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 چند وجهی چیست؟تحلیل گفتمان 

احاطه شده است. این اصطالح، « 5گفتمان»تاریخچه تحلیل گفتمان با ابهامی پیرامونِ نام 

قرار دارد. به طور کلی، « 6نشانگر»گیرد که در جایی میان دو قلمرو وسیعی از معنا را دربرمی

کشف »و  «های مربوط به بسطِ زبان در حال استفادهارائه گزارش»ممکن است چیزی شبیه به 

در زبان «. باشد 7های شبهِ متنیهای برجسته اجتماعی، سیاسی، روانی در موجودیتویژگی

( استفاده از 9های، عموماً تأکید و تمرکز عمده بر درک ارتباط بین )محیط8شناسیِ اجتماعی

؛ 1972، 1966؛ البوف، 1964( زبانِ مورد استفاده بوده است )هایمز، 10هایزبان و )ویژگی

 (. 1984شتاین، برن

-عنوان پیشتر و بهو معانی و آثار آن، برجسته« اجتماعی بودن»در چنین کارهایی، 

-کند، گفتگو با چه کسی صورت میشود: چه کسی صحبت میدر نظر گرفته می 11زمینه

هایی. این عوامل و اهداف ردّی از پذیرد، در چه زمانی، با چه اهدافی و با استفاده از چه روش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2منددر کارهای اولیه البوف یا منظم و قاعده 1خواه جزئیات تلفظ -گذارند  ه جا میخود ب

در « 4کدها»، که منجر به توسعه مفهوم 3بودنِ استفاده از محدوده خاصی از منابع زبانی

 شود. نظریه برنشتاین می

یا شناسیِ اجتماعی محور هستند و نه با محوریت زباندر رویکردهایی که بیشتر زبان

را در « 5رسمی»توان نظامات و قواعدی از نوع شناسی، تأکید بر این بوده است که آیا میجامعه

جمله، متمایز کرد و تشخیص داد؛ تا حدودی شبیه به « فراتر از»گفتار و نوشتار « بسطِ»

در ارتباط با جمله به وجود آورده بود؛ چه در  1970شناسی در دهه مواردی که زبان

از سازماندهی زبان  6مآبانههای چامسکیی آمریکایی در اواسط قرن و چه در برداشتساختارگرای

به  - 7شناسیِ متنیتر از آن. برای کارهای نوع دوم، اصطالح زباندر سطح جمله یا سطح پایین

شناسی استفاده شده است )ون دیک، زبان« 8جریان اصلیِ»معموالً در  -جای تحلیل گفتمان 

گونه که شُماری وجود دارد، همان(. در این میان، موضوعات بی2001مایر،  ؛ ووداک و1977

-کنندگان این اثر، این موضوع را به روشنی نشان میمشارکت –و تاریخچه  -های متمایز نسخه

در زبان و از طریق آن، عالقه « 9دانش»قدرت و  دهد. کسانی بودند که مانند نگارنده، به بیان

(، که 1993؛ هاج و کرس، 1979؛ فاولر و همکاران، 1979کرس و هوج، نشان داده بودند )

؛ فرکالف، 1984/1989، کرس، 1981ها و ابداع اصطالحِ گفتمان )فوکو، استفاده فوکو از آن

های داده»( ابزار مهمی برای گسترش تحقیق در مورد رابطه 2008، 1999؛ جی، 1992

نهادی « دانش»های فوکو، گفتمان به عنوان تهو زبان فراهم کرده است. در نوش« 10اجتماعی

منبع و »آید تا زبانی. مقوله اجتماعی که به عنوان ای اجتماعی به حساب میتولید شده، مقوله

 شود.معنا در نظر گرفته می« خاستگاه

، 1و گفتمان 11با توجه به طیف وسیع کاربردهایی که توضیح داده شد، اصطالحات متن

بسطِ گفتار یا »هایی برای عنوان نامشوند، بهای یکدیگر استفاده میاغلب کم و بیش به ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در چنین متونی. گفتمان، به سادگی « 3ذاتی»چنین، اشاره به معانی اجتماعیِ و هم« 2نوشتار

؛ کرس ، 1981شود )فوکو، )سیاسی/ فلسفی( فوکو استفاده می 4در رابطه با رویکرد

ای از تعاملِ (؛ یا به عنوان مشخصه2008، 1999؛ جی، 1992؛ فرکالف،  1984/1989

، همانند کار 6ای برای ایجاد دانش اجماعی و مبتنی بر رضایتبه عنوان وسیله 5اجتماعی

تر برای نامیدنِ مفاهیم اجتماعی )مانند کار البوف یا (؛ یا به شکل کلی1984هابرماس )

( نسبت به سازماندهی تعامل 1975هایمس(؛ یا در رویکرد نسبتاً رسمی سینکلر و کولتارد )

گیرد. کثرت کاربردها، معنای اصطالح گفتمان )و های درس مدّ نظر قرار میزبانی در کالس

و  7تحلیل گفتمان( را مبهم و غیرشفاف و بنابراین، استفاده از آن را به عنوان یک ابزار توصیفی

 ساز کرده است. مشکل 8تحلیلی

. ما در 10و متن 9کند: ایدئولوژیو اصطالح دیگر ایجاد میاین واقعیّت، سؤاالتی در مورد د

های موجود در هر متنِ واحد، خاص گفتمان 11جا از اولی به عنوان عنوانی برای پیکربندیاین

-)های( غیرمادّی است. ریشهکنیم. در رویکرد ما، متن، محل مادّی ظهور گفتماناستفاده می

تار و  –ها نخ»متفاوت « 13بافتن»جه فرایندهای کلمه متن توجه افراد را به نتی 12شناسی

شود، به یک کلّ فرض می 16)سخنان( یا نوشتار 15که معموالً به صورت گفتار -« 14پودها

اشاره دارد که حس انسجام را « بافنده»به شکل ضمنی، به « بافندگی»کند. منسجم جلب می

 -انواع تحلیل گفتمان   رمانند دیگ -( MMDA) 17کند. در تحلیل گفتمان چندوجهیدرک می

گیرد، ها شکل میتوسط او یا آن« 18انسجام»هایی از کیست و چه شکل« بافنده»این سؤال که 

 همواره مسئله مهمی است. 
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متنی بسیار هستند و از « هایها، رشتهنخ –موضوعات »در تحلیل گفتمان چند وجهی، 

)ثابت یا متحرک(، نوشتار،  2، تصویر، گفتار1نظر مادی متنوع هستند: ژست )اشاره و رفتار(

های سه بعدی را چنین، موجودیتسایت یا در یک فیلم(. این موارد و همموسیقی )در یک وب

ترسیم کرد. متن، در تحلیل گفتمان چند وجهی،  4شناختی/نشانه3توان در یک کلِ متنیمی

-انند زمانی که دانششناختی چندوجهی در دو، سه یا چهار بعد است: میک موجودیت نشانه

سازند، یا هنگامی که آموزان در کالس علوم تجربی، مدلی سه بعدی از یک سلول گیاهی می

کنند )فرانکس، ها نوشته شده را در کالس ادبیات اجرا میای را که توسط خودِ آننامهنمایش

-نشانه (. متون، از هر نوعی که باشند، نتیجه کار2001؛ فرانکس و جوییت، 1997، 1995

هایی متشکل از ها در نتیجه مجموعهشناسی طراحی و فرایندهای ترکیب و تولید هستند. آن

عوامل موثّری که سازنده  5ایِشوند که بر آثار نشانههای مختلفی تشکیل میوجوه و سبک

 چنین متونی هستند، تکیه دارند.

-رِ استفاده از منابع نشانهبخشند. یک متن از مسیمتون، عالیق سازندگان خود را تحقّق می

کند، و در خارج، با عناصر شناختی که از لحاظ داخلی انسجام را در بین عناصر متن ایجاد می

؛ ون 1976شود )هالیدی و حسن، افتند، ایجاد و منسجم میمحیطی که متون در آن اتفاق می

اسی تفسیری، در بازسازی شن(. در کار نشانه2009؛ کرس و بزمر، 2008؛ بزمر و کرس، 2005لیون، 

شناس، همچنین متنی منسجم و تازه ساخته شده که نتیجه تفسیر اوست درونی متن، مفسّرِ نشانه

 کند. هیچ تضمینی وجود ندارد که نوع انسجام متن جدید مانند متن مورد نظر باشد.را تولید می

های اجتماعی دارد و کننده برای متن است. اصول انسجام، ریشهانسجام، یک ویژگی تعیین

اشاره دارند. انسجام یک متن، از انسجام « 6نظم اجتماعی»چون اجتماعی هستند، به مفاهیم 

-گیرد؛ و با روشِ نشانهدهد، نشأت میشود، یا آن را نشان میمحیط اجتماعی که در آن تولید می

ام، برای شکل های خاص انسجشود. با این وجود، تصمیم برای انتخاب جنبهشناسی محقق می

گرفتن ای یا برای نادیدهدادن به انسجام، برای نسبت دادن انسجام به یک موجودیت متنی/نشانه

مجدد یک متن  1و بازسازنده 7اثرِ موقعیت اجتماعی سازنده ]وابسته به[وضعیت انسجام، همواره 

 یی دارد. انسجام در یک متن، نقش بسزا 4و انتسابِ 3، شناخت2خواهد بود. قدرت در ساخت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شود؛ از به عنوان یک ویژگی متنی، سبب ایجاد سؤاالتی می« انسجام»به طور ضمنی، 

های برجسته آن کدامند و در این چگونه است؟ موجودیت« اجتماعی»جمله: نحوه سازماندهی 

که چه شناسی بیشتر و اینجا به سمت نشانهشوند؟ و از آنخصوص چگونه پیکربندی می

های یک کنیم؟ در مجموعه موجودیتهایی حرکت میارتباط دارد و از چه راه چیزی با چه چیز

اجتماعی است و  ]دارای ماهیتی[جایی که انسجام، متن، چه چیزی متعلق به کجاست؟ از آن

، متون، مفاهیم نظم جامعه را که این اصول «کندپیگیری می»بنابراین تغییرات اجتماعی را 

در  6و انسجام 5ها به عنوان منبعی برای ایجاد و حفظ پیوستگیمنظّم تدوین کرده و از آن

گذارند. در متون، این اصول اجتماعی به عنوان اصول کند، به نمایش میجامعه استفاده می

 شوند. مشاهده و ملموس هستند، ظاهر میشناختی که مادّی، آشکار، قابلنشانه

های مختلف در امعه دیگر و برای گروهای به جاز نظر اجتماعی، اصول انسجام از جامعه

اند جوامع متفاوت است. به عنوان مثال، اصولی که از سوی گروهی بر اساس نسل تعریف شده

، مثالً رسد که اصول آموزگاران با نسل جوان)به عنوان ساختار اجتماعیِ سن(. بعید به نظر می

ها کار ت اکنون دیگر لزوماً در نسلجایی که ساختارهای قدرآموزان، یکسان باشد. از آندانش

شناختی( که از ای میان اصول نظم )اجتماعی و نشانهکند، در حال حاضر شکاف فزایندهنمی

 وجود دارد. « هاپیش از آن»شود و اصول سوی نسل جوان رعایت می

 ها تا حدودی اثری از اقداماتدهنده نهادهای اجتماعی هستند. آنتا حدودی، متون تشکیل

« 7قرائتِ»ها ابزاری برای )و کنشِ متقابل(، در چنین نهادهایی هستند و در این صورت، آن

کنند. این امر، عالیق و اهداف کسانی که در ساخت متون در یک نهاد دخیل هستند، فراهم می

سازد. و متن را به وضوح از ( ضروری و قابل توجه میDA) 8مقوله متن را در تحلیل گفتمان

 کند. شناختی، از گفتمان متمایز میماعی و نشانهنظر اجت

تر، هدف تحلیل گفتمان چند وجهی، تدوین ابزارهایی است که بتواند با به عبارت کلّی

آن را درک کند. در  1شناختیِصحیح، ارتباط معانی یک اجتماع و نمودهای نشانه 9بینشی

                                                                                                                                        
1 re-maker 
2 making 
3 recognition 
4 attribution 
5 cohesion 
6 coherence 
7 reading 
8 discourse analysis (DA) 
9 insight 
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ها در متن در یک تحقق گفتمان ، برای2تحلیل گفتمان چند وجهی، استفاده شایسته از وجوه

کند که زبان، چه به موقعیت خاص، سؤالی محوری است. یک رویکرد چندوجهی، فرض می

 4و ساختِ معنا 3صورت گفتاری و چه به صورت نوشتاری، یکی از ابزارهای موجود برای بازنمایی

حلیل گفتمان های مختلف تشود که معانی آشکار شده با شکلاست. در این روبکرد، فرض می

(DA با تکیه بر تجزیه و تحلیل نوشتار یا گفتار، فقط معانی )«هستند. معانیِ سازنده « 5جزئی

ای قرار دارد که به شکل مشترک توسط همه وجوه یک یک متن به عنوان یک کلّ، در معانی

ا مند به درک مفاهیم کلی در یک جامعه باشم، گفتار یمتن ساخته شده است. اگر من عالقه

 دهد.تنها بخشی از معنا را ارائه می -به تنهایی یا حتی در کنار یکدیگر  -نوشتار 

مقوله گفتمان )به معنای فوکوییِ آن( با همه معانی مورد بحث در اقدامات )و کنشِ متقابل( 

-ای است که سازماندهی شرکت، مقوله6شود، سروکار ندارد. ژانراجتماعی که در متن پدیدار می

شناسد، در همان اجتماعیِ درگیر در ساخت و بازسازی یک متن را به رسمیت می کنندگان

های اجتماعی متن هستند )کرس، ها به طور مشترک، پایهکند: آنسطح گفتمان عمل می

(. معانی دیگر، فراتر از معنای گفتمان و ژانر، بایستی در کنار توصیف کاملی از 1984/1989

نمونه، بزرگ یا کوچک، رسمی یا غیررسمی، معانی مربوط به نسل به عنوان  -تعامل اجتماعی 

های متعددی بیان ها، در همه جا و به روشیا منطقه، مورد توجه قرار گیرند. قدرت در همه این

ها و عادات و شود. توجه کردن به گفتمان، به تنهایی برای ارائه شرح کامل معنا در موقعیتمی

اند، کافی نیست. گزارشی جامع از قدرت و جا تولید شدهکه در آن های اجتماعی در متونیشیوه

 شناسی بیشتری نیاز دارد.های نشانهمعنا به مقوله

های مورد استناد، یک گوینده یا نویسنده باید نظر از گفتمانبنابراین، به عنوان مثال، صرف 

برخورد کند و از « 8ورید»و « 7مجاورت»شناسی عمومی مانند نشانه –با یک مقوله اجتماعی 

« 10همبستگی»و « 9قدرت»چه براون و گیلمن، شناسی برای درک معانی آنابزار نشانه

(: در زبان انگلیسی، استفاده از زمانِ گذشته 1968اند برخوردار باشد )براون و گیلمن ،  نامیده

                                                                                                                                        
1 semiotic manifestations 
2 modes 
3 representation 
4 making meaning 
5 partial 
6 Genre 
7 proximity 
8 distance 
9 power 
10 solidarity 
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مربوط به فاصله، ، یا استفاده از عبارات (1979؛ کرس و هاج، 1975)کرس، در برابر زمانِ حال 

های مختلف های مختلف و فرهنگ؛ و هر تعداد ابزار دیگر، در حالت«آن»در برابر « این»مانند 

با هم متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، اگر یک مسئله مهم در تحلیل گفتمان چند وجهی، 

ع نامید، توان آن را با عنوان طرحی برای گفتمان چند وجهی جامشرح کامل قدرت باشد، می

مطرح شده و فراتر از « جعبه ابزار»هایی باشد که به عنوان بندیحتی اگر در محدوده دسته

ها هستند. تحلیل گفتمان چند وجهی، توصیف و تجزیه و تحلیل هر توصیفِ استفاده از گفتمان

کند که هدف آن نامگذاری می -شناسی کامل و منسجم به عنوان یک امر نشانه -متنی را 

گذرد، از جمله کارکرد قدرت در تعامالت چه در یک متن میصیف و تجزیه و تحلیل آنتو

ها و اجتماعی است. در تحلیل گفتمان چند وجهی، درک هر متن مستلزم درک انتخاب گفتمان

که کدام یک غالب است، هر کدام چه کارکردهایی دارد. معانی این –ها است آن« 1ترتیب»

بندی های موجود در متن، در آرایش ایدئولوژیک، چارچوبو با گفتماندیگری تیز موجود است 

های تحلیل گفتمان، اقدام به توسعه شوند. تحلیل گفتمان چند وجهی، مانند سایر شکلمی

-توانند در چنین کاری مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله سعی میکند که میابزارهایی می

شتر توضیح دهیم. )برخی از( موضوعات کلیدی که تحلیل گفتمان کنیم پنج سؤال اساسی را بی

ها این است: اند؟ ارتباط تنگاتنگ و محوری این پرسشاست، کدامچند وجهی آشکار کرده

-شود: چارچوب نظری نشانهتحلیل گفتمان چند وجهی چیست؟ سپس، مسئله زیر مطرح می

شود؟ کنشِ متقابل( شامل چه مواردی می شناسی اجتماعی برای دیدگاه ارتباطات و اقدامات )و

خواهیم بدانیم این است ای نگارنده در یک مؤسسه آموزشی، آنچه میبا توجه به موقعیت حرفه

تواند به ما که: تحلیل گفتمان چند وجهی در مورد یادگیری و زندگی اجتماعی چه چیزی می

شناسی این است: چرا یک نشانهکند بندی میبگوید؟ و سؤالی که پاسخ سواالت قبلی را جمع

 اجتماعی تحلیل گفتمان چند وجهی حائز اهمیّت است؟

 اند؟موضوعات کلیدی که تحلیل گفتمان چند وجهی آشکار کرده، کدام

ای برای شود، حوزهشناسی انجام میای را که در آن کار نشانهزمینه« 2چندوجهی بودن»

کند )جوییت ، شوند، نامگذاری میادار میتحقیق، توصیف فضا و منابعی که به نحوی معن

، 4، مطالعات رسانه3شناسیرویکردهای روان –ها و رویکردهای مختلف (. از دیدگاه نظریه2009

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 arrangements 
2 Multimodality 
3 psychology 
4 Media studies 
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سؤاالت  -های مختلف ، انواع جامعه شناسی3شناسی، باستان2ای، مطالعات موزه1تعلیم و تربیت

شود که برای نیازهای متمایزی می 5و روشیِ 4آیند که منجر به ابزارهای نظریمتفاوتی پدید می

طور که گفته شد، رویکرد هر کدام از آن موارد تدوین شده و سامان داده شده است. همان

شناسی اجتماعی، جا یک نظریه معنایی و ارتباطی است، یعنی نشانهنظری ارائه شده در این

 یرند. گبنابراین، مفاهیم توسعه یافته براساس آن نظریه شکل می

تنها یکی از منابع متعدد برای معناسازی است. « زبان»کند که چند وجهی بودن اظهار می

این بدان معناست که منابع وجوه موجود در یک فرهنگ باید به عنوان یک زمینه منسجم و 

از منابع برای معناسازی تلقی شوند. هدف از یک رویکرد چند وجهی،  -با وجود تمایز  -یکپارچه 

ها به شکلی یکپارچه، اغلب به صورت متقابل، با یک تر رفتن از رویکردهایی است که در آنفرا

شناسی، به نظریه و یک رشته خاص پیوند داشتند. در چنین رویکردهایی، به متن بر مبنای زبان

شد. در یک رویکرد چند وجهی، همه وجوه به تصویر بر اساس تاریخ هنر و غیره پرداخته می

ها به عنوان یک اند. به طور مشترک، آنبندی شدهصورت 7، به عنوان یک قلمرو6زمینه عنوان یک

منبع فرهنگیِ پیوسته، برای )نمایندگی به عنوان( معناسازی از سوی اعضای یک گروه اجتماعی 

شوند. همگی به شکل بالقوه از نظر توانایی در معنابخشی به یک در یک لحظه خاص تلقی می

ده نشانه شناختی، یعنی یک متن، یکسان تلقی شده و هریک از نظر پتانسیل موجودیت پیچی

الزم  ]عنصری[شوند. بنابراین، باید با هریک به عنوان مادی و شکل اجتماعی متمایز تلقی می

 شوند، برخورد کرد. ها ناشی میهای توصیفی که از این تفاوتبندیبرای دسته

چند وجهی باید تمام وجوه مورد استفاده در هر متن این بدان معناست که تحلیل گفتمان 

های خاص ها و کاراییرا دربرگیرد، که هر کدام هم به لحاظ ویژگی 8یا موجودیت شبهِ متن

 مادی و تاریخی و هم به لحاظ شرایطی که در همه وجوه مشترک است، توصیف شده باشد. 

های غالب در مورد موقعیتِ هدر عین حال که این به عنوان یک چالش عمیق برای دیدگا

دهد. بلکه ریه را تشکیل نمیمکانی زبان مطرح است، اما به خودی خود بخشی از یک نظ

شناسی اجتماعی؛ در موارد در این مورد، نشانه -کند که در آن یک نظریه ای را مطرح می حوزه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 pedagogy 
2 museum studies 
3 archeology 
4 theoretical 
5 methodological 
6 field 
7 domain 
8 text-like entity 
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. چندوجهی بودن و کندکاربرد خود را پیدا می - 1شناسیشناسی یا انساندیگر، مثالً روان

تواند سؤاالتی را پیرامون معنا و معناسازی مطرح کند؛ شناسی اجتماعی، در کنار هم، مینشانه

-سازی و معناسازی؛ در مورد محدودیتدرباره مداخله سازندگان معنا، ساختار هویت در نشانه

اسی اجتماعی و شنها روبرو هستند؛ پیرامون نشانههای )اجتماعی( که در ایجاد معنا با آن

گیرد و از می های مختلف، تولید شده و شکلدر حالت« دانش»دانش؛ در مورد اینکه چگونه 

 - 2و کارایی –هاسوی چه کسی. چندوجهی بودن دربردارنده سؤاالتی در خصوص ظرفیت

در « دانش»ای موجود است. و بنابراین، چگونه منابعی است که برای ایجاد معنا در هر جامعه

 شود.وه مختلف، متفاوت ظاهر میوج

طور کلی به شناسی اجتماعی( مسائلی را که بهتحلیل گفتمان چند وجهی )و نظریه نشانه

دهد. در عین حال، شود، عمق بخشیده و گسترش میهای تحلیل گفتمان مربوط میسایر شکل

تحلیل گفتمان  شد خارج از محدودهموضوعاتی را آشکار کرده است که به طور معمول تصور می

 گیرند. در این مقاله، توجه خود را به چهار مورد از این موارد معطوف خواهیم کرد. قرار می

مسأله نخست، که در باال ذکر شد، نقش اساسی زبان است. مسأله دوم، منطق و کارایی هر 

و  6گزینش ،5و از نظر بالغت 4شناسیو معرفت 3شناسیها بر هستیکدام از وجوه، با تأثیرات آن

است. سومین مسأله، حرکت در مسیری فراتر از مفهوم عمیقِ فراگیر معانی ضمنی  7طراحی

که شناختی، هم از نظر ایناست و چهارم، موضوع تشخیص و شناسایی است: شناختن کار نشانه

که با و هم از نظر این -مسئله نمایندگی و وساطت  -دهد چه کسی چنین کاری را انجام می

 حائز اهمیت است. –مسئله وجوه  -شود اسباب و وسایلی چنین کارهایی انجام میچه 

-زبان، مستلزم این است که همه وجوه یک مجموعه چندوجهی به  8تشخیص جانبداری

-معنای کمک به آن گروه تلقی شود. زبان همواره حامل بخشی از معنای یک کل متنی/نشانه

از دو جهت دچار مشکل شود: اول « زبان»تا مفهوم  شودشناختی است. این واقعیت، سبب می

تواند به عنوان ارائه کننده توضیح که، در زمینه تحلیل گفتمان چندوجهی، زبان دیگر نمیاین

شود. در نتیجه، دیگر کاملی از معنا تلقی شود، بلکه تنها به عنوان یک مؤلفه جزئی تلقی می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 anthropology 
2 the affordances 
3 ontology 
4 epistemology 
5 rhetoric 
6 selection 
7 design 
8 partiality 
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ید به رسمیت شناخته شده و کامالً مورد توجه قرار های معنایی باابزارهای معناساز در نظریه

ها در که، با توجه به مادیت کامالً متمایز گفتار و نوشتار و شکل متفاوت آنگیرند. دوم آن

شود. به ساز میبسیار مساله 1های مختلف اجتماعی، برخورد با زبان به عنوان یک وجهموقعیت

و شیوه زبانی گفتاری و نوشتاری صحبت کنیم و رسد در حال حاضر، ضروری است از دنظر می

شود. « کنار گذاشته»از واژگان نظریِ تحلیل گفتمان چندوجهی « زبان»استفاده از اصطالح 

شود؛ بنابراین در تحلیل گفتمان چندوجهی، گفتار و نوشتار به عنوان وجوهی مختلف تلقی می

-ها در این راه استفاده میلوژیکی( آنهای گفتمانی )و ایدئوها و ارزشهای معنایی آنظرفیت

که دیدگاه اخیر تاثیرگذار بوده، معانی بیان شود و راه برای تحقیق و بررسی باز است. در حالی

ای تلقی شوند و یا  نادیده گرفته توانستند حاشیهشده در وجوه دیگر، در بهترین حالت می

م خواهیم بود تا به طور جدی همه شوند. در حالی که در تحلیل گفتمان چند وجهی، ما ملز

 وجوه را در نظر بگیریم. 

به طور جزئی با جانبداری زبان پیوند خورده است. اگر همه وجوه معنا « ضمنی»مفاهیم 

تلقی کرد. از « ضمنی»توان چنین معانی را داشته باشند، حتی اگر با هم متفاوت باشند، نمی

از نظر ایدئولوژیکی، یک مانع « ضمنی بودن» نظر تحلیل گفتمان چند وجهی، مفهومی مانند

برای شفافیت تلقی شده و از جمله معانی حول قدرت است. در تحلیل گفتمان چند وجهی 

توجه معطوف به نقشی است که هر کدام از وجوه در تشکیل مفهوم یک متن دارند: این متفاوت 

های ناشی از آن است. در یک هها و به دلیل هزینهای مادّیِ متفاوت آنبودن به دلیل ویژگی

شوند رویکرد چندوجهی، تمامی معانی، در هر وجهی در یک فرهنگ، معانی صریح محسوب می

حتی با وجود اینکه ممکن است در هر لحظه امکان استفاده از واژگان محدودی برای توصیف  -

محاورات »چه در  -های چاپی یک مشکل برای ابزارهای نسخه –ها وجود داشته باشد آن

ها و گونه که در ادامه نشان خواهیم داد، استدالل. همان–و چه از نظر تئوریک « عمومی

 مباحث بسیار مهمی در تمامی این وجوه وجود دارد.

های اجتماعی چنین بر اساس شکل اجتماعیِ کاراییهای مادی و هموجوه بر اساس ویژگی

ی زمانی طوالنی، متمایز هستند. گفتار و نوشتار هم هاشناختی آن مواد )غالباً( در دورهنشانه –

متفاوت در  -ها متفاوت هستند بر اساس مادیت و هم بر اساس شکل اجتماعی متفاوت آن

-نشانه –همانند نوشتار و تصویر که در همه موارد منجر به منابع فرهنگی  -جوامع مختلف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 mode 
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ها در مورد ه دیگر در سلسله استداللشوند. این واقعیت، منجر به یک نتیجشناسی متمایزی می

دارد. از نظر مادی، هیچ چیز گفتار و نوشتار را  3و وجه 2شناختینشانه -، کار اجتماعی 1مادیت

های طوالنیِ ها( از نظر مادی متمایز هستند. در دورهها )نوشتهصدا و کتیبه -دهد پیوند نمی

-ها اینهرچند واضح است که در همه آن -نشانه شناختی، در برخی از جوامع  -کار اجتماعی 

چه که تبدیل به( نوشته شده است، برقرار شد؛ پیوندهایی میان گفتار و )آن -گونه نبوده است 

های( گفتار تبدیل ای برای بازنمایی )فقط جنبههای نمایش تصویر به وسیلهبه طوری که شکل

 . 4مانند خطوط الفبا -شده است 

شناختی، چه از نظر نمایندگی و چه از نظر وجه، در ثار نشانهآ« به رسمیت شناختن»

شود. این موضوع منجر به پرداختن به دو تحلیل گفتمان چندوجهی به موضوعی مهم تبدیل می

هایی در آن کار وجود دارد؟ شناختی چه کسانی؟ و چه حالتشود: آثار نشانهسؤال ثابت می

ست. مورد دوم تشخیص نحوه انجام کار است. در اولین مورد مربوط به شناخت نمایندگی ا

شرایط نهادی که تفاوت قدرت مشخص است، کار انجام شده در حالت غیر قابل تشخیص به 

هایی از کاربردهای شود. مدرسه یک مثال پارادایمی است، اما نمونهراحتی نادیده گرفته می

 طور است.اداری از زبان نیز همین

کند که عالمت که رانندگان را راهنمایی می ]تابلوی[مک دو با ک –در دو مثال نخست 

این چهار موضوع را مورد توجه قرار خواهیم داد.  -چگونه وارد پارکینگ دو سوپر مارکت شوند 

عالئم در محدوده چهار متری در دو ساختمان و در هر طرف جاده اصلی شهری یک عالمت و 

-اند. عالئم عادی بوده و جلب توجه نمیع شدهدرست قبل از یک تقاطع بزرگ و پیچیده واق

کنند؛ از تصویر این تابلوها برای اشاره به نکاتی در مورد چند وجهی بودن و تحلیل گفتمان 

 (.2و  1های شماره چند وجهی استفاده خواهیم کرد )شکل
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 . پارکینگ خودروی موریسون.1شکل شماره 

 

 
 . پارکینگ خودروی ویتروز.2شکل شماره 

ها کامالً متفاوت با عالئم مربوط به عالئم بصری وجود دارد، آن« 1فرهنگ لغات»اگرچه 

« 2نمادها»های بصری کامالً انتزاعی یعنی زبان بوده و معموالً به عنوان فهرست موجودیت

های مربوط به پارکینگ دستورالعمل»هستند. هیچ فرهنگ لغتی برای جستجوی چیزی مانند 

ها، مانند هایی را فراگرفت. این نشانهها چنین نشانهارد که بتوان از آنوجود ند« خودروها

از منابع کیفیِ فرهنگی به آسانی در  -یعنی تصاویر  -اکثریت قریب به اتفاق عالئم بصری 

، 2، رنگ1بندیجا طرحهستند: در این« 3ایتازه ساخته شده»دسترس و دارای شکل اجتماعی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کند تا ای مختص به خود میهر یک از عالئم از این پنج حالت استفاده. 4، تصویر، فونت3نوشتار

ها را برای شکل دادن به معنای مورد نظر ایجاد کند. هر حالت بخشِ ای از حالتمجموعه

؛ 8هاو هایالیت 7های رنگی، قاب6، نمایش تصاویر5کند: نوشتن گویامخصوص به خود را بازی می

ها، همواره به دالیل دلیل الگوهای ترکیبی و همانند سایر حالتبندی و فونت تا حدی به طرح

دهد فضای چه که تصویر نشان میگیرند. نوشتن آنمورد استفاده قرار می« سلیقه»مربوط به 

کند و خواندن آن برای رانندگان، که در این تقاطع شلوغ، نیاز به تمرکز بر زیادی را اشغال می

 گیرد. دی میترافیک نیز دارند، زمان زیا

به طور کلی، معنی و مفهوم هر کدام از این دو عالمت چیست؟ این معنا چگونه تشکیل 

شده است؟ آیا معنای یک عالمت با معنای نشانه دیگر متفاوت است و اگر چنین است، از چه 

کنند؟ چه کسی را و چگونه او را خطاب لحاظ؟ این دو عالمت چگونه به عنوان پیام عمل می

 دهند؟میقرار 

کنند و از عناصر در الگوهایی مشابه این دو عالمت، از عناصر ترکیبی یکسانی استفاده می

چرا  –ها همچنان متفاوت هستند: در نحوه استفاده از فونت کنند. با این وجود، آناستفاده می

شود و حروف بزرگ و کوچک در ها دیده میکه حروف بزرگ به تنهایی در یکی از عالمت

گری مورد استفاده قرار گرفته است. در نوع فونت؛ در سبک طراحی؛ در رنگ نیز تفاوت به دی

دست آوردن روایتی قابل قبول از این تفاوت جا برای بهخورد. مقوله سبک، در اینچشم می

(: 1982های صورت گرفته )کرس و ایرس، مفید است: سبک به عنوان تأثیر مجموع انتخاب

ها؛ نوع فونت؛ سبک طراحی و چیدمان از جمله های تک و اشباع رنگرنگانتخاب پالت رنگ، 

کند: شناسی، به ترجیحات اشاره میاین موارد هستند. نقاط انتخاب بر اساس به کارگیری نشانه

جا بهتر از سایرین است. ها و این فونت برای اهداف طراح در ایناین رنگ بیشتر از دیگر رنگ

ها )رنگ، فونت، اندازه حروف، ترسیمات( نشان دهنده هر یک از حالتدر  9هاهر یک از دال

تواند به بهترین وجه چه میآن»با « انتقال منظور»گیری در مورد مطابقت مناسب برای تصمیم

                                                                                                                                        
1 layout 
2 colour 
3 writing 
4 font 
5 writing tells 
6 image shows 
7 colour frames 
8 highlights 
9 signifier 
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-هیچ خرید بی»بوده است. خطوط ضخیم و دُرشت عالمتی با معنای « این معنا را بیان کند

اهمیت « ارزش پول»، که به «بینانهدید واقع»دارانی با ، و خری«ارزشی وجود نخواهد داشت

دانیم که شما ما هستیم و می»تر عالمتِ دیگر به معنای دهند، حکایت دارد؛ خطوط باریکمی

هایی طور با تمام نشانههستید. و همین« هاکاری، در طعم و در لمس ظرافتمند به ریزهعالقه

 دهند. که دو مجموعه چند وجهی را تشکیل می

سازندگان هر عالمت، با استفاده از امکانات مناسب در هر وجه، آگاهی ویژه و منحصر 

اند. ممکن است در مورد طراحی سوال کنیم: این متن بفردی را در مورد این موضوع ایجاد کرده

جا برای هر کسی که با آن چگونه طراحی شده است؟ و درباره تفسیر بپرسیم: این متن در این

این متون، هرکدام به نوبه خود، در « خوانندگان»کند؟ همه و کار دارد چگونه عمل میسر 

های این اثر خود را برای خود ایجاد کرده و از همه حالت ]مختص به[تفسیر خود، نشانه جدید 

رسد به نظر می - 1گرا )خیالی(با نگاهی ایده –کنند. در نوشتار و تصویر برداری میکلّی، بهره

توانم وارد پارکینگ این سوپرمارکت اند: چگونه میئم برای پاسخ به این سوال طراحی شدهعال

رسد عالئم برای پاسخ به سؤال به نظر می -بسته به هر فرد  –شوم؟ در فونت، رنگ، تصویر 

ها بروم؟ اگر دهم به کدام یک از این سوپرمارکتکه من ترجیح میاند: ایندیگری طراحی شده

کننده باشد، او ( نادرست و گمراه2010اننده/خواننده در پاسخ به این سؤال )کرس، تفسیر ر

که این سوپرمارکت درباره این بیند که با احساس آنخود را با ناراحتی در سوپر مارکتی می

 چگونه افرادی هستند، مطابقت ندارد.  ]فروشندگان و صاحبان مغازه[که چیست یا این

هستند: در مورد جهت « هاجهت»ها از دو نگاه، در مورد نی نشانهبه عبارت دیگر، معا

در مورد « 3های اجتماعیجهت»در نحوه نوشته شدن متون و تصاویر، و در مورد « 2جغرافیایی»

که شما از نظر سلیقه فردی و وابستگی اجتماعی « جایی»های فونت، رنگ، تصویر: درباره حالت

چگونه »که در خصوص این –های عملی در کنار دستورالعملجا هستید. خودتان متعلق به آن

فروشگاه « بِرند»عالئم، حاملِ معانیِ هویتی نیز هستند: درباره  -« توانید وارد پارکینگ شویدمی

ها تصویری از مشتریان فرضی خود ارائه چه که این برند قصد نشان دادن آن را دارد. آنو آن

-جهت« »، این مکان برای شما است.]بنابراین[ا هستید، این کسی است که شم» -دهند می

« من»که در آن « مکان اجتماعی»به سوی سبک زندگی، هویت، سلیقه و میل، به « هایی
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1 ideationally 
2 Geographical directions 
3 social directions 
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شود. کارایی هر کدام از کنم که در خانه خودم هستم، در این دو تابلو، بیان میاحساس می

 ها است.وجوه بسیار فراتر از عملکرد خیالیِ آن

بازگردیم، این تصور غلط « ضمنی»و « صریح»بخواهیم فقط برای لحظاتی، به مفاهیم  اگر

-چیزها را ضمنی باقی می»دهد و وجوه دیگر که گفتار یا نوشتار اطالعات صریح را ارائه می

تواند برای دستیابی به اهداف ایدئولوژیک استفاده شود. به جای نوشتن یا گفتن ، می«گذارند

-در این»حال حاضر حداقل غیرقابل توصیف بوده یا نوشتن آن غیرممکن است( چه که در )آن

تر و در طبقه ای از مشتریان باهوشجا در این فروشگاه ما تمایل بیشتری به داشتن دسته

ای درشت داشته ای از مشتریانی داریم که سلیقهما تمایل بیشتری به دسته»یا « متوسط داریم

ها به صراحت داده ، این پیام«یتی قائل نیستند، یعنی طبقات پایینو یا برای افرادی که اهم

قرار دارند.  1گیرند که در حال حاضر کمتر تحت توجهِ اجتماعیشوند، اما در حاالتی قرار میمی

 کند که به چالش کشیدن قدرت انواع خاص، بسیار دشوارتر است.این تضمین می

گفتمان قرار دارد. پیش پا افتاده بودن این دو چنین معانی و مفاهیمی به وضوح در حوزه 

هایی پیرامون سلیقه، هویت، موقعیت دهنده گفتمان نخواهد بود: گفتمانمتن، مانع از اثر شکل

اند. تعدد وکثرت منابع وابسته به وجوه گوناگون، ها عالئم را شکل دادهدر زندگی؛ و آن گفتمان

شناختی مناسب برای این کار است: ب منابع نشانهبرای درک معانی درون متن، مستلزم انتخا

 های سازماندهی متن و الگوهای متنی.منابعِ وجه، ژانر و سایر شکل« انتخاب»یعنی 

شود و هر دوی می ]افتندانتخابی که با دقت بیشتر انفاق می[ 3منجر به گزینش 2انتخاب

ای از ابزارهای نظری، به وعهها مستلزم به رسمیت شناختن طراحی به عنوان بخشی از مجمآن

جا کدام حالت مناسب است؟ ای برای پاسخگویی به سؤاالتی از قبیل: در اینعنوان وسیله

 4های بالغیها سؤاالت مرتبط با طراحی هستند که خود از رویکردها و گرایشخواهد بود. این

گیرد. وظیفه ده میشوند. طراحی، عملکردی مقدّم بر بالغت را به عهبه ارتباطات ناشی می

های برجسته محیط ارتباطاتی است. سؤاالت بالغت، در واقع شامل ارزیابی و توصیف جنبه

کنندگان چه که شرکتمرتبط با متکلّم، به دنبال ایجاد شرایطی برای برقراری ارتباط است: این

ای رسهساله مد 7ها کودکان برای مثال، آیا آن-ها چیستهای آنکسانی هستند و ویژگی

ها چگونه است؛ کننده در یک مبحث عمومی؟ روابط قدرت آنهستند یا بزرگساالن شرکت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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به عنوان مثال، آیا بهتر است  -اند؟ شناختی درخصوص موضوع ارتباطی کدامالزامات نشانه

بعدی نشان پیچیدگی مفصل آرنج را در نمودار نشان دهیم، یا آن را به عنوان یک مدل سه

را به صورت نوشتاری توصیف کنیم، یا آن را با حرکات و اشاراتی نمایش دهیم و با  دهیم، یا آن

ها پشتیبانی شود؟ و مقصود و اهداف سخنران در برقراری ارتباط گفتار و ایراد سخنرانی از آن

دهد، و عاملیتِ طراح نیز به نوبه خود وجود دارد. عاملیت متکلم، اقدامات طراح را شکل می

ورزیِ ارتباط سیاست 1مقصود متکلم را شکل خواهد داد. در این ادراک، بالغت تحقق یافتن

ورزیِ سبک است؛ و اخالق، ، سیاست3شناسیورزیِ انتخاب است؛ زیبایی، سیاست2است، سبک

 است.  4گذاریورزیِ ارزشسیاست

یک هایی است که در در یک محیط چند وجهی، امکان انتخاب و گزینش بسیار فراتر از آن

گیری در مورد دهد که چگونه موضع)واحد( وجود دارد. مثال دوم نشان می 5حالت تک وجهی

های شناسی، نمایندگی و انواع شیوهاز کار نشانه –شناسایی که به طور اجمالی  ارائه شد 

را ممکن  8و به طور کلی، ارتباط« 7دریافت»، «6خوانش»تصور و برداشت متفاوتی از  -تصریح 

، 9موزه»ای تحقیقاتی در مورد مطالعات بازدیدکنندگان از موزه، . یک مثال از پروژهسازدمی

تأمین مالی شده و در موزه  12، که از سوی بنیاد ملی علوم سوئد«11و بازدید کننده 10نمایشگاه

در نمایشگاه ماقبل تاریخ سوئد؛  ]این پژوهش[شود؛ انجام پذیرفته است، ارائه می 13تاریخ ملی

و « 14لندن پیش از لندن»شرق آسیا در استکهلم؛ و در موزه لندن، در دو نمایشگاهِ: در موزه 

 انجام شد. « 15لندن رومی»

در این پروژه، یکی از اهداف این بود که مشخص شود بازدیدکنندگان چگونه از یک 

کنند. از بازدیدکنندگان دعوت شد تا به عنوان زوج دریافت می« معنا»نمایشگاه خاص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 rhetoric 
2 style 
3 aesthetics 
4 evaluation 
5 monomodal 
6 reading 
7 reception 
8 communication 
9 The museum 
10 the exhibition 
11 the visitor 
12 the Swedish National Science Foundation 
13 the National History Museum 
14 London before London 
15 Roman London 
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های متأهل( شرکت کنند، تا حس تعامل رگ و یا مادربزرگ به همراه نوه، دوستان، زوج)پدربز

های کنندگان ضبط صوتها با نمایشگاه، حداقل تا حدی ثبت و ضبط شود. به شرکتآن

. ]ها نشودکه در طول بازدید از نمایشگاه، مانع از تحرک و دید آنبرای این[داده شد  1پوشیدنی

بین داده شد تا تصویر دلخواه خود را بگیرند؛ در حین بازدید از نمایشگاه از ها یک دوربه آن

که نمایش « ای ترسیم کنندنقشه»ها خواسته شد برداری شد. در پایان بازدید، از آنها فیلمآن

ای مختصر در مورد ها خواسته شد تا در مصاحبهها از این نمایشگاه بود، و از آندهنده حسّ آن

فیلم،  -ها ها تنظیم شده بود، شرکت کنند. تمامی اینخودِ آن« نقشه»ید، که بر اساس این بازد

ای برای مستندسازی به عنوان وسیله -« نقشه»ها و عکس، صداهای ضبط شده، مصاحبه

 در نظر گرفته شد. « های یادگیرینشانه»احساس بازدیدکنندگان از نمایشگاه و به عنوان 

« برداشتی»مندند بدانند که بازدیدکنندگان از بازدیدهای خود چه هها معموالً عالقموزه

توانند بر بازدیدکنندگان خود آن قدرتی را اعمال کنند که مدارس ها معموالً نمیدارند. آن

آموزان خود اعمال کنند، چه در ارتباط و چه در یادگیری. بنابراین، کنند( بر دانش)سعی می

بازدیدکنندگان، بر اساس اصلِ تفسیر، به عنوان روش مرجّح درک « 2ارزیابی و تشخیصِ»

-شرکت« زوج»جا، دو نقشه که توسط یکی از اعضای (. در این2010شود )کرس، مشخص می

اند تهیه شده، بازدید کرده« لندن پیش از لندن»کننده، که هم از موزه لندن و هم از نمایشگاه 

 شود. ارائه می

 -خاصی دارند  5و راهبردهای 4ن طراحانِ( نمایشگاه، اهداف)به عنوا 3سرپرستان موزه

شناختی یا آموزشی، ایدئولوژیک. این موارد به ندرت در نمایشگاه آشکارا بیان اجتماعی، زیبایی

های زیادی های سرپرستی مشخص بود که بحثشود، اگرچه در مصاحبه با سرپرستان یا تیممی

مباحثی که در چهارچوب  -گیرد ن نمایشگاه شکل میپیرامون اهداف و مقاصد پیش از ساخت

است. معموالً با توجه به عدم بیان ها تنظیم شدههای موزه و دولتداران، سیاستمنافع موزه

گونه اسباب و دالیل با فضاها و با چنین، نیاز به پیوند دادن اینآشکار چنین علل و عواملی، هم

رود برای به دست آل به شمار میندوجهی یک ابزار ایدههای نمایشگاه، تحلیل گفتمان چویژگی

که انتقال کدام مفاهیم و معانی از سوی از این  -به عنوان یک فرضیه  -آوردن یک ادراک 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 wearable voice-recorders 
2 assessment 
3 Curators 
4 aims 
5 purposes 
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که برداشت هرکدام از بازدیدکنندگان، به نوبه خود، متصدیان/طراحان مدّ نظر قرار داشته و این

 اند. ساخته ]در ذهن خودشان[ از نمایشگاه چه بوده و چه مفاهیمی را

شناختی، یک نمایشگاه، یک متن/پیامِ چند وجهی و پیچیده است. این از نظر نشانه

شوند، ارائه ها را برای بازدیدکنندگانی که با آن درگیر میای از نشانهنمایشگاه، مجموعه پیچیده

برای  1نهایت از انگیزهی بیاها، مجموعهکند و بازدیدکنندگان از طریق این عالئم و نشانهمی

هایی که توسط بازدیدکنندگان در «نقشه»کنند. در این زمینه، تفسیر را برای خود ایجاد می

توانند نشان دهند که کدام جنبه از آن طرح/پیام کلی، توجه پایان بازدید خود ساخته شده، می

ها، به تنهایی یچ یک از نشانهبازدید کننده را جلب کرده است و چگونه این اتفاق افتاده است. ه

از سوی هر یک از  ]یا ادراک شده[یا با هم، به هیچ وجه شرح کاملی از معانی ساخته شده 

ساله  18دهد؛ و این واقعیت در مورد این دو بازدید کننده )یک زن بازدیدکنندگان را ارائه نمی

هایشان مندیی را در عالقهها تفاوت واضحکند، اما مطمئناً آنساله( صدق می 11و یک پسر 

-را نشان می -و شاید غیر معمول  -دهند. بالفاصله، این دو نمونه، یک حس خاص نشان می

چیست یا قرار است چه کاری انجام دهد، همراه با مفاهیم خاصی از « نقشه»که دهند: این

، «نقشه»ادراک از  چه که باید نقشه برداری شود. در هر دو مورد،و آن« نقشه برداری» ]عبارتِ[

شان را آشکار ها، عالیق و تفسیرِ سازندگان. نشانه -« 3فضایی»و نه  -بوده است  2«مفهومی»

پردازند: های تعیین شده به صورت فرضی به یک پرسش ضمنی میسازند؛ از این نظر، نقشهمی

ست: از نظر ، ظاهراً این سؤال مطرح بوده ا3آن عالیق چه بوده است؟ در مورد شکل شماره 

ها را با چه الگو و ترتیبی ارائه کنم؟ که باید آنمن، عناصر برجسته این نمایشگاه چه بوده و این

ها به این رسد، احساس ترسیم کننده نقشه این است: زندگی آن،  به نظر می4در شکل شماره 

کنندگان بوده شکل بوده است. هر دو، تفسیری از نمایشگاه و با نگاهی کلی برای این بازدید

 دهند.ها را نشان میهای آنای( از دانشِ ساخته شده و آموختهها، )جنبهاست؛ نقشه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 promptings 
2 conceptual 
3 spatial 
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 . نقشه نمایشگاه موزه )هیترو(.3شکل شماره 

 
 . نقشه نمایشگاه موزه )نمایش یکپارچه(.4شکل شماره 

این، نیازمند کند، بنابربندی و تفسیری را هدایت می، انتخاب، توجه، چارچوب«عالقه»اگر 

ها اند، عالیق آنکه چه کسانی نقشه را ترسیم کردههستیم: این« عالقه»پرسش درخصوص آن 

ها آشکار به نظر ، در این نقشه2و توجه 1که کدام اصول گزینشچگونه شکل گرفته است؛ این

واند ت، این اطالعات می3نقشه -رسد؟ به عنوان یک گزارش مختصر، برای درک این دو نشانهمی

ساله  18توسط یکی از دو زن  4شکل شماره « نقشه»که بدانید که به شما کمک کند، این

انگلستان، یک هفته را در  ]کشور[آلمانی تهیه شده است که برای دریافت شناخت بهتری از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 selection 
2 attention 
3 signs–maps 



  1401/ بهار 42فصلنامه علمی جامعه، فرهنگ و رسانه / سال یازدهم/ شماره  298

 

 

که با  -ساله اهل لندن ترسیم شده بود  11لندن اقامت کرده است. نقشه دیگر توسط یک پسر 

)که اتفاق نیفتاد( به موزه آمده « ]گردش علمی[روز فعالیت »با مادرش برای  -ی میلی اِکراه و ب

بود. توجه او به یک ماکت هواپیما جلب شده بود که به عنوان مدل در نمایشگاهی که نمایش 

دهنده یک اردوگاه عصر حجری که در محل فرودگاه فعلیِ شهر هیترو کشف شده بود، قرار 

 اند. ها، برای او جالب توجه بودهین یک ماسک آفریقایی و برخی ابزار و سالحچنگرفته بود و هم

جا به بالغت و طراحی در استفاده از وجوه به مفاهیم اولیه نمایشگاه و از آن هایپرسش

های رسد: این امر در انتخاب اشیاء و تأکید بر موضوعات خاص و شیوهشکل کلی نمایشگاه می

به عنوان مثال در چیدمان نمایشگاه، در  -معانی خاص مشهود است  انتخاب شده در نمایش

که آیا اشیاء سه نورپردازی آن، در استفاده از متن نوشتاری یا تصویر یا اشیاء سه بعدی. این

های نوشته شده در کنار اشیاء هستند؟ آیا تر از متنو قابل توجه« ترجذاب»تر، بعدی برجسته

های ها و گزارشای برای توضیح بیشتر، از ارائه متنعنوان وسیلهحرکت دادن به اشیاء به 

تر از تابلوهای سه بعدی هستند؟ اندازهای نقاشی شده جذابتر است؟ آیا چشمطوالنی برجسته

ای هست های گوناگون دارد؟ آیا فاصله از اشیاء به اندازهنور چه تاثیری در ایجاد تأثیر و حالت

آیا اگر بتوانند یک شیء را لمس کنند، مساله  ؟نند با اشیاء درگیر شوندکه بازدیدکنندگان بتوا

« اشتباه»مهمی است؟ در مورد نمایشگاه باید به موضوع تأثیرگذاری پرداخته شود: تأثیرگذاریِ 

های آموزشی، کاهد. اما تأثیرگذاری در همه مکانمانع توجه بازدیدکنندگان شده یا از آن می

در کنار تمامی منابع ] این موضوع [نباشند، به یک اندازه قابل توجه است. چه نهادی باشند چه 

 های دانش، دائماً مورد بحث است. وجه،گفتمان، قدرت، و شکل

که امکانات، بضاعت و منطق هر ها، یک مسئله اساسی دیگر نیز وجود دارد. ایندر همه این

گیری غت، انتخاب و طراحی و از نظر شکلها، از نظر ارتباطی، در بالکدام از وجوه و آثار آن

 شناسی چگونه خواهد بود. شناسی و معرفتمتفاوت آگاهی در هستی

 14-13جا یک مثال ساده، در مورد دانش و وجه، از کالس درس علوم برای کودکان در این

د در مور»پرسد: ها میها، معلم از بچهساله ارائه شده است. در درس چهارم، درخصوص سلول

خانم، یک سلول، »گوید: در جواب، کودکی می« توانید به من بگویید؟یک سلول گیاهی چه می

چه را که گفته است روی تخته بکشد. او خواهد که جلو بیاید و آنمعلم از او می« هسته دارد.

 کند. را ترسیم می 5دارد و چیزی مانند شکل شماره یک قلم بر می
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 ته.. سلول با هس5شکل شماره 

شود، که در اظهار نظر گفتاری در ترسیم تصویر، دختر جوان با سؤاالتی )ضمنی( روبرو می

گرفت که شکل سلول )دیواره سلول( چگونه ها روبرو نشده بود. او باید تصمیم میخود با آن

-ای باشد یا نقطهاست. هسته بایستی چگونه به نظر برسد؛ سلول چقدر باید بزرگ باشد؛ دایره

و نهایتاً او باید تصمیم بگیرد که در کدام قسمت از دایره باید هسته را قرار دهد. نتایج ای؛ 

قابل مشاهده است. با کشیدن  5تصمیماتی که او گرفته است در ترسیمی همانند شکل شماره 

خود را به انجام  1ای و قرار دادن نقطه یا دایره، سازنده این نشانه، الزام معرفتیشکل دایره

سلول »یده است: این همان چیزی است که وجود دارد، و این رابطه میان وجودهایی مثل رسان

آموزی که به ترسیم معلم روی تخته، یا نقاشی موجود است. دانش« هسته»و « )دیواره سلولی(

 بداند. « 2واقعیت امر»کند، حق دارد آن را در کتاب درسی خودش نگاه می

اجتناب کرد: نوعی از شکل  3شناختیتوان از تعهد معرفتمیدر هر کدام از وجوه که باشد، ن

باید برای نشان دادن دیواره سلولی و خودِ سلول ترسیم شود؛ یک نقطه یا یک دایره با هر 

ای باید برای نمایش هسته ساخته شود؛ و نقطه یا دایره باید در جایی قرار داده شود. با اندازه

که دو چیز شبهِ شیء وجود شناختی وجود دارد: اینعرفتاین حال، در گفتار نیز یک تعهد م

هسته « دارای»یعنی سلول، [ –، که در یک رابطه تملّکی «هسته»و یک « سلول»دارد، یک 

واقعیت « دارا بودن« »زمان حالِ جهانیِ»اند؛ در حالی که به اصطالح ، به هم پیوسته]است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 epistemological commitment 
2 the facts of the matter 
3 epistemological commitment 
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-گونه است. این نقاشی هیچه همواره ایندهد ککند: یعنی نشان میداشتن آن را تضمین می

های کند. در نقاشی، رابطه یکی از موقعیتگونه پیشنهاد مالکیت یا حقیقتی جاودانه را ارائه نمی

-توان از تعهد معرفتای. نمیمکانی از نوعی خاص خواهد بود: نزدیک یا دور، مرکزی یا حاشیه

د. این متناسب با بضاعت هر وجه متفاوت شناختی اجتناب کرد، مهم نیست که کدام حالت باش

در مقابل  3؛ تملک2در مقابل تصویرسازی 1شناسیواژه –جا در تضاد گفتار و تصویر است: در این

در مقابل موقعیت مکانی  5ای بودن؛ به عنوان فعلیا فاصله، مرکزیت داشتن یا حاشیه 4قرابت

ا خط در نوشتن( در مقابل همزمان بودن ؛ توالی )به عنوان جانشینی زمانی در گفتار ی6فضایی

 ها. )ظاهر و ترتیب( موجودیت

ها بر مبنای ها به تازگی ساخته شده بودند. هم نقاشی و هم گفتار و نطقهر دوی این نشانه

ای چشمگیر به عنوان مشخصه« هسته»که به عنوان مثال در انتخاب  –آموز است سلیقه دانش

نمود پیدا کرده است. هم اظهارات گفتاری و هم ترسیم  ]یاهیبرای ترسیم سلول گ[و برجسته 

آموز از انواع متنوعی از مطالب درسی است که در طول چهار نقاشی، نمایانگر انتخاب این دانش

رو بوده است. هر دو نشانه، نشان دهنده گزینش، تغییر/تفسیر و متمرکز و ها روبهدرس با آن

ها، او در حال ایجاد دانش آن لحظه است. در ایجاد نشانه آموز دردانشِ دانش 7محصور کردن

 «.دانماین چیزی است که من می»دهد: برای خود و دیگران است. هر دو نشان می

های متفاوتی تحقق )تحصیلی( را در مورد این موضوع به شکل« دانشِ»این دو بازنمایی، 

های متفاوتی از جهان در کانون وایتشناسانه، این دو بازنمایی، ربخشد: از دیدگاه هستیمی

توجه هستند. برای یادگیری و آموزش، در ساخت و ارائه برنامه درسی برای گروهی خاصی، این 

ندارد: و » شکلی»گونه نشود، هیچ« مادی»در یک حالت خاص « دانش»مهم است. تا زمانی که 

که ن نیست که دانش قبل از آنبرای ما اصالً روش«. به آن دست پیدا کنیم»ما نخواهیم توانست 

در شکلی نمایشی و به عنوان ماده به کار گرفته شود، دقیقاً چیست. در گفتار، دانش در وجهی 

در زمان شکل گرفته است. و در  9توالی عناصر 8شود که بر اساس منطق اصولیِنشان داده می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 lexis 
2 depiction 
3 possession 
4 proximity 
5 verb-form 
6 spatial co-location 
7 encapsulation 
8 underlying logic 
9 sequence of elements 
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گیرد. هر کدام فضا شکل می در ]یا اصطالحاً همبودیِ عناصر[زمانیِ عناصر تصویر، با منطق هم

-های طوالنیِ تاریخی از کار اجتماعی و نشانهها، با شکل اجتماعی هر یک در دورهاز این منطق

چه از طریق سازماندهی عناصر شناسی مختصّ به خود را بر آنشناسی و معرفتشناسی، هستی

 کنند. شود، تحمیل میدر نظامات و الگوها نشان داده می

نه یعنی ایجاد دانش. دانش، در طولِ استفاده از طریق یک نماینده اجتماعی از ایجاد نشا

آموزی گیرد. دانشامکانات نمایشی متمایز از وجوه خاص و در زمان ایجاد نشانه، شکل می

ترین در نظر گرفته باشد یا بر عملکرد غشای سلولی را مهم« 1سیتوپالسم»دیگر، ممکن است 

خواستند اظهار کنند، چه را که میتوانستند آنها میهر مورد، آن تمرکز کرده باشد؛ و در

 (. 2001بنویسند یا ترسیم کنند یا به شکل سه بعدی نشان دهند )کرس و همکاران، 

تواند به تحلیل گفتمان چند وجهی در مورد یادگیری و زندگی اجتماعی چه چیزی می

 ما بگوید؟

ها نشان آثار انتخاب دائمی را در بسیاری از محیط دهی اجتماعی هستند ووجوه، نتیجه شکل

های اند؟ و چرا این جنبهاند و دیگران انتخاب نشدهها انتخاب شدهدهند. چرا این موجودیتمی

ها ردپاهایی از مواد مورد تأکید قرار گرفته است و موارد دیگر نادیده گرفته شده است؟ این

جتماعی، تمرکز، عالقه، نیاز و غیره انجام شده است. این های اکاری است که در پاسخ به نگرانی

هایی که از هر کدام از وجوه استفاده توانند اطالعات زیادی در مورد تاریخچه گروهموضوعات می

توانند در یک تواند به ما بگوید که چرا دو فرهنگ میچنین، میکنند برای ما بیان کند. هممی

ال، از لحاظ معنایی از آن وجه به شکلی کامالً متفاوت وجه، مشترک باشند و در عین ح

به یک وجه، در جوامع مختلف و  2«یافتندست»استفاده کنند. این بدان معنی است که 

دانیم که ها یکسان نیست. به عنوان یک مثال ساده و در عین حال آشکار، میهای آنفرهنگ

کنند؛ با این حال، نحوه استفاده از ده میاستفا 3همه جوامع از حالت ژست )اشاره، حالتِ بدن(

ها بین مثالً اجتماعاتی که دارای اختالالت گفتاری هستند و یا افرادی که از این آن حالت

 گیرند، بسیار متفاوت است. طریق تحت تأثیر قرار نمی

ئی ای جزوسیله –مانند همه وجوه  -گفتار و نوشتار  4شناسانهکه وجوه زبانپافشاری بر این

شود تا توجه بیشتری به نقش معناسازِ سایر وجوه معطوف شود. برای ایجاد معناست سبب می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 cytoplasms 
2 reach 
3 gesture 
4 linguistic 
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تنها ظرفیت، بلکه ضرورت به رسمیت شناختنِ مفاهیمی که توسط کسانی که به با این کار، نه

شود، کنند، مشخص میکمتر از سایرین استفاده می -و شاید حتی گفتار  -هر دلیلی از نوشتن 

« 1ماهر»ای بسیار های زندگی اجتماعی، شخصی و حرفهکه ممکن است در همه قلمرو کسانی

و در « 2ضمنی بودن»کند تا از پایین به باال در مفهوم باشند. چنین تأکیداتی ما را مجبور می

بسیار متفاوت آن تجدید نظر کنیم. به طور خالصه، این  3و مصادیق« دانش»کنار آن، مفهوم 

 کند. باز می 5و شناخت 4تر از معناندازی را در مورد یک حس بسیار کاملاواقعیت، چشم

برای یک بازیکن اسنوکر یا یک پزشک  –ای معانی و مفاهیمِ زندگی اجتماعی و حرفه

کار در خانه که جراح، برای یک کودک در حال بازی در یک گودال شنی یا یک آشپز تازه

-اکنون در همه جا ظاهر می -کند و شده بود را آماده میرغذایی را که در تعطیالت با آن روبه

ای را برای یک دید هاست. در اصل، این امر پنجرهشوند و همه آماده ارائه توصیفات و بیان علت

انداز وسیع و سخاوتمندانه از معانی و مفاهیم همه اعضای یک گروه اجتماعی، بدون وجود چشم

 -شناختی کند. به رسمیت شناختن کار نشانه، باز می6سانهشنااندازهای زبانمحدودکننده چشم

های آن بخش است. ظرفیتدارای همان اثر بالقوه رهایی -به عنوان عاملیت و در همه وجوه 

در تمامیِ قلمروها و به ویژه در مدارس، کامالً  7های سنجش و ارزیابیبرای بازاندیشی در شکل

. جایگاه اصلی که در تحلیل گفتمان چندوجهی، به استفاده نشده و بسیار نوید بخش است

 -شناختی باشد حتی اگر در معرض کار دائمی اجتماعی و نشانه -مادیت اختصاص داده شده 

قرن  10و انتزاع 9تعمیم 8ماند: تحلیل گفتمان چندوجهی، امکان تحرّک در مقابلِ تقلیلباقی می

شناسانه(، و به سوی یک گزارش کامل زبان ]یهافعالیت[بیستمی )به عنوان مثال در بسیاری از 

از این واقعیت که ما به عنوان انسان، دارای  -دیگر  12و نظاماتِ 11هابا همراهی و تأیید نظریه –

توان خارج از به رسمیت شناختنِ این که معنا را نمیبدن فیزیکی و مادی هستیم و این

 کند. درک کرد، را فراهم می ]مادیت[موجودیت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 articulate 
2 implicitness 
3 materializations 
4 meaning 
5 knowing 
6 linguistic 
7 assessment 
8 reductiveness 
9 generalization 
10 abstraction 
11 theories 
12 disciplines 
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-می« در بدن خود»یک سطح، این چیزی بیشتر از آن چیزی نیست که بسیاری از ما در 

دانیم: به عنوان مثال، هنگام تغییر از یک زبان به زبان دیگر، ساختمان عضالنیِ بدن ما، 

های گیرند، که شکلهای متفاوتی به خود میهای سینه و سر به طور خاص، پیکربندیماهیچه

کند و »کند. یز هویتی، معانی و مفاهیمِ از نوع عمیق را بیان و درک میمتمایز و عمیقاً متما

یک روش صحبت کردن آهسته و کشیده است که به ویژه در جنوب  [« 1زدنکشیده حرف

چنین شود که بومیان استرالیا و نیوزلند نیز اینایاالت متحده رایج است، گاهی اوقات گفته می

ای استرالیایی چیزی بیشتر از یک نوع صحبت کردن است: از نگهبان اسطوره  ]کنندصحبت می

 کند.ای به زندگی و جهان صحبت میتمایل گسترده

و  4/ اثرات متقابل3، برای ارتباطات2شناسی اجتماعیِ تحلیل گفتمان چندوجهینشانه

 دربردارنده چه مواردی است؟  6/متون5شناختیهای نشانهبرای موجودیت

، نشان دهنده «شناسی اجتماعینشانه»دهنده حوزه کاری و نشان «چندوجهی بودن»اگر 

گیرد باشند، بنابراین، در رابطه با هر یک نکات ای که در آن حوزه مورد استفاده قرار مینظریه

داشتن وجوه « اولویت»، ایده متعددی مطرح است. چند وجهی بودن، پیش از هر چیز

شمار ای جزئی برای معناسازی بهعنوان وسیلهجوه را بهداند. و آن وشناسانه را مردود می زبان

آورد. در اصل، هر کدام از وجوه ممکن است در استفاده از آن، در یک محیطِ خاص، می

شناخته شوند. وجوه، برخورد ما با جهان و ابزارهای ما برای ساختن دوباره جهان « داراولویت»

« منطقِ»دهند. این امر، هم از منظر ا شکل میشناختی از هر نوعی رهای نشانهدر موجودیت

و هم از نظر پیامدهایی که از آن در توسعه اجتماعی وجوه در یک  -زمانی یا فضایی  -وجوه 

شود؛ و از نظر کاراییِ انواع دیگر، به عنوان مثال تصویر جامعه خاص در طول زمان ناشی می

، 8، ترکیبی7واژگانی -های نوشتاری دیتگونه است. موجو)ثابت( در مقایسه با نوشتار، این

ها عمل کامالً متفاوت از موارد مرتبط با تصویر هستند: کلمات، متفاوت با تصویرسازی - 9متنی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2 social semiotic multimodal discourse analysis 
3 communication 
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7 lexical 
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9 textual 
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شباهت با کامالً بی« 2رابطه»و « 1ارتباط»کنند و وسایل فضایی برای نشان دادن می

 های نوشتاری است. بندی ترکیب

شود، چه از نظر ارتباطی به اشتراک گذاشته میید بر آنشناسی اجتماعی با تأکنشانه

کند تا برای نشان دادن ارتباط و رابطه در هر کدام از وجوه، باید منابعی وجود کمک می

های معنا در همه وجوه مشترک داشته باشد، حتی اگر در هر حالت متفاوت باشد؛ ویژگی

، 8و یکپارچگی 7، انسجام6سازی، برجسته5زمینه، پیش4بندی، چارچوب3شدت -هستند 

ها از وجه به وجه دیگر متفاوت خواهند بود. شدت، هر چند که آن -های ژانر و غیره شکل

ممکن است به عنوان بلندی صدا در گفتار و اشباع رنگ، یا ضخامت یا پررنگ شدن در نوشته 

 یا تصویر موجودیت پیدا کند. 

-آورد: اینماعی یک رویکرد بالغی را به ارمغان میشناسی اجتاز نظر ارتباطی، نظریه نشانه

طلبد که در مورد محیط اجتماعیِ ارتباط و که بالغت به عنوان سیاست ارتباطات، نگرشی را می

ها تحقیق و های اجتماعی آنها از نظر قدرت و ویژگیکنندگان در آن، در مورد روابط آنشرکت

ید ارتباط برقرار شود و ابزارهای موجود برای تحقق کند. این کتاب بر مواردی که باپژوهش می

های مخاطب بخشیدن به معانی مورد بحث و ابزارهایی که از نظر محیط اجتماعی و ویژگی

نتایج [ترین هستند، متمرکز است. طراح، معموالً همان شخص متکلم، وظیفه دارد تا مناسب

ها را به طرحی تبدیل کند که به حقق آنارزیابی بالغی محیط، مخاطبان و ابزارهای ت ]حاصل از

 کند. احتمال زیاد اهداف سیاسی بالغت را برآورده می

بنا  -یا هر دو  -های مختلف زمانی و مکانی در دسترس بودن وجوهی که بر اساس منطق

به ویژه به عنوان منبع طراحی، به عنوان مثال در طراحی  -اند، مانند زبان اشاره یا رقص شده

یا استفاده از  -شناسی بر اساس اصول مختلف مدوالر، یا خطی بودن یا سایر اشیاء نشانهمتون 

های نظریه برای ارائه توضیحاتی در مورد نحوه عملکرد این اصول در وجوه مختلف، به بینش

ای که متضمن این تمایز باشد در های مختلف مفید خواهد بود. نظریههمان اندازه در فرهنگ

شناسی اکنون به شدّت با های خطی سازمان نشانهی است، جایی که شکلحیات« غرب»
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 connection 
2 relation 
3 intensity 
4 framing 
5 foregrounding 
6 highlighting 
7 coherence 
8 cohesion 
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« انتقال»تا حدی به عنوان  -شوند به چالش کشیده می ]کوچک مقیاس[ 1های ماژوالر شکل

به مکانی که تا آن زمان چنین  که غالب بوده استیک اصل از یک مکان فرهنگی اجتماعی 

توسط دیگری  - ]کاغذی[از صفحه  –ن ظهور و نمایش نبوده، به اندازه تغییر موقعیت یک مکا

 . ]نمایشگر الکترونیکی[به صفحه  –

، رویکرد چندوجهی یک پیش نیاز اساسی 2های مرتبط با ارتباطات بین فرهنگیدر زمینه

های ترکیب، در همه جا، اثرگذار خواهد بود، هر چند که این تاثیر در بوده و بر همه شکل

 فاوت است. های مختلف، متمکان

 شناسی اجتماعیِ تحلیل گفتمان چندوجهی مهم است؟چرا نشانه

های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و با هر دیدگاهی که مواجهه با حوزه

تکنولوژیکی، صورت پذیرد، ناگزیر باید توجه داشت که جهان در حال گذار سریع است و دنیایی 

تقریباً از  ]شتابی که[ –ن وجوه و ابعاد، پرشتاب است در همه ای« تحوالت»است که سرعت 

ها، ها در بسیاری از حوزهدرنگ بودن دسترسیکنترل ما خارج است. سرعت نقل و انتقاالت، بی

های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جهان را تغییر داده است و با توجه به آن، چارچوب

شناسی، حوزه ساخت معنا نیز از این انههای منابع فرهنگی مورد بحث در حوزه نشچارچوب

 اند.قاعده مستثنی نبوده

تری مورد نیاز است، ابزارهایی تر و دقیقاین واقعیت، مستلزم آن است که ابزارهای مناسب

شناختی مناسب بوده و در عین حال، برای ظواهر متغیر و تأثیرات که برای تعدد منابع نشانه

شناسی، قابل استفاده بندی نشانهانتها و تقریباً فاقدِ چارچوبقدرت بسیار متغیر در جهان بی

باشند. بالغت، زمانی ضروری است که احتمال بدیع بودن مناسبت ارتباطی وجود داشته باشد و 

 اغلب عمیقاً متفاوت باشد. 

درنگ ها بیبه همین ترتیب، طراحی، در دنیایی با منابع بسیار متنوع، که بسیاری از آن

گیرند، در خط مقدم وضعیت و جایگاه یاز بوده و در دسترس و مورد استفاده قرار میمورد ن

-های تعامالت اجتماعی به اندازه محتوای پیامشناسی اصلی قرار دارد. طراحی، برای شکلنشانه

به  ]گویی که[های طراحی افزایش یافته و ها ضروری است. هم نیاز به طراحی و هم پتانسیل

تر و ها انتقال داده شده است. تصور )عدم( انسجام بسیار سختمرکزی از فعالیت مراحل اصلی و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 modular forms 
2 cross-cultural communication 
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جایی بودن نمایشگرها بیشتر نمایان شده و با حرکت تر است: انسجام و ناسازگاری با همهمشکل

 شود.، دستیابی به آن دشوارتر می1به سوی قدرت سازمان یافته افقی

ای از وجوه موجود و سیار بیشتر، وجود طیف گستردهب 3و تغییرپذیری 2در دنیایی با تنوع

دهد. این امر های بازنمایی مناسب از جهان را افزایش میدردسترس، احتماالت و ظرفیت

کند: جهانی تبدیل می 6یا حیاتی 5های مطلوباز وجوه را به ویژگی« 4برداریامکانات رونوشت»

شود، با جهانی که در چندین وجه با می 7شود و روایتمی« رونویسی»که به صورت نوشتاری 

است، متفاوت « رونویسی شده»ها و ژانرهای متفاوت های متفاوت، منطقامکانات و کارایی

 خواهد بود. 

جا به یک مشکل اساسی برای تحلیل گفتمان در این« رونویسی»استفاده ما از اصطالح 

شناسانه چند توصیف جهان نشانه کند: اصطالحات و واژگان موجود برایچند وجهی اشاره می

وجهی که تشکیل شده و به رسمیت شناخته شده دیگر چندان مناسب نیست و آن جهان نیاز 

ایم که بر مبنای برتری زبان و به ها را از دنیایی آوردهفوری به تغییر نام دارد. ما این برچسب

های گذشته را برای ی از نظریهویژه نوشتار بنا شده است. استفاده از اصطالحاتی که بار سنگین

اند، که اکنون کامالً متداولند، احتماالً این اقدام اجرایی کردنِ وظایف متفاوتی طراحی کرده

جا دستور کار و فهرست وسیعی برای بحث جدید را در توسعه خود منحرف خواهند کرد. در این

ها در ارها وجود دارد. هر دوی اینچنین نویدِ دیدن و انجام بهتر کو تبادل آراء وجود دارد. هم

 کنند ضروری خواهد بود.را تعریف می 8اکنون جهان معنامواجهه با مشکالتی که هم

 

 

 

 

 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  horizontally organized power 
2 variety 
3 variability 
4 ‘transcriptional possibilities 
5 desirable 
6 essential 
7 narrative 
8 the world of meaning 
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2 Multimodality 
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