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   مقدمه

گيـري معنـي و درك آن در فضـايي از    ترين مسايل تحليل متن ادبي، چگونگي شـكل      يكي از پيچيده  
نمايد و برحسـب گريـز از هنجارهـاي حـاكم بـر زبـان               ميكاربرد زبان است كه در نوع خود واقعيت گريز          

ي معني، به ويـژه در فضـاي پرتـب و تـاب       متاسفانه به دليل عدم توجه به مطالعه       .شودخودكار آفريده مي  
ي معنـي   اي، مطالعـه  ي دوم قرن بيستم به بعد، و نيز پيچيدگي چنـين مطالعـه            هاي نحوي از نيمه   بررسي

شناسـي  ي معنـي  هـايي در زمينـه    ي درسـنامه  نايي و روابط مفهومي، و تهيـه      زباني، به معرفي مقوالت مع    
-معنـي «شناسي مواجهيم كه تنها       ها كتاب معتبر معني     تر، ما امروز با ده    به عبارت ساده  . محدود شده است  

. هايي را مشـخص سـازند    بدون اين  كه كارآيي مطالب مندرج در چنين كتاب         . كنندرا معرفي مي  » شناسي
شود كه بـراي درك مطلـب سـاخته         هايي آورده مي  ها، طرح هر نكته به كمك نمونه       دسته از كتاب   در اين 

در خـارج از ايـن فضـاي        . شـوند هاي مختلف تكرار مي   اند كه در كتاب   اند و گاه آن چنان كليشه شده      شده
ردي مـدنظر   ي معني را به شكلي كـارب      توان به پژوهشي دل خوش كرد كه مطالعه       آموزشي نيز، انگار نمي   

سـاختگرايان  «براي نمونه، گروهي از متخصصان نقد و تحليل ادبي كه درسـت يـا غلـط،                 . قرار داده باشد  

شناسي و  شان در اين زمينه كه از ابزارهاي زبان       ، با تمامي ادعاي پرطمطراق    ]1[اند  ناميده شده » فرانسوي
انـد، بلكـه بـه اعتقـاد     اي نداشـته حرف تـازه  گيرند، نه تنها    شناسي در مطالعات ادبي بهره مي     به ويژه معني  

اند اي به دست نداده   ي ادبيات، نكته  گراي مطالعه  محتواي متخصصان سنت  نگارنده، جز طرح پيچيده و بي     

 و در اصل الگويي ]3[شناسي متن ادبي معرفي كرده بود  آنچه را نيز كه گرماس به مثابه نوعي معني. ]2[

نمود، بلكه حتي   نه تنها كارآمد نمي   . ]4[آمد  هاي پريان به حساب مي    قصه در باب ساختار     پاز تحليل پرو  
ي هـاي فرضـيه   بعدي و رفع نارسـايي    هاي  اي نيز نبود كه بتواند الگويي اوليه براي پژوهش          اندازه و در حد 

  .آغازين به حساب آيد
آن ايـن كـه     آنچه در اين نوشته مورد نظر است، يافتن پاسخ براي يك پرسش عمده بـيش نيسـت و                   

اي صريح صورت پذيرد و ايـن       پاسخ به اين پرسش بايد به گونه      . گيردشكل مي معني در متن ادبي چگونه      
امكان را فراهم آورد تا بتوان تحليل منتهي به اين پاسخ را عمال مورد ارزيابي قرار داد و صحت و سقم آن       

  .را معلوم كرد
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  مفروضات

عرفـي شـود و نگارنـده ادعـا         شناسي كاربردي م  ادبي در قالب معني   معنايي متن    اگر قرار باشد، تحليل   
پذيرد، بايد در آغاز كار مفروضاتي را معلوم ساخت  ي زبان صورت مي ي مطالعه   تحليلي در حوزه   نيكند، چن 

  .اند و مبناي چنين تحليلي به حساب آيند كه مورد تاييد نگارنده
قـراردادي  . اين درك را به همنـوع خـود منتقـل سـازد           كند و ميتواند      آنچه را كه انسان درك مي     . الف

qpهايي نظير     اين قراردادها به صورت شرط    . است هـا بـه      درك نشـانه  . شـوند    در حافظه ثبـت مـي      →
ايـن فـرض، دسـت كـم بـه اعتقـاد            . اند  پذير است كه به لحاظ همزماني مطلق        صورت قراردادهايي امكان  

نـدارد و  » نسـبيت «است كه در يك مقطع زماني و مكاني مشخص، انسان دركي از نگارنده، به اين معني  
ي دو قـرارداد      ي مقايسـه    ي زبان، چيزي جـز نتيجـه        نسبيت خواه در فيزيك مطرح شود و خواه در مطالعه         

 در سمت راسـت مـا   cي  كنيم و نقطه  حركت ميbي   به سمت نقطه aي  وقتي ما از نقطه. مطلق نيست

ي نزديك بدن ما را       اين درك مبتني بر قراردادي است كه نيمه       .  مطلق است  cدرك ما از نقطه     قرار دارد،   

 در  cي    كنيم و نقطه     حركت مي  aي     به سمت نقطه   bي    وقتي ما از نقطه   . نامد  مي» راست«،  cي    به نقطه 

ـ   اي از بدن ما نزديـك        به آن نيمه   cي    بدين دليل است كه نقطه    گيرد،    سمت چپ ما قرار مي     ر اسـت كـه     ت
شـويم، واقعيتـي در جهـان         ي نسبيت زباني، مدعي مـي       اين كه برحسب فرضيه   . قرارداد شده است  » چپ«

ي قراردادهـاي     شـود، صـرفا بـا مقايسـه         بندي مي   هاي طبيعي دسته    هاي مختلفي در زبان     خارج، به صورت  
اري از خواننـدگان    توانـد مـورد تاييـد بسـي         اين پيش فرض مي   . هاي طبيعي قابل درك است      تر زبان   حاكم
ي حاضر نباشد، ولي حتي مردود دانستن آن نيز تاييدي بر صحت آن است، آن هـم بـه ايـن دليـل                         نوشته

  !داند ي اين نوشته، آن را مغاير با قراردادهاي مورد تاييد خود مي ساده كه خواننده
qpاگر براساس پيش فرض الف، بپذيريم كه هر قراردادي تابع شرط            . ب  است، به تبع آن بايـد       →

تر، واحد درك معنـي جملـه         به عبارت دقيق  . پذير است   معني در قالب جمله امكان    پذيرفته باشيم كه درك     
اي   محصول واكنش مغز انسان در برابر تصوري خواهد بود كه از زنجيره           » معني«در چنين شرايطي،    . است

اسـت  »مـدلول «و » دال«ي  مبتني بر نظر سوسور درباره  اين فرض   . ي انسان ثبت شده است      آوا در حافظه  

داند، در حالي كه بـه اعتقـاد نگارنـده، ايـن              ي زبان را اختياري مي       با اين تفاوت كه وي ماهيت نشانه       ]5[
تر، هر اختياري در زبان بر مبناي قراردادهاي از پـيش موجـود               به عبارت ساده  . قرارداد است اختيار نيز تابع    

  .ابدي امكان درك مي
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هـاي     با طرح نقش ادبي زبـان بـه مثابـه يكـي از نقـش               نياكوبس. قايل بودن به نقش ادبي زبان     . پ

 .]6[دهد كـه مـورد تاييـد نگارنـده اسـت        متن ادبي قرار ميگر لي زبان، مبنايي را در اختيار تحلي     ششگانه

 ، و در  ]7[ي زبان نيسـت     شناخت  شناختي مستقلي از نظام نشانه      براساس اين پيش فرض، ادبيات نظام نشانه      
  .نتيجه بايد بتوان مختصات آن را برحسب مختصات نظام زبان مورد بررسي قرار داد

 نگارنـده بـه پيـروي از آراي         . فراينـد آفـرينش ادبـي از بطـن زبـان           بـه مثابـه   » سـازي   برجسته«. ت

به همين  . داند  مي» قاعده كاهي «و  » افزايي  قاعده«سازي را تابع دو فرايند         برجسته ]8[صورتگرايان روس   
گيـرد كـه برحسـب عملكـرد اعضـاي دو             اي باز در نظر مـي       هاي ادبي را مجموعه     دليل، نگارنده، آفرينش  

هـاي    توانـد برمبنـاي محـدوديت       به اعتقاد نگارنده، انسان تنها مي     . آيند  مجموعه بسته بر يكديگر پديد مي     

  .]9[يب آنها با يكديگر به آفرينش برسد هاي بسته انتخاب كند و در ترك اش، از اعضاي مجموعه زيستي
تواند بپذيرد    نگارنده به هيچ وجه نمي    . ش متن مربوط است   انآخرين پيش فرض نگارنده به نوع خو      . ث

ش متن دست يابد و دقيقاً بـه همـان          ي آفرين   ند به تمامي مختصات اوليه    ي يك متن ادبي بتوا      كه خواننده 
المعـارفي سـخنگويان      دليل اين امر به تفاوت دانش دايـره       .  است شي برسد كه موردنظر خالق اثر بوده      نخوا

گـردد   كنيم و همين نكته سبب مي مان تعبير مي ما زبان را برحسب تجربيات فردي     . ]10[گردد    زبان بازمي 
خوانش فـردي بـه     اما از سوي ديگر، اساسا با در نظر گرفتن          . ي خود باشد    تا تعبير هر سخنگوي زبان ويژه     

در تحليـل    از هر متني به هر تعبيري برسـيم،          اين كه ما اختيار داريم،    . تعبير متن نيز مخالفيم   مثابه مالك   
درگيـر  شود و همواره      اي در خالء با هيچ متني مواجه نمي         هيچ خواننده . معنايي متن كارآيي نخواهد داشت    

رد، خوانش اجتمـاعي    توان ادعا ك    ي مي در چنين شرايط  . اطالعاتي است كه در نشانداري متن دخالت دارند       
يك متن در تحليل معنايي آن متن كارآيي دارد و اين خوانش اجتماعي با توجه به وجـوه مشـترك تعـابير          

  .گيرد خوانندگان شكل مي منفرد
  

   عملگرهاي معنايي 

دهد كه نوعي فرايند دستيابي       اش، رفتاري را از خود بروز مي        يانسان برحسب نيازهاي موجوديت انسان    
بـا  . كنـد   ي مختصات زيستي انسان عمل مي       اين فرايند در محدوده   . است» شدن«به يك   » ودنب«از يك   

تـوان دريافـت كـه هـر          ي ادبيات، به خـوبي مـي        هاي انسان در حوزه     نيم نگاهي به متون ادبي و آفرينش      
  :است) 1(آفرينش ادبي، توصيفي از نيازهاي محدود انسان در قالب نمودار 
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  ]شدن=[ش  دستيابي به آرام← فعاليت براي رسيدن به آرامش ← ]بودن= [عدم آرامش ) 1(

قرار ) 1(ي آغاز نمودار      اي مبدل شود و در نقطه       تازه» بودن«تواند به     ي خود مي    ي به نوبه  »شدن«هر  

  :]11[از عمده خالصه كرد توان در قالب سه ني ي نيازهاي موجوديت انساني را مي مجموعه. گيرد
  .نياز به امنيت. الف) 2(

  نياز به فعاليت جنسي و توليدمثل. ب
  نياز به برتري. ج

نياز به سـوخت و     . شود  الف تمامي نيازهاي انسان را براي حفظ امنيت فردي و اجتماعي شامل مي            ) 2(
 درمان، نياز به محافظت در برابـر        ساز از تنفس گرفته تا تغذيه و دفع مواد زايد، نياز به پيشگيري بيماري و              

عوامل طبيعي و ساير موجودات انساني و غيرانساني، و كال تمامي نيازهاي انسان بـراي حفـظ حيـات، در                    
  .گنجد همين قالب مي

تمامي نيازهاي انسان را براي آرامش جنسي و توليدمثل نيازهاي انسان را براي تداوم حيـات                . ب) 2(
  .گيرد دربرمي

هـر  . يابي نسبت به همنـوع و غيرهمنـوع خـود اسـت             تمامي نيازهاي انسان براي برتري    شامل  . ج)2(
پـذيرد و هـر       الف و ب صـورت مـي      ) 2(آموزش و پرورشي براي دستيابي به همين برتري يا رفع نيازهاي            

  .گنجد اي نيز در همين مقوله مي جويي سلطه
الف تا پ، تحقق يابد، به اعتقاد       ) 2(اي  براي برآورده ساختن نيازه   ) 1(هر فرايندي كه برحسب نمودار      

» زمـان «،  »شخص«هر عملگرد معنايي برحسب سه عامل       . آيد   معنايي به حساب مي    عملگرنگارنده، يك   

 ±[» مـن «هاي درك انسان عامل شخص تنها در قالب  برمبناي محدوديت. شود نشاندار مي» مكان«و 

توانـد در نشـانداري   ، مـي ]مفـرد ±انسـان،   ±[»  او«، و ]مفـرد ±انسان،  ±[  »تو«، ]مفرد±انسان، 
» تهگذشـ «آنچه  . يابد  امكان درك مي  » حال«برمبناي زمان   » زمان«عامل  . هاي معنايي نقش يابد   عملگر

» شخص«اين عامل، زمان حضور عامل . اند»حال« مبتني بر زمان    قراردادهائي شود،  ناميده مي » آينده«يا  
  .قابل درك است» شخص«نيز در قالب مكان حضور عامل » مكان«عامل . كند را معلوم مي
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  ي معنايي  هسته

ي معنـايي يـا       سـته اين ه . گيرد  ي معنايي شكل مي     به لحاظ نظري، هر متن ادبي برحسب يك هسته        
توانـد    هر عملگر معنايي مـي    . اي از تركيب چند عملگر معنايي است        موضوع متن، انتخاب يك يا مجموعه     
ي معنـايي مـتن را ايفـا          نقش هسـته  » مكان«و  » زمان«،  »شخص«پس از نشانداري از طريق سه عامل        

در غيـر   . ي تشكيل شده باشد   ي معنايي متن تنها از يك عملگر معناي         اين در شرايطي است كه هسته     . كند
  .ي معنايي متن را تشكيل خواهد داد اين صورت تركيب چند عملگرد معنايي، هسته

ي معنايي آن متن بـه حسـاب          ترين توصيفي كه از محتوا و موضوع متن بدست داده شود، هسته             كوتاه
  :بهره بگيريم) 3(ي  خواهد آمد، براي درك بهتر مطلب اجازه دهيد از نمونه

گفت اي ملك به موجب خسمي كه تو را بر مـن اسـت،              . گناهي فرمان داد    پادشاهي به كشتن بي   ) 3(
  .ه آن بر تو جاويد بماندبت بر من به يك نفس به سرآيد و بزآزار خود مجوي كه اين عقو

  
  تلخي و خوشي و زشت و زيبا بگذشت   دوران بقا جو باد صحرا بگذشت 

  گردن او بماند و بر ما بگذشت در     پنداشت ستمگر كه جفا كرد بر ما
  .ملك را نصيحت او سودمند آمد و از سر خون او برخاست

 گلستان سعدي 
 

ترين توصيفي كه خواننده، بـدون مخـدوش       كوتاه. توان به ده ها شكل توصيف كرد        را مي ) 3(ي    نمونه
  :مثالً. واهد كردرا معلوم خ) 3(ي معنايي متن  دهد، هسته ساختن محتواي معنايي اين متن به دست مي

  

 ]نياز به امنيت/ نياز به برتري= [كند  گناهي را صادر مي پادشاهي فرمان اعدام بي) 4(

كشم، ولي تو از اين كار        گويد كه اگر مرا بكشي، من يك لحظه بيشتر عذاب نمي            گناه به او مي     فرد بي 

 ]نياز به امنيت= [هميشه عذاب خواهي كشيد 

 ]نياز به امنيت= [گيرد  اش را پس مي رد و فرمانپذي پادشاه نصيحت او را مي
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به همين  . هاي معنايي ديگر است    اين نكته توجه داشت كه هر عملگر معنايي وابسته به عملگر           بايد به 
اي از عملگردهايي را تشكيل خواهد داد كه الزم و ملزوم يكـديگر               زنجيرهي معنايي يك متن       دليل، هسته 

  .نمايند مي
ر بگيريم كه اضالع آن را عملگرهاي معنايي متن تشـكيل           فرضي، هرمي را در نظ     اگر به صورت     حال

ي ايـن هـرم را نظـامي از           ي معنايي متن نيز راس اين هرم به حساب خواهـد آمـد و قاعـده                 دهند، هسته 
  .اند مند بوده د كه در آفرينش متن نقشاي تشكيل خواهد دا واحدهاي زباني

  

   هاي معنايي سازه 

شـوند تـا      اند كه از نظـام زبـان انتخـاب مـي            ايي، دست كم به اعتقاد نگارنده، واحدهايي      هاي معن   سازه
تـر،    بـه عبـارت سـاده     . ي معنايي متن را به خواننده انتقـال دهنـد           برحسب عملگرهايي معنايي متن، هسته    

ي را پديد   اند و بر روي محور همنشيني، متن ادب         اي كه از ميان واژگان زبان انتخاب شده         واحدهاي واژگاني 
  .اند ها در خدمت عملگرهاي معنايي متن اين سازه. آيند هاي معنايي متن به حساب مي اند، سازه آورده

ي اين هرم معنايي، امكـان        عدهمدعي شد كه تنها برحسب مختصات قا      توان    براساس اين نگرش، مي   
هاي   هاي سازه   ها و تركيب    نوع انتخاب . آيد  اي فراهم مي    اي چنين گونه    ي ادبي و مختصات سازه      گونه  تعيين

معنايي، يا واحدهاي زباني درون متن، از متني به متن ديگر متفاوت است، ولي باز هم به اعتقـاد نگارنـده،            
هاي   ي آفرينش   توان به خوبي دريافت كه حوزه       هاي ادبي، مي    فرينشبا نگاهي اجمالي به آ    . نامحدود نيست 

زبان در تجلي گفتاري خود بر بعد زمان، و در تجلي نوشتاري خـود              . ادبي محدود به نوع كاركرد زبان است      
هاي ادبي در نظـر       ي نوشتاري زبان را به مثابه فضاي آفرينش         بنابراين، اگر گونه  . بر بعد مكان جاري است    

است، تنها دو امكان براي نمايش متن پـيش روي          » جمله« و بپذيريم كه واحد انتقال معني همانا         بگيريم
نشان بر بعد مكان، و ديگري جاري كردن متن  ما قرار خواهد گرفت، يكي، جاري كردن متن به صورت بي

ـ . گـذارد    نشانداري متن در نوع تعبير خواننده تاثير مـي         .به صورت نشاندار بر همين بعد      راي نمونـه بـه دو   ب
  .]12[نشان و نشاندار يك متن بر بعد زمان توجه كنيد  روش جاري كردن بي
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  .سرما در كاشان به تعطيلي مدارس منجر شد. الف) 5(
  سرما . ب

  در كاشان 
  به تعطيلي مدارس             

  . منجر شد                                       

 
ب، اين امكان   ) 5(توانست صرفاً از نقش ارجاعي برخوردار باشد، به            مي الف كه ) 5(نشاندارسازي متن   

توانـد    مي» سرما«در چنين شرايطي،    . آورد تا به فضايي از تعابير مختلف راه يابد          را براي خواننده فراهم مي    
تـي  و غيره؛ ح  » محتوا و غيرجذاب    يك سخنراني بي  «،  »اختناق«در معاني مختلفي به كار رفته باشد، مثال         

بـه حسـاب    » شهر آرزومندان «تعبير شود و مثال     » ان+ كاش  «تواند بنا به ذوق خواننده        نيز مي » كاشان«
نمايد، نوع تعبير خواننده نيست، بلكه فرايند         آنچه در اينجا مورد نظر است و حايز اهميت مي         . آيد و الي آخر   

هاي معنايي ديگر و حاضر       سب حضور سازه  معنايي را برح  ي    تواند هر سازه    خواننده تنها مي  . اين تعبير است  
ي هرم معنايي تعبير كند و اين تعبير با توجه به اضالع اين هرم و دستيابي به راس هرم صـورت                       در قاعده 

. گيـرد   شرايط محدودي است كه به هنگام تعبير متن پـيش روي خواننـده قـرار مـي                اين همان   . پذيرد  مي
ي معنايي متن انتخـاب       ي معنايي، و درنتيجه، برمبناي هسته     هاي معنايي هر متن، برحسب عملگرها       سازه
  .گيرند شوند و در تركيب با يكديگر قرار مي مي

  

  خوانش معنايي 
ي مـتن     خواننـده . به اعتقاد نگارنده، هر متن ادبي از دو نوع خوانش صوري و محتوايي برخوردار است              

ز آن كـه بـه رمزگشـايي مـتن بپـردازد،            برحسب شناختي كه از مختصات چنين متوني دارد، حتي پـيش ا           
ي فارسي زباني كه با نوع نگـارش مـتن            براي نمونه، هر خواننده   . شود  ي حضور در چنين فضايي مي       آماده

ها، يا سطرهاي گسسته و زير        ادبي آشنايي داشته باشد، به هنگام رويارويي با متني شكسته شده به مصراع            
به اين ترتيب، مـتن ادبـي حتـي پـيش از رمزگشـايي،             . دهد   مي هم آمده، حتي روش خواندن خود را تغيير       

ي ادبـي مـتن       مختصاتي برخوردار خواهد بود كه در تعيـين گونـه         المعارفي خواننده، از      برحسب دانش دايره  
  .موثرند
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ي كالم بر مبناي قواعد نظـام         رمزگاشيي متن، يا بهتر بگوييم، خوانش معنايي متن، با خواندن زنجيره          
هـاي معنـايي همنشـين شـده، بـه سـراغ              ي متن ادبي با توجه به سـازه          خواننده .از خواهد شد  نوشتاري آغ 

هـا در سـه سـطح آوايـي، واژگـاني، و نحـوي قابـل                  ايـن انتخـاب   . رود  ي اثـر مـي      هاي آفريننـده    انتخاب
ش مند تلقي شود، بخ     نقشهر انتخابي از اين سه سطح كه به نوعي در خوانش معنايي متن              . اند  بندي  طبقه

مند تلقـي     بنابراين، هر انتخابي زماني نقش    . دهد  ي معنايي متن را تشكيل مي       ياز فضاي دستيابي به هسته    
ي   جـا كـه خواننـده در رويـارويي بـا زنجيـره            از آن . نايي متن تاثير داشته باشد    خواهد شد كه در خوانش مع     

بـه عبـارت    . محدود خواهد شـد   گيرد، خوانش معنايي متن ادبي به چنين فضايي           هاي معنايي قرار مي     سازه
انش زباني خواننده قابل تعبير است، و يا اگر قرار باشـد بـر     ي اثر، يا برحسب د      آفرينندهتر، هر انتخاب      ساده
  .]13 [اي خواننده فضاي تعبير مهيا گرددالمعارفي وي امكان تعبير يابد، بايد به شكلي بر ي دانش دايره پايه

qpخت شرطي ي سا  معنايي متن بر پايهخوانش   .پذيرد  صورت مي→

اي برحسـب دانـش زبـاني و دانـش      هـر خواننـده  . درك و تعبير متن وابسته به همين قـرار داد اسـت         
اش، يا از قبل با اين قرارداد آشناست، و يا از طريق قراردادهاي از پيش ساخته شده به درك                     المعارفي  دايره

qpتوان دريافت كـه وقتـي         به اين ترتيب، به خوبي مي     . دياب  قراردادهاي تازه دست مي     گـرايش بـه     →
  .سمت صفر بيابد، خوانش معنايي متن متوقف خواهد شد و تعبيري از متن به دست نخواهد آمد

كه توانيم نتيجه بگيريم      ها، از ماهيتي اجتماعي برخوردار است، مي        اگر بپذيريم كه دانش زباني خواننده     
آن هم به ايـن دليـل كـه         . المعارفي هر خواننده وابسته است      تفاوت در خوانش معنايي متن به دانش دايره       

تر، اگر انتخابي از سطوحي آوايي، واژگاني، يـا نحـوي، در             به عبارت ساده  . چنين دانشي ماهيتي فردي دارد    
ته باشـند، بـه تفـاوت دانـش         هـا درك مشـتركي از آن نداشـ          مند باشد و خواننده     خوانش معنايي متن نقش   

  .المعارفي آنها مربوط خواهد شد دايره
  

  گيري معني  شكل

بـه  . گيرد، خارج از فضاي معني در زبان خودكار قابـل درك نيسـت              معنايي كه در متن ادبي شكل مي      
. تر، هيچ معنايي در متن ادبي قابل درك نيسـت، مگـر آن كـه در زبـان خودكـار تعبيـر شـود                    عبارت ساده 

 بـه   q به مثابه واحدي معنايي از متن ادبـي تنهـا برحسـب              pي اين سطور، هر       اين، به اعتقاد نگارنده   بنابر
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qpعنوان واحدي معنايي از زبان خودكار و برمبناي ساخت شرطي            چندمعنايي . يابد  درك مي  امكان   →

P 7000تواند امكان طرح       ميrp → vqp تر، نگارنده اساسا ساخت      به عبارت دقيق  .  را فرهم آورد   →

qvrpشرطي   ي ميان مقـدم و تـالي را يـك بـه يـك                پذيرد و رابطه     نمي p را به هنگام چندمعنايي      →
  .داند مي

ـ    سازه. پيشتر گفتيم كه هر متن ادبي از دو نوع خوانش صوري و محتوايي برخوردار است               ايي هاي معن
يابند و يـا امكـان        ها امكان درك مي     ي سازه ه   برون زدهند كه يا ا     اش را تشكيل مي     اي از معاني    متن، شبكه 

براي نمونه، انواع تكرارهاي آوايي، واژگاني، يـا نحـوي          . يابد  ها تحقق مي    ي سازه   شان برحسب درونه    درك
بنـدي    قالـب خـوانش صـوري مـتن طبقـه     زماني كه معنايي را القاء كنند ، در. ي و نظاير آنروفمثالً همح 

  .]14[يابند  شوند، در حالي كه شگردهاي نظير استعاره در قالب خوانش محتوايي متن امكان درك مي مي
  :براي نمونه. اي در متن امكان درك خواهد يافت اي از طريق قرينه هر خوانش معنايي

  خيزيد و خز آريد كه هنگام خزان است ) 6(
  وارزم وزان است باد خنك از جانب خ

  منوچهري 

هاي پـاييزي در      در مفهوم خش خش برگ    ) 6(ي     را در نمونه   z و   xهاي    اگر قرار باشد تكرار همخوان    
اي براي ايـن خـوانش صـوري،          پذيرد كه در متن، قرينه      نظر بگيريم، اين كار تنها به اين دليل صورت مي         

  .وجود دارد و الي آخر» خزان«يعني 
 كه بدون قرينه در متن امكان تحقـق يابـد، بـرحس دانـش زبـاني خواننـدگان                   اي  هر خوانش معنايي  

آوريـم و خـوانش محتـوايي آن را           به حساب مي  » مرده«اي را     براي نمونه، وقتي استعاره   . پذيرد  صورت مي 
حسـب  اي بر   دهيم، به اين دليل است كه خوانش چنين اسـتعاره           بدون نياز به وجود قرينه در متن انجام مي        

 .]15[ پذيرد باني ما صورت ميدانش ز

qpتـر، هـر       به عبارت ساده  . پذيرد   صورت مي  A:-Aگيري معني در متن برحسب تقابل         شكل → 

بـه ايـن    . باشـد A–مند است كه در تقابل بـا   ي معنايي متن، نقش آيد و در هسته  به حساب مي Aاني  زم

ه نـوع انتخـاب عملگرهـاي معنـايي مـتن اسـت و ارزش                وابسته ب  Aگيري    ترتيب بايد پذيرفت كه شكل    

  . بستگي داردA–ي متقابل ه ا به مثابه مختصAهاي متن، به چگونگي درك  ي سازه معنايي شبكه
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  پايان سخن

شد، ولـي بـه       گيري معني در ادبيات مي      آنچه در اين مختصر مطرح شد، اگرچه صرفا محدود به شكل          
هاي انسان به كـار       مند براي تبيين تمامي انواع آفرينش       وعي روش نظام  تواند به مثابه ن     رسد كه مي    نظر مي 

مسلماٌ اين كه انسان در قالب يـك        . هاي فرهنگي جوامع به حساب آيد       رود و ابزاري براي بررسي شاخص     
پـردازد و چگونـه ايـن         گيري معني مـي     واحد زيستي و نيز به عنوان عضوي از يك جامعه چگونه به شكل            

شناسي از اهميتي خاص خود برخوردار اسـت،   دهد، نه تنها در زبان بل با معاني ديگر قرار مي   معني را در تقا   
شناسي نيـز اهميتـي ويـژه داشـته           شناسي به ويژه در انسان      شناسي، جامعه   نمايد كه در روان     بلكه چنين مي  

  .باشد
ك انسان محدود   اش است، در    هاي زيستي   ترين فضاي ادراكي خود، مقيد به محدوديت        انسان در وسيع  

ولي انسان پيش از رسيدن به اين فضاي محدود، دربند فضاهاي ادراكي            . هاي زيستي است    ريزي  به برنامه 
آورد و    اي ادراكي بـراي انسـان پديـد مـي           اجتماعي، محدوده اي از قراردادهاي      هر حوزه . محدودتري است 

  .هاي مختلفي مورد بحث و بررسي قرار گيرد تواند از ديدگاه مي
 شـايد بتـوان پرسـش       ،»من چه چيزي را قـادرم دريـابم       «وزگاري دكارت به دنبال آن بود كه دريابد         ر

 به شرط آن كـه برخـودم قـرارداد شـده            ،توانم دريابم   من همه چيز را مي    «: هميشگي او را چنين پاسخ داد     
  .»باشد
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  ها يادداشت

ت كـه معمـوال بـراي    اصطالحي اسـ  [French structuralists]» ساختگرايان فرانسوي«]. 1[
شناسـي و نقـد       اند كه در سـبك      اينان مدعي . رود  اشاره به گروهي از منتقدان ادبي مقيم فرانسه به كار مي          

  . گيرند شناسي بهره مي ادبي از ابزارهاي زبان
توان روالن بارت دانست و جولياكريستوا، تسوتان تودورف، ژاك دريـدا، و          پيش آهنگ اين گروه را مي     

اين گروه از فيلسوفان و منتقدان ادبي را        . هاي اين گروه به حساب آورد       ترين شخصيت   را مهم ميشل فوكو   
  .كنند ي پساساختگرايي نيز معرفي مي بارزترين اعضاي نحله

هـاي    بـه بررسـي آرا و پـژوهش       » شعرشناسـي سـاختگرا   «ي    جاناتان كالر به هنگام بحث درباره     ]. 2[
ه درستي بر اين واقعيت تاكيد دارد كه اين دسـته از منتقـدان ادبـي                وي ب . پردازد  ساختگرايان فرانسوي مي  

جلوه دادن  ند و از اين ادعا تنها براي مقبول         دهاي خو   شناسي در پژوهش    صرفاً مدعي استفاده از مباني زبان     
  .گيرند هاي خود بهره مي بررسي

[3] Guller, J (1975) . Structuralist Poetics. Paris: Presses 

universitaires de france  
[4]. Propp, V (1927). Morphology of the folktale. Laurence scott 

(trans). Austin: University of Texas Press (1968) 

[5]. Saussure, F. de (1916). Cours de Linguistique generale. Paris 

payot. P. 49 

[6]. Jakobson, R. (1960) “Linguistics and Poetics”. In A. Sebeok 

(ed) style in Language. Cambridge, Mass.: MIT Press. 

شناختي ادبيات مستقل است، چنـدان هـم          اين ديدگاه كه نظام نشانه شناختي زبان از نظام نشانه         ]. 7[
اقـع،  در برخي از متون ادبي، به ويژه به هنگام رويـارويي بـا شـعر، انگـار بـه و              . منطق نيست   دليل و بي    بي

اي اصلي اين اسـت كـه         ولي مساله . شود  شناختي ديگري غير از نظام زبان درگير مي         خواننده با نظام نشانه   
زبـان ادب   شناختي مستقل از يكديگر باشند، بايد مرزي قطعي ميان زبان خودكار و               اگر اين دو نظام نشانه    
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ختي ادبيـات دسـت يافـت كـه در          شنا  نظام نشانه ترسيم كرد و حداقل به يك شگرد در عملكرد واحدهاي           
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