
 

 

  
  
  
  

   زبان در آفرينش متن ادبيعملكرد نشانة

  ∗يكورش صفو
  ، تهران دانشگاه عالمه طباطباييشناسي زبان گروه استاد

  )29/07/1388: ، تاريخ تصويب10/05/1388: تاريخ دريافت مقاله(

  چكيده
هـاي   سعي نگارنده بر اين است تا در نوشتة حاضر به چگـونگي عملكـرد نـشانه               

فـي   براي دستيابي به اين هدف، ابتدا بـه معر .هاي ادبي بپردازد  زبان در آفرينش  
 برحسب مفروضات   ،مثابه واحد نظام زبان توجه شده است و سپس         نشانة زبان به  

مورد تأييد نگارنده، بحثي دربارة شيوة حضور نـشانة زبـان در خلقـت ادبـي بـه                  
  .پيش كشيده شده است

 .داري شناسي ادبيات، نظام زبان، نشان نشانه، نشانه :ها كليدواژه

                                                 
∗. E-mail: safavi_koorosh@yahoo.com 



 1388پاييز ، 41، شماره زبان و ادب پارسيفصلنامه   10

   

  نشانة زبان

شـود،   ناميـده مـي  ) linguistic sign( نـشانة زبـان  العة زبـان،  آنچه امروزه در دانش مط
 كـه هـويتي     )signified( مـدلول و يـك    ) signifier( دالپيوندي است ذهني ميـان يـك        

 نيـز تـصوري   مدلولشـود و    تصوري ذهني از صوت تلقي مي   دال. مستقل از يكديگر ندارند   
 در  نـشانه . 1گيـرد   شكل مـي   مغز / هاي جهان خارج در ذهن     آيد كه از مصداق    حساب مي  به

 برخـوردار   )conventional( قـراردادي و  ) arbitrary( اختيـاري نظام زبان از دو ماهيـت       
گــردد و  ماهيــت اختيــاري نــشانه بــه شــرايط خلــق هــر واحــد نظــام زبــان بــازمي  . اســت

 .2گردد بودنش به ماهيت اين واحد در نظام زبان بازمي قراردادي
اي از   توانـد يـك واژه يـا زنجيـره         اش، مـي   ان در تحقق فيزيكـي    اعتقاد نگارنده، نشانة زب    به
بـر ايـن    . 3شـان نيـست    دهنـده  جمع واحدهاي تـشكيل    هايي باشد كه مفهومشان حاصل     واژه

عبـارت   بـه . ديگري غير از خود داللت كند» چيز«ي نيست كه بر    »چيز«اساس، نشانة زبان،    
. كنـد   داللـت مـي    مدلول بر   دالشد كه    را نشانه تلقي كرد و مدعي        دالتوان   تر، نمي  ساده

رابطـة  . شود، تفاوت دارد    ناميده مي  نشانه، اساساً با آنچه در عرف عام        نشانة زبان بنابراين،  
 مـدلول يابـد و      موجوديت نمـي   مدلول بدون   دال دوسويه است؛ يعني     مدلول و   دالميان  

  .4 نيستدالنيز مستقل از 

  هاي پژوهش فرض پيش

هايي است كه براي نگارنده مورد تأييدنـد و شناختـشان            فرض شبحث حاضر مبتني بر پي    
  .گشا باشد تواند در درك بهتر مطلب راه مي

  .5درك انسان مبتني بر قرارداد است. الف
  .6 استq → pهر قراردادي تابع شرط . ب
هـاي    و عامل و ابزار درك گزاره      شوند  در حافظة انسان انبار مي     q → pهاي تابع    گزاره. پ

  .آيند حساب مي بهجديد 
و بخش ديگر به  )linguistic knowledge(  به دانش زبانq → pهاي  بخشي از شرط. ت

  .7انسان مربوطند )encyclopedic knowledge( المعارفي ةدانش داير
گيرد و هـر     بهره مي  زبان اجتماعي  سخنگوي زبان براي ايجاد ارتباط با اهل زبان، از        . ث

  .8كند اش درك مي يزبان فرد نشانه را برحسب
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 و هرچـه  است درك انساني اش، محدود و محكوم به انسان برحسب موجوديت انساني . ج
  .9كند هاي بيولوژيكي انسان درك مي يابد، در قالب محدوديت را كه درمي

هـاي   انـسان صـرفاً بـا مقايـسة شـرط     . است حال  و مبتني بر زمانقطعي درك انسان . چ
  ).1382صفوي، (يابد  ا درمي، نسبيت رq → pقطعي و تابع 

. هاي مختص نوشتة حاضر رفت     فرض سراغ پيش  توان به  با توجه به مفروضات الف تا چ، مي       
هاي فيزيولوژيكي   هاي عام باال مبتني بر واقعيت      فرض بايد به اين نكته توجه داشت كه پيش       

. يابنـد   مغايرت نمي  هاي ما در ساير علوم پايه      يك از آنها با مالك     و بيولوژيكي انسانند و هيچ    
شـوند و صـحت و سـقم         هاي ح تا د قطعـي و فراگيـر نمـي           فرض اين درحالي است كه پيش    

  .هريك به نگرش و خاستگاه فكري پژوهشگر وابسته است
و اعمـال آن بـر زبـان    ) foregrounding (سـازي  برجسته زبان ادب برحسب فراينـد   . ح

 هرچنـد نگارنـده هنـوز       .گارنـده اسـت   ييـد ن  أفـرض مـورد ت     اين پيش . يابد خودكار شكل مي  
هـاي متعـددي،     در نوشته . نتوانسته است، ماهيت اين فرايند را به شكلي مستند تبيين كند          

 از  افزايي قاعده و   اهيك قاعدههاي مختلف، ثابت كردم اين فرايند برحـسب          كمك نمونه  به
لـي در ميـان ايـن    كـشاند، و  سمت زبـان ادب مـي   گريزد و ما را به زبان خودكار و روزمره مي    

شگردها، حتي يك شگرد يا صنعت را نيافتم كه ويـژة زبـان ادب باشـد و در زبـان خودكـار                      
  ).1379: همان(وقوع نيابد 

 تركيـب و   )selection (انتخاب هاي خود، تنها از دو فرايند      انسان در تمامي آفرينش   . خ
)combination( 10گيرد بهره مي.  

، زبـان شـعر     و زبـان علـم   د فاصل ميـان دو قطـب        با درنظرگرفتن پيوستاري در ح    . د
اي صـورت    گونـه  بـه  انتخـاب   و تركيـب  در ميانـة ايـن پيوسـتار،       زبان خودكار  قراردادن

اهل زبان  . يابد افزايش مي  زبان شعر  سمت به زبان علم  ها از قطب   پذيرد كه بازي نشانه    مي
رود،  كـار مـي     علمـي بـه    اي از زبـان كـه بـراي انتقـال مفـاهيم            سعي بر آن دارند تا در گونه      

قـرار نگيرنـد و هـر نـشانه در          ) 1380صـفوي،    (انتقال معنايي هاي زبان تابع فرايند      نشانه
سمت زبان مورد    اين در شرايطي است كه حركت به      . همان مفهوم اختياري اوليه كاربرد يابد     

ديگـر ايـن    كشد كه در سـوي       جايي مي  افزايد و كار به    ها مي  استفاده در شعر، به بازي نشانه     
  .شود هاي زنجيرة كالم وابسته مي پيوستار، درك هر نشانه، به درك ديگر نشانه
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   ادبزبان

كار رفتـه    شود كه در متون ادبي به      اي فرضي از زبان اطالق مي      گونه  به زبان ادب اصطالح  
 در بخش بعد مورد بحـث  ،هايي برخوردار است اينكه متن ادبي از چه ويژگي يا ويژگي      . است

گونـه از زبـان      ررسي قرار خواهد گرفت؛ ولي آنچه در اينجا بايد مد نظر باشد، كاربرد اين             و ب 
كـار رفتـه     دهد و آن اينكه زبان بايد چگونـه بـه          است و پرسشي عمده را در برابر ما قرار مي         

 ايليـاد  فردوسـي تـا   شـاهنامة  سـعدي، از   گلـستان مد تا   اح  جالل آل  مدير مدرسة باشد تا از    
زاد تا    ايرج پزشك  دايي جان ناپلئون   مهدي اخوان ثالث، از      زمستان موالنا تا    نويمثهومر، از   

 تـا   هاي تـاگور   سرودهحافظ، از   غزليات   صادق هدايت تا     بوف كور  تولستوي، از    جنگ و صلح  
داستايفسكي و خالصه، تمامي متوني را كه اهل زبان بـه آنهـا مـتن ادبـي     جنايت و مكافات  

  گويند دربربگيرد؟ مي
شـويم   چنان متفاوت از متون ديگر است كـه گـاه وسوسـه مـي          صات هر متن ادبي آن    مخت

تصور كنيم چيزي به نام زبان ادب وجود ندارد، اما جالب اينجاست كه متن ادبـي در ميـان                   
العـاتي   مـا اطّ   المعارفي ةتر، در دانش زباني و دانش داير       عبارت ساده  به. اهل زبان هويت دارد   

اجـازه دهيـد بـه      . ادبـي تـشخيص دهـد      د متن ادبي را از مـتن غيـر        توان نهفته است كه مي   
  :فرض د بخش گذشته مطرح شد پيوستاري اشاره كنيم كه در پيش

  
  زبان ادب

  
  

  زبان علم      زبان خودكار      زبان شعر
  
شـود و در     اعتقاد نگارنده، زبان ادب از زبان خودكار، يعني كاربرد روزمرة زبان، آغاز مي             به

تر از تشخيص    مراتب ساده  بودن زبان شعر به    تشخيص ادبي . رسد  زبان شعر مي   نهايت خود به  
شناسي زبان شعر، مـا را در برابـر          نشانه. تر است  متني ادبي است كه به زبان خودكار نزديك       

توانند در تـشخيص هويـت مـتن ادبـي           لحاظ صوري مي   دهد كه حتي به    هايي قرار مي   نشانه
مان، برحسب    المعارفي ةشده در دانش داير    ه بر قراردادهاي ثبت   ما حتي با تكي   . گشا باشند  راه

دهـيم و در لحظـة پـس از ايـن            نوع نگارش سطرهاي متن، شعر را از غيرشعر تشخيص مـي          
  :دهيم شناخت، خوانش و تعبير خود را از متن تغيير مي
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  .اتوبوسي حامل دوازده سرنشين در نزديكي همدان به دره افتاد) 1(
  اتوبوسي) 2(

  حامل دوازده سرنشين،  
  در نزديكي همدان  
  به دره    
  .افتاد    

امـا اهـل زبـان،      . ها مربوط اسـت    تنها به نوع چينش واژه    ) 2(و  ) 1(تفاوت ميان دو نمونة     
كننـد كـه بـا       اي تعبيـر مـي     گونـه  را به ) 1(برحسب شناختي كه از اين قرارداد دارند، نمونة         

برحـسب جهـان واقعيـت      ) 1(تر، تعبير نمونة      دقيق عبارت به. متفاوت است ) 2(تعبير نمونة   
در . دهـد  در يك جهان ممكن و معتبر خواننـده رخ مـي          ) 2(پذيرد و تعبير نمونة      صورت مي 
المعـارفي هريـك از مـا،        ةشده در دانش دايـر     هاي ممكن و برپاية قراردادهاي ثبت      اين جهان 

صرفاً يك وسـيلة    » اتوبوس« ديگر   در اينجا . شود دست داده مي   به) 2(تعبيري ويژه از نمونة     
» همـدان «تواند به عدد كامل در اساطير آريايي تعبير شود؛           مي» دوازده«نقليه نيست؛ عدد    

، بـه سـقوط     »به دره «در زير   » افتاد«درنظر گرفته شود و حتي چينش       » دان همه«تواند   مي
  .اتوبوس اشاره كند

دهـيم، در ايـن نوشـته حـائز اهميـت            دست مي  به) 2(اين نكته كه ما چه تعبيري از متن         
نمايد، مدخل ورود به زبان ادب است؛ يعني جـايي كـه مـتن، مـا را از                   آنچه مهم مي  . نيست

ايـن مـدخل ورود، حتـي    . دهـد  كند و در فضاي زبـان ادب قـرار مـي        زبان خودكار خارج مي   
ر تـشخيص   مسلماً اين نوع قراردادهـا د     . ها مربوط باشد   تواند به شكل صوري چينش واژه      مي

زبان ادب دخيلند؛ ولي اگر از اين قراردادها بهره نگرفته باشيم چه؟ براي نمونه، وضعيت مـا           
احمـد چيـست و        جـالل آل   مدير مدرسة  و   خدمت و خيانت روشنفكران   در برابر دو متن در      

يابـد كـه از      تر، خوانندة متن چگونـه درمـي       دانيم؟ به عبارت دقيق    چرا متن اول را ادبي نمي     
رو   خودكار گذر كرده و به زبـان ادب راه يافتـه اسـت؟ مـا در اينجـا بـا پرسـشي روبـه                        زبان
  .شويم كه بحث دربارة آن را به بخش بعد موكول كرديم مي

  متن ادبي

هـاي خـاص خـود برخـوردار          تر به اين نكته اشاره كرديم كه هر متن ادبي از ويژگي             پيش
 متمايز  نثر و اين دو را از       نظم را از    عرشتوان   برحسب چند وجه اشتراك و افتراق مي      . است
هـاي مـتن از يكـديگر        سپس مدعي شد با توجه به مختصاتي مشترك، انواع اين گونـه           . كرد
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 يـك چيـز اسـت و        غـزل  جداسـت و     نثر مـصنوع   از   نثر مسجع شوند و مـثالً      متمايز مي 
بـديهي  توان مطرح كرد كه وجـود مـتن ادبـي را     اين همه را زماني مي.  چيزي ديگر  مثنوي

ايم؛ يعني   تر، انگار ما تاكنون به مطالعة وارونة ادبيات پرداخته         عبارت ساده  به. انگاشته باشيم 
در آغاز، بدون اينكه معلوم كنيم مختصات متن ادبي چيست، موجوديت آن را بديهي فـرض         

ايـم   ايـم و در نهايـت مـدعي شـده          بندي انواع اين متون رفته     سراغ طبقه  ايم و سپس به    كرده
اين درسـت همـان شـرطي اسـت كـه بـا             . اند ها مالك تشخيص متن ادبي     بندي مين طبقه ه

بودن شعر را بـديهي     » موزون و مقفّي  « به خود تحميل كرده بوديم؛ يعني ابتدا         شعرتعريف  
: همان( دل خوش كرديم     عروض و قافيه  هاي   ها به تدوين كتاب    ايم و سپس سال    فرض كرده 

  .نسبت به اين تعريف ترديد كنيمبار  بدون اينكه حتي يك) 1378
واقع، چه مختصاتي را بايد براي متن ادبي درنظر گرفت؟ فرض نخست اين است كه                اما به 

 در يـك جهـان      زبـان ادب  دهـد و      به جهان واقعيت ارجاع مي     زبان خودكار مدعي شويم،   
ار صرفاً  توانست قطعي تلقّي شود كه ما در زبان خودك         اين نگاه زماني مي   . دهد  ممكن رخ مي  

هـاي   به نمونه . كه چنين قطعيتي وجود ندارد     حاليهاي اطرافمان ارجاع دهيم؛ در     عيتبه واق 
 :توجه كنيد) 5(تا ) 3(

توانـستي   اگر فوق ليسانست را گرفته بودي، حاال دانشجوي دورة دكتري بودي و مـي             ) 3(
  .از يك جايي بورس بگيري

كـردي   توي يك تيم بسكتبال بازي مـي رفتي  حيف كه قدت خيلي كوتاهه، وگرنه مي   ) 4(
  .خريدي آوردي، يك مرسدس بنز مي و با پولي كه درمي

  .شكست زد، اين لوستر را مي خوب شد فرهاد با ما نيامد، والّا با اون قدش حتماً مي) 5(
شود كه بـا جهـان       ، به جهان ممكني ارجاع داده مي      )5(تا  ) 3(هايي نظير    در تمامي نمونه  

، گوينده در يك جهان ممكن و متناقض با جهان واقعيـت،    )3(در نمونة   . داردواقعيت فاصله   
آورد  بيند و حتي اين امكان را بـراي او فـراهم مـي             مي» دانشجوي دكتري «مخاطب خود را    

، »فـوق ليـسانس   «دليـل عـدم دريافـت        كه در جهان واقعيت، به     بگيرد؛ درحالي » بورس«كه  
انـد و    نيز در همـين شـرايط توليـد شـده         ) 5(و  ) 4 (هاي نمونه. چنين امكاناتي منتفي است   

هاي روزمـرة اهـل      كنند تا مدعي شويم انگار مجموعة وسيعي از گفته         حتي ما را وسوسه مي    
افـزون بـراين، بايـد توجـه     . دهند هاي ممكني غير از جهان واقعيت ارجاع مي        زبان، به جهان  

ما حتي به   . گيرد عيت شكل نمي  داشت متن ادبي نيز يكسره در جهاني متناقض با جهان واق          
هـا بـه جهـان واقعيـت ارجـاع           يابيم بسياري از نـشانه     روشدن با زبان شعر، درمي      هنگام روبه 

هـا   و ده » آباد آب ركن «،  »امير مبارزالدين «،  »شاه شجاع «هايي نظير    كاربرد نشانه . دهند مي
 شـرايطي اسـت كـه       نشانة ديگر از اين دست در غزل حافظ، مؤيد اين ادعاست و اين همان             
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بنـابراين  . دهنـد  گوته، شكسپير، ميلتون، بالزاك، هوگو و ديگران نيز پيش روي ما قرار مـي             
دهد و ما در زبـان ادب،        توان مدعي شد زبان خودكار يكسره به جهان واقعيت ارجاع مي           نمي

  .صرفاً با ارجاع به جهاني متناقض با جهان واقعيت مواجهيم
 خوش كرد كه شايد در متن ادبي، مـا           توان به اين نكته دل     يدر كنار اين فرض نخست، م     

اين فرض در زماني كه     . اي زبان خودكار مواجهيم    اي ديگري غير از نظام نشانه      با نظام نشانه  
 زيـرا در زبـان شـعر، مجموعـة          ،كند شود مقبول جلوه مي    زبان ادب به زبان شعر نزديك مي      

يابنـد كـه بـا هويـت         شوند و تعبيري مي    ها مي  انههاي زبان، درگير بازي نش     وسيعي از نشانه  
. روسـت   اين فرض نيز با دو مـشكل عمـده روبـه          . هاي نظام زبان خودكار متفاوت است      نشانه

هنگام رويارويي با متني     نخست اينكه متن ادبي به شعر محدود نيست؛ و دوم اينكه حتي به            
شـوند و تعبيـر بخـش        هـا نمـي    هها درگير بازي نـشان     آيد، تمامي نشانه   حساب مي  كه شعر به  
فـرض سـوم كـه     . پـذيرد  هاي زبان خودكار صورت مـي      ها در محدودة نظام نشانه     اعظم نشانه 

نمايد، اين است كه تصور كنيم متن ادبي از گفتمـاني ويـژه برخـوردار اسـت و                   تر مي  مقبول
انگيـز   وسهاين فرض بسيار وس   . دهد، تفاوت دارد   اين گفتمان با آنچه در زبان خودكار رخ مي        

در چنين شرايطي، پرسش اصلي ما تغيير خواهد كـرد و           . كند است، ولي مشكلي را حل نمي     
جاي اينكه بپرسيم مختصات متن ادبي چيست، بايد بپرسيم مختصات ايـن گفتمـان چـه         به
تر، گفتمان در متن ادبي چگونه است كه بـا گفتمـان در زبـان         عبارت ساده  به. تواند باشد  مي

  يابد؟ ت ميخودكار تفاو

  نشانة زبان و آفرينش ادبي

ـ اي اشاره شد كه از سوي متخصصان براي قا         در بخش گذشته به سه فرض عمده       شـدن   لئ
يـك از آنهـا      تمايز ميان زبان خودكار و زبان ادب پيـشنهاد شـده اسـت و ديـديم كـه هـيچ                   

قل بـراي زبـان     توان اساساً به هويتي مست     حال بايد ديد آيا مي    . تواند جامع و مانع باشد     نمي
گونـه از زبـان      تـوان مختـصاتي بـراي ايـن        تر اينكه، آيا مي    ل شد يا نه و از همه مهم       ئادب قا 

  .درنظر گرفت يا نه
 مطرح شد، اگر قرار باشد اهل زبان        2هاي پژوهش حاضر كه در بخش        فرض برمبناي پيش 

 q → pنظير  ميان زبان خودكار و زبان ادب تمايزي قايل شوند، اين درك از طريق شرطي               
به ايـن درك خواهـد   ) 6(تر، خوانندة متن برحسب استنتاج     عبارت ساده  به. پذيرد صورت مي 

  :رسيد
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)6 (q → p  
p                

q       
  

 در مـتن وجـود داشـته    pتوان به اين شكل بيان كرد كه اگر مختصات  را مي ) 6(برگردان  
 وجـود دارد، پـس مـتن مـورد          pا كـه     است و از آنج    qباشد، پس آن متن، متني ادبي نظير        

در مورد درك تمامي قراردادهاي ثبت شده در حافظـة انـسان            ) 6(استنتاج  . نظر، ادبي است  
، از فردي به فرد     ها  انسان المعارفي ةدليل ماهيت فردي دانش داير     صادق است، ولي مسلماً به    

ن اطالعـات تاحـدي     با تمامي اين اوصاف بايد پذيرفت كه متغيربـودن ايـ          . ديگر متغير است  
، در حدي نيست كه اهل زبان نـسبت         pتر، اختالف در     عبارت ساده  به. ماند مشترك باقي مي  

  . شناخت متناقض داشته باشندq به
اين دسته از اطالعـات مـشترك       . شود  تلقي مي  عرف عام  در ميان اهل زبان      pمشتركات  

اي با يكـديگر نداشـته       دههاي ادبي اختالف عم    شوند تا اهل زبان در تشخيص متن       سبب مي 
نوع سـطربندي،   . هاي صوري متن ادبي مربوطند     اي از اين اطالعات به نشانه      مجموعه. باشند

ها، وزن، انواع تكرارهاي آوايي و واژگاني، حتي نام خالق متن، نـوع چـاپ و                 نوع چينش واژه  
داراي ايـن   اجـازه دهيـد متـوني       . دهنـد  ها را تشكيل مي    اي از اين نشانه    جز آن بخش عمده   

 بناميم و آنها را در تقابل با متوني قرار دهيم كـه از ايـن نظـر                  دار نشانها را    دسته از نشانه  
 .آيند  به حساب مينشان بي

بـراي درك بهتـر     . توان به وجـود تمـايزي قايـل شـد          نشان نيز مي   در ميان متون ادبي بي    
فتاده و با خطي كامالً معمولي،      اي ا  اي را درنظر گرفت كه در گوشه       توان كاغذ پاره   تمايز، مي 

  :نوشته شده است) 7(بر رويش متن 
  ...كاش اكنون در آغوشم بودي و ) 7(

آزموني در همـين    . فرض كنيد مابقي متن پاره شده و هيچ اطالعي از آن در دست نيست             
، »كـاش «هـاي     خوانندة آشنا با متن ادبي، با توجه به كـاربرد واژه           ،11زمينه ثابت كرده است   

 ،دليل ايـن امـر    . گيرد را بخشي از يك متن ادبي درنظر مي       ) 7(، نمونة   »آغوش«و  » نوناك«
ـ . در متون ادبي آشنا شده است     » آغوش«اي مانند    آن است كه خواننده با واژه       ،ترتيـب  يندب

دليل وقوع پربسامد در متون ادبي، در        توان مدعي شد كه بخشي از واژگان نظام زبان، به          مي
در چنـين   . روست سازند كه با متن ادبي روبه      ند و خواننده را متقاعد مي     كن  عمل مي  pحكم  

اگـر مـتن برخـوردار از       .  تلقـي شـوند    دار نـشان شرايطي، اين دسته از متون ادبي نيز بايد         
 دار واژگاني  نشانتوانيم    بناميم، اين گروه دوم را مي      دار صوري  نشانهاي صوري را     نشانه
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شـود و از ايـن طريـق مـتن ادبـي             دار تلقي مـي    اژگان، نشان لحاظ و  متني كه به  . تلقي كنيم 
) 8(حـال بـه نمونـة    . دار باشد يـا نباشـد   لحاظ صوري نيز نشان تواند به آيد، مي  حساب مي  به

  :توجه كنيد
  .اي بود، پر از سرو بلند خانة ما ته كوچه) 8(

اسـت و نـه     داري سـروكار داريـم كـه نـه صـوري             ، ما با نوع ديگري از نشان      )8(در نمونة   
شـود كـه از      اي ديـده مـي     بار نوشـته   تر، بر روي همان كاغذ پاره، اين       عبارت ساده  به. واژگاني

 اي  pهاي پربسامد در متون ادبي نيز برخوردار نيست، ولي باز هم براي خواننده، داراي                واژه
بـي  سازد كه بـا بخـشي از يـك مـتن اد            رساند؛ يعني او را متقاعد مي       مي qاست كه او را به      

هـايي كـه درك معنـي را مخـدوش           هـا و اضـافه     هـا، حـذف    جـايي  تمـامي جابـه   . روست روبه
توان  اين دسته از متون ادبي را مي      . آيند حساب مي   به q براي رسيدن به     pسازند، نوعي    نمي

داري صوري برخوردار است يا اگـر از   بنابراين، متن ادبي يا از نشان . ناميددار معنايي    نشان
مبنا و پايـة    . دار معنايي  دار واژگاني است يا نشان     بهره باشد، آنگاه يا نشان     ري بي دا اين نشان 

آيـد،   ها، همان زبان خودكار است و هيچ دركي در زبان ادب پديد نمي           داري تمامي اين نشان  
  .مگر اين كه در زبان خودكار تجربه شده باشد

  نتيجه

كم بـه اعتقـاد نگارنـده،        ت كه دست  توان چنين نتيجه گرف    با توجه به آنچه گفته شد، مي      
سازند تا از راه زبان خودكـار        اي را ممكن مي    هاي زبان، پديدآمدن شرايط ويژه     عملكرد نشانه 

هاي گذشته، نگارنده بر اين باور است كه هيچ          با توجه به پژوهش   . به درك زبان ادب برسيم    
عبـارت   بـه . ته باشـد  دهد كه در زبـان خودكـار كـاربرد نداشـ           شگردي در متن ادبي رخ نمي     

تر، هر قراردادي كه قرار باشد ما را به درك زبـان و ادب برسـاند، ابتـدا بايـد در زبـان                        دقيق
  .خودكار وضع شده باشد

هاي خـود، قـادر    لحاظ زيستي، محكوم به درك انساني است و در تمامي آفرينش         انسان به 
مـتن  . جهان اطرافش بهره بگيرد   هاي   است تنها از دو فرايند انتخاب و تركيب برپاية واقعيت         

اش فراتـر   تواند از درك انـساني    هاي اوست و اين آفرينش نيز نمي       ادبي يكي از انواع آفرينش    
هاي برگرفته از جهان اطراف خود       توان ادعا كرد كه او جز نشانه       در چنين شرايطي مي   . برود

هـاي   نـد يـادگيري نـشانه     تاكنون دربـارة رو   . و انتخاب و تركيب آنها، چيزي در اختيار ندارد        
هـاي صـوري،     ادبي هيچ پژوهشي صورت نپذيرفته و معلوم نشده اسـت كـه از ميـان نـشانه                

چنين . شوند هاي معنايي، كدام زودتر و كدام ديرتر ياد گرفته مي          هاي واژگاني و نشانه    نشانه
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ود آيا  اي است تا معلوم ش     شناسي پيكره  پژوهشي نيازمند نوعي كندوكاو جامع در حوزة زبان       
و صدها نشانة ديگـر     » گريستن«،  »سرشك«،  »زنخدان«،  »پاورچين«هايي چون    واقع، واژه  به

  .دهد يا نه سمت درك وقوع در زبان ادب فارسي سوق مي از اين دست، ما را به
هايي صـورت پـذيرد      اما يك نكته براي نگارنده بديهي است و آن اينكه اگر چنين پژوهش            

سمت زبان ادب معلـوم گـردد، بـه          هنگام حركت از زبان خودكار به      هها ب  و بسامد وقوع نشانه   
  :خواهد بود) 9(صورت  ها به احتمال قريب به يقين مسير يادگيري اين نشانه

  هاي صوري نشانه‹ هاي واژگاني  نشانه‹ هاي معنايي  نشانه) 9(
 مـسير  ،q → pنگارنده بر اين باور است كه با توجه بـه ماهيـت قراردادهـاي مبتنـي بـر                  

. سمت راست خواهـد بـود      به) 9(هاي واقع در زبان ادب از سمت چپ نمودار           يادگيري نشانه 
ـ  شناسي ادبيات بـه    يابد كه نشانه   صحت و سقم اين فرض، زماني امكان تعيين مي          يـك   همثاب

آنها به اين باور برسند كـه وقتـي         كم برخي از     ييد متخصصان قرار گيرد و دست     أعلم مورد ت  
دست دهـيم، تفـاوتي ميـان متخـصص          وانيم تعريفي از ادبيات، در كلّيت خود به       ت هنوز نمي 

  .ادبيات و خوانندة متن ادبي وجود ندارد

  ها نوشت پي

شـكل كالسـيك ايـن      . توان به منابع متعددي رجوع كرد       براي درك بهتر اين نكته مي      - 1
  . آمده است)Saussure, 1916( شناسي عمومي دورة زبانتعريف در 

 نشانهچنين پيچيـده از      دليل به توصيفي اين    ه اين نكته توجه داشت كه سوسور بي       بايد ب 
شناسان پيش و پـس از       توانست همچون مجموعة وسيعي از نشانه      او مي . دست نيازيده است  

ابـر  «شان در نظر بگيـرد؛ درسـت ماننـد           ها را نشانه براي معني     خود، صورت زبان، مثالً واژه    
دو » بـاران «و  » ابـر سـياه   «اما بايد توجه داشت كه      . باشد» باران «تواند نشانة  كه مي » سياه

سـخن بگـوييم و بـه       » ابر سياه «دربارة  » باران«توانيم بدون اشاره به      ما مي . پديدة مستقلند 
ايـن  . داشـته باشـيم  » ابـر سـياه  «بپردازيم، بدون اينكه نيازي به بحث دربارة     » باران«وصف  

ناپذيرند و هويت هريـك در        از يكديگر تفكيك   مدلولو   دالدرحالي است كه براي سوسور،      
مـاتيوس در ايـن مـورد بحـث جـالبي دارد كـه              . نظام زبان، به وجود ديگري وابـسته اسـت        

  ).Matthews, 2001(خواندني است 
دانـد، يعنـي زمـاني        ماهيت اختياري نشانه را سوسور به شرايط وضع نشانه مربوط مي           - 2

. اي را در نظـام زبـان پديـدآورد         دال پيوند بخـورد و نـشانه      كه يك مدلول قرار است به يك        
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حـساب آمـد، ماهيـت ايـن نـشانه           اي شكل گرفـت و واحـدي از نظـام زبـان بـه              وقتي نشانه 
  . خواهد شدقراردادي

 بهـره گرفتـه     نشانة زبـان  ها براي توضيح     ، هميشه از واژه   شناسي عمومي  دورة زبان  در   - 3
راي سوسـور بـر ايـن باورنـد كـه وي واژه را واحـد                 مفـسران آ   ،شده است و به همين دليـل      

چـوب الي  «هايي نظيـر   اعتقاد نگارنده، جمله به. دهندة نظام زبان درنظر گرفته است     تشكيل
. حساب آورد  را نيز بايد يك كليشة مفهومي درنظر گرفت و يك نشانة زبان به            » چرخم نگذار 

يــل نيــز از همــين شــرايط هــايي از ايــن قب و گــروه» آتــش بيــار محلــه«، »ســتون پــنجم«
  .برخوردارند

 پيونـد  مدلولحساب آيد، بايد به يـك    براي اينكه بخش صوري نشانة زبان به       دال هر   - 4
 قرار باشد بخش معنايي نشانه تلقي شود، بايـد در پيونـد بـا               مدلولخورده باشد و اگر يك      

  . باشدداليك 
 تقـسيم كنـيم، در      نماد و   يهنما،  شمايلها را بـه       اينكه برحسب ديدگاه پيرس، نشانه     - 5

بدانيم و رابطة ايـن دو را       » آتش«را نشانة   » دود«اينكه  . كند درك انسان تغييري ايجاد نمي    
ناصـرالدين  «اي تـصويري از      را نـشانه  » ناصـرالدين شـاه   «طبيعي تلقي كنيم يا اينكه تصوير       

درك بهتـر آراي    بـراي   . هاي قـراردادي   بدانيم، بايد آموخته شود؛ درست همانند نشانه      » شاه
  ).Peirce, 1958( او رجوع كرد مجموعه مقاالتتوان به  پيرس مي

. است q → pاي از نوع     كند، گزاره   تمامي اطالعاتي كه انسان در حافظة خود ثبت مي         - 6
  . نيز از همين نوع استمدلول و دالپيوند ميان 

نگام كـاربرد زبـان از   ه گيرد كه اهل زبان به     مجموعة اطالعاتي را دربرمي    دانش زباني  - 7
در كنار اين اطالعات، انـسان از جهـان اطـراف خـود تجربيـاتي كـسب                 . گيرند آنها بهره مي  

 از ماهيـت اجتمـاعي      دانش زباني . دهند  او را تشكيل مي    المعارفي ةدانش داير كند كه    مي
برخوردار است، زيرا مبتني بر قراردادهايي است كه بايد بـراي تمـامي اعـضاي يـك جامعـة                   

 جنبة فردي دارد، زيرا هـيچ دو عـضو يـك    المعارفي ةدانش دايراما  . باني قابل درك باشد   ز
البتـه بايـد    . كننـد  جامعة زباني در كسب تجربه از جهان اطـراف خـود، يكـسان عمـل نمـي                

گويان زبان مشتركند؛ مثالً اينكـه       پذيرفت كه برخي از اين اطالعات در ميان برخي از سخن          
اند، مثالً اينكـه در زمـاني        ايران قرار دارد و برخي ديگر كامالً فردي       در شمال   » درياي خزر «

مشخص و مكاني معلوم، مـن از قـايقي خـاص بيـرون افتـادم و داشـتم در ايـن دريـا غـرق                
  .شدم مي
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 معتبـر   q → pهـاي زبـان را برحـسب         ، هر فرد نشانه   المعارفي ةدانش داير  برمبناي   - 8
اري كـه كـارش صـندلي             » صندلي«واژة  . كند براي خود درك مي    براي فردي مثل مـن، نجـ

اش شكـسته اسـت بـا سـه تجربـة        بار از صـندلي افتـاده و دنـده         سازي است و كسي كه يك     
آورد كـه     پديد مي  زبان فردي اين اطالعات براي هر اهل زبان، نوعي        . شود مختلف درك مي  

زبـان  را بـه     خـود    زبـان فـردي   ناچـار،    اهـل زبـان، بـه     . قابل انتقال به فرد ديگري نيست     
ايـن درك بـراي     . گردانند تا براي ساير اعضاي جامعة زباني قابل درك باشد           برمي اجتماعي

فرض كنيـد،   . پذيرد  مخاطب صورت مي   زبان فردي  به   زبان اجتماعي مخاطب، با برگردان    
نوع اين درد تنها    . خواهم اين مطلب را براي شما بيان كنم        ام و مي   من ديشب سردرد داشته   

كـنم و شـما      استفاده مي » كرد ديشب سرم درد مي   «من از جملة    . درك شده است  براي من   
  .انطباق دارد» سردرد«كنيد كه با تجربة خودتان از  اين جمله را به شكلي درك مي

چيـز   كند و سپس همه اش تعريف مي  انسان جهان اطراف خود را برحسب درك انساني      - 9
گونه كه بـراي خودمـان     را آن زباننه، ما ابتدا     براي نمو  .سنجد را برمبناي همين تعاريف مي    
 را حيوان ديگري نـدارد      زبانشويم اين    كنيم و سپس مدعي مي     قابل درك است، تعريف مي    

اش،  مسلم است هيچ موجود ديگري، برحسب ماهيت زيـستي        . است» حيوان ناطق «و انسان   
ت بـراي مـا قابـل درك         سـاير حيوانـا    زبـان هم صرفاً به اين دليل كه         را ندارد آن   زباناين  

 بـراي  .ايـم  مـان دريافتـه   آوريم برحسب درك انـساني  نيست و اگر هم چيزي از آنها سردرمي 
  ).1383همان، (و نيز ) 1381 صفوي،. (ك.درك بهتر اين نگرش، ر

گيـرد تـا ثابـت        ياكوبسن در اين مورد از پژوهش متعددي در علوم مختلف بهره مـي             - 10
  ).Jakobson, 1979 (در نوع انسان چگونه استكند، عملكرد اين دو فرايند 

هـاي زبـان و      هـاي تحـصيالت تكميلـي رشـته         در اين آزمون، پنجاه دانـشجوي دوره       - 11
ادبيات فارسي، انگليسي، فرانسه، آلماني، اردو، عربي و روسـي در دانـشگاه دهلـي برگزيـده                 

متفاوت به تحصيل در    اين دانشجويان از هفده كشور مختلف و با دوازده زبان مادري            . شدند
خوبي و حتـي     هاي پيش دكتري و دكتري اشتغال داشتند و همگي زبان انگليسي را به             دوره

هايي انتخـاب شـد و از آنـان خواسـته            براي اينان متن  . دانستند در حد زبان مادري خود مي     
گارنـده  استدالل ن. بودن هريك را معلوم كنند و دليل خود را بنويسند  شد تا ادبي يا غيرادبي    

 ).Safavi, 2007(برپاية آن پژوهش شكل گرفته است 
آنها بـه زبـان انگليـسي و بقيـه از           % 25شده براي اين آزمون كه       از ميان صد متن انتخاب    

% 18دهندگان قرار گرفت،     ادبيات غيرانگليسي با برگردان به زبان انگليسي در اختيار آزمون         
هـاي   برمبنـاي نـشانه   % 27ي واژگـاني، و     هـا  برحسب نشانه % 42هاي صوري،    برحسب نشانه 
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ها كه   مابقي متن % 100جالب اينجاست كه    . مثابه متن ادبي تشخيص داده شدند      معنايي، به 
% 13الي اين متون، از متون فلسفي، تاريخي، علمي و جز آن گنجانده شده بودنـد و                   در البه 

داري مـورد   ه نـوع نـشان  يك از سـ  دليل نداشتن هيچ   دادند، به  ها را تشكيل مي    مجموعة متن 
دهنـدگان بـا نگـرش     ايـن در شـرايطي بـود كـه آزمـون      . نظر نگارنده، غيرادبي تعيين شدند    

هاي مـتن ادبـي، بـه اظهـار نظـر            نگارنده آشنا نبودند و صرفاً برحسب آگاهي خود از ويژگي         
  .پرداختند
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