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«ایـن کتـاب [فرهنـگ و انفجـار] یکـى از منابع بسـیار مهـم نشانه شناسـى فرهنگى 
و مطالعـات فرهنگى اسـت.»

فرزان سجود ى

چکید ه
نشانه شناسـى فرهنگـى را کـه از نشانه شناسـى د ر مطالعـات روس هـا و به طورکلـى، کشـورهاى 
اروپـاى شـرقى ظهـور کرد  و توسـعه یافت، با مکتب نشانه شناسـى مسـکو-تارتو1 و اند یشـمند انى 
همچـون لوتمـان، اوسپنسـکى2 و تـوروپ3 مى شناسـیم. فرهنـگ و انفجـار4 (1992م.) یکـى از 
آثـار مطـرح یـورى لوتمـان5، بنیان گـذار مکتـب تارتـو د ر نشانه شناسـى فرهنگـى اسـت که این 
نوشـتار بـه معرفـى آن مى پـرد ازد . از مباحـث مطـرح د ر ایـن کتـاب مى تـوان به نظام یـک زبانه، 
پیشـرفت تد ریجـى، الهـام، د نیـاى اسـم هاى خـاص، متن د ر متـن، منطق انفجـار، انـواع پویایى، 
رؤیـا به مثابـۀ پنجـره اى نشـانه اى و پد یـد ة هنر اشـاره کـرد . د ر بخش اول این نوشـتار نویسـند ة 
کتـاب، یـورى لوتمـان، معرفـى مى شـود  و بخـش د وم، مـرورى کوتاه بـر کتاب فرهنـگ و انفجار 

خواهـد  بود .
کلید واژه : نشانه شناسى فرهنگى، فرهنگ و انفجار، یورى لوتمان
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یـورى میخایلویـچ لوتمـان (1993-1922م.)، چهـرة پیشـتاز مکتب نشانه شـناختى 
تارتـو ـ  مسـکو د ر د هـۀ شـصت میـالد ى، د ر روسـیه د یـد ه بـه جهـان گشـود . اگرچـه 
فقه اللغـه خوانـد ه بـود  و تخصصـش اد بیـات روس بـود ، امـا وسـعت د انشـش محـد ود  به 
اد بیـات روس نبـود  و تاریـخ و اد بیـات اروپایـى، هنـر و تاریـخ کالسـیک و د یگر رشـته ها 
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و حوزه هـا را نیـز شـامل مى شـد . آثـار لوتمـان اگرچـه صبغـۀ نظـرى د ارنـد ، امـا معموالً 
مبتنـى بـر د اد ه هـاى واقعى تاریخى از اد بیات قرون وسـطى تـا اد بیـات د ورة مد رن اند . او 
د ر تحلیل هایـش، متـن و نیـز مؤلف را به «سـپهر نشـانه اى» یعنى سـپهر عمومى مافوق 
فرد ى یک د ورة زمانى مشـخص مرتبط مى سـازد . (سـرفراز و همکاران، 1396، 73-95)

اومبرتـو اکـو د ر مقد مـه اى بـر کتـاب جهـان ذهـن بـه معرفـى پژوهش هـا و آثـار 
مى نویسـد :  مقد مـه  ایـن  د ر  او  پرد اخته اسـت.  لوتمـان 

ــى  ــاى اصل ــر موضوع ه ــزون ب ــرى اش اف ــى فک ــان زند گ ــان د ر جری ــورى م. لوتم ی
ــود ، ذهنــش را  ــوى اســتونى اســتاد  آن ب ــخ اد بیــات روســیه کــه د ر د انشــگاه تارت تاری
مشــغول طیــف گســترد ه اى از رشــته ها ـ زیبایى شناســى، اد بیات شناســى، نظریــۀ 
نشانه شــناختى، تاریــخ فرهنــگ، اسطوره شناســى و ســینما ـ کــرد . کارهایــش از 
تحلیــل پد ید ه هــاى فرهنگــى ماننــد  بلوجیــن و مالحظاتــى د ربــاب د یوشناســى و نیــز 
خوانــش متن هــاى شــعرى و بررســى مســائل تفســیر گرفتــه تــا ارجــاع بــه ریاضیــات 
ــرد  ... لوتمــان منتقــد ى اســت کــه کار را از رویکــرد   ــر مى گی و زیست شناســى را د ر ب
ســاختارگرایانه بــه پد ید ه هــاى د اللــت و ارتبــاط آغــاز کــرد  و د رواقــع، بخــش زیــاد ى 
ــه آن باقــى نمانــد . ایــن  از ایــن روش را حفــظ کــرد ، ولــى کســى اســت کــه مقیــد  ب
ــن م.  ــان ذه ــاب جه ــود  کت ــد  (مقص ــاب د ی ــن کت ــى د ر ای ــوان به خوب ــه را مى ت نکت
ــه  ــام د اد  ک ــا انج ــارة فرهنگ ه ــى د رب ــاى ظریف ــان تحلیل ه ــت.) ... لوتم ــان اس لوتم
ــد ه شد ه اســت  ــان ذهــن] گنجان ــاب [جه ــن کت برخــى از نمونه هــاى جالبــش را د ر ای
ــان فرهنگــى  ــا مقایســۀ زب ــۀ د رخشــانى از رد ه شناســى فرهنگ هــا را ب ... لوتمــان نمون

ــو، 1390، 1-51). ــد  (اک ــه د ســت مى د ه ــنگرى ب ــه و عصــر روش ــرون میان ق

■ Lotman, Juri (2004), Culture and Explosion, 
trans. Wilma Clark, Ed. Marina Grishakova, 
Berlin: Mouton de Gruyter.
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فرهنگ و انفجار
عنـوان ایـن کتـاب شـامل د و واژة کلیـد ى اسـت و بـراى آشـنایى بـا محتـواى کتـاب، 
بایـد  بـراى هـر یـک تعریفـى ارائـه شـود . لوتمـان (1973م.) د ر تعریفى کوتـاه، فرهنگ 
به مثابـۀ  مى تـوان  را  فرهنـگ  نشانه شناسـى،  نظـر  «از  مى کنـد :  توصیـف  این گونـه  را 
و  متـون  برآینـد   به عنـوان  کـرد ،  تلقـى  متنـوع  نشـانه اى  نظام هـاى  سلسـله مراتب 
مجموعـه اى از کارکرد هـا کـه د ر ارتبـاط بـا آن هـا قـرار گرفته اند ، یـا به مثابۀ سـازه هایى 
کـه ایـن متـون را مى زاینـد » (لوتمـان، 1973م. بـه نقـل از تـوروپ، 1387). لوتمـان و 

برشـمرد ه اند : این گونـه  را  فرهنـگ  ویژگى هـاى  اوسپنسـکى 
فرهنـگ هرگـز یـک مجموعـۀ عـام و جهانـى نیسـت... فرهنـگ فقـط د ر حکـم یک 
بخـش، یـک حـوزة بسـته بر بسـتر نافرهنـگ د ریافـت مى شـود ... نافرهنگ ممکن اسـت 
د ر حکـم آنچـه بـه یک مذهـب به خصوص تعلـق ند ارد ، د سترسـى به د انـش به خصوصى 
نـد ارد ، یـا بـا نـوع به خصوصـى از زند گـى و رفتـار اشـتراك نـد ارد  پد یـد ار شـود ، امـا 
فرهنـگ همیشـه بـه چنیـن تقابلـى نیازمنـد  اسـت... د وم، شـیوه هاى متفـاوت تعییـن 
حـد ود  متمایز کننـد ة فرهنـگ از نافرهنـگ سـرانجام و اساسـاً به یک چیز ختم مى شـود : 
د ر بسـتر نافرهنـگ، فرهنـگ د ر حکـم یـک نظـام نشـانه اى پد یـد ار مى شـود . (لوتمان و 

اوسپنسـکى، 1390: 41)
آنـان د رنهایـت فرهنـگ را این گونـه تعریـف مى کننـد : «فرهنـگ مولـد  سـاختمند ى 
اسـت و بـه ایـن طریق فضایـى اجتماعى پیرامون انسـان به وجـود  مى آورد ، فضایى شـبیه 
سـپهر زیسـتى کـه زند گـى [اجتماعـى] را ... بـراى انسـان ممکـن مى کند » (همـان: 44).

مفهوم انفجار پیوند  نزد یکى با مفهوم سـپهر نشـانه اى د ارد . د ر مفهوم انفجار، منتقد ان 
نیـز میـل بـه ترکیب فرایند هـاى فرهنگـى را د رك کرد ه انـد ... انفجارهـاى اجتماعى ناگزیر 
نیسـتند  کـه به شـکلى اجتناب ناپذیـر همه چیـز را ویـران کننـد ، آنچنـان کـه د ر جریـان 
انقـالب 1917م. همه چیـز ویـران شـد ، بلکـه برعکـس بایـد  الیۀ خاصـى از فرهنـگ را که 
تضمین کننـد ة ثبـات اسـت، حفـظ کننـد ... انفجـار هیـچ نیسـت مگـر یکـى از بخش هاى 
فرایند هـاى ارتباطـى د ر فرهنـگ و نه تنهـا د ر فجایـع اجتماعى که د ر همۀ انـواع نوآورى ها 
نیـز د سـت د ارد . هرآنچـه کـه د ر جامعـه و د ر فرهنـگ تـازه اسـت، اثـرى انفجـارى د ارد  و 
ایـن واقعیـت کـه لوتمـان لحظـۀ انفجـار را از لحظـۀ پـس از آن متمایـز مى سـازد ، رابطـۀ 
تکمیل کنند گـى ارتبـاط و ارتبـاط خـود کار را تـا سـطحى کامـًال جد یـد  بـاال مى بـرد ؛ زیرا 
اگـر هیـچ نبـود  مگـر لحظه هـاى انفجـار، فرهنـگ هیچ نبـود  مگر آشـوبى کـه همه چیز را 
بـر بـاد  مـى د اد ؛ نـوآورى پنهان مى مانـد  و د رس هـاى انفجار را کسـى نمى آموخـت. لحظۀ 
انفجـار به عنـوان لحظـۀ امـر پیش بینى ناپذیر، لحظۀ احتمـاالت مرزناپذیـر و لحظۀ اهمیت 

تصمیم گیـرى، مسـتلزم رابطـه اى زمانمند  بـا انفجار اسـت (تـوروپ، 1397: 33-34).
بنابرایـن، مى تـوان نتیجـه گرفت کـه رابطۀ فرهنـگ و انفجار رابطه اى پویا و سـازند ه 

اسـت و انفجار همواره سـبب پویایى، تحول و نوشـد ن فرهنگ مى شـود .
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کتـاب فرهنـگ و انفجـار شـامل 20 فصـل اسـت که هر فصـل، به موضوعى مسـتقل 
از د یگـر فصل هـا اختصـاص د ارد . این نوشـتار د ر اد امـه، نگاهى گذرا بـه مطالب هر فصل 

خواهد  د اشـت.
د ر فصـل اول کـه «بیان مسـئله» نـام د ارد ، لوتمان پرسـش هاى اساسـى مطرح د ر 

بررسـى چگونگـى توصیـف هـر نظام نشـانه اى6 را مطـرح مى کند :
رابطـۀ هـر نظـام نشـانه اى بـا فرانظام، یعنى بـا جهانى که فراسـوى مرزهـاى آن قرار . 1

د ارد ، چگونه اسـت؟
یک نظام چگونه مى تواند  گسترش یابد ، اما همچنان به خویش وفاد ار بماند ؟. 2

او بـا اشـاره بـه آراى کانـت7 و نیـز فرد ینـان د و سوسـور8 بـه ایـن پرسـش ها پاسـخ 
مى گویـد . همان طـور کـه د ر بخش هـاى قبـل اشـاره شـد ، اگرچـه لوتمـان نظریه پـرد از 
اسـت، امـا هرگـز د ر مرزهـاى نظریه پـرد ازى نمى مانـد  و همـواره نظریه هـاى خـود  را د ر 
گسـترة تحلیـل بـه کار مى بنـد د . او د ر ایـن فصـل باتوجه بـه پاسـخى که به پرسـش هاى 

خـود  مى د هـد ، بخشـى از رمـان جنـگ و صلـح تولسـتوى9 را تحلیـل مى کنـد .
فصل د وم، با نام «نظام یک زبانه» محتوایى زبان شناسانه د ارد  و مى تواند  براى عالقه مند ان 
به زبان شناسى جالب و آموزند ه باشد . زبان چیست؟ الگوهاى ارتباطى کد ام اند ؟ آیا الگوى 
فهم مطلوب، مى تواند  کارایى د اشته باشد ؟ فصل د وم فرهنگ و انفجار به این پرسش ها پاسخ 
مى گوید . لوتمان د ر این فصل نیز با ذکر نمونه از فاوست گوته، تسلط مطلق خود  بر قلمرو 

فرمانروایى اد بیات سراسر جهان را به نمایش مى گذارد .
جایـگاه فرایند هـاى تد ریجـى و فرایند هـاى انفجـارى د ر مسـیر تحـول کجاسـت؟ 
لوتمـان فصل سـوم کتاب خـود  را به توصیـف چگونگى پیشـرفت تد ریجـى و تقابل آن 

با پیشـرفت انفجـارى اختصاص د اد ه اسـت.
مورخانـى کـه فرایند هاى پویـا (انفجارى) و تد ریجى را مطالعـه مى کنند ، د و تصویر را 
مجسـم کرد ه انـد : منطقـه اى مین گذارى شـد ه بـا نقطه هـاى انفجـارى غیرقابل پیش بینى 
و رود خانـه اى د ر بهـار بـا جریانـى پر قـد رت، امـا مسـتقیم. وابسـتگى د وسـویۀ ایـن د و 
گرایـش سـاختارى تغییـر نمى کنـد  و برعکـس، به شـد ت بـر قید و شـرط متقابـل آن هـا 
تأکیـد  مى کنـد . هیچ یـک از آن هـا نمى توانـد  بد ون د یگـرى وجود  د اشـته باشـد . اگرچه، 
از منظـر هریـک از آن هـا، د یگـرى نشـانگر مانعـى اسـت کـه بایـد  از آن عبـور کـرد  یـا 

د شـمنى کـه بایـد  او را نابود  سـاخت.
قهرمانـان د نیـاى هنـر و اد بیـات د ر ایـن فصـل نیـز لوتمـان را تنهـا نمى گذارنـد . از 
جیـن د لومو10، بولوئر الیتون11، بلینسـکى12، مارلینسـکى13، پوشـکین14 و باراتینسـکى15 
تـا آیزنشـتاین16 و شـمارى د یگـر از هنرمنـد ان بـا آثـار و حتـى مرگشـان، کشته شـد ن 
پوشـکین و خود کشـى د اوطلبانـۀ باراتینسـکى، نمونه هایـى شـفاف را بـراى بـه تصویـر 
د رآورد ن نظریه هـاى لوتمـان، د ر اختیـار وى قـرار مى د هنـد . امـا آیـا د و فراینـد ى کـه 
از آن هـا نـام بـرد ه شـد ، د و فراینـد  مسـتقل و جـد ا از یکد یگرنـد  یـا د ر هـم آمیخته انـد  
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نـام  بـا  کتـاب  چهـارم  فصـل  د انسـت؟  همزمانـى  فرایند هایـى  را  آن هـا  مى تـوان  و 
«پیوسـتگى و گسسـتگى»، بـه این پرسـش پاسـخ مى د هـد . د ر این فصل، مفهـوم انفجار 

و نیـز لحظـۀ انفجـار به تفصیـل شـرح د اد ه مى شـود :
لحظـۀ انفجار... آن جاسـت کـه افزایش چشـمگیرى د ر اطالع رسـانى کل نظام حاد ث 
مى شـود . د ر چنیـن لحظه اى، منحنى رشـد  تا مسـیرى کامـًال جد یـد ، غیر قابل پیش بینى 
و بسـیار پیچید ه تـر بـاال مـى رود . مؤلفـۀ اصلـى نظامى کـه به عنـوان نتیجۀ انفجـار تجلى 
مى یابـد  و حرکـت آینـد ه را تعییـن مى کنـد ، مى تواند  محصـول هریـک از مؤلفه هاى این 
نظـام باشـد  یـا حتى ممکن اسـت، مؤلفـه اى از نظـام د یگرى باشـد  که به شـکل تصاد فى 
و به واسـطۀ انفجـار به د رون شـبکۀ احتماالت حرکت آیند ه کشـید ه شد ه اسـت. (لوتمان، 

 (63 ،1397
شـاید  جالـب باشـد  کـه بـه واقعه اى کـه لوتمـان به مثابـۀ انفجـار از آن یـاد  مى کند ، 

اشـاره کنیم:
مـرگ یـک سـرباز د ر اثـر برخـورد  تصاد فـى بمب ضـد  نفر، همـۀ زنجیـرة احتماالت 
بالقـوة رخد اد هـاى آینـد ه را از هـم مى گسـلد . بزرگ تریـن بـراد ر از بـراد ران تورگنیـف17 
د ر ابتـد اى راه خـود ، بـر اثـر یـک بیمـارى ناگهانـى د رگذشـت. آن طورکـه کوچلبکـر18 
مى گویـد ، ایـن مـرد  جـوان مهربـان کـه به راسـتى مى تـوان اسـتعد اد  او را بـا اسـتعد اد  
پوشـکین مقایسـه کـرد ، مى توانسـت تأثیـرى عمیـق بـر اد بیـات روسـى د اشـته باشـد . 

(همان) 
از  قصـه اى  نیـز  قابل پیش بینـى  و  تد ریجـى  فرایند هـاى  مصورسـازى  بـراى  او   
قصه هـاى چخـوف را تحلیـل مى کنـد  و مى گویـد : قهرمـان قصـه جهـل و بى فرهنگـى 
مـرد م را سـرزنش مى کنـد ... راوى از بى عد التـى گالیـه مى کنـد . اگرچـه، چخـوف اذعان 
د ارد  کـه ریشـه هاى ایـن موضـوع را بایـد  د ر جایـى بسـیار عمیق تـر جسـتجو کـرد . این 
تنهـا سـطحى نگرى و بى فرهنگـى جـارى د ر جامعـه نیسـت کـه مـورد  توجـه چخـوف 
قـرار گرفته اسـت. واقعیـت ایـن اسـت کـه حتـى اثـر هنـرى خواننـد ه اى ضعیـف، بـه 
واسـطۀ ویژگى هـاى طبیعـى خـود ، منحصربه فـرد  اسـت، د ر حالى کـه حتـى اثـر خالقانۀ 
یـک مهنـد س خـوب، به نوعـى د ر گمنامـى عمومـى پیشـرفت فـن آورى محـو و ناپد یـد  
مى شـود . اگـر پلـى فـرو بریـزد ، به احتمال فـراوان، نـام مهند س آن پـل را به یـاد  خواهیم 
آورد ؛ زیـرا چنیـن رخـد اد ى غیر عـاد ى اسـت. اگر ارزش هـاى یک پل خوب شـگفت انگیز 

نباشـند ، هیچکـس بـه آن هـا توجـه نخواهد  کـرد . (همـان، 67)
 د ر فصـل پنجم، «فصل مشـترك معنایى به مثابـه ى انفجار معانى: الهـام»، لوتمان 

از اسـتعاره ها19 و الهام سـخن مى گوید :
فصل هـاى مشـترك فضاهـاى معنایـى کـه معانى تـازه را تولیـد  مى کنند ، بـه آگاهى 
فـرد ى پیونـد  خورد ه انـد . بـا توزیـع ایـن فصل هـاى مشـترك د ر سراسـر فضـاى یـک 
زبـان، اسـتعاره هاى زبانـى تولیـد  مى شـوند . تولیـد  ایـن اسـتعاره ها به مثابـۀ واقعیت زبان 

معرفى کتاب فرهنگ و انفجار
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معمـوِل ارتبـاط، تجلـى مى یابـد . اسـتعاره هاى هنـرى د ر قطـب د یگـر قـرار مى گیرنـد . 
د ر ایـن اسـتعاره ها، فضـاى معنایـى نیـز ابهام آمیـز اسـت: اسـتعاره ـ کلیشـه ها20 کـه 
د ر مکاتـب اد بـى و د ر اعصـار گوناگـون متد اول انـد ، یـا اسـتعاره هایى کـه به تد ریـج از 
پیش پا افتاد گـى بـه خالقیـت فرد ى رسـید ه اند ، سـطوح گوناگـون فصل مشـترك معنایى 
را بـه تصویـر مى کشـند . غایى تریـن نمونـه بـا اسـتعاره اى کـه اصـوالً خالقانـه اسـت و 
حامـالن معنـاى سـنتى، آن را اتفاقـى و توهیـن بـه احساساتشـان قلمـد اد  مى کننـد ، 
نشـان د اد ه مى شـود ؛ ایـن اسـتعارة شـگفت انگیز همـواره نتیجۀ کنشـى خالقانـه (عاملى 
کـه مانـع تبد یل شـد ن آن اسـتعاره بـه اسـتعاره اى رایـج یـا حتـى بى اهمیـت د ر آینـد ه 

نمى شـود .) اسـت. (همـان، 71-72)
د ر ایـن فصـل عـالوه بـر آشـنایى بیشـتر بـا اسـتعاره و الهـام، شـعرهاى زیبایـى که 

لوتمـان بـراى نمونـه بـه آن هـا اشـاره کرد ه اسـت، نیـز آمد ه اسـت. 
فرهنـگ کلیـد واژة د یگـرى اسـت کـه نـام لوتمـان بـه آن گـره خورد ه اسـت. فصل 
ششـم ایـن کتـاب با نـام «نـى متفکـر» خواننـد ه را بـا مینیاتـورى زیبایى که اسـتاد انه 
بـراى نمایـش فرهنگ خلق شد ه اسـت، رو به رو مى کنـد . رابطۀ طبیعـت و فرهنگ چگونه 
اسـت؟ فرهنـگ بـود ن یـا طبیعت بود ن امرى مطلق اسـت یا نسـبى؟ د نیـاى حیوانات به 
کـد ام یـک تعلـق د ارد : سـپهر فرهنگ یـا طبیعـت؟ لوتمان با زبانى آراسـته بـه زیباترین 

نمونه هـاى شـعر و اد بیـات، بـه همـۀ این پرسـش ها پاسـخ مى د هد . 
«مسـیر طبیعـى معرفـت از امـر عینـى و فـرد ى به امـر انتزاعـى و همگانـى رهنمون 
مى شـود » (همـان، 91)؛ ایـن اند یشـه اى اسـت کـه لوتمـان فصـل هفتم کتـاب خود  با 
نـام «د نیـاى اسـم هاى خـاص» را بـا آن آغاز مى کنـد . ویژگى متفـاوت این فصـل، توجه 

ویـژه بـه د نیـاى حیوانات و مقایسـۀ آن بـا د نیاى کود کان اسـت:
گرایـش حیوانـى21 کـود ك کـه د ر ایـن مرحلـه، به روشـنى د ر حـوزة روان شـناختى 
هوید اسـت، اصالـت برجسـتۀ رفتـار فرهنگـىـ  روان شـناختى کـود ك را از ناظـر پنهـان 
مى سـازد . موقعیت هایـى کـه د ر آن هـا کود ك ماننـد  حیوان رفتـار نمى کنـد ، (یعنى آنجا 
کـه کـود ك ماننـد  انسـان رفتـار مى کنـد )، بى اهمیـت بـه نظـر مى رسـند  و مـورد  توجه 

قـرار نمى گیرنـد . (همـان، 92)
امـا ایـن بررسـى ها آن جـا جالب تر مى شـود  که لوتمـان مى گویـد : «توانایـى حیوانات 
برتـر بـراى د اشـتن رؤیـا بـه مـا اجـازه مى د هـد ، فـرض کنیـم کـه مـرز هنـر چنـد ان از 

آگاهـى آن ها د ور نیسـت» (همـان، 102). 
افسـانۀ اولیـس22 کـه بـا بـازى هوشـمند انه بـا واژه هـا و تزویـرى محـض از چنـگال 
سـیکلوپس23 مى گریـزد ، اشـعار حماسـى اسـکاند یناویایى د ربـارة برزرکرهـا24، انسـان-

گـرگ آلمانـى، حماسـۀ کوشـالن ایرلند ى، رمان د ن کى شـوت سـروانتس، تقسـیم بند ى 
جهـان پیرامـون بـه طبیعـى (هنجـار) و د یوانـه از سـوى تولسـتوى، آنچـه کـه میشـل 
بقـو25 و آن مارتیـن ـ فوژیـه26 د ر فصـل «هنرمنـد »، د ر جلـد  چهـارم تاریخ یـک زند گى 
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خصوصـى27، بـه خواننـد ه عرضـه د اشـته اند ، زند گـى تأتـرى نیـرو28، حماسـۀ بیزانـس، 
سـرود  عملیـات ایگـور29، متن هـاى فرهنگـى قرون وسـطایى و شـمارى د یگـر از قصه ها 
و باورهـا، نمونه هایـى هسـتند  کـه لوتمـان آن هـا را د ر چارچـوب تقابـل د وگانـۀ احمـق/

د یوانـه تحلیـل مى کنـد : احمـق و خرد منـد  ـ خرد منـد  و د یوانـه. بـه د امنـۀ گسـترد ة 
نمونه هـا نـگاه کنیـد . به راسـتى کـه لوتمـان شـگفتى آفرین اسـت! او د رنهایـت، این گونه 

مى کنـد :  نتیجه گیـرى 
هنجـار هیـچ ویژگـى مشـخصى نـد ارد . هنجار فضایى شـگفت میـان احمـق و د یوانه 
اسـت. انفجـار نیز هیچ ویژگى مشـخصى نـد ارد ، یا به عبـارت د قیق تر، از طیفـى کامل از 
ویژگى هـاى محتمـل برخـورد ار اسـت. د ر رفتـار فرد ى، انفجـار از هنجار فاصلـه مى گیرد  
و د ر چنیـن مـورد ى، خـود  را بـه شـکل بالهـت به نمایـش مى گـذارد  و با ترجمه شـد ن 

بـه فرهنـگ تـود ه به شـکلى از حماقـت تبد یل مى شـود .
مطالعـۀ ایـن فصـل خوانند ه را با پوشـکین و آثارش و نیز د استایوسـکى و کارامازوف، 

حتى با پاسـترناك و شـعرهایش بیشـتر آشـنا مى کند .
شـما، اى قهرمانـان گمنـام شـهرهاى محصور/ شـما را د ر میـان قلبم پنهـان خواهم 

کرد / د الورى شـما باشـکوه تر از واژه هاسـت30
از مهم تریـن حوزه هـاى مورد ِعالقـۀ لوتمـان، تاریـخ اسـت. فصـل نهم با نـام «متن 
د ر متـن»، بـه تاریـخ فرهنـگ روسـیه اختصـاص د ارد . د ر ایـن فصـل، بـه تأثیـر زبـان 
فرانسـوى بـر فرهنـگ روسـیه که نشـانگر جایگاه ویژة زبان اسـت، اشـاره مى شـود . زبان 
فرانسـوى د ر روسـیۀ آن روزگار نقـش زبـان تفکـر علمى و فلسـفى را محقق مى سـاخت. 

لوتمـان د ربـارة آمیختگـى د و زبان روسـى و فرانسـوى مى نویسـد :
آمیختگـى د و زبـان روسـى و فرانسـوى بـه شـکل گیرى زبانـى «زنانـه» کـه به طـور 
خـاص بـه نـوع «ُمد گـرا»ى زبـان تعلـق د ارد ، مى انجامـد . بـراى نمونـه نـگاه کنیـد  بـه 
نامـۀ پوشـکین بـه بـراد رش لـف، د ر تاریـخ 24 ژانویـۀ 1822، از کیشـیناو31: «نخسـت 
مى خواهـم اند کـى تـو را سـرزنش کنـم. رفیـق عزیـز مـن، آیـا از نوشـتن نامـه اى کـه 
نیمـى از آن بـه زبـان روسـى و نیمـى به زبان فرانسـوى اسـت، شرمسـار نیسـتى؛ تو آن 
بانـوى اهـل مسـکو نیسـتى».32 «بانـوى اهـل مسـکو» اصطالحـى بود  بـراى طرفـد اران 
ایالت نشـین مـد  کـه لباس ها و رسـومى را که پیشـتر د ر پترزبورگ منسـوخ شـد ه بود ند ، 
انتخـاب مى کرد نـد ؛ «بانوى اهل مسـکو» شـخصیتى مضحـک و کلیشـه اى از صحنه هاى 
زند گـى د ر مسـکو (بـراى نمونـه، شـاهزاد ه الینا د ر یوگنى آنگین که پیشـتر به آن اشـاره 
شـد )، بـود . آمیختگـى خـاص زبان هاى فرانسـوى و روسـى اوسپنسـکى را بر آن د اشـت 
کـه زبـان زنـان «مد  زیبـا»ى نیمه ى د وم قـرن هجد هم تا ابتـد اى قرن نوزد هم را اساسـاً 

زبانـى ملمـع بد انـد . (لوتمـان، 1397، 154-155)33
لوتمـان د ر ایـن فصـل نیـز خواننـد ه را بـا نمونه هایـى از د نیـاى اد بیـات شـگفت زد ه 
مى کنـد . او بـه صحنـۀ معروفـى از جنـگ و صلـح کـه توصیـف گفت و گـوى سـربازى 

معرفى کتاب فرهنگ و انفجار
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فرانسـوى بـا سـربازى روسـى اسـت، اشـاره مى کنـد . د رنتیجـۀ ایـن گفت و گو آن سـرباز 
روسـى که آرزوى سـخن گفتـن به زبان «خارجـى» را د ارد ، به نجواهـاى نامفهوم عارفانه 
متوسـل مى شـود 34، امـا «متـن د ر متـن» تنهـا آمیختگـى د و زبـان نیسـت و مى توانـد  
آمیختگـى تصویـر بـا تصویـر، نقاشـى بـا نقاشـى و یـا حتـى نمایـش بـا نمایـش باشـد . 
لوتمـان بـراى بـه تصویـر د رآورد ن ایـن نمونۀ آخر مخاطب خـود  را از روسـیه به انگلیس 
مى بـرد : ایـن بـار از جاد ه هـاى سرسـبز و زیبـاى نمایشـنامۀ بى بد یـل شکسـپیر، هملت. 
د ر اد امـه نیـز نمونه هایـى از د نیـاى نقاشـى، فیلـم و رمـان مـى آورد  و د رنهایـت، نتیجـه 
مى گیـرد  کـه باتوجه بـه آنچه که گفته اسـت، «مفهوم متن د سـتخوش پاالیشـى آشـکار 

مى شـود ».
لوتمـان د ر فصـل د هـم کتـاب خود  بـا نـام «تصویـر وارونـه» بـه تحلیل مجـاز د ر 
آثـار هنـرى گوناگـون، شـامل اد بیـات بـاروك، منظومه هـاى سـوئیفت35، کمـد ى خواهر 
مـاد ام یـوروپ36 و ... مى پـرد ازد  و مى گویـد : «یکـى از ابتد ایى تریـن روش هـاى گریـز از 
محد ود یت هـاى پیش بینى پذیـرى مجـاز اسـت» (لوتمـان، 1397، 176). او د ر اد امـه، 
بیشـتر از «د نیـاى وارونـه»، د نیایـى کـه بـر بنیـان پویایى شناسـى امـر ناپویـا سـاخته 

مى گویـد : سـخن  مى شـود ، 
د ر جوامعـى کـه انـواع لباس کامًال تابع سـنت اند  یـا تغییرات تقویمى آن هـا را تحمیل 
مى کنند ـ  و به هیچ روى به پویایى شناسـى خطى و خواسـته هاى د لبخواهى انسـان وابسـته 
نیسـتند ـ  شـاید  لباس هـاى گران قیمت یا ارزان قیمت وجود  د اشـته باشـند ، امـا هیچ ُمد ى 
وجـود  نـد ارد . عالوه بر ایـن، د ر جامعـه اى این چنینـى، هـر انـد ازه لباسـى گرانبهاتـر باشـد ، 
زمـان بیشـترى نگـه د اشـته مى شـود  و برعکـس، هرچه زمان بیشـترى نگه د اشـته شـود ، 
ارزش بیشـترى بـه آن د اد ه خواهـد  شـد . بـراى نمونه، رابطـۀ یک جامعه با پوشـش آیینى 

رؤسـاى حکومت و مقامات کلیسـا این گونه اسـت. (همـان، 178) 
ایـن فصـل مى توانـد  بـراى عالقه منـد ان بـه مـد  و نشانه شناسـى مـد  بسـیار جالـب 
باشـد : «مـد ، ماننـد  همـۀ د یگـر اشـکال رفتـار کـه مرزهـاى هنجـار را د رمى نورد نـد ، 
متضمـن آزمـود ن همیشـگى مرزهـاى امـر ُمجـاز اسـت» (همـان، 181). بـراى نمونـه، 
لبـاس انقالبـى بـراى تبد یـل کـرد ن لبـاس مـرد ان بـه لبـاس معمولـى کـه هـم بـراى 
مـرد ان مناسـب اسـت و هم براى زنان، طراحى شـد ه بـود . د رنتیجه، د ر پوسـترهاى د هۀ 
1930م. تبد یـل ایـن موضـوع بـه آرمـان لبـاس غیرجنسـیتى آغـاز شـد . مى تـوان ایـن 
اتفـاق را بـا «پاك د امنـى» مؤکد  سـینماى شـوروى د ر نیمـۀ د وم د هـۀ 1930م. و تصویر 

آزاد ى زنانـه د ر شـعر د و هجایـى باربـر37 مقایسـه کـرد :
آزاد ى زنـى نیرومنـد  اسـت بـا پسـتان هایى قـوى/ کـه بـا پوسـت برنزه و چشـم هاى 

د رخشـانش/ عاشـقان خـود  را تنهـا از میـان مـرد م گرد  هم مـى آورد 38 
لوتمان سخاوتمند انه یکى از پس از د یگرى، براى خوانند ة خود  مثال مى آورد :

نمونه هایـى از ایـن واقعیـت را کـه رهایـى زنانـه د ر قـرن نوزد هـم، د رواقـع، نقـش 
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مرد انـه را بـا انتخـاب لبـاس مرد انـه بـه خویـش اعطـا کـرد ، مى تـوان بـا ژرژ سـاند 39 که 
بـه انتخـاب یـک اسـم مسـتعار مرد انـه و لبـاس مرد انه پیونـد  خورد ه اسـت، یـا د ورواى40 

مشـهور، «د وشـیزه ى سـواره نظـام»، توضیـح د اد . (لوتمـان، 1397، 198)
بـا آگاهـى از ایـن موضـوع کـه قهرمان این فصـل از کتـاب فرهنگ و انفجـار «زنان» 

هسـتند ، نمونه هـاى بیشـتر را د ر کتـاب بخوانید .
فصل یازد هم، «منطق انفجار»، نیز به موضوع زبان مى پرد ازد :

مـا د ر فضـاى زبـان غوطه وریـم. حتـى د ر بنیاد ى تریـن شـرایط انتزاعـى، نمى توانیم 
خـود  را از ایـن فضـا کـه به سـاد گى مـا را فراگرفتـه و فضایـى اسـت کـه مـا بخشـى از 
آنیـم و همزمـان، بخشـى از ماسـت، رهـا کنیـم و د رنتیجـه، رابطـۀ مـا بـا زبـان از یـک 
رابطـۀ مطلـوب فاصلـه د ارد : بـراى این کـه بتوانیم خویـش را از محد ود یت هـاى زبان رها 
سـازیم، بایـد  تالشـى خسـتگى  ناپذیر د اشـته باشـیم و د قیقـاً به زبان اسـت کـه د روغ ها، 
نسـبت  را  خـود   انحراف هـاى  و  نقص هـا  از  قابلِ مالحظـه اى  بخـش  و  هنجارگریزى هـا 
مى د هیـم. د سـت وپنجه نـرم کـرد ن با زبـان قد متى بـه بلند اى خـود  زبـان د ارد . (همان، 

(241
تحلیـل سـاختارى معاصـر بـا صورت گرایـى و مراحـل ابتد ایـى مطالعات سـاختارى، 
مطالعـات نشانه شـناختى معاصـر، جایـگاه نویسـند ه، متـن و مخاطـب و جایـگاه ناشـر و 
نقـش مهـم او از مهم تریـن موضوع هـاى مطـرح د ر ایـن فصل انـد . یکـى از تحلیل هـاى 
مـورد ى ایـن فصـل به آثـار چارلـى چاپلیـن اختصـاص د ارد . د ر اد امه، به بخـش کوتاهى 

از ایـن تحلیل موشـکافانه اشـاره مى شـود : 
د ر صحنـۀ عروسـک رقصنـد ه اى کـه از د و قـرص نـان سـاخته شد ه اسـت و د ر آن 
چارلـى، رقص هـاى موقرانـه و حرکت هـاى گوناگـون را بـه اجـرا د ر مـى آورد ، بـه نظـر 
مى رسـد ، حرکت هـاى گوناگـون هیـچ رابطۀ مسـتقیمى بـا موضـوع ند ارند . (ایـن صحنه 
بـراى سـرگرمى الحـاق شـد ه بـود  و د ر آن قهرمـان فقیر که منتظـر مهمان خـود ، یعنى 
بانـوى قهرمـان عشـوه گر بـود ـ  انتظـارى بى حاصلـ  شـرکت د اد ه شد ه اسـت.) اگرچه د ر 
واقـع، ایـن صحنـه صحنـۀ کلیـد ى کل فیلم اسـت. د ر این صحنـه، چارلـى «د رونى» د ر 
برابـر د یـد گان تماشـاگر ظاهـر مى شـود  و ایـن انسـان انگارى فرهیختگى و ذائقـۀ هنرى 
سـاختار کمـد ى ناپـرورد ه و ابتد ایـى را احیـا مى کنـد . سراسـر صحنـه پیـروزى محتـوا 
بـر صـورت را بـه تصویـر مى کشـد . بـد ون ایـن صحنـه، پایـان رضایت بخـش فیلـم اد اى 
احترامـى ابتد ایـى بـه عـرف سـینمایى بـود . این صحنه بـه پایـان فیلم مشـخصۀ امید ى 

واهـى بـه امـکان وجود  شـاد ى را مى د هـد . (همـان، 250)
مـرد ى کـه پنجشـنبه بـود 41، اثـر چسـترتون42 و د اسـتان هاى اد گار آلـن پـو43 د یگـر 
آثـارى هسـتند  کـه بـا نگاهـى نشانه شناسـانه بررسـى مى شـوند . ایـن فصـل با ایـن جمله 
پایـان مى یابـد : «هنـر فضـاى امـر پیش بینى ناپذیـرـ  فضاى اطالعـاتـ  را توسـعه مى د هد  
و همزمـان جهانـى قـرارد اد ى را که با این فضا به محک آزمون گذاشـته مى شـود  و تسـلط 

معرفى کتاب فرهنگ و انفجار
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معرفى کتاب

بـر آن را اعـالم مـى د ارد ، خلـق مى کند » (همـان، 255). 
لوتمـان د ر فصـل د وازد هـم با عنـوان «لحظـۀ پیش بینى ناپذیـرى»، از آیند ه سـخن 
مى گویـد . پوشـکین با پیش بینـى د وئل غم انگیـزش با د آنتس44، پاسـترناك45 بـا نقل قولى 
کـه به اشـتباه بـه هگل نسـبت مى د هد ، ابلـه د استایوسـکى با قصـه اش د ربـارة مالقاتش با 
ناپلئـون، لوتمـان را د ر ایـن فصـل همراهـى مى کننـد . پیش بینـى آینـد ه ممکـن نیسـت. 

بنابرایـن، گاهـى د روغ مى گوییـم، چنان که شـاعران:
شاعر کیست؟ د روغ گویى زبرد ست: / شکوه و شهریارى از آن اوست!46

فصـل سـیزد هم بـا عنـوان «سـاختارهاى د رونـى و تأثیـرات بیرونـى» چگونگـى 
پویایـى فرهنـگ را شـرح مى د هـد : «پویایـى فرهنـگ را نه مى تـوان به مثابۀ یـک فرایند  
فراگیـر مجـزا و نـه به مثابـۀ سـپهر منفعـل تأثیـرات بیرونـى، بازنمایـى کـرد . ایـن هرد و 
گرایـش د ر شـرایط تنـش د وسـویه اى کـه گریـزى از آن ند ارنـد ، مگـر آن کـه از ماهیـت 
خویـش منحـرف شـوند ، تحقـق مى یابنـد » (لوتمـان، 1397، 273). لوتمـان د ر پایـان 
ایـن فصـل مى گویـد : «توسـعۀ پویـاى فرهنـگ بـا جابه جایـى مـد اوم فرایند هـاى د رونى 
و بیرونـى همـراه اسـت» (همـان، 281). او د ر فصـل بعد  با عنـوان «د و گونـه از پویایى» 
د و گونـه از پویایـى را معرفـى مى کنـد  و بـا نمونه هاى پرشـمار نشـان مى د هد  کـه تقابل 

مکتب هـاى اد بـى نوعـى پویایى اسـت:
تاریـخ غنـى از پاراد وکس هاسـت و تقابل هـا به طور مرتـب د ر یکد یگر جذب مى شـوند . 
به این ترتیـب مطالعـه د ربـارة این کـه چگونـه تحـوالت عمیـق اند یشـه هاى فرید نبـرگ و 
باختیـن، بـا گـذر از تقابـل د وقطبـى اصطالح شناسـى ها، د ید گاه هـا و شـخصیت مؤلف ها، 
بـه برقـرارى رابطـه اى د وسـتانه نزد یک شـد ، جالب و نـه فراتـر از محد ود یت هاى اسـتهزاء 

و کنایۀ تاریخى اسـت. (همـان، 287)
فصـل پانزد هـم، «رؤیـا: پنجـره اى نشـانه اى»، از رؤیـا به مثابـۀ پنجره اى نشـانه اى 

سـخن مى گویـد :
کامـًال روشـن اسـت کـه مرد مـان عهـد  باسـتان فرهنـگ رؤیـاى47 بسـیار غنى تـرى 
د اشـتند  و د رواقـع، رؤیـاى خویـش را سـاد ه تر و منسـجم تر «مى د ید نـد » و بـه خاطـر 
مى سـپرد ند  و نبایـد  فرامـوش کنیـم کـه فرهنـگ شـمن48، صرفِ نظـر از توانایـى آن هـا 
بـراى بازگویـى و تعبیـر منسـجم رؤیاهـا، بى ترد یـد ، الگویـى نیـز بـراى کنتـرل آن هـا 
د اشـت. همان طـور کـه پـى. فلورنسـکى49 نشـان د اد ه اسـت، بازگویـى د ر فرهنـگ رؤیاها 
نقـش بسـیار مهمـى بر عهـد ه د ارد ؛ زیـرا نظام رؤیاهـا را به ویـژه، بـا د اد ن ترکیبى خطى 
و موقتـى بـه آن هـا، سـازمان د هى مى کنـد ... د رك رؤیـا به مثابـۀ شـکلى از ارتبـاط، ایـن 
پرسـش بى پاسـخ را مطـرح مى سـازد  کـه: سرچشـمۀ ایـن ارتبـاط چیسـت؟ بعد تـر، د ر 
سـاختارهاى اسـطوره اى توسـعه یافته تر، رؤیا صـد اى پیامبرگونۀ موجـود ى بیگانه قلمد اد  
مى شـود ، یعنـى مسـیر او را بـه مـن نشـان مى د هـد . مى تـوان چنیـن پند اشـت کـه د ر 
مرحلـه اى ابتد ایـى، چیـزى شـبیه بـه تجربـۀ مـا از هنر سـینما کـه د ر آن، اول شـخص 
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و سـوم شـخص اد غـام شـد ند  و از یکد یگـر متمایـز نبود نـد ، اتفـاق افتاد ه اسـت. «من» و 
«او» همسـان بود نـد . د ر مرحلـۀ بعـد ، مسـئلۀ گفت و گـو پد یـد ار شـد . مى توانیـم توالـى 
مشـابهى را د ر مهارت یافتـن کـود کان د ر زبـان نیـز مشـاهد ه کنیـم. ایـن ویژگـى رؤیـا 
به مثابـۀ شـکلى نـاب ایـن امـکان را بـراى آن فراهم مى سـازد  که بـه فضایى آمـاد ه براى 
پر شـد ن تبد یـل شـود : شـمنى کـه رؤیاهـا را تعبیـر مى کنـد ، به انـد ازة یـک فرویـد ى 
باتجربـه اطالعـات د ارد . خـواب آیینـه اى نشـانه اى اسـت و هـر یـک از مـا انعـکاس زبان 

خویـش را د ر آن مى بینـد .  (همـان، 290-292)
«مـن و مـن» عنـوان فصل شـانزد هم کتاب اسـت. د ر ایـن فصل لوتمـان از آگاهى 
انسـان و سـاختار «مـن» کـه مى تواند  ضمیرى سـاد ه یا بسـیار فراتر از آن، اسـمى خاص 
و منحصربه فـرد  باشـد ، سـخن مى گویـد . زمانـى که روسـو د ر ابتد اى اعترافـات گفت: من 
تنهـا هسـتم50، مـن قلـب خویش را مى شناسـم و من نوع بشـر را مى شناسـم. مـن مانند  
هیچ یـک از آنانـى کـه د یـد ه ام، سـاخته نشـد ه ام؛ مـن شـجاعانه بـر این بـاورم کـه مانند  

هیچ موجود  زند ه اى سـاخته نشـد ه ام. (روسـو، 1824، 3)51  
از ضمیـر «مـن» فاصله گرفت و به سـمت اسـم خاص «من» حرکت کـرد . این تغییر 
یکـى از قطب هـاى بنیاد یـن تفکـر آد مـى اسـت. فصـل هفد هـم پد یـد ه اى هنرمند انـه 
اسـت. «پد یـد ة هنـر» کـه از هنـر و نگرش مکتب هاى فلسـفى بـه هنر سـخن مى گوید :

فلسـفۀ اثبات گـراى قـرن نوزد هـم، از یک سـو و زیبایى شناسـى هگلـى از سـوى د یگر، 
بـر اند یشـۀ هنـر به مثابـۀ انعـکاس واقعیـت تأکیـد  کرد ه انـد . همزمـان، طیـف متنوعى از 
اند یشـه هاى نو-رمانتیـک (نماد گـرا و روبـه زوال) به اشـاعۀ گسـترد ة د ید گاه هنـر به مثابۀ 
نقطـۀ مقابـل زند گـى  انجامیـد . ایـن تضـاد  د ر تقابـل آزاد ى آفرینـش و برد گـى واقعیت، 
خالصـه شـد ه بـود . هیچ یـک از این د و د یـد گاه را نمى توان د رسـت یا ناد رسـت د انسـت. 
آن هـا گرایش هایـى را کـه د ر هنـر راسـتین بـه شـکلى جد ایى ناپذیـر د ر یکد یگـر تنید ه 
شـد ه و د ر زند گـى واقعـى ناممکن انـد ، از یکد یگـر جـد ا و برجسـته مى سـازند . (لوتمـان، 

(302 ،1397
هنـر، آزاد ى، آگاهـى، منطـق، واقعیـت و از د یـروز تا امـروز، کلید  واژه هـاى این فصل 

از کتـاب فرهنـگ و انفجارند .
کتـاب پیـش از آن کـه بـه پایان برسـد ، از «پایـان» سـخن مى گوید  و از میل انسـان 
«بـه نسـبت د اد ن مؤلفـۀ معنا و هـد ف به کنش ها و رخد اد ها، به تقسـیم واقعیِت پیوسـته 

بـه بخش هـاى شـرطى خـاص» و این رازى اسـت که با «مـرگ» پیوند  خورد ه اسـت:
کـه  فضایـى  کـرد ن  تکه تکـه  بـه  فهمیـد ن  نـد ارد .  معنـا  نـد ارد ،  پایـان  کـه  آنچـه 
نامجزاسـت، پیونـد  خورد ه اسـت. د ر ایـن ارتبـاط، نسـبت د اد ن ارزش بـه واقعیـت، به ویژه 
د ر فراینـد  تعبیـر هنرمند انـه اش، ناگزیـر شـامل تکه تکـه کـرد ن اسـت. آنچـه کـه گفتـه 
شـد ، د و پیامـد  اساسـى د ارد . نخسـت این که سـپهر واقعیت بـه نقش معنایـى ویژة مرگ 
د ر زند گـى انسـان پیونـد  خورد ه اسـت؛ د وم این کـه د ر عرصـۀ هنـر، تعییـن نقـش مهـم 

معرفى کتاب فرهنگ و انفجار
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آغازهـا و پایان هـا، به ویـژه د ومـى، به خود شـان واگذار شـد ه اسـت. (همـان، 320-321)
فصـل نوزد هم با عنـوان «چشـم اند ازها» چگونگى سـاختارهاى اجتماعى سـه تایى 

و نظام هـاى د وتایـى را توضیح مى د هد : 
گرایـش بـه مطرح کـرد ن اصـول اخالقـى یـا مذهبـى به جـاى اصـول حقوقـى د ر 
نظام هـاى د وتایـى مشـاهد ه مى شـود ... گوگـول بـود  کـه به ویـژه د ر گزید ه هـاى منتخب 
خـود ، سـنت د ر تقابـل قـرار د اد ن قوانیـن حکومـت بـا اخالقیـات انسـانى را آغـاز کـرد . 
اگرچـه پنـد  گوگـول بـراى اصـالح رعیـت اسـت، بـا نصایحـى از نـوع: «آه، تو، تـو لیون 
کثیـف!»، بـه مذمتـى فراگیـر انجامید ، امـا حتى د ر میان اسالود وسـتان نیز اید ة سـاخت 
جامعـه اى غیرحقوقـى از ایـن یـا آن نـوع، به اشـکال گوناگون د ر سراسـر نیمـۀ د وم قرن 
نوزد هـم ایسـتاد گى کـرد . د ر آثـار تولسـتوى و د استایوسـکى، وکیـل همـواره به مثابـۀ 

چهـره اى منفـى بـه تصویر کشـید ه مى شـود . (همـان، 330)
و فصـل پایانـى کتـاب نـه نتیجه گیـرى کـه «به جـاى نتیجه گیـرى» اسـت. د ر ایـن 
فصل لوتمان از زاد گاهش مى نویسـد ، از روسـیه، تاریخ روسـیه، تحول روسـیه و از آرمان 

روسیه:
تغییـر بنیاد یـن د ر روابـط اروپـاى شـرقى و اروپـاى غربـى کـه د ر برابـر د یـد گان ما 
د رحـال رخ د اد ن اسـت، شـاید  بتوانـد  بـراى ما فرصـت ورود  به یـک نظام فراگیـر اروپایى 
سـه تایى و چشم پوشـى از آرمـان ویران سـازى کامـل «جهـان کهـن و آن گاه» بناکـرد ن 
جهانـى نـو بـر ویرانه هـاى آن را فراهـم سـازد . ناد یـد ه انگاشـتن ایـن امـکان فاجعـه اى 

تاریخـى خواهـد  بود . (همـان، 343)
و تنهـا، کالم تـوروپ د ربـارة فرهنـگ و انفجـار مى توانـد ، حسـن ختامـى بـراى ایـن 

باشـد :  مقاله 
 فرهنـگ و انفجـار تنهـا آخریـن کتـاب یـک د انشـمند  نیسـت، بلکـه نـگاه اجمالـى 
نویسـند ة آن بـه آینـد ه کـه مى توانسـت زمان حال او باشـد ، اسـت و د ر این زمـان حال، 
اگرچـه لوتمـان بـه لحـاظ جسـمى، مـا را ترك کـرد ه، اما بـه گفت وگـوى فکورانـۀ خود  
اد امـه مى د هـد  و همچنـان نگـران اسـت کـه آن بخـش از فرهنـگ که شـاید  بیشـترین 
مسـئولیت را بـراى تد اوم حراسـت، قابلیت پیشـرفت و بهروزى فکورانـه د ارد ، یعنى علم، 
بهتـر بتوانـد  پیشـرفت جامعـه را توصیـف و از ایـن رهگـذر آن را ارزیابى کنـد . فرهنگ و 
انفجـار کتابـى اسـت کـه خود  بـه یک انفجـار تبد یل شـد ... اگرچـه، همزمـان، این کتاب 
پد یـد ه اى اسـت کـه از پـس از انفجـار سرچشـمه مى گیـرد ، زیـرا انفجـارى را کـه «آثـار 
لوتمـان» نامیـد ه مى شـود ، خالصـه مى کنـد  و بـراى خواننـد ة مشـتاق د رك حرکـت او 
بـه سـمت ایـن کتـاب و نیـز د رك مسـیرى کـه لوتمـان فرصـت گام برد اشـتن د ر آن را 
ند اشـت، فراهـم مى سـازد  و این جاسـت کـه مـا خواننـد گان چشـم بـه راهیـم. چشـم به 
راه بهره مند  شـد ن از لحظـه اى کـه پرتـوى تـازه بـر گذشـته مى افکنـد  و د ر مسـیر آیند ه 

مى د رخشـد . (تـوروپ، 1397: 35)
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4. کتاب (Culture and Explosion) با ترجمه نگارند ه به زبان فارسى چاپ شد ه است (تمد ن علمى:1397).

11. رمان نویس، شاعر، نمایش نامه نویس و سیاستمد ار انگلیسى (م)

19.  بـراى آشـنایى بیشـتر بـا اسـتعاره ها ر.ك لیکاف، جـرج و مارك جانسـون. (1394). اسـتعاره هایى که 
بـا آن هـا زند گى مـى  کنیم. ترجمـۀ هاجـر آقاابراهیمى. تهـران: علم. 

Cyclops .23 : د یو یک چشم که از اسطوره هاى یونان باستان است. (م)
Berserkers .24: برزرکـر سـربازى اسـت کـه همیشـه یـا د ر لحظـۀ مبـارزه د ر موقعیت «نبـرد  احمقانه» 

قـرار د ارد . (ى.ل)

33. براى آشنایى با جنبۀ فرهنگى-تاریخى این پد ید ه ر.ك
Uspensky, B.A. Iz istorii russkogo literaturnogo yazyka XVIII – nachala XIX veka. 

Moscow, 1985, p. 57.

بـراى آشـنایى بـا تحلیـل زبانـى ایـن پد یـد ه و مجموعـۀ جالبـى از نمونه هـا (به ویـژه، ترکیـب زبان هـاى 
فرانسـوى و د انمارکـى د ر زبـان شـیک کمـد ى هولبـرگ) ر.ك

Grannes, A. Prostorechnye I dialektnye element v yazyke russkoi komedii XVIII veka. 
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1. Tartu-Moscow Semiotic School

2. B.A. Uspenskij

3. Peeter Torop

5. Y. M. Lotman

6. semiotic system

7. Kant

8. Ferdinand de Saussure

9. Leo Tolstoy

10. J. Delumeau

12. Belinsky

13. Marlinsky

14. Pushkin

15. Baratynsky

16. Einsenstein

17. Tergenev

18. Küchelbecker

20. metaphor-clichés

21. animalistic tendency
22. Ulysses

25. M. Perrot

26. Anne Martin-Fugier

27. The History of a Private Life

28. Nero

29. The Song of Igor’s Campaign

30. Pasternak, B. Sobr. soch, vol. 2, p. 43. 

(Translator’s note: English translation my 

own.)

31. Kishinev

32. The Letters of Alexander Pushkin. Trans. 

And ed. J. Thomas Shaw. Madison: The 

University of Wisconsin Press, 1967, p. 90.
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Bergen; Oslo; Tromso.

50. د ر اصل: 
“Moi seul” (Rousseau, J. J. Oeuvres completes / Ed. Musset-Pathay, vol. 27. Paris, 

1824, p. 3).

51. The confessions of J. J. Rousseau: with the reveries of the solitary walker. Translated 

from the French, vol. 1. London: Printed for J. Bew, 1783, p. 1.
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