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چکيده
نشانه -معناشناسی ،حوزة مطالعاتی جدیدی است در زمینة تبیین کارکرد الیههای زیرین نشانهها و
دست یافتن به روابط متقابل نشانهها و دستاورد آن ،چگونگی ظهور معناست .بر این اساس ،به
چارچوبی در حوزة نشانه -معناشناسی نیازمندیم تا بتوانیم به فرایند زایشی معنا در متن ادبی دست
یابیم .به رغم تمایز دو دیدگاه در زمینة «تعیّن معنا» بر پایة نظریة نشانهشناسی سوسور و «عدم تعیّن
معنا» ،بر پایة باور به الیههای تاریك و رازناکیِ متن  ،بر اساس دو نظریة نشانهشناسی ساختارگرای
سوسوری و پیرسی و شالودهشكنی پساساختارگرای بارتی و دریدایی ،میتوان معیارهایی در فهم متن
ادبی ،چگونگی ظهور معنا و سنجههایی در تبیین ساختارهای زبانی متن و نشانههای ادبی و تمایز بین
داللت «لفظ» بر معنا در «اثر زبانی» و داللت «نشانه» بر معنا در «اثر ادبی» و دو نظام نشانهای زبانی و
ادبی ارائه کرد .به کمك پیوند بین نشانه و معنا و چهار «معیار نشانهای»« ،معیار ساختاری»« ،معیار
نقشی» و «معیار ارزشی» ،میتوان به تحلیل چگونگی ظهور معنا و نهایتاً فهم و تأویل متن ادبی دست
یافت .از این رو ،دست یافتن به مبانی نشانه -معناشناسی ،بر اساس چهار مقولة «نشانه»« ،ساخت»،
«نقش» و «ارزش» و چهار معیار نشانهای ،ساختاری ،نقشی و ارزشی ،در تحلیل فرایند زایشی معنا،
هدف این پژوهش است؛ چهار مقوله و معیاری که برای نخستین بار علیمحمد حقشناس برشمرده
است.
کليدواژه :نشانه -معناشناسی ،معیارهای نشانهشناسی ،ساختار ،نظام نشانهای ،فرایند زایشی معنا.
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حكیم سبزواری
تاریخ وصول 1331/50/11 :ـ پذیرش نهایی1333/56/17 :

m.alavi.m@hsu.ac.ir
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 .1مقدّمه
نشانهشناسی ،1رویكردی علمی و نظری است که به شناخت مبانی چگونگی ظهـور
معنا در اثر ادبی و تحلیل فرایند زایشی معنا منجر شود .این رویكرد ،ما را از نگاه صـرفاً
زبانشناسیِ دارای جانبداریهای یكسویه ،دور میکند .اهمیت نشانه و نشانهشناسی،
نظریهپردازان زیـادی هموـون فردینانـد دو سوسـور ،2ژاک الکـان ،3لـویی یلمسـ ،4
چارلز سندرس پیرس 0و گِرِمس 6را برآن داشت تا در خصوص این رویكـرد و ارتبـا
آن با جهان پیرامون ،به تحلیل و بررسی بپردازند .به این ترتیب ،دو دیدگاه وجود دارد:
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

« .1تعیّن معنا» ،بر پایة نظریة نشانهشناسی فردیناند دو سوسور و شكلگیری هر نشـانه از
یك دالّ (همان تصویرآوایی یا شـكل نوشـتاری آن) و یـك مـدلول (معنـای دالّ )Fو
اختیاری و قراردادی بودن رابطة بـین ایـن دو؛ « .2عـدم تعـیّن معنـا» ،براسـاس بـاور بـه
الیههای تاریك و رازناکیِ متن ،مبتنی بر نظریههایی مانند هرمنوتیك و شـالودهشـكنی
ادبــی دریــدا .بــه رغــم ایــن تمــایز ،بــر اســاس دو نظریــة نشانهشناســی سوســوری و
شالودهشكنی دریدایی و نیز پیوند دو حوزة نشانهشناسی ومعناشناسی ،میتوان به اصـول

 .1نشانهشناسی ،پیشینهای دیرینهتر از نیمة سده بیستم دارد و به اندیشههای فلسفی و منطقی در یونان و روم باسـتان
و در میان مسلمانان ،بهویژه ایرانیان بازمیگردد .دستکـم نظریـهپردازان مسـلمان در بح هـای منطقـی خـود بـه
تعری

دالّ و مدلول و داللت و تمایز آنهـا پرداختهانـد .حتّـی پـیش از آنكـه سوسـور اصـطنه نشانهشناسـی را

مطره کند ،بسیاری از دانشمندان علوم طبیعی در سدههای اخیر ،از این عنـوان اسـتفاده کردهانـد .در حـدود صـد
سال پیش ،فیلسوف پراگماتیست امریكایی ،چارلز سندرس پیرس ،اصطنه  Semiosisرا به کـار بـرد و از ایـن
اصطنه برای دانش نشانهشناسی استفاده کرد .همونین میتوان از این نظریهپردازان نام بـرد کـه هریـك تـأثیری
بسزا بر اندیشههای فلسـفی و علمـی نشانهشناسـی گذاشـتهاند :لـوی اشـتروس:انسانشناسـی و مردمشناسـی ،ژاک
الکان :روانکاوی ،بهویژه تكامل نظریههای فروید ،میشل فوکو :فلسفه ،روالن بارت :نظریـههای ادبـی و مباحـ
زیباشناسی.
2. Ferdinand de Saussure
3. Jacques Lacan
4. Louis Hjelmslev
5. Charles Sanders Peirce
6. Greimas
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و مبــانی تحلیــل فراینــد زایشــی معنــا دســت یافــت و بــه تبیــین ســاختارهای زبــانی مــتن
پرداخت.
 .1-1بيان مسئله
نشانهشناسی ،رویكردی نظری است دربارة داللت و تأویل نشانهها و مطالعة
نظامهای نشانهای  .این رویكرد ،افزون بر راه یافتن به حوزة ادبیات و متنهای ادبی ،به
زمینههای دیگری نیز وارد شده است؛ مانند نشانهشناسی سینما ،نشانهشناسی رسانه،
نشانهشناسی اجتماعی ،نشانهشناسی معماری ،نشانهشناسی تئاتر ،نشانهشناسی فرهنگی،
نشانهشناسی موسیقی و نشانهشناسی تصویر .این پژوهش درچارچوب نشانهشناسی
ادبیات گام برمیدارد و رویكرد پژوهشی این مقاله ،نظریة نشانه -معناشناسی گفتمانی
است .در دهههای اخیر ،حرکتی از نشانهشناسی ساختارگرا (که بر رابطة دالّ و مدلولی
تأکید میورزد و درآن ،معنای از پیش تعیینشده ،اهمیتی بسزا دارد) به سوی نشانه-
معناشناسی گفتمانی (که بر نظام فرایندی که بر رابطة بین سطوه زبانی صورت و معنا
تكیه دارد و معنا را تابع کشمكش و تنش سطوه زبانی میداند) شكل گرفته است.
نشانه -معناشناسی گفتمانی ،برآیند نشانهشناسی ساختارگرای سوسوری و پیرسی و
نشانهشناسی پساساختارگراست .لویی یلمسل  ،زبانشناس دانمارکی ،نظریة
نشانهشناسی سوسور را تكمیل و رابطة فرایندی دو سطح بیان و محتوا را جانشین رابطة
دالّ و مدلولی کرد (رک :شعیری .)41 :1311 ،نشانهشناسی یلمسلفی ،برخنف
نشانهشناسی ساختارگرا ،با اعتقاد به دو سطح بیان و محتوا ،رابطة دنیای بیرون و درون
را به رابطهای حسی -ادراکی و سیّال تبدیل کرد (نك :شعیری و وفایی.) 2 :1311 ،
آنوه در این پژوهش ،درپی آن هستیم ،دست یافتن به مبانی بنیادین تحلیل فرایند
زایشی معنا و چگونگی ظهورمعنا در متن ادبی ،برخاسته از نشانهشناسی ساختارگرای
گفتمانی است که با معناشناسی پساساختارگرا ،پیوندی تنگاتنگ دارد و براساس آنها
میتوان معنا را در چارچوب یك نظامِ دارای معیارهای برآمده از نشانه -معناشناسی
توصی

کرد .این معیارها عبارتاند از« :نظام»« ،ساختار»« ،نقش» و «ارزش» که از
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نشانهشناسی ساختارگرا و معناشناسی پساساختارگرا سرچشمه میگیرد .برآیند این دو،
نظریة نشانه -معناشناسی است که از یك سو ،بر جنبة همزمانی مطالعة زبان تأکید
میورزد و مطالعاتی زبانی و نشانهشناختی به دست میدهد و با نگرشی علمی ،جامع،
منسجم و دقیق بهوسیلة معیارهای نشانهای ،ساختاری ،نقشی و ارزشی ،به پیوند بین
نشانه و معنا ،عدم تأثیر ساختها و روابط دستوری و پیوند پیام اثر ادبی با جهان
درونمتنی ،به تحلیل فرایند زایشی معنا میپردازد .در این پژوهش ،میکوشیم بر اساس
نظریة نشانه -معناشناسی و با هدف بازشناخت و تبیین چهار مقولة «نشانه»« ،ساختار»،
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

«نقش» و «ارزش» و چهار معیار نشانهای ،ساختاری ،نقشی و ارزشی ،به کاربرد این
معیارهای چهارگانه در تحلیل داللت «لفظ» بر معنا و«نشانه» بر معنا در نظام نشانهای
زبانی و ادبی و نهایتاً تحلیل چگونگی ظهور معنا و فرایند زایشی آن در اثر ادبی فارسی
بپردازیم؛ حوزه ای که درآن ،پژوهشهای اندکی صورت گرفته است.
 .2-1پرسشها و روش تحقيق
این پژوهش ،بر پایة این پرسشها شكل گرفته است:
 مبانی نشانه -معناشناسی تا چه اندازه میتواند پژوهشگر را به نظریهای منسجمدربارة داللت و تأویل نشانهها و فرایند فهم متن برساند؟
 چهار مقولة «نشانه»« ،ساختار»« ،نقش» و «ارزش» و چهار معیار نشانهای،ساختاری ،نقشی و ارزشی  ،چه جایگاهی در فهم و دریافت متن ادبی ،تحلیل فرایند
زایشی معنا و تمایز بخشیدن اثر زبانی و اثر ادبی دارند؟
 تمایز بین داللت «لفظ» بر معنا در «اثر زبانی» و داللت «نشانه» بر معنا در«اثر ادبی»و تمایز دو نظام نشانهای زبانی و ادبی ،چه جایگاهی در مطالعات زبانی و دانش
نشانهشناسی دارد؟
در این پژوهش ،روش گردآوری اطنعات ،از نوع کتابخانهای ،روش استداللی
تحقیق ،استقرایی (جزء به کل) و روش تحلیل دادهها ،کیفی است.
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 .2پيشينة تحقيق
کتاب  ، A Linguistic Guide to English Poetryنوشتة جفری لیچ

1

( ،)1363کتابی ارزنده است که خواننده را با ساختارهای زبانی و چهار سطح آوایی و
موسیقایی ،واژگانی و نحوی ،بنغی و ادبی و محتوایی و معنایی در تحلیل متن ادبی و
به دست دادن الگوی بررسی زبان انواع ادبی حماسی ،عرفانی ،غنایی و ژانرهایی از
این دست آشنا میکند .مقالة «شعر ،نظم ،نثر ،سه گونة ادبی» ،نوشتة علیمحمّد
حقشناس ( ،)1371مقالهای درخور توجه در تمایز زبانشناختی سه گونه زبان ادبی
شعر ،نظم و نثر است .همونین در مقالة «مرز میان زبان و ادبیات کجاست؟» ،نوشتة
علیمحمّد حقشناس ( ،)1311به چهار مقولة «نشانه»« ،ساخت»« ،نقش» و «ارزش» و
چهار معیار نشانهای ،ساختاری ،نقشی و ارزشی پرداخته شده است و منبع اصلی این

پژوهش به شمارمیرود .صفوی ( )1315در جلد دوم کتاب از زبانشناسی به ادبیات
(شعر)کوشیده است گامی بر اساس مطالعات نشانهشناسی به سوی ادبیات بردارد.
حمیدرضا شعیری ( )1331در کتاب مبانی معناشناسی نوین ،زنجیرههای متعدّدی را
برای مطالعة ساختار روبنایی گفتمان به دست داده است .شعیری ( )1332درکتاب

تجزیه و تحلیل نشانه معناشناختی گفتمان و نیز درکتاب نشانه -معناشناسی سیّال
( )1311به مباحثی در زمینة تحلیل روایت از منظر نشانه -معناشناسان ساختارگرا
پرداخته است .علی عبّاسی ( )1330درکتاب نشانه -معناشناسی روایی مكتب پاریس،
دیدگاه نشانه -معناشناسی و نگرشهای مكتب پاریس ،بهویژه نشانه -معناشناسی روایی
را ارئه کرده است .مهیار علوی مقدّم ( )1311در کتاب نظریههای نقد ادبی معاصر ،به
ساختارهای زبانی،کارکرد نشانهشناسی در تحلیل متن ادبی و نقش نشانهها و عناصر
ساختاری در فهم متن ادبی و تمایز دو زبان عادی و ادبی پرداخته است .فریبا مهری و
دیگران ( )1331در مقالة «تحلیل رستاخیز ساختاری واژهها بر پایة سبكشناسی الیهای

1. Geoffrey Neil Leech
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در الیة نحوی غزل معاصر ایران» ،به هنجارگریزی الیة نحوی غزل معاصر پرداختهاند
که درخور توجه است.
به نظر میرسد در میان پژوهشهای نشانه -معناشناسی ،بهجز مقالة «مرز میان زبان و
ادبیات کجاست؟» 1تا آنجا که نگارندة این مقاله آگاه است ،تاکنون هیچ اثری دربارة
بهرهمندی از معیار نشانهای ،ساختاری ،نقشی و ارزشی در تحلیل فرایند زایشی معنا و
چگونگی ظهور معنا در شعرکنسیك و نو فارسی نگاشته نشده است و این خأل
پژوهشی موجب انجام این پژوهش گردید.
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

 .8مبانی نظری تحقيق
 .1-8از نشانهشناسی ساختارگرا تا نشانه -معناشناسی گفتمانی
نشانه ،واحد ساختاری نظامهای نشانهای است که «بـه حكـم قـراردادی تلـویحی یـا
تصریحی ،ارزشی تازه عنوه بر ارزش اوّلی و ذاتیاش پیدا میکنـد و بـه اعتبـار همـین
ارزش تازه ،به کار میرود» (حقشناس .)41-45 :1371 ،نشـانه« ،کلیتـی» اسـت کـه بـه
سبب وجود رابطه یا نقش بین معنا و لفظ پدید میآید .در نشـانهشناسـی سـاختارگـرای
سوسوری ،رابطة نشانة دالّ و مـدلول ،رابطـهای منطقـی و بـدون حوـور عامـل انسـانی
است؛ امّا در نشانهشناسی پیرسی ،رابطة دالّ و مدلول ،رابطهای متقارن بـود و نشـانهها از
دیدگاه پیرس ،سلسله قواعدی برای مطالعه همه چیز بودند؛ برخنف سوسور که آن را
فقط در زمینة قراردادی ارتبا مطره میکرد .در ابتدا ،نشانهشناسی در مراحل آغـازین
حســی ادراکــی کــه
خــود بــود و هنــوز در ایــن نظریــهها ،نمیتــوان از تــأثیر عامــل ّ
برشكلگیری معنا مؤثر است ،نشانی یافت.
 .1علی محمدحقشناس( ،)1371به تمایز میان سهگونة زبان ادبی ،یعنی شعر ،نظم و نثر میپردازد و جوهر شعر را
بر پایة گریز از هنجارهای زبان خودکار میداند .لیچ نیز به این تقسیمبندی اعتقاد دارد (.)Leech, 1969: 56
شفیعیکدکنی نیز شالوده و جوهر شعری را شكستن هنجار منطقی زبان میداند (شفیعی کدکنی.)241 :1301 ،
بنابراین در فرایند آفرینش ادبی ،با گریز از قواعد حاکم بر زبان خودکار روبهرو هستیم.

کارکرد معيارهای نشانهای ،ساختاری ،ارزشی و نقشی در تحليل فرایند زایشی معنا و ...ــــ 28

در مرحلة پس از سوسور و پیرس ،نظریـهپردازانی بـه ایـن عرصـه پـا گذاشـتند کـه
هریــك ،افــزون بــر بســط و گســترش مباحـ

نشانهشناســی ،مرزهــای ایــن رویكــرد را

گسترش و با معناشناسی پیوند دادند و به تحلیل کنش گفتمـانی و روایـی پرداختنـد .از
این میان ،لویی یلمسل

و گرماس ،جایگاه درخوری دارنـد .از نظـر یلمسـل  ،معنـا و

لفظ ،نماهای زبانی هستند برای نقشی که این دو را به یكدیگر مرتبط میسازد .بـه بیـان
دیگر ،بین این دو مقوله ،همبستگی وجود دارد و لفظ و معنـا الزم و ملـزوم یكدیگرنـد
(رک :دینهسن .)07 :1315 ،این نظریه ،بهویژه در مقایسه با نظریـة سوسـور کـه لفـظ و
معنا را از یكدیگر جدا میپنداشت و آوا و اندیشه را از صورت آنهـا متمـایز ،شایسـتة
توجه اسـت .یلمسـل  ،رابطـة زبـانی دو سـطح بیـان و محتـوا را جانشـین رابطـة دالّ و
مدلولی ساخت (نك :شعیری )41-45 :1311 ،و با اعتقاد به حوـور عامـل انسـانی ،آن
را به رابطهای سیّال و ناپایدار تبدیل کرد (شعیری و وفایی .)2 :1311 ،سـپس گرمـاس،

سطح بیان را برون -نشانه و سطح محتـوا را درون -نشـانه نامیـد و بـا مطالعـة ترکیبـات
نشانهها و بررسی ارتبا بین آنها ،البته از نوع انسانی آن ،بـه تبیـین نظریـهای پرداخـت
که زمینة عبور از نشانهشناسی ساختگرا را به نشانه -معناشناسی گفتمـانی فـراهم کـرد
حسـی -
(رک :شعیری .)43 :1311 ،این رابطة انسـانی ،بـه دو روی نشـانه ،کـارکردی ّ
ادراکی میبخشد و سبب پیوند بیان و محتوا با یكـدیگر یـا نزدیكـی ،دوری یـا سـبقت
آنها از هم میشود .به این ترتیب ،دامنة نشانهشناسی از آنوه در آغاز ،سوسور در نظـر
داشت ،گسترش یافت و مفهوم نشانه از دایرة نشانههای زبانی و صوتی فراتـر رفـت .در
حســی -ادراکــی و
ایــن میــان ،عوامــل انســانی ،ماننــد عوامــل عــاطفی ،شــناختیّ ،
زیباییشناختی ،مطره شد و نیز نشانهشناسی که در آغاز به یافتن رابطة بین لفـظ و معنـا
و دالّ و مدلول محدود میشد و حوزههای محدود زبانشناختی را دربـر میگرفـت ،پـا
را فراترگذاشت و به الیههای گوناگون زنـدگی بشـر ،از نظـر قابلیـت نشـانه بـودن کـه
قابلیت مطالعه دارد ،راه یافت .اکنون دامنة مطالعات نشانهشـناختی بسـیار گسـترده شـده
اســت و بــهعنــوان ابــزاری در تحلیــل متــون ادبــی ،متــون تبلیتــاتی روزنامــههــا و متــون
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چندرسانهای دیداری و شنیداری (از جمله سـینما ،تئـاتر ،موسـیقی و معمـاری) بـه کـار
میرود.
 .2-8نشانه -معناشناسی ،نظریهای دربارة داللت و تأویل نشانهها و تحليـل
فرایند زایشی معنا
رابطة تصوّر ذهنی و واژه ،رابطهای متقابل و دوجانبه است؛ بـه ایـن معنـا کـه تصـوّر
ذهنی میتواند نشاندهندة واژه باشد و واژه نیز تداعیکنندة آن تصوّر ذهنـی .بـا تصـوّر
کردن اشیا و پدیدهها ،واژه در ذهن ما راه مییابد و با شنیدن واژه ،تصویری در ذهن ما
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

شكل میگیرد و معنا ،حاصل پیوند واژه و تصوّر ذهنـی اسـت .دالّ ،رویـة محسـوس و
حاضر هر نشانه است و مدلول ،رویة پنهان و غایـب آن .دالّ همـان «هـر چیـز» اسـت و
مدلول ،معنا .در حقیقت« ،دالّ» صورت نیست و «مدلول» نیز چیزی نیست که در جهـان
خارج وجـود داشـته باشـد« ،بلكـه هـر دو ،پدیـدهای ذهنـی هسـتند کـه بـه نظـام زبـان
وابستهاند .از نظر سوسور ،چون دالّ و مـدلول هـر دو ذهنیانـد ،رابطـة بـین ایـن دو نیـز
ذهنی است» (رک :صفوی.)26-20/2 :1315 ،
واژة «الله» ،ترکیبـی اسـت از صـداها .ارزش و اعتبـار نخسـتین آن ،ارزشـی آوایـی
است که به کمك فیزیك اصوات و آواها میتـوان آن را شـناخت و تعریـ

کـرد .بـا

شنیدن این واژه در عبارت« )1( :در این باغ ،اللههای زیبایی میروید» ،تصوّری از ایـن
گل در ذهن نقش میبندد؛ تصوّری تجریدی که نمونهای از گلهای الله است و به آن
مدلول میگوییم و واژة «الله» را دالّ .در حقیقت ما به کمك یك قـرارداد ،بـه معنـای
آن دست یافتهایم؛ قراردادی که بین دالّ (واژه و شكل آوایی که از الله بر زبان میآید
یا بهصورت نوشتاری) و مدلول (تصوّر ذهنی از الله :بر اساس فرهنگ لتت ،نام گـل و
سپس نام خاص) وجود دارد؛ یعنی به معنای قاموسی اللـه (گیـاهی پیـازدار از خـانوادة
لیلیاسه ،از تیرة سوسنیها با کاسه و جامی زیبا )...ارزشی تازه افـزوده میشـود و از ایـن
به بعد ،این واژه تبدیل بـه یـك نشـانه میشـود .نشـانه ،آن چیـزی اسـت کـه بـه حكـم
قراردادی تلویحی یا تصریحی ،ارزش تازهای بر ارزش نخستین آن افـزوده باشـند و آن
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را به اعتبار همین ارزش جدید به کار ببرند .ضمن آنكـه بـین دالّ و مـدلول در کـاربرد
نشانهشــناختی «اللــه» ،هــیچ ارتبــا مــاهوی وجــود نــدارد و ایــن واژه ،واقعیتــی اســت
تجریدی از تصویری که از گل الله بـر کاغـذ رسـم و ذهـن مخاطـب را بـه آن تصـوّر
تجریدی یا مدلول راهنمایی میکنیم .از این رو ،در زبـان فارسـی بـر اسـاس قـراردادی
که میان فارسیزبانان پذیرفته شده است ،به این تصوّر ذهنـی (کـه بـه چیـزی در دنیـای
خارج مربـو میشـود) «اللـه» گفتـه میشـود و در انگلیسـی  Tulipو در زبـان فرانسـه
 .Tulipeواژة «الله» نمیتواند با ماهیت گل یكی باشد و در حقیقت ،پـذیرفتن ایـن واژه
به جای آن گل ،گونهای «دروغ» است ،همان طور که امبرتو اکو 1گفته اسـت« :نشـانه،
تمام آن چیزهایی است که بر پایة قراردادی اجتماعی و ازپیشنهاده ،چیزی را به جـای
چیـزی دیگـر معرفـی میکنـد و نشانهشناسـی ،نظریـهای اسـت دربـارة دروغ» ( Eco,
.)1975: 6-7
امّـا صــرفاً دانســتن اینكــه نشــانه چیســت ،چـه ارتبــاطی بــین لفــظ و معنــا در ارتبــا
داللتآمیز نشانه وجوددارد ،رابطة تصوّر ذهنی و واژه چگونه ذهن ما را به سوی نشـانه
هدایت میکند و چگونه دالّ (رویة محسوس و حاضر هر نشانه) و مدلول (رویـة پنهـان
و غایب هر نشانه) با یكدیگر پیوند مییابند و نشانه شكل میگیرد ،نمیتوان به الگـویی
در تحلیل داللـت و تأویـل نشـانهها و الگـوی زایشـی معنـا دسـت یافـت و ایـن ،همـان
نقیصــهای اســت کــه موجــب شــد از الگوهــای نشانهشناســی ســاختارگرایِ برآمــده از
زبانشناسی ،به نشانه -معناشناسی راه یابیم؛ الگویی که از سوسور و پیـرس آغـاز شـد و
به یلمسل

و گرماس انجامید .امّا ایـن سـیر تحـوّلآمیز کـه مـا را بـه نظـام گفتمـانی و

نشانه -معناشناسی گفتمانی و روایی رسـاند ،در ارائـه الگـویی جهـت تأویـل نشـانهها و
اینكه چگونه معنا زاده میشود ،ناتوان است و به گمان نگارندة این سـطور ،بازشـناخت
تمایز بین داللتهای «لفظ» بر معنا و «نشانه» بر معنا در نظامهای نشانهای زبانی و ادبی و
بهرهگیری از چهار مقولة «نشانه»« ،ساخت»« ،نقش» و «ارزش» و چهـار معیـار نشـانهای،
1. Umberto Eco

 24ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساختاری ،نقشی و ارزشی در تحلیل زایش معنا ،به فهم و تحلیل متن ادبی بسیار کمك
میکند.
 .1-2-8رابطة «اختياری» و «انگيخته» بين دالّ و مدلول در نشـانههـای
زبانی و ادبی
سوسور بر این باور بود که رابطة بین دالّ و مدلول ،از نـوع «اختیـاری» اسـت .اصـل
اختیاری بودن نشانههای زبانی را سوسور با توجه به وجـود واژههـای گونـاگون کـه در
زبانهای مختل

بر یك مفهوم یكسان داللـت میکنـد ،ارائـه کـرد .بـر اسـاس کتـاب

سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

زبانشناسی عمومی سوسور ،میتوان چنین استنبا کرد که هر مـدلولی میتوانسـته هـر
دالّی داشته باشد و هر دالّی نیز میتوانسته به هر مدلولی داللـت کنـد و از ایـن رو ،ایـن
رابطه ،اختیاری است (رک :صفوی .)26/2 :1315 ،مثنً داللـت لفـظ «اللـه» بـر معنـای
قاموسی «گیاهی پیازدار ،»...اصل ساختاری بودن رابطة بین دالّ و مدلول بـا منطـق زبـان
تا زمـانی پذیرفتـه اسـت کـه نشـانه ،اجتمـاعی نشـده و پـس از اجتمـاعی شـدن نشـانه،
سخنگویان هر زبان ،خود را موظّ

میدانند برای دست یافتن به نقش اصلی زبـان کـه

همانا ایجاد ارتبا است ،در هنگام اشاره به مدلول ،از همان دالّ انتخـابشـده اسـتفاده
کنند.
در برابر اصل اختیاری بودن ،رابطة «انگیخته» وجود دارد کـه بـه اعتبـار خاصـی ،از
جمله مجاورت ،علّت یا شباهت شكل میگیرد .در عنیم راهنمایی و راننـدگی ،چـراغ
قرمز دالّ است برای مدلول آنكـه عنمـت خطـر باشـد و رابطـة ایـن دو بـر پایـة نـوعی
شباهت استوار است .این مدلول ،ارزش تازهای مییابد غیر از ارزش اولیة نور قرمز و به
این ترتیب« ،نور قرمز» بـه یـك نشـانة انگیختـه تبـدیل میشـود .در حقیقـت ،در رابطـة
انگیخته ،رابطة بین دالّ و مدلول ،رابطهای تثبیتشده نیست و سخنگوی زبـان میتوانـد
در شرایطی خاص ،یك دالّ را به مدلول دیگری غیـر از مـدلول اولیـهاش نسـبت دهـد
(نك :حقشناس41 :1311-12 ،؛ رک :صفوی)27 :1315 ،؛ مـثنً بـه جـای آنكـه واژة
«الله» که یك دالّ است ،به مدلول آن ،یعنـی نـام گلـی نسـبت داده شـود ،بـه مـدلولی
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دیگر ،یعنی نماد خون شهید نسبت داده شود .وقتی نشانة زبانی «بوی» (دالّ) بـر مـدلول
اولیة خود ،یعنی «رایحه» داللت کند ،ما با نشانة اختیاری سروکار داریم .این اطـن در
چارچوب زبان عادی و خودکار جای میگیرد .در این بیت:
( )2بـه بـوی نـافـهای کاخر صبا زان طرّه بگشاید
زتاب جعد مشكینش چه خون افتاد دردلها
(حافظ ،غزل  ،1ب )2
ایهام بوی از رایحة خوش و امیـد و آرزو در شـعر حـافظ بسـیار پرمعناسـت .بـوی،
همزاد آرزوست و گویا حافظ میخواهد بگویـد بـوی یـار هماننـد آرزوی یـار اسـت؛
همــراه و در عــین حــال دســتنیــافتنی .گویــا وقتــی عاشــق میگویــد بــویی از معشــو
میشنود ،یعنی آرزوی دیدار او را دارد و آرزو دارد بویی از او به مشامش برسـد و ای
کاش نشانی از خوشی او دریافت کنـد .ایـن نشـان و اثـر نیـز بیـانکننـدة حـالتی دور و
دستنیافتنی است و در عین حال ،متناسب با رابطة عاشق و معشو که دور از یكـدیگر
و به یاد یكدیگرند .هنگامی که نشانة زبانی «بوی» بر این مدلول ایهامآمیز امیـد و آرزو
که همراه با نشان و اثری از معشو است ،داللـت کنـد ،مـا بـا نشـانة انگیختـه سـروکار
داریم.
یكی ازتمایزهای نشانهشناسی و نشـانه -معناشناسـی در جایگـاه رابطـة «اختیـاری» و
«انگیخته» بین دالّ و مدلول در نشانههای زبـانی و ادبـی اسـت .در نشـانه -معناشناسـی و
تحلیل نظام گفتمانی ،این رابطة بین دالّ و مدلول ،از نوع انگیختـه ،غیرثابـت و ناپایـدار
است و گویشور و بهکاربرندة زبان میتوانـد در هـر شـرایطی ،یـك دالّ را بـه مـدلولی
دیگر غیر از مدلول اولیهاش نسبت دهد.
 .8-8تمایز دو نظام نشانهای زبانی و ادبی :تمایز بين داللت «لفظ» بر معنا
در«اثر زبانی» و داللت «نشانه» بر معنا در «اثر ادبی»
اگر از دیدگاه نشانه -معناشناسی بـه آثـار ادبـی و زبـانی نگـاه کنـیم ،میتـوانیم بـه
جنبههای تمایز اساسی و بنیادین بین این دو دسته از آثار ،دونظام نشانهای زبـانی وادبـی
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وداللت لفظ برمعنا(دراثرزبانی) و داللت نشانه برمعنا(دراثرادبی) پـی ببـریم و بـه مبـانی
نشانه -معناشناختی فهم ودریافت متن دست یابیم .این موضوع را با مثال میتوان روشن
کرد:
( )3الله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق داوری دارم بسی یـارب کـه را
داور کنم (حافظ ،غزل  ،346ب )4
میتوان کاربرد الله را در مثال ( )3بـا مثـال ( )1مقایسـه کـرد.کـاربرد ایـن گـل در
یكی ،زبانی (مثال  )1و در دیگری ،ادبی (مثال  )3چه وجه تمایزی وجود دارد؟ چگونه
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

میتوانیم از کارکردهای نشانهشناختی ،به فهم ،دریافت و تأویـل بیـت حـافظ و تحلیـل
فرایند زایشی معنا در شعر او دست یابیم؟ نشانة «الله» در هر دو مثال مشترک است؛ امّـا
در مثال ( ،)1نشانهای است که در یك سوی آن ،لفظ و در سوی دیگر ،معنا قـرار دارد
و رابطة بین این دو ،قراردادی و بر اساس اصل اختیاری است؛ به گونهای که اگر کسی
بخواهد از معنای قاموسیِ «گیاهی پیازدار »...یاد کند ،باید همین واژة «اللـه» را بـه کـار
گیرد؛ امّا در مثال ( ،)3بیگمان معنایی که از این بیت حافظ دریافت میشود ،اشاره بـه
گیاهی پیازدار از تیرة سوسنیها بدون گل الله نیست .پیداست که «الله» در اینجا دیگر
یك گل معمولی نیست که بتوان معنای آن را از فرهنگ لتت یافت یـا نمونـهای از آن
را در باغی جست .حافظ به الله و نرگس جان بخشیده و حالتهای آنها را با حـاالت
انسانی مقایسه کرده است .در نظر شاعر ،کاسة الله بهمثابة جامی است در دسـت اللـه و
نرگس با داشتن چشمان خمارآلود ،مست اسـت .گویـا اللـه ،سـاغر بـه دسـت گرفتـه،
میگساری میکند و نرگس از بس که مِی نوشیده ،مست شده است؛ امّا محتسـب یقـة
مرا گرفته و بر من ،منی که «عمری است »...نام فسق مینهد و مرا تبهکار میداند.
اکنون پرسش این است که حافظ چگونه و در چه فرایندی ،در مصـراع نخسـت بـه
زبانی طنز میپردازد و در مصراع دوم از ستمی مینالد که بر او میرود؟ آیا مدلول الله
که بهمثابة جامی انگاشته شده ،با واژة «الله» رابطة داللتی برقرار کرده یا ایـن مـدلول بـا
کلِ نشانة زبانی «الله» این رابطه را ایجاد کرده است؟ پیداست در این داللت ادبی ،هـم
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واژة «الله» و هم معنای زبانی آن (در مثال  )1و نیز رابطة داللـت زبـانی بـین ایـن دو را،
بهمثابة یك کلیت در نظر میگیریم و به نشانهای تازه دست مییابیم که در یـك سـوی
آن ،نشانة زبانی است و در سوی دیگر آن ،مدلولی تـازه .در ایـن نشـانة ادبـی ،جایگـاه
دالّ به کل نشانة زبانی «الله» داده شده ،یعنی به مجموعة واژه و معنای زبانی آن .افـزون
بر رابطه داللتی قراردادی زبانی و نیز جایگاه مدلول در این نشـانة ادبـی ،یعنـی بـهمثابـة
جامی انگاشتن ،معنایی تازه افزوده شده و بین ایـن دالّ و مـدلول ادبـی تـازة آن ،رابطـة
داللتــی انگیختــهای بــر پــا شـده اســت (رک :حقشــناس .)42-41 :1311-12 ،بــه ایــن
ترتیب ،در اثر زبانی ،اساساً و عمدتاً با رابطة اختیاری و قـراردادی روبـهروییم و در اثـر
ادبی ،با رابطة انگیخته ،غیرثابت و ناپایدار.
از آنوه گفته شد ،نتیجه میگیریم که بـین ایـن دو نشـانه (در مثـال ( )1زبـانی و در
مثال ( )3ادبی) به رغم شكل ظاهریشان ،تفاوتی سـاختاری و بنیـادین وجـود دارد .در
مثال ( )1ما با داللت «لفظ» بر معنا سروکار داریـم و در مثـال ( )3بـا داللـت «نشـانه» بـر
معنا .در مثال ( )1رابطة داللت از نـوع اختیـاری و قـراردادی اسـت و در مثـال ( )3ایـن
رابطه از نوع رابطة انگیخته ،غیرثابت و ناپایدار .اصوالً رابطة داللت ادبی بین نشـانههای
زبانی در مقام دالّ ادبی و معنای ادبی در مقام مدلول ادبی ،رابطهای انگیختـه ،غیرثابـت
و ناپایدار است؛ به همین دلیل در مثال (« ،)3الله» بر جام شـراب و مـیگسـاری داللـت
دارد و در شعری دیگر ،چهبسا همین واژه بر نمـادی کـه بـا خـون شـهید و شـهادت در
پیوند است ،داللت کند .همونین داللت نشانه بر معنا که از آنِ زبان ادبی است ،از نـوع
معنای ضمنی نیست؛ زیرا «معنای ضمنی کلمه ،معنایی ثابت ،قراردادی و ناگزیر متعلـق
به زبان است و چنان در زبان مسـتقر و نهادینـه شـده اسـت کـه در فرهنگهـا توصـی
میشود ،حال آنكه رابطة داللت ادبی نشانة زبانی بر معنای تـازة ادبـی ،رابطـهای اسـت
ناپایدار و غیرثابت و در نتیجه به هیچ وجه جزء نهاد زبان نمیتواند باشـد» (حقشـناس،
 .)42-41 :1311-12در مجموع میتوان گفت در زبان ادبی ،نشـانههای زبـانی (کـه در
عمل به نشانة ادبی تبدیل میشوند) جایگزین لفظ در زبان میشوند و بـر ایـن نشـانهها،
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اعم از دالّ ،مدلول و داللت زبانی ،معنایی تازه افزوده میگردد و به کمك ایـن نشـانه،
رابطة داللتی انگیختهای پدید میآید.
در هر اثر ادبی ،ساختهای زبانی بهعنوان دالّهای پیویده و ساختمند به کار
میروند تا در مجموع ،یك درون مایه و پیام ادبی گسترده را منتقل کنند .در شعر و نثر
ادبی ،کل متن همراه با معنا و محتوای شعری و نثری وابسته به واژههای آن ،بر پیام و
درونمایة دیگری داللت می کند و معنای موجود در این اثر به ظاهر زبانی ،معنایی
نیست که درخور بازگویی باشد؛ بلكه اجزای معنایی آن جزء دالّ از نشانههای ادبی
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

پنداشته میشود تا خواننده را به معنایی دیگر داللت کند .در عین حال ،روابط
ساختاری که در یك اثر ادبی بین نشانههای ادبی پدید میآید و در شكلگیری معنای
متن نقش دارد ،به کمك ساختار دستوری و دستور زبان پدید نمیآید .بر همین اساس
است که برای درک ،دریافت و تأویل متن ادبی ،نباید روابط دستوری موجود در
ساخت های آن را منک و معیار قرار دهیم .اصوالً معنایی که از دل روابط دستوری،
نشانههای زبانی و ساختهای زبانی شعر و نثر ادبی به دست میآید ،باطل و ناپذیرفتنی
است؛ از این رو ،بی گمان باید از سطح معانی زبانی و روابط دستوری حاکم در اثر،
فراتر رویم و به کمك نشانههای ادبی ،به حوزة تأویل و فهم متن راه یابیم .میتوان
نتیجه گرفت «ساختهایی که به ایجاد معنای ادبی در اثر ادبی دخالت دارند،
ساختهای غیردستوریاند و بر عكس ،ساختهایی که به ایجاد معنای زبانی در اثر
زبانی نقش دارند ،ساختهای دستوریاند» (حقشناس.)44-43 :1311-12 ،
به نظر میرسد تمایز بین ساخت دستوری و ساخت غیردستوری میتوانـد بـه مـا در
تمایز بین اثر زبانی و اثری ادبی یاری کند .آنوه جایگزین شكلگیری و انتقال پیـام در
اثر ادبی میشود ،ساختهای غیرزبانی و روابط غیردسـتوری اسـت؛ امّـا نكتـة درخـور
توجه آن است که ساختهای غیردستوری کـه در شـكلگیری و تكـوین معنـا در اثـر
ادبی نقش دارد ،ایجاب میکند فاصلة زبان با خواننده و مخاطب هرچـه بیشـتر کـاهش
یابد ،در حالی که ساختها و روابط دستوری در اثر زبانی به گونهای است کـه قـدرت
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القایی و شیوایی و روانی کنم به گونهای غیرطبیعی جلوه میکند .هر انـدازه سـاختها
و روابط غیردستوری در آفرینش معنای ادبی بیشتر نمود یابد ،آنچنان قدرت القـایی و
شیوایی کنم تجلّی مییابد که ما حتّی متوجه شگردهای بیانی شاعر نمیشویم.
( )4من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم
محتسب داند که من این کارها کمتر کنم
(حافظ ،غزل  ،346ب)1
( )0به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم

بهار توبه شكن میرسد چه چاره کنم
(همان ،غزل  ،305ب)1

( )6من ترک عشق شاهد و ساغر نمیکنم

صدبار توبه کردم و دیگر نمیکنم
(همان ،غزل  ،303ب )1

در مثالهای ( )4تا ( ،)6حافظ بیش از آنكـه از زبـان عـادی و محـاورهای سـرپیوی
کند ،از زبان ادبی معتاد شاعران پیشین روی گردانده است؛ یعنی زبـانی کـه سـخت در
بندِ ساختها و روابط دستوری اسـت .ایـن نـوع سـاختها و روابـط دسـتوری موجـب
میشود در اثر زبانی ،معانی زبانی انتقال یابد یا در اثر ادبی ،زبان هنـری و زیباشـناختی،
آمیخته با تكلّ

و تصنّع ،زبان را به سوی هنجارگریزی و برجستهسازی بكشاند .از این

رو در بیتهای زیر ،شاعر از ظرفیتهای زبـان ،بیشـترین بهـره را میگیـرد و بـه زبـانی
طبیعی و سرشار از عناصر شعری و غنای معنایی بسیار نزدیك میشـود و چـون اجـزا و
عناصر کنم به همـان ترتیبـی در پـی یكـدیگر قـرار میگیـرد کـه معنـای کـنم اقتوـا
میکند ،ضرورتی ندارد در فهم ابیات ( )7تا ( )3به سـاختها و روابـط دسـتوری روی
آوریم؛ چراکه اصوالً این روابط دستوری ،در انتقال پیام این شعرها نقشی ندارند.
( )7محتسب ،شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد

قصة ماست که در هر سر بازار بماند
(همان ،غزل  ،171ب )4
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( )1ناصح به طنز گفت حرام است می مخور
گفتم به چشم و گوش به هر خر نمیکنم
(همان  ،غزل  ،340ب )0
( )3شیخم به طیره گفت که رو ترک عشق کن

محتاج جنگ نیست برادر نمیکنم
(همان ،ب )6

 -2تحليل دادهها
 .1-2معيارهای نشانه -معناشناسی در تحليل فرایند زایشی معنا و فهم متن
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

برخنف موضـوع نشانهشناسـی کـه کشـ

نشـانه بـود ،موضـوع مطالعـات نشـانه-

معناشناسی ،چگونگی آشكار شدن معنا و دست یافتن به الگـوی زایشـی معنـا و دسـت
یافتن به «روابط ساختاری پنهان و نهفته ای است کـه معنـا را تولیـد مـیکنـد» (عباسـی،
 .)1 :1330بر این اساس ،نشانه -معناشـناس بـرای تحلیـل نظـامهـای معنـایی میکوشـد
ژرفساخت و روساخت کنم و گفتمان را بیابد تا بتواند کلیت معنایی آن را به دسـت
دهد .دستاورد این تحلیل ،ظاهر شدن ساختارهای گوناگون انتزاعی و عینی مـتن اسـت.
بر اساس الگوی برآمده از نشانه -معناشناسی ،با هـدف تحلیـل الگـوی زایشـی معنـا در
متن ادبی ،میتوان از «ژرفساخت کـه جایگـاه دادههـای انتزاعـی اسـت ،شـروع و بـه
سوی روساخت که جایگاه دادههای عینی است و معنا در آنجا ظاهر میشـود ،حرکـت
کرد» (همان .)2 :از این رو در فرایند فهم وتأویل متن که یـك نظـام معنـایی اسـت ،بـه
روششناسی برآمده از نشانه -معناشناسی نیازمندیم؛ یعنـی رویكـردی کـه موضـوع آن
بیشتر چگونگی ظاهر شدن معناست تا خودِ معنا.
الگویی که نشانه -معناشناسی در تأویل نشانهها و فهم و تحلیـل فراینـد زایشـی معنـا
ارائه میکند ،الگوی تحلیل فرایند داللت بین نشانههاست که چگونه معنا زاده میشـود.
برای دست یافتن به این الگوی زایشی و دریافت معنا ،سه سطح را میتـوان طبقـهبنـدی
کرد :سطح «روساخت»که جایگاه دادههای عینی است که در آن معنا ظـاهر مـی شـود؛
ســطح «میــانی» کــه کنتــرل و هــدایت ســطح روســاخت را در اختیــار دارد و ســطح
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«ژرفساخت»که با مفاهیم انتزاعی در پیوند است (همان .)11 :الگوی برآمده از نظریـة
نشانه -معناشناسی مبتنی بر چهار مقولـة «نشـانه»« ،سـاخت»« ،نقـش» و «ارزش» و چهـار
معیار نشانهای ،ساختاری ،نقشی و ارزشی که در این پژوهش به تحلیل کاربردی آن در
تحلیل فرایند داللت و تحلیل چگونگی فراینـد زایشـی معنـا ،بـهویژه در جسـتار تحلیـل
دادهها میپردازیم ،توسط علیمحمّد حقشناس مطره شده اسـت و بـه گمـان نگارنـدة
این سـطور ،نسـخة ایرانـی نشـانه -معناشناسـی در تحلیـل چگـونگی ظهـور معناسـت و
میتواند در هر سه سطح روساخت ،میانی و ژرفسـاخت در تحلیـل مـتن ادب فارسـی
یـاری رســاند؛ پژوهشــی کــه تــاکنون در عرصـه بررســی تطبیقــی نشــانه -معناشناســی و
معیارهای چهارگانة نشانهای ،ساختاری ،نقشی و ارزشـی صـورت نگرفتـه اسـت (رک:
حقشناس.)44 :1311-12 ،
الف .معيار نشانهای :اثر زبانی ،اثری اسـت کـه در آن پیـام و محتـوا ،از راه نشـانة
زبانی و داللت اختیاری و ثابت لفظ بر معنا به مخاطب انتقال مییابد؛ امّـا در اثـر ادبـی،
پیام و محتوای مورد نظر از راه نشانة ادبی و داللت ناپایـدار ،غیرثابـت و انگیختـة نشـانة
زبانی بر معنای ادبی به خواننده و مخاطـب منتقـل میشـود .بـر پایـة ایـن معیـار ،در اثـر
زبانی ،انتقال پیام بر الیة بیرونی زبان استوار است؛ از این رو ،بـا سـطح معنـایی ،چنـدان
سروکار نداریم و بافت معنایی زبان چنـدان بـه چـالش کشـانده نمـی شـود و اساسـاً در
درک ودریافت این بافت معنایی که با برونة زبان در ارتبا است و بر معنایی خـارج از
زبان ارجاع داده میشود ،دشواری چندانی وجود ندارد؛ زیرا درآن ،با نشانههای زبـانی
سروکار داریم .در نتیجه ،این زبان ،عمدتاً بر پایة نظـام تـكمعنـایی شـكل مـیگیـرد و
انتقال پیـام و محتـوای مـوردنظر گوینـده ،حاصـل خودآگـاهی ذهـن گوینـده و نتیجـة
فعالیت خودآگاه ذهن اوست؛ امّا در اثر ادبی ،انتقال معنا و درونمایه ،بـر پایـة هـر سـه
الیة بیرونی ،میانی و درونی زبان استوار است .زبان شـعر و نثـر ادبـی ،بـا ایـن سـه الیـه
سروکار دارد .در الیة بیرونی زبان ،آرایههای لفظی بدیع ،مانند انواع جناس ،تكرارهـا،
سجعها و عناصر آوایی و موسیقایی ،درالیة میانی زبان،آرایههای زیباشناختی علم بیان،
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آرایههای معنوی و تصویرپردازی و در الیة درونی زبان« ،معنـا» پدیـدار مـی شـود؛ امّـا
این سه الیه ،چنین نیست که از یكدیگر متمایز شوند و بتوان در عرصـة عمـل ،آنهـارا
از هم تفكیك کرد.
چون در زبان ادبی ،هم با برونة زبان و هم بـا الیـة میـانی و درونـة زبـان در ارتبـا
هستیم ،با سطح معنایی زبان نیز سروکار داریم؛ چراکه هستة زبـان ،معناسـت و دو الیـة
میانی و درونی زبان ،هریك در آفرینش معنا نقش دارند .شایان ذکر است وقتی شعر و
نثر ادبی ،حاصل لحظههای خودآگاهی ذهن شاعر باشد ،دارای نظام تكمعنـایی اسـت
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

و اگر از ناخودآگاه شاعر و نویسنده سرچشمه بگیرد ،تابع نظام چندمعنایی خواهد بود؛
یعنی حرکتی از برونة زبان به میانه و درونة زبان و در متنهای بر چنـدگانگی معنـایی و
هسـته زبــان کــه محــل ظهــور معناســت ،درونمایــه ،هرچــه بیشــتر از راه نشــانة ادبــی و
داللتهای غیرثابت و انگیختة نشانه زبانی بر معنای ادبی به خواننـده و مخاطـب منتقـل
میشود.
ب .معيار ساختاری :اثر زبانی ،اثری است که ساختها و روابط دسـتوری آن در
تكوین و شكلگیری پیام مؤثر است؛ امّا در اثر ادبی ،ساختها و روابـط ادبـی موجـود
در آن ،در تكوین و شكلگیری پیام اثر نقـش دارد .در ایـن اثـر ،سـاختهای زبـانی و
روابط دستوری را نمیتوان نادیده گرفت؛ ولی وجود آنهـا در تكـوین و شـكلگیری
پیام اثر مؤثر نیست و دخالـت دادن ایـن سـاختها و روابـط در فهـم اثـر ،بـه ارتبـا و
پیامرســانی ادبــی آســیب میرســاند .بــه همــین دلیــل ،در اثــر زبــانی« ،زبــانآمــوز» بــا
«دستورزبان» سروکار دارد؛ ولی در اثر ادبی ،با «دسـتور ادب» (شـگردهای دانـشهـای
معانی ،بیان و بدیع) .از این رو ،برای شناخت اثر ادبی ،دانستن «زبان» ،بایسته اسـت؛ امّـا
تنها به زباندانی نمیتوان بسنده کرد .اثر ادبی ،دارای زبـانی اسـت کـه پـرورده شـده و
سرشت زیباشناختی یافته است .درست است که واژگان در اثر ادبـی،کموبـیش همـانی
است که در «زبان» نیـز بـه کـار مـیرود ،امّـا درونمایـههـای هنـری ،شـور و تپنـدگی،
شوریدگی و جنبه انگیزهای در آن نیست.

کارکرد معيارهای نشانهای ،ساختاری ،ارزشی و نقشی در تحليل فرایند زایشی معنا و ...ــــ 44

ج .معيار نقشـی :اثـر زبـانی ،اثـری اسـت کـه پیـام مطلـوب در آن تـا حـدّ امكـان
بهصورت مستقیم و با صـراحت بـه مخاطـب «ابـنغ» میشـود ،بـه گونـهای کـه امكـان
تأویلپذیری پیام و محتوای مطلوب در آن به کمترین حـد میرسـد؛ امّـا در اثـر ادبـی،
پیام مطلوب بهصورت غیرمستقیم و به یاری شگردهای بیـانی و زیبـاییشـناختی ،ماننـد
ایهام ،استعاره ،تمثیل و ...به خواننده و مخاطب «القا» میشود (نه ابنغ) ،به گونهای کـه
خواننده برای دست یافتن بـه پیـام مطلـوب بایـد بـه فراینـد بـازآفرینی دسـت یـازد .در
اینجاست که فرایند تأویل ،کارکردی عینی و الزم مینماید .بـه عبـارت دیگـر ،در اثـر
زبانی ،با «ابنغ معنا» و در اثر ادبی با «القای معنا» سروکار داریم .یكی از تفاوتهای اثر
زبانی و اثر ادبی ،در همین نكته نهفته اسـت کـه بیـان اثـر زبـانی بـه گونـهای اسـت کـه
میکوشد معنا را روشن به مخاطب خود انتقال دهد و «ابنغ» و ابهامزدایی کند؛ امّا اثـر
ادبی تنش میکند معنا را پنهان و ابهامزایی کند .این پوشـیدگی معنـا ،فراینـدی اسـت
که از الیة میانی زبان آغاز میشود و در شعر و نثر ادبی بر پایة لحظههـای خودآگـاهی
ذهن شاعر و نویسندة ادبی ،در همین الیه مـیمانـد؛ ولـی در شـعر و نثـر ادبـی بـر پایـة
لحظههای ناخودآگاهی ذهن شاعر و نویسندة ادبی ،این فرایند از الیة میانی زبان ،پـا را
فراتر میگذارد و به الیة درونی و درونة زبان وارد میشود؛ یعنی هستة زبـان کـه محـل
ظهور معناست .اینجاست که ژرفای اندیشگی شـعر و نثـر ادبـی در هسـتة زبـان بـه اوج
میرسد و شاعر و نویسندة ادبی ،میتواند ژرفای اندیشة خود را به مخاطب «القـا» کنـد.
به یاری معیار نقشیِ ابنغ و القـای زبـان ،بهصـراحت مـیتـوان گفـت درجـة کامیـابی،
ارتبا با مخاطب ،القای معنا ،تنوّع و گسترة مخاطبان ،حوور در حافظه تاریخی مـردم
و تأثیرگذاری در فرایندهای فرهنگی و اندیشهورزی شاعر و نویسندة ادبـی کـه بـه هـر
سه الیة بیرونی ،میانی و درونی زبان ،بـهدور از افـرا و تفـریط اهمیـت دهـد ،در الیـة
بیرونـی زبـان کـه محـل ظهـور جنبـههای واژگانی،آرایـههـای لفظـی بـدیعی و عناصــر
موسیقایی زبان است ،در الیة میانی که محل ظهور تصاویر هنری و آرایـههـای معنـوی
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است و در الیة درونی که محل ظهور معنـا و ژرفـای اندیشـگی اثـر ادبـی اسـت؛ یعنـی
هستة زبان ،دوچندان میشود.
د .معيار ارزشی :اثر زبانی ،اثری است که ارزش آن را میتـوان از راه رابطـة پیـام
با جهان خارج و مصدا های عینی و بیرونی سنجید؛ امّـا ارزش اثـر ادبـی ،از راه رابطـة
پیام با جهان تخیّلآمیز درونمتنی سنجیده میشود .نگاه همانند به اثر زبانی و اثر ادبـی،
این نتیجه را در پی خواهد داشت که «ارزش آثار ادبی ،چنانوه بهعنـوان یكـی از انـواع
زبانی قلمداد شوند ،با ارزش آثار زبـانی مسـاوی مـیشـود؛ یعنـی هـر دو ارزش زبـانی
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

مییابنــد ،حــال آنكــه ادبیــات در مقــام آثــار ادبــی ،ارزش خــاص خــودش را دارد»
(حقشناس.)45 :1311-12 ،
بــه یــاری «معیــار ارزشــی» و ارزشگــذاری اثــر بــر پایــة بافــت بــرونمتنــی و بافــت
درونمتنی ،بهصراحت میتوان گفت ما با دوگونه اثر روبهرو هستیم« :اثر زبانی» و «اثـر
ادبی» .ارزش آثار دستة نخست بر پایة پیوندشان با جهـان مصـدا ها و عینیتهـا تعیـین
میشود؛ زیرا زبان در وهلة نخسـت ،کـارکرد ارتبـا  ،تفهـیم و تفـاهم دارد .بـارزترین
کارکرد اثر زبانی ،اطنعرسانی است .در حقیقت به کارگیرندة زبان به یاری این ابـزار،
به موضوع و امری در جهـان بیـرون اشـاره میکنـد و ارجـاع میدهـد .بـه دلیـل همـین
کارکرد «خبری» و اطنعرسانیِ اثر زبانی است کـه انتقـال پیـام در ایـن آثـار بـه شـكل
مستقیم صورت میگیرد و دریافت پیام نیز بهآسانی روی میدهـد؛ امّـا وظیفـة اصـلی و
اوّلیة زبان ادبی ،تفهیم و تفاهم نیست و جنبة اطنعرسانی و خبری در آنها کـارکردی
ثانویه دارد .بنابراین ارزش آثار ادبی به اعتبار رابطهشان با جهـان مصـدا ها و عینیتهـا
تعیین نمیشود؛ بلكه این آثار به اعتبار شیوههای بیانی و کارکردهـای فراخبـری ،ارزش
مییابند.
 .2-2تمایز بين نظام نشانهای در اثر زبانی و اثر ادبی
نظام زبان ،نوعی نظام نشانهای است و هریك از واحدهای این نظام ،یك نشـانه بـه
شمار میرود .این واحدهای زبانی بر چیزی غیـر از خـود داللـت مـیکنـد و درآن ،دو
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اصل «انتخاب» و «ترکیب» وجود دارد که دو محـور «جانشـینی» و «همنشـینی» را پدیـد
میآورند .فرایند آفرینش اثر ادبی ،به این سادگی که در فراینـد آفـرینش اثـر زبـانی و
زبان عادی احساس میشود ،نیست .در اثر ادبی ،با بازی نشانههـا (جـایگزینی برحسـب
مجاورت ،جایگزینی برحسب مشابهت) ،تحوّل نشانهها و فرایند انتقـال معنـایی روبـهرو
هستیم ،هرچند فرایند تولید زبان عادی و اثر زبانی نیز بسـیار پیویـده اسـت کـه در ایـن
بح

جای نمیگیرد.
مثال بازی شطرنج سوسور میتواند به مـا در شـناخت مفهـوم گریـز از اثـر زبـانی و

ابزارهای آفرینش اثر ادبی و بازی و تحوّل نشانهها وچگونگی انتقال معنایی درونبـافتی
و میانبافتی کمك کند .سوسور در مثال بازی شطرنج ،به این نكتـه اشـاره میکنـد کـه
شكل و جنس مهرهها در بازی تأثیری ندارد .شكل مهرههـا تـا آن حـد ارزش دارد کـه
مثنً «اسب»« ،فیل» یا «رخ» را بتوانیم از یكدیگر تشخیص بدهیم .اگر بتوانیم نظـام زبـان
را با بازی شطرنج مقایسه کنیم ،آیا منظور از گریز از قواعد بـازی ایـن اسـت کـه مـثنً
مهرة سفید به «شاه» سفید کیش بدهد؟ یا «اسب» بتواند از حرکـت اصـلی خـود تخطّـی
کند؟ پیداست که گریز از قواعد بازی ،از این نـوع تخطّیهـا نیسـت؛ زیـرا نظـام بـازی
شطرنج به هم میخورد و ایـن دیگـر ،شـطرنج نیسـت؛ بلكـه ابـداع یـا تتییـر نشـانههای
قراردادی در بازی شطرنج است .حال اگر مهرهای مانند «اسـب» را بـرداریم و بـه جـای
آن «گل سرخ» بگذاریم و به این ترتیب بخواهیم به طرف مقابل دوست داشتن خـود را
نشان دهیم ،چطور؟ گریز از قواعد زبان خودکار از همین نوع است .باید بپذیریم ما در
این هنجارگریزی ،در چارچوب نظام زبانی بـاقی میمـانیم و زبـان ادبـی نیـز بخشـی از
همــین نظــام زبــانی اســت و نمیتــوان آن را یــك نظــام نشانهشناســی مســتقل از نظــام
نشانهشناسی زبان عادی و خودکار پنداشت .بنابراین ،آفرینش ادبی در چـارچوب نظـام
نشانهشناســی زبــانی صــورت میگیــرد و آنوــه را روی میدهــد ،بایــد بتــوان در همــین
چارچوب تبیین کرد (رک :صفوی.)76/2 :1373 ،
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حال اگر یك نمكدان ،جایگزین مهرة «اسب» کنیم ،نمكدان فقط نقـش «اسـب» را
بر عهده میگیرد و معنای دیگری را القا نمیکند .از این رو میتوان گفت گـل سـرخ،
نقشی نشاندار بر عهـده میگیـرد ،در حـالی کـه نمكـدان چنـین نقشـی نـدارد و صـرفاً
جایگزین «اسب» شده اسـت .گـل سـرخ عـنوه بـر اینكـه نقـش جـایگزینی «اسـب» را
برعهده میگیرد ،صرفاً «اسب» نیست؛ یعنی بر اساس «انتخاب» از روی محور جانشینی،
ویژگیهایی را داراست که در «اسب» نیست و نقشی فراتر از نقـش مهـرة «اسـب» دارد
(رک :همان .)71/2 :ضمن آنكه این گل سرخ ،دیگر گل سـرخی نیسـت کـه میتـوان
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

در گلفروشی یافت و با تمام گل سرخهای دیگر متفاوت است .در حقیقـت ایـن گـل
سرخ ،به مدلولی داللت دارد که از مصدا خـارجیاش فاصـله گرفتـه و ارزشـی تـازه
یافته است.
امّا همونان این پرسشها فراروی ماست :تفاوت زبان ادبی با زبان روزمره که بـرای
تفهیم و تفاهم به کار میگیریم ،چیست؟ بهراستی منظور از «زبـان خودکـار» چیسـت و
آیا اساساً چنین زبانی وجود دارد و حتّی اگر بهصورت نظری چنین زبانی وجـود داشـته
باشد ،قواعد حاکم بر این زبان چیست؟ فراموش نكنیم برای دست یافتن بـه پاسـخهای
دقیق این پرسشها باید در چارچوب نظام زبانی حرکت کنیم .در اینجا ،شـبكة روابـط
متقابل واحدهای زبان بر اساس محور همنشینی و جانشینی زبان و «ساخت» زبـان ،خـود
را مینمایاند .در این حالت ،واحـدی «از روی محـور جانشـینی انتخـاب میشـود و بـر
روی محور همنشینی قرار میگیرد که مجاورتش با دیگـر واحـدهای موجـود بـر روی
محور همنشینی ،تابع قواعـد ترکیبپـذیری معنـایی نیسـت؛ بـه همـین دلیـل ،بـر شـبكة
نشانهها تأثیر میگذارد .بنابراین انواع انتخابها از روی محور جانشینی و قرار دادن این
انتخابها بـر روی محـور همنشـینی اسـت؛ بـه شـكلی کـه ترکیـب حاصـل ،بـر شـبكة
نشانههای نظام زبان تأثیر بگذارد .این همان گل سرخی است که به جای مهـرة «اسـب»
روی صفحة شطرنج قرار میگیرد».
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به این ترتیب میتوانیم معنای شبكة نشانهها و نشانة زبانی را درک کنیم .فرایند نقـد
و تحلیل زبانشناختی متنهای ادبی نیز در همین چارچوب اسـت .در محـور جانشـینی،
چند صورت آوایی (همان دالّ) داریم که میتوانیم هریـك از آنهـا را انتخـاب کنـیم.
در این فرایند ،با نشانههای زبانی سروکار داریم که یـك دالّ را بـه یـك مـدلول پیونـد
میدهد .بنا به گفتة سوسور ،نشانههای زبانی ،پدیدهای روانشناختی و دوسویه هستند و
دو عنصر تصوّر معنایی (مدلول) و تصوّر صوتی (دالّ) وابسته بـه یكدیگرنـد و هریـك
متومّن حوور دیگری است و پیوند این دو« ،نشانه» را پدید میآورد .بـه ایـن ترتیـب،
واحد هر نظام نشانهای زبان را میتوان برحسب «جـایگزینی» ،یعنـی انتقـال ارزش یـك
نشانه به نشانههای دیگر تقسیمبندی کـرد .برحسـب «مشـابهت» ،گـل سـرخ ،جـایگزین
مهرة اسب شده ،برحسب «مجاورت» ،واحدهایی از زبـان را کـاهش و در نتیجـه ،نظـام
نشانهای اثر زبانی و اثر ادبی را شكل میدهیم .از این رو ،هر نشانه در تقابل با نشانههای
دیگر میتواند بر اساس جـایگزینی برحسـب مشـابهت و مجـاورت ،ارزش خـود را بـه
نشانه یا نشانههای دیگر منتقل کند و نشانههای یك نظام نشانهای یا نشانههای چند نظـام
نشانهای در تقابل با یكدیگر قرار میگیرند .به این ترتیـب ،بـازی نشـانههـا کـه یكـی از
عوامل هنجارگریزی معنایی است ،حاصل رابطة دوسویه و تعاملی نشانهها ،برپا میشود
که در برجستهسازی زبان ،نقش مهمی دارد و از عوامل ارتقای سطح اثر ادبی بـه شـمار
میرود.
« .8-2انتخاب» و «ترکيب» نشانهها
آفرینندة اثر ادبی میکوشد به انتخاب مناسبترین «نشانه» و شكل دادن پیوند
دوسویة آن روی آورد .کاربرد واژة «ساقی» در آغاز دیوان حافظ در نمونة ( )15و
«صبا» در نمونة ( ،)11با توجه به پیام ،اندیشه و جهاننگری حافظ ،بهترین نمونة
کارکرد عناصر آوایی در پیوند با معنا در محور جانشینی است .کارکرد «ساقی»
(محبوبترین چهرة شعری حافظ ،برابر با متبوه بادهفروش ،معشو زمینی و معشو
ازلی) و «صبا» (باد صبحگاهی ،از مشر و شمال شرقی میوزد ،لطی

و خنك،
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پیامرسان عاشق ،نسیمی خوش ،عامل شكفتگی گلها ،محرم اسرار عاشقان ،نفحة
رحمانی و یكی از چهرههای شاخص شعر حافظ) در محور همنشینی ،بسیار درخور
توجه است:
(« )15اال یا ایها الساقی ادر کأساً و ناولها»...
اال ای حبيب دل...
اال ای جان فرزانه...
(« )11نفس باد صبا مشكفشان خواهد شد»...
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

نفس باد سحر...
نفس باد هوا...
همونین میتوان کارکرد «ساقی» و «صبا» را در محور همنشینی و بر پایة نشانههای
آوایی ،معنایی و ...بررسی کرد و آنگاه دریافت که مناسبترین «انتخاب» و «ترکیب»
در دو محور جانشینی و همنشینی صورت گرفته است .در این شعر نیما یوشیج
(:)1363
( )12قاصد روزان ابری ،داروَگ! کی میرسد باران؟
بر بساطی که بساطی نیست
در درون کومة تاریك من که ذرّهای با آن نشاطی نیست
و جدار دندههای نی به دیوار اتاقم دارد از خشكیش
میترکد...
شاعر با «ترکیب» آواییِ «داروَگ (قورباغة درختـی) ،از سـویی بـا ایـن نشـانه ،ایـن
حیوان را به ذهن تداعی میکند و از سوی دیگر ،از قاصد بودن داروگ و خبـر آوردن
روزهای ابری و باران سخن میگوید .به این ترتیب ،نیما این واژه را نشانة دو چیز قـرار
میدهد و با نمادسازی در چارچوب نظام نشانهای ،به زبان خود ،بُعدی ادبی میبخشد.
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براساس روابط جانشینی و همنشینی ،میتوانیم فرایند گریز از قواعد زبـان خودکـار
و ابزارهــای آفــرینش ادبــی را تحلیــل کنــیم .در نمونــة ( ،)13احمــد شــاملو ( )1341در
چارچوب هنجارگریزی ،واحدی را از محور جانشینی انتخاب کـرده کـه پـیش از ایـن
مرده است:
( )13غبارآلوده ،از جهان
تصویری باژگونه در آبگینة بیقرار...
واژة «باژگونه» در مقطع همزمانی از زبان خودکار فارسیِ گذشته ،بـه کـار میرفتـه
است؛ ولی در مقطع همزمانی معاصر فارسی ،در طول زمان تتییر یافتـه ،در نظـام زبـانی
امروز جایی ندارد .ورود این واحد به ساخت زبان ،تتییری در نظام زبـانی پدیـد آورده
است .به سبب همـین تتییـر ،بـر شـبكة نشـانهها تـأثیر گذاشـته ،کـاربرد آن عملكـردی
نشاندار است .در نتیجه ،این واحد ،نقشی در فرایند برجستهسازی دارد (صفوی:1373 ،
 11و  .)17در نمونة ( )14شعر حافظ ،با شبكهای درهمتنیده از مراعات نظیرهـا ،تـداعی
معانی و ابهامها روبهروییم که همگی ،اصل مجاورت و مشابهت و شـبكة نشـانهها را در
دو محور همنشینی و جانشینی ،منسجمتر و هنریتر میکند:
(« )14به بوی نافهای کاخر صبا زان طره بگشاید

ز تاب جعد مشكینش چه خـون

افتاد در دلها» (حافظ ،غزل  ،1ب )2
کاربرد «بوی» (رایحه ،امید و آرزو و حرکت فیزیكـی بـوی) « ،نافـه» (کیسـهای در
زیر شكم آهوی نر ختن ،استعاره از حلقة خوشبوی گیسو)« ،نافهگشایی» (عمل بریدن
نافة آهو ،اسـتعاره از عطرپراکنـی زلـ

وگشـوده شـدن حلقـههـایش)« ،تـاب» (پـیچ و

شكن ،رنج و شكنج)« ،مشكین» (سیاه ،مشكآمیز و دارای رایحة مشـك) و «خـون در
دل افتادن» (خونی کـه در دل آهـوی مشـكین مـیافتـد ،دلخـون و خـونیندل شـدن و
خونجگر شدن و به کمال رنج و محنت افتادن) .کاربرد واژههای بوی ،نافه ،صبا ،طـره
و ...در محــور جانشــینی در مثــال ( )14درخــور توجــه اســت؛ مــثنً اگرحــافظ چنــین
میسرود:
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به رایحة گیسوی خوشبویی که نسیم صبحگاهی از آن گیسوی پیچدرپیچ معشـو
بگشاید...
به بوی کیسة خوشبوی آهوی ختنی کـه بـاد پیامرسـان ،ازآن موهـای مجعـدافتاده
زیباروی بگشاید...
در بافت زبان ادبی ،ساختارهای غیرمتعارف وجود دارد و در آن هنجارهـای عـادی
و متداول زبان ،رعایت نمیشـود .در حقیقـت زبـان ادبـی و شـاعرانه ،معـانی خـاص را
درهم مینوردد و از مستقیمگویی میگریزد .از این رو ،شـعر ،هنـری زبـانی اسـت کـه
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

«شیوة بیان» در آن اهمیت اساسی دارد .اصوالً میتوان گفـت آنوـه در ادبیـات اهمیـت
دارد ،شیوة بیان است .در اصل« ،هدف هنر ،نـه انتقـال اندیشـهها کـه از وظـای

منطـق

است ،بل بیان ضمیر آدمی است؛ وظیفة شعر هم همین است» (غیـاثی .)35 :1361 ،ایـن
دو نمونه را با یكدیگر مقایسه میکنیم:
( )10هر آدم ناپاک و بدنهادی به خشم آمد.
( )16هرگاوگند چاله دهانی آتشفشانِ روشن خشمی شد (شاملو.)42 :1341 ،
در نمونة ( ،)10موضوع بهصورت یك جملة خبـری کوتـاه و سـاده ،در چـارچوب
زبان عادی و خودکار بیـان شـده اسـت؛ امّـا در نمونـة ( ،)16شـاملو بـه کمـك عناصـر
واژگانی ،معنایی ،موسیقایی و زیباشناختی ،ساختاری هنـری و بیـانی پدیـد آورده و بـه
حوزة زبان ادبی راه یافته اسـت .شـاعر ،دهـانی را بـه تصـویر درآورده کـه ماننـد چالـة
گندگاوی است .این دهان ،از آنِ انسان پلشتی است که گویا هـر زمـان کـه دهـانش را
باز میکند ،چالهای پر از گندیدگی پدیدار و آتشفشانی از خشم ،فروزنده میشـود .در
حقیقت ،شاملو با شیوة بیانی شاعرانه (از جمله کـاربرد واژههـای خشـن و زمخـت) ،بـه
کنم خود ژرفا و گستردگی معنا بخشیده ،حـالتی نفسـانی را بـه مخاطـب خـود منتقـل
کــرده و جــوهر شــعر خــود را بــر شكســتن هنجــار منطقــی زبــان و گریــز از قواعــد و
هنجارهای زبان خودکار استوار کرده است.
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 .4نتایج و یافتههای تحقيق
 .1موضوع مطالعات نشانهشناختی ،کش

روابط ساختاری پنهـان و نهفتـة آفریننـدة

معنا ،دست یافتن به ژرفساخت و روسـاخت کـنم و گفتمـان ،چگـونگی ظاهرشـدن
معنا و نه کش

معنا و تبیین ساختار زبانی متن و کارکرد ساخت زبـانی آن اسـت .اگـر

از دیدگاه نظریـة نشـانه -معناشناسـی بـه آثـار ادبـی و زبـانی نگـاه کنـیم ،میتـوانیم بـه
جنبههای تمایز اساسی و بنیادین این دو دسته از آثار ،دو نظام نشـانهای زبـانی و ادبـی و
داللت لفظ بر معنا (در اثر زبانی) و داللت نشانه بر معنـا (در اثـر ادبـی) پـی ببـریم و بـه
مبانی نشانه -معناشناختی تحلیل فرایند زایشی معنا دست یابیم .تحلیل نشانههای زبانی و
داللت اختیاری و ثابت لفظ بر معنا در انتقال پیام به مخاطب در اثـر زبـانی و نشـانههای
ادبــی و داللــت انگیختــهای و ناپایــدار و غیرثابــت در پیونــد بــین نشــانه و معنــا (معیــار
نشانهای) ،تأثیر ساختها و روابط دسـتوری در شـكلگیری پیـام در اثـر زبـانی و عـدم
تأثیر این ساختها و روابط در شكلگیری پیام در زبان ادبی (معیار سـاختاری)،کاربرد
ابنغ م عنا در اثر زبانی و القای معنا در اثر ادبی (معیار نقشی) و پیوند پیـام اثـر زبـانی بـا
مصدا های عینی و پیوند پیام اثر ادبی با جهان درون متنی (معیار ارزشی) و مبـاحثی از
این دست ،میتواند به ما در شره و تأویل متنهای ادبـی یـاری رسـاند؛ چراکـه بـدون
توجـه بــه اینگونــه مباحـ

و رویكردهــا ،نقــد و تحلیــل فراینــد زایشــی معنــا نــاممكن

مینماید .در زبان ادبی ،نشانههای زبـانی ،جـایگزین لفـظ در زبـان میشـوند و بـر ایـن
نشانهها ،اعم از دالّ ،مدلول و داللت زبانی ،معنایی تازه افزوده میشود و به کمك ایـن
نشانه ،رابطة داللتی انگیختهای پدید میآید .همونین تمایز بین داللت «لفظ» بر معنـا در
«اثر زبانی» و داللت «نشانه» بر معنا در «اثر ادبی» و شكلگیری دو نظام نشانهای زبانی و
ادبی بر پایة این تمایز ،اهمیتی بسزا دارد.
 .2به کمك «معیار نشانهای» در تحلیل اثر زبانی و اثـر ادبـی ،بررسـی نقـش داللـت
اختیاری و ثابـت لفـظ بـر معنـا و داللـتِ ناپایـدار ،غیرثابـت و انگیختـة نشـانه بـر معنـا،
چگونگی ارتبا زبان با سه الیة بیرونی ،میانی و درونی زبان و انتقال پیام بر پایـة نشـانة
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زبانی و نشانة ادبی ،به سنجهای دست مییـابیم .بـه یـاری «معیـار سـاختاری» ،بـه پیونـد
ســاخت زبــانی و روابــط دســتوری در دریافــت اثــر زبــانی و نقــش ســاخت فرازبــانی و
فرادستوری دستور ادب به دلیل برانگیختگی و برانگیزندگی ذاتی اثـر ادبـی ،میرسـیم.
به یاری «معیار نقشیِ» ابنغ معنا در اثر زبانی و ابهامزدایی معنا بـرای مخاطـب و «القـای
معنا» و ابهامزایی معنا برای مخاطب ،در پیوند زبان با خودآگاهی و ناخودآگاهی ذهـن
گوینده و شاعر و نویسندة ادبی ،به سنجهای دست پیدا میکنیم .پیوند اثر زبانی و زبـان
عادی با الیة بیرونی زبان و پیوند اثر ادبی با الیههای فراتـر از الیـة بیرونـی ،یعنـی الیـة
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میانی و الیة درونی زبان و نهایتاً رسیدن به هسـتة زبـان کـه محـل ظهـور معنـا و ژرفـای
اندیشگی است و به اوج رسیدن ناخودآگاه آفرینندة متن ،معیاری برای بررسی جایگـاه
شاعر و نویسندة ادبی در اندیشهورزی و القای معنا ،ارتبا با مخاطب و گسترة مخاطب
و ماندگاری او در حافظه تاریخی مردم ،تأثیرگذاری بر ارتقای سطح فرهنگ و اندیشـه
و درنوردیــدن مرزهــای زمــانی و مكــانی ،بــه دســت مــیدهــد« .معیــار ارزشــی» بــا
ارزشگذاری اثر زبانی با بافت برونمتنی و دنیای مصدا ها و عینیتهـا و اثـر ادبـی بـا
بافت درونمتنی و دنیای تخیّلآمیز و غیر عینیتها در پیوند است .به یاری این معیار ،به
سنجهای دست مییابیم که تفهیم وتفاهم ،سرشت خبری ،داللت هر دالّ بر یك مدلول
و تكمعنایی ذاتی در اثر زبانی و زبان عادی و قرار گرفتن تفهیم وتفاهم در مرتبـة دوم
اهمیت ،سرشت انشایی ،داللت هر دالّ بر بیش از یك مدلول و چندگانگی معنـایی در
اثر ادبی ،از ویژگیهای بارز آن است.
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