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 با همراه بیستم قرن میانۀ در ،هاداللت شناخت در پژوهش روش عنوانبه ،سیشنانشانه

 نیز ماعیاجت شناسینشانه. پیداکرد چشمگیری اهمیت ،فرانسه در ویژههب ،گراییساخت جنبش

 کارکرد بر تمرکز با و پدیدار گشته  سوسور جانب از شدهمطرح اولیۀ سیشنانشانه پایۀبر

 منظر، این از. پردازدمی هانشانه معنادارشدن چگونگی و معنا تولید مورد در بحث به ها،نشانه

 در بلکه کنند،نمی پیدا معنا تنهاییبهو  خودخودیبه اجتماعی هایپدیده که نیست تردیدی

 لیوونون تئو .هستند فرهنگی یارچوبچ دارای و گیرندمی جای معانی از ایشبکه درون

 از بسیاری و لندن هنر دانشگاه در وی .است سیدنی تکنولوژی دانشگاه در علوم و هنر مدیرگروه

 در برجسته نظرانصاحب از کیی لیوونون. است داشته اشتغال تدریس بهنیز  دیگر هایدانشگاه

 نوشته زمینه این در باارزشی مقاالت و هاکتاب که است سیشنانشانه و گفتمان تحلیل زمینۀ

 (.3102 لیوون، ون تئو با مصاحبه .رک) است

های متنوعی مانند از متن ،سی اجتماعیشناکتاب آشنایی با نشانهیعنی  ،کتاب حاضر

زطریق تعامل اچگونه معنی که دهد  ننشا گیرد تامجله و فیلم بهره می ،گهی تبلیغاتیآ ،عکس

 را ازشناختی این کتاب رشد منابع نشانهچنین هم گیرد.شکل می سیشناپیچیدة نشانه

چرا و که دهد و نشان میکند دنبال می ،مطبوعات و تبلیغات مانند تاریخ ،خصوصههای بکانال

یی که در آن هاروش رست با کتاب درآمدی کنند.میپیدا چگونه این منابع درطول زمان تغییر 

ای که ما نشانه . این منابع  شودمیو همراه ترکیب  مدرن با خلق معنا های مختلف جامعۀجنبه

، تصویر و موسیقی و موارد های ارتباطی مسلمی مانند زبان اشارهروش ،اندرا احاطه کرده

که نهفته دارند خود در را  ای مانند خوراک و پوشاک و مسائل روزمرهشدهشناختهکمتر

 کنند.بااهمیتی را با خود حمل می های فرهنگی وارزش

 03و بخش کلی  2گفتار و شامل یک پیش شناسی اجتماعیآشنایی با نشانهساختار کتاب 

فهرست نیز بندی مطالب، برای تصاویر کتاب است. نویسندة کتاب عالوه بر فهرستفصل 

بعضی از این تصاویر اجازة چاپ د، مفاهیم دار نکه نقش مهمی در پرورانددیگری تهیه کرده 

کند. در ویر، خواننده را از وجود آنها آگاه میااما خوشبختانه مترجم با سفیدگذاشتن تصنیافته 

                                                           
 علمی. نشر :تهران نوبخت، محسن ترجمۀ. اجتماعی شناسی نشانه با (. آشنایی0231لیوون )تئو ون -0
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چنین شده و هم ارائهمنابع پیشنهادی برای مطالعۀ بیشتر  هاهم بعد از اتمام فصلآخر کتاب 

ی تنظیم شده است و البته کتاب دارای نمایه نیز نامۀ توصیفی برای اصطالحات کلیدیک واژه

 هست.
  

 منابع هایبه فصلبخش این شود. در میآغاز شناختی اصول نشانهبا عنوان  بخش اول

ابتدا به این نکته شاره  د.شوپرداخته می ختیشناکارکردهای نشانه شناسی، تغییر، قواعد ونشانه

 های دیگرحوزه بابلکه  ،تقل و خودکفا نیستای مسنظریه سی اجتماعیشناکه نشانه شده

شناسی بودن نشانهایرشتهنوعی بر میان به ، نویسندهدرحقیقت. باشدیر میدرگمرتبط و 

گیری به پایان فصل را با نتیجه لیوونونداند. تئو را بدیهی و مسلم میآن اجتماعی تأکید دارد و

 نویسنده کند.میگیری مستقل دعوت خواننده را به نتیجه هاییپرسشبا طرح  بلکه ،رساندنمی

شناسان برای معتقد است که نشانه کند زیرامی ختی شروعشنارا با منابع نشانهاول صل ف

 :کنندمسیرهای زیر را طی میاین منابع آوردن فراهم

له به ازجم ،ختیشنامند منابع نشانهکردن نظاممستندسازی و فهرست ،وریآبه جمع -0

 پردازند.می ،تاریخ این منابع

های فرهنگی، تاریخی و سازمانی به بررسی چگونگی استفاده از این منابع در بافت –3

ریزی کنند، برنامهها چگونه در مورد آنها صحبت میها در این بافتاینکه انساننیز پردازند و می

 کنند و غیره.یدهند، نقد مآموزند، موجه جلوه میکنند، آنها را میمی

بع جدید از مناة ختی جدید و نیز در استفادشنامنابع نشانهۀ در کشف و توسع –2

 (.34ص) کنندمیختی موجود شرکت شنانشانه

نه یک رمزگان و نه  ،شویم که دستور زبانهالیدی آشنا می در این فصل با این ایدة

 منبعی برای تولید معناست بلکه ،استهای درست ای از قواعد برای تولید جملهمجموعه

ی اجتماعی سشنااصطالحی کلیدی در نشانه «ختیشنامنابع نشانه» ،درحقیقت .(033: 0391)

ما انجام  عنی آنچهبدین م ،شودنمی محدود به گفتار، نوشتار یا تصویر این منابع شود.قلمداد می

به خلق معناهای فرهنگی و د که شوهای مختلفی ارائه می، به شیوهکنیمدهیم و یا خلق میمی

بعضی از  ارائۀ ،خوردچشم میدر برگردان این فصل به نکته ای که. دانجاممتفاوتی میاجتماعی 

خالی کادر  صورت ناچار بهها موافقت نشده است، و بهاست که با چاپ آنبا متن سفید تصاویر 

تواند گویای میکه خود ت استرجمه شده در متن  ختی آنشناآمده و تمام موارد تفسیر نشانهدر
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با عنوان و شناسنامه در ذیل  ،مانند تصاویر دیگر ،اما این موارد .گیری معنایی تازه باشدشکل

برخی از در  ،کند. ازطرفیرا دچار سردرگمی می خوانندهو این امر گاه است  قید نشدهتصویر 

های درون نوشته دهد،ان میباز را نشآموزشی نیمهکه فضاهای  019 شماره مانند تصویر تصاویر

 و شده اصالَ خوانا نیستمقیاس چاپ ، درباشد راهنمای خوانندهمی تواند که  آن

های های بعدی با قلمها در چاپنوشتهاستفاده شده است. امید این است این قابلغیر

 .دنتری عرضه شومناسب

فصل عالوه بر شناسایی  شود. در اینسی اشاره میشنانشانهمنابع به تغییر  فصل دومدر 

نویسنده . استشده منابع نیز پرداخته کارگیری این سی موجود، به تغییر در بهشنامنابع نشانه

 این منابعییر و تکامل فرآیند تغ نکردن بهعلت توجه سی همزمانی،شناسور را بر نشانهتأکید سو

دانست، اما هم میرا مکمل  )تاریخی( داند. هرچند که سوسور همزمانی و درزمانیمی

سی اجتماعی در شنانشانه ،با این همه د.توانست گسترش بیشتری بیابسی همزمانی شنانشانه

 د:برجسته ش نتیجه سه جنبه در آنشناسی کوشید و درن دو وجه نشانهترکیب ای

 طلبد.ختی جدید را میشناشانهمنابع ن ،اعی تغییر: تغییرات جامعهدالیل اجتم -0

های زیرا ارزش ،برابر تغییر: غالبأ این مورد با مقاومت مردم همراه است مقاومت در –3

 د.نافتخطر میسنتی به

 طریقختی ازشنابه چگونگی تغییر نشانهختی: این اصول شناهای نشانهاصول نوآوری –2

های های عادی تنها همان دانستهواژه»ارسطو: ۀ با این گفت پردازد،استعاره و معنای ضمنی می

 .«توانیم چیزهای جدیدی بدانیمکنند، و ازطریق استعاره است که میپیشین ما را منتقل می

 است.عاره )و البته مجاز( اختصاص یافته مبسوطی در این قسمت به است شرح بسیار

کند جلب میبه این نکته را خواننده توجه و  پردازدمیختی شناه قواعد نشانهب مفصل سو

قواعد بر انسان  ،به بیانی دیگر .را بشناسندای باید قواعد آنپدیدههر که مردم برای شناخت 

به هر  ،سی اجتماعی بر این ادعاست که قواعدشناد نه انسان بر قواعد. اما نشانهنشوحاکم می

. البته باید توجه قابل تغییربنابراین و انسان است  ساختۀ ،رت نوشتاری یا غیرنوشتاریصو

ی روشبه عنوان و این رویکرد  شودکامأل رد نمیدر این کتاب  ،بنیادهداشت که رویکرد قاعد

در تواند می به عبارتی شود.محسوب میهای خاص سی در بافتشنابرای کارکرد نشانه مناسب

باشد. برقرار ای مشخص دال و مدلول طبق قاعدهۀ یعنی رابط ،ها ثابت باشدتمام موقعیت
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ختی گذشته، حال و شنابا فهرستی از منابع نشانه ،بنا بر ادعای نویسنده ،سی اجتماعیشنانشانه

 آینده سروکار دارد.

ترتیب سه مفهوم  شد وتوجه می هتر بود به این نکتهب ،اما کتاب 013 در صفحۀ

معلوم  .داشتترتیب تعاریفشان مطابقت می یعنی شمایل، نمایه و نماد با  0ختی پیرسشنانشانه

به اما  است یا مترجم،کار نویسنده ، نداشتن انطباق عنوان با مضمون  ال یعنیاین اشک نیست

 آید.نظر میاین مطابقت ضروری بههرحال 

را در  سی تأکید دارد و آنشنادر تغییر قواعد نشانه« قدرت»نقش درستی به این فصل به

تر از ها و مهممانند سرمشق قراردادن افراد مشهور و مد ،کندبررسی میهای مختلف عرصه

هرچند  ،زنند. بنابراین)حتی ناخواسته( رقم می که بایدهای زندگی ما را ،هانقش رسانه ،همه

را  د که آننای داراما محدوده ،ندسی سیال و قابل تغییرشناشانهباور داشته باشیم که قواعد ن

طالب فصل پایان مارتباط با هایی در این فصل نیز با تمرین کند.اجتماع به ما تحمیل می

 کشد.چالش میشده بهپذیرد که مخاطب را برای درک مطالب تعریفمی

مراه است ه functionبرای با زیرنویسی  ختی،شنابا عنوان کارکردهای نشانه ،فصل چهارم

 درستی بههب ، و«نقش» و نه برده شده است کاربه «کارکرد» واژةچرا  دکه توضیح می ده

های جنبهرا در  «کارکرد»این فصل  پردازد.های مختلف میموقعیتر دتفکیک این دو واژه 

در مقام  ،نویسندهکشد. چالش میها بهفرهنگی و حتی معماری خانه مختلف زبانی، اجتماعی،

گرایی/ آنکه هالیدی با الهام از پیشینیانش، نقشحال، هاجتماع را به نقد کشید ،سشنایک نشانه

این فصل نیز با تمرین و پرسش  .ه استدنبال کرد شناسیزبان و ر زبانکارکردگرایی را بیشتر د

 پذیرد.پایان می

های کلیدی به معرفی جنبه ،ختیشنابا عنوان ابعاد تحلیل نشانه ،از کتاب بخش دومدر 

فصل عنوان  یی باهاصورت فصلشود. این ابعاد کلیدی بهشناسی اجتماعی پرداخته مینشانه

های جالبی برای بحث د ونشومعرفی میمدالیته هشتم  سبک وهفتم ژانر، م ششگفتمان، پنجم 

نظران های صاحبنظریه با توانمی ،. عالوه بر آنشودمطرح میمقوله تعریف از این چهار ۀ ارائ

تر در مورد این ابعاد نیز آشنا شد. تر و گستردهدیگر و نیز تصاویر متعدد برای تعریف مشخص

 هاست.بخش این فصلن پایانچناها همتمرین

                                                           
1. C. S. Peirce 
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تلفیق منابع ة چهار شیوکند و به معرفی چندوجهی را مطرح می انسجام بخش سوم

جهی مورد نظر های چندوگیری رخدادهای ارتباطی و متنشناختی برای شکلمتفاوت نشانه

د اطالعی پیونبندی، های ریتم، ترکیبشناسی با عنوانتلفیق منابع نشانه شیوةچهار  د.پردازمی

 شود.می و دیالوگ ارائه

داشتن این قششود و نبا عنوان ریتم ارائه میچندوجهی انسجام  ،از بخش سوم فصل نهدر 

یار بااهمیت تلقی )فیلم و موسیقی( بس محور«رمان»های در تعامل روزمره و رسانه موضوع

البته شاید شود، تعریف میبندی زمان معنای ترکیبریتم به ،در این فصل شود.می

بندی مکان )فصل بعدی( را در مقابل ترکیبتر باشد اما مترجم آنبرای ریتم رایج "مندیزمان"

 ،گویی فیلمها و داستانها و رخدادهای ارتباطی مانند مکالمهریتم به متنبه کاربرده است. 

 د.خشبپیوندد، انسجام میوقوع میبهیعنی مواردی که در طول زمان  ،تلویزیون و...

کند و در اینجا این اصطالح در را معرفی می 3مکان و یا طرح بندی 0بندیترکیب فصل ده

ی هامانند معماری و ویترین بعدیسهبه کار رفته است. فضاهای فضایی  شناختیارتباط با نشانه

بندی در هرچند که اصطالح ترکیب د.ندهمیارائه ساختار معنادار و منسجمی  نمایشگاهی،

برد. کار میشناختی فضایی بههای نشانهاما لیوون آن را در ارتباط با روش ،یقی کاربرد داردموس

در و تصاویر مناسبی  های پیچیدهرسد از مؤلفهنظر میاین فصل بسیار نو و خالقانه است و به

 یابد.پایان می برای برانگیختن توجه خواننده  هاییبا تمریناین فصل  ه برده شده است.بهرآن 

 ،محوردر متون زمان و مکاناختصاص دارد و به پیوند شناختی  به پیوند اطالع فصل یازده

در متون چندوجهی واحدهای اطالعی در  ها و تصاویری بین واژهمانند پیوند زمانی و علٌ

چه کالمی و چه بصری و غیر آن،  ،نویسنده معتقد است که واحدهای اطالع پردازد.می ،هارسانه

این فصل نیز با حجم  .(411ص) طور معناداری به دیگر واحدهای اطالع پیوند یابندتوانند بهمی

ن مقوله پرداخته و دارای نمودارها و تصاویر متناسب با مضمون فصل تمام جزئیات ایبه  ،زیاد

 های مربوط به متن است.چنان تمرینبخش فصل همپیوند اطالع است. پایان

تعامالت دیالوگی و پردازد که به این امر میبرد و نام میگ از دیالو دهمفصل دواز

کار وجهی بهشناختی و رخدادهای چندهای نشانهموسیقایی چگونه برای درک روابط بین روش

                                                           
1. composition 

2. layout 
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ن منطق دیالوگی شود که به آآغاز می 0شود. این فصل با طرح مطلبی از وولشینوفمی گرفته

قابل  ،منطق معنایی که در فصل پیشین طرح شده تناقص باار و نه درکنشود و درگفته می

 بحث است.

 درمورد ،منابع پیشنهادی آمده که عالوه بر معرفی کتاب برای مطالعه ،بعد از فصل دوازدهم

نیز داده شده که  ایکنندهروشن، توضیحات یناسشتأثیرگذاری آنها بر گسترش دانش نشانه

 است. مندارزشیار بس

خور نامۀ مفصل و درصیفی اصطالحات مهم است. این واژهتو نامۀ، واژهبخش کتابپایان

تر دردسترس خوانندگان قرار گرفته تا کار خواندن کتاب را آسان ،بسیار خوب ، با ترجمۀتوجه

 کند.

ارزش  با حاوی نکاتی لیوونونئو ت شناسی اجتماعی آشنایی با نشانهکتاب  سخن آخر

موضوع مورد نظر، ترجمۀ این کتاب با دقت صورت گرفته  خوشبختانه با آگاهی مترجم به، است

طورکلی است. با دراختیارگذاشتن منابع و اطالعات بسیار غنی، به مدرسان و دانشجویان و به

گامی مهم در این مترجم گیری معنا هستند، آنهایی که در تالش یادگیری چگونگی شکل

 بسیار زیادیزحمت  که مطمئناً ،یار خوبسلیس و بس با ترجمۀاین کتاب  زمینه برداشته است.

دانش  درخور اهمیت بسیاری است و در گسترشکتاب این ته است. برای مترجم به همراه داش

 .بسیار مؤثر خواهد بود شناسینشانه

 گلرخ سعیدنیا

 منابع

 نشر تهران: نوبخت، محسن ترجمۀ. اجتماعی سیشنانشانه با (. آشنایی0231لیوون، تئو )ون
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