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  چكيده 
دامنة ، نوشتار )لنگر(در رابطة نوع اول : باور روالن بارت، ميان نوشتار و تصوير دو نوع رابطه هست به

كرس و . نوشتار و تصوير مكمل يكديگرند ،)بازپخش(كند و در رابطة نوع دوم  باز تصوير را محدود مي
كنند كه در آن، تصوير براي ساخت معنا  را مطرح مي» چند كالم - يك تصوير«ليون رابطة ديگري به نام 

بارت، كرس، ليون و ديگران به  اما انواع ديگري از ارتباط ميان تصوير و نوشتار هست كه. استقالل دارد
در اين پژوهش، . شود در اين نوع رابطه، تصوير باعث تغيير معناي نوشتار مي. اند اي نكرده آن اشاره

ادغام مفهومي فوكونيه و ترنر استفاده اي، از نظرية  گيري چنين رابطه براي نشان دادن چگونگي شكل
در اين پژوهش، . اند ي تبيين چگونگي كاركرد زبان مطرح كردهبرا اين الگو راكنيم كه البته، خود ايشان  مي

براساس چهار فضايي كه در توليد معنا دخيل هستند و چهار نوع ادغام مختلفي كه انواع روابط تصوير و 
گيري و خوانش آثار ادبي ديداري كه از تلفيق تصوير  دهند، به بررسي چگونگي شكل نوشتار را نشان مي
پردازيم و همچنين نوع جديدي از درك رابطة ميان تصوير و نوشتار را  شوند، مي ميو نوشتار ايجاد 

  .كنيم معرفي مي
  

 .ادغام مفهومي، لنگر، بازپخش، فضاهاي چهارگانه، فوكونيه :هاي كليدي واژ
  

  مقدمه. 1
 دادنصدد نشان  ؛ بلكه درنيستاني ممكن از رابطة تصوير و نوشتار ادبي يافتن مع  درپياين مقاله 
چگونگي  نوشتار و تصوير و همچنينميان  انواع ارتباط در ي متنيمعناگيري  شكلفرايند 
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دنبال  همچنين، به. ها در ذهن مخاطب است گيري انواع اين روابط و بازنمايي عملكرد آن شكل
اندازد و معنايي را بر آن  مطرح كردن رابطة ديگري است كه در آن تصوير بر نوشتار لنگر مي

پرسش اين پژوهش دربارة چيستي ابزار ادبيات براي باز كردن دامنة نوشتار پس، . افزايد مي
از . رسد با تصوير است و اينكه خواننده در اين نوع ادبيات ديداري چگونه به درك معنا مي مرتبط

اي كه در آن معناي نوشتار تحت تأثير تصوير تغيير  هاي تحقيق اين است كه رابطه ديگر پرسش
  . گيرد لحاظ شناختي چگونه شكل مي كند، از مي

هاي متون ادبي است،  كن يكي از دغدغهاز آنجا كه در ادبيات توليد معناهاي متكثر و مم
درنتيجه، از آنجايي كه همة  .گذارد شود و بر تفسير متن اثر مي تصوير به بخشي از متن بدل مي

هاي موجود ميان تصوير و نوشتار با رويكردهاي مورد بحث در پيشينة مطالعات  انواع رابطه
يري معناي متنِ متشكل از نوشتار و گ شوند، در اين مقاله براي تبيين چگونگي شكل تبيين نمي

تصوير در ذهن خواننده و نيز تأثير تصوير بر تفسير نوشتار از الگويي كه فوكونيه و ترنر 
براساس اين نظريه . بريم كنند، بهره مي براي نشان دادن عملكرد استعاري ذهن استفاده مي) 2002(

آنكه پيشتر فوكونيه و ترنر خود  بي(دهد  ميكه ابزار مناسب تحليل چنين متوني را در اختيار قرار 
يكي : كنيم ، دو نوع ارتباط ديگر ميان نوشتار و تصوير را بيان مي)به اين مبحث پرداخته باشند

گون قابل نمايش است و  واسطة ادغام آينه كه به) ديداري(تبيين رابطة تصويرگونگي شعر كانكريت 
كند و اينكه چگونه  شدگي را تبيين مي سازي و متن يجهت معن فرايند تبديل نوشتار به تصوير در

پردازد؛ ديگري تأثير تصوير بر تفسير  ذهن خواننده در مواجهه با چنين متوني به تحليل متن مي
  . اي قابل نمايش است اي و همچنين چندحوزه حوزه واسطة ادغام تك نوشتار كه به

دامنة نوشتار مرتبط با تصوير از پرسش پژوهش حاضر اين است كه ادبيات براي باز كردن 
. رسد كند و خواننده در اين نوع ادبيات ديداري چگونه به درك معنا مي چه ابزارهايي استفاده مي

لحاظ شناختي چگونه  اي كه در آن معناي نوشتار تحت تأثير تصوير تغيير كند، از همچنين، رابطه
هاي  با نگاشت ويژگي) 1درونداد (صوير دهد فضاي ت آمده نشان مي دست نتيجة به. گيرد شكل مي

 تواند باعث حركت معنا از سطح معناهاي نزديك به معناي مي) 2درونداد (خود بر فضاي نوشتار 
واسطة فرافكني دو فضاي درونداد بر فضاي ادغام  استعاري و همچنين گسترش معناي متن به

صويري در اين نوع رابطه باعث اي، در تفسير متن ت و نقش فعال خواننده در فضاي نشانهشود 
  .شود ها مي شناور بودن مدلول
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  پيشينة مطالعات . 2
  پيشينة مطالعات در غرب. 2- 1
شناسي به مسئلة  شناختي با ابزارهاي زبان عقيدة كرس و ليون، تاكنون سه مكتب نشانه به

كه ) چهل ميالديهاي سي و  دهه(در مكتب پراگ . اند هاي مختلف بازنمايي ارتباطي پرداخته روش
در مطالعات  2در مطالعات هنر، هانزل 1هاي روسي شكل گرفت، موكاروفسكي با نظريات فرماليست

هاي  در مطالعة پوشاك به بررسي نشانه 3مطالعات تئاتر، ياكوبسن در مطالعة سينما و بوگاتيريو
شي، در زمينة نقا 4شفر) هاي شصت و هفتاد ميالدي دهه(در مكتب پاريس . ارتباطي پرداختند
 - نالت در حوزة موسيقي، فرنس 7در زمينة سينما، ناتيز 6در حوزة عكاسي، متز 5بارت و ليندكنز

. هايي انجام دادند دار و بارت در زمينة مد پژوهش هاي دنباله نقاشي - در زمينة داستان 8دورله
و افرادي  شناسي انتقادي رشد كرد شناسي اجتماعي با الهام از هليدي در دل زبان همچنين، نشانه

. در زمينة ادبيات و او 11بالت و تي 10تردگولد. در اين حوزه فعاليت كردند 9مانند كرس و هاج
 & Kress(هايي انجام دادند  شناسي تصوير پژوهش هم در زمينة نشانه 13، كرس و ليون12تول

Leeuwen, 2006: 6 .(  
. استفاده شده استدر رويكرد اول، در همة مطالعات از نقش ارتباطي ارجاعي و شعري 

گرايانه ديگر هنرهاي بصري بررسي شده و گرامر ساير  صورتي ساخت در رويكرد دوم، به
در اين . هنرها مانند سينما، تئاتر، نقاشي و غيره با الهام از دستور زبان نوشته شده است

مة باور او، ه به. طور مشخص به رابطة ميان تصوير و نوشتار پرداخته است به ارتميان، ب
دارند كه   اشاره ها لاز مدلو» زنجيري شناور« هايشان به لدا و ندا معنايي چند تصويرها

). Barthes, 1977: 38( بگيرد  و برخي را ناديدهكند تواند برخي را انتخاب  خواننده مي
تصوير و رابطة بارت براي . هاي متفاوت داراي قطعيت نيست براي خوانشمعنا درنتيجه، 
   .لنگر و بازپخش: شمرد گونه رابطه برمينوشتار دو 
كند و  هدايت مي خاصي سمت معنا را به كه در آن، نوشتار بينامتني استرابطة نوعي  14لنگر

. شود اندازد و چندمعنايي ممكن در تصوير محدود مي درواقع معناي نوشتاري در تصوير لنگر مي
به  نوشتاريهرچه متن  افزايد و ميبه متن  صورت انگلي ضمني را بهمعناي  نوشتار ،بارت باور به
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او به نوع ديگري ). Ibid: 25-26( شود مي كاستهتوليد معناي ضمني از تر باشد،    تصويري نزديك
او اين اصطالح را . نامد مي 15كند و آن را بازپخش از رابطة ميان تصوير و نوشتار اشاره مي

، 16هاي مصور برد؛ براي مثال داستان كار مي بهمثابة نقش مكملي نوشتار نسبت به تصوير  به
در اين نوع ارتباط، . اند از اين جمله) Ibid: 41(هاي روايي  و فيلم 17دار هاي دنباله نقاشي - داستان

كنند و  نشيني هستند كه يكديگر را كامل مي هايي بر محور هم نوشته و تصوير هر دو سازه
بررسي رابطة تصوير و نوشتار بر تبليغات تمركز بارت براي . شود يكدستي پيام ايجاد مي

داللت  چيز بي كند؛ زيرا در تبليغات خواننده اطمينان دارد كه داللتي هدفمند وجود دارد و هيچ مي
  ). Crow, 2010: 72(شود  رها نمي

در اين رويكرد، . در رويكرد سوم، بيشتر به كاركرد اجتماعي تصوير پرداخته شده است
اي كه نوشتار محوريت دارد،  رابطه: شود ميان تصوير و نوشتار درنظر گرفته ميچند رابطه 

دهد و نوشتار معناي  تنهايي معنا را انتقال مي اي كه نوشتار حضور ندارد و تصوير به رابطه
و ليون با نگاهي انتقادي به اين باور كرس در اين رويكرد، . كند خود را بر تصوير تحميل نمي

آيي نوشتار و تصوير هميشه نوشتار مسلط است و تصوير هميشه  اينكه در همبر  بارت مبني
واسطة  هاي كودكان كه روايت فقط به گويند كه در برخي از كتاب دهد، مي نوشتار را شرح مي
شود، نوشتار هيچ نقشي ندارد و تصوير نوشتارهاي مختلفي را در ذهن  تصوير ايجاد مي
ها، رويكرد بارت قادر به تبيين عناصر ارتباط نيست و هم  عقيدة آن به. دهد مخاطب شكل مي

ها از بارت  آن. توانند در ايجاد ارتباط بر فرايند معناسازي مسلط باشند تصوير و هم نوشتار مي
بخشند  شكلي مستقل و ساختمند به پيام صورت مي هاي تصويريِ متن به كنند كه سازه انتقاد مي

 Kress( شوند پيوند داده مي) متن كالمي(ستند؛ بلكه فقط با نوشتار و لزوماً به نوشتار وابسته ني

& Leeuwen, 2006: 18-20 .(تواند  واسطة كالم مي درنتيجه، يك تصوير براي بازگويي به
يك تصوير و  -تصويرهاي بسيار متفاوتي داشته باشد و ارتباط نوع اول از جنس يك كالم

ها در كتاب خود بيشتر بر چگونگي  آن). bid: 26I(چند كالم است  -در نوع دوم يك تصوير
هاي تصويري  كنند و همچنين بررسي نقش انتخاب ترتيب تصاوير براي خوانش اثر تمركز مي

ها، هر امر زيبا  باور آن اي كه به دهد؛ به گونه ها بيشتر ازديدگاه اجتماعي رخ مي در رويكرد آن
  .محصول يك عمل اجتماعي است
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 مطالعات در ايرانپيشينة . 2- 2

تحليل دو شعر ديداري از طاهره صفارزاده براساس نظرية در ) 1388(شعيري، قبادي و هاتفي 
. اند الندوفسكي، چگونگي آميزش نوشتار و تصوير را ازديدگاه ساختاري بررسي كرده

هاي شناختي ليكاف به بررسي تطبيقي نوشتار  با نقدي بر نظرية استعاره )201: 1388(سجودي 
دليل مكانمند  ها پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه نوشتار به و تصوير و نه رابطة آن

در تحقيق ) 1390(هاتفي و شعيري . هاي قلمروي و خطي تبعيت كند از نگاشتتواند  بودن، نمي
به خوانش اثر متشكل از تصوير ) 1384(اثر عليرضا ميراسداهللا  موليمردم معخود دربارة كتاب 
) 321- 307: 1388(سجودي . اند گيرد، پرداخته هاي متفاوتي كه متن برعهده مي و كالم و به نقش

شود كه بر توليد و دريافت معنا مؤثر است؛  شناسي نوشتار به سطحي غيرزباني قائل مي در نشانه
كند و فقط به تحليل آثار  اي نمي رد نظام غيرزباني براي معناسازي اشارهاما او به چگونگي عملك

  . پردازد براساس سطح داللي پيرازباني و غيرزباني مي
هايي كه در حوزة تصويرسازي كودك درباب رابطة ميان متن و تصوير انجـام شـده،    در بررسي

لـي و يـا تزيينـي ميـان تصـوير و      اغلب به نقش هدايتگري نوشتار براي تصوير و نيـز بـه رابطـة تكمي   
 تواننـد  هـم مـي   در اين حوزه، تصـويرها . اشاره شده است - شود كه لزوماً داللتمند تلقي نمي - نوشتار

نويسـنده درنظـر گرفتـه    تصويرگر شريك ؛ درنتيجه دهندة متن گسترش و همكتاب باشند  كنندة ينيتز
رابطـة ميـان نويسـنده و تصـويرگر     گويـد   در پژوهش خود مـي ) 69: 1389(ناصراالسالمي  .شود مي

متن يا تصـوير در    و ارزش كار هريك به جايگاه مستقل كند را آشكار مي دو  تكميلي ميان اين يارتباط
بارت نزديـك   »بازپخش«كاركرد اي به همان  گونه رسد او در نظرياتش به نظر مي به. بستگي داردكتاب 

نيـز در پـژوهش خـود بـه همـان نتـايجي رسـيده كـه ناصراالسـالمي در          ) 1387(ي نبـو . شده اسـت 
بـاور نبـوي،    بـه . بر اينكه تصويرسازي در انحصـار مـتن نيسـت    نامة خود بيان كرده است؛ مبني پايان

 - صـرفاً  - شـود كـه مـاهيتي متفـاوت بـا      قرارگيري تصوير در كنار متن به تأليف اثر سومي منجر مي
  . شود اري دارد و تأويل متن و تصوير هر دو دستخوش تغيير ميتصوير يا متن نوشت

  
  رابطة تصوير و نوشتار . 3
 روالن بارت: لنگر و بازپخش. 3- 1

: شمرد بارت براي خوانش تركيب تصوير و نوشتار، نظامي متشكل از سه نوع پيام را برمي
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او براي پيام زباني . نشده شده و پيام شمايلي رمزگذاري پيام زباني، پيام شمايلي رمزگذاري
ازنظر او، پيام زباني همان متن است كه معموالً . لنگر و بازپخش: گيرد دو نقش درنظر مي

براي خواندن پيام زباني، بايد دانش پيشين . آيد اي كنار تصوير مي صورت شعار يا نوشته به
د باشد كه داللت ضمني توان هاي ثانويه هم مي پيام زباني داراي دال. زبان مورد نظر را داشت

هم نام محصولي مصرفي است و هم » زعفران«براي مثال، ). Barthes, 1977: 33(نام دارد 
  .نشان ملي است كه به كشور زعفران معروف است

كار ) متداعي(شده پيامي نمادين است كه در سطح معناي غيرصريح  پيام شمايلي رمزگذاري
مند، خود در خوانش تصوير نقش فعالي ايفا  رمزگذاري نظام كار بردن دانش خواننده با به. كند مي
نشده پيامي است كه فاقد رمزگذاري است؛ مانند  پيام شمايلي رمزگذاري). Ibid: 35(كند  مي

كند و اين در سطح داللت صريح رخ  درواقع، خواننده خود رسانه را خوانش مي. عكس
نيستند؛ زيرا معناي  پذير روند، تفكيك كار مي ها در كنار هم به وقتي اين پيام. دهد مي
تواند براي تسريع  متن كالمي هم مي). Ibid: 36(كنند  آمده را به كمك يكديگر منتقل مي دست به

دريافت معنا استفاده شود و هم ابزار قدرتمندي براي مشخص كردن معناي تصوير در ذهن 
درواقع، طوالني بودن پيام . ودش باشد كه در تبليغات بيشتر از اين نوع متون استفاده مي

و ) دهيم كه اهميت دارد البته، در ادامه نشان مي(زباني و جاي آن در تصوير اهميتي ندارد 
عقيدة بارت، متن نسبت به تصوير دو كاربرد   به. شود فقط حضور آن باعث خوانش معنا مي

  .لنگر و بازپخش: دارد
متن در يك بافت خاص لنگر دهد كه چگونه  نشان ميمفهوم لنگراندازي  با استفاده ازبارت 

لنگر ذهن خواننده را از ميان شمار گفتة بارت،  به .يابد مي قطعياندازد و در اين بافت معنايي  مي
سمتي  به »ها زنجيرة شناور مدلول«اصطالحِ خودش  هاي ممكن يك تصوير يا به بسياري از خوانش
هاي خاصي را  ها را ناديده بگيرد و دال ننده برخي دالشود خوا كند و باعث مي خاص هدايت مي

نخستين نوع در : كنند دو نوع لنگر وجود دارد كه هر دو معنا را محدود مي. مورد توجه قرار دهد
در اين سطح، متن باعث مشخص شدن . كند دهد و آن را محدود مي رخ مي 18سطح معناي صريح

شود و  خوانده مي» گذاري نام«اين كاركرد متن  .شود معناي تصوير در پاسخ به چيستي آن مي
در اين . دهد نوع دوم لنگر، در سطح معناي غيرصريح رخ مي. نامد بارت آن را معناي صريح مي

شود و وظيفة محدود كردن يا هدايت كردن  مي 19سطح، لنگر مانع از انتشار معاني غيرصريح
 

18
 Denotative    

19
 Conno tative  
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   .دار است ديگري ترجيح دارد، عهدهسمت يك معناي غيرصريح خاص را كه بر   تفسيرگر به
 مفهومو دامنة باز  شود انداخته ميترين مفهوم  تصاوير براي رسيدن به نزديكلنگر در 
معناي  لنگر به د ودوجانبه و دائمي وجود دار اي هو تصوير رابط ربين نوشتا. دشو محدود مي

در ). Ibid: 39(است هاي شناور  خوانش ترجيحي يك تصوير براي ثابت كردن زنجيرة مدلول
معنايي  كنند و چندمعنايي را به يك ها تصوير را كه چندمعنايي است، محدود مي رابطة لنگر، كلمه

متني را بر آن ) 1379(مثال، در تصويري از هلن بامبرژر كه مارگريت دوراس راي ب. دهند تقليل مي
بينيم؛ اما  ايستگاه قطاري را ميدر تصوير . نوشته، رابطة تصوير و نوشتار از نوع لنگر است

  ).32: 1379دوراس، (» قطار از پي جنگدة مان ايستگاه متروك« :كند  نوشته اضافه مي
  

  
 

  1تصوير 
  )32: 1379دوراس، (

  
اندازند و ذهن مخاطب را به معناي مورد نظر  بر تصوير لنگر مي» جنگ«و » متروك«هاي  واژه

سمت  شد، ممكن بود ذهن مخاطب به اي نمي به جنگ اشاره اگر در متن. كنند نويسنده هدايت مي
ديگري برود و علت خلوت بودن ايستگاه را ظهر گرم تابستان يا كوچك بودن دهكده و يا هرچيز 

و مفهوم ) محوريت كالم(كند  اما نوشتار معناي تصوير را مشخص مي. كند ديگري تصور 
نگاه مخاطب به تصوير به معناي پس از جنگ داند و  زدگي را علت خالي بودن ايستگاه مي جنگ

  . كند ميباز تصوير را محدود ة دامندرواقع، در شكل شمارة يك . شود محدود مي



  ...ادغام نوشتار و تصوير در                                                                                     ليال صادقي 
 

82 

براي خوانش تصوير،  - كه رواج كمتري دارد - »بازپخش«در نقش دوم نوشتار، يعني  اما
در اين ارتباط، نوشتار . شود شود كه در تصوير يافت نمي واسطة نوشتار افزوده مي معناهايي به

صورت  ، درشكل شمارة دو ديالوگ زن بهمثالبراي . نسبت به تصوير در توزيع تكميلي قرار دارد
آلودگي كارمندان اداره  خوابكند و علت از حال رفتن و  نوشتاري به تكميل معناي تصوير كمك مي

تنهايي قابل تفسير  صورت فقدان نوشتار، تصوير به طوري كه در شود؛ به با جملة زن روشن مي
تنهايي قابل  كند؛ اما به درحالي كه در لنگر، متن به محدود شدن معناي تصوير كمك مي. نيست

  .درك است
  

  
 

  2تصوير 

  
ي تكميلي وجود دارد؛ به اين صورت كه نوشتار  ا رابطهدر اين نمونه، ميان نوشتار و تصوير 

بدون خوردن  ها  آورد كه كارمندان اداره وجود مي دهد و اين باور را به دربارة تصوير توضيح مي
برخالف لنگر، هدف اين ارتباط، محدود كردن ذهن مخاطب نيست؛ بلكه . دهند كار نمي چاي تن به

  . تكميل كردن معناي انتقالي است
در . ر بازپخش، نوشتة درون يا باالي تصوير براي حركت دادن و به جلو بردن داستان استد

جوي معناي مورد و اين نقش پيام زباني، كلمه و تصوير در حركت خواننده به عقب و جلو و جست
توان گفت در بازپخش و  اي كه مي گونه گيرند؛ به نظر، هركدام با تفسير در رابطة تكميلي قرار مي

منظور منحرف شدن از  شود و نه به سوي دريافت معناي خاصي هدايت مي گر، ذهن مخاطب بهلن
 - كه مورد نظر اين مقاله است - يك معناي خاص؛ برخالف نوع سوم رابطة تصوير و نوشتار
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  .سوي معنايي استعاري است هدف، منحرف كردن ذهن مخاطب به
يان تصوير و نوشتار وجود دارد كه گونه كه پيشتر اشاره شد، انواعي از رابطة م همان

ها را تحليل كرد؛ به همين دليل براي پوشش همة انواع روابط  توان آن براساس نظرية بارت نمي
، تعامل تصوير و )2002(موجود ميان تصوير و نوشتار در چارچوب نظرية فوكونيه و ترنر 

  .كنيم نوشتار در شعر ديداري فارسي را بررسي مي
  

20ادغام مفهومينظرية . 3- 2
 

شوند كه  بندي مي صورتي منظمي هابراساس الگو ها صورت، )2002(باور فوكونيه و ترنر  به
 مختلف قلمروهاي براي بيان مفاهيم انتزاعي از طريق مفاهيم عيني در انساناق به توانايي خلّ

 مشترك اي واره طرح يك ساختار كند، اشاره دارند و آنچه اين قلمروها را به يكديگر مرتبط مي
از عملكردهاي شناختي است كه در ذهن انسان  اي مجموعه شامل »مفهومي ادغام«. است

واسطة وجود  ادغام به .شود گيرد و باعث تلفيق فضاهاي مختلف با يكديگر مي صورت مي
شود و بدون درنظر گرفتن اين فضاها، درعمل ادغامِ مفاهيم ممكن  پذير مي فضاهاي ذهني امكان

  . د بودنخواه
فضاهاي  نگاشت«و  »ساخت فضاهاي ذهني«ة دو مرحل ازساخت معنا  براساس اين نظريه،

در طول مكالمه تغيير  و بنياد است ، ساخت معنا بافتالبته. تشكيل شده است» ذهني ايجادشده
شامل نوع خاصي از اطالعات  يفضاهاي ذهن). Fauconnier & Turner, 1998: 11(كند  مي

صورت پويا  به بالقوه هاي مثابة واقعيت زاعي بوده و بههاي ذهني انت سازهاي هستند كه دار
  معناهاي نامحدودي را امكان ايجاد ها نگاشت آني ذهني و هاگيري فضا شكل .شوند انگيخته مي

  . كند فراهم مي 
صورت الگوهاي مجزا صورت  ها به ، اين ادغام)1998(فوكونيه و ترنر براساس نظر 

چهار فضا در . كنند عمل مي مفهومي هاي ادغام اي از هشبكصورت  گيرند؛ بلكه به نمي
قلمروي «كه فضاي مفهومي  21»فضاي درونداد«. 1: ند ازا گيري معنا دخيل هستند كه عبارت شكل
است  »قلمروي مقصد«كه همان فضاي مفهومي  22»فضاي برونداد«. 2. رود شمار مي به» مبدأ
هاي فضاي  نگاشت ويژگي( 2و فضاي درونداد  1نگاشت فضاي درونداد  ).2فضاي درونداد (

 
20

 Conceptual Blending Theory  
21

 Input Space 
22

 Output Space 
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 شاملكه  24»ضاي عامف«. 3 .است 23ييفضا بين مثابة نگاشت به) يك درونداد بر ديگري
 است؛ مشترك شبكه در موجود همة فضاهاي ميان و است اي واره طرح و انتزاعي ساختاري

 انتخاب به دستدرونداد  فضاهاي در موجود ساختارهاي ميان از كه ادغام فضاي حتي
فضاي « .4 .دهد را مورد استفاده قرار مي عام فضاي در ساختاري ويژگي از بخشي زند، مي

اين فضا با . گيرد شكل ميبر فضاي چهارم دو فضاي درونداد   فرافكنيواسطة  به كه 25»ادغام
آن و فرافكني  مفهوميهاي شناختي موجود در شبكة  انگاره نگاشت بخشي از ساختارها با

موجب نوظهور را  يساختار گيرد و چهارم شكل ميبه فضاي درونداد  ساختار از فضاي
  ). Fauconnier, 1994: xliii( است مرتبط استنباط انسان و ة استداللقو شود كه با مي

از يك ساختار بر بخشي از ساختار ديگر و همچنين بخشي از براساس اين نظريه، بخشي 
شود تا داللت ضمني شباهت ميان دو امر ايجاد  يك نقش بر بخشي از نقش ديگر نگاشت مي

شده از يك فضا به فضاي ديگر بر  درواقع، مفاهيم نگاشت). Joy Et al., 2009: 45(شود 
گيرد كه مفاهيم جديدي در  ورت ميشود و در آن فضا تركيبي ص فضاي ادغام فرافكني مي
  .آيد وجود مي درك و تفسير خواننده به

در ادغام، دو مفهوم مشابه و مخالف و يا . ادغام داراي ظرفيت مناسبي براي تفكر و زبان است
شوند تا باعث  ها وجود داشته باشد، با هم تركيب مي نزديك به صورتي كه امكان تصادم ميان آن

  ).Fauconnier & Turner, 2002: 130(و معنايي تازه شوند ايجاد ساختار جديد 
  

 تصوير و نوشتار در مطالعات شناختي. 3- 1-2

بندي كرس و  رويكرد ديگري براي بررسي رابطة تصوير و نوشتار وجود دارد كه در حوزة تقسيم
 اين رويكرد، بررسي رابطة تصوير و نوشتار در. از آن نامي برده نشده است) 2006(ليون 
در اين رويكرد، به . است) 2002(شناسي شناختي و با استفاده از الگوي فوكونيه و ترنر  زبان

شده كه البته، بيشتر مطالعات دربارة تبليغات و   چگونگي ادغام تصوير و نوشتار و انواع آن پرداخته
نه خود و  - ها و از سوي پيروان فوكونيه و ترنر هاي درسي يا مجالت و روزنامه تصاوير كتاب

   .بوده است - ها آن
به بررسي ارتباط نوشتار با نمودارهاي آكادميك پرداخته و ) 2005( 26اوسبورن در اين ميان،

 
23
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24

 Generic Space 
25
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26

 Osborn   
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با ) 2003( 27همچنين، ادوين هاتچينز. كاربرد نظريه را در اين فضا به تصوير كشيده است
و ترنر افزوده است؛  را به مباني نظري فوكونيه 28نگاهي به نظريات بارت، اصطالح لنگر عيني نيم
كه ترنر و فوكونيه نيز بعدها از آن استفاده كردند و هاتچينز به چگونگي كاربرد اي  گونه به

نظر هاتچينز، دو گونه روش براي  به. اصطالح خود از سوي فوكونيه و ترنر انتقاد كرده است
فرايندهاي بينافردي و  يكي الگوي فرهنگي است كه با تركيب: يابي به ثبات معنايي وجود دارد دست
كند؛ ديگري تعامل ميان ساختار مفهومي و ساختار عيني است  فردي ثبات معنايي ايجاد مي درون

واسطة آن، ساختارهاي عيني بر فضاي ادغام فرافكني  شود و به كه باعث ايجاد ثبات مفهومي مي
ضاهاي درونداد در فضاي باور هاتچينز، برخي ف به. شوند تا ادغام مفهومي ثابتي ايجاد كند مي

توانند بر  اين الگوهاي دريافتي مي. ادغام ممكن است به ساختارهاي فيزيكي در جهان اشاره كنند
  . مثابة لنگري فيزيكي عمل كنند فضاي ادغام به

يافته  كند كه در آن الگوهاي كنش تجسم معرفي مي »29توري«آرتور گلنبرگ مفهومي را به نام 
بر عينيت و  »توري«و  »لنگر عيني«هر دو مفهوم  .شوند حافظه تركيب ميبا الگوهايي از 

بينانه سروكار دارد؛ درحالي  بيني واقع كنند؛ اما اصطالح اول با درك و پيش يافتگي تأكيد مي تجسم
  . كه اصطالح دوم با ثبات عملكردهاي ذهني پيچيده

. اند را در تبليغات بررسي كردهنيز ارتباط نوشتار و تصوير ) 2009(و ديگران  30آناما جوي
نيز تبليغات استعاري در محصوالت ) 2012(به پيروي از آنان، كساني مانند رستمي و ديگران 

ايراني را با اين رويكرد بررسي كرده و البته، فقط به توصيف اين نظريه در تبليغات ايراني 
لنگر «هاتچينز، اصطالح نيز در ادامة بحث ) 2009( 31كني چو و فاكس هارلي. اند پرداخته
شود،  ها، در اين نوع لنگر كه در تصاوير متحرك يافته مي عقيدة آن به. را افزودند 32»ارتجاعي

پذير و شناور  مبنا در بازنماييِ انعطاف گشوده و عينيت و اين تخيل پايانشود  تخيل محدود نمي
رپي اين است كه ارتباطي اين نظريه نيز مانند لنگر د. شود صورت تصوير متحرك ظاهر مي به

  .ميان زبان و تصوير در تبليغات براي رسيدن به معنايي مشخص ايجاد كند
اما مطالعاتي كه در زمينة ارتباط نوشتار و تصوير در ادبيات در چارچوب نظرية ادغام 

در اين پژوهش برآنيم تا كارايي اين نظريه را در . اي ندارد انجام شده است، چندان پيشينه
نوشتاري محك بزنيم و چگونگي سازكار انواع مختلف تصاويري را كه  - تحليل متن تصويري

 
27

  
28

 Material anchor  
29

 Mesh   
30  
31

  
32

 Elastic anchor 



  ...ادغام نوشتار و تصوير در                                                                                     ليال صادقي 
 

86 

دليل ماهيت فضاي ادبي، نوع  كنند، نشان دهيم و اينكه چگونه به ك ميبه خوانش متن كم
   .جديدي از ارتباط ميان تصوير و نوشتار قابل بررسي خواهد بود

  
  هاي مفهومي ادغام تصوير و نوشتار شبكه. 4

در اين پژوهش، از اين چارچوب . كند اي است كه تلفيق چند فضاي مختلف را تبيين مي ادغام نظريه
فوكونيه . شود مثابة يك متن واحد استفاده مي نشان دادن چگونگي تركيب نوشتار و تصوير به براي

، »سادهشبكة «صورت  ادغام به: شمرند چهار نوع ادغام را براي ساخت معنا برمي) 2002(و ترنر 
از اين پژوهش براي بررسي رابطة تصوير و نوشتار در . »اي حوزهچند«و » اي حوزه تك«، »گون آينه«

  :شود كه نمودار كلي آن به شرح زير است اين انواع و فضاهاي ذهني استفاده مي
  

  
  روابط فضاهاي مفهومي 1شكل 

 فضايينگاشت بينا

 فرافكني فرافكني

 1فضاي درونداد 

 فضاي عام

 )اشتراكات(

 2فضاي درونداد 

 )تفسير نو(فضاي ادغام 
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شود و براي  اي است كه به افزودن معناي جديد منجر مي ادغامِ مفهومي عملكرد ذهني پايه
. اساسي داردويژه علوم اجتماعي و رفتاري نقشي  ساخت معنا در زندگي روزمره، هنر، علم و به

صورت گزينشي برخي عناصر  ماهيت اين عملكرد، ساخت تناسب نسبي ميان دروندادهاست تا به
رسد ادغام مفهومي نگاه جديدي بر  نظر مي به. اين دروندادها بر فضاي ذهني ادغام فرافكني شوند

يك فضا بر باشد؛ زيرا در اين شبكة مفهومي، ديگر ) 1977(ازديدگاه روالن بارت » لنگر«مفهوم 
هاي خود و ادغام با فضاهاي ديگر و  اندازد و هر دو فضا امكان انتقال ويژگي ديگري لنگر نمي

اگر : كند گونه تعريف مي را اين» لنگر عيني«مفهوم ) 1 :2005(هاتچينز . ساخت متني جديد را دارند
نتزاعي فرافكني يك فضاي درونداد داراي ساختار عيني بر يك فضاي درونداد داراي ساختار ا

براساس رويكرد شناختي، . شود اي نو با مفهومي عيني ساخته مي شود، در فضاي ادغام پديده
كند و  انسان براي درك جهان اطراف خود همواره مفاهيم انتزاعي را بر مفاهيم عيني نگاشت مي

ينز با نگاهي به گويا هاتچ. ديدگاه هاتچينز، لنگر عيني براي ثابت كردن نقش ساختار عيني است از
مفهوم لنگر در رويكرد بارت، اصطالح لنگر را براي مفهوم مورد نظر خود در نظرية ادغام وضع 

كار  طور كه در نگاه بارت، لنگر براي ثابت كردن معنا و هدايت ذهن مخاطب به كرده و همان
در ذهن مخاطب رفته، در اينجا نيز نقش لنگر عيني همان عينيت بخشيدن به ساختار انتزاعي  مي
مثابة انتزاع و  تواند فراتر رود و به ادغام نوشتار و تصوير به اما اين نوع نگاه از اين هم مي. است

ها پيوند زدن مفاهيم  اند كه نقش آن فوكونيه و ترنر از چهار نوع ادغام ياد كرده. عينيت منجر شود
ور ادغام دو رسانة متفاوت منظ در اين پژوهش، اين پيوند به. براي ساخت معناي جديد است

توانند  ها مي جز ادغام نوع اول، بقية انواع ادغام شود كه البته به نوشتار و تصوير درنظر گرفته مي
  :تمام روابط موجود ميان اين دو رسانه را دربرگيرند

  
  33ادغام در شبكة ساده. 4- 1

عناصر از يك . در اين نوع ادغام، يك درونداد شامل يك قاب و ديگري شامل عناصر خاصي است
. شوند نگاشت مي» نقش«مثابة  به) قاب(بر فضاي درونداد ديگر  »ارزش«مثابة  فضاي درونداد به

كند كه كنش خاصي  اي و قراردادي است و فضايي ذهني ايجاد مي واره مثابة دانش طرح يك قاب به
بر فضاي  »ارزش«در اين نوع رابطه، در فرافكني . دهد ملزومات و فرايندهايش در آن رخ مي با

نقش  - هاي يك درونداد با ارزش درونداد ديگر ادغام، و مفهومي تركيبي از ارزش ادغام، نقش
 

33
 Simplex networ k 
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 3تصوير 

 )51: 1381عبدالرضايي و شاهرودي، ( 

-Joy Et al., 2009: 28(است هاي هر دو فضا شكل گرفته  شود؛ مفهومي كه از ويژگي ايجاد مي

منزلة  ها به منزلة فضايي عيني با زنجيرة ارزش عبارت ديگر، در اين نوع ادغام، ساختار به به). 29
گيرد كه شامل ساختار درونداد اول و  شود و فضاي جديدي شكل مي فضايي انتزاعي ادغام مي
  . ارزش درونداد دوم است
 - فضاي درونداد دومشمار آورد و از آنجايي كه  توان ادغامي نوآورانه به اين ارتباط را نمي

كه بيشتر در  - در اين نوع رابطه. شود فاقد قاب است، هيچ تضادي ميان دو فضا ايجاد نمي - ارزش
مثابة ساختار  واره و روابطش در يك درونداد به بخشي از يك قاب يا طرح - زبان روزمره رايج است

در فضايي ديگر در فضاي ) رهاي بدون ساختا ها يا پديده تجربه(ها  مثابة ارزش آن با عناصري به
  ).Fauconnier, & Turner, 2002: 120(شوند  ادغام تركيب مي

ويژه  كنند؛ به زمان عمل مي صورت هم گاهي چند نوع ادغام براي ساخت يك تفسير با يكديگر به
براي مثال، . گيري يك فضا درنظر گرفت توان فقط يك نوع ادغام را براي شكل در متون ادبي كه نمي

در زير مشاهده ) 1381( شينمامجموعة شعر  رابطة ميان تصوير و نوشتار، بخشي از در
گيري آن دخيل نيست؛ اما بخشي از آن  يقين فقط شبكة سادة ادغام در شكل شود كه به مي
زيرا براي گريه « :شده است  در باالي تصوير نوشته .گيرد واسطة اين نوع ادغام شكل مي به

  ).51: 1381عبدالرضايي و شاهرودي، ( »كنند؟ آب ميها سفر به سطح  ماهي
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ها  شود كه در ساحل آن يك ماهي مرده است و آدم در اين تصوير دريايي ديده مي
در خود تصوير، انسان و ماهي در محور . اند جاي ساحل، در ميان آب دريا ايستاده به

گيرد؛ با اين  شوند و مكان انسان در دريا و مكان ماهي بر خاك قرار مي جا مي به جانشيني جا
  ).جا همان(اند و ماهي مرده است  ها زنده مانده تفاوت كه انسان

فضاي ساختاري، . در اين نوشته، سطح آب در باالي تصوير است و خاك در پايين آن
ماهي و انسان ادغام » ارزش«ا فضاي انتزاعي هايش ب با همة نقش» جهت«تصويري و عيني 

» زنده بودن«ها ارزش  ها در فضاي ساختاري باال به آن اي كه قرار گرفتن انسان گونه شوند؛ به مي
اما . دهد را مي» مرده بودن«ها ارزش  ها در فضاي ساختاري پايين به آن و قرار گرفتن ماهي

متن و قرار گرفتن انسان در باالي تصوير و ماهي  حضور دو نوشتار يكي در باال و يكي در پايين
انسان و ادغام ساختار  »ارزش«با » باال«هاي  اي سادة ساختار و نقش در پايين، باعث ادغام شبكه

  .شود ماهي مي» ارزش«با  »پايين«هاي  و نقش
آن ها ردپاي  هنوز بر ماسه«: كه عبارت است از خورد چشم مي هاي ب در پايين تصوير نوشته

. ها آب نيستند اما راكدند گذرند، آدم ها مثل ابر، از دوردست مي هنوز بعضي. گمشده در پيش است
  ).جا همان(» .اند جايي هستند كه از ازل بوده هنوز همان

كنند؛ البته  ها براي گريه به سطح آب سفر مي شود كه ماهي در نوشتار باالي تصوير گفته مي
 - كه در ادامه توضيح داده خواهد شد - اي حوزه ز ادغام به نام تكانسان و ماهي در نوع ديگري ا

شود و  ها گفته مي سپس در نوشتار پايين تصوير، از راكد بودن انسان. شوند به يكديگر شبيه مي
شود كه انسان در نوعي ديگري از ادغام و در تكملة تفسير شعر همچون ماهي  اين باعث مي

ها نيز با آب خواهند  اش راكد شده است؛ آدم مرده و زندگي درنظر گرفته شود كه پس از سفرش
  .رفت و در آب خواهند مرد
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   34گون ادغام در شبكة آينه. 4- 2

ها،  كند و ماهيت كنش گون قابي است كه همة فضاهاي ذهني را به يكديگر متصل مي شبكة آينه
در اين نوع ارتباط  .پيوندد منظور ايجاد شباهت به يكديگر مي رويدادها و مشاركان را به

صورت  تصوير و نوشتار، همة فضاها قرينة يكديگرند و همتاها از يك فضا به فضاي ديگر به
اي كه بخشي از يك ساختار بر بخشي از ساختار ديگر  گونه اند؛ به متناظر با يكديگر در ارتباط

مني شود تا داللت ض و همچنين بخشي از يك نقش بر بخشي از نقش ديگر فرافكني مي
  ). Joy Et al., 2009: 45(شباهت ميان دو امر ايجاد شود 

خوبي مشـاهده   توان اين رابطة آينگي را به براي مثال، در شعر ديداريِ تصوير شمارة چهار مي
پيچيـدن طنـاب   «، ساختار انتزاعي و مفهومي )نوشتار(به اين ترتيب كه در فضاي درونداد اول . كرد

 
34

 Mirror networ k 

 

 

  

 

 

  )تفسير نو(فضاي ادغام 
انسان داراي مرتبة باال و ماهي داراي مرتبة پايين 
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در فضـاي درونـداد    »ها به دور كملـة گلـو   پيچيدن كلمه«ساختار عيني و تصويري  بر» به دور گلو
شود؛ درنتيجه تمام معاني متداعي حـوزة درونـداد اول بـر تمـام معـاني       فرافكني مي) تصوير(دوم 

هـاي غيـر پيچيـده زدن      حـرف «شود؛ به اين صورت كه  متداعي حوزة درونداد دوم نيز فرافكني مي
در اين انتقـال مفهـومي از فضـاي انتزاعـي     . است »پيچد طناب دور گلو مي«مانند  »پيچد دور گلو مي

گيـري   ، در فضـاي ادغـام باعـث شـكل    »طنـاب دور گلـو پيچيـدن   «بـه  » هاي غيرپيچيده زدن حرف«
خفـه  «و همچنـين  » طنـاب پيچيـدن  «و  »حـرف غيرپيچيـده زدن  «شود و آن، تلفيق  مفهومي تازه مي

  . شوند است كه هر دو به مرگ منجر مي» شدن با طنابخفه «و » حرف زدن ازشدن 
 

  
  

  4تصوير 
 )56: 1381آزرم، (

  

ازلحاظ تصويري، نوع نوشتار مانند پيچيدن طناب به دور گلو است و مفهوم نوشتار هم به 
صورت و ماده در داللت حاصل وحدت «كه  از آنجايي. كند پيچيدن طناب به دور گلو داللت مي

شود  صورت ساده نوشته مي نوشتار در ابتدا به توان گفت ، مي)154: 1391 صادقي،(» شعر است
پيچد و اين پيچيده شدن نوشتار به دور كلمة گلو، مانند پيچيدن طناب  و در ميانه به دور خود مي

پس از بخشي كه . شود لحاظ نوشتاري ارائه مي لحاظ تصويري و هم به به دور گلو، هم از
شود كه از حالت پيچيدگي به حالتي صاف  د، دوباره سطري ديده ميده پيچيدگي را نشان مي

كنند، پيكرش را صاف روي زمين  پوش مي ازلحاظ تصويري، وقتي جسد را كفن. شود تبديل مي
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، ازلحاظ »شده حاال البته توي كفني«: شود خوابانند؛ درنتيجه سطري كه در آن نوشته مي مي
در سطر آخر، سفيد . كند پوش داللت مي ن جسد كفننوشتاري و تصويري بر حالت قرار گرفت
گذارم  سفيد مي(و هم ازلحاظ مفهومي ) سفيدي صفحه(گذاشتن بقية سطرها هم ازلحاظ تصويري 

گون در اين  درواقع، بيش از سه ادغام آينه. كند داللت ميبه مرگ و دنياي پس از آن ) اش را بقيه
تقارن حالت طنابي كه صاف است با كالمي كه صاف  :ازاند  شود كه عبارت بخش از شعر ديده مي

كنده است، پيچيده شدن طناب به دور گلو با پيچيده شدن نوشتار به دور كلمة گلو،  و رك و پوست
صاف شدن نوشتار با صاف خواباندن جسد و همچنين سفيد رها كردن فضاي كاغذ با 

  :توان به صورت زير نشان داد مي نمودار اين ادغام را. ناشناختگي و ابهام فضاي پس از مرگ
  

    
  

 

  

 

 

  

 

 

  فضاي عام 
  پيچيدن، مردن

  

  )تفسير نو(فضاي ادغام 
 مرگ به دليل فقدان آزادي كالم

  فضاي درونداد تصويري
  

چيدمان حالت (كنش 
خط صاف، خط ): ها كلمه

 پيچ خورده، خط صاف

  فضاي درونداد نوشتاري
  

حرف رك : كنش
زدن، خفگي با طناب، 

 مردن

  4گون تصوير  اي آينه نمودار شبكه 3شكل 
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تعامل ميان فضاي درونداد نوشتار و فضاي درونداد تصوير به تفسيرِ مفهوم كلي شعر 
كه  اي گونه  شود؛ به هاي مختلف و با توجه به درك مخاطب در فضاي ادغام منجر مي شكل به

گون شكل  شود، در اين ادغام آينه ها ايجاد نمي تك عبارت مفهومي كامالً نو كه در بررسي تك
هايي  گونه شباهت ميان دو فضا، شباهت درواقع، در اين نوع ادغام بدون وجود هيچ. گيرد مي

يكي از مفاهيم احتمالي ممكن است اين باشد كه . انجامد شود كه به تفسير نوظهوري مي ايجاد مي
شود و مرگ گوينده  شود، كالم مانند طناب به دور گلو پيچيده مي وقتي كالمي آشكارا گفته مي

پس در فضاي ادغام . دهد كه آزادي كالم وجود ندارد رسد كه اين اتفاق در فضايي رخ مي فرامي
  .شود گفتن باعث مرگ مي شود كه در جايي كه آزادي نباشد، ساده سخن م ساخته مياين مفهو
  

  35اي حوزه ادغام در شبكة تك. 4- 3
دهد كه دو فضاي درونداد داراي دو قاب كامالً مختلف هستند  اي زماني رخ مي حوزه شبكة تك

اين نوع ادغام  ويژگي. شود دهي به فضاي ادغام فرافكني مي ها براي شكل و فقط يكي از قاب
  نوعي گسترش قاب يكي از فضاهاي  دهندة فضاي ادغام به اين است كه قاب تشكيل

  . درونداد است
دهندة  نوعي همان نگاشت استعاري از مبدأ به مقصد است كه قاب شكل اي به حوزه شبكة تك

ست گيرد، حوزة مقصد ا فضاي ادغام همان حوزة مبدأ، و دروندادي كه مركز توجه قرار مي
)Fauconnier & Turner, 2002: 126 .(اي، فرافكني به فضاي ادغام امري  حوزه در شبكة تك

سازد؛ به  قاب فضاي ادغام را مي) ماهي(ديگري و نه ) انسان(يكي از دروندادها : غيرمتقارن است
. ستمثابة پايين است؛ پس باال مانند پايين ا مثابة باال مانند ماهي به اين صورت كه انسان به
صورت مستقيم شباهتي به عناصر فضاي درونداد ديگر ندارد  ساز به درنتيجه، عناصر فضاي قاب

  .و كانون توجه انسان است نه ماهي

 
35
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اثر  بحر مكتوببراي روشن شدن چگونگي عملكرد اين نوع ادغام، به مثال ديگري از كتاب 
شود؛  در تصوير شمارة پنج نقشي از مسيح مصلوب ديده مي. دهيم مارگريت دوراس ارجاع مي

شود؛ زيرا انتقال اين مفاهيم برعهدة تصوير گذاشته  اي نمي اما در متن به مسيح و صليب اشاره
در انگاشت مسيح  پيش. كند رسد تصوير معناي متن را محدود مي نظر مي اي، به گونه شود و به مي

اي است كه در  ذهن مخاطبانِ مختلف متفاوت است و اينكه مسيح مرده است يا زندة جاويد، مسئله
دانم اين واقعه چطور رخ  هنوز نمي«: شود انگاشت مخاطب حضور دارد و متن چنين آغاز مي پيش

منظورم حياتي است كه متوقف مانده، حياتي كه مرگ را براي تمام اعصار مكتوم . داده است
  .»گذارد مي

  

 

 

  

 

 

  2فضاي درونداد 
  
  ماهي

  ين، آبپاي
  مرده

  1فضاي درونداد 
  
  انسان
  باال، ابر
  زنده

 

  فضاي عام 
  ماهيت، حالت

  

  )تفسير نو(فضاي ادغام 
رود و به   ميبه باال) مانند آبي كه تبخير شده و(انسان 

  .ستانسان مانند ابر گذرا. شود ابر تبديل مي
 

 3اي تصوير  حوزه اي تك نمودار شبكه 4شكل 
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   5تصوير 

 )20: 1379دوراس، (
  
  

شود؛ يعني قاب تصوير  دهي به فضاي ادغام فرافكني مي ها براي شكل در اين مثال، يكي از قاب
ويژگي اين نوع ادغام . كند هاي خود را براي ساخت معناي جديد به فضاي ادغام منتقل مي ويژگي

نوعي گسترش قاب يكي از فضاهاي درونداد  بهدهندة فضاي ادغام  اين است كه قاب تشكيل
 2شود، به قاب درونداد  ها اشاره مي آن  رود و مسئلة مرگ و حيات كه در متن به شمار مي به

  .شود مربوط است كه به فضاي ادغام منتقل نمي
پذيري دو فضاي درونداد تصوير و نوشتار  در فضاي عام اشتراكات، فضاها باعث قياس

دهد، تلفيقي از فضاي نوشتار و تصوير است و  در فضاي ادغام رخ مي شوند و آنچه مي
اما . شود گيري معنايي جديد در فضاي ادغام مي شده ميان دو تضاد باعث شكل چالش ايجاد

آمده در فضاي ادغام با توجه به  دست در اين متن، تصوير بر متن غلبه دارد و معناي به
تنهايي ظاهر شود، كسي نخواهد فهميد  گر نوشتار بهدهد كه ا فضاي درونداد تصويري رخ مي
  .عنوان رازي مورد ترديد قرار گرفته است كه مسئلة مرگ و زندگي مسيح به
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  5اي تصوير  حوزه اي تك نمودار شبكه 5شكل 

  36اي ادغام در شبكة چندحوزه. 4- 4
اين نوع ادغام، ادغامي مركب است كه ظرفيت مناسبي براي تفكر و زبان دارد و داراي فضاهاي 

هاست كه در فضاي  هايي از همة قاب ساز دربرگيرندة بخش يك فضاي قاب. ساز مختلفي است قاب
اي،  حوزه در اين نوع ادغام مانند ادغام تك. شود منحصر به خود منجر ميو   ادغام به ساختار تازه
شوند تا باعث  ها وجود دارد، با هم تركيب مي صورتي كه امكان تصادم ميان آن دو مفهوم مخالف به

البته، اين تصادم براي ساخت ). Ibid: 130(ساز جديد و معنايي تازه شوند  ايجاد يك ساختار قاب
چگونگي . شود برانگيزي باعث خالقه بودن آن مي كند و اين چالش مشكلي ايجاد نميشبكة مربوطه 

دهد براي ساخت معنا در  گيري اين نوع ادغام براي ساخت معنا در شكل شمارة يازده نشان مي شكل
 

36
 Double-Scope Networ k 

 

 

  

 

 

  )تفسير نو(فضاي ادغام 
مسيح رازآلودگي تسليم شدن او در  چهرة مجسمة بي

  .دهد به صالبه كشيده شدن را گسترش مي

  فضاي عام 
  ماهيت، حالت

  

  فضاي درونداد نوشتار
  

  مانده حيات متوقف
  مكتوم ماندن 

  مرگ
  واقعه
  

  فضاي درونداد تصوير
  
  مسيح مجسمة

  ةمجسم چهرگي بي
  صليب

  تسليم شدن
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، چگونه اين فضاها با يكديگر در ارتباط هستند و 

براي اثبات چگونگي ارتباط تصوير با متن، شعر ديداري مورد نظر براي چهار گروه و 
جاي تصوير نان سنگك، 

هايي دربارة شعر  م و درخت گذاشته شد و پرسش
بارت . توان تأثير تصوير بر تفسير متن را مالحظه كرد

بيني خاصي نكرده بود و از آنجايي كه لنگر 
بندي جديدي قائل شد كه 

شوند و تفسيري  هاي نوشتار ادغام مي
 . 

شد، تفسير نوشتار به اين 
صورت بود كه زندگي مانند هواپيمايي است كه فراز و فرودهايي دارد و اين خانواده هم اكنون در 
و مثابة نقص فني هواپيما 
مثابة سقوط هواپيما درنظر گرفته شد كه براساس نمودار، 
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، چگونه اين فضاها با يكديگر در ارتباط هستند و هاي شاهرودي افشينشعري ديداري از مجموعة 
  .كنند پذير مي را امكانتفسيري نو 

  

.   
  6تصوير 

  )57: 1388شاهرودي، (

براي اثبات چگونگي ارتباط تصوير با متن، شعر ديداري مورد نظر براي چهار گروه و 
جاي تصوير نان سنگك،  هاي ارسالي، به در متن. درمجموع چهل نفر از خوانندگان ارسال شد
م و درخت گذاشته شد و پرسشچهار تصوير متفاوت اعم از هواپيما، كوسه، قل

توان تأثير تصوير بر تفسير متن را مالحظه كرد هاي خوانندگان مي در پاسخ. 
بيني خاصي نكرده بود و از آنجايي كه لنگر  براي اين نوع ارتباط ميان تصوير و نوشتار هيچ پيش
بندي جديدي قائل شد كه  شود، بايد به تقسيم ميمعنايي متن در تصوير در چنين متوني مشاهده ن

هاي نوشتار ادغام مي هاي تصوير با برخي ويژگي براساس آن، برخي ويژگي
. كنند دهد، در فضاي ادغام ايجاد مي تنهايي ارائه مي وراي آنچه نوشتار به

شد، تفسير نوشتار به اين  براساس پاسخ خوانندگان، در جايي كه تصوير هواپيما مشاهده مي
صورت بود كه زندگي مانند هواپيمايي است كه فراز و فرودهايي دارد و اين خانواده هم اكنون در 

مثابة نقص فني هواپيما  مثابة خلبان، سختي زندگي به پدر به. سراشيبي زندگي خود قرار دارند
مثابة سقوط هواپيما درنظر گرفته شد كه براساس نمودار،  بدبختي اقتصادي و مشكالت خانواده به

جستارهاي زباني
 

شعري ديداري از مجموعة 
تفسيري نو 

  
براي اثبات چگونگي ارتباط تصوير با متن، شعر ديداري مورد نظر براي چهار گروه و 

درمجموع چهل نفر از خوانندگان ارسال شد
چهار تصوير متفاوت اعم از هواپيما، كوسه، قل

. مطرح شد
براي اين نوع ارتباط ميان تصوير و نوشتار هيچ پيش
معنايي متن در تصوير در چنين متوني مشاهده ن

براساس آن، برخي ويژگي
وراي آنچه نوشتار به

براساس پاسخ خوانندگان، در جايي كه تصوير هواپيما مشاهده مي
صورت بود كه زندگي مانند هواپيمايي است كه فراز و فرودهايي دارد و اين خانواده هم اكنون در 

سراشيبي زندگي خود قرار دارند
بدبختي اقتصادي و مشكالت خانواده به
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اما در جايي كه تصوير كوسه . را از اين شعر برداشت كرد »مثابة هواپيما زندگي به«توان استعارة  مي
انواده را اي اين خ هاي زندگي مانند كوسه سختي«گذاشته شد، برداشت خوانندگان اين بود كه 

در جايي كه تصوير درخت گذاشته . كند و يا خطري مانند كوسه اين خانواده را تهديد مي »درد مي
دريافت  »مثابة درخت انسان به«شد، اغلب پايان خوشايندتري براي شعر درنظر گرفته شد و استعارة 

اي  چنين رابطه. بماند شد كه بايد دربرابر مشكالت اقتصادي و اجتماعي استقامت داشته باشد تا زنده
  .راحتي در نظرية ادغام قابل تبيين است بيني نشده بود؛ اما اين رابطه به در نظرية بارت پيش

  
  

  
  
  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  6اي تصوير  اي چندحوزه نمودار شبكه 6شكل 
  

 

 

  

 

 

  عام  فضاي
  ماهيت، حالت

  

  فضاي درونداد نوشتار
  

  زندگي
  پدر

  مشكالت
  رفتن، مرگ
 جامعه و فرد

فضاي درونداد تصوير
  
  هواپيما
  خلبان
  نقص فني

  مهاجرت، سقوط
 آسمان و هواپيما

  
  )تفسير نو(فضاي ادغام 

كند، پس  ط مياگر آسمان توفاني باشد، هواپيما سقو
 .گرو سرنوشت جامعه استسرنوشت فرد در
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  گيري نتيجه. 5
زمينة رابطة تصوير و  هاي مختلف در در اين پژوهش، نخست به معرفي نظريات و تحليل

شناسي اجتماعي پرداختيم و سپس نشان داديم كه  نوشتار ازديدگاه ساختاري و نشانه
گيري انواع روابط  چگونگي شكلگوي  تواند پاسخ رويكرد شناختي براي تحليل تصوير مي

همچنين، رابطة . ها در ذهن باشد تصوير و همچنين چگونگي عملكرد آنممكن ميان نوشتار و 
از آنجايي . دهد، بررسي كرديم ديگري را كه برمبناي افزايش معنا، تصوير در متن شكل مي
هاي متون ادبي است، تصوير به  كه در ادبيات توليد معناهاي متكثر و ممكن يكي از دغدغه

درنتيجه، از آنجايي كه همة انواع  .گذارد ر متن تأثير ميشود و بر تفسي بخشي از متن بدل مي
شوند، در اين  هاي موجود ميان تصوير و نوشتار با رويكرد بارت و كرس تبيين نمي رابطه

گيري معناي متنِ متشكل از نوشتار و تصوير در ذهن  مقاله براي تبيين چگونگي شكل
براي ) 2002(الگويي كه فوكونيه و ترنر خواننده و نيز تأثير تصوير بر تفسير نوشتار از 

سرانجام، به مطالعة ارتباطي . كنند، بهره برديم نشان دادن عملكرد استعاري ذهن استفاده مي
تازه ميان تصوير و نوشتار پرداختيم كه براساس آن، تصوير باعث تغيير معناي استعاري 

جهت  تبديل نوشتار به تصوير درهمچنين، با استفاده از اين رويكرد فرايند . شود نوشتار مي
  . سازي و متن شدگي را تبيين كرديم معنا
  
  ها نوشت پي. 6

1. Mukarovsky 

2. Honzl 

3. Bogatyrev 

4. Schefer 

5. Lindekens 

6. Metz 

7. Nattiez 

8. Fresnault-Deruelle 

9. Hodge and Kress 

10. Threadgold 

11. Thibault 

12. O’Toole 

13. Van Leeuwen 

14. anchorage  
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15. relay 

16. cartoon  

17. comic strip 

18. denotative    

19. connotative  

20. conceptual blending theory 

21. input space 

22. output space 

23. cross-space mapping 

24. generic space 

25. blending space 

26. Osborn  
27. E. Hutchins  
28. material anchor  
29. mesh  
30. A. Joy 
31. Kenny K.N. Chow & D. Fox Harrell 

32. elastic anchor 
33. simplex network 
34. mirror network 

35. single-scope network 

36. double-scope network 

  
  منابع. 6
 .مؤسسة فرهنگي هنري سناء دل: تهران. اسمش همين است). 1381(آزرم، محمد  •
 .نيلوفر: تهران. ترجمة قاسم روبين. بحر مكتوب). 1379(دوراس، مارگريت  •
تطبيقي آثار كالمي و بررسي : شناسي زمان و گذر زمان نشانه« ).1388(سجودي، فرزان  •

 .206-167صص. علم: تهران .شناسي نظريه و عمل نشانهدر  »تصويري
با نگاهي به رسانه، ادبيات و هنر : شناسي نوشتار نشانه«). 1388( ------------- •

 .330- 283صص. علم: تهران. شناسي نظريه و عمل نشانهدر  »خوشنويسي
نشر : شيراز. شعرهاي ديداري :هاي شاهرودي افشين). 1388(شاهرودي، افشين  •

 .سرا داستان
معنا در تعامل متن و «). 1388(شعيري، حميدرضا، حسينعلي قبادي و محمد هاتفي  •
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