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  چكيده

هـاي   هـاي بـين تـصوير و مـتن در كتـاب        تحليلي، بررسي پيوستگي  /وصيفيهدف از اين پژوهش ت    
 گراي هاليـدي   براساس چارچوب نظرية نقش امريكن انگليش فايل وكاتينگ ايج آموزش زبان انگليسي

،   و مـتن  ها با مشخص كردن روابط بين تصوير اين نظريه. است و فان ليوين شناسي كرس نشانه و نظريه
ايـن  . دهنـد  آموزان ارائه مـي  زبان هاي آموزشي زبان انگليسي به  بيشتر معنا در كتاب   روشي را براي درك     

هـاي ايـن    نتيجـه .  كنـد  پژوهش سه معناي انديشگاني، بينافردي و متني را در تصاوير و متن بررسي مـي     
نخـست، بررسـي معنـاي انديـشگاني حـاكي از ايـن اسـت كـه               . پژوهش، در برگيرندة چند نكته است     

. شـود  بروز كالمي و ذهني افكار خالصـه مـي    در دو گروه تفصيلي و اي ميان تصاوير و متنه پيوستگي
و سنجـشي   كنـشي  ها بـه دو گونـة معنـاي هـم     دهد اين پيوستگي دوم، بررسي معناي بينافردي نشان مي

 سوم، بررسي معناي متني پيوستگي ميان تصوير و متن را در دو گروه اطالعات كهنه و               . شوند تقسيم مي 
سرانجام، اين پژوهش بر اهميت ايـن پيوسـتگي معنـايي    . كند نو، و اطالعات واقعي و آرماني تقسيم مي     

  . كند اي و تاثير آن بر مخاطب تأكيد مي شيوه هاي چند براي فهم متن
  .شناسي ، نشانه  تصوير، متن، كتاب، معنا:ي كليديها واژه
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 مقدمه
هاي آموزشـي هـسته    اي آن است كه كتابمرور تاريخچة آموزش و يادگيري زبان دوم گوي       

. هاي آموزشي نياز دارنـد    كتاب آموزان و مدرسان به    بنابراين بيشتر زبان   هر برنامه آموزشي است،   
، 1هاچينسون و تورز( عامل اصلي يادگيري و آموزش در بيشتر كشورها است  ، كتاب از اين رو

كردند،  ها تأكيد مي نبة متني اين كتابزبان، بر ج هاي آموزشي  در گذشته، طراحان كتاب).1994
هـاي زبـان دوم تأكيـد         هاي نگارگري كتـاب     هاي متني، بر جنبه     ها افزون بر جنبه     ولي امروزه آن  

پندارنـد   نمايند؛ چرا كه باور دارند اين دو جنبـه همـسو مـي      مي 2اي ها را چندشيوه   كنند و آن    مي
هـاي   مـتن ). 2004پارسـا،   (اني ندارنـد    هـا وجـود چنـد      ها بدون نگـاره     و واژه ) 1998،  3سايپ(

هـاي متنـي و       و پلـي ميـان جنبـه      ) 4،2014وو(انـد    اي متشكل از دو يا چند نوع نشانه         چندشيوه
هـاي     انـد كـه جنبـه      برخي از پژوهشگران نيز دريافتـه     . آورند وجود مي  ها به   اي را در كتاب    نگاره
هاي ژرف و معنادار همزمان       ي ديگر، پيام  سخن به). 5،2000لستر( اند هم مرتبط  اي و متني به    نگاره

) 2006 (6ورث و آن) 2004(از ايـن جهـت، وو  . انـد     اي تـشكيل شـده      متني و نگـاره     از دو اليه  
مثـل كتـاب   (هاي تـصويري بـراي كودكـان     بررسي روابط متقابل بين متن و تصوير، در كتاب   به
در متن و تصوير را براي خوانندگان       پرداختند و رابطه معناي نهفته      ) 7 اثر آنتوني براني   وحش باغ

هـاي تـصويري    اين  پژوهشگران به اين نتيجه رسيدند كه در كتاب   . ساختند ها آشكار    اين كتاب 
معناي متن، تاثير احـساسي و زيباشـناختي      ها افزون بر كمك به     كودكان، هم تصاوير و هم نگاره     

 . زيادي بر كودكان دارند
ين منبع دريافت اطالعـات زبـاني و اسـاس          تر  مهمگليسي  زبان ان هاي آموزشي     كتابامروزه  

؛ )8،2010نـوردنزوارد (اند  آموزان با زبان خارجي تمرين و يادگيري و منبع مهم براي ارتباط زبان       
آمـوزان و مدرسـان زبـان در بـازة           ها در تسريع فرايند يادگيري، اما به زبـان         به رغم نقش نگاره   

ها،  هاي وابسته به آن    ها و متن   سازي معناي متقابل نگاره    رو شيوة آشكا   چگونگي پيوندها، روابط  
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با وجود اهميت موضـوع، پـژوهش چنـداني هـم     . هايي در ذهن خود دارند      مشكالت و پرسش  
زبـان انگليـسي، بـه      هاي آموزشـي      كتابدربارة پيوست متن نگاره براي، درك و انتقال معنا در           

آن است كه با استفاده از       رو، اين مقاله بر     از اين . شناسي، صورت نگرفته است    ويژه از جنبه نشانه   
 3ليووين  كرس و فان 2تصوير شناسي اجتماعي  و نشانه1گراي هاليدي  شناسي نقش كنشي زبان هم
 و 4فايـل   انگلـيش  امـريكن هـاي   ها در مجموعه كتـاب  آن هاي مربوط به ها و متن بررسي نگاره به

 وابـسته بـه آن، در سـه      پيوستگي ميان نگاره و مـتن همچنيچن به بررسي. بپردازد 5ايج  كاتينگ
آيا بپوستگي ميان نگاره    : اين دو پرسش پاسخ دهد      به 6سطح معناي انديشگاني، بينافردي و متني     

آمـوزان   سازي معنا براي زبـان  آشكار  وجود دارد؟ آيا اين پيوند رابطه كمكي به   و متن نظير به آن    
  كند؟ و مدرسان زبان مي

 چارچوب نظري
اي  شود از مجموعه كنند كه اين خود موجب مي وجهي زندگي مي  ها در جوامعي چند انسان

هـا ديـداري،     ايـن نـشانه   . ها براي درك و يادگيري معنا در محيط يادگيري اسـتفاده كننـد             نشانه
هـا چگونـه    كه نشانه هايي دربارة اين امروزه با گسترش فناوري پرسش. اند  و نوشتاري شنيداري

فهـم و درك معنـاي ايـن        . روند، در ذهن فراگيران وجـود دارد       كار مي  هاي آموزشي به   بدر كتا 
  .شود هاي موجود در آن متن مي اي، نيازمند يادگيري و توجه به همة نشانه هاي چند شيوه متن

بندي كـرده   گري و متني را در دو گروه دسته        هاي نگاره  پيوستگي ميان جنبه  ) 1982 (7شوارز
تناسب، ميان نگاره و متن همـاهنگي ايجـاد   . نام دارد8 روه تناسب يا سازگارياست؛ نخستين گ

دومـين گـروه از   .  اسـت 9و جايگزيني تمثيل، تدوين  تفصيل،صورت بهكند و اين هماهنگي  مي
) 2014(و  و .كـشد  تـصوير مـي   ميـان نگـاره و مـتن را بـه    10 و تنـاقض  بندي، اختالف اين دسته

__________________________________________________________________ 
1. Haliday’s functional linguistic 
2. Visual social semiotic 
3. Kress and van Leuween 
4. American English File 
5. Cutting Edge 
6. Ideational, interpersonal, and textual meaning 
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 1اي   بينانـشانه    را در دو ديدگاه مطـرح كـرده اسـت؛ ديـدگاه اول              ها و متن   پيوستگي ميان نگاره  
كننـد و متنـي يكپارچـه، هماهنـگ،          در اين ديدگاه نگاره و متن يكـديگر را تكميـل مـي            . است

وجـود   هاي پيوستگي به    اين يكپارچگي از راه زنجيره    . آورند وجود مي  پيوسته به  هم و به  يكدست
 3بنـدي  هـا را پيونـد بـين     است كـه هاليـدي آن      2عنايي منطقي ديدگاه دوم شامل روابط م    . آيد مي
 4ييني سـاختار  نـش   هـم اين روابط، پيوند معنايي منطقي متن و نگـاره را از راه روابـط               . نامد  مي
 اي  بلكـه روابـط بـين نـشانه        شود، روابط بين بندها ختم نمي      به تنها  نهاين ديدگاه   . كنند ير مي تفس

  .دهد را نيز نشان مي) متن و تصوير(
) 1978(گراي نظامنـد هاليـدي       ية نقش نظراي از طريق     هاي چند شيوه   در ابتدا، بررسي متن   

. كنـد  ي اجتمـاعي قلمـداد مـي   هـا  نـشانه امي از ظـ زبان را ن)  1978(هاليدي . گرفت صورت مي 
هـاي گونـاگون     اي براي درك و فهـم معنـا از طريـق حالـت              سخني ديگر، وي زبان را وسيله      به
هـا از    بررسي اين فـرانقش   . پردازد  معرفي سه فرانقش مجزا ولي مرتبط مي        نظريه به  اين. داند  مي

. آشكارسازي معنـا در منبـع مـورد نظـر كمـك كنـد          رود تا به   شناسي فراتر مي   گستردة علم زبان  
 و فـرانقش متنـي   فردي سه گروه فرانقش انديشگاني، فرانقش بينا هاي نظريه هاليدي به فرانقش

 اين سه فرانقش، در انواع متفاوت ارتباطات وجود دارنـد، خـواه ايـن ارتبـاط      .شوند تقسيم مي 5
مثل (اي برخي از پژوهشگران      دربارة پيوست نگاره  ). 2006ورث،    آن (يمتناي باشد، خواه     نگاره
گيرنـد؛ امـا، ايـن پژوهـشگران      از مفهوم فرانقش هاليـدي بهـره مـي   ) 2006 ليوين،  و فان كرس

ـ     فرانقش هـاي   هـا در همـة روش    داننـد و بـر كـاربرد آن         ه گفتـار و نوشـتار نمـي       ها را محدود ب
  .كنند تأكيد مي) تصويري (يشناس نشانه

  روابط بين متن و نگاره در ساختار معنايي انديشگاني
. شود  در محتواي انديشگاني مي     هاي مربوط به آن    معناي انديشگاني شامل نگاره و همة متن      

يتـي، اعمـال، رخـدادها، افـراد شـركت كننـده در رخـدادها و          اين فرانقش شامل الگوهـاي روا     
  دو نـوع پيونـد    ) 1994(بر مبناي معناي انديـشگاني، هاليـدي        . چگونگي انجام آن رخداد است    

__________________________________________________________________ 
1. Inter-semiotic relation 

2. Logic-semantic relations 
3. Inter-clause relations 

4. Structural syntagmatic relations 

5. Ideational, Interpersonal, textual metafunctions 
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شود؛ گروه اول از       افكار را يادآور مي    1»گزارش كالمي و ذهني   «  و »تفصيل« يها  بندي به نام   بين
 اين گونه پيوند متن و نگـاره هـر دو بـه دريافـت بهينـه                 در. شود ها تفصيل ناميده مي    اين پيوند 

هـا در سـه زيـر        آن هاي وابسته بـه    ها و متن   در اين گروه روابط بين نگاره     . شوند آموزه منجر مي  
  .شوند تقسيم مي2 »افزايشي« و »تكميل« ،»تقارن«مجموعه 

 با نگاره داللت    شود كه به سازگاري متن      ناميده مي  »تقارن«نخستين زير مجموعة اين گروه،      
اول  در دسـتة  . كنـد   گونه پيوند داللت مي    4اين زير مجموعه خود بر      ). 2002،  3گيل(انجامد   مي

در اين گونه پيوند مـتن و نگـاره موجـب روشـني و               . است 4»توضيحي«پيوند ميان متن  نگاره      
 هـم  ة دوم هيچكدام از مـتن و نگـاره اطالعـات جديـدي بـه        دستدر  . شوند وضوح همديگر مي  

اي اسـت   به سخني ديگر، متن گوياي همان آموزه  . شوند   مي  5»تفسير«افزايند و تنها موجب      نمي
سـطح   در اين گـروه مـتن نگـاره هـم پايـه و هـم              ). 2006ورث،    آن(شود   كه نگاره در ديده مي    

ة سوم از اين گروه، متن تمثيلي از نگاره و يـا نگـاره             دستدر  ). 2005،  6مارتينك و سالوي  (همند
ي از متن است وسرانجام در آخـرين دسـته ايـن گـروه زمـاني وجـود دارد كـه دو شـيوة               تمثيل

  ).2004، 8ليم(شوند   يك جا آورده  در7»فضايي هم«متفاوت 
مجموعـه   اين زيـر  . دومين زيرمجموعه اين گروه بيانگر پيوند مكمل بين نگاره و متن است           

 9 »افزايـي  افزايشي يـا هـم    «گاره حالت   در دسته اول متن ن    . كند خود بر دو نوع پيوند داللت مي      
افزاينـد و در دسـتة دوم ايـن گـروه،          هم مـي   اطالعات جديدي را به    يعني تكميل كننده همند و    

پيونـد  «هم بـر     اين گروه  مجموعهسومين زير .  بين نگاره و متن وجود دارد      10»واگرايي«ي   رابطه
.  باشـد  و سـببي   انـد مكـاني زمـاني     تو كند؛ اين پيوستگي مي     بين متن ونگاره اشاره مي     »افزايشي

اين دسته به گزارش ذهني     . انجامد بروز كالمي و ذهني افكار مي      گروه دوم، معناي انديشگاني به    

__________________________________________________________________ 
1. Verbal and mental projection 
2. Concurrence, complementary, and enhancement 

3. Gill 

4. Clarification 
5. Exposition 
6. Martinec and Salway 
7. Homospatiality 
8. Lim 
9. Augmentation 
10. Divergence 
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هاي آشكار اين دسته، سخن ذهـن         يكي از نمونه  . پردازد و گفتار افراد مي    و كالمي عقايد، افكار   
ركت كننـدگان در بـاال نگـاره    ويژگي اين دسته نمايش افكار و عقايـد شـ   . يا سخن درون است   

 ).2014وو، ( است 1 متن درون يك حبابصورت به

  پيوستگي بين متن نگاره در ساختار معنايي بينافردي
ي بينـافردي   معنـا . داردوجـود  و سنجـشي  كنـشي  دو صورت معناي هـم  معناي بينافردي به

. كنـد   اشـاره مـي  كنندگان در نگاره و نقش گفتاري متن مربوطـه بـه نگـاره        جهت نگاه شركت   به
كننـدگان نگـاره    جهت نگاه شـركت  كنشي به معناي هم )1996(ليوون  ية كرس و فان نظرمطابق 

بيننـدگان نگـاه كننـد، تـصوير          مستقيم بـه   صورت  بهكنندگان در نگاره     كند؛ اگر شركت   اشاره مي 
عرضـه يـا   «وير بينندگان نگاه نكنند، تـص     ها به  شود، اما در صورتي كه آن      يده مي  نام 2»فراخوانده«

ية هاليدي معناي سنجشي چهار نوع نقش گفتاري شـامل          نظربنا بر    .شود  ناميده مي  3»نشاندهنده
 را براي متون   4ارائه اطالعات، تقاضاي اطالعات، ارائه كاال و خدمات و تقاضاي كاال و خدمات            

  ).1997، 5تامپسون(گيرد  مي ها در بر نگاره وابسته به

   ساختار معنايي متنيروابط بين متن نگاره در
دو صـورت    اين اطالعات به  . كند معناي متني ميان نگاره و متن به ارزش اطالعات اشاره مي          

در انگليسي  چيدمان ). 2005 ليوون، فان(  7اند آرماني   و و اطالعات واقعي6اطالعات نو و كهنه
اده شـده يـا     گيرد معناي بـديهي و د      آنچه در سمت چپ قرار مي     . راست است  از سمت چپ به   

كند كه همه بـر سـر آن توافـق دارنـد، ولـي آنچـه در        چيزي مي اطالعات كهنه است و اشاره به     
گيرد، معناي جديد يا اطالعات نو است كـه جـاي بحـث و مجادلـه دارد                سمت راست قرار مي   

آنچـه  . آيند برخي از عناصر در باالي نگاره و برخي ديگر در پايين تصوير مي            ). 1393رضايي،  (
  .گيرد،  واقعي است  و آنچه در قسمت پاييني قرار مي گيرد آرماني  قسمت باال قرار ميدر

__________________________________________________________________ 
1. Speech bubble 
2. Demand 
3. Offer 
4. Giving and demanding goods and services 
5. Thompson 

6. Old and new 

7. Ideal and real 
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  مواد و روش پژوهش
مورد بررسي قـرار    امريكن انگليش فايل و كاتينگ ايج       هاي   در اين پژوهش، مجموعه كتاب    

 توسط انتشارات النگمن در سـه سـطح         2001در سال    اولين بار كاتينگ ايج   هاي     كتاب. گرفت
 2005آموزان انگليسي منتشر شد و در سـال          بتدي، متوسط و پيشرفته در شش جلد براي زبان        م

 توسـط   2014  نيـز در شـش جلـد در سـال             هاي امـريكن انگلـيش     كتاب. تجديد چاپ گرديد  
و بـر  ) تجزيه و بررسي محتـوايي (در اين پژوهش از شيوة كيفي . انتشارات آكسفورد منتشر شد  

شناسي اجتماعي كرِس و فان ليووين، براي پاسخ        مند هاليدي و نشانه   اساس نظريه نقشگراي نظا   
در . ها بررسـي شـد     ها تجزيه و واكاوي و پيوستگي ميان آن        ها و متن   به سؤاالت پژوهش، نگاره   

هاي مذكور مورد تجزيه و تحليـل         تصوير از مجموعه كتاب    70طي انجام اين پژوهش، بيش از       
مقاله، هشت نگاره براي نمونه گزينش و همـراه بـا اليـه متنـي      محتوايي قرار گرفتند كه در اين       

  . اند بررسي شده

   هاي پژوهش يافته
  پيوست تناسب ميان نگاره و تصوير

كمـك مـادرش در حـال نوشـيدن          ة كودكي است كه به    دهندنشان  ) 1(اي   تصوير چند شيوه  
 را حتي براي كودكـان      ضرر بودن اين نوع نوشابه      يباين تصوير تبليغاتي    .  است آپ  سوننوشابة  

آن، در زيـر     بر مبناي معناي انديـشگاني ايـن نگـاره و مـتن مـرتبط بـه               . دهد شيرخوار نشان مي  
هـر    سـازگارند و باهمكه متن و نگاره  نخست آن. گيرند  قرار مي»سازگاري و تناسب«مجموعه 

تن مربـوط بـه   دوم آنكه نگاره مقابل و مـ . كشند  را به تصوير ميآپ سونهاي نوشابه  دو ويژگي 
گيرند؛ به بيان ديگر، طراحان اين كتـاب بـا انتخـاب ايـن مـتن             قرار مي  »توضيحي«آن در دستة    

 طـراح آن  آنچهدر نگاه اول، . كنند توضيحي براي روشني و وضوح تصوير ارائه دهند    تالش مي 
؛ رود يك كودك نوشـابه بنوشـد       يرعادي است و انتظار نمي    غدر نگاره به نمايش گذاشته است،       

 آپ سـون توانـد نوشـابة    دهنده اين است كـه چـرا يـك كـودك مـي          اما، نوشتة زير نگاره  نشان     
  .بنوشد
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  1تصوير 
  ) 84، صفحه 4 امريكن انگليش فايل برگرفته از كتاب(

كنـشي و    ليوين معناي بينافردي، نگارة باال داراي دو سـطح هـم           بر مبناي نظريه كرس و فان     
گونـه تمـاس      يچهـ مادر اسـت و      ن نوشابه و نگاه كردن به     كودك در حال نوشيد   . سنجشي است 
 محـسوب  دهنـده  نشاكنشي با بينندگان ندارد، پس اين تصوير، نمايانگر يك نگارة     چشمي و هم  

كنندگان در نگاره مخاطب را      اند و شركت   كننده  ها، بينندگان، مشاهده   در اين گونه نگاره   . شود مي
در مجمـوع،   . نگرد كه گويي خود از نگاه بيننده با خبر نيست         ها ب  اي به آن   به گونه  كنند وادار مي 

شوند؛ اما، بر اساس معنـاي سنجـشي،         كنشي چشمي نمي   كننده با بينندگان وارد هم     افراد شركت 
مطـابق نظريـة هاليـدي جملـه     . انـد  تر از متن نوشتة در زيـر نگـاره       تر و واضح   دو جمله درشت  

 پرسـشي آمـده اسـت و از    صـورت  بـه )  را داريـم؟ تـرين مـشتريان     چرا مـا خردسـال    (تر   بااليي
!) چـسبه  هـيچ چيـزي مثـل سـون آپ نمـي          (تر    پاييني جمله. خوانندگان تقاضاي اطالعات دارد   

طراح تـصوير بـا اسـتفاده از دو    .  استشده نوشته پيشنهادي صورت بهي تبليغاتي است و    ا  جمله
، ذهن خواننـده و     سؤالرح يك   او در ابتدا با ط    . نوع نقش گفتاري، هدفي خاص را داشته است       

  .دهد  را ميسون آپوي پيشنهاد مصرف نوشابه  مخاطب را آماده كرده است و سپس به



 277 آموزش زبان انگليسي هاي كتاب هاي بين تصوير و متن در ارزيابي پيوستگي

 اطالعـات نـو در سـمت راسـت و           عنـوان   بـه  آپ  سونبر اساس معناي متني، بطري نوشابه       
اين خود نشانگر ايـن اسـت كـه    .  استقرارگرفته اطالعات كهنه در سمت چپ       عنوان  بهكودك  
بيان ديگر اطالعات    به. با اين شيوه قصد معرفي و تأكيد بر اهميت اين نوشابه داشته است            طراح  
در سـمت راسـت قـرار       ) يعنـي نوشـابه   (در سمت چپ و اطالعات خاص       ) يعني كودك (كلي  

اي اسـت و   يهحاشقرار گرفتن بطري نوشابه در مركز تصوير يكدست كننده عناصر . گرفته است 
 .اي دارد ناصر حاشيهع ارزش باالتري نسبت به

  پيوند توضيح و تفسير ميان متن ونگاره
نشاندهندة كودك دختر و پسري است كه در حياط مدرسه در حال             )2(اي   نگاره چند شيوه  

اين نگـاره، بيـانگر روزهـاي خـوش     . دويدنند، همه خوشحالند و با تمام وجود در حال رقابتند  
توضـيح و    كند كـه بـه     ني، عنوان متن تالش مي    بر مبناي معناي انديشگا   . مدرسه درگذشته است  

افزاينـد و    هـم نمـي    اگرچه متن و تصوير اطالعات جديدي به      . شفاف سازي متن اصلي بپردازد    
در نتيجه، متن و نگاره . دهد كه در نگاره وجود دارد      متن به طور دقيق، همان چيزي را نشان مي        

د كه متن و نگاره انـسجام پيـدا كننـد و            شو اين پيوند ميان متن و نگاره باعث مي       . همپاي همند 
  .مخاطب فرستاده شود تري به پيام محكم

كودكـان در   . كنـشي و سنجـشي اسـت       بنابر معناي بينافردي، اين نگاره داراي دو معناي هم        
پس اين يك نوع نگارنده فراخوانده اسـت و   . حال دويدنند، و  با بينندگان تماس چشمي دارند        

د بينندگان را با خود همراه كنند و آن را مانند خود درگير اين عمل               كنن  يمكنندگان سعي    شركت
كنندگان بدانـد و     شوند كه بيننده خود را عضوي از شركت        ها باعث مي   اين گونه نگاره  . كند نمي

نـام   عنوان متن اين نگـاره، نيـز بـه        . كنندگان در نگاره برقرار كند     نزديكي و همبستگي با شركت    
همچنين، سه نوع نقـش گفتـاري در   . خوانندة انگليسي است (Cat Stevens) يونزاستكت ترانة 

مطابق نظرية هاليدي، عنوان متن باال به شيوة امري است و           . اين نگاره وجود دارد    متن مربوط به  
طراح اين تصوير با نوشتن . متن اصلي اين نگاره شامل دو نقش گفتاري خبري و پرسشي است        

يـاد   ننده يا مخاطب را وادار كند كه روزهاي خوش مدرسه را به           كند كه بي   جملة امري تالش مي   
هايي دربارة آن روزها از بيننـده يـا مخاطـب بپرسـد و از او بخواهـد كـه              آورد و سپس پرسش   

  .ها پاسخ دهد آن به
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  2تصوير 

 ) 18صفحه  ،4 كاتينگ ايج برگرفته از كتاب(

عات كهنه، در سمت چـپ قـرار گرفتـه    بنابر معناي متني، متن اصلي اين نگاره به مثابة اطال   
ليوين اين ويژگـي   مطابق نظريه كرس و فان . شود است و بخش كوچكي از تصوير را شامل مي       

اند و همـه بـر       اند، اتفاق افتاده   مدرسه رفته  ها براي همة كساني كه به      دهد كه اين تجربه      مي  نشان
ة اطالعات نو در سمت راست نگـاره  همين جهت، تصوير كودكان به مثاب    به. سر آن توافق دارند   

  . است قرار گرفته
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  پيوستگي توضيح و تكميل ميان متن و نگاره

  
  3تصوير 

  )39-38صفحه ، 3 امريكن انگليش فايل برگرفته از كتاب(

دهندة مردي است كه در مكاني عمومي مثل سينما در حال صحبت كـردن              نشان) 3(تصوير  
و  انـد  اند از اين اتفاق ناراحت و عصباني  ه اطراف او نشسته مردان و زناني كهمه. با تلفن است

بر اساس معنـاي انديـشگاني، طـراح تـصوير در كتـاب           . از او انتظار دارند كه آنجا را ترك كند        
راهنمـاي تلفـن و     ان را بـه    توجـه خواننـدگ    (DEBRETTS)  ن كلمـه  تالش كرده است با نوشت    

وردن عنوان، طراح نگارگر سعي بر آن داشته است         با آ . استفاده درست از تلفن همراه جلب كند      
خواننـد   توانند از آنچه در متن اصلي مي  توضيح متن اصلي بپردازد، از اين رو، بينندگان مي         كه به 

كنـد و طـراح    تصوير اضافه مـي  اي  را به متن اصلي اطالعات تازه   . يك ديدگاه كلي داشته باشند    
كند كه با فرهنگ درست اسـتفاده از تلفـن           ننده كمك مي  بيننده يا خوا   تصوير با اين اطالعات به    

  . ي عمومي آشنا شودها مكانهمراه، در 
در ايـن نگـاره،   . كنشي و سنجشي است   بنابر معناي بينافردي، نگارة باال داراي دو معناي هم        

شوند، بـا ايـن       كنشي چشمي نمي   كنند و با او وارد هم      بيننده نگاه نمي   همة افراد شركت كننده به    



 1394تان پاييز و زمس، 2، شمارة 5دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 280

. ي عمـومي اشـتباه اسـت   ها مكاندهند كه استفاده از تلفن همراه در       به بيننده نشان مي    ها  آنكار  
 افراد شركت كننـده     همهكند؛ وليكن، تقريباً     اگر چه فرد مورد نظر به افراد كناري خود نگاه نمي          

، سه نوع  بنابراين. كنند  كند، نگاه مي   فردي كه با تلفن همراه خود صحبت مي        با حالت عصباني به   
يوة شمطابق نظرية هاليدي، عنوان اين متن به . تصوير وجود دارد نقش گفتاري در متن مربوط به     

. پيشنهادي است، ولي متن اصلي اين تصوير حاكي از دو نقش گفتـاري خبـري و امـري اسـت        
كنـد    پيـشنهادي طـراح تـصوير تـالش مـي          صـورت   بـه رسـد كـه بـا نوشـتن عنـوان            نظر مي  به
  . در بارة شيوة استفاده از تلفن همراه بپردازدسازي فرهنگ به

  
  4تصوير 

  )84صفحه ، 1 كاتينگ ايجبرگرفته از كتاب (

و تـصويري از     هـري پـاتر   اي از فيلم     ، نگاره 1هري پاتر نشاندهندة نويسنده رمان     )4(نگارة  
اح نظر مي رسد كـه طـر   بر اساس معناي انديشگاني، به. هاست هاي اين رمان جلد يكي از نسخه  

سازي و تفسير بيـشتر تـصوير و      نگاره با آوردن اين عنوان، تالش مي كند كه به توضيح، شفاف           
سپس با دادن اطالعات جديد در متن اصلي دربارة اين رمان و نويسندة آن،              . متن اصلي بپردازد  

 درنتيجه، آوردن اين اطالعـات  . درصدد است كه خواننده را با اين رمان و نويسنده آن آشنا كند            
__________________________________________________________________ 

1. Harry Potter 
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  .آشكار شود) فراگيران زبان انگليسي(شود معناي تصوير و متن براي مخاطب  باعث مي
در برخـي از  . كنـشي اسـت   بنابر معناي بينافردي، تصوير باال داراي دو معناي تعاملي و هـم           

اي از نـوع عرضـه يـا          نگاره هري پاتر  همانند نگاره    كاتينگ ايج هاي   هاي موجود در كتاب    نگاره
نويـسنده نگـاره    .  شوند كنشي چشمي نمي   كننده با بيننده وارد هم     د و افراد شركت   ان نشان دهنده 

كنشي چـشمي خـود سـعي بـر ايـن            كنندگان با هم   باال از گونه نگاره فراخوانده است و شركت       
در اينجا، شيوة گفتاري متن     . دارند كه خوشحالي و رضايت خود را از شرايط موجود ابراز كنند           

  .دهد خواننده اطالعات جديد مي اي است و به  جملهصورت هباصلي و عنوان نيز 
طراح، بر اساس معناي متني، نويسنده و متن اصلي را در سمت چـپ و آنچـه كـه از فـيلم            

بنابراين، تصوير حـاكي و حامـل اطالعـات نـو و            ؛  اند  گزيده شده را در سمت راست      هري پاتر 
اند كه خوانندگان و بيننـدگان       ا اطالعاتي متن اصلي و تصوير نويسنده حاكي از اطالعات كهنه ي         

  .  بر سر آن به نوعي توافق دارند

  پيوستگي  توضيح ميان متن و نگاره
 بـا  هـا  آن. اند دهد كه در صف طوالني ايستاده صدها مرد و زن را نشان مي ) 5(شماره  نگارة  

اي انديـشگاني،   بر اسـاس معنـ    . اند در دست داشتن چتر در باران منتظر مسابقه يا رويدادي مهم          
متنـي كـه صـدها نفـر را نـشان           . انـد  عنوان و نوشتة متن، توضيح دهنده و روشنگر نوشتار متن         

هـا هـم     اند تـا آن    دهد كه با وجود شرايط بد آب و هوايي، در يك مسابقة پاپ شركت كرده               مي
  . پاپ باشندعضو گروهيكي از پنج نفر 

اگرچـه ايـن   . كنـشي و سنجـشي اسـت    ناي همبنابر معناي بينافردي، نگارة باال داراي دو مع     
نگاره از زاويه بـاال گرفتـه شـده اسـت، امـا از نـوع نگـارة نـشاندهنده اسـت و هـيچ يـك از                            

نـوع  . شـوند  كنشي چشمي مستقيم نمـي     كنند و با او وارد هم      كنندگان  به بيننده نگاه نمي      شركت
عاتي را در مورد نگاره به       خبري است و اطال    صورت  بهنقش گفتاري در متن و عنوان نگاره نيز         

  .دهد خوانندگان اين متن مي
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  5تصوير 

 ) 118صفحه ، 3كاتينگ ايج برگرفته از كتاب (

طراح بر اساس معناي متني، تصوير را در سمت چپ و متن اصلي را در سمت راست قرار                  
 اين بيانگر   .مثابه اطالعات نو است    اين تصوير به مثابة اطالعات كهنه و متن اصلي به         . داده است 

همچنـين، مـتن    . دهـد  آن است كه متن اصلي اطالعات جديد و بيشتري دربارة تصوير ارائه مي            
خود اختصاص داده است و از اهميـت بيـشتري نـسبت بـه تـصوير                 اصلي فضاي بيشتري را به    

  .برخوردار است

  پيوستگي تكميل و گزارش كالمي، ذهني ميان متن و نگاره
ي آدريـن و تينـا اسـت كـه هـر دو روي صـندلي         هـا   نـام ني به   نشانگر مرد و ز   ) 6(تصوير  
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هاي خود را زير چانه گذاشته و همزمان در حال نگريستن به مـرد و فكـر                  تينا دست . اند نشسته
. كنـد  چه چيزي نگاه مي آدرين نيز در حال فكر كردن است، ولي مشخص نيست به  . كردن است 

رسـد كـه خـود مـتن اصـلي اطالعـات         نظر مـي به. دو نوع رابطه ميان متن و نگاره وجود دارد       
 افكـار   »گـزارش ذهنـي و كالمـي      «كند، ولي پيام ذهني اين افراد به         نگاره اضافه نمي   جديدي به 

هايي در   مشخص است كه پرسش   . كند ة دوم ميان نگاره و متن را بيان مي        رابطپردازد و     مي ها  آن
آيا به ميهمـاني  : پرسد ي را از خود ميتسؤاالشركت كننده مرد چنين . ذهن اين افراد وجود دارد 

 برويم يا در خانه بمانيم؟ آيا با ماشين خودمان برويم يا تاكـسي بگيـريم؟ زود بـرويم يـا ديـر؟               
  . خواهد كه زود در اين باره تصميم بگيرد شركت كننده زن نيز در افكار خود از مرد مي

  
   6 يرتصو

  )80حه ، صف2  امريكن انگليش فايلبرگرفته از كتاب(

اين تصوير، از   . كنشي است  بنابر معناي بينافردي، تصوير فوق داراي دو معناي تعاملي و هم          
كنـشي   كنند و با او وارد هـم  بيننده نگاه نمي نوع تصوير نشاندهنده است؛ هر دو شركت كننده به    

بـه  متن اصلي مربـوط     . كند مرد نگاه مي   كننده زن در تصوير به     اگرچه شركت . شوند چشمي نمي 
  .اين تصوير داراي دو نقش گفتاري پرسشي و خبري است

. هاي اين افراد در قسمت باالي تصوير اصلي قرار گرفتـه اسـت       بر اساس معناي متني، گفته    
علت ايـن امـر   . و از واقعيت فاصله دارند آل هستند اين خود نشانگر آن است كه اين افكار ايده

افتند و شايد در واقعيت وجود        يمكننده اتفاق    ركتاين است كه اين افكار فقط در ذهن افراد ش         
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دهنـده دو فـرد    تـر و نـشان   امـا، تـصوير اصـلي واقعـي    ؛  نداشته باشـند يـا هرگـز بيـان نـشوند          
  .كننده، يعني دنياي واقعي تينا و آندريان است شركت

  پيوستگي تمثيل و توضيح ميان متن و نگاره
هـر سـه مـرد بـر روي صـندلي      . تندسه مرد و يك زن هـس ) 7(شركت كنندگان در تصوير     

به احتمال شركت كننـده     . دهند هاي زن كه ايستاده است، گوش مي       حرف اند و با دقت به     نشسته
بر اساس معناي انديشگاني، مـتن اصـلي تمثيلـي از           . ستها  آنزن در حال توضيح مطلبي براي       

روشـني   ز نگـاره را بـه  متن نيـ . كند تا متن را شفاف سازي كند اما، نگاره تالش مي  ؛  عنوان است 
  .كند تفسير مي

  
  7تصوير 

 )35، صفحه 1امريكن انگليش فايل برگرفته از كتاب (

هـاي   آدم. كنـشي و سنجـشي اسـت    نگارة باال بر اساس معناي بينافردي داراي دو معناي هم  
ر نوع نگاره از نـوع نـشاندهنده اسـت، د          يك )7(كنند، در نتيجه تصوير      بيننده نگاه نمي   نگاره به 

شـيوة گفتـاري در     . بيننده نشان دهنـد    كننده سعي دارند خود را به      ها افراد شركت   گونه نگاره   ينا
كنـد كـه اطالعـاتي را      جمله است و طـراح بـا آوردن عنـوان تـالش مـي       صورت  بهاين حالت،   
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هدف .  جمله و پرسشي است    صورت    بهشيوة گفتاري متن اصلي اين نگاره نيز        . خواننده بدهد  به
سـوال   كند كه به   سش، سنجش ميزان اطالعات خواننده است، اگرچه خودش تالش مي         طراح پر 

  .مطرح شده، پاسخ دهد
 اطالعـات  عنـوان   بـه بر اساس معناي متني، بخش متني مربوط به اين نگاره در سمت چـپ       

 اطالعـات نـو آمـده       عنـوان     بهكهنه قرار داده شده است و بخش تصويري آن در سمت راست،             
اي، معرفـي و شناسـاندن كاركنـان يـا      د طراح از آوردن اطالعات به چنين شيوه    شايد قص . است

  .مديران اين شركت است

  پيوستگي واگرايي ميان متن و نگاره
دهندة زني است كه به هنگام رانندگي، با دست راست هـم فرمـان و هـم                   نشان) 8( يرتصو

 آرايش كردن و صـحبت      را گرفته است و با دست چپ همزمان در حال         ) ريمل(وسيله آرايش   
بر مبناي معناي انديشگاني، عنوان متن هم با متن اصلي و هم با نگـاره در                . با تلفن همراه است   

كه عنوان در نگاره، بيـانگر مخالفـت بـا ايـن كارهـاي خطرنـاك               يعني با وجود اين    .تضاد است 
ي را ارائـه داده  هنگام رانندگي است؛ اما، متن اصلي فهرستي از كارهاي خطرناك هنگام راننـدگ    

دهد كه همزمان هم در      در كنار اين فهرست، نگارة ياد شده هم خانمي جوان را نشان مي            . است
  .حال آرايش و هم صحبت در هنگام رانندگي است

   
  8تصوير 

  )27صفحه ، 3امريكن انگليش فايل برگرفته از كتاب (
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زن شركت  . شي و سنجشي است   كن بر اساس معناي بينافردي، نگارة باال داراي دو معناي هم         
. ، نـوعي نگـارة نـشاندهنده اسـت        )8(كند در نتيجه نگارة      بيننده نگاه نمي   كننده در اين نگاره به    

كنشي چشمي زن با بيننده حاكي از اين است كـه هنگـام راننـدگي بايـد بـسيار                    عدم وجود هم  
 شيوه گفتـاري مـتن    اگرچه. مخاطره جلوگيري كرد   مراقب بود و از انجام كارهاي خطرناك و پر        

دهد، اما شـيوه گفتـاري عنـوان ايـن       خواننده اطالعات مي    است و به   صورت  بهاصلي در تصوير    
 پرسشي است و طراح نگاره با طرح اين پرسش از خواننده  درخواست ارائـه               صورت    بهتصوير  

  . كند اطالعات مي

  گيري نتيجه
نوبة خـود از اهميـت بـااليي در      به متن و نگاره  جداگانهامروزه، بررسي و تجزيه و واكاوي       

منبـع مهمـي بـراي ارتبـاط     ،  ييتنهـا     بـه هـا     از آن  هركـدام هاي آموزشي برخوردار است و       كتاب
هـاي آموزشـي     باشند؛ اما، قرارگرفتن متن و نگاره در كنار هـم در كتـاب             آموزان با زبان مي    زبان

هـاي   ساختار كتاب . كنند  ا مي ايفسرعت بخشيدن به انتقال مفاهيم      در   مينقش مه زبان خارجي،   
اي  ها كه از دو جنبة صوتي و نگارگري تشكيل شده است، چند شـيوه              آموزشي زبان، مانند فيلم   

 متنـي و تـصويري دارنـد و معنـا از طريـق       هاي آموزشي دو جنبه  است؛ با اين تفاوت كه كتاب     
از همـين رو،  . شـود   مـي وي منتقل آموز دريافت يا به اي مرتبط، توسط زبان  انتخاب متن و نگاره   

 هـاي آموزشـي چنـد      آموزان به فهم و درك رابطه بين متن و تـصوير در كتـاب              مدرسان و زبان  
از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه انتخـاب   ).2001ريچارد، (اي زبان انگليسي نياز دارند  شيوه

گذارد كه آگـاهي   ميشناختي  انواع مختلف نشانه بر رابطه متن و تصوير، تأثير شناختي يا زيبايي        
كنـشي دو    از ايـن رو، ايـن مقالـه از هـم          .  در امر آموزش زبان نيز داراي اهميت مي باشد          از آن 
هـاي مجموعـه    ها و مـتن  براي بررسي نگاره) 2006(ليوين  و كرس و فان ) 1978(هليدي   يهنظر

در ) 2014 (امـريكن انگلـيش فايـل   و ) 2005 (كاتينـگ ايـج   هاي آموزشي زبان انگليسي كتاب
ها  مشخص بين نگاره   اي نتايج بررسي حاكي از آن است كه رابطه       . انتقال معنا و مفاهيم بهره برد     

در سطح معناي انديـشگاني، ايـن روابـط بـه دو     . ها وجود دارد هاي موجود در اين كتاب     و متن 
در سـطح معنـاي بينـافردي، افـراد     . شـوند  صورت تفصيلي و گزارش كالمي و ذهني ظاهر مـي     

هـاي   يابنـد و نقـش     دهنده حـضور مـي     ها به دو صورت فراخوانده و نشان       كننده در نگار   شركت
و امـري   ها نيز به چهار صورت خبـري، پرسـشي، پيـشنهادي    هاي مرتبط با نگاره    گفتاري عنوان 

 صـورت    بـه هـا    هاي مربوط به آن    ها و متن   همچنين، در سطح معناي متني، نگاره     . شوند بيان مي 
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تـوان چنـين    در مجموع، مـي . شوند آل و واقعي مطرح مي هاي ايده نو و يا ايده   اطالعات كهنه و    
كنند با برقراري پيوسـتگي مناسـب        ها تالش مي   گيري كرد كه طراحان اين مجموعه كتاب       نتيجه

بين نگاره و متن، فرايند يادگيري زبان انگليسي را تسريع و به تبادل دانـش و اطالعـات كمـك      
 برخي مواقع اين شيوه بطور آگاهانه يا ناآگاهانه براي انتقال مفاهيمي بـه              نمايند؛ هر چند كه در    

هـاي   يافتـه . باشـد  كار برده مي شود كه  چندان مناسب براي زبان آموزان انگليسي در ايران نمي         
هاي آموزشي زبان را بـر آن        كنندگان كتاب  اين پژوهش، فراگيران، مدرسان زبان خارجي و تهيه       

هـاي   هـاي نگـارگري در كتـاب       هاي متني هم بـه جنبـه       م نخست، هم به جنبه    دارد كه در گا    مي
در گـام دوم،  . آموزش و يادگيري زبان خارجي براي درك و يا انتقـال مطالـب اهتمـام بورزنـد         

مـتن بـر     هـاي مـرتبط بـه      هـاي مختلـف تـاثير مثبـت و منفـي نگـاره             بايست به بررسي جنبه    مي
ويژه در سطوح مبتـدي زبـان بپردازنـد تـا بـا              موزان به آ گيري دانش زباني و فرهنگي زبان      شكل

همچنين دست انـدركاران    . آموزان ايراني هماهنگي داشته باشد     فرايند رشد ادراكي و ذهني زبان     
و بـا بهـره از ابزارهـايي     ها با ديد انتقـادي هنگام بررسي اين جنبه بايد به آموزش زبان انگليسي

هاي پوشيده در تصاوير بپردازنـد تـا مـانع از            م به پيام  شناسي تصويري و تحليل كال     چون نشانه 
هاي آموزشي زبان خـارجي   آسيب فرهنگي در فرآيند فراگيري زبان انگليسي با استفاده از كتاب      
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