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  هاي موسیقی سبک بلوز با استفاده از نظریه نشانه شناسی پیرسبررسی نشانه 
 

s.mho_mousavi@yahoo.com* سید  محمد موسوي   
زاد اسالمی دانشجوي کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه ا

ایران واحد الکترونیکی تهران،  

  

  :کیدهچ

شود که به بخش تقسیم میسه به شناسی نشانه و نشانهبراساس آراي چارلز سندرز پیرس 
پیرس به بررسی  به نظریهدر این پژوهش با توجه  .شوندمی نامیدهو شمایل ترتیب نماد، نمایه 

زبان در  و پرداخته شده است )موسیقی بلوزآمریکاي جنوبی( بخشی از موسیقی سنتی
 . در این جستار بر اساس آراي پیرس،تفسیر شده استشناسی  موسیقی با تطبیق در نشانه

از یک موقعیت زمانی و مکانی و اي ساس دوازده میزانی که تبین نشانهسبک موسیقی بلوز برا
ارتباط این تحلیل بیانگر این است که  .شودتحلیل و بررسی می فرهنگی در زبان موسیقی است

گفتار زبان موسیقی به مثابه زبان  درك دستوري  از طریقبراي انسان مفهومی زبان موسیقی 
طریق زبان موسیقی با ویژگی هاي زبان گفتاري  از .استو قابل فهم حائز اهمیت  در انسان

. زبان موسیقی رسیدمفاهیم و تولید نشانه ها و ایجاد اندیشه  میتوان به ایجاد ارتباط و درك
 الفبایی است که از آن براي ارتباطات گفتاري مستلزم شناخت عناصر و هايهمانند زبان
نماد و نمایه و شمایل از آن صحبت  پیرس به تفکیک در شود. نشانه شناسی کهاستفاده می

دهد که در موسیقی سبک بلوز، وجه قراردادي داللت برجستگی بیشتري نشان می کندمی
دارد و نیز اجزاي موسیقی به تنهایی ترکیب با مفهومی نیستند بلکه با همنشینی یکدیگر 

   شوند.بازنمون مفاهیمی چون غم و حزن و اندوه می
29/11/1400تاریخ پذیرش مقاله:                        16/11/1400تاریخ دریافت مقاله:    

 واژگان کلیدي
بازنمون  *  

شمایل  *  

موسیقی بلوز *  

نماد  *   

نمایه *  
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 مقدمهـ 1

 لیو تحل هیاز عوامل موثر در تجز یقیدر موس 1یو نشانه شناس یقیموس ینشانه شناس
 ،یسنگ  نهیریبشر از زمان د نیارتباطات ب شیدایکه در نطفه پ یقی، موساست ییقایآثارموس

 یموجود در جهان هست يجادهایا هیرفته همانند بق از ابزار مهم در خدمت بشر بود، رفته یکی
 ییعصرشکوفا توانیو در دوره باروك که م دیقرون گذشته رس یط يریمگچش يها به تکامل

 .دیدرخدمت هنر دانست به اوج خود رس یقیموس يبرا

 یقیچه محرز است زبان موسآناست و  ییقایموس يبا الفبا ییشناآ ازمندین یقیموس زبان
  وجود دارد شامل هفت نت  یقیزبان موس يکه برا ییواقع الفبا در؛ هاست برگرفته از نشانه

دستور   الفبا الزم است و نیبه دانستن ا ازیاصوات ن قیاز طر یقیگفتار موس يباشد که برایم
 .است یقیزبان موس يهابا نشانه ییشناآ ازمندین ییایقیزبان موس

با  ییآشنا ياست، برا یناگسستن يچه بصر یزبان چه سمع کیدر ارتباط با  ها نشانه وندیپ
مختلف و  يمختلف الفبا يهازبان .دارد مختص آن زبان وجود يبه دانستن الفبا ازین یهرزبان

 مخصوص به خود را يالفبا یمختلف انسان يمخصوص به خود را دارند، همانطور که زبانها
 یقینباشد قادر به خواندن ونوشتن نخواهد بود، موس یبه واژگان زبان هگاآکه  یشخص دارند و

به  ازیقطعه ن کی(نواختن)  خواندن اینوشتن  يمخصوص به خود را دارد که برا يالفبا زین
 یبررس یشناس است که نشانه نیا دیآ یبرم آنچه ت.سا یالزام ییقایموس يدانستن زبان و الفبا

واژه به  قیطر که از همانگونه میبریم یآنها پ يها به معنا نشانه قیزبان است که از طر ینوع
 .میرسیآن م يمعنا

است که  یو زبانشناس یشناس درحوزه نشانه شمندانیاند يآرا یحاصل بررس شروستیپ آنچه
 (Twelve Bar) زانیدوازده م کیدر حوزه مذکور به استنتاج  فیاساس با استخراج تعار نیبرا

جستار تالش شده است تا در  نیا در بعالوه پردازیم.می یشناس نشانه از منظر بلوز یقیدر موس
 از .دیقطعه رس هیبه مدلول  یبراساس علم نشانه شناس یقیدرموس  ينوشتار يدالها قیتطب

                                                             
1 semiotics 
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حوزه  نیدر ا ییاشاره کرد که نقش بسزا 3رسیو پ 2توان به سوسورینشانه شناسان برجسته م
 .شده اند نهیزم نیدر ا يریداشته و باعث رشد چشمگ

از این نظرکه موسیقی  موسیقی بخشی از اندیشه یا فکر است و هاي پیرس،براساس اندیشه"
 "نمایدیک نشانه و وابسته به فرایند نشانگی یا تولید معنا یا دالی است، صحیح می

 ).1379:79(رشیدي،

 مسئله انیب ـ 2

      ها  نشانه یمطلب واضح است به مطالعه و بررس نیهمانطورکه در عنوان ا ینشانه شناس
که در انسان  یتیآنها و ذهن يها وآنچه درمعنا شناخت نشانه يبرا خیدرطول تار .پردازدیم

مقصود  نجایدرا متفاوت قرارگرفته است، يها یمورد بررس شمندانیاند يسو از آورند یبوجود م
 یینجاآ ازهاست،  گوناگون نگرش به نشانه يها بلکه تفاوت درجنبه ستین ضما از تفاوت، تناق

 يا کنند مطالعات گسترده جادیا یمتفاوت ییمعنا توانند تصوریم یانسان ها در ذهن هر که نشانه
 ).7:2014(اکو، "و معنادار است یکیزیف ینشانه موضوع" ملزم به انجام است.

ی و گاه شودیم ییرمزگشا یوگاه وجوددارد، ادارو معن یعیرابطه طب کی یها گاه در نشانه 
 ازمندیآنچه ن .ستیمقوله قرار داد کیها با معنا  پس ارتباط نشانه ناشناخته دارد. ییمعنا نیز
در معنا  و دارد يا شناخته شده يمعنا X نشانه ایآ نکهیا .هاست از نشانه معنادرك  میهست آن

 کندیم دایآنچه هست پ رازیغ ییو معنا شودیم لیتبد Y به ای خواهد بود و X به همان صورت
  .مورد بحث است یشناس در علم نشانه

مختلف  يبخشها کیاست که به تفک يافراد نی) از نخست1914- 1839( رسیسندرز پ چارلز
 ها نشانه رسیپ .گذارد یم یدر رشد و تکامل علم نشانه شناس ییبسزا ریتاث و پردازدیها م نشانه
آنها در  نیکه ب 6نمادو  5هینما  4لیکه عبارتند از شما کندیم يسه واحد مجزا طبقه بندرا به 

بازخورد آنها  ندیدر فرا یشناس ها و نشانه به علم نشانه نجایدرا .است قائل زیتما یینابازخورد مع
                                                             
2 F. Saussure 
3 C.S. Pierce 
4 Icon 
5 Index  
6 symbol 
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 يندهایفرا یها به تمام علم شناخت نشانه یبه عبارت ای یشناس نشانه .پردازیممی یقیدر موس
    دارد يگرید »زیچ« ایابژه که داللت برخود  کیاحساسات در  قیانسان از طر یدرك ذهن

که در  ستیزیچ نشانه از کی شودیم دهیچش ای و دهیبوئ لمس، ده،یشن ده،ید آنچه .پردازدیم
  .شودیم هذهن به آن پرداخت

معنا را در ذات  یمنظر که گاه نیکه به آواها دارد از ا ینشانه عالوه برشباهت و مفهوم هر معنا
ها گاه معنا دار و گاه بدون  نشانه هست ابالغ کند، آنچه از ریغ در ییمعنا تواندیخود داراست م

است وجود  چه محرزآن اما کنند،یناشناخته بروز م ییدر معنا مییبهتراست بگو ایمعنا و
 به عنوان پدر  رسیپ سندرز نشانه است با توجه به آنچه در آرائ چارلز کیبه عنوان  »زیچ«هر

ها در  به نشانه . مسئله اصلی این تحقیق این است کهاست دهیبه ثبت رس یشناس نشانه
 یقیزبان منسجم و مخصوص در موس کیآنها با توجه به  ییو مفهوم القا و بار معنا یقیموس

آنچه دغدغه  .میساده و مرکب بپرداز زانیم چند ای کیدر  یاز منظر نشانه شناسسبک بلوز 
نشانه هاي پیرس در  موسیقی سبک بلوز است؛  تبیین مفاهیم شود،مطالعه حاضر محسوب می

بعبارتی محقق برآن است که کشف کند نشانه هاي پیرس چگونه در این سبک خاص بازنمایی 
  شود.می

  پژوهش تیاهمـ 3
باز مورد مطالعه قراره گرفته است که در علم  ریانسانها از د انیم یو زبان ارتباط ارتباط

ن وجود داشت نشانه هاست آاز  شتری. اما آنچه پردیگیمورد بحث قرار م لیبه تفص یزبانشناس
مساله  یزبان يهاکرد در گونه ادیآن منفرد از  یتحت عنوان زبان توانیموارد م یکه در بعض

به  یموختن و نگاه علمآاست. اما مقوله  زبان کی يالفبا ایدر هر زبان رسم الخط  تیمحائز اه
نشانه  کیمستلزم  متفاوت است، يبا رمزگزار ییهانشانه زیخط که خود ن يهاانواع نظام

استعمال  یاست که در هر زبان یینها خط و الفباآبه طرق مختلف است که از اهم  یشناخت
انسانها با  نیارتباط ب جادیدارد و لزوم ا یمختلف يهاوجه زیانسانها ن نیارتباط ب جادیاد. شویم
کاربرد نشانه ها و د. پردازنین مآبه  عتریاست که روانشناسان در ابعاد وس يمساله ا کدیگری

درك  ياساس برا نی. بر امیورآینها به دست مآاست که از  ییدر ارتباط با معنا ینشانه شناس
همانطور که  و ردیگیقرار م تیبه شناخت نشانه ها در اولو ازیاز نشانه ها ن امیو گرفتن پ عنام
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 ينشانه ها برا يریادگیبه  ازین بنابراین، .ستینشانه ها قرارداد تیماه میشویمتوجه م
از  رایز الزم است ،دارد يزبان نشانه ا یاختصاص به نوع ،که در فرض یپرداختن به زبان

نشانه ها بر  قیارتباط از طر .دیرس میارتباط خواه جادین به اآنها به معنا و پس از آشناخت 
 يچرا که برا سازدیرا هموارتر م لیتحل ریمس گذاردیما م يرو شیپ رسینچه پآاساس 

نها موثر آ يمعنا میگماشته است در تفه شیاز پ رسیکه چارز سندرز پ همتی هانشانه کیتفک
زبان بدل شده  کیکه به  ییدر شناخت نشانه ها مارا یقیبه مقوله موس ی. اکنون نگاهاست

 توانیم رسیسندرز پ يراآکه براساس  یقیجستار به زبان موس نیو در ا .دهدیاست سوق م
 گرید يکاربرد يهمانند زبانها یقیموس .میپردازیگذارد م شناسینماد در نشانه شاخهرین را زآ

نچه گفته شد آکه براساس  ییالفبا باشدیمختص به خود م يالفبا کیرسم الخط و  کی يدارا
. ردیگیقرار م باشدیم  رسیاز نگاه پ ینشانه شناس رشاخهینماد ها که در بخش سوم ز هیبر پا
ن آ يبرا یین خط و الفباآابتدا وجود داشته و بعد از  ،همانند گفتار انسان زین یقیموس

 دینطور که باآاست که  یضوعمو ییقایو زبان موس یزبان انسان ادیشباهت ز. اختصاص داده شد
 یکه عناصر زبان ین پرداخته نشده است. زبانآبه  یوعلم نشانه شناس یاز منظر زبان شناس

در درون خود است  یعناصر زبان نیکه از مهمتررا مشخص و مختص به خود را داراست و معنا 
. همانطور ورش استپر ووزش مآ ازمندیزبان ها ن ریزبان همانند سا نیبه شناخت ا ازی. اما ندارد
از زبان مقصد  یقرار نگرفته است درک یزبان فارس يموزش براآزبان که تحت  یسیلانگ کیکه 

 يموزش زبان فرانسوآتحت  یسال انیکه تا م دیرا تصور کن یزبان یفارس ای نخواهد داشت و
و چه  یدرکبه چه  میبه او بده )يمتن به زبان مقصد(فرانسو کیکه  ینگرفته باشد هنگام قرار

چون صدا رسم  يکه عناصر ی. زباندیرا تصور کن یقیزبان موس اکنون د؟یخواهد رس یبرداشت
نچه در مثال آ پردازدیارتباط م جادینها به اآ قیالخط الفبا و معنا را در خود داراست و از طر

  .دارد یقیقطعات موس ییورده شد اشاره به شناخت معناآ

 يچارچوب نظرـ 4

 نظـرات و  يو. بـود  ییکـا یمرآدانشـمند   دان و یاضیمنطق دان ر لسوفیف  رسیسندرز پ چارلز
 نیاز مهمتر یدر خصوص نشانه شناس رسیپ يرا. آدر علوم مختلف اظهار داشت يمتعدد يراآ

موثر واقع شد و به عنـوان   یبود که در حوزه نشانه و نشانه شناس ییراآ نیرگذارتریو تاث اتینظر
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همچنـان بـه پـدر علـم      يو .شودیم ادیهمواره از او  یمنابع علم نشانه شناس نیاز مهمتر یکی
 نفسـه)) بودنـد و   یء فـ  ی((شـ  اءیاش يهمه  رسیپ دیاز د"مدرن معروف است . ینشانه شناس

) 19، ص.1398(نجومیـان،  "هسـتند  رونیـ و جهان ب یدمآذهن  نیعام ب ياها هم واسطهنشانه
یک نشانه است بـا معـانی متفـاوت، اصـطالحی کـه بـراي       7ابژه  هر که دریافتتوان واقع می در

سازي) به کار بـرده شـد مبحثـی     پردازي (معناپیرس تحت عنوان نشانه زراولین بار توسط سند
 آنچه واضح اسـت ایـن   پردازد که توسط امبرتو اکو بسط داده شد.می است که به معنا در نشانه

تواند نامفهوم تواند مفهوم باشد و زبانی شود و میکند که میرا القا میها معنایی ست که نشانها
شناسان ندارد و بیشتر تکیه بر فرهنـگ دارد   بماند استخراج معانی از نشانه الزام به وجود نشانه

دانـش  بطور کل،  ینشانه شناس سازي که یک کنش اجتماعی است. هاي علمی و معنا تا اثبات
 شــودین را شــامل مــ آاز  یبخــش کــوچک  یزبــان اياســت و مســلما معنــ   یدرك معنــ

از نشـانه   ریناپذ ییمشهود است معنا بخش جدا رسیپ يراآهمانطور که در ) 1397:35(صفوي،
 ت.هاس

 ژهیو دین بر داللت تاکآو در  خواندیم کیاتیخود را سم یاختشن پروژه مطالعات نشانه ،يو"
رو  نیاز ا. کندیم فیداللت تعر يهاوهیش یعموم هیرا نظر ینهد و در واقع نشانه شناسیم اي

 کیموضوع و مفسر است که سه ضلع ، ، نشانهینشانه شناس هیدر نظر یاو عناصر اصل دگاهیاز د
 ).8:2014(اکو، "دهندیم لیرا تشک ثمثل

هستند و هر  ریدر خود باشد که قابل تفس ییچند بار معنا ای کی يدارا تواندیم يا هرنشانه
از دیدگاه پیرس  موضوع است. ،و مورد بحث قرارگرفتن را داشته باشد دنیشیاند تیچه قابلآن

و با توجه به ) 1393(پورآقا و همکاران، است  9و تفسیر8بازنمون  آبژه،نشانه شامل سه مولفه 
 :کندیم میتقس یاصل بخشنشانه را به سه رابطه میان بازنمون و آبژه 

                                                             
7 object 
8 representative 
9 interpreter 
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وجود داشته  يشباهت صور یاش نوع یصورت ومعن انیاست که در م يشانه ان :لیشما"
ن صورت داللت آصورت که به شخص صاحب  کیاز  یمثال عکس ). 35:1397صفوي،( "باشد
 .شودیگفته م زین يرینوع نشانه نشانه تصو نیدارد که به ا میمستق

به ). (همان وجود داشته باشد یرابطه عل یاش نوع یصورت و معن انیکه م ينشانه ا :هینما-
بدن که نشانه تب است اشاره  يحرارت باال ایتش است آبه دود که نشانه  توانیعنوان مثال م

 .شودیگفته م زین یعینشانه طب ،نوع نشانه نیکرد که به ا

 وجود داشته باشد يقرارداد ياش رابطه ا یمعن صورت و ای صوت و انیکه م ينشانه ا نماد:-
  .چهارراه است کیزاد از آعبور  نشانهمانند چراغ سبز که . (همان)

در  یاتیکند الزم است تجربیداللت م يزیکه ذهن متوجه شود نشانه به چه چآن يبرا"
 ).8:2014(اکو، "داشته باشد ينظام نشانه ا ایخصوص موضوع نشانه 

که در زبان  هاییبه مدلول یو ضمن یعل يهاو داللت رسیپ يراآپژوهش حاضر بر اساس  در
قطعه  کیاز  زانیچند م ای کی يبه معنا قیطر نیپرداخت و از ا میوجود دارد خواه ییقایموس
در . میپردازیم باشدیم قایفرآغرب  یقیدر سبک بلوز که منصوب به فرهنگ و موس یقیموس

هاجرت کردند و به م ای فرستاده و کایمرآاست که به  یپوستان اهیبه س تسبسبک من نیواقع ا
سبک موسیقی بلوز اغلب به مضامینی همچون درد، خیانت، . شدینها استفاده مآعنوان برده از 

ست که این نوع از موسیقی در بافت معنایی خود نوعی حزن و ا پردازد بدهیتنهایی، عشق می
سندرز پیرس  شناسی کهتوان براساس نشانهکند که این ظهور معنایی را میاندوه را اظهار می

 داند شناخت.ي نشانه ها میدر بخش نماد که آن را زیر مجموعه

 نهیشیپمروري بر ـ 5

 بابک .پرداخت میمبحث گفته شده خواه نیدر ا ایناز  شینچه پآبه  یبخش نگاه نیدرا
 نکته نیا انیبا ب میمفاه یلیفرهنگ تحل یشناس یقیکتاب موس گفتارشیدر پ )1398( ياحمد

 م،یادهینچه شنآبه  يبعد دنیشیدر اند ژهیبه و ن،آو لذت بردن از  یقیموس دنیکه هنگام شن
 درك در واقع به .میابییسروکارم )ییقایرموسیوغ ییقای(موس با عناصر خارج از متن ریناگز
 دنیشن فقط به لحظه ناب یقیموس دیافزایودر همان قسمت م کندیاشاره م یقیموس يمعنا
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 اند. قطعه مهم یقیموس شناسی ییبایدر ز هاي لحظه نیهرچند چن ،شودین خالصه نمآ
 نچهآعالوه بر  یقیموس مفاهیمو  یدرك معان .ساخته شده باشد دیبا افتیاز در شیپ یقیموس
 عدم ضرورت دارد چرا که نه تنها زیشنودگان ن ين واقف هستند براآو نوازنده به  دانیقیموس

ن آاز  حیباعث عدم درك احساس صح  کهبلشود مین قطعه آ یین باعث افول معناآدرك 
 کی يدرزمان به خاکسپار نیحز یقیکه با موس یکودک دیفرض کن شودیم ییقایموس قطعه

  کند. دنیشروع به رقص نیبدون توجه به مضام یافتیدر تمیبه علت عدم شناخت در ر ،شخص

 کی که کندیمطلب اشاره م نیبه ا یشناس یقیدر همان بخش از کتاب موس ياحمد بابک
 خیشناخت تار. اموزدیرا ب یقیفن موس نیادیبن و هیدست کم اصول اول دیبا يجد ي شنونده

 هاي لیتحل شنوندیخارج م یقیکه از ادوات موس یشناخت اصوات مختلف، هايکسب ،یقیموس
 یو حت ییایجغراف يفضا ، یمناسبت هايیقیموس ای اثر از نگاه و تفکر نقادانه است و کی که بر

ه نشان يشنوده الزم است. در نظام ها کی يبرا اثر کی يو محتوا فرم رند،دی ها، کشش
ها همت گماشته است از طرف آنبر  یدر علم نشانه شناس رسیکه سندرز پ یو اصول یشناس

 او بلکه ستین یبخصوص ءیش ایابژه  کینها درآو بسط  قیخواننده مستلزم شناخت وتطب
بر  اي هژیو دیتاک کندیخود نقل م شناسی در کتاب نشانه )1393( امبرتو اکوکه  همانطور

 .کندیم فیتعر داللت هاي وهیش یعموم هیرا نظر یداللت نشانه دارد و در واقع نشانه شناس
 فیو تعار شناخت ضرورت به شودین تحت عنوان معنا ساطع مآچه که از آنداللت نشانه بر 

معنا در انسانها   و یکیزیو درك شناخت از عناصر ف افتینوع در. دارد شناسیعلم نشانه
 یقیدر موس مهم عناصر  از یکی .به شناخت است ازینچه مشخص است نآمتفاوت است اما 

- یشکار مآهستند  نچهآ داللت قطعات را بر رسیپ هنظری همان طبق که هاستشناخت نشانه
نشانه  هايگونه بر اساس یقیزبان موس .پیدا کرد به معنا دست توانیم قیطر نیاز ا و سازد
در  )1397( يصفو همانطور که کوروش مجموعه نمادهاست، ریز يادیحد ز تا رسیپ یشناس

 نگونهیرا ا رسیپ  نماد  شناسی بر معنا يمدآکتاب در ینشانه شناس و یشناس یبخش معن
وجود  يقرارداد اي رابطه اش یصورت و معن انیاست که م اي نماد نشانه :کندیم فیتعر

مجموع  میکنیم ادین آاز  یقموسی در الخط رسم عنوان به اکنون آنچه پس .باشدداشته 
مهم قابل  نیا زین یزبان هاي گونه هبقی در و اند وضع شده ياست که بصورت قرارداد یینمادها

   مشاهده است.



                                                                                 60                                                                            1400(نقد زبانی و ادبی) سال پنجم، شماره نوزدهم  زمستان   رخسار زبان  /  ...هاي موسیقی سبک بلوزبررسی نشانه             
                            

  
 

 ،کندیم ادی "یعیطب يصدا منشا" هیدر فرض یزبان منشا ن به  عنوانآاز  )1388( 10ولی نچهآ
 یمتفاوت يمختلف بصورت ها ییایجغراف يهادر مکان  زیهستند که خود ن واهاییآ در واقع نام

 مد،آیکاو کاو به پرواز در م يبا صدا یئیکه ش یهنگام کندیم انیب ولی. اندشده يرمزگزار
 ن استفادهآن صدا از آبا  ین شآاشاره به  ين صدا داشته و براآ دیدر تقل یسع يبدو انسان

 بر که داللت عتیدر طب صدایی براساس که)کوکو( را واآ نام نیهم میاکنون اگر بخواه کردهیم
 فیتعار نیصدا را با هم نیا داندینشانه م را زیکه همه چ رسیپ يراآرا دارد و بر اساس  ئیش

،  الفبا الخط، رسم .بود میخواه بندیپا یدرست به همان نظام زبان میبشنو ییقایاز زبان موس
 ایو يباد یزه توسط ادوات زین یقیموس دیگویزبان سخن م لهیصدا، همانطور که انسان به وس

نشانه که  کی همچنان و است واآ نام کی(کوکو)که  يمثال برا پردازدیبه گفتار م اي کوبه
همان  به کنترباس کی يهامیرشه به سآ دنیبا کش توانیسمان دارد مآدر  ئیداللت بر ش

که داللت  است یو مکان یزمان تیموقع کی شودین صدا استخراج مآنچه از آصدا اشاره کرد و 
حروف نوشته و  که بر کنترباس همانطور دنیرشه کشآ یچگونگ .مشخص دارد یبر موضوع
  .ندشویم خوانده و مختص خود نوشته يالفبا کیو با  یقیبه زبان موس شوندیخوانده م

که در  کندیدر کتاب خود به سخن ادوارد ماکس اشاره م) 1398( يهمانطور که بابک احمد 
 یقیموس يهیدرباره نظر یاست که اطالعات کاف یشنونده خوب کس سده نوزدهم معتقد بود

 کی یمکان و یزمان تیبه شناخت نماد ها و نشانه ها و موق ازیاثر داشته باشد ن یوساختار فن
 نیکوچکتر کهج گفتار مستلزم شناخت وا ياست. ساخت واژه در کالم برا تیقطعه حائزاهم

نکه از آندارد مگر  ییمعنا ییبه تنهاج وا دیو همانطور که مستحضراست است الزم  یعنصر زبان
  ها خواهد بود. سرواژه نصورت جزءآکه در  مین قائل شده باشآ يبرا یفیتعار شیپ

نخست از  يمفهوم نشاندار، میبپرداز ییقایاثار موس لیبه تحل يصور ياز منظر نشاندار اگر 
 (است  مطرح شده یشناس مربوط به واج يهادر بحث مکتب پراگ و شمندانیاند يسو
هرگاه  که شودیعنوان م نصورتیاه ب يدیشده توسط صادق رش ارائه ) در مقاله1390،يدیرش

پرسش و صحبت درباره مفهوم هر دو واژه به کار رود واژه  ينها براآ ازی کیدو واژه  انیدر م
نت  کی کیتمیر یقیموس در .دیآ ینسبت به آن نشاندار به حساب م يگریود نشان یمذکور ب

                                                             
10 G. Yule 
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 کیبه ساخت پرداخت  شروع نت بعد که نشاندار نت قبل است معنادار نخواهد بود و ییبه تنها
 شهی، اندییقایاز کالم موس تیتبع به و یقیموس اتیادب جادیدر مراحل بعد ا .دینمایاثر م

 .اندینمایرا م یو احتماال حالت شودیم حل یقیدر موس شهیاند گری. به عبارت ددآی یبوجود م
  .همان)( افزوده شوند دیبا ییقایموس ریغ يهاهیراآمنتقل شود  ییاگر قرار باشد معنا

 و تفسیر کننده. 12، شی11بازنمودمدل نشانه هاي پیرس از سه جزء تشکیل شده است: 

، چیزي است که به شخص یا نیز می گویندنشانه به آن  صاحب نظرانکه برخی از  بازنمود
خود  -می تواند چیزهاي زیادي باشد  بازنمود یا نشانهدر موسیقی،  .چیزي داللت می کند

موسیقی، یک حرکت، یک ملودي، یک ضرب، یک ژانر، یک قطعه موسیقی، یک اجرا، یک 
ضبط، یک جلوه صوتی، محیط شنونده، طراحی صحنه، لباس هایی که اجراکنندگان پوشیده 

واند به اند یا حتی یک اشتباه. تا زمانی که به جاي خودش به چیز دیگري تعبیر شود، می ت
 .عنوان یک نشانه موسیقایی دیده شود

 چیزی است کھ نشانھ بھ آن اشاره دارد، عمدتًا در قالب یک مفھوم انتزاعی. شی یک
 یک درحقیقت شی یا مدلول ھمان چیزی است کھ نشانھ و یا بازنمود ما بھ ازای آن است.

و شی در کنار ھم قرار می  بازنمودحسی در ذھن ناظر است کھ در آن  ١٣تفسیرکننده
 تواند بھ نوبھ خود نشانھ واقع شود بھ عبارتی تفسیر کننده نوعی نتیجھ است کھ می گیرند.

 ).٢٠١۶،(ھرناندز

  اه تحلیل دادهـ 6

مریکا است که تاریخ دقیق وز منصوب به دوران برده داري در آیک قطعه دوازده میزانه بل
خواندن  1890ي تا حدود دهه .نامشخص استموسیقی همچنان  پیدایش این سبک از

ولیه که ا کانتري ،بلوز روستایی یج بود.ایاالت متحد را در نواحی کشاورزي جنوب وازهاي بلوزآ
فرم شاعرانه و موسیقایی  نداشت. یمشخص شد فرم یا سبکمعموال با همراهی گیتار خوانده می

                                                             
11 Representative  
12 Object  
13 Interpreter  
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) و بلوز سینت 1912( 14بلوز ممفیسهاي متبلور و با چاپ مجموعه 1910حدود سال  بلوز
(کیمی  ) محبوب شد1873- 1958(16یستوفرهندي) ساخته ویلیام کر1914(15لوئیس

 .)1396ین،

 کند که شامل نماد،تر گفته شد پیرس نشانه ها را به سه دسته تقسیم میهمانطور که پیش
از این دوازده میزانه که در اینجا موسیقی بلوز و به اختصاص یک قطعه  باشدشمایل می نمایه و

معموال به بلوز دوازده میزانی معروف است را از بخش نمادها  سبک که در قالبی هارمونیک که
 دهیم.می ها براي بازخورد معنایی مورد توجه قراردر نشانه

هایی براي نیل به هدف تحقیق حاضر انتخاب شده اند که در جدول زیر نمایش داده شده قطعه
  است.

  ها. اطالعات مربوط به قطعه1شمارهجدول 

  خالق اثر  نام قطعه

Shuffle feel  کن چیپکین  
Look at little sister استیوي ریوان  

Real  blues   

  

است که بصورت چرخشی و یا دوار در حال تکرار است  17کوردبلوز دوازده میزانه شامل سه آ
شود که این چرخش در کامل تلقی میزبانی تصریفی است و یک تکرار  که این تکرار از منظر

مثال در زبان  ریشه در یک زبان مشخص را دارد. هاي تکراري از منظر زبانی یک بیان نت

                                                             
14 Memphis Blues 
15 St. Louis Blues 
16 W.C. Handy 
17 Accord 
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» سوسو«وقتی به » دید سو،« یا واژه است و کاملیک تکرار جمع » وز وز«ي فارسی واژه
  هستیم.  ناقصشاهد تکرار » فرفر+ه«در  واژه  شود امامی کامل شود یک واژه تکرار تبدیل

 ها تکرار میزان ،ها را بررسی خواهیم کردآن ،که به تفکیک ،یک دوازده میزانه میزان هايدر 
میزان ، آکورد سوم دو  میزان، آکورد اول دو چهار میزان، آکورد دوم دو کورد اولترتیب آنها آ

 :میزان و آکورد اول دو میزان است

A   / B   / A   / C / A        ها کوردآ  

1-2-3-4 / 1-2/ 1-2/ 1-2/1-   2  ها میزان          

تواند تکرار کامل باشد چرا که مجموع آنها نمادي است از این تکرارها از منظر زبانشناسی می
اند این نماد زیر اجتماعی براي شخص یا اشخاصی که به آن شرایط دچار شده یک موقعیت

شود. در آن موقعیت زمانی و مکانی مشخصی نشان داده می یک نشانه است کهاي از مجموعه
زبان موسیقی در این سبک است. یک بلوز  بلوز دوازده میزانه یک پایه اصلی در بخش گفتار از

در زمانی که این  گیرد.می واقع بستري است براي گفتگویی که در آن شکل دوازده میزانه در
 .شود)شود که (معموال به وسیله گیتار نواخته مید ساز زده میها توسط یک یا چن میزان

پردازد را هاي دیگري که به شرح ماوقع می اي دیگر روي این زیر ساخت، ملوديسپس نوازنده
عباراتی را گاه بصورت انفرادي و گاه بصورت پرسش و پاسخ به همراه سازي دیگر  نوازد، ومی

زده میزانه است نمادي از نوع زندگی اوریتمیک که همان بلوز د زیر ساخت آن کنند.بیان می
در ادامه به شرح قطعه اي با سبک بلوز به نام به  تر به آن اشاره شد.بومیانی است که پیش

  پردازیم.خواهر کوچولو نگاه کن می
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  . قطعه به خواهر کوچولو نگاه کن1تصویر شماره

  
روند روزهایی در مزارع همراه با اصواتی ي که رتکرادر این قطعه تکرار میزان ها را می بینیم.  

هایی دارد که  مدنها و آرفتن نظیر حیوانات اهلی ، صداي قطار، اتومبیل که نشانه هایی از
شود و به می یک بلوز دوازده میزانه از یک نقطه شروع کند.لحظات غم و شادي را تداعی می

  کشد.و مالل و اندوهی بی پایان را به تصویر می گرددهمان نقطه باز می

کند را تقسیم می براساس تقسیم بندي و تعاریفی که پیرس از نشانه دارد و به سه بخش آنها
داند که بریم که پیرس نماد را معنایی مینماد این جستار را پیش می به آن دلیل براساس

  خال قرمز رنگی که زنان هندي روي پیشانی قرار  براي نمونهعرف و سنت است.  مبتنی بر
دهد و معانی آنها را نشان می یا وضعیت تاهل دهند که به معانی همچون چشم سوم ومی
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پیشانی یک  که میتوانیم بگوییم یک خال قرمز در مرکزدهند سنتی دیگري را به آن نسبت می
 است از هندي بودن آن زن. یک بلوز دوازده میزانهاي نشانه معانی مذکور و زن نمادي است از

در  شود.هاي موسیقایی معنا میتنهایی است که در نشانه ها ، رنجها ، عشق ونمادي از درد
حقیقت این نت ها آبژه هایی هستند که بازنمون موسیقی سرشار از غم و اندوه و مالل است و 

شانه شمایلی یا نمایه دانست. چرا که این نتها را نمی توان از نوع نرابطه میان این دو عنصر 
شباهتی به مدلول خود ندارند و نیز رابطه علت و معلولی نیز میان آنها وجود ندارد. بلکه آنچه 
مشخص است این است که تفسیر آن زمانی ممکن می شود که از قراردادها آگاه باشیم. با 

- ه مالل و اندوهی بی پایان را به تصویر مییابیم که بلوز دوازده میزانسیري در گذشته در می
کشد و یک رابطه قراردادي میان آنها وجود دارد بنابراین این نتها نشانه هاي نمادینی هستند 

کشد. نت هاي این میزان پیوند محکمی دارند و در کنار هم که رنج و درد را به تصویر می
  کند. میآمدنشان و نیز تکرار آن بار موسیقیایی آن را تقویت 

داللت یک بلوز دوازده میزانه همانند یک مارش جنگی و یا یک نواي ملی بر یک موقعیت 
هه توسط نمادهاي مهم آن بر ي خاصی از تاریخ است ومختص به دوره فرهنگی و اجتماعی

متعددي از زبان و زبانشناسی وجود دارد که در این جستار  شود. تعاریفزبان موسیقی بیان می
دهیم ظرفیت زبانی و تبدیل بررسی قرار می گنجد اما شباهت زبان موسیقی و آنچه موردنمی

  است.ا به گفتار را در خود دار

- مشاهده می را پردازیم. قطعه زیراکنون به تفسیر قطعه دیگري از سبک بلوز دوازده میزانه می
  کنیم.
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  . قطعه شافل فیل2تصویر شماره 

 

مشخصی هستند که هر نت (دیرند)  هاي موسیقی داراي بسامد، همانطور که گفته شد نت
به خودش را دارد اما ارجحیت نت بر حروف در این است که محل قرار  شکل و صداي مختص

آن نت است در صورتی که در زبان گفتاري از روي  حجم صداي گرفتن آنها مشخص کننده
هاي موسیقی روي پنج  نت داد. شود تشخیصحروف میزان بلندي و آهستگی حروف را نمی

جایگاه مختلف  شوند و به همین علت یک نت درخط تحت عنوان خطوط حامل نوشته می
  صداي مختلف میدهد.

زبان موسیقایی داراي الفباي مختص به خودش است و مانند هر زبان گفتاري دیگري تحت 
صرف و در معرض موسیقی به تعلیم دارد با این تفاوت که در محیط  نیاز ،عنوان زبان دوم

نخواهد بود یعنی اگر شخصی مدت زمان زیادي را به  بودن تحت عنوان زبان دوم قابل فراگیري
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موسیقی که همان الفباي موسیقی  هاي نت شنیدن موسیقی بگذراند هیچکدام از تماشا و
با  تواندنوعی می زبان گفتاري شخص هستند را فرا نخواهد گرفت این در حالی است که در

نها استفاده کند و به معانی آنها براساس رات آنها را فرا بگیرد و نیز از آشنیدن عبا دیدن و
    ها  گیرد نتآن را فرا می در زبان موسیقی که موسیقیدان هاي زبانی واقف شود. نشانه
اي از کدام نشانهها و اشکال مختلف و مشخص که هر هاي الفبایی هستند با بسامدنشانه

واج است که به  زبان گفتاري (م) یک   مثال در دهند.کوچکترین جزء یک کلمه را تشکیل می
دیگري دارد تا  هاي واج دهد و نیاز به واج یامشخصی به ما نمیمنظر عموم معناي  از تنهایی و

نشانه است  به تنهایی یک )کند خارج شود البته (م آن اشاره میحالت شمایلی که پیرس به  از
    ) (ا، الف ت یک واژه است که با اضافه کردنکه به آن اشاره شد اما در اینجا مقصود ساخ

  کند.شود که معنی مشخصی را القا می) و تبدیل به واژه میجمع - (ما شودمی

تواند داشته باشد می یاکنون همین مسئله را در موسیقی متصور شوید یک نت سل  چه معنای
ایی ندارد پس نیاز اي موسیقایی است به تنهایی معننشانه یبه تنهایشکل نت که  صرف نظر از

آورند. ساز شود و این واژه ها عبارات معناداري را بوجود می واژه به نت هاي دیگري نیاز دارد تا
به عبارتی این نت تنها یک آبژه است که در کنار آبژه هاي دیگر بارنمون موسیقیایی دارند و 

د که در نهایت میان رابطه این دال و مدلول یعنی نتها و موسیقی یک رابطه هستن قابل تفسیر
شود که در حوزه زبان و موسیقی نمادین است. در اصل این نتها بارها در قراردادي تفسیر می

  شود.کنار هم قرار گرفته اند و تداعی تصویري ادبی سرشار از حزن و اندوه می

 .بینیدیک دوازده میزانه بلوز را می دیگر ازاي نمونه 3شماره تصویر  در  
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 real blues: متد دوازده میزانه بلوز 3تصویر شماره 

 

ها و عبارات ادبی حذف یک حرف یا واژه همانطورکه در واژهکه ست ا مسئله حائز اهمیت این
اي دیگر به واژهکند و آن را ناقص یا فاقد معنا و یا عبارت آسیب وارد می به معناي آن واژه یا

در هر میزان شش نت  3در تصویر  شود.نیز حادث می همین اتفاق در موسیقی کندتبدیل می
دهد و اگر هر آکورد را فرض بر یک واژه وجود دارد که هر سه نت یک آکورد را تشکیل می

 اگر در ها  نت و حتی آیده میزانه بوجود میدبدانیم با حذف هر واژه نقصی در عبارت دواز
هر آکورد به تنهایی ترکیبی  شود.نگیرند واژه(آکورد) صحیح تشکیل نمی جایگاه خود قرار

نیست که نشانه نمادین غم و اندوه نهفته در این سبک باشد اما وقتی در کنار آکوردهاي دیگر 
  ند.کگیرد قابل تفسیر است و و بازنمون هاي دیگر را به دنبال خود در ذهن تداعی میقرار می

کنید که در هر میزان شانزده نت همخوان یک دوازده میزانه دیگري را مشاهده می 4در تصویر 
وجود دارد و با عباراتی دیگر در دوازده میزان همان معناي قبلی در سبک بلوز  و غیر همخوان

بیان یک مفهوم از عبارات و واژگان و جمالت متعددي  بطوري که براي .کندرا بیان می
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هاي تفسیر یک موضوع از منظر شود و یا بگوییم اشخاص مختلفی به توضیح ومیاستفاده 
 پردازند.مختلف می

  real bluesهاي همخوان وغیر همخوان: متد دوازده میزان بلوز با نت 4تصویر شماره 

ها و توالی هاي متعددي در میزان بندي مشخص با ریتمی مشخص و  به این ترتیب با نت
     که این دوازده میزان را تبدیل به نمادي از آنچه گفته شد شود می اسلوب ساختهداراي 

عمیقی از برهه تاریخی دارد و براساس آنچه گفته شد  معنایی سازد. نمادي که در خود بارمی
اینکه یک بلوز دوازده میزانه که  است. واژگان مختلف از منظر موسیقایی قابل بیان با عبارتها و

رسد بستگی به می گوش شود در چه وسعتی از صداها بهتوسط مادي واترز اجرا میمثال براي 
   اجرا  بندي ردیفهاي منظم یا نامنظم اصوات (گام) دسته هایی دارد که در چه توالی از نت
همان موسیقی را در گام دیگر  مثل استیوي ري وان در سالهاي بعد اي دیگرشود و نوازندهمی
شنود همان کند اما آنچه مخاطب میهاي دیگري استفاده می اینکه از نت توجه به بازد نوامی
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بنابراین یک قطعه بلوز دوازده  کند.دوازده میزانه القا می بلوز یکدر حس را با همان معانی 
یک منظر معنا دار و منطبق با اصول  ایی که ازمیزانه نماد مشخصی است مملو از نشانه ه
است و از منظر رابطه  موسیقی و نشانه شناسی درعلمی و مفهومی در یک چهار چوب منسجم 

  .متعالی قرار بگیرداي در زمره هنرهاي زبانی و نشانه
  نتیجه گیريـ 7

با  در مقاله حاضر کوشیدیم که نشانه هاي موجود در نظریه نشانه شناسی پیرس را در ارتباط
دهد که میان اجزاي موسیقی سبک بلوز دوازده میزانه تحلیل کنیم. این تحلیل نشان می

سازنده موسیقی که در اینجا منظور نتها، آکورد و میزان  قطعه هاي بلوز دوازده میزان است 
زبان موسیقی با داشتن ارتباط وجود دارد و به تنهایی قابل تفسیر نیستند. چنانچه دیدیم 

الخط، صدا، و الفبا، توانایی یک گفتمان و یا به تصویرکشیدن وقایع  یی از قبیل رسماقابلیت ه
 و حتی خلق تصویر را با ارجاع به نشانه هاي از پیش تعیین شده در ذهن انسانها در مناطق

مختلف را درخود دارد. همانگونه که گفتار انسان توانایی ایجاد ارتباط دارد زبان موسیقی از این 
تواند از یک هنر صرف ها میبا شناخت عناصر موسیقایی و نشانهاست و تنها  منده امکان بهر

براي ایجاد ارتباط شود. همانگونه که در نقاط مختلف جهان زبان  بودن خارج و بدل به زبانی
اندوه ها و یا شادي ها وجود دارد زبان موسیقایی  هاي متفاوتی براي بیان اندیشه ها خشم ها

با تکیه زبانی و نشانه اي دارا است.  نمندي براي القاء معنا و انتقال مفاهیم را در قالب هايتوا
صورت زبانی همگانی و با  بر علم شناخت عناصر نشانه ها قدرت تولید مضامین مختلف را به

نشانه  به این ترتیب زبان موسیقی بر اساس شناخت علومقابلیت فراگیري ایجاد کرده است. 
به عبارتی  قابلیت برقراري ارتباط را دارد.از طریق نشانه نمادین قابل توصیف است و شناسی 

رابطه میان دال و مدلول قراردادي است و نتها، میزان ها و آکوردها نشانه هایی نمادین 
  شوند. محسوب می
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