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  معناشناسي گفتماني  – شناسي ساختگرا تا نشانه از نشانه

�
   

حميدرضا شعيري
*  

  انشگاه تربيت مدرس د، آموزش زبان فرانسهدانشيار

  

 چكيده

 معناشناختي معتقد است توليدات زباني تابع فرايندي پيچيده -ديدگاه گفتماني با رويكرد نشانه  

در چنـين ديـدگاهي، بـر خـالف         . انـد    معنايي بـسياري در آن دخيـل       -هستند كه عوامل نشانه   

تقل از توليدكنندة آن    هايي بيروني و مس       هاي مطالعة ساختگرايي كه توليدات زباني را ابژه         روش

پويـا بـودن آن      دانستند، آنچه داراي اهميت است نوعي حضور و موضع گفتماني است كـه              مي

گيري گفتماني، بسط روابط، تعامل بين نيروهاي همسو يا همگرا و             همواره ما را با نوعي جهت     

 دالـي و    آنچه سبب عبور از نظـام سـاختاري مبتنـي بـر رابطـة             . دهد  همسو يا واگرا سوق مي      نا

رسد نظـام فراينـدي كـه بـر      نظر مي شود چيست؟ به   ها به سوي نظام فرايندي مي       مدلولي نشانه 

متكي است، جانشين رابطـة دالـي و مـدلولي          ) سطح صورت و محتوا   (رابطة بين سطوح زباني     

جا كنند  شوند تا سطوح زباني بتوانند مرزهاي معنايي را جابه هايي سبب مي چه ويژگي. شود  مي

   معنايي منجر شوند؟ - به توليد جرياني نشانهو

هدف ما از ارائة اين مقاله عالوه بر پاسخ به اين پرسش، بررسي شرايطي است كه ما را از                   

تعيين شده در آن از اهميت زيادي برخوردارنـد، بـه             شناسي ساختگرا، كه معناهاي ازپيش      نشانه

اكره و كشمكش و تنش بين سـطوح زبـاني           معناشناسي گفتماني، كه در آن معنا تابع مذ        -نشانه

  .دهد است، سوق مي

  . معناشناسي، گفتمان، سطوح زباني، معنا-شناسي ساختگرا، نشانه  نشانه:هاي كليدي واژه

                                                 
 shairih@yahoo.fr: )نويسندة مسئول* (

 27/10/88: تاريخ پذيرش    20/4/88: تاريخ دريافت
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  مقدمه

ي يا گفتمانه  اظهاردر حوزة مطالعات زباني، كنش      
1

. آيـد   شـمار مـي     اصطالحي پيشرو به   

عبور از ساختگرايي   ) الف:  شكل گرفت    استفاده از اين اصطالح با دو هدف بسيار مهم        

توجه به بافـت، موقعيـت، تعامـل و در          ) آمد؛ ب   شمار مي  آليست به   كه نظامي بسيار ايده   

كـنش  . عنوان اصلي كه از پويايي و فرايندي بودن زبان حكايـت دارد             يك كلمه كنش به   

و محتـوا   دو صـورت    اول اينكه چنين كنشي از      : گفتماني بر دو نكتة اساسي تأكيد دارد      

 دوم اينكه كنش زباني به توليد معنا منجر شود؛ يعني اينكه بر اساس              تشكيل شده باشد؛  

توان آن را به مديريت كنش تعبير كرد، جريان معناسازي صورت             فرايندي كنشي كه مي   

شده   به ديگر سخن، فرايند كنشي معناي هدف گرفته       . بگيرد و تغيير معنايي تحقق پذيرد     

بر اساس اين، بـر خـالف معناشناسـي         . كند  عناي آن كنش تبديل مي    توسط كنش را به م    

روايي
2

شده و از سـوي ديگـر         سو بر معناي مستخرج از اهداف از پيش تعيين           كه از يك   

معنـاي    عبـور از معنـاي بـدبختي بـه     سـيندرال  در بـراي مثـال  (ر اصل تغيير اولية معنا      ب

بتني بر كنشي است كه مديريت       معناشناسي گفتماني م   -استوار است، نشانه  ) خوشبختي

دار است و معنا در آن نـه بـر اسـاس اهـداف از پـيش                 زنجيرة فرايندي گفتمان را عهده    

چـه تحـوالتي    . گيـرد   شده، بلكه بر اساس كاركردهاي موقعيتي گفتمان شكل مـي           تعيين

 -آليـست بـه نـشانه       عنوان يك ايـدئولوژي ايـده       شناسي ساختگرا به    سبب عبور از نشانه   

  شود؟   اسي گفتماني ميمعناشن

در واقــع، هــدف مــا از نگــارش ايــن مقالــه، بررســي شــرايطي اســت كــه مــا را از 

 معناشناسي گفتمـاني بـا كـاركردي كنـشي و فراينـدي             -شناسي ساختگرا به نشانه     نشانه

  . دهد سوق مي

   اي هاي مهم نشانه بررسي و نقد ديدگاه 

دهندة معنـا پيـشتر در آن          عناصر تشكيل  اي مانند كرد كه     توان به موزه    ساختگرايي را مي  

هـايي هـستند كـه در ويتـرين قـرار دارنـد و از                  ابـژه   مثابـة    به ءاين اشيا . اند  شكل گرفته 

.  نقـشي نـداريم    ءگيري نظام ساختاري اين اشيا      ما در شكل  . جايگاهي ثابت برخوردارند  

گـر    يكسان براي خوانشهايي منجمد و تقريباً هاي درون موزه ما را با معنا       بنابر اين، ابژه  
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يكي اينكه اين ما هـستيم كـه بـه          : دو نكتة مهم در اين نگاه نهفته است       . كند  رو مي   روبه

 ديگـر   ؛رويم تا به خوانش آنچه نظامي مستحكم، منظم و منجمد دارد بپردازيم             موزه مي 

هـا بـه حـضور مـا و شـرايطي             شود تا كاركرد معنايي ابـژه       اينكه اين استحكام سبب مي    

خـود    خودي  بار به   تواند يك   هر ابژه جايگاه خود را داراست و مي       . ندي وابسته نباشد  فراي

اما در كنش گفتماني ديگر موزه      . اي ديگر ديده شود     بار ديگر هم در ارتباط با ابژه        و يك 

در اين حالت موزه در تعامل با ما قرار         . تواند به خيابان بيايد و به ما رخ بنماياند          هم مي 

بـه ديگـر سـخن،      . هاي بافتي و موقعيتي تغييـر كنـد         واند با توجه به ويژگي    ت  گرفته، مي 

شـوند كـه در محـيط بـر اسـاس شـرايط فرهنگـي،                   ها هم به كنشگراني تبديل مـي        ابژه

. زننـد   كنند و در هر لحظه معنايي متفاوت را رقم مي           اجتماعي و تجربة زيستي عمل مي     

كـه مـا سـر راه        گيرند؛ همان گونه     ما قرار مي   راهها كه ديگر فقط ابژه نيستند، بر سر           ابژه

حضور«به اجزايي از آنچه      ها  اين ابژه . گيريم  ها قرار مي    آن
3

زننـد تبـديل       ما را رقم مـي     »

شوند و ديگر معنايي ثابت و منجمد ندارند؛ زيرا تابع بافـت يـا مـوقعيتي مـشخص                    مي

اهي كـه الزم باشـد پيـاده        اند تا بر حسب نياز در هر ايستگ         گويا سوار مترو شده   . نيستند

توان فرار از     كنش گفتماني را مي   . يابند  شوند و به اين ترتيب خود را در بافتي جديد مي          

 و  كنش گفتماني بال  . هاي معنا دانست    موزة زبان جهت تجديد حيات و ذوب كردن يخ        

نقصان   در كتاب  گرمس. كه مناسب حال اوست پرواز كند      گونه  پر دادن به معناست تا آن     

  :كند خوبي اين موضوع را بيان مي به عنام

گـردد كـه بـا بـه رخ كـشيدن قـدرت               ابژة زيباساز به كنشگري گفتماني تبديل مي      

توان نـزد     بروز همين اتفاق را مي    . گيرد  قرار مي ) سوژه(سر راه بيننده     حضور خود، 

نگاه كه ابتدا ابزاري بـيش در خـدمت ديـدن           : كنشگر در حال تجربه مشاهده نمود     

رود، عقب  گردد؛ نگاهي كه جلو مي اي فعال براي كنشگر تبديل مي ه به نمايندهنبود

  ). 27(گيرد  آيد، و جدا و مستقل از كنشگر در موقعيت ميزبان قرار مي مي

دهد، بلكـه بـر ايـن موضـوع           اين تعريف نه تنها تعامل بين سوژه و ابژه را نشان مي           

      شـده، اتي از مـا جـدا       ظـ  بـراي لح   ي بدن قـادر اسـت     مهم تأكيد دارد كه هر عضو حس 

  . عنوان نمايندة ما در فعاليت معناسازي شركت كند به
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س به جايگاه كنشگر گفتماني و نقش او در توليدات زبـاني            ماز همان زماني كه گر    

اي   رايي كه زبان را ابژه    گهاي مطالعات زباني ديدگاه ساخت      د، ديگر محدوديت  كراعتراف  

ر اين ديدگاه نوين خود بـه ايـن موضـوع مهـم             گرمس د . دانست، پايان يافت    بيش نمي 

  :اشاره دارد كه

پردازي  يا گفته 
4

شناختي است و به ايـن ترتيـب از حـوزة مطالعـات       كنشي غيرزبان  

شناختي خارج است، يا اينكه چنين كنشي به هر شكل الزمة توليد متن زباني                نشانه

:  از نوع ويژه تعبير نمـود      اي  توان به گفته    پردازي را مي    است و در اين صورت گفته     

تـوانيم گفتـه را ابـژة      چـرا كـه مـي   ؛پردازي شـده دانـست   اي گفته  يعني اينكه گفته  

  .)20: 1972(... پردازي بدانيم گفته

دهد هر توليـد زبـاني نيازمنـد يـك سـوژه در مقـام                  نشان مي  مساين نقل قول گر   

ـ . كه همان گفته يا متن زباني است      است  پرداز و يك ابژه       گفته ، گفتمـان    ايـن  ر اسـاس  ب

  . شود  پرداز و گفته با يكديگر مرتبط مي واسطة آن گفته عملي است كه به

گيـري گفتمـاني، بـسط      همواره ما را با نوعي موضـع    ،اما گفتمان به دليل پويايي آن     

ايـن  . كنـد  رو مـي  روبـه همسو يا واگـرا      روابط، تعامل بين نيروهاي همسو يا همگرا و نا        

د كه گفتمان را به كنـشي زنـده         شو هايي مي   ها و گستره    يجاد فشاره تنش گفتماني سبب ا   

 بـا  گر و كنـش گيرد ميپس در طول گفتمان است كه كنش گفتماني شكل . كند تبديل مي 

معناشناسـي   در كتـاب     مسحتي گـر  . شناساند  يش به ما مي   پتوليد معنا خود را بيش از       

نساني دنيايي است كـه فقـط بـه         دنياي ا « خود هم بر اين نكته تأكيد دارد كه          ساختاري

توان دنيا را انساني ناميد فقط به اين          اگر مي . واسطة معنادار بودن آن قابل توصيف است      

دهنـدة تفكـر       نـشان  مس ايـن ديـدگاه گـر      ).5(» .دليل اسـت كـه داراي معنـايي اسـت         

 دنيا و معنا به هم گـره خـورده و جريـاني زنـده را         ، چرا كه انسان   ؛ساختاري اوست   غير

گفتمان جايگاهي است كه اين سه عنصر دنيا، انـسان و معنـا در آن تجلـي                 . اند  م زده رق

   .يابند مي

گيري   كنشگر گفتماني را بايد شيوة حضوري در حال شكل        «دني برتران معتقد است     

حـضوري كـه در     . ئـي و تغييرپـذير    نيافته، جز  حضوري همواره ناقص، قطعيت   . دانست

با توجه به همة    . )53: 2000( ».ن، قابل دريافت است   محض تحقق آ   جاي گفتمان، به    جاي
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 يكـي از شـرايط اساسـي        ،اين توضيحات، حضور كنشگري كه در مبدأ گفته قـرار دارد          

اي بـدون     اگر گفته يا متن ابژة زباني است، حضور هيچ ابـژه          . گيري گفتماني است    شكل

 فعاليت گفتمـاني    پس حاصل . توليدكنندة آن اعتبار ندارد   ) سوژه(در نظر گرفتن كنشگر     

پردازي قرار دارد كه همـواره آن را فعـال            اي است كه در رأس آن گفته        گيري گفته   شكل

  .گذارد جا مي  پاي خود را در آن بهبرد و رد ، به پيش ميكرده

را اي جز بررسي بنيـادي نـشانه و تحـوالت آن               اينك براي تفهيم اين تعريف چاره     

 - و راه را بـر نـشانه       كننـد    مـي   معنـا تبـديل    -نـشانه همين تحوالت نشانه را به      . نداريم

  . گشايند معناشناسي گفتماني مي

نشانه از نظر سوسور
5

   

  :دانست سوسور نشانه را تركيبي از دال و مدلول مي

  . دال از نظر سوسور همان تصور آوايي است: دال

  . تصور ذهني استاو  از نظر :مدلول

 پـس  ،دال و مدلول هر دو تـصور باشـند  ده است   كرگونه كه سوسور تعريف      اگر آن 

 در حالي كه اين تعريف با مثال بسيار مشخصي كه سوسور براي             ؛هر دو انتزاعي هستند   

ناپذير     سوسور براي جدايي  . كند كمي در تناقض است      تفهيم رابطة دال و مدلول بيان مي      

 هـر گـاه     او معتقد اسـت   . كند  بودن دال و مدلول از مثال پشت و روي كاغذ استفاده مي           

اي   امـا، كاغـذ نـشانه     . يما  كردهزمان از هم جدا      كاغذي را پاره كنيم، دال و مدلول را هم        

تناقض مهم ديگر اين مثال در ايـن اسـت          .  است ديدني چون ملموس و     ؛انتزاعي نيست 

كه كاغذ عالوه بر دارا بودن شكل
6

 از ماده
7

 . هم تشكيل شده است

ه همين رابطة دال و مدلول بپردازيم، ديگـر بـين     اما اگر بخواهيم از ديدگاه الكاني ب      

بر آن  بر خالف سوسور، الكان     . ناپذيري معنا ندارد    اين دو وجه نشانه وحدت و جدايي      

به همين دليل او در طرح خـود دال         .  عبور از دال به مدلول بسيار دشوار است        است كه 

 »كنـد   ز يكديگر جدا مي   كه دو طبقه را ا    «واسطة خطي افقي، همانند آنچه       و مدلول را، به   

دهد تا بر اين نكته تأكيد كند كه هيچ وحـدتي بـين دال و مـدلول                    نشان مي  )494: 1999(

شناسان براي اثبات ادعاي عدم وحـدت بـين دال و مـدلول از مثـال                  برخي زبان . نيست
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، در زبـان     ايـن  بـر اسـاس   . كننـد   تغييرات دالي بدون هيچ تأثيري بر مدلول استفاده مـي         

هـاي متفـاوتي هـستند كـه      هاي دستشويي، توالت و سرويس بهداشـتي دال         ژهفارسي وا 

واژة شير در زبـان فارسـي      به همين ترتيب، دال يكساني مانند       . ندا  داراي مدلولي يكسان  

  . هاي متفاوتي مانند شير خوراكي، شير درنده و شير آب را در پي دارد مدلول

 نـشانه اسـت و ايـن ارزش يعنـي            ارزش  تابع ،ارتباط بين دال و مدلول نزد سوسور      

از نظـر رابطـة     . هاي ديگر قرار دارد    اينكه دال و مدلول همواره در تقابل با دال و مدلول          

زماني  هم
8

ولـي از نظـر رابطـة درزمـاني        . هاي زباني تغييرناپذير و ثابت هستند      ، ارزش 
9

 

 دهـد   ند مي پيواي كه دو وجه نشانه را به يكديگر            يعني رابطه  ؛ها در تحول هستند    ارزش

  . تواند از هم فرو پاشد مي

ها در    نشانه: نكتة مهم ديگر در نشانة سوسوري انزوا، انقطاع و منفك بودن آن است            

ايند زباني و يا پروسة    اي سيستمي قرار دارند و خارج از فر         رابطه
10

.  مـورد نظـر هـستند      

ـ    . شـود    مفهوم سيستم در نظام سوسوري از تعريف ارزش ناشـي مـي            شانه اگـر ارزش ن

ناشي از شبكة روابط تقابلي در زبان است و اگر چنين شـبكة تقـابلي بـر اسـاس نظـام                     

شـده را    ها سيستمي تثبيـت     زماني تثبيت شده است، پس مجموعة شبكة تقابلي نشانه          هم

 نـشانة سوسـوري مرجـع را حـذف          توضيح اين نكته نيز الزم است كه      . دهد  تشكيل مي 

   .ل نيستئ براي آن جايگاهي قاكرده،

نـشانة الزامـي از     . دو ويژگي مهم نشانة سوسوري اختياري و الزامي بودن آن اسـت           

رابطة بـين دال و  : اي الزامي است  يعني اينكه رابطة بين دال و مدلول رابطه ،نظر سوسور 

 .الزم و ملزوم است و به خاسـتگاه مـادي نـشانه هـيچ ارتبـاطي نـدارد                  اي  مدلول رابطه 

 از اين واژه براي ناميـدن آن        ناگزيرنداند، همه     ا گاو ناميده  اي حيواني ر    وقتي در جامعه  (

  هـم   نشانة اختياري يعني اينكه رابطة بين دال و مـدلول اختيـاري            .)حيوان استفاده كنند  

 .است و نظام ارزشي قادر به توجيه اين رابطه نيست يا دليـل مـوجهي بـراي آن نـدارد                   

 la vache هـا همـان حيـوان را    انـسوي كـه فر  نامنـد، درحـالي   ها گاو را گاو مي ايراني(

يعنـي دال   ( كه اگر پشت و روي كاغذ        اما پرسش اصلي اينجاست   ) .خوانند   مي ]الواش[

) حتـي درون يـك زبـان      (ناپذيرند، چگونه است كـه        و جدايي   به هم چسبيده  ) و مدلول 

چندين دال زباني مدلولي يكسان و چندين مدلول زباني دالـي مـشابه دارنـد؟ پرسـش                 
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ح و دوبعـدي پنداشـت؟ اگـر        اين است كه آيا كاغذ سوسوري را فقط بايد مـسطّ          ديگر  

هـا برشـي     شكل و يا مارپيچ داشته باشـيم و در هـر يـك از آن               كاغذي خميده، حلزوني  

كنند؟ در مثـالي       مي پيرويافتد؟ آيا باز هم دال و مدلول از يكديگر            بزنيم چه اتفاقي مي   

هايي مانند پختگي و خامي داشته        توانند مدلول    مي »جوان« و   »پير«هايي مانند    ساده، واژه 

امـا  . هايي مثل ضعيف و قدرتمند دارند        ولي همين دو واژه در بافتي ديگر مدلول        ؛باشند

شويم، تكليـف چيـست؟        مواجه مي  »تر  كمي جوان « و   »تر  كمي پير «هاي      كه با واژه   زماني

. اي داريم   اي طيفي و درجه      رابطه در اينجا  توان برشي مستقيم در زبان زد؟       آيا باز هم مي   

بـه همـين دليـل اسـت كـه          . آيـد   شكل و يا مارپيچ پيش مـي        همان بحث كاغذ حلزوني   

گاهي رابطة بين دال و مـدلول بـر         . اي نيست   گوي همة نيازهاي نشانه    ساختگرايي پاسخ 

ر اي ناپيوسـتا    تير و سير رابطه   . دشو  اساس پيوستار و گاهي بر اساس ناپيوستار تبيين مي        

اي   امـا پيـر و جـوان رابطـه        . اي وجـود نـدارد      ها هيچ چيـز واسـطه       يعني بين آن   ؛دارند

 عالوه بـر    ؛تدريج پير شده است     پير زماني جوان بوده و به      فرد چرا كه    ي دارند؛ پيوستار

    .تر اين ممكن است او پيري باشد از هر جواني جوان

د اين است كـه     كرآن دقت   نكتة مهم ديگري كه در تعريف سوسور از نشانه بايد به            

احساس . كند ما را به نظام ديداري و تصور ذهني به نظام رواني هدايت مي        تصور آوايي 

سـازند و     هـا را مـي     شـناختي، دال    و ادراك ما از دنياي بيرون، اشكال فيزيكي و زيـست          

هـا   ها و احساسات دروني، مـدلول    احساس و ادراك ما از دنياي درون، مفاهيم، برداشت        

تواننـد قـالبي و مكـانيكي      نـد و نمـي    ا  احساسات به حوزة عواطف مربـوط     . سازند  يرا م 

  د كه كرهمچنين بايد به اين نكته اعتراف  .باشند

ل مربـوط بـه     ئكنـد بـه دليـل مـسا         اگر سوسور مرجع را از بحث نشانه حذف مـي         

شـناخت از سيـستمي كـه نـشانه در آن جـاي             . شناسي مطالعات زباني است     روش

در حقيقـت، كنـار   . دهـد  يچ اطالعي به ما در مورد واقعيـت آن نمـي        گرفته است ه  

ل بودن  ئشناسي استقالل قا   شناختي يعني براي زبان     گذاشتن مرجع در بررسي نشانه    

  .)29: 1998فونتني، (و در جهت احراز هويت علمي آن قدم برداشتن 
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يرس پينشانه از نظر 
11

   

يـرس    پـي دانست،    وم بين دال و مدلول مي     كه سوسور نشانه را رابطة الزم و ملز        درحالي

چيزي اسـت كـه بـه جـاي         «او   يعني اينكه نشانه از نظر       ؛داند  متقارن مي   آن را رابطة غير   

 تعريف  اين» .گردد  اي برقرار مي    براي كسي تحت عنواني يا بر اساس رابطه        چيز ديگري 

روجهي ي بر خالف نشانة سوسوري دووجهي نيست و چهـا         يرس  پيدهد نشانة     نشان مي 

. اي   تحت عنواني يا بر اساس رابطـه       .4 براي كسي؛    .3 چيز ديگري؛    .2 چيزي؛   .1:  است

كنـد و آن را       ، بر خالف سوسور، بحث مرجع را از حوزة نـشانه حـذف نمـي              يرس    پي

گونـه    ايـن  يـرس را    پي  از نظر  نشانه توان تعريف   در واقع، مي  . طور كامل در نظر دارد     به

اي پويا   ابژه: كردتفسير  
12

، يعنـي ابـژه يـا مـوقعيتي كـه بـا آن              )ها اي از ممكن    مجموعه (

ايـن  . دشـو    يعني چيزي كه معرف آن است، مرتبط مـي         ،شويم، با بازنمود آن     رو مي  هروب

تـرين   همين زاوية ديد است كه مهم   . گيرد  ارتباط از زاوية ديد يا نقطه نظري صورت مي        

فـوري  ةمان ابژ اين وجه مهم ه   . كند   پويا را انتخاب مي    ةوجه ابژ 
13

تـصوري ذهنـي از      (

 تفسير ،آنچه ضامن اجتماع بين ابژة فوري و بازنمود آن است         . است)  پويا ةابژ
14

 ناميـده   

 يعنـي   ؛ گزينشي اسـت   ة فوري ابژ  ة و ابژ  ، بنيادي ة پويا ابژ  ة، ابژ يرس    پياز نظر   . شود  مي

آن را انتخـاب    هايي كه ابژة بنيادي دارد فقـط يـك وجـه              كه از بين همة پيچيدگي     زماني

معنـاي   بهشايد گزينش . ايم گذاريم، دست به گزينشي فوري زده       كنيم و به نمايش مي      مي

ابـژة فـوري    . ي يك ابژه باشد   زمان همة وجوه كيفي و كم       ة هم ئپرداز در ارا     گفته ناتواني

 پـس   ؛گيرد  ساختة ذهن است و اين ساختگي بر اساس همان بازنمود در ذهن شكل مي             

نشانه زمـاني نـشانه اسـت كـه قابليـت           « يرس ،   پياز نظر   . ن سوژه است  ابژه ساختة ذه  

داكرو و شَـفَر،    ( ».داشته باشد  كه به او قدرت شكوفايي ببخشد،      را   اي ديگر   انتقال به نشانه  

 بـدون   ،آيا چنين انتقالي بدون دخالت سوژه ممكن اسـت؟ عـالوه بـر ايـن              ). 215: 1995

ايان است و با خطر تبـديل بـه هـرج و مـرج              پ  دخالت و نظارت سوژه چنين انتقالي بي      

  . شود  مواجه مي

د و بـر  شـو     ديناميك برقرار مـي    ة ادراكي با ابژ   -ياي حس     در نظرية سوسور نيز رابطه    

 و يـا همـان   ،ابژة فوري همان تصور ذهني. گيرد اساس آن است كه ابژة فوري شكل مي  
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ناقص فقط بـه ايـن دليـل        . است) ابژة بنيادي (تصور ناقص و ضعيف از دنياي ديناميك        

  .ها انتخاب و به ذهن معرفي شده است هاي ابژه فقط يكي از آن كه از ميان همة ممكن

عنوان نقصان قابل ذكـر اسـت و بـه همـين         ي دو نكته به   يرس    پياما در نقد ديدگاه     

 جايگـاهي بـراي     .1:  معناشناسي گفتمـاني سـخن گفـت        -توان هنوز از نشانه     دليل نمي 

گيرنـد     ادراكـي شـكل مـي      -هاي حسي   پايگاهي كه از آنجا همة فعاليت      مثابة جسمانه به 

ينـد معنـا    اتوان براي فر     نظامي كه بدون آن نمي     ؛ غياب نظام ارزشي   .2 ؛ديده نشده است  

  . ل بودئهيچ هوشمندي قا

نشانه از نظر يلمسلف
15

   

نـاوين   و ع  ، در مـورد نـشانه تكميـل        را  نظرية سوسـور   ،شناس دانماركي   زبان ،يلمسلف

 نشانه منفك نيست و     او،به اعتقاد   . كرده است و مدلول پيشنهاد     جديدي را به جاي دال    

انـداز    اي را بـه چـشم       انداز نشانه    او چشم  ،به همين دليل  . توان آن را منزوي دانست     نمي

سطح بيان  :ل است ئاو براي زبان دو سطح قا     . دهد  زباني تغيير مي  
16

 و سطح محتوا   
17

بر . 

دال صورت بيان و به جاي مـدلول صـورت محتـوا را پيـشنهاد                به جاي او  اين،  اساس  

 بـين دو دنيـاي      پيونداي يعني     زبان رابطة بين اين دو سطح است و چنين رابطه         . كند  مي

مـرزي  ؛   نيـست   مرزي از قبل مشخص و قطعـي       مرز بين بيرون و درون    . بيرون و درون  

اي اسـت،   يي به چيزي يا واقعـه  هر بار كه او به دنبال اطالق معنا     ،است كه توسط سوژه   

  .به عقيدة يلمسلف، اگر سطح محتوا و سطح بيان. گيرد صورت مي

جانبـه و الزامـي وجـود         ها ارتبـاط دو     در تماميت خود در نظر گرفته شوند، بين آن        

زمان حضور نداشته باشند، زبان وجود        در واقع، اگر اين دو سطح به طور هم        . دارد

اي متقابـل     اي از بيان رابطه     اي از محتوا و هر قطعه       قطعهاما بين هر    . نخواهد داشت 

تواند بدون هيچ نيـازي   يك فكر مي. اما هيچ كدام الزمة ديگري نيست   . وجود دارد 

تواند بدون نياز به محتوا وجود        طوركه يك بيان مي     به بيان وجود داشته باشد؛ همان     

ر كـردن، صـحبت     توان بدون صحبت كردن فكر كرد و بـدون فكـ            مي. داشته باشد 

   .)77: 1985( نمود



   8شمارة/ 2 سال                                                                                       42

ـ                 يـشتري جـايي ب   هبه همين دليل است كه دو سطح صورت و محتـوا از قابليـت جاب

د تا بـه خـشم او       شو پي كسي سبب مي   رد كه فريادهاي پي   براي مثال زماني   ؛برخوردارند

اما اگر خشم كسي بـا      . پي ببريم، فرياد همان سطح بيان و خشم همان سطح محتواست          

، خشم ديگـر سـطح      باشد از زبان مثل ميزان انزجار، تنفر، يا كينه در ارتباط            بعد ديگري 

 سطح بيان است كه با كينه و نفرت يعني سـطح محتـوا              ؛ بلكه دهد  محتوا را تشكيل نمي   

به همين ترتيب اگر كينه و نفرت سـبب انتقـام شـوند، انتقـام سـطح                 . مرتبط شده است  

اين مرز غيريقيني همان موضـعي اسـت كـه        . نفرت سطوح بياني هستند    محتوا و كينه و   

 يعنـي بـر اسـاس همـين         ؛دشـو   سوژه هنگام مواجه شدن با دنيايي از آن برخوردار مـي          

ند و ديالوگي بـين ايـن دو        ا  موضع سوژه است كه دو دنياي بيرون و درون قابل تعريف          

ي گيـر   اساس موضع  در واقع، مرز بين دو دنياي بيرون و درون بر         . گيرد  دنيا صورت مي  

اي    جـسمانه  ؛گيرد  شكل مي )  ادراكي است  -ياي حس   موضعي كه تابع رابطه   (اي    جسمانه

  .  داردجايي  جابهكه قابليت

نشانه از نظر گرمس
18

   

يافتـة    توصيف پايـان  . هر توصيفي يا بايد قسمي از دنيا را نشانه رود يا قسمي از وجود             «

وصـيف كامـل قـسمي از       گيري شناخت از دنيـاي بيـرون و ت          قسمي از دنيا سبب شكل    

هـايي حـضور      الزمـة چنـين توصـيف     ..... گردد مي وجود سبب پي بردن به دنياي درون      

گـرمس در تكميـل سـطح       ). 120: 1986گـرمس،   (»  ....پردازي فردي يا جمعي اسـت       گفته

 نــشانه-زبــاني يلمــسلف، ســطح بيــان را بــرون
19

 نــشانه-ســطح محتــوا را درون، 
20

 و 

را ) جسمي تخيلي و نه جسمي واقعـي       حضور(داز يا سوژه    پر  گيري انتزاعي گفته    موضع

 نشانه يعني جسمانه   -در ارتباط با اين دو نشانه جسم      
21

جسمانه پايگاهي است   . نامد   مي 

جا   جابه و از آنجاست كه مرزهاي معنايي        جاي گرفته  آن   دركه احساس و ادراك سوژه      

  .شوند مي

    دنيـايي كـه در آن جـسمانه بـا     ؛ ادراكـي اسـت  -يمعنا در آغاز نيازمند دنيايي حـس 

 سازد كه مرزهاي آن پيوسته قابليـت         معنا را برقرار مي    -نشانه گيري خود دو كالن     موضع

دنيـاي  (نـشانه   -نـد از درون ا  معنا كه عبارت -نشانه اين دو كالن  . دارند جايي هباالي جاب 
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 -وندر.  هر يك فرمي مخصوص بـه خـود دارنـد          ،)دنياي برون ( نشانه   -و برون  )درون

معنا كنـشي اسـت كـه       .  نشانه فرم دنياي طبيعي را دارد      -نشانه فرم زبان طبيعي و برون     

واسـطة حـضور     بـه شود؛ اين ارتباط      مي معنا   -نشانه سبب اجتماع و ارتباط اين دو كالن      

جسمانه اين قابليت را    . دشو  ي م  انجام پرداز  اي يعني جسم انتزاعي سوژه يا گفته        جسمانه

 -نـشانه   معنا متعلـق باشـد و بـين ايـن دو كـالن             -نشانه ه هر دو كالن   زمان ب  دارد كه هم  

 -نـشانه  راحتي از دو كالن    توان به   اگر مي . پردازد  گيري مي   ت كه جسمانه به موضع    سمعنا

كنـيم همـه چيـز        دنيايي كه ما زندگي مي    در   تنها به اين دليل است كه        ،معنا سخن گفت    

بنـدي دخيـل      م در اين معناسازي و مفـصل      شده و معنادار است و خود ما ه        بندي  مفصل

 معناها اين است كه هر بار كـه مـا           -نشانه بسيار مهم در بحث اين كالن       اما نكتة   . هستيم

، به بازي دوبـاره بـا       كنيم  برقرار مي از زاوية ديدي و يا موضعي با دنياي پيرامون ارتباط           

 كاركرد گفتمـاني  ر واقعد. دهي به معناست   كه منشأ شكلپردازيم  مي زبان و كنش زباني   

   .زبان بر همين بازي پيوسته با معناهاي موجود استوار است

  تطابق دو سطح زباني 

كـه رنـگ     تـا زمـاني   .  همواره با هم تطابق دارند     ،اگر چه سطوح زباني ناهمگون هستند     

امـا وقتـي    . گيـريم   معنايي جز خودش ندارد، ما چيز جديدي در مورد دنيا ياد نمي            قرمز

اينجاسـت  . آمـوزيم    مي رو  پيشناي خشم بدهد، چيز جديدي را در مورد دنياي          قرمز مع 

دهـد تطـابق      همـين موضـوع نـشان مـي       . دشو   هاي نشانه مطرح مي     كه ناهمگوني محتوا  

سطوح زباني چيزي نيست كه از قبل قطعي شده باشـد، بلكـه بـا توجـه بـه شـرايط و                      

توانـد بـا خـشم،       نگ قرمـز مـي    براي مثال، همين ر   . گيرد  كاركردهاي گفتماني شكل مي   

 يعنـي   باشد؛در ارتباط   ...  و  عبور ،عشق، انقالب، ايثار، شهادت، خطر، توقف، ممنوعيت      

تـوان    شود و عنـواني كـه مـي          اجتماعي است كه ساخته مي     ،اجتماع بين دو سطح زباني    

 معنايي-كاركرد نشانه ،براي تجمع اين دو سطح زباني در نظر گرفت
22

  .  است

 اما به محـض اينكـه   ؛ها اختياري است  رابطة آن، از تجمع اين دو سطح در واقع قبل  

 در اينجـا انتخـاب      زيـرا  شـود؛   هـا الزامـي مـي       ديگر رابطة آن   ،گيرد  شكل مي  اين تجمع 

هـاي   ممكـن   از ميـان همـة      ،صورت گرفته است و كنشگر زباني در رابطة بين دو سطح          



   8شمارة/ 2 سال                                                                                       44

اكي ي بودن رابطة سطوح زبـاني حـ       بحث اختيار . ها را برگزيده است    معنايي يكي از آن   

ـ     گيري  عف ما در تصميم    ض است از  هـاي   كـارگيري يكـي از ممكـن       ه جهت انتخاب و ب

   .هاي موجود ممكن معنايي از ميان همة 

  هاي رابطة سطوح زباني ويژگي

  :  استهاي زير هايي با ويژگي رابطة سطوح زباني رابطه

اي   حدود و بروزي حـداقلي يـا كمينـه        تواند م    صورت بيان مي   :رابطة محدود و متكثر   . 1

 حالـت نيـز     عكس اين . تواند گسترده و متكثر باشد      داشته باشد و صورت محتوا مي     

 سـطحي   ،بيـان    صـورت    عنـوان    قرمـز بـه    در مثالي كه پيشتر گفته شـد      . ممكن است 

مثـل خـشم، شـرم، تـرس،      ؛  اي است كه محتواي آن متكثر و نامحـدود اسـت            كمينه

عنوان صـورت محتـوا      خشم نيز به  .  ...ار، شهادت، عاشورا و   هيجان، عشق، خطر، ايث   

هاي بيان متكثـري مثـل فريـاد زدن، سـرخ شـدن، رو برگردانـدن،                 تواند صورت   مي

  . داشته باشد... پوزخند زدن، سكوت سرد و 

واسـطة آن بـه     ژستي كه با تكان سر همراه است و بـه         : شناختي  رابطة فرهنگي و هستي    .2

در فرانـسه بـراي   .  ژست فرهنگي اسـت ،گوييم  مي»نه«هيم و  د  كسي پاسخ منفي مي   

كه   درحالي ؛گيرد  حركت سر به شكل افقي و به چپ و راست صورت مي            »نه «گفتن

 گفتن با حركت سر به شـكل عمـودي و از پـايين بـه                »نه« همين   ايرانيدر فرهنگ   

  مثال ديگر اين است كـه در همـه جـاي دنيـا وقتـي روي ماشـيني نوشـته                    .ستباال

مجـسم  هـاي بيمـه در ذهـن          بالفاصـله شـركت    ،شود بيمة آيندگان يا بيمـة دانـا         مي

زمان يا بيمة     امام  خوانيم بيمة     روي ماشيني مي  گاهي   ولي در فرهنگ ايراني   . شود  مي

 متعلق بـه باورهـاي فرهنگـي و مـذهبي           ،امام رضا كه به هيچ شركتي مربوط نيست       

در اينجا سطح بيان    . آورد  وجود نمي   هيچ تضميني هم در جبران خسارات به        و است

شـناختي    اي هـستي     بلكه رابطـه   ،با سطح محتوا در شكل كاربردي زبان تطابق ندارد        

به همين دليل، در صورت بـروز خـسارت، هـيچ           . دشو  بين دو سطح زبان ايجاد مي     

گونـه   شناختي، پيوند كنشگر با هستي آن در رابطة هستي. يستتعهدي متوجه كسي ن 

گونــه كــه قــوانين و  نــه آن بــاور داردرا كنــد و آن  ي را درك مــياســت كــه هــست
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 سـيال بـودن   اين امـر    . كنندة نوع ارتباط ما با دنيا هستند       قراردادهاي اجتماعي تعيين  

 دو  :دهـد       شان نشان مي    شناختي  سطوح زباني را با توجه به كاركرد فرهنگي و هستي         

همـين ويژگـي    . مندنـد  مـدار و وجـودي بهـره        سطح زبـان از نـوعي رابطـة هـستي         

عنوان عنصري مكـانيكي     د تا زبان ديگر نتواند به     شو   مدارانه است كه سبب مي     هستي

كنـد كـه      مدارانة نشانه، زبـان را بـه جريـاني تبـديل مـي              ويژگي هستي . مطرح باشد 

در مثالي كه در مورد بيمه      . احساس و ادراك و عواطف از حضوري باال برخوردارند        

هـايي مثـل بيمـة       شناسانه است كه ما را با گفتمان        حضور هستي طور دقيق     به آورديم

  . كند ميامام رضا، بيمة امام زمان و بيمة دعاي مادر مواجه 

 ؛اي واقعـي اسـت       مثل رابطة عكس فرد با خود فرد كه رابطـه          :رابطة واقعي و توهمي    .3

 شخصيت ورِكاريكات. سازد مي مياي توه كه كاريكاتور فرد با خود فرد رابطه    درحالي

 محتوا يا مفهومي از شخصيت آن فرد اسـت و خـود فـرد سـطح صـورت                   ،سياسي

 صورت بـراي محتـوايي ديگـر نيـز          اما همين كاريكاتور در جاي ديگر سطح      . است

تواند سطح محتوا براي صورت يا فرمي         بار كاريكاتور مي    به ديگر سخن، يك    است؛

د سطح صـورت بـراي محتـوايي        تواند خو   بار ديگر همين كاريكاتور مي     باشد و يك  

  . آيدشمار   ديگر به

توان چراغ قرمز راهنمـايي و راننـدگي را            مثال مي  براي: اي  رابطة قراردادي و استعاره   . 4

كـه    درحالي ؛اي قراردادي دانست   هدر ارتباط با ايست، توقف و يا عبور ممنوع، رابط         

 ،لت و يا پول و قـدرت       پول و ذ   نيزهويتي و     رابطة بين پول و سقوط و يا پول و بي         

به همين دليـل اسـت كـه اسـتعاره بـا حركـت و پويـايي            . اي است   اي استعاره   رابطه

يكي از كاركردهاي مهم استعاره اين است كه با قرار دادن سـطوح             . شود  شناخته مي 

زدايي كند و به اين ترتيب از انجماد          بياني نامتجانس در كنار يكديگر از زبان آشنايي       

ين دليل است كه رابطة سطوح زباني با استعاره         مبه ه . دوگيري نماي  زباني جل  سطوح

حـضورش   يـا  عطر نگـاهش فـضا را پـر كـرد    هايي مانند   در گفته . شود  دگرگون مي 

بينيم كه دو سطح بيان از دو حوزة متفاوت       ، مي گهوارة وجودم را به حركت در آورد      

 »وجـود « و   »نگـاه « زيـستي، محتـوايي جديـد بـه        گيرند و اين هـم      كنار هم قرار مي   

  . بخشد كه منجمد و تكراري نيست مي
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اي و سطح ديگر      اي كمينه   گونه تواند به    يك سطح زباني مي    :اي  اي و بيشينه    رابطة كمينه  .5

اي   اي و يا بيشينه     گاهي هم هر دو سطح از نوع كمينه       . دشواي ظاهر       به شكلي بيشينه  

مثـل  در  . كنـد   خوبي بيـان مـي       به  كه اين رابطه را    هستمثال بسيار معروفي    . هستند

 كه حـاكي از     روييم   روبه اي  بيشينه ، ما با سطح بياني    »هركه بامش بيش برفش بيشتر    «

اي و     كـه آن هـم بيـشينه       ،اين سطح بيـان بـا سـطح محتـوايي         . استد و زيادت    تعد

هرگز نخـورد آب    «اما در مثل    . استمعناي دردسر و گرفتاري بيشتر است، مرتبط         به

از ) بلند بودن كه همان غـرور بـيش از حـد اسـت           ( سطح بيان    »بلند است زميني كه   

  از نـوع   )ي ناكام مانـدن اسـت     امعن نخوردن آب كه به   (اي و سطح محتوا       نوع بيشينه 

  .اي است كمينه

 قرار گـرفتن در مـوقعيتي بـاال هميـشه مثبـت             ،طور معمول   به :رابطة معمول و خاص    .6

در باورهاي مـذهبي و آيينـي       . همراه دارد   چون نجات، قدرت و سالمت را به       ؛است

ويـژه كـه خـدا و فرشـتگان را در آسـمان        بـه شود؛ پنداشته مينيز باال همواره مثبت  

شده و دوزخ هـم      انگاشته   به همين ترتيب، پايين همواره منفي     . كنيم  وجو مي   جست

اما هنگام حملـة دشـمن بايـد در زيـر           . ي سقوط است در پايين قرار دارد      امعن كه به 

. ترين نقطة مكاني قرار گرفت تا از نابودي، تهديد و مرگ نجات يافت             زمين و پايين  

  . اي خاص در وضعيتي خاص مواجه هستيم در اينجا ما با رابطه

 رابطة عيني دو سطح زبان را بر اساس كاركردي مكـانيكي و             :رابطة عيني و پديداري    .7

 زيـرا  كرد؛ها را از يكديگر جدا        آن اي كه نتوان    گونه  به كند؛    ميشناختي به هم مرتبط     

چنـين امـري اسـت كـه سـبب          .  اسـت  پديد آمـده  ها   اي الزم و ملزوم بين آن       رابطه

 مثـال چـراغ قرمـز       ؛ بـراي  شـود   شده در زبان مي     گيري معناهاي از پيش تعيين      شكل

در دهد و قـرار نيـست         راهنمايي و رانندگي هميشه معناي توقف و عبور ممنوع مي         

اما رابطة پديداري نه بر اساس شـناخت، بلكـه بـر    . ن معنا تغيير كندشرايطي اي هيچ  

و معنا را به جرياني غيرمنطقي و غيرشـناختي         شود    ياساس دريافتي شهودي ايجاد م    

ريزي نشده    اي است كه براي آن هيچ برنامه        در اينجا صحبت از رابطه    . كند  تبديل مي 

 نيست و بيشتر جنبة رخـدادي و  است و تابع هيچ برنامه و جريان روايي و يا كنشي        

 مثـال  ؛ ازجملـه هـاي فراوانـي در ادبيـات و هنـر وجـود دارد        مثـال . غيرمنتظره دارد 
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پروست به محض نوشيدن چـاي ناگهـان تغييـر          (معروف پروست در چاي و مادلن       

ناپـذير    گويا او به انساني متفاوت، نيرومند و شكـست        . كند  عجيبي در خود حس مي    

اي اسـت كـه       نشده  و محاسبه    مان معناي رخدادي و غيرمنتظره    اين ه . دشو  تبديل مي 

پـشت  «سـپهري هـم زمـاني كـه از          . )گيـرد   مـي  در ارتباط چيزها با يكديگر شـكل      

 او بـه چيـزي      .كنـد   مـي  همين رابطة پديداري را برقـرار        گويد،  سخن مي  »هيچستان

  . كه همگان امكان دسترسي به آن را ندارنداست دست يافته 

  )360: 1368سپهري، ( پشت هيچستانم   آييد اگر ميبه سراغ من 

كـه آن را در     -اي    اي است كه بر اساس آن حضوري جسمانه         رابطه :اي  رابطة جسمانه . 8

 دنياي بـرون را بـه       ،عنوان واسطة بين دو سطح زبان      به –باال جسمي تخيلي ناميديم     

ه بر اساس آن    گيري سوژه است ك     جسمانه همان موضع  . سازد  دنياي درون مرتبط مي   

 .شـود   مـي  معنا تـضمين     سيال بودن  و   يابد  ميجايي   همرزهاي بين دو دنيا قابليت جاب     

جـسمانه در   . توان باز هم در اشعار سـپهري جـست          در اين مورد مي   را  بهترين مثال   

 -درون(بـا سـطح محتـوا       ) نـشانه  -برون( سطح بيان    شود  ميگفتمان سپهري باعث    

 ايـن ارتبـاط دسترسـي بـه اصـل چيزهـا و يـا معنـاي                  واسطة  و به  پيوند يابد ) نشانه

  . شودپديداري كه همان معناي غيرقراردادي و ناب است ممكن 

  من در اين تاريكي 

  امتداد تر بازوهايم را 

  بينم زير باراني مي

  )389 همان،( كه دعاهاي نخستين بشر را تر كرد

بين دو دنياي بيرون    اي    واسطههمچون  ر  گ كنش »بازوهاي تر «گونه كه شاهديم،     همان

اي بـاالي خـود    گيرد و به دليـل قـدرت نـشانه    قرار مي) دعا(و درون ) تاريكي و باران  (

 اسـت، پيونـد     »دعاهـاي نخـستين   «سوژه را با معناي پديداري و اصيل دعـا كـه همـان              

ترين،   جا كند تا ما را با عميق       هقدر مرزهاي معنايي را جاب     جسمانه قادر است آن   . دهد  مي

  . ترين الية معنايي پيوند دهد ترين و ناب دوردست

رابطة اتيك  .9
23

 ،هاي مهم رابطة دو سطح زباني       يكي ديگر از ويژگي   : ) مرامي -سلوكي (

اتيك كه  . دشو  روابط بين كنشگران تنظيم مي     ،ويژگي اتيك آن است كه بر اساس آن       
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بب  سـ  ،همان از خود گذشتن و ديگري را در مركز حضور و معنـا قـراردادن اسـت                

انـداز آن قـرار       شمچـ د تا كنش معنا و باوري پيدا كند كه ديگري همـواره در              شو  مي

منـشي    كه بر اساس آن نگرش پهلوان     است  مداري دو اصلي      پنداري يا دگر    دگر. دارد

له ارزشـي بـه     ئهر مـس  « ،به عقيدة ژاك فونتني   .  شكل گرفته است   ايرانيدر فرهنگ   

ا در رابطـه بـا ديگـري تبـديل شـود،            ه  محض اينكه به توصيف و يا تحسين ارزش       

هر كاركرد، كنش و هـر نگرشـي كـه          ). 238: 2008( ». مرامي است  -اي سلوكي   لهئمس

نوعي ديگري را در مركز توجه خود قرار دهد،          پاي ديگري را به صحنه باز كند و به        

گذرد و يـا حتـي         ديگري از منافع خود مي     برايكنشگري كه   . كاركردي اتيك است  

هـاي    روايـت .  مرامـي اسـت    - داراي ويژگي سلوكي   ،اندازد  به خطر مي  جان خود را    

. هاست صادق هدايت از جملة آن     آكل  داشبسياري نيز در اين مورد نوشته شده كه         

چوپـان   يـك تـوان در قـصة فولكلور        مـي  بـاره در ايـن    را  ها    ترين مثال   يكي از ساده  

 » اعتقادي و ارجاعي   باور«دانيم روستاييان بر اساس       طوركه مي  همان.  جست دروغگو

ها بـه    آن.كنند   كه همان اعتقاد كمك به همنوع است، عمل مي         )70-61 :1385شعيري،  (

و بـه سـوي     كننـد     مـي  چوپان، كار خود را رها       »آي كمك «محض شنيدن فريادهاي    

دو بار اين حركـت صـورت   . شتابند محلي كه فرياد كمك از آنجا برخاسته است مي  

رود و كـاركرد اتيـك جـاي خـود را بـه       ه باور از بين مياما به محض اينك . گيرد  مي

و چوپـان تنهـا     شـود     مـي ، كنش خنثـي     )دانيم  كه علت آن را مي    (دهد    توجهي مي   بي

كمك بـه  (در اينجا فريادهاي چوپان و حضور روستاييان     . ماند تا فاجعه رخ دهد      مي

  . ندا اي اتيك دو سطح زباني هستند كه تابع رابطه) همنوع

   معنايي جديد براي مطالعة گفتماني - نشانهانداز شمچ

انداز جديـدي بـه روي مطالعـات معنـا      كند چشم بررسي رابطة دو سطح زباني ثابت مي  

منفـك،   هـاي    گونـه  مثابة  ها به   توان با نشانه    گشوده شده است كه بر اساس آن ديگر نمي        

بايد بـا ديـدگاه      بلكه    كرد؛ برخوردگسسته    ازهماي جدا افتاده و عناصر        واحدهاي كمينه 

اول اينكه  : چنين ديدگاهي دو ويژگي بسيار مهم دارد      . ها پرداخت  گفتماني به مطالعة آن   

در چنين نظامي عواملي مانند كنش،      . داند  مي) اي  پروسه(ها را تابع نظامي فرايندي        نشانه
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 ها، رابطة بين درونه و برونه، بافت و موقعيتي كـه در آن كـنش               كنشگران، تعامل بين آن   

هـاي فرهنگـي، نيروهـاي بازدارنـده و معـين،             يابـد، ويژگـي     شكل گرفته و تحـول مـي      

 دهنـد   هم مي دست به دست    ...  و اي   ادراكي، حضور جسمانه   -يآورد، فعاليت حس      روي

هـاي    هـا را در مجموعـه       سـپس نـشانه     و شوند  مي معنايي   -و سبب تحقق جريان نشانه    

 و پيونـدي كـه   رابطة بينشانها بر اساس   شانه يعني اينكه ن   كنند؛  ميبزرگ معنايي مطالعه    

توان   ديگر نمي اين،  بر اساس   .  معنادار هستند  ،دشو ها ايجاد مي   در بافت گفتماني بين آن    

را  مثـال مقولـة معنـايي     ؛ براي اي را به رابطة تقابلي تقليل داد        رابطة بين واحدهاي نشانه   

 به مقولة فعال سياسي تنـد و        توان  هاي سياسي مي   مثل مقولة مشاركت حزبي در فعاليت     

نيز بـين   اي طيفي  بلكه رابطه،اي تقابلي ندارند تند و معتدل فقط رابطه. دكرمعتدل تعبير 

شـعيري و   ( » معناشناسـي سـيال    –نـشانه   «ين اساس است كه     مر ه ب. دشو   ها برقرار مي   آن

تقاد و  در اع اي از شدت و اعتدال        در اين حالت، ما با درجه     . گيرد   شكل مي  )1388وفايي،  

دار باشد، معناي همـان       عالوه بر اين، اگر طيف معنايي جهت      . روييم  يا باور سياسي روبه   

 مثـال، فعـال حزبـي بـا       بـراي . تواند با توجه به بافت تغييـر كنـد          درجة باور سياسي مي   

 ، كه كشور در آستانة سقوط و تسليم به دشمن قرار دارد           اوضاعيانديشة تند سياسي در     

 اين تندي بيش از حد در انديشه و كـنش           .شودآتشه تبديل      دو  سياسيِ  فعالِ تواند به   مي

در مقابل، در   . كند   كشور جلوگيري مي   ؛ زيرا از نابودي   دشو  پنداشته مي مثبت و پسنديده    

 كشوري را در آسـتانة سـقوط قـرار دهـد، اعتـدال و                و تند  شرايطي كه انديشة دوآتشه   

تواننـد    هاي معنايي مي    بينيم كه مقوله    پس، مي . دشو  پنداشته مي روي است كه مثبت       ميانه

 گـرايش بـه ايـن    .بـسازند هـاي معنـايي را    با تكيه بر فرهنگ و بافت درجاتي از قطـب    

كـه در   طور  شـود؛ همـان    مثبت و يا منفي تلقـي        ،تواند با توجه به شرايط      درجات نيز مي  

ي نيـز گـرايش از      در جاي ،  شود   مي انگاشته به دوآتشه بودن مثبت      يجايي گرايش از تند   

اي تقابلي نيـستند، بلكـه طيفـي      تند و معتدل رابطه،بنابر اين. معتدل به سرد مثبت است 

 ،اگر مسير حركت طيفي مـسيري قطبـي از منفـي بـه مثبـت باشـد                . سازند  معنايي را مي  

اي براي اين دو قطب در نظر گرفت كه نه آتشي بودن و نـه سـرد بـودن                   توان آستانه   مي

. اسـت ) حرارت الزم بـدون افـراط     ( يعني موضعي پخته     ،ي بين اين دو    بلكه جاي  ؛است

اين پختگي همان مدبرانه عمل كردن است كـه در جـايي اقـدامي ضـربتي و در جـايي                    
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تـوان گفـت       مـي  ،با توجه به همة اين توضـيحات      . طلبد  شده را مي   اقدامي بسيار حساب  

 از تقابـل شـروع و بـه         ايـن تنـوع   . جهتي اسـت    بندي معنايي بسيار متنوع و چند       مفصل

  . دشو اي، قطبي و قدرت تقسيم مي هايي مثل طيفي، آستانه رابطه

  گيري نتيجه

شناسـي    عبـور از نـشانه    بـاب شـده در    بحث و با توجه بـه تحـوالت ذكر        در پايان اين م   

ساختگرا
24

كـه در   كـرد   توان به اين نكتة مهم اشـاره           معناشناسي گفتماني، مي   - به نشانه  

اي بـين      بلكه رابطـه   ؛ديگر زبان بر رابطة بين دال و مدلول مبتني نيست         ديدگاه گفتماني   

گيرد كه بر اساس آن مرزهاي معنايي پيوسته از           دو سطح بيان و محتوا در زبان شكل مي        

جـايي    جابـه  و همواره داراي قابليت      گيرد  ميطريق كنشگر گفتماني مورد بازنگري قرار       

ها كنشگر گفتماني    تي هستند تا به واسطة آن     ديگر، دو سطح زباني فرص    عبارت    به. است

تـرين   مهـم .  دسـت زنـد   و از طريق زاوية ديد خود به معناسازي       بپردازدگيري    به موضع 

اي دالـي و مـدلولي اسـت و آبـشخور             كه متشكل از رابطه   -تفاوت نظام سيستمي زبان     

پويا، سيال و   يندي،  ا با نظام فر   ـرود  شمار مي  شناسي ساختگرا يا كالسيك به      شانهاصلي ن 

 معناشناسـي  -سـت و نـشانه  ة دو سـطح بيـان و محتوا  كه مبتني بر رابط  ـ  پديداري زبان

مـستقيم  مـسئول  سـت كـه   مداري ا  ـ در حضور زنده و موضع گفتماني بر آن تكيه دارد

هـاي    در واقع، رابطه  . توليدات گفتماني بر اساس تعامل و مذاكره بين سطوح زبان است          

د شـون   مـي سـبب   ... اي، فرهنگـي، تـوهمي، سـيال و           ي، جسمانه شناختي، پديدار  هستي

 و بـه ايـن ترتيـب        گيردپرداز قرار     مدار گفته   سطوح زباني تحت نظارت و كنترل موضع      

  .شناسي گفتماني تحول يابد معنا -شناسي ساختگرا به نشانه نشانه

  ها نوشت پي

1. Praxis énonciative 
2. Sémiotique Narrative 
3. Présence 
4. énonciation 
5. Ferdinand De Saussure 
6. Forme 
7. Substance 
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8. Synchronique 
9. Diachronique 
10. Procès 
11. Charles S. Peirce 
12. Objet Dynamique 
13. Objet Immédiat 
14. Interprétant 
15. Louis Hjelmslev 
16. Plan de l'expression 
17. Plan du contenu 
18. Algirdas Julien Greimas  
19. l'extéroception 
20. l'intéroception 
21. le corps propre 
22. Sémiosis 
23. Éthique 
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