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چكيده
امروزه آثار هنري بسياري با تلفيق وجوه زباني و تصويري شکل گرفته اند و اين شکل از خلق، ارائه آثار 
و دريافت آن ها را نيز تحت تأثير قرار داده است. با درنظر گرفتن ارتباط ديرينه زبان و تصوير در هنر و 
همينطور نظريه هاي چرخش زباني و تصويري، هيچ يک به تنهايي قادر نيستند ويژگي هاي اين قسم از آثار 
و نمايشگاه هاي هنر معاصر را دربرگيرد. گفتمان چندوجهي نوشتاري و تصويري با مؤلفه هاي اين بخش از 
هنر معاصر مطابق است. به اين ترتيب اين مقاله با هدف تبيين تعامل ميان وجوه زباني و تصويري در هنر 
معاصر از جمله هنر معاصر ايران  قصد دارد به اين دو سوال پاسخ گويد که: ١- گفتمان چندوجهي در هنر 
معاصر به چه معناست؟ و ٢- ويژگي هاي گفتمان چندوجهي در اين بافت چگونه است؟ روش تحقيق در  
مقاله پيش رو از لحاظ روش، توصيفي - تحليلي است وشيوة جمع آوري اطالعات، كتابخانه  اي و مراجعه 
به اسناد و آرشيو نمايشگاهي بصورت فيش برداري و مشاهده مي باشد. نتايج پژوهش نشان مي دهد  که 
گفتمان چندوجهي به معني مطالعه منابع نشانه شناختي متفاوت از جمله زبان و تصوير در نسبت با يکديگر 
است. اگر گفتمان را بر اساس تعريف ون دايک، کاربرد زبان در بافتي خاص در نظر بگيريم، مي توان گفت 
در بخشي از هنر معاصر، با گونه اي از گفتمان چندوجهي زباني و تصويري روبه روييم. چراکه اين بخش 
از هنر بر خالف سنت مدرن، نماينده رابطه ناگسستني زبان و تصوير است. استفاده از تکنولوژي هاي متني 
و بصري اين رابطه را به نمايش مي گذارد و شبکه اي به هم پيوسته از وجوه و معناها به وجود مي آورد. 
مخاطب نيز در مواجه با اين گفتمان از بيننده صرف به بيننده/خواننده بدل مي شود. در هنر معاصر ايران نيز 
شاهد نمونه هاي بسياري از همکاري دو وجه زبان و تصوير در قالب يک فرم بياني تازه و نمايش آثار در 

بافت نمايشگاهي به مثابه گفتماني چندوجهي هستيم.
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دوم و مشاوره نويسنده سوم در دانشگاه الزهرا (س) است.
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مقدمه
رابطه زبان و تصوير همواره در تاريخ هنر وجود داشته 
و هر زمان يکي بر ديگري برتري داشته است. از سوي 
در  که  مي شود  محسوب  سازه اي  نوشتار/تصوير  ديگر 
هنر معاصر به اشکال گوناگون قابل پيگيري است. وجه 
نوشتاري زبان به اليه اي تفکيک ناپذير از عنوان نمايشگاه 
و آثار و استيتمنت ها گرفته تا عنصري بنيادين و فيزيکي 
در خلق اثر تبديل شده است. مسئله اي که در اين جا مطرح 
مي شود نسبت ميان اين وجوه با يکديگر در هنر معاصر 
است. ما امروزه در جامعه اي با روابط چندوجهي به سر 
مي بريم؛ بخشي از آثار و نمايشگاه هاي معاصر نيز پديده اي 
چندوجهي به شمار مي آيند که معنا در آن ها توسط وجوه 
متفاوت از جمله زبان و تصوير توليد و دريافت مي شوند. 
رابطه و تعامل ميان اين وجوه در قالب گفتمان چندوجهي در 
نمايشگاه ها و همينطور به عنوان ابزار قدرتمندي در اختيار 
مواجه اند،  آن ها  با  که  تازه  مسائل  بيان  براي  هنرمندان 
ظهور يافته و به اين شکل جدايي وجوه زباني و تصويري 
در طول تاريخ هنر زير سوال رفته است. مقاله پيش رو 
براي پرداختن به مسئلة خود چارچوب نظري تحليل گفتمان 
و به صورت مشخص تحليل گفتمان چندوجهي۱ را به کار 
برده است. تحليل گفتمان از زبان شناسي آغاز شده و به 

زمينه هايي ديگر مانند هنر بسط يافته است.
گفتمان به دو شکل کالن تعبير مي شود: از يک سو در قالب 
زبان و حوزه اي در زبان شناسي که گفتمان را واحدهايي 
در  ديگر  طرفي  از  و  مي گيرند  درنظر  جمله  از  بزرگ تر 
ارتباط با عوامل برون زباني و فرازباني (زمينه و بستر هاي 
اجتماعي و ...). تحليلگر، زماني که روابط صورت هاي زباني 
و غير زباني (مثل تصوير) را در مطالعه خود مدنظر بگيرد 
در واقع وارد حيطه تحليل گفتمان چندوجهي مي شود. اين 
مقاله با هدف کلي تبيين گفتمان چندوجهي در هنر معاصر، 
قصد دارد چرخش چندوجهي زباني و تصويري را تبيين 
نمايد.  مطالعه  را  گفتمان  اين  ويژگي هاي  و  تعاريف  و 
سؤال هاي اين پژوهش عبارت است از: بر همين اساس 

۱- گفتمان چندوجهي در هنر معاصر به چه معناست؟ و 
۲- ويژگي هاي گفتمان چندوجهي در اين بافت چگونه است؟ 
اهميت و ضرورت تحقيق، بررسي زمينه هاي  مبحث زبان 
در خلق، ارائه و دريافت هنر معاصر و همينطور گسترش 
نمونه هاي متنوع از اين نوع گفتمان در هنر معاصر ايران 

است.

روش تحقيق 
مقاله پيش رو از لحاظ روش، توصيفي و تحليلي است و 
شيوه جمع آوري اطالعات شامل فيش برداري، مشاهده و 
مراجعه به اسناد و آرشيوهاي نمايشگاهي مي باشد. جامعه 
آماري در اين مقاله، شامل دو بخِش آثار و همچنين ارائه 
آن ها توسط هنرمندان معاصر ايران مي شود که زبان نقش 

مهمي در خلق و نمايش آن ها در بافت نمايشگاهي دارد. 
بنابراين نمونه ها به صورت هدفمند در راستاي پاسخ به 
پرسش هاي تحقيق از آثار هنرمندان معاصري انتخاب شده 
است که مجموعه ها و يا آثار قابل توجهي در اين زمينه 
«هنرهاي  کتاب  در  آن ها  از  تعدادي  به  و  کرده اند  خلق 
معاصر ايران» نوشته دکترکشميرشکن که از معدود منابع 
تاريخ هنر معاصر ايران به شمار مي آيد، اشاره شده است؛ 
همچون محمود بخشي، نازگل انصاري نيا، فرشيد آذرنگ 
در  نمايشگاهي  انتخاب  دوم  در بخش  گلشيري.  باربد  و 
اولويت قرار داشت که زبان نوشتاري، هم در خلق آثار 
و هم در ارائه آن ها کاربرد داشته؛ و قابليت بسط مفهوم 
گفتمان چندوجهي در هنر و ويژگي هاي آن را داشته باشد. 
با نظر به اين علت نمايشگاه "در کدام جاي خالي ايستاده 
اي؟" از علي اتحاد انتخاب شد. اين مقاله قصد دارد به لحاظ 
روش شناسي از مسير مطالعات گفتماني چندوجهي که از 
گرايش هاي متأخر در مطالعات گفتماني است، به موضوع 
خود بنگرد. تحليل گفتمان دو وجهي نوشتار/تصوير تابع 
دو شکل کالن گفتمان يعني مطالعه سطح خوانشي/ديداري 
و  خلق  اجتماعي  زمينة  تحليل  بعدي  سطوح  در  و  متن 
دريافت اثر هنري است. رئوس کارکرد گفتماني و اجتماعي 
در تحليل گفتمان ون دايک و در کنار آن بخشي از نظريات 
گيليان رز در رابطه با تکنولوژي هاي نهادي کارگشاست. 

روش تجزيه و تحليل اطالعات به صورت کيفي مي باشد.

پيشينه تحقيق
تحليل گفتمان چندوجهي از جريان هاي نوين در مطالعات 
تحليل گفتمان و ارتباطات است. انديشمنداني چون ميشل 
ُاتول۲، ون ليون۳ و کرس۴ و ... از جمله کساني هستند که 
به گسترش اين بخش از مطالعات گفتماني در حوزه هاي 
نظريه  است  کرده  تالش  اتول  پرداخته اند.  گوناگون 
در  را  نظام مند  و  سيستمي  زبان شناسي  روش هاي  و 
تحليل هاي نشانه شناسانة هنري به کار گيرد. در مقاله اي که 
در کتاب "تحليل گفتمان چندوجهي: چشم انداز سيستمي- 
کارکردي"۵ (۲۰۰۶) به چاپ رسانده، خانة  اپراي سيدني را 
از اين منظر مورد مطالعه قرار داده است. کرس و ون ليون 
نيز به صورت مشارکتي يا منفرد به تعريف وجه و ارتباط 
آن با گفتمان پرداخته اند. يکي از منابعي که توسط اين دو به 
رشته تحرير درآمده است کتاب "گفتمان چندوجهي: وجه ها 

و رسانه هاي ارتباطات معاصر"۶  (۲۰۰۱) است. 
 از مقاالتي که با استفاده از چارچوب نظري اين دو نويسنده 
(که بيشتر با عنوان نشانه شناسي اجتماعي شناخته شده) 
نگارش شده است، مي توان به  مقاله اي با عنوان ”تعامل 
آرت  در  زبان  و  تصوير  بر  تأمالتي  چندوجهي:  متن  با 
اکسپرس“۷ (۲۰۰۴) اشاره کرد که توسط مکن هوراريک۸ 
نوشته شده و در دوره سوم (شماره اول) نشريه ارتباطات 
تصويري۹ به چاپ رسيده است. نويسنده در اين مقاله از 
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شکلي از روش شناسي تحليل چندوجهي براي خوانش دو 
نمونه عکس همراه با نوشته هاي همراه آن ها در نمايشگاه 
نگرشي  در  برده  نام  مقاله  است.  کرده  استفاده  عکاسي 
جزئي تنها ارتباطات ميان دو عکس و نوشته هاي آن ها را 
بر اساس مدل نظري کرس و ون ليون بررسي مي کند. اين 
در حالي است که مقاله حاضر با نگاهي از کل به جزء به 

مسئله خود در ارتباط با هنر معاصر مي پردازد.
هنر  در  تصوير  و  زبان  ارتباط  به  مربوط  مطالعات  در 
معاصر نيز ”عنوان“ بيش از بقيه اشکال زبان نمايشگاهي 
منفصل در مطالعات ايراني مورد بررسي بوده است؛ از 
هنر  تجسمي  آثار  در  عنوان  کارکرد  ”مطالعه  جمله  آن 
مفهومي“ مي باشد که در سال ۹۵ در شماره ۱۸، نشريه 
نامه هنرهاي تجسمي و کاربردي به چاپ رسيده است. 
مراثي)  محسن  و  اصفهاني  سهيلي  (بهروز  نويسندگان 
در اين مقاله جايگاه عنوان و کارکردهاي آن را در آثار 
نيز  مقاله پيش رو  اند.  داده  قرار  مفهومي مورد بررسي 
قالب چرخش  به هنر مفهومي و جايگاه زبان در آن در 
زبان شناختي اشاره کرده و در ادامه سعي مي کند به تبيين 
مفهوم گفتمان چندوجهي زباني/تصويري در هنر معاصر 
و ظهور آن در هنر معاصر ايران بپردازد. از طرف ديگر در 
مطالعات گفتماني ايران، رويکردهاي زبان محور غلبه دارد. 
اين رويکردهاي زبان محور بيشتر در مطالعات ادبيات و 
علوم سياسي به چشم مي خورد. زبان شناسان به دنبال 
متدولوژي هايي هستند که در آن ها عرصه هاي غير زباني 
را نيز مطالعه کنند، اين پژوهش به دنبال آن است که بتواند 

به غير از تصوير، زبان را نيز در کنار تصوير و در عرصه 
هنر معاصر بررسي نمايد. 

گفتمان
از  مي توان  گفتمان  به  شد  ذکر  مقدمه  در  که  همانطور 
را  گفتمان  که  ديدگاهي  نخست  نگريست:  کلي  منظر  دو 
واحدهايي بزرگ تر از جمله درنظر مي گيرد و دوم ديدگاهي 
که تحليل گفتمان را تمرکز بر چرايي و چگونگي استفاده از 
زبان مي داند. اين ديدگاه بر خالف نظرگاه اول با عوامل 
موقعيتي  و  فرهنگي  اجتماعي،  زمينه  يعني  زباني  برون 
سروکار دارد. (قجري و نظري، ۱۳۹۲، ۳۸)  در شکل دوم 
که ريشه در زبان شناسي نقش گرا دارد زبان ابزاري براي 
تعامل اجتماعي است و «کارکرد» و «بافت» دو کليد واژه 
آن است ( کالنتري، ۱۳۹۱، ۱۸). عبارت تحليل گفتمان که 
... نيز ترجمه شده  به گفتمان کاوي، مطالعات گفتماني و 
است متناسب با انديشه نظريه پردازان آن، نظريه، رويکرد 
يا رهيافت، نگرش و روش تحقيقات زبان شناسي، جامعه 
شناسي، هنر و.... است. تعاريف گفتمان و تحليل گفتمان 
بسيار گسترده است و بر اساس نگاه انديشمندي که به آن 
مي پردازد و پارادايم حاکم برآن زمان، مفاهيم متفاوت و 
البته با اشتراکات فراوان يافته است. گفتمان به مثابه واحدي 
فراتر از جمله و عبارت تا واحدهاي غير زباني و از مطالعات 
تجربي و ُخرد تا مطالعات انتزاعي، کالن و مي توان گفت 

فلسفي را در بر مي گيرد. 
ادعاي  "همان  گفتمان  تحليل  رويکردهاي  مشترک  فصل 
يعني  است،  پسا ساختارگرا  و  ساختارگرا  زباني  فلسفه 
زبان  طريق  از  همواره  واقعيت  به  ما  دسترسي  اينکه 
است" (يورگنسن و فيليپس، ۱۳۹۵، ۲۹). در فرهنگ تحليل 
گفتمان درباره گفتمان آمده  است: "گفتمان چيزي جز خود 
زبان نيست که همچون فعاليتي در بافت محسوب شده، 
 ،۱۳۸۸ (بي نام،  مي نمايد"  توليد  اجتماعي  رابطه  و  معنا 
۴۰). زبان در اين نوع از مفهوم گفتمان نظامي بسته و يا 
انتزاعي نيست بلکه به صورت روزمره استفاده مي شود 
و کارکرد و کاربردهاي بيشماري را مي پذيرد. لذا رابطه 
نزديکي با تجربه زيسته انسان ها برقرار مي کند. اين تعريف 
از گفتمان قرابت نزديکي با تعريف ون دايک از آن دارد. 
او اين اصطالح را "به شکلي از کاربرد زبان مثًال در يک 
سخنراني و يا حتي به طور کلي تر به زبان گفتاري يا شيوه 
سخن گفتن" (دايک، ۱۳۸۷، ۱۶) اطالق مي کند. معناي مد 
نظر گفتمان در اين مقاله نيز به معني کاربرد زبان در بافتي 
خاص يعني هنر معاصر مي باشد که معنا و رابطه اجتماعي 
توليد مي کند. نشانه هاي زباني به اليه اي مهم و تأثير گذار 
در خلق و دريافت آثار هنري و برگزاري نمايشگاه ها تبديل 
شده اند که بدون خواندن آن ها گويي ادراک اثر مبهم باقي 
مي ماند. مي توان کاربرد زبان در بافت هنر معاصر را به دو 

شکل کلي متصل و منفصل تقسيم کرد: 

تصوير۱. هومن مرتضوي، نمايشگاه با عنوان دفاع شخصي، از 
سري آويزان به ميخ، ۱۳۹۰. مأخذ:

www.homaartgallery.com/_default. aspx?cnt =gal&gid =
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۱- در شکل متصل، زبان به ابزار اصلي و بنيادين خلق 
اثر هنري بدل شده است. به صورتيکه زبان تمام اثر را 
دربرمي گيرد (تصوير ۱) و يا  به عنوان بخشي از اثر و در 

ارتباط با تصوير قرار مي گيرد.
۲-بخش دوم، زبان به صورت منفصل از اثر و در قالب هاي 
اثر، استيتمت۱، عنوان نمايشگاه،  وسيعي از جمله عنوان 
نام هنرمند، قيمت آثار و تکنيک آن ها، نام گالري يا موزه 
برگزار کننده، نام کيوريتور (در صورت وجود)، کاتالوگ ها 
و پوسترهاي نمايشگاهي و حتي نقدهاي آثار، نمود مي يابد. 
مرز مشخصي ميان اين دو شکل نيست بلکه مي تواند به 
صورت هم زمان در يک اثر و يا نمايشگاه حضور داشته 
از  به غير  باشد. چنانچه در تصوير ۱ مشاهده مي شود 
استفاده از زبان به شکل متصل در اثر، شکل دوم، يعني 
نام گذاري اثر و نام گذاري مجموعه نيز به شبکه معنايي 

اثر شکل مي دهد.
ون دايک براي گفتمان ويژگي هايي را قائل است که واجد 
به  مي توان  جمله  آن  از  است.  کارکردي  وجوه  بعضي 
رخداد ارتباطي۲ اشاره کرد. ” به اين معنا که افراد، زبان 
را براي برقراري ارتباط ميان انديشه ها و باورها يا بيان 
احساسات به کار مي گيرند و اين عمل را به مثابه بخشي از 
رخدادهاي پيچيده تر اجتماعي و در موقعيت هاي مشخصي 
انجام مي دهند" (همان، ۱۷). شبکه زباني و تصويري در هنر 
معاصر نيز به نوعي رخداد ارتباطي شکل مي دهند. حتي اگر 
زبان متصل در خلق آثار استفاده نشود باز هم نمي توانيم 
ابژه هنري را به مثابه ابژه مجرد در نظر بگيريم و با آن 
رسانه اي  مجراي  طريق  از  مستقيم  و  بالفصل  رابطه اي 
ديداري برقرار کنيم؛ بلکه اين ابژه تنها بخشي از شبکه هاي 
متون  کارکردي  وجوه  است.  زباني  و  معنايي  پيچيده 
مشخص  موقعيت  يک  عنوان  به  نمايشگاه  در  نوشتاري 
باعث ايجاد ارتباط ميان هنرمند، ابژه هنري، زبان، نمايشگاه 

و مخاطب مي شود.
با بررسي اجمالي تاريخ هنر، همواره با ارتباط نوشتار/

تصوير مواجه بوده ايم که امروزه جلوه و بروزي ديگرگون 
انديشه ورزي  موضوع  ارتباط  اين  همچنين  است.  يافته 
انديشمندان و هنرمندان متقدمي همچون ارسطو، هوراس، 
پلوتارک، داوينچي و متفکران معاصري مانند بارت بوده 
است. در اين بازه زماني طوالني گاهي برتري کالم و واژه 
و در پارادايمي ديگر اهميت تصوير در قياس با زبان يادآور 
مي شده است. در همين راستا اسکات لش۳ به تفکيک دو 
ديگري  و  گفتماني۴  داللت  يکي  مي زند:  داللت دست  نوع 
نظام داللت  از نظر لش  داللت تصويري (شکل وارانه).۵ 
مبتي بر گفتمان، کلمه را بر تصوير ترجيح مي دهد، در مقابل 
نظام داللت تصويري، محصول حساسيت بصري است تا 
کالمي. (مهدي زاده، ۱۳۸۹، ۲۹۷-۳۰۰)  اين دو وجه در 
دوران معاصر با عنوان چرخش زبان شناختي و چرخش 
تصويري قابل مطالعه مي باشد که در ادامه به آن ها خواهيم 

پرداخت.

چرخش زبان شناختي 
ريچارد رورتي۶ تاريخ فلسفه را مجموعه اي از چرخش ها۷ 
مي داند. "تصوير فلسفه باستان و قرون وسطي متمرکز 
بر چيزها۸ بود، فلسفه در قرن هفدهم تا نوزدهم درباره ايده ها۹  
بود و صحنه فلسفه روشنگر معاصر معقوليت قابل مالحظه 
خود را با کلمات۱۰ مي يابد"(rorty, 1979, 263). گوتلوب 
فرگه۱۱ نيز با طرح نظريه چرخش زباني نسبت ميان تفكر 
و اشيا را، به مسئله رابطه زبان و داللت و معنا تبديل کرد. 
او بر اين باور است که ”فلسفه غربي در طول تاريخ خود از 
هستي شناسي (در فلسفه پيشا مدرن) به معرفت شناسي (در 
فلسفه مدرن پس از سده هفدهم) و بعد به زبان شناسي (در 
سده بيستم) گذر کرده است“ (اخگر، ۱۳۹۵، ۵۰)، اين گذار 
همان مقوله اي است که از آن با عنوان چرخش زبان شناختي 
ياد مي کنند. به غير از فرگه انديشمندان ديگري نيز به چنين 
روندي براي فلسفه قائل بوده اند از جمله آزبرن۱۲. او معتقد 
است که "هنر (و نظريه هنر) از ميمسيس۱۳ (محاکات و 
تقليد) به استسيس۱۴ (بنيان سرمشق زيبايي شناختي يا 
مدرِن هنر) و از پي آن به سميوسيس۱۵ (بنيان سرمشق 
نشانه شناختي يا با اندکي مسامحه، پست مدرِن هنر) گذر 
کرده است" (همان، ۵۱). در نتيجه اين تحول کلي، نوع پيوند 
تصوير و زبان در اثر هنري از مدل زيبايي شناختي به مدل 

داللت شناختي گذر کرد.
جمله  از  مختلف  حوزه هاي  در  زبان شناختي  چرخش 
هنر به شکل هاي گوناگوني بروز کرد. هنر مفهومي با به 
در  ماده و رسانه  اصلي  ابزار،  به عنوان  زبان  کارگيري 
خلق آثارش به نمونه اي مهم در به نمايش گذاشتن چرخش 
زباني در اين حوزه تبديل شد و آرمان هاي اين چرخش 
را بيش از بقيه جريانات هنري در آثارش محقق کرد و  

تصوير۲. محمود بخشی، ابر سخن، گالری yay، باکو، آذربايجان، 
۲۰۱۴، مأخذ:

http://yarat.az/index.php?lang=en&page=12&yrtEventI

D=1512&yrtLocationID=2&yrtCalYear=2019&yrtCalM

onth=10

1. statement 

2. communicative event

3.scott lash

4.Discursive signification   

5.Figurative signification   

6.richard rorty

7.Turns

8.Things   

9.Ideas

10.Words

11.gottlob frege

12.Peter ozborn

13.mimesis

14.Aisthesis

15.semiosis

چندوجهي  گفتمان  بر  مطالعه اي 
معاصر  هنر  در  تصوير  نوشتار/ 
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شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۴۵

فصلنامة علمي نگره

به دنبال آن جريان هاي هنر معاصر را تحت سيطره خود 
قرار داد. تعداد کثيري از هنرمندان از جمله مهم ترين آن ها 
جوزف کازوث و الورنس وينر، رابت بري، الن کاپرو، اد 
روشا، جان بالدساري بر مبناي اين ايدة کلي آثار خود را 
استوار کردند و به اين ترتيب نقش ارتباطي هنر را نسبت 
به نقش زيبايي شناختي در اولويت قرار دادند. اما چرخش 
زبان شناختي در هنر يا به عبارتي فرآيند زباني شدن هنر را 
نمي توان منحصر به هنر مفهومي به شمار آورد. همانطور 
که گفته شد اين هنر جريان هاي پس از خود را به اشکال 
گوناگون تحت تأثير قرار داد. به عنوان نمونه باربارا کروگر 
از هنرمندان معاصري است که از شيوه بياني آن ها يعني به 
کارگيري زبان در کنار تصوير، آثارش را بوجود مي آورد؛ 
متفاوت  مفهومي  هنرمندان  با  او  اصلي  ايده هاي  هرچند 

هستند.
از طرف ديگر عالوه بر هنر مفهومي به معناي خاص خود 
که زبان را به ماده اصلي اثر تبديل مي کند، مي توان از نوعي 
هنر مفهومي عام نيز سخن گفت که طيف هاي وسيعي از 
هنر معاصر را نيز در بر مي گيرد. هنر مفهومي به اين معنا 
"چرخش زبان شناختي را با اتکا به چارچوب هاي عام و 
تعيين کننده اين نظريه زباني و نظام نشانه اي جديد (اما نه 
لزومًا با و در مديوم زبان) به نمايش مي گذارد. بنابراين در 
اين زمينه بايد از نوعي زباني شدن يا ويژگي زباني سخن 

گفت" (اخگر، ۱۳۹۵، ۵۲). از اين منظر همه معاني ماهيتي 
زباني دارند. 

برگين درباره عکاسي مي نويسد با اينکه مديومي بصري 
است اما صرفًا بصري نيست و حتي اگر عکس بدون نام 
و شرح نيز باشد "به محض آنکه کسي به آن نگاه مي کند 
از هر سو به وسيله زبان مورد هجوم واقع مي شود: از 
طريق حافظه، از طريق تداعي، پاره هاي کلمات و تصاوير 
يکديگر  يکديگر مي آميزند و جانشين  با  پيوسته  به طور 
مي شودند" (همان، ۵۶) و يا نورمن برايسن۱ در پژوهش 
خود به نام "نگريستن در ناديده ها۲ مدعي شده است که 
"هنوز جا براي براي بيان اين نکته هست که نقاشي هنري 
است که تنها از کاربرد رنگ روي سطح به وجود نيامده 
معناست.  ساحت  در  موجود  نشانه هاي  محصول  بلکه 
نقش  کار  سطح  بر  قلمو  ضرب  برخالف  گاه  هيچ  معنا 
نمي بندد بلکه در تعامل بين نشانه (اعم از بصري و کالمي) 
و تفسيرگر رخ مي نمايد. به گفته او بيننده اي پيدا نمي کنيد 
که به فالن تابلوي نقاشي نگاه کند و در همان حال به تفسير 
آن نپردازد" (ماينر، ۱۳۹۰، ۳۱۲). اين به آن معني است که 
دنيايي زباني اثر را فراگرفته است. اثر هنري به طور کلي به 
موجب روابط ميان متني  و بين رمزگاني و در گذر تصوير 
شامل  را  گسترده اي  ساحت  تصوير،  به  متن  يا  متن  به 
مي شود که بسيار فراتر از در نظر گرفتن آن اثر به مثابه 

1.Norman Bryson

2.looking at the overlooked

تصوير۳. نازگل انصاري نيا، بدون عنوان (اظهار نظر مکن)، ۲۰۰۶ مأخذ: حرفه هنرمند، شماره ۶۱، ۱۳۰



يک ابژه منفرد و ِصرف است.
بنابر آنچه گفته شد چرخش زبان شناختي در هنر را مي توان 

به دو بخش متمايز تقسيم کرد:
۱-کاربرد زبان در بافت هنر به صورت متصل يا منفصل 
از اثر هنري که ورود اين بخش از هنر معاصر را به دوره 
سميوسيس به نمايش مي گذارد. در اين مقاله اين بخش، 

يعني استفاده از زبان در خلق و ارائه آثار مد نظر است. 
۲-زبان به عنوان چارچوبي کلي براي خلق و دريافت اثر 
هنري. در اين بخش فرآيند زباني شدن هنر، تنها به سبک ها 
و يا جريان هاي خاص محدود نمي شود. معنا را بايد بر 
مبناي الگوي زبان فهميد و در واقع تمامي معاني از اين نظر 

ماهيتي اساسًا زباني دارد. 
انداز فکري، يعني  بخشي از منتقدين در برابر اين چشم 
چرخش زبان شناختي، مبحث داللت تصويري و يا همان 

چرخش تصويري را مطرح کرده اند.

چرخش تصويري
با سيطره هرچه بيشتر تصاوير بر زندگي انسان چرخشي 
جديد موسوم به چرخش تصويري۱ مطرح مي شود. "اگر 
از رويه ها براي توليد و  يا مجموعه اي  فرهنگ را فرآيند 
مبادله معنا بدانيم، در دوران معاصر امر ديداري۲ در مرکز 
فرهنگ قرار گرفته است. بينايي محوري۳ اصطالحي است 
که در اشاره به مرکزيت آشکار تصوير در زندگي معاصر 
به کار مي رود و بعضي صحبت از نوعي چرخش فرهنگي 
 ،۱۳۹۰ جهرمي،  اکبرزاده  و  (فرقاني  اند"  آورده  ميان  به 
۱۳۱). اصطالح چرخش تصويري از چرخش زبان شناختي 
اخذ شده است. اين اصطالح و همينطور اصطالح چرخش 
شمايلي به ترتيب از جانب دابليو. جي. تي. ميچل۴ و گوتفريد 
بوهم۵ به نحوي تقريبا هم زمان در حوزه انگليسي زبان و 
آلماني زبان مطرح مي شوند. در اين چرخش، تصوير بر 
کلمه برتري مي يابد و از سوي ديگر ما با چيزي مشخص 
«هنر». چراکه  با  نه  داريم  کار  و  اسم «تصوير» سر  به 
تا پيش از اين يک مجموعه تصاوير مطابق تعريف پيش 
گفته اي وارد تاريخ هنر شده و مجموعه های ديگر هم از اين 
چرخه حذف مي شوند مثل نقشه هاي جغرافيايي، تصاوير 

پزشکي و ....
در نقد اين نگاه نيز انديشمنداني چون ميچل معتقد اند "نمي توان 
از يک رسانه تصويري محض سخن گفت و فرض چنين 
رسانه اي خطا است. رسانه ها در هم ادغام مي شوند، يعني 
متن، تصوير و صدا جداي از هم نيستند. بنابراين فرآيند 
نگاه کردن هم يک امر اپتيکي صرف نيست و با امور ديگر 
در پيوند است. از اين لحاظ نه ادبيات صرفًا مبتي بر متن 
است و نه نقاشي صرفًا مبتي بر تصوير" (نصري، ۱۳۹۴، 
۸۷). اين مقاله نيز قصد ندارد تصوير را با منطق زبان و 
يا بالعکس زبان را با منطق تصوير بررسي کند بلکه با 
استفاده از چارچوب نظري گفتمان چندوجهي، ارتباط ميان 

اين دو حوزه را در شبکه به هم پيوسته ديده و فرآيندهاي 
معنادهي، تفسير و تبيين آن را نشان مي دهد.

تحليل گفتمان چندوجهي 
ما امروزه در جامعه اي چندوجهي زيست مي کنيم که پيام ها 
انتقال  وجه ها  از  پيوسته  هم  به  تلفيقي  در  معناهايش  و 
مي يابد؛ عمل انسان، چندوجهي است. به نقل از روزوليتز۶ 
«چرخش  عنوان  با  را  چرخشي  حاضر  حال  در  "ما 
چندوجهي» تجربه مي کنيم که راه هاي نظريه پردازي، درک 
و طراحي آثار هنري و تجربيات مصرف را مورد توجه 
قرار مي دهد و فراتر از ادعاهاي زبان شناختي يا تصويري 
(Rossolatos, 2015, 433). چندوجهي  صرف مي رود" 

يکي از موضوعات مورد مطالعه تحليل گفتمان است.
گفتماني  مطالعات  بگوييم  است  بهتر  يا  و  گفتمان  تحليل 
رويکردها و شاخه هاي متنوعي دارد که ضمن شباهت ها، 
تفاوت هايي نيز دارند. اين رويکردها در منابع مختلف بنابر 
نظر مؤلفان تعداد و ترتيب متفاوتي دارند. يکي از زير-

رويکردهاي نوين مطالعات گفتماني، تحليل گفتمان چندوجهي 
است که با حروف اختصاري MDA نيز شناخته مي شود. 
ُاهالوران۷ از نظريه پردازان اين حوزه، مطالعات گفتماني 
چندوجهي را مطالعه زبان در تلفيق با منابع ديگري از جمله 
 smith, 2010, 2&) .تصوير، موسيقي، ژست و ... مي داند
O’Halloran). جوييت۸ نيز تحليل گفتمان چندوجهي را به 
عنوان رويکردي تعريف مي کند که در آن ارتباطات فراتر 

تصوير ٤، فرشيد آذرنگ، پرتره خانواده، نيو مديا، ١٠٠*١٥٠,مأخذ:
 http://mopcap.com/artist/2009-farshid-azarang  
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8.Carey Jewitt

چندوجهي  گفتمان  بر  مطالعه اي 
معاصر  هنر  در  تصوير  نوشتار/ 

ايران/ ١٤١-١٥٥



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۴۷

فصلنامة علمي نگره

از زبان است و فرم هاي ارتباطي و رابطه ميان آن ها را 
شامل مي شود.  (Jewitt, 2009, 14) کرس در رابطه با 
وجه۱ اينطور مي نويسد: ”وجه با کمک منابع نشانه شناختي 
فرهنگي فرايند معني سازي را انجام مي دهد. تصوير، زبان، 
صفحه آرايي، موسيقي، ايما و اشاره و اشياء سه بعدي 
نمونه هايي از وجوهي هستند که در بازنمود و ايجاد ارتباط 
به کار مي روند“ (کرس، ۱۳۹۲، ۹۷). جوييت نيز موداليتي۲ 
يا وجهيت را منابع نشانه شناختي مي داند که در فرهنگي 
براي توليد معنا از جمله تصوير،  نوشته، ژست، نگاه، کالم 
 .(Jewitt, 2009, 1)  و حالت بدن به کار گرفته مي شود
بنابراين فرهنگ هر جامعه انساني مي تواند در خلق و تفسير 

اين پديده ها نقش داشته باشند. 
چندوجهي در برابر تک وجهي قرار مي گيرد و بيانگر منابع 
نشانه اي يا وجوه نشانه شناختي مختلف است. هرچند از 
واژه چند در ترکيب واژگاني چندوجهي استفاده شده است 
اما بيشتر شامل دو وجه زبان و تصوير مي شود. بر اساس 
اين تعريف نمايشگاه هاي هنر معاصر در معناي کلي و آثار 
به شمار  چندوجهي  متون  از  نمونه هاي  مي توانند  هنري 
آيند. گفتمان نوشتار/تصوير نيز زبان را در ترکيب با منبع 
ديگر نشانه اي يعني تصوير و در زمينه و موقعيت ويژه 
آن، مطالعه مي کند. عموم تحليل گران گفتمان متفق اند که 
بايد ”رابطه ميان زبان و تصوير را در تحليل خود بگنجاند“ 
(يورگنسن و فيليپس، ۱۳۹۵، ۱۱۱). تحليل تعامل مودها و 
روند توليد معنا در اين تعامل، يکي از دغدغه هاي تحليل 
گفتمان چندوجهي است. اين مودها و يا الگوهاي ارتباطي 

شامل حواس انسان و نه فقط يک حس مي شود و انواع 
را  متن  با  ابزارهاي مواجه  اطالعات و همينطور  متفاوت 
در  تأثيرگذار  به عنصري  زباني  متن هاي  گيرد.  دربرمي 
نمايشگاه ها  برگزاري  قالب  در  آنان  عرضه  و  آثار  خلق 
و همينطور تجربه مخاطبان از آن ها تبديل شده است و 
بنابراين مطالعه آن ها از طريق روشي چندوجهي کامل تر 

خواهد بود.

گفتمان چندوجهي نوشتار و تصوير در هنر معاصر ايران
و  ادبيات  و  نقاشي  بين  همواره  ايراني  نقاشي  تاريخ  در 
همينطور تصوير و نوشتار رابطه بينانشانه اي برقرار بوده 
است اما اين رابطه در هنر معاصر ايران جلوه و بروزي 
متفاوت با گذشته و در ارتباط با جريان هاي معاصر هنر 
داشته است. استفاده از زبان نوشتاري در خلق آثار معاصر 
به جريان هاي نوسنت گرايي مانند سقاخانه باز مي گردد. 
از نيمه دوم دهه ۷۰ بخشي از هنرمندان اساس کار خود 
را بر "متن" قرار دادند و آثاري را خلق کردند که بيش از 
آنکه از سنت هاي پيشين خود مثل سنت گرايي نو، سقاخانه 
معاصر  هنر  مناسبات  از  کند،  تبعيت  نو  و خوشنويسي 
پيروي مي کند. به ديگر روي بيش از وجه صوري و زيبايي 
شناختي نوشته، وجه معنايي و محتوايي آن در هماهنگي 
با فضاي حاکم بر هنر اين دوره اهميت يافت. هنرمندان 
در اين دوره به دنبال تجربه راهکارهاي بياني غيرقرارادي، 
غير رسمي، نو و تازه و اتخاذ ديدگاهي انتقادي نسبت به 
امور جاري، اشکال بسيار متنوعي به هنر معاصر بخشيدند 
همينطور  و  دولتي  و  رسمي  نهادهاي  ديگر  سوي  از  و 
خصوصي بر اين زبان نو و معاصر سرمايه گذاري کردند. 
استفاده از متن نوشتاري در خلق آثار تجسمي از جمله 
اين راهکارهاي بياني است. آثاري که اينچنين خلق شدند 
تا چه حد تحرکات  "نشان مي دهند که خطي مشي زبان 
جهان فراگير هنر را تحت سيطره دارد؛ درست همان گونه 
بازنمود  اين رويکرد پرسش محدوديت هاي  که در سايه 
بصري را از طريق ترسيم شان طرح مي کنند. بهره جويي از 
عناصر خوشنويسي و يا ترجيحًا نوشتاري با گستره اي از 
رويکردها – از دغدغه هاي هويت تا دل نگراني هاي اجتماعي 
از  استفاده  در  ساختارشکنانه  و  انتقادي  رويکردهاي  و 
تا  ايده محور  هنر  در  آن  اگزوتيسم  نقد  و  خوشنويسي 
انديشه (پسا)ساختارگرايي- همواره در کار اين هنرمندان 
ديده مي شود" (کشميرشکن، ۱۳۹۴، ۲۹۰). عالوه بر طيف 
متنوع رويکردها در استفاده از زبان در خلق آثار، شکل 
استفاده از زبان و نسبت آن با تصوير نيز انواع متفاوتي 
مي پذيرد؛ نشانه هاي نوشتاري مي توانند تنها جزيي از اثر 
باشند و يا به تماميت آن شکل دهند. از جمله هنرمنداني 
که بخشي از آثارشان مصداق گفتمان چندوجهي هستند 
مي توان از شيرين نشاط، فرهاد مشيري، باربد گلشيري، 
فرشيد آذرنگ، محمود بخشي، نازگل انصاري نيا، مهران 

مهاجر و ... نام برد. (تصاوير ۲ و ۳)

تصوير ٥. فرشيد آذرنگ، بدون عنوان، از مجموعه متن/عکس، ١٣٨٤ مأخذ:
 http://mopcap.com/artist/2009-farshid-azarang

1.mode

2.modality



آذرنگ از زبان به شکل هاي متفاوتي در خلق آثارش بهره 
مي برد. (تصوير ۴) يکي از اين روش ها  عکاسي از صفحات 
کتاب از جمله لغت نامه ها و قاب گرفتن آن هاست. (تصوير 
۵) او بر اين باور است: اهميتي ندارد که اين زبان قبًال در 
جايي ديگر مورد استفاده قرار گرفته. جالب توجه اينکه او 
معتقد است مهم ترين دليل براي استفاده از نوشته اين است 
که مردم جامعه ما به طور معمول عالقه اي به خواندن نشان 
نمي دهند و بنابراين لختي متوقف کردن آن ها براي خواند 
متن او يک ضرورت است. وي عمومًا از متوني استفاده 
مي کند که قبًال آن ها را خوانده است و مي انديشد که امکان 
تأثير گذاري بر بيننده را دارند. (همان، ۳۰۱). به اين ترتيب 
عکاسي و ارتباط با آن در درجه اول مواجهه اي مفهومي با 

اثر است نه کنش زيبايي شناختي ِصرف. 

آثار باربد گلشيري نيز گستره اي وسيع از وجوه متفاوت 
از جمله تصوير و متن را شامل مي شود مانند ”چارتو“ 
زنداني  يک  خاطرات  که  زندان)  براي  عاميانه  (واژه اي 
سياسي را نقل مي کند. چارتو، چاپ جوهرافشان بر روي 
کاغذ به ابعاد ۲/۱۰۶ در ۵/۱۰۶ سانتي متر است. (تصوير 
۶) اندازه آن به اين علت مهم است که دقيقًا برابر با مربع 
سياه مالويچ است. هنرمند ”شاعرانگي مبتني بر زبان را 
استوار مي سازد که متافيزيک مبهم و بي طرفي سياسي 
سوپره ماتيسم را به پرسش کشد. تنها به واسطه خواندن 
متن است که مي توان توازي ميان مربع و سلولي که در 
آن يک زنداني سياسي محبوس است دريافت“ (ترشيزي، 
۱۳۹۵، ۱۶۶). گلشيري نيز مانند آذرنگ بر خالف نمونه هاي 
پيشين جنبه زيبايي شناسانه در قالب خوش نويسي را به 
نوشتار نمي افزايد و زماني از زبان فارسي استفاده مي کند 
که خواهان خوانده شدن است؛ ”تنها زماني که مي خواهد 
نوشته هايش بازنمودي از زبان و نشانه اي بصري باشند. 
به همين سبب چارتو براي نمونه، براي مخاطباني در نظر 
گرفته شده که قادرند خواندن تهوع آور متن را زماني که 
به آن مي نگرند تجربه کنند- يعني تنها کساني که قادر به 
خواندن زبان فارسي اند. از آن جا که خواندن چارتو حالت 
تهوع را (با توجه به شکل تودرتو و مارپيچي آن) تحريک 
به فرد خواندن  از تجربه منحصر  اثر عميقًا  اين  مي کند، 
ريشه مي گيرد. اثر گلشيري که آثار آبستره خوشنويسانه 
ايراني را به نقد مي کشد، با همين برداشت مرتبط مي شود. 
که  کسي  هر  براي  اثر  بودن  دسترس  قابل  بر  تأکيد  با 
خواهان ديدن يا خريدن آن است- فقط براي کساني که 
فارسي مي خوانند، ابهام و گنگي معنايي مصالح نوشتاري 
و خوشنويس فارسي را براي خوانندگان غير فارسي زبان، 
که آن را تنها به قطعه تزييني محض مبدل مي کند، نکوهش 

مي کند“ (کشميرشکن، ۱۳۹۴، ۳۰۱). 
تا اينجا نقش کاربردي زبان در بافت هنر معاصر در رابطه با 

خلق آثار مطرح شد، همانطور که گفته شد ارائه و نمايش آثار 
در قالب نمايشگاه هاي هنري معاصر نيز گفتمان چندوجهي 
زباني و تصويري را به نمايش مي گذارند. مجموعه ”در 
در سال ۲۰۰۹  اتحاد  علي  اي“  ايستاده  خالي  جاي  کدام 
در گالري راه ابريشم يکي از نمونه هايي است که ارتباط 
وجوه زباني و تصويري را در قالب گفتمان چندوجهي هم 
در آثار و هم در ارائه نمايشگاهي به نمايش مي گذارد.۱ 
پيش از بررسي اين نمايشگاه بايد به اين نکته اشاره شود 
که هيچ روش رسمي و يکنواختي براي تحليل گفتمان هاي 
چندوجهي و تعامل ميان وجوه وجود ندارد. همان گونه که 
براي تحليل گفتمان يک متن (در اين جا يک متن چندوجهي) 
از توصيف رويه عيني متن آغاز و به سطوح زير بنايي تر 
آن حرکت مي کنيم، در اينجا نيز الزم است چگونگي سامان 
يافتن وجوه زباني و تصويري گفتمان را به صورت مجرد 
و همينطور در ارتباط با يکديگر و با بافت موقعيتي يعني 

نمايشگاه هنري تحليل نماييم.
از  ايراني  نگارگري  از  هايي  برگه  بازتوليد  مجموعه  اين 
دوره هاي مختلف است که با تکنيک چاپ ديجيتال روي 
کاغذ مخصوص خلق شده اند. صورت فيگور پيش متن ها 
يعني نگاره ها پاک شده و به جاي متون اصلي، متن هايي 
از داستان ها و رمان هاي معاصر ايران جايگزين شده است. 
پوستر نمايشگاه نيز به واسطه فضاهاي خالي و سفيد، 
پيش درآمدي بر آثار است. (تصوير ۷). متن هاي جايگزين 
شده از يک سو با نگاره ها و از سوي ديگر با شرايط و 
که  مي سازند  برقرار  رابطه  آثار  خلق  اجتماعي  جريانات 
در بخش هاي بعد به آن ها خواهيم پرداخت. اتحاد از متون 
نويسندگاني چون هوشنگ گلشيري، رضا براهني،آبکنار، 

تصوير ٦. باربد گلشيري، چارتو، چاپ ديجيتال روي کاغذ، ١٣٨٩.
https://herfeh-honarmand.com/magazines مأخذ: 
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شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۴۹

فصلنامة علمي نگره

شهريار مندني پور و بهاءالدين مرشدي در بخش زبانی 
مجموعه بهره گرفته است. تصوير ۸ بازتوليد نگاره اي با 
موضوع "نبرد نوفل با قبيله ليلي" با تغييراتي که ذکر شد 
مي باشد. (تصوير ۹) در اين اثر بخشي از داستان کوتاهي 
با عنوان "تانک" نوشته "حسين مرتضاييان آبکنار" جايگزين 
بخش هاي نوشتاري پيش متن شده است. اين داستان مکالمه 
دو سرباز در يک آسايشگاه پس از اتمام جنگ است. يکي از 
آن ها که ساکن آسايشگاه است ادعا مي کند که زمان جنگ 
تانکي را قورت داده! به نظر مي رسد اين فرد در ُشک منفجر 

کردن تانک توسط هم رزمان خودش قرار گرفته است. 
از تکنولوژي هاي متني و بصري و  به استفاده  ادامه  در 
هنري خواهيم  گفتمان  به  انسجام بخشي  در  آن  کاربرد 

پرداخت.

تکنولوژي هاي متني و بصري
به گفته فوکو يکي از شيوه هايي که نهادها به واسطه آن 
عمل مي کنند از طريق تکنولوژي هايشان است. "تکنولوژي 
بستن  کار  به  براي  که  است  عملي  تکنيک هاي  نهادي، 
قدرت/دانش، مورد استفاده قرار مي گيرد. تکنولوژي هايي 
که پراکنده اند و به ندرت در گفتماني پيوسته و نظام مند 
صورت بندي مي شوند. اغلب از تکه ها و قطعه هايي تشکيل 
شده اند. مجموعه اي مجزا از ابزارها و روش ها" (رز، ۱۳۹۴، 

۳۱۲). رز با الهام از فوکو به تکنولوژي هاي گالري و موزه 
به عنوان نهادهاي متصدي امر هنر اشاره و "تکنولوژي هاي 
متني و بصري" را يکي از آن ها درنظر مي گيرد. "برچسب ها 
کاتالوگ ها  همينطور  و  پنل ها  و  صفحه ها  شرح ها،  و 
مي توانند نمونه هايي از اين نوع تکنولوژي به شمار آيد" 
(همان، ۳۳۳-۳۳۹). شناسنامه آثار شامل نام اثر، سال خلق، 
تکنيک، اندازه و همينطور ليست قيمت ها مي تواند بخشي از 
برچسب ها و شرح ها باشد که هر گالري متناسب با اهداف 
و عملکرد خود ارائه مي دهد. اما تنها نهادها نيستند که از اين 
تکنولوژي در برگزاري نمايشگاه ها استفاده مي کنند، بلکه 
خود هنرمندان نيز از آن در خلق آثارشان بهره مي برند. 
نمايشگاه،  عنوان  بر  عالوه  حاضر،  نمايشگاه  مورد  در 
خود متون ادبي جانشين بر بخشي از تصوير نمونه هايي 
از تکنولوژي متني و بصري محسوب مي شود. رز پس 
از فهرست کردن تعدادي از تکنيک هاي عملي گفتماني اين 
سؤال را مطرح مي کند ”آيا در گالري ها از تکنولوژي هاي 
يا  محتواها  درباره  مشخص  تفاسير  توليد  براي  ديگري 
بازديدکنندگان استفاده مي شود؟“ (همان، ۳۳۸). در پاسخ 
به اين سؤال مي توان استيتمنت ها و گزاره هاي نمايشگاهي 
را نيز يکي ديگر از انواع تکنولوژي هايي در نظر گرفت که 

در تفسير اين گفتمان چندوجهي نقش دارد.
اتحاد در استيتمنت اين نمايشگاه چنين مي نويسد: ”سروش 
گويد مي بينم نقش هايي که از کلک ها تراويده و اندکي {بعد} 
بر سرزمينشان نقش مي بندد {نيز} کلک هايي که نقش هاي 
داستان  آواي  مي شنوم  مي کنند  نقش  دوباره  را  آفريده 
سراياني را که داستاني را ساز مي کنند که به راستي روي 
داستان  نقل  که  است  رويداد  {همان}  اين  و  داد  خواهد 
گويان روزگار پسين خواهد شد مي بينم مردماني را که 
خود را دوره مي کنند {از آغاز} تا پايان، ارماتيان، فرگرد 

سيم، بندهاي دوازده و سيزدهم“. (تصوير ۱۰) 
واژه اي که بيش از بقيه براي مخاطب نامأنوس مي نمايد، 
ارماتيان، منبع استيتمنت مي باشد. سابقه اين رساله ذکر 
نشده چراکه اصًال چنين کتابي وجود خارجي ندارد و در 
واقع متوني هستند که براي اين مجموعه به رشته تحرير 
درآمده است. در متن گزاره، هنرمند به تبعيت از ترجمه 
متون کالسيک براي نشان دار شدن برخي کلمات از کروشه 
استفاده شده است. به غير از اين عالمت پيرازباني يعني 
کروشه، در متن گزاره و به تبع آن در متون هم نشين با 

تصاوير ديگر عالئم رايج ويراستاري حذف شده اند. 
نخبه  نهادهاي  و  ”گويندگان  که  است  باور  اين  بر  دايک 
ممکن است قابليت درک سخن خود را محدود سازند بدين 
ترتيب دسترسي به گفتمان را کنترل نمايند“ (دايک، ۱۳۸۷، 
۴۴۱). پيچيده سازي ها و تئوري ورزي ها در وجه زباني 
گفتمان چندوجهي از جمله استيتمنت ها از راهبردهايي است 
که توسط هنرمند و يا نهاد متولي ارائه آثار آگاهانه و يا 
ناآگاهانه ممکن است در فرآيند معنادهي گفتمان خلل ايجاد 

تصوير ٧. پوستر نمايشگاه، مأخذ: 
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و يا بر عکس در اين فرآيند نقش مؤثري ايفا کند. استيتمنت 
نمايش مورد بحث، علي رغم نامأنوس بودن در نگاه اول، 
از طريق زمينه مند کردن آثار در رمزگشايي آن ها نقشي 
اساسي دارد که در بخش نهايي (ويژگي اجتماعي گفتمان) 
به آن خواهيم پرداخت. در نمايش هاي چندوجهي استفاده 
از تکنولوژي هاي متني و بصري، روشي است که در آن 
توجه را از آثار منفرد به سوي فرايندهاي خلق و دريافت 
آثار هدايت مي کند و شبکه اي به هم پيوسته از وجوه و 

معناها به وجود مي آورد.

انسجام گفتمان چندوجهي
اصطالح،  در  درونمايه  يا  "سرفصل  که  طوري  همان 
معاني کلي گفتمان هستند که انسجام کلي گفتمان را رقم 
مي زنند" (دايک، ۱۳۸۷، ۳۲) مي توان عنوان نمايشگاه را نيز 
به مثابه سرفصل گفتمان چندوجهي نمايشگاه محسوب 
کرد. سرفصل گفتمان و يا در اينجا عنوان نمايشگاه، از 
طرفي به بخشي از گفتمان چندوجهي هنر شکل مي دهد و 
از طرف ديگر وحدت کلي اين گفتمان را موجب مي شود. 
در اين مجموعه با عنوان "در کدام جاي خالي ايستاده اي؟" 
صورت فيگورها پاک شده اند و مانند مجموعه ديگري از 
به  که  مي خواهد  مخاطب  از  سکوت)  (پرده هاي  هنرمند 
از شخصيت هاي تصاوير و  انتخاب خود جاي هر کدام 
يا متن ها قرار گيرد. از سوي ديگر هنرمند درباره عنوان 
مربوط  زباني  بازي  به  مجموعه  "نام  مي گويد  نمايشگاه 
است که به نظام آموزشي مان مربوط است. در امتحانات 
مدارس در سطوح مختلف دانش آموزان بايد جاهايي را 
روي صفحه امتحاني پر کنند و نوعي نقد طنز آميز است" 

(اتحاد، ۱۳۸۸).
همانطور که گفته شد قطعًا بايد گونه اي از انسجام و وحدت را 
در نظر بگيريم تا بتوانيم درباره يک گفتمان در اينجا گفتمان 
چندوجهي نوشتار/تصوير حرف بزنيم. ساختارهاي نحوي 
زباني در کنار تصاوير به انسجام اين گفتمان ياري مي رساند؛ 
نحوي متفاوت با آن چه که به عنوان مثال در يک متن مکتوب 
نمايشگاهي  اين معنا که در کاربرد زبان  به  سراغ داريم. 
جمله هاي پيوسته قبلي و يا بعدي وجود ندارند. به جاي آن 
متن هاي نيمه مستقل در اينجا بخش هايي از ادبيات معاصر 
ايران موجودند. متن ها به تمامي مستقل و قائم به ذات نيستند 
و در کنار ديگر متن ها و همينطور متن هاي تصويري زنجيره 
گفتماني چندوجهي را مي سازند. به اين ترتيب هر واحدي 
مستقل از ساير واحد ها نيست و با يکديگر چفت شده اند و اين 
يکي از تفاوت هاي ميان يک مجموعه دلبخواهي و نامنسجم و 
همينطور گفتمان است. بايد اين نکته را در نظر گرفت به دليل 
استفاده نامناسب وجه زباني در برخي نمايشگاه ها نه تنها 
اين انسجام شکل نمي گيرد بلکه به کليت آن که ممکن است 
در وجه تصويري وجود داشته باشد، نيز آسيب رساند. اين 
موارد مي تواند در قالب تحليل هاي انتقادي مورد بررسي و 

آسيب شناسي قرار گيرد.

ويژگي اجتماعي گفتمان چندوجهي
ايده  ايدئولوژي و يا  زبان نقش حياتي در شکل دادن به 
کلمات،  ايدئولوژي،  يک  "در  دارد.  جامعه  هر  بر  مسلط 
واژگان و حتي زنجيره اي از عناصر هم نشين مي توانند به 
تنهايي ايفاي نقش مفهوم يا معنايي بس عميق را به عهده 
گرفته، حقيقتي را تعريف و يا واقعيتي را تفسير کنند و نياز 
به توضيح ندارد که مفاهيم و معاني مذکور به واقع در 
حکم شاه کليد درک و فهم مضمون يا محتواي آثار هنري 
منسوب به آن ايدئولوژي و جامعه هستند" (ککلن، ۱۳۹۴، 
۸۴). بنابراين براي درک معناي اثر و با توجه به اهميت 
زبان در شکل دادن به ايدئولوژي يک جامعه، در گفتمان 
چندوجهي هنر نيز ساختارهاي اجتماعي نه فقط از طريق 
تصاوير بلکه از طريق همه وجوه درگير در گفتمان از جمله 
نوشتار و زنجيره هم ارزي از آن ها بيان مي شوند. از سويي 
ديگر همانطور که در تعريف گفتمان از منظر ون دايک گفته 
شد گفتمان علي رغم آن که صورتي خاص از کاربرد زبان 
در بافت است، يک فرم خاص از رويداد ارتباطي و تعامل در 
يک موقعيت اجتماعي نيز به شمار مي آيد. بنابراين گفتمان ها 
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شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۵۱

فصلنامة علمي نگره

از جمله گفتمان چندوجهي هنر نيز با استعانت از همه وجوه 
سازنده اش مي تواند بر بازتوليد ساختارهاي اجتماعي و يا 

نقد آن ها مؤثر باشد.
در انتخاب وجوه زباني و تصويري نمايشگاه مورد مطالعه 
ارتباط با موقعيت اجتماعي و رويدادهاي معاصر نقشي 
تعيين کننده داشته است. مؤلف در رابطه با اين موضوع 
بسيار  که  شدم  مواجه  تصاويري  "با  مي گويد:  چنين 
شبيه رويدادهاي معاصر بودند. به عنوان نمونه يک اثر 
با موضوع غار و اصحاب کهف بسيار شبيه تصاوير و 
فضاي پناهگاه هاي دوران جنگ بود. محور تئوريک کار 
همان پديده اي است که آن را تکرارتاريخي مي گذاريم. ما به 
دليل شرايط قومي و محيطي مان از خصلتي برخورداريم 
که اصطالحًا به نبود حافظه تاريخي معروف است. چيزي 
که من نمايش مي دهم همان تکرار پديده هاي تاريخي است" 
(اتحاد، ۱۳۸۸). عبارت "خود را دوره کردن" که در بخش 
نهايي استيتمنت نمايشگاه آمده است، کليد رخداد ارتباطي 
اثر، مؤلف و مخاطب است و همان امري است که  ميان 
فهم  مي کند.  آيا  پررنگي  نقش  آثار  کردن  زمينه مند  در 
اين فرآيند تکرار و يا همان دوره کردن خود که معنادار 

به نظر مي رسد مستلزم آن است که کاربران اين گفتمان 
چندوجهي به عنوان مخاطبين، واجد گنجينه مشترکي از 
ذخاير اجتماعي و فرهنگي باشند. "بازنمودهاي به لحاظ 
اجتماعي-فرهنگي مشترک کاربران زبان (دانش، نگرش ها، 
ايدئولوژي ها، هنجارها، ارزش ها) نقش اساسي در گفتمان 
و نيز در توصيف و توضيح آن ايفا مي کند" (دايک، ۱۳۸۷، 
۷۰). به عبارت ديگر روابط تمام اين متن هاي بينانشانه اي 
پيکره  از يک  زباني و تصويري، درون-فرهنگي است و 

فرهنگي و زباني انتخاب شده اند.
عالوه بر رابطه دو وجهي زبان و تصوير، وضعيت "بينا" 
به عنوان يکي از ويژگي هاي هنر معاصر در اين آثار به 
شکل بينامتنيت قابل بررسي است. بينامتنيت نقش مهمي در 
شکل گيري گفتمان چندوجهي آثار و همينطور در دريافت 
اين گفتمان دارد. از طرف ديگر"مجموعه روابط بينامتني 
دارند"  بافت  پيوستن متن و  نقش واسط مهمي دربه هم 
مثال در  به عنوان  کنگراني، ۱۳۸۸، ۸۲).  (نامور مطلق و 
نمايشگاه ذکر شده روابط بينامتني به سه شکل کلي: ميان 
وجه تصويري آثار و نگاره ها، ميان وجه نوشتاري آثار و 
ادبيات معاصر و همينطور ميان تصاوير و تاريخ نقاشي 
ايراني برقرار است. در بخش اول نگاره ها با کاهش و حذف 
و به طور کلي دگرگوني بازتوليد شده اند. برگرفتگي در 
انتخاب و گزينش بخشي  بخش نوشتاري نيز بر اساس 
از داستان هاي معاصر همراه بوده است وطبيعي است که 
مضمون و محتوي موجود در آثار نيز دگرگون شده و 
ويژگي هاي زماني و مکاني تازه اي بيابد. اصحاب کهف از 
موضوعاتي است که بارها توسط نگارگران تصوير شده 
است. يکي از آن ها نگاره اي از فالنامه قزوين مي باشد که 
به نظر مي رسد اثر اتحاد برگرفته از آن است. (تصاوير 
۱۱ و ۱۲) اتحاد بخش هايي از داستان بهاء الدين مرشدي 
را در کادرهاي نوشتاري نگاره جانشين کرده است. اين 
داستان با توصيف تاريکي پناهگاه هاي زمان جنگ و ترس 
از بمباران ها آغاز مي شود: "مي رويم توي پناهگاه. حتمًا 
آن جا سياه است که همديگر را نمي بينيم. محکم همديگر 
را مي چسبيم که کشته نشويم. صدام بمب مي اندازد که 
صدايش را خيلي دور مي شنويم. مي شنويم و نمي ميريم، 
پناهگاه خوبي  پناهگاه است.  توي آن زيرزمين که حتمًا 
است که آدم نمي ميرد...". اتحاد اصحاب کهف و پناه جويان 
را متناظر با يکديگر در برابر نيرويي خصمانه قرار مي دهد 
قرابت هاي  مکاني،  و  زماني  در  تفاوت هاي  علي رغم  که 
زيادي مي يابند. تکرار تاريخي يا به عبارت ديگر بازگشت 
جاويدان پديده اي تجربي و از طرف ديگر ذهني است که 
بر مبناي تکرار يک رويداد در طول زمان و تاريخي شکل 
گرفته است. اين تکرار به عنوان ساختاري اجتماعي در اين 
آثار بازتوليد شده و از طريق اين بازتوليد به غني کردن 
گفتمان و يادآوري و تأمل نسبت به آن فراخوانده مي شويم 
که اين پديده مهم ترين کارکرد گفتمان زباني و تصويري در 

تصوير٩. نبرد نوفل با قبيله ليلي، خمسه نظامي، ١٥٤١ . مأخذ: 
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اين نمايشگاه به شمار مي آيد. 
ديگر  مانند  نيز  مجموعه  اين  در  شد  ديده  که  همانطور 
نمونه هايي که با رويکردي متن محور خلق شده اند، مخاطب 
به صورت مضاعف با اثر به تعامل مي پردازد؛۱. مضاعف از 
آن رو که ديدن/خواندن کنشي دو اليه را مي سازد. دو وجه 
نشانه شناختي متن و تصوير از طريق کانال حسي بينايي 
دريافت مي شوند اما از آنجايي که ديدن و خواندن متفاوت 
از يکديگر رخ مي دهد، گويي خواندن رودرروي ديدن قرار 
مي گيرد. مخاطب نيز به ناچار مي بايد به صورت چندوجهي 
با اثر و نمايشگاهي که خود متني چندوجهي است تعامل 
کند، هرچند نحوه تعامل با زبان متصل با اثر و منفصل از 
آن متفاوت است. در زبان متصل مخاطب براي ديدن اثر 
چاره اي جز خواندن آن نخواهد داشت اما در مورد زبان 
منفصل مي تواند در هر مرحله اي از ديدن آثار به تمامي 
و يا ناقص با آن تعامل کند. ديدن، کيفيتي بصري است که 
مشخصه اصلي هنر مدرن به شمار مي آمد. اين در حالي 
است که به کارگيري زبان در هنر معاصر به عنوان يک 
رسانه هنري باعث مي شود اين کيفيت به چالش کشيده شده 
و ارتباط ميان نوشتار و تصوير به شيوه اي تازه مطرح 
گردد. نمونه هاي بيشماري را در هنر معاصر از جمله هنر 
معاصر ايران مي توان سراغ گرفت که از طريق ايجاد همين 
ارتباط شکل گرفته اند. با در نظر گرفتن تعريف چرخش 
چندوجهي  گفتمان  با  ارتباط  در  مفهوم  اين  چندوجهي، 

مي تواند اين بخش وسيع از هنر معاصر را دربرگيرد.
استفاده از زبان و خلق تصوير دو شيوه بياني است که 
مباحثات  محل  ديرباز  از  آن ها  شباهت هاي  و  تفاوت ها 
اين دو  فراوان بوده است. حد و مرز متمايز کننده ميان 
شيوه از بيان يکي از قواعدي بوده که تا قرن ۱۹ م حاکم 
بوده است. به عنوان نمونه لسينگ از جمله انديشمنداني 
است که به شکل هاي مختلف ميان هنرهاي زماني و مکاني 
تصوير  و  (شعر)  ادبيات  يعني  هنر  دو  اين  نمايندگان  و 
(نقاشي) تمايز اساسي قائل بود. از سوي ديگر انديشمندان 
ديگري از جمله ميچل و فوکو درستي اين تمايزات را زير 
سؤال برده اند. ميچل در رساله الئوکون۲ نشان مي دهد 
که "گرايش هنرمندان به تخطي از مرزهاي فرضي ميان 
حاشيه اي  يا  استثنايي  اقدامي  فضايي،  و  زماني  هنرهاي 
نيست بلکه کششي بنيادين است، چه در تئوري هنر و چه 
در کنش هنري" (ميچل، ۱۳۹۸، ۱۱). فوکو نيز بر اين باور 
است که تمايز ميان واژگان و تصوير يکي از اصولي است 
که بر نقاشي غرب از قرن پانزدهم تا پايان قرن نوزدهم 
حاکم بوده است: "واژگان و تصاوير عمومًا از يکديگر جدا 
بوده اند و هر آن جا که هر دو در يک تابلو حضور داشته اند 
قرار  ديگري  تابع  هنري  اهميت  لحاظ  به  آن ها  از  يکي 
مي گرفته است" (رامين، ۱۳۹۲، ۵۸۶). از نظر او اين اصل در 
هنر قرن بيستم و توسط هنرمنداني مانند رنه مگريت نقض 
شد. به اين معنا که در اين زمان واژگان نسبت به تصوير 

استقالل،  از  استقالل کردند و پس  و  اعالم خودمختاري 
رابطه اي دموکراتيک و دو سويه با تصوير يافتند. رابطه اي 
که بر خالف گذشته رابطه اي جانشيني نيست بلکه مکمل و 
دوسويه است. به بياني ديگر دوگان نوشتار/تصوير نيز 
همچون بقيه دوگان ها که رابطه نامتعادلي با يکديگر داشتند، 
در دوره پسا  ساخت گرايي فرو مي ريزد و مرزهاي ميان 

آن ها در هم مي آميزد.
در دوره پيشامدرن ابزار، تکنيک و حتي مسائلي که مي بايد 
توسط هنرمند به آن ها پرداخته شود به دوره بعد منتقل 
مي شد. از دوره مدرن تا زمان حاضر هنر، خودآگاهانه 
شکل مي گيرد؛ به اين معنا که مسائل جديد موجب مي شود 
فرم ها و به تبع آن ابزار و اشکال تازه اي در بيان به وجود 
آيد. با اين تفاوت که در دوره مدرن زبان در برابر تصوير 
قرار مي گرفت چراکه خالص کردن آن ها يکي از اهداف به 
شمار مي رفت. "مستقيم ترين و بحث انگيزترين حالت استفاده 
از زبان به عنوان رسانه هنري، وقتي بود که راهي ممتاز 
براي رد کيفيت بصري تلقي شد" (آزبرن، ۱۳۹۵، ۲۴). در هنر 
معاصر، از جمله هنر معاصر ايران، زبان و تصوير در قالب يک 
فرم بياني جديد با يکديگر همکاري مي کنند. اين هنر دووجهي 
زباني/ تصويري بيشتر از آنکه به محسوسات عيني تعلق 
داشته باشد با ايده ها و مفاهيم سروکار دارد و به اين ترتيب 
داللت، جايگزين محسوسات مي شود و رسانه هايي که تا 
پيش از اين از منظر نظري و يا عملي بر خالص سازي آن ها 

تصوير ١٠. استيتمنت نمايشگاه، مأخذ:
https://issuu.com/ali-ettehad/docs/in_which_empty_

space
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تأکيد مي شد، ناخالص شده و در هم آميخته مي شوند. به همين 
ترتيب ارائه آثار نيز تحت تأثير قرار گرفته و تکنولوژي هاي 
متني و بصري به شکل گيري و انسجام گفتماني نمايشگاه 
از سوي  قالب گفتمان چندوجهي کمک خواهند کرد.  در 
ديگر مخاطبان هنر معاصر نيز براي خوانش اين بخش از 

هنر معاصر راهي به غير از برقراري رابطه اي چندوجهي 
نيز  ايران  معاصر  هنر  نمايشگاه هاي  و  آثار  در  ندارند. 
نمونه هاي زيادي به چشم مي خورد که جدايي تصوير و 
زبان را به انحاء گوناگون به چالش مي کشند و اين واقعيت 
را بيش از پيش به نمايش مي گذارند که تصوير با زبان 

ارتباطي ناگسستني دارد.  

تصوير ١١. اثر علی اتحاد، مأخذ:
https://issuu.com/ali-ettehad/docs/in_which_empty_

space

تصوير ١٢. اصحاب کهف. از فالنامه ای مربوط به مکتب قزوين. 
١٥٥٠ ، مأخذ:

https://www.pinterest.com/pin/734720126686824011/

?lp=true

نتيجه
از منظر ون دايک گفتمان به معناي کاربرد زبان در بافتي خاص است. کاربرد زبان در هنرهاي معاصر 
مي تواند به صورت متصل با اثر هنري و يا منفصل از آن با وجوه غير زباني اثر در ارتباطي دوسويه قرار 
گيرد. هنر معاصر در تضاد با هنر مدرن به شکل هاي مختلفي چرخش زبان شناختي را نمايش مي دهد از 
جمله هنرمندان هنر مفهومي که با به کارگيري زبان در آثارشان نمود واضح اين چرخش به شمار مي آيند. 
در چرخش زباني کلمه بر تصوير ارجح دانسته مي شود. از سويي ديگر چرخش تصويري به معناي اهميت 
دادن به تصوير در مقابل زبان است؛ بنابراين تصوير در جايگاهي برتر از زبان قرار مي گيرد. اما امروزه 
متن هاي هنري بسياري وجود دارد که نماينده هيچ يک از اين چرخش ها به صورت مجزا نيستند بلکه رابطه 



ناگسستني زبان و تصوير در هنر را به نمايش مي گذارند. رابطه دو وجه زبان و تصوير ديگر رابطه اي سلسه 
مراتبي مبتني بر تفکيک و اولويت يکي بر ديگري نيست؛ بلکه اين نمونه ها مي توانند بروز چرخش چندوجهي 
در هنر معاصر و همينطور ارائه آن در قالب نمايشگاه هاي معاصر به شمار آيند؛ چرخش چندوجهي فراتر از 
ادعاهاي ِصرف زباني و يا تصويري مي رود. در هنر معاصر ايران نيز بسياري از هنرمندان از طريق ادغام 
وجوه تصويري و زباني به خلق آثارشان مي پردازند. به همين نسبت شيوه ارائه آثار نيز تحت تأثير اين 

چرخش، گفتمان چندوجهي زباني و تصويري نمايشگاهي را به وجود آورده است. 
تکنولوژي هاي متني و بصري مانند کاتالوگ ها و همينطور استيتمنت ها يکي از انواع تکنولوژي هايي است که 
نهادها (و همينطور هنرمندان) به واسطه آن ها عمل مي کنند و از اين طريق ابژه نمايشي واحد را در يک فرآيند 
قرار مي دهند. از سوي ديگر کاربرد مناسب وجه زباني به عنوان مثال در قالب عنوان نمايشگاه ها و يا عناوين 
آثار مي تواند باعث ايجاد انسجام گفتمان نمايشگاهي شود. مخاطب نيز در مواجه شدن با اين گفتمان هاي 
چندوجهي، تعاملي مضاعف به شکل ديدن/خواندن خواهد داشت و آن را به بيننده/خواننده بدل مي سازد و 
از اين طريق به رخدادي ارتباطي و اجتماعي که از جنبه هاي کارکردي گفتمان است شکل مي دهد. چراکه در 
گفتمان چندوجهي هنر ساختارهاي اجتماعي نه فقط از طريق تصاوير بلکه از طريق همه وجوه درگير در 

گفتمان از جمله نوشتار برساخته مي شوند.
 

منابع و مآخذ
آزبرن، پيتر (١٣٩٥)، گونه گوني هاي هنر مفهومي، ترجمه و تلخيص: کتايون يوسفي. حرفه هنرمند، شماره 

٦١، صص ١٦-٣٣.
اتحاد، علي (٥ اسفند ١٣٨٨)، گفت و گو با علي اتحاد، به بهانه نمايشگاه هفتم رازورزي در گالري راه ابريشم، 

بي دقت نگاه کردند و رفتند، روزنامه اعتماد، گفت و گو کننده پرويز براتي، ص ٨.
اخگر، مجيد (١٣٩٥)، چرخش زبان شناختي هنر: تالقي زبان و  عکاسي در هنر جديد، حرفه هنرمند، شماره 

٦١، صص ٤٩-٦٣.
بي نام (١٣٨٨)، درآمدي بر تحليل گفتمان، پژوهشنامه فرهنگستان هنر: تحليل گفتمان هنر، شماره ٢ (شماره 

پياپي ١٢)، تهران: فرهنگستان هنر. ٣٧-٥٣.
ترشيزي، فؤاد (١٣٩٥)، باربد گلشيري: عليه کالن روايت هاي هنر، حرفه هنرمند، شماره ٦١، ١٦٢-١٧٢.

دايک، تئون اِي. ون (١٣٨٧)، مطالعاتي در تحليِل گفتمان چندوجهي: از دستور متن تا گفتمان کاوي انتقادي، 
ترجمه ايزدي و ديگران، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها.

رامين، علي (١٣٩٢)، مباني جامعه شناسي هنر، نشر ني، تهران.
رز، ژيليان (١٣٩٤)، روش و روش شناسي تحليل تصوير، ترجمه سيد جمال الدين اکبرزاده جهرمي، تهران: 

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
فرقاني، محمد مهدي و سيد جمال الدين اکبرزاده جهرمي (١٣٩٠)، ارائه مدلي براي تحليل گفتمان انتقادي فيلم، 

مطالعات فرهنگ- ارتباطات. سال دوازدهم شماره شانزدهم، صص ١٢٩-١٥٧.
قجري، حسينعلي و جواد نظري (١٣٩٢)، کاربرد تحليل گفتمان در تحقيقات اجتماعي، تهران: نشر جامعه 

شناسان.
کرس، گونتر (١٣٩٢)، نشانه شناسي اجتماعي از نظريه تا کاربرد: بازنمود چندوجهي رويکرد نشانه شناسي 

اجتماعي به موضوع ارتباط در عصر حاضر، ترجمه دکتر رحمان صحراگرد، تهران: مارليک.
کشميرشکن، حميد. (١٣٩٤)، هنرهاي معاصر ايران: ريشه ها و ديدگاه هاي نوين. تهران: نشر نظر.

ُککلن، آن (١٣٩٤)، نظريه هنر معاصر، ترجمه بهروز عوض پور، نگاه، تهران.

چندوجهي  گفتمان  بر  مطالعه اي 
معاصر  هنر  در  تصوير  نوشتار/ 

ايران/ ١٤١-١٥٥



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۵۵

فصلنامة علمي نگره

کالنتري، عبدالحسين (١٣٩١)، گفتمان از سه منظر زبان شناختي، فلسفي و جامعه شناسي، تهران: نشر جامعه 
شناسان.

ماينر، ورنون هايد (١٣٩٠)،  تاريِخ تاريخ هنر، ترجمه مسعود قاسميان، تهران: فرهنگستان هنر.
انتقادي، تهران:  انديشه هاي رايج و ديدگاه هاي  مهدي زاده، سيد محمد (١٣٨٩)، نظريه هاي رسانه: 

همشهري.
ميچل، ويليام ( ١٣٩٨)، زمان و فضا: الئوکوِن لسينگ و سياست ژانر، ترجمه کتايون يوسفي، فصلنامه حرفه 

هنرمند، شماره ٧٤، ٩-٢٤.
نامور مطلق، بهمن و منيژه کنگراني (١٣٨٨)، از تحليل بينامتني تا تحليل بيناگفتماني، پژوهشنامه فرهنگستان 

هنر: تحليل گفتمان هنر، تهران: فرهنگستان هنر. ٧٣-٩٤.
نصري، امير (١٣٩٤)، گذر از تاريخ هنر به علم تصوير، تهران: فرهنگستان هنر.

يورگنسن، ماريان و لوئيز فيليپس (١٣٩٥)، نظريه و روش در تحليل گفتمان، ترجمه هادي جليلي، تهران: نشر 
ني.

Jewitt, C. (2009), the Routledge Handbook of Multimodal Analysis, New York, NY: Rout-

ledge.

O’Halloran, K.L., Smith, B.A. (2010), Multimodal text analysis, Available at: http://multi-

modal-18. analysis-lab.org/_docs/encyclopedia/01Multimodal_Text_Analysis-O’Halloran_

and_Smith.pdf.

Rorty, R. (1979), Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton University Press. Rossolatos, 

G. (2015), taking the “multimodal turn” in interpreting consumption experiences, Consump-

tion Markets & Culture, 18:5, 427-446.



Scientific Quarterly Journal                                           Faculty of Art Shahed University 

winter  2022 - NO 60

/203        Abstract25

namvar motlagh, bahman & manizheh kangarani (2009). From intertextual analysis to 

interdiscoursive analysis, pazhouhesh nameh-e farhangestan-e honar: Discourse Analysis of art, 

vol. 3, no. 2, (serial no.: 12), Tehran: farhangestan-e honar. 73-94.

Nasri, amir (2015). The transition from art history to image science, Tehran: farhangestan-e honar.

No name (2009).An Introduction to Discourse Analysis, pazhouhesh nameh-e farhangestan-e 

honar: Discourse Analysis of art, vol. 3, no. 2, (serial no.: 12), Tehran: farhangestan-e honar. 37-53.

O’Halloran, K.L., Smith, B.A. (2010), Multimodal text analysis. Available at: http://multimodal-18. 

analysis-lab.org/_docs/encyclopedia/01Multimodal_Text_Analysis-O’Halloran_and_Smith.pdf

Osborn, peter (2016). Conceptual art, translated and abbreviated by Katayoon Yousefi, herfeh: 

honarmand, vol. 14, no. 61. 16-33.

Ramin, ali (2013).Principles of art Sociology, Tehran: nashreney.

Rorty, R. (1979), Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton University Press.

Rose, Gillian (2015). Visual methodologies an introduction to the interpretation of visual materials, 

translated by seyed jamaladin akbarzadeh jahromi, Tehran: research center for culture, art and 

communication.

Rossolatos, George (2015), taking the “multimodal turn” in interpreting consumption experiences, 

Consumption Markets & Culture, 18:5, 427-446.

Torshizi, Foad (2016). ). Barbad Golshiri: Against the Art Great Narratives, herfeh: honarmand, vol. 

14, no. 61. 162-172.



Scientific Quarterly Journal                                            Faculty of Art Shahed University 

Autumn  2021 - NO 59

/204      Abstract 24

we consider discourse based on van Dijk>s definition, a thinker in the field of discourse analysis, 

and the use of language in a particular context, we can say that in contemporary art we face 

a kind of linguistic and visual discourse, because this part of art, unlike the modern tradition, 

represents an inseparable relationship between language and image. In contemporary Iranian art, 

we see many examples of cooperation between language and image in a new form of expression 

in the creation and display of works as a multimodal discourse. Some of the artists drawing 

on this approach include Ali Ettehad, Barbad Golshiri, Farshid Azarang, Mahmoud Bakhshi, 

Nazgol Ansarinia, etc.  In the contemporary period, this relationship and interaction in the form 

of multimodal discourse is a powerful tool for artists to express the new issues they face, and thus 

in this way, their separation has been questioned throughout the history of art. The use of textual 

and visual technologies such as catalogs as well as statements demonstrates this relationship 

and creates an interconnected network of modes and meanings. They are one of the types of 

technologies through which institutions (as well as artists) operate, and in this way, they put the 

single display object in a process. In the face of this discourse, the audience also changes from a 

mere viewer to a viewer / reader and forms a communicative and social event that is a functional 

aspect of discourse, since when it comes to the multimodal discourse in art, the social structures 

are constructed not merely through images, but also through all the modes and aspects which are 

involved in discourse, thus it certainly does not leave out language and text.

Keywords: Multimodal Discourse, Verbal/Visual, Contemporary Art, Contemporary Iranian Art
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Today, many works of art are formed by the combination of linguistic and visual modes, and this 

form of creation of artwork has also affected its reception. The writing language has become an 

inseparable layer from the title of exhibition and works, to a fundamental element in the creation 

of them, and forms a multimodal text. So, Language can be interlinked in two forms, connected 

to artworks or separated from them, with non-linguistic modes of the work.  The relationship 

between language and image has always existed in art history, each time one is superior to the other. 

Contemporary art traveled to the linguistic world in contrast to modern art and this linguistic turn 

is represented in various forms. On the other hand, pictorial turn means the importance of image 

versus language. Given the long-standing relationship between language and image in art and the 

theory of linguistic and pictorial turns, the question that arises is which of these turns represents 

contemporary multimodal art more than the other? Given that each of these turns alone cannot 

cover the multimodal features of this section of works and contemporary art exhibitions; the term 

multimodal turn in art seems to be a more appropriate substitute. Thus, in order to explain the 

multimodal turn and discourse in contemporary art, this article intends to answer these two questions: 

- What is the meaning of multimodal discourse in contemporary art? And, what are the characteristics 

of this kind of discourse in this context?  The present article is descriptive and analytical in terms 

of method, and research data is also collected using library methods, observation and reference to 

documents and exhibition archives. This article aims to explain multimodal discourse by defining 

van Dijk,s discourse in relation to contemporary art. In addition, it applies some of Gillian Rose>s 

theories in this regard. Discourse analysis, or preferably discourse studies have diverse approaches 

and branches that indicate differences in similarities. One of the new approaches is the multimodal 

discourse analysis, also known as MDA. The multimodal verbal / visual discourse studies the 

language in conjunction with another source, or in other words, the image and its special context.

The answer to these questions in the form of research results is that multimodal discourse means 

the study of different semiotic sources, including language and image, in relation to each other. If 

*This paper is extracted 
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