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  گرِمس معناهاي گريزان 
 نقصان معنابررسي و نقد كتاب 

  *اميني رضا

  چكيده
كه حميدرضا شـعيري آن را بـه فارسـي     ،گرمس ةنوشت ،معنا نقصاندر اين مقاله، 
آغاز » سخن مترجم«اين كتاب با . ، معرفي و نقد و بررسي شده استترجمه كرده

هـاي او دارد،    شده است كه هم نقش مهمي در معرفي گرمس و تحوالت ديـدگاه 
. است كه او در اين كتاب مطـرح كـرده اسـت   ساز فهم بهتر آن چيزي   و هم زمينه

اي سـامان داده    گونـه   هـاي خـود را بـه     ها و ديدگاه  بحث ،معنا نقصاندر  ،گرمس
از ايـن  . بر خواننـده هويـدا شـود   » نقصان معنا« ،نهايت در هر بخش كه در ،است

 ةمسـئل  دارد، زيرامعناشناختي اهميت بسياري  ـ   نظر، اين كتاب در مطالعات نشانه
دانـش بـوده اسـت و    گونـاگون  هاي   گران رشته پژوهش ةمعنا همواره مورد مطالع

دست داده شـده كـه علـت اصـلي آن      آن به ةدربارمتفاوتي هاي   ها و تبيين  ديدگاه
گـرمس   ،نقصان معنـا واقع، در  در. ستگريز معنا  و ثبات ،ناپذير  نماهيت سيال، تعي

و قـرار   هـا   هـا و مـتن    نمونـه  ةئاو با ار شناسي كالسيك را پشت سر گذاشته  نشانه
مـدار،    هاي تشويشي، احساس  دادن خواننده در شرايط و فضاهاي خاص، به سويه

ترتيـب و البتـه بـا زبـاني      و بـدين  ؛شناختي معنا توجه نشـان داده اسـت    و زيبايي
شناخت و  ها  هاي گريزان و پنهان معناي نشانه  روي نماياندن سويه ةشاعرانه، زمين

  .كرده استها را فراهم  آن
 .معناشناسي ـ   نشانه، ابژه، سوژه، نقصان معنا، گرمس :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
در آغـاز،  . شناسان و فالسفه بوده است  زبان ةمشغلاز هزاران سال پيش تاكنون » معنا«مسئلة 

توان   زباني ديگري ميكسي ممكن است بر اين گمان باشد كه معنا را نيز همانند هر اَمرِ   هر
چـه بخـواهيم نگـاه     يـا چنـان   ــ  يا گاهي فلسفة زبـان  ـ  شناسي  در فصلي از يك كتاب زبان

اما مراجعه به چنين منابعي،  ،در كتاب مستقلي بررسي يا مطالعه كرد ،تري داشته باشيم  ژرف
آن لگـام زد؛ تـا   سادگي بتـوان بـر     چنين به دهد كه معنا گريزپاتر از آن است كه اين  نشان مي

معنـا  «كه در پـي ايـن باشـيم كـه      اند به جاي آن  اين حوزه گفته جايي كه برخي انديشمندانِ
 »چيسـت؟ معنـا  معنـايِ  «اين پرسش باشـيم كـه   ، بهتر است در پي پاسخ دادن به »چيست؟

)Lyons, 1981: 137( . كواينافرادي چون )Quine, 1960, 1970, 1987, 1989(     هـم كـه بـا
گونـه واقعيتـي دربـارة      اند بر اين باورند كه اصوالً هيچ  معنا نگريسته ةلسفي به مسئلنگاهي ف

و قطعيت  )indeterminacy( »عدم تعين«اي كه در اين عرصه ما با   گونه  معنا وجود ندارد، به
ه هـاي افـراد ديگـري چـون كريپكـ       چنين ديدگاهي به معنا كه البتـه در انديشـه  . روييم هروب

)Kripke(، ويتگنشتاين )Wittgenstein(، و پاتنام )Putnam( شـود را، بسـياري    نيز ديده مي، 
). 291: 1386، 1رايـت (انـد    به رئاليسم خوانـده  )model-theoretic( »نظري  ـ  الگويي«حملة 

يا  شناختي  و گريزپايي از نگاهي نشانه ،ناپذيري  همه سياليت، تعين ، با اين»معنا«چه  حال چنان
رسـد كـه سـياليت،      نظـر مـي   گيـرد، بـه  بمورد توجه قـرار  » معناشناختي ـ   نشانه«تعبيري به 

واقـع،   در 2.شود  تر ديده مي  آن برجسته» نقصان«و گريزپايي، يا به تعبير ديگر،  ،ناپذيري  تعين
يـا  ها، كاري دشـوارتر از نگـاه معنـايي      معناشناختي به پديده ـ   رسد كه نگاه نشانه  نظر مي به

يـك از   هايي كه در هر  ، چه با آميختن اين دو نگاه، دشواريستها  شناختيِ صرف بدان  نشانه
تبيـين   ةتر، و ارائ  ها را پيچيده  شود، و بررسي پديده  تنهايي وجود دارد با هم يكي مي ها به آن

هـايي كـه در     در ايـران، بـه يـاري پـژوهش    . دكن  ميتر   نيافتني را دست ها آندقيق و نهايي از 
مربوط به هـر   گوناگونهاي   شناسي انجام گرفته است، سويه  شناسي و نشانه  هاي معني  حوزه

رسد يكي از كمبودهايي   نظر مي اما به ،، كاوش و بررسي شده استمقبوليدو حوزه، تا حد 
ها و   وجود دارد اين است كه در دانشگاه ،شناسي  نشانه ةويژه در حوز كه در اين دو حوزه، به

آوراني چون سوسور و پيـرس معطـوف     هاي نام  توجه به ديدگاه ةبيشينهاي علمي ما،   محيط
. شـده باشـند   است، و همين باعث شده انديشمندان بزرگـي چـون گـرمس كمتـر شـناخته     

از  گـروه هـاي ايـن     علمـي كـه بـه معرفـي انديشـه      يهـاي  پژوهشتوان گفت   رو، مي اين  از
  .اهميت زيادي دارند پردازند  انديشمندان مي
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  نقصان معنا. 2
به قلم حميدرضا  ،)Algirdas-Julien Greimas( آلژيرداس ژولين گرِمس ةنوشت ،نقصان معنا

شـناس    هـاي ايـن نشـانه     ترين نوشته ماين كتاب از مه. شده است ترجمهشعيري به فارسي 
 ةتـر از آن، ترجمـ   بـيش ها، و بسيار   فهم انديشه ة اوانشاعر شِنگار ةسرشناس است كه شيو

فارسي اين كتاب در سـه بخـش    ةترجم. كند  اگر نگوييم ناممكن، خيلي دشوار مي ،را ها آن
از گرمس يك تا گرمس  3معناشناسي ـ   تحوالت نشانه: سخن مترجم: است يافتهاصلي سامان 
: معناشناسـي گريـز    ــ    برش يا انقطاع؛ نشـانه  :معناشناسي گسست  ـ  ها؛ نشانه  نقصان صورت

هـاي    زيـربخش  نيزدو بخش ديگر كتاب  ،»سخن مترجم«به غير از بخش . هاي ديگر  روزنه
هـاي خـود را در ايـن      توان گفت كه نويسـنده حـرف    طور كلي، مي  به. داردخُردتر ديگري 

به  »نقصان معنا« همثاب  بهاي سامان داده است كه پس از هر بخشي، نتيجة آن را   گونه  كتاب به
، سـبب  بـدين . يمكنـ در اين نوشته در پي آنيم كه اين كتاب را معرفـي  . دكنخواننده معرفي 
فارسي آن  ةترجم ةسپس نكاتي را دربار و پردازيم  هاي كتاب مي  يك از بخش نخست به هر

  .كنيم  بيان مي
  :گونه آغاز شده است سخن مترجم اين

عنـوان    معنا، بررسي دستور روايي متن، جايگاه احساس و ادراك به ةالگوي زايشي مطالع
گـرمس را   هـا  آن ةواسـط   هايي هستند كـه بـه    هاي مهم كشف معنا، ويژگي  يكي از پايگاه

شـوند، از    گرمس مشاهده مي ساختاري معناشناسيها كه در كتاب   اين ويژگي. شناسيم  مي
...  سـت نگران جنبـة علمـي و روشـمند مطالعـة معنا    دهند كه   او تصوير فردي را ارائه مي

  ).5: 1385شعيري، (

ويتگنشـتاين  «و » ويتگنشـتاين جـوان  «هايي كه ميـان    مترجم در ادامه، با اشاره به تفاوت
وجـود دارد، بـه   » 1970هاي   بارت سال«و » 1960 ةدهبارت «، و تضادي كه ميان »سال  ميان

الگـويي  «معنـا كـه    ةالگوي زايشـي مطالعـ   ةدهند  گرمس ارائه: وجود سه گرمس قائل است
؛ گـرمس  )همـان (» دهـد   ديناميك است كه چگونگي تجديد معنـا در داسـتان را نشـان مـي    

نقصـان  نظر دارد؛ و گـرمس  » شناسي و علمي متن  زبان«كه به مطالعة  شناسي ساختاري  معنا
روايـي اسـت، بلكـه پديدارشناسـي     معناشناسي   ـ  گرا و نه نشانه  نه معناشناسي علم«كه  معنا

طور كلي سه سطح   به«مترجم همچنين بر مبناي اين باور كه ). 6: همان(» زيباشناختي است
معناشناختي گرمس و در فرايند توليـد و دريافـت معنـا قابـل مشـاهده       ـ   در مطالعات نشانه

در آن  دانـد كـه    را گـرمس معناشناسـي سـاختاري مـي     1960گرمس دهة  ،)همان(» هستند
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را گـرمس مباحـث دسـتور زبـان      1970 ةگرمس ده .شود  ساخت گفتماني مطرح مي  ژرف
را گـرمس معنـاي سـيال و پويـا      1980 ةداند؛ و گرمس ده  روايي يا روساخت گفتماني مي

پرداز و شريكي گفتماني است كه زير   هر سوژه خود يك گفته«بر اساس نگاه اخير، . داند  مي
در  ،به بـاور متـرجم، گـرمس   ). 7: همان(» گيرد  تعاملي معنا شكل ميدي ينافرنگاه او و در 
معناشناسي تشويشي و   ـ    مدار به نشانه  شناسي كالسيك و كنش  با عبور از نشانه« ،نقصان معنا
توجه نشان داده كـه منجـر بـه كشـف     » مايي و تصادفه«به دو نظام معنايي » مدار  احساس

از سوي ديگر اسـت،  » شناختي  رخداد زيبايي«از سويي، و توجه به معناهاي گريزان و پنهان 
دهـد كـه     نشـان مـي  «توان گفت كه در اين كتـاب گـرمس     مي ،تر  واقع به صورتي كلي و در

امـا  ). 8: همـان (» گونه ثباتي برخـوردار نيسـت   چگونه معنا و به تبعيت از آن ارزش از هيچ
تواند علت انتخـاب نـام كتـاب را بـر       كه ميمترجم در سخن خود اشاراتي هم داشته است 

   :دكنخواننده روشن 
حسـي از سـوژه بـا حسـي از دنيـا وارد تعامـل       . ادراكي است  ـ  اي حسي  حادثة معنا حادثه

؛ سـوژه  ... زند  شناختي است كه معنا را رقم مي  شود، و حاصل اين تعامل دريافتي زيبايي  مي
اما گويا ايـن   ،گردد  دوباره به دنيا بازمي) تكان از درون(شناختي   پس از تجربة عميق زيبايي

و بـه  ... تري تبديل شـده اسـت؛     شناختي به موجود متفاوت  بار زير بار تجربة عميق زيبايي
پس معنا ناقص اسـت، چـون در هـر لحظـه زيـر      . دريافتي جديد از معنا دست يافته است

شود تا اسانس متفاوتي از خـود بـروز دهـد      آميخته با دنيا يا با ابژه تجربه مي ةسوژپوست 
  ).9 -  8: همان(

شود كه عنوان قسمت نخسـت آن    پس از سخن مترجم، دومين بخش كتاب آغاز مي
 ،در ايـن قسـمت  . است» شناختي سوژه  حضور زيبايي: اي نشانهخيرگي در مقابل دنياي «

عـزم  «حاصـل از  » سـكوت غيرمترقبـه  «سبب به تجربة خاص رابينسون ميشل تورنيه به 
حوضـچة  «ها از افتادن در داخل   شود كه برخالف ديگر قطره  آبي اشاره ميقطرة » راسخ
رونـدة    جريان پيش«آمادگي قطره براي حركت بر خالف . پوشي كرده است  چشم» مسي
شـود؛ و    در رابينسـون مـي  » خلسة خاصـي «و » انگيز  خيرگي شعف«موجب ايجاد » زمان
اي كـه    در وراي جزيرهرا اي ديگر   ايجادشده فكر امكان وجود جزيرهمترقبة وت غيرسك

در اين قسمت، هم نويسنده ). 14 -  12: همان(آفريند   كند در او مي  رابينسون در آن زندگي مي
، و نقـش آن  »سازي  گيري فرايند زيبايي  در شكل«بر نقش سوژه ) در پانوشت(و هم مترجم 

عنـوان  ). 20 - 19: همان( كنند  كيد ميأت» شناختي ابژه  تحقق حضور زيبايي« در معناسازي و
ايـن  . اسـت » شناختي ابـژه   حضور زيبايي: يا نشانهگيزو يا برق «قسمت دوم بخش دوم 
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كه براي آقـاي پالومـار، بـه عنـوان سـوژه در      شود   مياي آغاز   قسمت با توصيف تجربه
شـناختي،    زيبـايي  ةابـژ  منزلة ، به»هاي بلند طالييخانمي با مو«ساحل، و به هنگام ديدن 

كنـد كـه بـا      زيبا، يك بار تـالش مـي   پالومار با ديدن اين خانم موطالييِ. شود  ايجاد مي
تفاوت به   كند با نگاهي بي  برگرداندن سرش به سوژه نگاه نكند، و يك بار هم تالش مي

اين دو نـوع  . ديدش است نگاه كند تا چيزي از آن برايش برجسته نشود ةآنچه در حوز
 ةهمگن«است سبب تغيير » غيرمعمولي«و ديگري » معمولي«نگاه كه به باور گرمس يكي 

گـر را بـه او    شـوش ثيرگذار است و نقش أشود؛ كه هم بر سوژه ت  مي )isotopie( »معنايي
به باور گرمس، . نده، خود به سوژه تبديل شده استثير بر بينأدهد، و هم بر ابژه كه با ت  مي

 ةابـژ (هـايي    سـوژه ميزبـان خـود را بـر سـر راه گشـتالت      «شناختي،   در چنين نظام زيبايي
). 24: همـان (» نـد ا كند كه براي بـه آغـوش كشـيدن او شـتابان      پرتاب مي) شناختي  زيبايي

موهاي طاليي و برداشته شدن مـرز  چه سبب نمود تمثيلي  آن... « :گرمس بر اين باور است
. »تشـبيه نمـود   ،به يك گيـزو  ،توان به برقي يا بهتر بگوييم  گردد را مي  بين سوژه و ابژه مي

باره است كه به سوژه در برخورد با ابژه دسـت   نوعي حالت شكفتگي يك )Guizzo( گيزو
متـرجم گيـزو را در   . و بررسـي كنـد  طـور كامـل تحليـل      كه بتواند آن را به آن  دهد، بي  مي

رسد توضيح او كامل چاپ نشده و   نظر مي توضيح داده است، اما به 24، صفحة 3پانوشت 
  .ناقص مانده است

بـوي عطـر   : معناشناسـي احسـاس و ادراك    ــ   نشـانه «قسمت بعدي بخـش دوم  عنوان 
: آغـاز شـده اسـت    )Rainer Maria Rilke( هاست كه با شعري از رِينر ماريا ريلكـ » ياسمن

دختـر، مضـطرب، طـراوت    / بعـد از ظهـر خـواب ايسـتا    . هاي تابستان  زمزمه/ تمرين پيانو«
پنداشـت    او مي. ناگهان با عصبانيت عطر ياسمن را پس زد/ .../ كرد  پيراهنش را استشمام مي

به باور گرمس، ما در آغـاز ايـن   ). 32: همان(» كند  وجودش توهين مي ةكه اين عطر به هم
 حـالِ  زمـانِ  وواقع همان زنـدگي روزمـره اسـت     روييم كه در هاي معنايي روب  شعر با همگنه

  :رفته در آغاز شعر هم بيانگر آن است كار به
شـناختي را در خـود     معنايي اين است كه همـة تجربـة زيبـايي    ةنقش اصلي اين همگن

كند،   تابستاني را ترسيم ميهاي تابستان فضاي آرام و سنگين يك روز   اگر زمزمه: جاي دهد
   كنـد   آلـود و كرخـت مـي     گـر اسـت آدم را خـواب     گر و هم كنش  بعد از ظهر كه هم شوش

هاي گرمس نيز بايد به توضيحاتي رجوع كنيم كه متـرجم    براي فهم اين گفته ).33- 32: همان(
را  )Sujet d’etat( »گـر   شوش«كه اين توضيحات مفهوم اصطالح  ويژه اين به ؛ارائه كرده است
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 »گـر   كـنش «رسـد در برابـر     نظر مـي  كار رفته است و به هاي شعيري زياد به  كه در نوشته
(Sujet de faire) گر عاملي   معناشناختي، شوش ـ   از ديدگاه نشانه: كند  گيرد روشن مي  قرار مي

حالتي عـاطفي،   ممكن استاين حالت . دهد  است كه حالت يا وضعيتي را از خود بروز مي
گر كه در وضعيتي فعال قـرار دارد    خالف كنش بر. باشد... و ،شناختي، رواني، مفعولي  زيبايي

گـر بـا     كند، شوش  گيرد كه او را با ابژه يا دنيايي در بيرون مرتبط مي  و عملي را بر عهده مي
اگرچه عاملي بيروني سـبب چنـين وضـعيتي شـده      ؛وضعيت يا حالتي دروني مواجه است

چـون او در   ،شي است نه كنشـي ومثال، عاملي كه دچار ترس شده عاملي ش طور  به«. باشد
البته در همين ). 1، پانوشت 32: همان( »كند  زندگي ميدرون خود ترس را احساس و با آن 

سـويي در مقابـل    را هم معرفي كـرده اسـت كـه از   » گذار  شوش«پانوشت مترجم اصطالح 
گر قرار   ي دروني دارد و نه بيروني، و از سويي در مقابل شوشتأثيرگر قرار دارد، چون   كنش
 هريلكـ ديگري كه در شـعر   ةنكت. آورد  وجود مي حالت يا وضعيتي را در درون به زيرادارد، 

از  اي نشانهاست كه به باور مترجم » دختر« از سويپس زده شدن عطر ياسمن  اهميت دارد
  ).38: همان( ستبودن معنا ناقصبودن و  شكننده

اسـت، كـه در آن   » رنـگ تـاريكي  : معناشناسـي نـور   ـ   نشانه«قسمت چهارم بخش دوم 
 ،)Tanizaki Junichiro( وتانيزاكي ژونيشير سايةدر مدح  اي از كتابِ  قطعهگرمس با آوردن 

ريزي شبيه است كه هر  خاكستررنگ آن به «كند كه   وع خاصي از تاريكي را توصيف مين
و تـانيزاكي ژونيشـيرو    ).40: همـان (» كمان را دارد  هاي رنگين  رنگ ةآن درخشش هم ةذر

، و همـين  )همـان (» فرو رود] ش[خواهد درون چشمان  رنگ تاريكي مي«كند كه   گمان مي
بـراي ايـن   دهد كه   به باور گرمس، اين نشان مي. كه بخواهد پلك بزند آن يشود ب  باعث مي

اي كـه    نكته .ابژه نقش اصلي را داشته استـ  برخالف نويسندگان اروپاييـ  نويسندة ژاپني
؛ حضـوري كـه سـوژه در    »كنـد   ابژه از آن ياد مي» كامل«و » حضور پرطمطراق«مترجم به 

اين بار علت نقصان معنا غياب يا پاداشـي بـراي   . ... دهد  برابر آن تاب مقاومت از دست مي
). 1 ، پانوشت45: همان(» ...4باشد  مي... انتظار نيست، بلكه دليل اصلي نقصان، زيادت تجربة

 »گونـه  دسـت، يـك   يـك : اي انهمعناشناسي جسم ـ   نشانه«آخرين قسمت بخش دوم كتاب 
)Une main( )Une joue ( هـاي ديگـر،     در ايـن قسـمت، گـرمس هماننـد قسـمت     . اسـت

متن منتخب اين قسـمت  . يك نويسنده ارائه كرده استهايش را با توجه به متني از   تحليل
اسـت كـه در تحليـل آن گـرمس بـه       )Julio Cotazar( راز ژوليو كوتازا» ها  استمرار پارك«

 ،او. اسـت توجـه دارد  » واقعيـت   شـبه «واقع  كه در» واقعيت«به » ادبي ساختگي ةابژ«تبديل 
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محـو تصـاوير   «، و »ه رمان خواندنچون شروع كرده بود ب«گفتارهايي همانند   همچنين پاره
» تخيلي ةابژ  ـ  دنيا«از سوي ابژه بر سوژه، يا تصاحب آن  ةگر سلط را در اين متن بيان» شد  مي
گـرمس  ). 48 -  47: همـان (دنبـال دارد   را به» محوشدگي سوژه در دنياي توهم«داند كه   مي

... «مـورد تحلـيلش چـون    هـايي از مـتن     همچنين در پايان اين قسمت، با اشاره بـه بخـش  
دسـتي صـورتي را   «، يـا  »گاهي مخمل سـبز را نـوازش كنـد     گذاشت تا دست چپش گاه  مي

ـ    اميدها از بين مي ةكند كه وقتي هم  اشاره مي» دهد  نوازش مي ناپايـداري   ةروند، تنهـا روزن
كـه تحقـق تمـاس    ـ   مخمـل، صـورت  ـ   اي اسـت   المسـه  ـ   ماند فعاليت حسي  باقي مي كه

ترتيب، اين قسمت  بدين). 53: همان(» و ظريف سوژه با ديگري است ،، حساساي انهجسم
دارنـد پايـان   » اي انهجسـم «انـد و نقـش     كه در عنوان آمـده » صورت«و » دست«با اشاره به 

» le temps qu’une main frôle une joue« ترجمـة شايد بهتر بود كـه متـرجم در   . پذيرد  مي
آن در عنـوان ايـن    ةكرد تا بـا ترجمـ    ترجمه مي» گونه« ،»صورت«ي را به جا» joue« واژة

  .قسمت هماهنگ باشد
: معناشناسي گريز  ـ   نشانه«كتاب، عنوان بخش سوم كتاب » فهرست مطالبِ«با توجه به 

انتظـار چيـزي   «، و »شناسي ناكامي  زيبايي«: دارد است كه خود دو قسمت» هاي گريز  روزنه
احسـاس  «عنوان   پيش از اين دو قسمت، در بدنة اصلي كتاب، قسمتي زيراما . »منتظره غير

در اين . است نيامدهآمده كه در فهرست مطالب  )Immanence Du sensible( »قائم به ذات
به تعبير (» شناختي  توليد و خلق معناي زيبايي«قسمت، گرمس به نقش هنرمند و بيننده در 

گرمس همچنين در اين قسمت با توجه به . ه داردتوج) 56 فحة، ص3مترجم در زيرنويس 
اي، و نقـش    انسان، چون حس ديداري و المسهمتفاوت هاي   هاي حس  ارتباط و پيچيدگي

هاي پنهان ديگـري    شناختي، بر اين باور است كه هر گُلي رايحه  زيبايي تأثيردر خلق  ها آن
» شوري حسي«نمايان شوند و در او توانند بر سوژه   كه ميدارد هاي خود   نام» زير پوست«

» تواند بـه سـوي معناهـاي جديـدي رهسـپار شـود        سوژه مي«ايجاد كنند كه در نتيجة آن 
بـه ايـن ترتيـب،    «: اسـت يافتـه  گـذار پايـان   تأثير ةاين قسمت با چنـد جملـ  ). 62  :همان(

و اي است كه شـرف    هر صورتي پرده. چيزها نيستندتزئين ها فقط براي آرايش و   صورت
اي گشوده شود، تا از وراي اين روزنه، و به دليل يا به لطف   فضيلتش در اين است كه ذره

تنها در اين صورت است كـه سـوژه   . وجود آورد نقصاني كه دارد امكان معنايي ديگر را به
ترتيب، گرمس بار ديگـر   بدين). 63 -  62: همان(» يابد تا جوهر چيزها را دريابد  فرصت مي

به نقصان معنا اشاره كرده، و منظور او اين است كـه معنـايي كـه مـا از صـورت هـر واژه       
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» معنـاي فـوري  «يكي از معناهاي آن است؛ معنايي كه مترجم كتاب به آن فقط يابيم،   درمي
در ). 1پانوشـت  ، 62صـفحة  (دانـد    مي »گرفته و مكانيكي  از پيش شكل«گويد، و آن را   مي

، گـرمس تـالش دارد بـا فاصـله گـرفتن از      »شناسي ناكامي  زيبايي«قسمت بعدي، يعني در 
دانـد، بـه     مـي » رخـدادهاي اسـتثنايي  «چـه او   چه تا كنون بررسي كرده اسـت، يعنـي آن   آن

او بـه   ،منظـور  بـدين . دهـد بما توجه نشـان   ةدر رفتارهاي روزمر» زيبايي«چگونگي نمود 
شناختي و كاركرد القـايي آن توجـه دارد، و بـر ايـن       هاي زيبايي  ، و جنبه»فرهنگ پوشاك«

كه دربارة پوشاك وجـود دارد، ايـن   » هاي منفي و مثبتي  قضاوت«باور است كه با توجه به 
اي   واقع از اين منظر، پوشاك مؤلفـه  شناختي؛ و در  تر اجتماعي است تا زيبايي موضوع بيش

در آخـرين  . كنـد   شـناختي ارتبـاط پيـدا مـي      جامعه هاي  بحثبا » چهره«است كه به مفهوم 
گرمس در جايي با اشاره به لباس زنانـه، بـه   ـ  »منتظره انتظار چيزي غير«ـ  بخش كتاب نيز

» يابـد كـه پوششـي بـراي بـدن زن باشـد        تنها زماني معنا مي«كه » اي استعمالي  ابژه«عنوان 
كند كه همـين    از بدن انسان اشاره مي ، به نقش لباس در پنهان كردن بعد مهمي)76: همان(

در پايان اين بخش نيـز گـرمس بـار    . ديگري معناساز است» سازِ  ممنوعيت«همانند هر امر 
معنايي بـه معنـا     نقصان سكوي پرتابي است كه ما را از بي«: رسد  مي» نقصان معنا«ديگر به 
  ).82: همان(» دهد  سوق مي

  
  ترجمة كتاب ةهايي دربار  نكته. 3

هاي اماليي، در مواردي   در متن فارسي از نظر شيوة نگارش فارسي افزون بر برخي غلط
فاصـله، يـا     نويسي، يا اسـتفاده از نـيم    كم هم نيست به جدانويسي، سرهم ها آنكه شمار 
همچنـين در مـواردي، بـه    . نثر فارسي توجه نشـده اسـت  » بايدها و نبايدهاي«برخي از 

در . توجهي شـده اسـت    م سجاوندي كميپيش يا پس از عالوجود يا عدم وجود فاصله 
. هاي متن به يك انـدازه نيسـت    خط ةرسد كه فاصل  نظر مي نيز به 37صفحة جايي چون 

گفتـاري    كار رفته است كـه پـاره   به» اين وجود ةبا هم«گفتار   پاره 17و  15در دو صفحة 
كتـاب   ةاب نيز نام كوچك نويسـند كت ةدر شناسنام. رسد  نظر نمي آشنا در زبان فارسي به

ثبت شده است كـه متفـاوت از ثبـت آن بـر روي جلـد كتـاب بـه        » آلژيردا«صورت   به
رسد كه ويرايش فني كتاب، بايد بـا دقـت     نظر مي به ،واقع در. است» آلژيرداس«صورت 

موجود در متن فارسـي را  هاي  اشتباهدر ادامه، برخي ديگر از . گرفت  تري انجام مي بيش
  :ايم  آورده ذيل در جدول
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  شكل درست  شده شكل ثبت  صفحه

  هاصورت صورتها 4
  با وجود اين با اين وجود 4
  قابل ارتقا هستند؟ قابل ارتقاء هستند؟... 4
  هاي  سال سالهاي 5
  معناشناسي استاندارد  نشانه معناشناسي استاندارنشانه 5
  ارجاعي ارجايي 7
  ايجزيره ايجزره 19
  ...و ريتم دختر جوان ...  ...وريتم دختر جوان... 35
 اصالً اصال 36
 كامالً كامال 66

  نابسامان نابسما زيرنويس،36
  تصويرسازي تصوير سازي 1زيرنويس ،66

  بنابراين بنا بر اين ، زيرنويس67و65- 6 فحةص
  هاي  لرزش لزش هاي 26
  بر اساس براساس 65
  را در كجا بايد جست؟...  جست؟را دركجا بايد... 67
  او خانة اوخانة 40
  و سطحي وسطحي 42

57  
نه حقيقي،اما همه ابنها را...

  جا در خود دارد  يك
نه حقيقي، اما همه اينها را يكجا ... 

  دارد
75 ][ [] 

  گيرد  مي مي گيرد 1زيرنويس، 66

عوامـل  «كـه   اشاره به ايـن ، و با »كنش«مترجم در توضيح مفهوم  73 ةصفح پانوشتدر 
خـوبي   سوژه را به» وضعيت شوشي«، مفهوم »رسند  ثبت نمي گفتماني فقط بر اساس كنش به

. دهـد   كـار بـرده شـده شـرح مـي      را كه بارها در اين كتـاب بـه  » شوش«دهد، و   توضيح مي
اده را در زيرنويس ديگري شرح د» گر  شوش«تر اشاره شد، مترجم مفهوم   گونه كه پيش  همان

كمك به خواننده و بخشيدن انسجام و نظم بيشتر به متن،  برايرسد   نظر مي به ،بود، بنابراين
گـر    شـوش  ةچه در جاي ديگري دربار را هم، با آن 73 ةصفح پانوشتبهتر بود توضيحات 
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، نخستين باري كه يكي »گر  شوش«يا » +«كرد، و همه را در توضيح   كاسه مي  گفته است يك
  .آورد  رفت، مي  كار مي در متن به ها آناز 

»l’odeur de saintete« )فحةصـ (» رايحة امامان معصـوم «) كتاب ةمتن فرانس 74 فحةص 
تـوان    رسد ترجمة دقيقـي نيسـت، و بـه جـاي آن مـي       نظر مي ترجمه شده است، كه به) 59

پيكـر   ةرايحـ «يا حتـي   ،»مقدس ةرايح«، »قديسان ةرايح«، »قدوسي ةرايح«برابرهايي چون 
با اين حـال، بايـد از خـود    «گفتار   ، پاره59 ةصفحدر . را پيشنهاد كرد» قديسان پس از مرگ
 ةســبب تغييــر ابــژ هــا آنهــاي   شــدگي دال  آميختگــي زبــاني، و درهــم  پرســيد كــه آيــا هــم

در متن مبدأ است كـه در آن   ذيلگفتار   ترجمة پاره» گردد  شناختي به نوعي اپرِت نمي  زيبايي
»Franz Lehár« ترجمه نشده است:  

On peut se demander cependant si le syncrétisme des languages, l’emmêlement 
de leurs signifiants n’about it pas parfois a transformer l’object esthétique en une 
sorte d’opêrette á la Franz Lehár (Greimas, 1987: 74-75). 

را در زيرنويسـي توضـيح   » اپـرِت «گفتار مورد نظر، مترجم   بهتر بود كه در پارههمچنين 
ترجمه كرده است، كه با توجه » بيناكنشي«را  intersubjective، مترجم 65 ةصفحدر . داد  مي
 ،)personnalisation( »سازي  شخصيت«كاركرد القايي پوشاك، و  ةهاي گرمس دربار  گفتهبه 

هاي   هاي صفحه  كه در زيرنويس ويژه اين به ؛كرد  ترجمه مي» اي  بيناسوژه«به  بهتر بود كه آن را
  .كرده استاين كار را  66و  65

 ةاشاره كرديم، در متن اصلي كتاب، يعني متن فرانسـ  ها آنبه افزون بر مواردي كه 
اريا ينر مرِ )Edude au piano/ übung am Klavier( »تمرين پيانو«آن، متنِ آلماني شعر 

فرانسـوي  ة يرو، در كنـار ترجمـ  ششده از تانيزاكي ژوني  ، و متن ژاپني قسمت نقلهريلك
شايد بهتـر  . اند  اين دو متن در ترجمة فارسي كتاب حذف شده. آورده شده است ها آن

در  هـا  آندر كنار ترجمة نيز بود با توجه به موضوع كتاب، اين دو متن آلماني و ژاپني 
مـتن فارسـي، دو    59تـا   57صفحات كه در  و نكتة ديگر آن. شد  متن فارسي آورده مي

 متن اصلي با هم آميخته شده است؛ و درعوض بخشي از  79تا  73صفحات پاراگراف
كـه در   ايـن بـا توجـه بـه    . ها به پاراگراف جديدي تبديل شده اسـت   يكي از پاراگراف

كند   اي را مطرح مي  ي انديشهمند  ساختار يك كتاب يا مقاله، هر پاراگراف به شيوة نظام
هـاي مـتن     زدن ساختار پـاراگراف   هم   بهدهد، بهتر است كه در ترجمه از   و پرورش مي

  .اجتناب كرداصلي 
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  گيري نتيجه. 4
گـر متـرجم بـر     گمان، مقدمة روشـن   رسد كه بي  نظر مي ضروري به نكتهگفتن اين  ،در پايان

خواننده، براي ورود بـه كتـاب، و معنـادار شـدن     زمينه به   كتاب، نقش زيادي در دادن پيش
هاي بسـياري همـراه كـرده      مترجم مطالب كتاب را نيز با زيرنويس. مفاهيم آن براي او دارد

او علت . از حجم مطالب مربوط به نويسندة كتاب هم بيشتر باشد ها آناست كه شايد حجم 
  : اين كار را چنين توضيح داده است

رسد، ولي از نظر محتـوا    نظر مي ز نظر حجم و اندازه بسيار كوچك بهاگرچه اين كتاب ا... 
، كـارِ  هـا  آناي است كه بدون توضيح     و بسيار پيچيده ،دربرگيرندة مفاهيم سنگين، گوناگون

مترجم به خود اجازه داده است تا در حين  ،به همين دليل. شود  فهم مطالب بسيار دشوار مي
   ).10: همان(ترجمه، بسياري از مفاهيم و مباحث را در پاورقي توضيح دهد 

زباني شاعرانه اختيار كرده اسـت، و بـا    نقصان معناگرمس در  كه اينواقع، با توجه به  در
اي   ، گونـه نقصـان معنـا  چـه او بيـان كـرده، و چگـالي بـاالي معنـاييِ        توجه به فشردگي آن

حـاكم اسـت كـه هـر      ــ  هاي گـرمس   و شايد بر ديگر نوشته ـ ناپذيري بر اين كتاب  ترجمه
دسـت دهـد، يـا     اي توضـيحي يـا آزاد از كتـاب بـه      كند كه يا ترجمه  مترجمي را ناگزير مي

شـعيري راه دوم را  . اي امينِ به متن، اما همراه بـا افـزودن توضـيحات بسـيار بـه آن       ترجمه
بيش از آني است كه  نقصان معناتوان گفت كه نقش او در   است، و از اين نظر، مي برگزيده

 .كند  يك متن بازي مي ترجمةيك مترجم در 
  
  نوشت پي

 

مبتنـي بـر   هـاي كـواين، و     ناپذيري ترجمـه را بـا توجـه بـه انديشـه       رايت، در اين مقاله، تعين1. 
ناپـذيري ترجمـه     چه با عنوان عـدم قطعيـت يـا تعـين     آن. ناپذيري معنا بررسي كرده است  تعين

گفتـار در يـك زبـان      معناي هـر پـاره  ة دربار«: گونه بيان كرده است شود را رايت اين  شناخته مي
تمـام   ــ  هيچ مزيتي بر ديگري  ـ و بي خوبي متضاد وجود دارد كه هر دو بهة دست كم دو فرضي
واقـع، منظـور از    در). 295 -  294: همان(» كنند  كاربرد آن را در زبان تبيين مية ابعاد قابل مشاهد

گفتـار از ميـان دو     توان براي تبيين معنـاي يـك پـاره     جا، اين است كه نمي ناپذيري در اين  تعين
مزيتي بر ديگري قائـل  اي كه دربارة معناي آن وجود دارد، يكي را انتخاب كرد، و در آن   فرضيه

ـ     در ادامه، رايت براي تز عدم قطعيت يا تعين. شد ة ضـعيف و قـوي را   ناپـذيري رايـت دو گون
  :معرفي كرده است
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گفتار مطـرح    معني يك پارهة كنند كه برخي از نظراتي كه دربار  هاي ضعيف اين تز ادعا مي  گونه
معني يـك  ة كنند كه تمام نظراتي كه دربار  ميهاي قوي اين تز ادعا   اند؛ گونه  قطعي شوند غير  مي
  ). 295: همان(اند   قطعي شوند غير  گفتار مطرح مي  پاره

معني وجـود نـدارد ايـن     ةگويد هيچ واقعيتي دربار  اين انديشه كه مي ةرايت همچنين دربار
  :نكته را مطرح كرده است

آيد كه زبان كالً   وجود مي بدانيم، اين تصور بهقطعي  جا غير اگر ما ناچار باشيم معنا را در همه... 
معنا بودن خود يـك حالـت معنـايي      بي: شود  معناست و اين موضوع باعث سردرگمي ما مي  بي

معنـا وجـود نداشـته باشـد، هـيچ واقعيـت       ة اگر هيچ واقعيت معيني دربـار . معين خاص است
 ).همان(داشته باشد تواند وجود   معنا بودن نمي  بية اي نيز دربار  قطعي

تـوانيم در    ناپذيري معنا را مـا مـي    تعين ةيم كه مسئلكنجا مطرح  جاي دارد اين نكته را نيز در اين 2.
هـاي يـك گفتمـان      لفؤواقع، معنايي كه به م در. مكنيهاي آن نيز مطرح   لفهؤارتباط با گفتمان و م

ييرناپذير نيست كه ايـن نيـز برآمـده از ايـن     شده و تغ  شود، در هيچ گفتماني كامالً تثبيت  داده مي
بـا  . گيرنـد   ها و سـاختارهاي اجتمـاعي شـكل مـي      واقعيتاساس ها بر   واقعيت است كه گفتمان

گيري يا ظهور هرگونه بديلي در يك جامعه، يا تغيير ساختارها و رفتارهـاي اجتمـاعي آن،     شكل
توانيم در   اين موضوع را ما مي. يابد ميزتاب هاي آن جامعه نيز با  اين تغيير و تحوالت در گفتمان

گفته » دال شناور«به آن  )Laclau and Mouffe( چه در ديدگاه گفتماني الكالئو و موفه پيوند با آن
هاي اجتماعي در گفتمـاني مشـخص     پديده ةبه باور اين دو، هم. شود، مورد توجه قرار دهيم  مي

هاي   توان گفت كه گفتمان معناي خود را مديون همين پديده  ميرو،  كنند، و از اين  بازتاب پيدا مي
ثابت و بدون تغييـر  تواند  نميروي  هيچ به باور الكالئو و موفه، چنين گفتماني به. اجتماعي است

. پـذيرد   مي تأثيردهد   اي كه به آن معنا مي  همواره از تغييرات و تحوالت بيروني جامعه زيراباشد،   
شود   كنند كه در يك گفتمان تغييرات اجتماعي موجب مي  ها اين انديشه را مطرح مي رو، آن از اين

پيامد اين اشباع نشـدن معنـايي هـم ايـن اسـت كـه       . گاه به حالت اشباع كامل نرسد كه معنا هيچ
توانند حامل معناهاي جديد شوند، يـا    هاي شناوري در هر گفتماني ديده شوند كه مي  همواره دال

توانـد دو    چنين ديدگاهي به گفتمان و معناي آن، مي. ها بار شود اي معنايي جديدي بر آنه  لفهؤم
عيـار و هميشـگي     در هيچ گفتماني ثبات تمـام : پيامد، يا بهتر است بگوييم دو نتيجه، داشته باشد

كـه   وجود ندارد، و هر گفتماني همواره به درجاتي در حال دگرگوني و تغيير است؛ و ديگر ايـن 
ها آن قدر نيسـت كـه پيامـد آن افسارگسـيختگي كامـل معنـايي در         منه و ميزان اين دگرگونيدا

اي ثبات نسبي بر هر   به سخن ديگر، گونه. ها در آن باشد  ناپذير شدن دال  گفتمان، و در نتيجه فهم
 كنـد و هـم امكـان بازتـاب يـافتن       پـذير مـي    هـاي آن را فهـم    شود كه هم دال  گفتماني حاكم مي

الكالئو و موفه . كند  ها را فراهم مي هاي معنايي آن  لفهؤها و تحوالت جامعه در معنا يا م  دگرگوني
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گويند،   مي )nodal points( شود نقاط پيوند  هايي از گفتمان كه ثبات نسبي در آن ديده مي  به بخش
و بـه   گيرنـد  مـي در كنـار هـم قـرار     ،ها و عناصر گفتماني  لفهؤكه با توجه به ارتباط و نزديكي م

به باور الكالئو و موفه، اگر معناهايي كه نقاط . شوند  مي )articulation( ديبن  مفصل  ها  اصطالح آن
ها در جامعه هژموني پيدا  دهند در جامعه فراگير و مورد پذيرش واقع شوند، آن  پيونده بازتاب مي

گيري يـك    پيامد چنين تثبيتي هم شكل. انجامد  در آن ميكنند كه به تثبيت معناي نقاط پيونده   مي
هاي الكالئو و موفه نگاه كنيد به الكالئو و موفـه    انديشه ةبراي مطالعه دربار. نظم اجتماعي است

 ).1391(و يورگنسن و فيليپس ) 1985(
مفهـوم بسـياري ديگـر از    ). 1389(بـه شـعيري    ←» معناشناسي ـ   نشانه«براي آگاهي از مفهوم  .3

 .توان در همين منبع پيدا كرد  كار برده مي كه مترجم در اين كتاب بهرا اصطالحاتي 
اي كه در فرايند روايـي گـرمس وجـود      ره  وا بر اين باور است كه دقت در طرح) 1389(شعيري  .4

  :دهد  دارد نشان مي
اي است كه   ها روند حاكم بر حركت متن به گونه اكثر داستان در سمعناشنا  ـ  به اعتقاد اين نشانه

كـنش  ة و سپس بـا عقـد قـرارداد يـا پيمـان، وارد مرحلـ       ،شود  چيز از يك نقصان آغاز مي همه
يعنـي عمليـات    ،گـردد   در پايان اين مرحله نيـز فعاليـت ارزيـابي شـناختي آغـاز مـي      . گردد  مي

دو نـوع  . شـود   گذار حركت و كنش ارزيابي مي ا بدعتگرفته توسط خود قهرمان داستان ي  انجام
ارزيـابي شـناختي كـه شـامل بررسـي عمليـات و نتـايج        : ارزيابي در اين رابطـه مطـرح اسـت   

يعنـي اجـراي حكـم و     ،و ديگري ارزيابي عملي ،آمده بر اساس شواهد و مدارك است دست به
  ).66: همان(گر  اعمال تنبيه يا پاداش در مورد كنش
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