر وجود ندارد و مخاطبین بایهد بها نشان می

تصهویر دارای زاویهۀ  5تصهویر،  02تصویر ارتباط برقرار کنند و خود را بخشی از آنها بدانند. از مممو  

 کنندگان بازنمایی شده است.ر شرکتدهندة قدرت بیننده بدید از باالست که نشان

 الگهوی از تصهاویر در طراحهی بیشهتر اطالعات مشخص شد که ارزش و ترکیبی معنای بررسی در 

دارد و باقی عناصهر بهازنمود  قرار تصویر مرکز در پدر تصاویر بیشتر شده است. در استفاده مرکز-حاشیه

 و کرس نظر از .اندچارچوب و قاب فاقد صاویرت بیشتر چارچوب بررسی یافته در حاشیه قرار دارند. در

 محهی  از جدا و مختارخود اثر و شیء یه به چارچوب، و قاب وجود با تصویر یه( 0221) لیوونون

 نمایش به تصویر آن در که فیزیکی فضای از را بازنمودی دنیای چارچوب و قاب وجود. شودمی تبدیل

 بهه را تصویر و کندمی عالمتگذاری اطرافش محی  از را رتصوی قاب وجود. سازدمی جدا است، درآمده

 .کندمی معرفی دارد، با آن را بیننده درگیرکردن قصد پنمره که نوعی

 44 اصهلی گرشده، کنشبررسی تصویر 02 مممو  شود، ازتا جایی که به مفهوم جنسیت مربوط می 

 فرزنهد، امهور بهه رسهیدگی :اندشهده زنمهاییبا زیر هایموقعیت در که اندپدران بوده یا و مردان تصویر

 و فهروشگهل، وحش باغ کارگر، فروشیمیوه ،سرباز ،نگهبان ،کشاورز ،نانوا ،معلم ،راننده، پلیس، کارمند

 موقعیهت چنهد بهه تنهها کهه انهدبوده مادران یا و از میان زنان اصلی گرکنش شش تنها مقابل، قنادی. در

 و بهافیشهیر دوشهیدن، فرش ،خریهد پدر، برای چایی ریختن ها،فظر شستن و داریمانند، خانه خاص

 اصهلی گهراند، کهنشداشهته حضهور ههم با زنان و تصاویری که مردان اکثر شوند. درمعلمی محدود می

 بیشهتری تنهو  از ههاموقعیت ایهن و انهدیافته بهازنمود بیشهتری ههایموقعیت در مهردان .اندبوده مردان

 در دختهران بها مقایسهه در پسهران .کنهدمی صهد  ههم دختهران و پسران مورد رد امر این برخوردارند.

 44 وحش باغ در تصویر بازدید از نمونه، برای اند.شدهبه تصویر کشیده  تریمتنو  و بیشتر هایموقعیت

 دختهران با مقایسه در پسران پدر ترسیم شده است. دست در دست هم آن دختر یه تنها مقابل پسر در
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 امها. هسهتند بهازی فوتبهال مشغول پارک در آنها. اندیافته بازنمود تحرک پر و انرژی پر هایعیتموق در

 در قنهد ریخهتن و بهازیتهاب کتهاب، خواندن بازی،سرسره مانند محدود موقعیت چند در فق  دختران

 .اندشده گذاشته نمایش به قندان

 منابع

 های درسی تهران.. ادارة کل چاپ و توزیع کتابل دبستانفارسی او(. 4990اکبری شلدره، فریدون و دیگران )

 دانشهگاه ارشهد، کارشناسهی نامۀپایان .اینترچینج هایکتاب تصاویر در جنسیت بازنمایی .(4992) سمیه بختیاری،

 .شیراز

های آموزشی زبهان انگلیسهی (. بازنمایی جنسیت در متون دیداری کتاب4991رضایی، طاهره و فرزان سمودی )

 .412-445، 9، شمارة 1، دورة جستارهای زبانیشناسی اجتماعی. زبانان از منظر نشانهغیرانگلیسی به

 کارشناسهی نامهۀپایان .اجتمهاعی شناسهینشانه منظر از شهری تبلیغاتی بیلبوردهای تحلیل .(4994) انسیه مردانی،

 .فرهنگ و علم دانشگاه ارشد،

 کارشناسهی نامهۀپایان .راهنمایی دورة درسی هایکتاب تصاویر اجتماعی شناسینشانه .(4994) فاطمه زاده،مصلح

 .هنر دانشگاه ارشد،
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