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هاي طبيعي تكراري به آهنگي متفاوت  چرا به سراغ زبان شعر كه خاصيت عبور از آهنگ زبان«

لحظاتي كه خود در انتظار  ؛از انتظار لحظاتي نادر است را دارد، نرويم ؟ آهنگي متفاوت كه پر

  )78: 1389 ،2سامگرِ( ».آفرينند  انتظار مي لحظاتي ديگر هستند و سرانجام در ما انتظارِ

حتي   شناسيي عملكرد علم نشانهمحدوده در كشور ما ،شايد و شايد هنوز چندان كه بايد

-آنگاه كه يك نشانه ،به عنوان مثال. شده نباشد خته، شنا در ميان افراد آشنا به علوم انساني

پردازد،   به او هديه كرده است به نقد فيلمي مي  شناسيكه نشانه  شناس بر اساس نگاهي

اي اوقات با اين جمله مواجه  شود و در پاره نظراتش در بسياري اوقات چندان جدي گرفته نمي

شناس را كه به قول كالر نشانه  كار؟ نگاهي ي سينما چهشناس را به حوزهشود كه نشانه  مي

اي ديگر براي افزودن به  بيند كه در صدد تسخير منطقه  مي" بطلمزاحم توسعه"همچون يك 

در اين مواقع است كه ضرورت وجود و در . )15: 1390كالر، ( ي امپراطوري خود استحوزه

كنند و بر مضر   را روشن مي  سيشناي عملكرد علم نشانهدسترس بودن منابعي كه بيشتر حوزه

ورزند، بيش از   كيد ميأت  ي علوم انسانيدر زمينه هاي مرسوم ميان علوم، خصوصاً بودن مرزكشي

  .دشو  پيش نمايان مي

ليال صادقي و تينا  توسط " ، ادبيات، واسازي شناسيها، نشانه در جستجوي نشانه"  كتاب

به فارسي  ي ترجمه، زبانشناسي و ادبياتدر عرصه تجربهصاحب  امادو مترجم جوان  امرالهي،

 كتابپنجمين  ،اين كتاب. شده است و دكتر فرزان سجودي آن را ويرايش كرده است برگردانده

منتشر كرده و  1388نشر علم آن را در سال  كه شناسي استو زبان  شناسيي نشانهاز مجموعه

  .تي به بازار عرضه نموده اسعطع رقصفحه و در ق 471ر ا دچاپ دوم آن ر 1390در سال 

گفتم   كجاست، من مي  ي ادبيخواستيد بدانيد جايگاه نظريه  اگر مي ،بيست سال پيش«

جستجوي  در ، شناسيو نشانه  ي ادبيو براي شناخت پيوندهاي بين نظريه " شناسينشانه"
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 اب است؟ پاسخ همان استاما آيا امروزه نيز بهترين انتخ. هاي كالر بهترين انتخاب بود نشانه

دانشگاه   ي ادبي، استاد نظريه1اين عبارات بخشي از تمجيد ميكي بال ).1: همان( »....

كتاب  ي جاناتان كالر است كه قبل از پيشگفتارِ"هادر جستجوي نشانه"آمستردام، از كتاب 

 .آمده است

 1981بش و در سال را بر ويرايش جديد كتا  كتاب با دو پيشگفتار از نويسنده كه دومي

اند كه سهم هر بخش مطالب در سه بخش و يازده فصل تنظيم شده. شود  نگاشته است، آغاز مي

به   و فارسي  ي انگليسي به فارسينامهفهرست منابع، واژه. استبه ترتيب، دو، چهار و پنج فصل 

 .دهند  هاي پاياني كتاب را تشكيل مي ها و اصطالحات، بخش ي نامانگليسي و نمايه

ي او در نقد نو و جايگاه منتقد و وظيفه   هبنام دارد  "فراسوي تفسير"كالر در فصل اول كه 

ي فصل به نقد در ادامه. دكش  باب به نقد مي اين در را 2پ فرايپردازد و نظريات نورترُ  نقد مي

 5ت هارولد بلومو نظريا 4وساهانس روبرت ي 3ي دريافتشود و نظريه  معاصر اروپايي پرداخته مي

 .گردد  مي مطرح ،در باب معناي شعر و نقد و تفسير 6و اريك دونالد هرش

پرداخته و بر   هاي علمي جديد در فعاليت  عنوان روشي به  شناسينشانه  سيرفصل دوم به بر

تي گسترده براي علوم اجديد و به ارمغان آوردن اشار  هايي اهميت آن از جهت طرح پرسش

كند كه   اين امكان را فراهم مي  شناسيدارد كه نشانه  كالر اظهار مي. است ده  ومند كيأمعاصرش ت

  شناختيوي با اشاره به تحقيقات مردم. به نظام روابط فكر كرد ،مستقل ءبتوان به جاي اشيا

مرزهاي  ، شناسيكه نشانه  و اعتقاد دارد كند  مي كيدأت آنبودن  شناختينشانه بر، 7لوي استروس

ي لهسأم. را از ميان برداشته است  شناسيمردم و  شناسيجامعه يدو رشته خود و سنتي ميان

و   اي، لزوم مستقل نديدن آثار ادبيهاي نشانه نظام  به عنوان ويژگي اصلي "عدم قطعيت معنا"

از ديگر مطالب مطرح  ،به كشف خواننده  و نائل شدن مطالعات ادبي 8توجه جدي به بينامتنيت

  .استده در اين فصل ش
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- به نظر نويسنده، نشانه. است "ي خوانشبه مثابه نظريه  شناسينشانه"نام فصل سوم، 

از جمله  ،ي آن هر عمل دالليهسيلها و عملكردهايي است كه به و تعريف قرارداد  در پي  شناسي

، نقش خواننده در اين فصل بحث تفسير. دگذار  بر خواننده مي روشني تأثيرات معناييِ ،ادبيات

و تحليل   سيرمورد بر ،به تفسير خواننده  دهياري و جهتذقدرت متن در تأثيرگ آن ودر فرايند 

شود و نقش   تفسيري خواننده پرداخته مي يدر انتهاي فصل به تشريح فرايندها. گيرد  قرار مي

نين ايجاد يا نادرستي يك خوانش و همچ  درستي معيارهاي  دهيدر شكل  هاي فرهنگي قدرت

  .ردگي  مي قرار كيدأت ، موردي تنوع قراردادهاي هر فرهنگتنوع تفسيري به واسطه

  شناسيش به كتاب نشانهانام دارد كه اشاره "شعر  شناسيريفاتر و نشانه" ،فصل چهارم

. دانسته شده است  ي ادبياست كه اثري بلندپروازانه در باب نظريه 2مايكل ريفاتر 1شعر

"اكتشافي"خوانش اوليه يا اصطالحات 
"نگرپس"، خوانش 3

يا  "نظام توصيفي"ويلي، أيا ت 4

كند و در حد امكان به   از جمله اصطالحاتي است كه كالر از ريفاتر نقل مي ،ي مضموني مجموعه

چند نمونه مثال را با استفاده از  ،بحث جهت پيشبرد ،كالر در ادامه. پردازد  ها مي توضيح آن

پردازد و نقاط ضعف و   دهد و به نقد نظريات او مي  قرار مي  سيرمورد تحليل و بر ،ترنظريات ريفا

  .شود  هاي او را يادآور مي قوت ديدگاه

نام دارد، به بحث دانش پيشين خواننده  "انگاري و بينامتنيتپيش"در فصل پنجم كه 

 .دانسته شده است  ر ادبيي انتظارات او در مواجهه با نقد آثادهندهشود كه شكل  پرداخته مي

وابسته به ارتباط متن با  شديداً از نظر كالر شود كه  ميمطرح  همچنين بحث معناداري

رود كه استقالل متون را   پيش مي  وي تا جايي ؛هاي از پيش موجود است اي از گفتمان مجموعه

و هارولد  5ول لوران ژنيتعاريفي از بينامتنيت از قدر ادامه، . كند  كننده تلقي ميمفهومي گمراه

 اشعار از  هايي شود و مثال  انگاري و انواع آن پرداخته ميبه بحث پيشدر پايان  شده وبلوم نقل 

 هيوز و 6بودلر شاعراني چون
 .گردد  ذكر مي 7
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و نظريات  1دهد، به استنلي فيش  فصل ششم كه فصل پاياني بخش دوم كتاب را تشكيل مي

استنلي فيش " ،طوريكه نام فصل به. ه در فرايند داللت اختصاص دارداو در باب جايگاه خوانند

انش را فرايندي فعال و وخ ،فيش ي نويسنده،به گفته .نام نهاده شده است "و حقانيت خواننده

ي متن كند و داللت را مشخصه  داند و از حقوق خواننده ياد مي  خالق و نه دريافتي منفعل مي

شود كه   اما اين نكته را نيز يادآور مي ؛شمارد مي امتياز اين نظريه را بركالر چندين . داند  نمي

زند، هيچ پاسخي   فرينش معنا دست ميآال كه خواننده چگونه به ؤي فيش در برابر اين سنظريه

  .بازد  رنگ مي ،نظريه در مواجهه با اين پرسشاو  ندارد و به قول

"التفات" يصنعت بديع
افرادي  ي، موجودات و يا حتءقيم به اشياخطاب مست«به معناي  2

عنوان  ،)23، ص1390كالر، ( »اندكه هيچ كدام مورد خطاب مستقيم پاره گفتار مورد نظر نبوده

كه  4و شوستر 3نظراني چون ايبرمزصاحب نويسنده از. است "ها در جستجوي نشانه"فصل هفتم 

و در ادامه به ذكر اهميت  كندانتقاد ميند، اهادهاي خود به التفات اهميت چنداني ند در نوشته

ي روايي و التفاتي هانيرو  يبحث درباره در انتهاي فصل به او .پردازد  مي ادبيبررسي اين صنعت 

  .دهد  قرار مي  سيربا يكديگر مورد بر را ي تعامل اين دو نيروپردازد و نحوه  در شعر مي

ده شده ينام "ي آينهمرحله"دارد و  ايبرمز اختصاص "آينه و چراغ"به كتاب  هشتمفصل 

هاي  تشخيص خاستگاه براياي تشبيه كرده است كه  را به آينه "آينه و چراغ"كتاب  كالر. است

آنچه روانكاوان  به زعم كالر. ايمهو خود را يافت ريستهرومانتيك مفاهيم انتقادي معاصر در آن نگ

اي از رشد كه كودك خود  يعني مرحله؛ شود  اند، در اين كتاب معرفي ميناميده "ي آينهمرحله"

ي در توصيف نظريه اعتقاد نويسنده،به  .كند  را از طريق تصويرش در آينه شناسايي مي

معاصر از  را موجب شده است و به شناخت منتقد  اتفاق مشابهي "آينه و چراغ" نيز،رومانتيك 

  .خود انجاميده است

5داستان و گفتمان در تحليل روايت"هم نفصل 
  6شناسينام دارد و به بحث در مورد روايت "

شود و   گفتمان دانسته مي و داستان نيازمند تمايز ميان ،ي روايتدر اين فصل نظريه. پردازد  مي

در انتهاي فصل . شود  و سنت آمريكايي پرداخته مي يروس فرماليسماين تمايز از نگاه   سيربه بر
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وي  ،شود كه در اين پژوهش  ي انگليسي سياهان اشاره ميي گونه درباره 1قيق ويليام لباوبه تح

مند شد و در اين ميان دريافت كه بسياري از  ودكان و نوجوانان عالقهي كهاي رواي به مهارت

 نيز گذارانهروند، داراي كاركردي ارزش  ها به كار مي براي گزارش كنش صرفاً جمالتي كه

 .ندهست

2چرخش استعاره"صل دهم ف
ي اهميت استعاره لهأمس ،از مباحث اين فصل  يكي. نام دارد "

 ،نكه چرا اين همه ارجحيت قائل شدن براي استعارهايدر ميان ساير صنايع بالغي است و 

ر د.  داند  مي ي صنايع ادبيها و مادر همه ي آرايهاستعاره را آرايه ،نگارنده. رسد  طبيعي به نظر مي

4ماهيت صور خيال" در باب 3اي از استفان اولمان با طرح مقاله امهاد
، تمايز ميان استعاره و "

ي نظريات رومن بخش ديگري از اين فصل دربرگيرنده. گيرد  قرار مي  سيرمورد بر 5مجاز مرسل

 ،و در پايان استي ارتباط و تعامل اين دو صنعت بالغي در باب نحوه 7و ژرار ژنت 6ياكوبسن

  .بيان شده است استعاره  رسيرالت موجود در بمشك

ي تحصيالت در دوره  ي ادبينظريه"، هستفصل يازدهم كه فصل پاياني كتاب نيز 

بازار كار محدود و كاهش بودجه  بحث ،ي جالب در همان شروع فصلنكته. نام دارد "تكميلي

در ميان است تا  ث شدهي زبان انگليسي است كه ظاهراً باعرشته در بخش تحصيالت تكميليِ

ي دو ايده هر يك از كالر. در مورد چگونگي اجراي اين دوره دربگيرد  هايي بحث ،صاحب نظران

رف كه در اين ارتباط مطرح شده را در عين گيري بر دانشجويان و آموزش تخصصي صآسان

راه . زش قائل شدداند كه بايد براي آن ار  ي موجهي ميبا يكديگر، داراي دغدغه بودن ناسازگار

-از جمله فلسفه، روان  علوم انساني هاي مطالعاتي ديگرِ وارد كردن زمينه اوحل پيشنهادي 

علم بالغت و مقوالت  مجددمعرفي  همچنين وي .در ادبيات است ... و  شناسي، جامعه شناسي

ت تكميلي ي آموزش در سطح تحصيالتواند پايه  مربوط به آن را از ديگر مباحثي دانست كه مي

  .قرار گيرد

، تا حد  ادبي  شناسيي مطالعات نشانهكتاب در عين حفظ رويكرد نظري خود در حوزه

نظرياتي كه   سيرو همچنين بر مورد نظر ميهاهاي شعري براي بيان مف ها و نمونه ممكن از مثال
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رسد  ميبه نظر  ،به لحاظ نوع ديدگاهاما . ها پرداخته، بهره جسته استپيشتر به طرح آن

 ؛بارت باشد "لفؤمرگ م"ي نظريه هاي پساساختارگرايانه خصوصاً ثير انديشهأده تحت تويسنن

ليت تفسير ؤومصادف با واگذاري مس و همزمان با تولد خواننده ياتفاق آن را 1مفهومي كه برتنز

يد فراوان كأباره، ت اين ي اين سطور دراستدالل نگارنده). 181، ص1388 برتنز،(داند   مي اوبه 

جاي كتاب در كنار ذكر اهميت متن در جاي نويسنده بر اهميت نقش خواننده در فرايند تفسير

حقانيت "مبحث  اختصاص دادن يك فصل مجزا به بحث نظريات استنلي فيش و و و اشارات آن

  .است "خواننده

هاي  تابدر ك گاهي است كه ايهاي پيچيده بنديجمله كتاب، روان و به دور ازي ترجمه

كه حتي گاهي در   هايي  پيچيدگيخورد؛ به چشم مي شناسيشده با موضوع نشانهترجمه

شود و موجب به سختي افتادن خواننده   ليفي انتشاريافته در اين زمينه نيز ديده ميأهاي ت كتاب

ها  آن از توان  خورند كه مي  نيز در كتاب به چشم مي  اما نكاتي. شود  در درك محتواي كتاب مي

اين نكات به . (شود  در اين بخش به چند نمونه از اين موارد اشاره مي ياد كرد كهبه عنوان ايراد 

ي صفحه مربوط به مورد اول.) ي كتاب اختصاص دارندها و نمايه ها، واژه نامهترتيب به پانوشت

  ه تنها يك جابجاييبا اينك ؛غلط اماليي دارد كه شده براي ويليام لباو استارائه انويسو پ 325

، متوجه ، اما از آنجا كه ممكن است خوانندهاست اتفاق افتادهلباو  اسم كوچك از در دو حرف

ندادنِ  ،ي بعدنكته. است زيادي ، داراي اهميتحتي به آن استناد كندو  نشود دادهاشتباه رخ

براي  334ي در صفحهديگر آنكه . رسيد  الزم به نظر مي پانويس براي بودلر و ايبرمز است كه

به  گونهاين اين كار، خارج از گيومه آمده است كه ،پانويس ، عدد"ماهيت صور خيال"عبارت 

 ؛داخل گيومه داده شده است آمده در پانويس براي كل عبارت كند كه معادلِ  ذهن متبادر مي

 هنتيج در است وبخشي از آن عبارت  شده، مربوط بهارائه معادلِ اينطور نيست و در حاليكه

 .داخل گيومه قرار داشته باشد ،ددت عخواننده، بهتر اس  جهت جلوگيري از بدفهمي احتمالي

ي انگليسي به فارسي نامهچه در واژهاست كه  "metaphor"اصطالح  ي بعد مربوط بهنكته

مده آ )metaphore(پاياني  "e" با )432ص(به انگليسي   ي فارسينامهو چه در واژه )417ص(

آورده شده و پانويس هم برايش  "ناروايت"اصطالح  304ي در صفحه. يستاست كه صحيح ن

خواننده به ناروايت  ،"narrative" و "non" ارائه شده است، اما به اين دليل كه از تركيب

چه انگليسي به فارسي و چه فارسي به (نامه ژهاين اصطالح در بخش وا  رسد، جاي خالي  نمي

                                                           

1.  J. W. Bertens 



 ...شناسي ها، نشانهدر جستجوي نشانه

١�٧ 

 

ي ا هيچ صفحه، ي ايبرمزبراي واژه ،ي آخر اينكه در بخش نمايهنكته. شود  احساس مي) انگليسي

، 290، 288، 287است كه اين واژه در صفحات   اين در حالي. ذكر نشده است 297 تا 287از 

توجه به اين نكات و . دگردآن اصالح  ينمايه آمده است و الزم است 297و  293، 292، 291

  .دمنجر شو كارتر شدن فيتيتواند به هرچه باك  ها مي اين دست و تصحيح آنموارد ديگري از 

هاي  تواند منبع دريافت  مي ، ادبي  شناسينشانه  با موضوع كلي "ها در جستجوي نشانه"كتاب 

مندان به مطالعه در براي مخاطبين عام و عالقه  شناسيي عملكرد علم نشانهجديدي از حوزه

تري توجهتر و جالبي نكات ظريفدربردارنده باشد و همچنين  لوم انسانيهاي مختلف ع زمينه

  .باشد... ، پژوهش هنر و  ، مطالعات فرهنگي شناسيهاي ادبيات، زبان براي دانشجويان رشته

  

        سيد عليرضا فلسفيسيد عليرضا فلسفيسيد عليرضا فلسفيسيد عليرضا فلسفي

 شناسي همگانيدكتراي زبان

  

  منابع

آهنگ  انتشارات: تهران ،ن سجوديي فرزاترجمه.  ي ادبينظريه .)1388(برتنز، يوهانس ويلم 

  .ديگر

  ي ليال صادقيترجمه .، ادبيات، واسازشناسينشانه :هادر جستجوي نشانه .)1390(كالر، جاناتان 

  .نشر علم :تهران ،و تينا امرالهي

                                                                                        .                نشر علم :تهران ،يريعرضا شي حميدترجمه. نقصان معنا .)1389(س، آلژيرداس ژولين امگرِ

  

  

  

  

  



 

 

  


