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  گراشناسی ساختواژانه و زبان

  
 hdaneshgah@yahoo.com*علیرضا آذرپیک

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

  چکیده
 هاي شخصیت ترین مهم سوئیسی یکی از شناس زبان، )1857_1913( فردینان دوسوسور

 نظام زبان و گفتار، ر تعریف دال و مدلول،که عالوه بگرایی است اختشناسی سمکتب زبان
ست که ژانرينیز واژانه  . و جانشینی را مطرح کردنشینی همو محورهاي  زمانی هم و درزمانی

که  گرا و تعاریف سوسور ارائه کرده استساختشناسی  به زبانتوجه وفراروي  آرش آذرپیک با
. کند می جانشینی و قواعد دستور زبان فراروي _ نشینی همحورهاي از تعریف دال و مدلول و م

شناسی سوسور و چگونگی فراروي این واژانه و تعاریف زبان ژانر  و تحلیلاین مقاله به بررسی
 اصالت کلمه  فلسفیِ_از نگاه مکتب ادبی) گرا ساختشناسی زبان(ژانر از ساختار دستور زبان 

بوده و در هاي دیگر شده که قابل تعمیم به واژانهدین مثال انتخاب  در این راستا چن.پردازد می
له، هدف این مقا. جانشینی فراروي شده است_نشینی  از ساختار دستور زبان و محور همهاآن

  .گرا استاز قواعد دستور زبان ساخت) واژانه(تحلیل فراروي یک نوع نوشتار 

   25/4/1397:                      تاریخ پذیرش مقاله           17/4/1397:تاریخ دریافت مقاله

  

 

 

  
 

 

 واژگان کلیدي

  گراشناسی ساختزبان*

  نشینی  محور هم *

   واژانه * 
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 مقدمه) 0_1(

  :گراشناسی ساختزبان
سوسور نشانه . آید می به شمار شناسی نشانهشناسی و از پیشگامان فردینان دوسوسور، پدر زبان

ل  و مدلو که از ترکیب دالاي پدیده ،پندارد می معناداررا موضوعی فیزیکی و در عین حال 
 مانند دال و هایی تقابل زبانی بر ي نشانه سوسور در باب زبان و هاي اندیشه. گیرد میشکل 

سوسور . استوار است ... ونشینی هم، جانشینی و زمانی هم و درزمانیمدلول، النگ و پارول، 
خی و توصیفی، تمایز زبان و  تاریي تمایز مطالعهکه عبارتند از چندین مسئله را مطرح کرد

که با  پژوهانی دانشبسیاري از . ها ارزش، سیستم و نشینی هم جانشینی و ي رابطه تمایز ر،گفتا
 و البته بسیاري دیگر یابند می و مغشوش آشفته را آن، کنند می برخورد )شناسی نشانه( آن

حاصل کاربرد  شود میچه امروز ساختارگرایی نامیده  آن) 21: 1387چندلر، (. بینند میمهیج 
 ي حوزه مختلف ي حوزهدر )  سوسوريشناسی زبانیعنی (گرا شناسی ساختزبان هاي روش

  )20: 1386سجودي،  (.است...  نقد ادبی و،شناسی مردمعلوم انسانی از جمله 

. دهد می زبانی نه یک شیء را به یک نام، بلکه یک مفهوم را به تصویر صوتی پیوند ي نشانه
 و آواست بلکه اثر ذهنی این  فیزیکی داشته باشدي جنبهکه  تصویر صوتی، آواي مادي نیست

   )96: 1378سوسور،  (.دهد می را ارائه آنحواس ما نمایشی از 

 _نشینیهاي هم اساس کاربرد محورهایی از ژانر واژانه برار این مقاله تحلیل نمونهروش ک
 و فراروي کردهنی نشی از محور همها یا کامالًاین واژانه. ختار دستور زبان استجانشینی و سا

اي نشینی به گونهاند و یا فراروي از محور همانه با عنوان غیردستوري دادهتشکیل نوعی واژ
ها فراروي از در اغلب واژانه. گیردجمله شکل مین، دستور زبان و شبهاست که در ذهن کاربرا

 دچار چالش یزآید که حتی قواعد خوانش را ني گفتار یک اصل به شمار میساختار زنجیره
ها ها در این مقاله تا حدودي  تصادفی صورت گرفته چون تمامی یا اکثر مثالمثال. کرده است
هایی را  ما به منظور پرهیز از اطناب متن، نمونه ولیین دو نوع واژانه قرار دارد؛ ايدر حیطه

  . تري هستندهاي شفاف نمونهاز لحاظ ساختار و محتواایم که انتخاب کرده

گرا و نظریات شناسی ساختهاي زباناله نخست اشاراتی مختصر به مؤلفه این مقيدر ادامه
خواهیم  و ژانر واژانه ن به معرفی اجمالی مکتب اصالت کلمه  پس از آ.خواهیم داشتدوسوسور 
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بررسی و تحلیل گرا  بر مبناي فراروي از دستور زبان ساخت را ژانراین و در نهایت پرداخت
   .کردخواهیم 

  وهش  ي پژپیشینه) 0_2( 
 ، قاعدتاًکردهادبیات ایران اعالم حضور  نزدیک به دو دهه است که در  جا که ژانر واژانهاز آن

توان به از جمله می؛ ها و مقاالت علمی نیز در این زمینه به ندرت صورت گرفته استپژوهش
ي توان گفت در زمینهاحت میاشاره کرد اما به صر) شناسی پیرسانه و نشانهواژ(ي مقاله

سور سو نظریات فردینان دواًگرا مخصوصشناسی ساختهاي زبانتحلیل واژانه بر اساس مؤلفه
ي حاضر اولین نوشتار علمی در و مقالهکادمیکی صورت نگرفته هیچ مقاله و پژوهش علمی و آ

  .این موضوع است

  :روش پژوهش) 0_3( 
  . است توصیفی و تحلیلی ،نیادياي، بروش پژوهش به صورت کتابخانه

  مبانی نظري) 0_4( 

  مدلول و دال ) 1_1( 
 سوي و واژه آوایی تصویرِ یا دال آن طرف یک که دارد دوگانه ماهیتی نشانه سوسور، نظر از

 نشانه تنهایی به دو این از یک هیچ.  استآن مفهومیِ و ذهنی تصویر یا مدلول آن دیگر
 به را نشانه شود می خوانده داللت که ها آن يبسته هم و متقابل ساختاري يرابطه بلکه نیستند

 و ضروري طبیعی، نه و است قراردادي و خواهیهب دل اساساً که اي رابطه آورد، می وجود
   .انگیخته

 و دانست می آوایی تصور سوسور را دال .دانست می مدلول و دال از ترکیبی را نشانه سوسور
 .ناپذیرند جدایی مدلول و دال که است معتقد سوسور .گرفت می ظرن در ذهنی تصور را مدلول
 ها نشانه. است ملزوم و الزم يرابطه مدلول و دال يرابطه یعنی داند می الزامی را نشانه سوسور

 مبحث در سوسور و هستند زبانی فرایند از خارج یعنی منقطعند و منفک سوسور، نظر از
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: 1389جوادي،  (.گیرد مین نظر در آن براي جایگاهی و کند می حذف را مرجع شناسی نشانه
177_204(  

 و دال يرابطه دیگر، عبارت به یا داللتی يرابطه هر که است آن بر »سوسوري شناسی نشانه«
 او که اسـت آن اش شناسی نشانه در سوسور مهم رویکرد. است »قرادادي «نشانه، هر در مدلولی

 هاي نظام بررسی دانش ،شناسی نشانه. داند نمی منفرد هاي هنشان بررسی علم را شناسی نشانه
 دانشی همیشه سوسوري، سنت در شناسی نشانه لذا ؛اند اجتماعی هایی پدیده که است اي نشانه

  ). 1383 صفوي، و 1379 کالر، ؛1382 فکوهی،. رك (.است بوده ساختارگرا

  جانشینی و نشینی هم محورهاي) 1_2( 
اند،  چون رومان یاکوبسن اشاره کردهشناسانی زبانهمان گونه که  و جانشینی نشینی هم

 یک  معناییِهاي مؤلفه با مشخص کردن توان میاز این رو . دهد می زبان را تشکیل تاروپود
 آن، کارکردهاي آن و جانشین با نشین هم هاي واژه هاي ارتباط خاص و سپس بررسی ي واژه
  . مشخص کرداي گسترده را در زبان و در سطح واژه

 متمایز تقسیم ي حوزهبه دو یان عناصر زبان وجود دارد  که م راهایی تفاوتسوسور روابط و 
این دو ) 177: 1378سوسور،  (.هاست ارزش معینی از ي دسته ي پدیدآورندهیک   که هرکند می

 از .رود میدسته به دو گونه فعالیت ذهنی ما مربوط است که براي حیات زبان ضروري به شمار 
 که بر بنیاد کنند می، روابطی میان خود برقرار شان توالیلیل  در گفتار، به دها واژهیک سو 

 واحد آنِاین ویژگی امکان تلفظ دو عنصر را در .  زبان استوار استبعدي یک خطی و ویژگی
 ها ترکیب این .گیرند می این عناصر یکی بعد از دیگري قرار  به همین دلیلو سازد می ناممکن
بنابراین زنجیره همیشه از دو یا  .نامید» زنجیره« توان می امتداد زمان است، گاهشان تکیهرا که 

 فقط زمانی ارزش گیرد میعنصري که روي یک زنجیره قرار . شود میپیاپی تشکیل چند واحد 
از .  باشدها آن که در تقابل با عناصر پیشین و پس از خود یا هر دوي آورد میخود را به دست 

 حافظه با یکدیگر در دارندی که وجه مشترکی های واژهسوي دیگر، در خارج از چارچوب گفتار، 
 ها آن که روابط بسیار گوناگون در دهند می را تشکیل هایی گروه به این ترتیب .یابند میارتباط 

 دیگر را در ذهن هاي واژه ناخودآگاه انبوهی از »آموزش« ي واژهبراي مثال . حکم فرماست
 به ها واژههر یک از این ... پرورش ووآموزش، اطالع دادن، یادگیري، آموختن مانند انگیزد میبر
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 . با نوع نخست به کلی متفاوت استها همپایگیاین نوع .  با یکدیگر وجه اشتراك دارنداي گونه
 درونی ي گنجینه بخشی از ي دهنده تشکیل ها آن . امتداد خطی و زمانی نیستگاهشان تکیه

ساسانی،  (.نامند می) جانشینی( این نوع روابط را متداعی .سازد می زبان هر فرد را که سانندان
1390 :67_84 (  

  درزمانی و زمانی هم ) 1_3( 
 مثابه به زبان اول، دیدگاه در. گذارد میتمایز  درزمانی و زمانی هم شناسی زبان بین سوسور
 دوم دیدگاه که حالی در شود، می گرفته نظر در زمان به ارجاع بدون مرتبط، هاي واژه از نظامی

 بعد دو این سوسور). 81 : 1378سوسور،  (. دارد اشاره زمان طول در زبان تکاملی يتوسعه به
 که نیست معنی بدین این اما دهد می خاصی امتیاز زمانی هم بعد به و کرده جدا هم از را

 که است دلیل این به تنها تمایز این است دمعتق او زیرا است توجه بی زبانی تغییر به سوسور
 تغییر که گرفت نظر در »زمان در منجمد «کاملِ سیستم یک عنوان به توان می را زبان
 کارگیري به بدون )45_35 : 1379کالر،  جاناتان (. شود توجیه آن به استناد با شناسی زبان

  .ندارد وجود جارهن از انحرافات ترسیم براي اي وسیله هیچ ،زمانی هم دیدگاه

 در و واحد زمانی مقطع یک در مطالعه  یعنیزمانی هم يمطالعه میان باید اصل، این بر اساس
 زبان تحول يمطالعه یعنی درزمانی يمطالعه و زمان گرفتن نظر در بدون خاص وضعیتی یک
 از توان می را زبان خاص يپدیده هر ترتیب، بدین )37: همان  (.شد لقائ تفاوت زمان طول در
 خالل در که شود می شناخته کلی نظامی از بخشی چونهم پدیده این یا ؛کرد بررسی راه دو

 چونان یا و دارد وجود زبانی اي پدیده با همواره و است گرفته شکل تاریخی هاي تحول و تغییر
 مانز خالل در که تحولی، و تغییر و تاریخی يپیشینه از جدا که شود می گرفته نظر در امري
 دهد می اجازه آن به تغییرپذیري ماهیت و دارد تغییرپذیر و منعطف ماهیت  است، نموده تجربه

 ایجاد زبان یک کاربران میان که اجتماعی قراردادهاي تبع به متفاوت تاریخی بسترهاي در که
 يهمطالع براي بنابراین،. شود  ایجاد زبانی عناصر میان ویژه  مدلولی و دال يرابطه شود می

 با مناسبت در را خاص واج یک یا واژه یک اگر«: است کار در تاریخی روش دو زبانی هاي پدیده
 یا واژه آن اگر اما بود خواهد توصیفی _زمانی هم کار روش کنیم، بررسی ها واج و واژگان سایر
 درزمانی روش از گاه آن شناسی، واژه تبار راه از مثالً کنیم بررسی تاریخی اي گونه به را واج

 انجام روش یک با رویکرد دو این سوسور، نظر به )18: 1382احمدي، ( ».ایم کرده استفاده
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 زمانی هم بررسی روش در. کنیم متمایز یکدیگر از دقت به را پژوهش روش دو باید و شوند نمی
 عنصري ،درزمانی بررسی روش در .شود می مطالعه خاص مقطع یک در زبان کامل وضعیت

 مطالعات چونهم ،گیرد می قرار پژوهش مورد زمان متوالی هاي الیه در انزب از خاص
 روش زبان، نظام شناخت در کار اساس که کرد اعالم قاطعیت با سوسور«. آوایی هاي دگرگونی

  )همان (».است زمانی هم بررسی

  مکتب اصالت کلمه) 2_1(  
 با اصالت دادن به کلمات شناسی است که فلسفی و زبان_مکتب اصالت کلمه یک نگرش ادبی
 کارکردهاي، رویکرد نوینی را نسبت به زبان، کلمات و هاآنو قائل شدن ساحت وجودي براي 

کلید جهان _ یلدا و کلمه هاي چشم«در کتاب   این نگرشدر .کند میان ذهن آدمی بی
 به این  در ذیلکه شده کلمات ارائه هاي جوهره  تعریف نوینی از کلمه، زبان و»_هولوگرافیک

  .تعاریف و توصیفات خواهیم پرداخت

 زبان ساحت اجتماعی کلمات است و کلمات تا در .لمه به معناي رد اصالت زبان نیستاصالت ک
 زبان و کلمات یک .شوند نمی صاحب ماهیت ت حضور فعال و پویا نداشته باشنداین ساح

   )71: 1396ن، آذرپیک و همکارا (. و متقابل نسبت به هم دارنددوطرفه ي رابطه

 کلمات آنتکامل هر زبانی به بار ژنتیکی، جنس، نوع، کمیت، کیفیت و نوع نگاه ایدئولوژیک به 
 این خصوصیات چون بودن زبان هم اصالت با کلمات است در زبان حتیبنابراین  ؛وابسته است

  )همان (.دهند میکلمات هستند که به زبان غنا و گستردگی 

  آن هاي جوهره کلمه و)2_2( 

.  نیستلی که بر مدلول اشاره داشته باشدا دای  نشانهاز نگاه مکتب اصالت کلمه، کلمه فقط یک 
 ي جوهره تشکیل يکه در مرحله بسیط است کامالًوجود کلمه داراي یک سیستم باز و 

 معنایی ي جوهره از لحاظ اي کلمهاما هنگامی که  باشد میمعنایی، همانند انعقاد نطفه 
حتی اطالق دالی که بر مدلولی اشاره .  شدپایان بی هاي ماهیت کرد و داراي گسترش پیدا

ست که در طی تکامل به بلوغ کلمه موجودي. ، تصغیر و تحقیر کردنش استآن به کند می
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 شناسان زبانست که در دیدگاه  نطفه بودنی_ همان نشانهآورد میرسیده و چیزي که به یاد ن
  )158: همان (. یافتتوان می

 این دو پدیده ) کلمه_انسان(زیرا در نگرش بنیادین  کلمه همانند انسان داراي کیستی است
طور که وجود انسان   همانو  کدام بدون دیگري وجود ندارد و هیچسازند می توأمانهمدیگر را 

ست کلی ماهیتی است، وجود کلمه نیز _ جوهريهاي ساحت ابعاد و افزاییِ همکلی فراتر از 
 تلفظ و اداي هر ي شیوهدر واقع نوع و .  جوهري و ماهیتیهاي ساحت ابعاد و افزاییِ همفراتر از 

 و طرز مکتوب کردن کلمات با توجه به حروف الفباي پذیرفته شده ؛ي گفتاريهکلمه، جوهر
شناسی چه در شکل اما دانش زبان دهد می نوشتاري کلمه را سامان ي جوهرهتوسط هر ملتی، 

 حرکت تشکیل کلمه را از لفظ ي ریشه که از دوسوسور شروع شد اي شاخه درچه  و آنسنتی 
 کلمه لفظ مستعمل یا دالی است که به مدلولی در گویند می مثالً کند میآغاز و تعریف 

 در اما نداشته باشد چه  مدلول مرجع بیرونی داشته باشدآن زبان داللت کند، چه ي حیطه
 آن معنایی ي جوهره کلمه یعنی ان و مرکز وجوديِ، محوریت در جنگرش مکتب اصالت کلمه

در هر صورت در . و اصل موجود شدن یک کلمه است  معنایی بنیاد، ستوني جوهره. باشد می
 گفتاري و نوشتاري، هاي جوهره معنایی کلمه در ساحت ي جوهره معمول و طبیعی، ي شیوه

 ي جوهره حرکتی، ي جوهره داراي ها این اما کلمه افزون بر شکل نهایی خود را پیدا خواهد کرد
  )159: همان(.  اجتماعی نیز هستي جوهره شرایطی و ي جوهرهطبیعی، 

   و جانشینینشینی هم محورهايفراروي از ) 2_3( 
 زبان، عالوه بر دارِ معنی واحد ترین کوچکمکتب اصالت کلمه با اصالت دادن به کلمه به عنوان 

 ،در دنیاي ادبیاتدر جهان زیستی،  در برقراري ارتباط آن وسیلگی و ابزاري ي جنبهپذیرش 
 سبب پدید آمدن نگرش آن انحطاطی به ابعادي از _زیرا نگاه افراطی داند می را هدف آن

 انحطاطی ساختارگرایانی چون فردینان _ نگاه افراطیمثالً ؛ ابعاد شده استآن به گرا مطلق
 و نشینی هم محورهايبر  ها ساختارشکن یحتگرایان و گرایان، پساساختدوسوسور، نئوساخت

 با اصالت دادن به حتیو  و ساختار دستور زبان در بیان معنی و برقراري ارتباط جانشینی
شناسیک و هنري کلمات نگاه کردن، سبب  و جانشینی به ابعاد زیبایینشینی هم محورهاي

 یکی از . ذهن آدمی شده استکارکردهاي  عدم شناختمحروم ماندن از سایر ابعاد کلمه و
 و جانشینی نشینی هم محورهاي به وجود کلمات اصالت داده شده و از آن ادبی که در ژانرهاي
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 بدون قرار گرفتن در محور کلمات ژانردر این . باشد می »واژانه« ژانر فراروي شده است
 برآمدهنده  خاصی که از درك و حس نویسي هندسه با چینش در طرح و غالباً و نشینی هم

  .کند می ایجاد معنی و ارتباط است

که  کنند می روابطی میان خود برقرار شان توالی در گفتار به دلیل ها واژه ،نشینی همدر محور  
 آناین ویژگی امکان تلفظ دو عنصر را در .  زبان استوار استبعدي یکبر بنیاد ویژگی خطی و 

 گفتار ي زنجیرهاصر یکی بعد از دیگري روي  این عن به همین دلیلو سازد میواحد ناممکن 
کلمات در  ست که در حالیاین . امتداد زمانی استها ترکیب این گاه تکیه غالباًو  گیرند میقرار 

 از ویژگی خطی و عمالً ،نشینی هم گفتار یا همان محور ي زنجیرهژانر واژانه با فراروي از 
، هم در ارتباط خطی و افقی است و ها واژه با سایر  و یک واژهاند رفته زبان نیز فراتر بعديِ یک

 ها ارتباط  و اینکند می برقرار ها واژه  یک ارتباط هندسی با سایر این کههم عمودي و هم
 و تابع امتداد زمانی کنند میهر یک ایجاد معناي ثانویه ) و هندسی افقی یا زنجیري، عمودي(

 ما براي درك معنی باید ، واژانهري بودن متنِ نوشتا_ یعنی به علت خصلت دیداريباشند نمی
در حالی که  . واژگان توجه داشته باشیمآنبه هندسه و چینش خاص  زمان همبه صورت 

یک عنصر زمانی ارزش خود را به  و ؛شود میزنجیره همیشه از دو یا چند واحد پیاپی تشکیل 
. اصر پیشین و پس از خود باشد که روي یک زنجیره قرار بگیرد و در تقابل با عنآورد میدست 
 آن« مانند اي جملهدر . گیرد میدهی خود را از این الگو قع واژه تا حد زیادي قابلیت معنادر وا
 ي واژه در موقعیتی نسبت به آن و قرار گرفتن واژه هر ادايبا »  دختر را دوست داردآنپسر 

اما در واژانه هر  ماند میز ناقص باقی  و تا اداي آخرین واژه هنوداننمای میرا پیشین، معناي خود 
 و بوده متغیر معناي نهایت بی که داراي یک یا چند معناي ثابت و  حقیقتِ عمیق استیک واژه

  . پیش یا پس از خود نیستي واژهنیازمند  لزوماً بودن دار معنیبراي 

 جانشینی در  اماگیرد می در واژانه جانشینی صورت  گفتتوان مینی نیز یدر مورد محور جانش
 به ي هندسه بلکه در محور عمودي و یا در افتد نمی گفتار اتفاق ي زنجیرهمحور افقی و 

ن گفت جانشینی در واژانه نیز تابع محور جانشینی در اتودهد بنابراین میرخ می متن خصوصِ
  .تعریف دوسوسور نیست
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 از ویژگی ترکیبی برخوردار یمعن ...و  گشتاريگرا وشناسی ساختکه در زبان  دیگر ایني نکته
 در ها گروه نشینی هم و روش ترکیب و ها گروه در ها واژه نشینی همیعنی روش ترکیب و است 
  )282: 1387صفوي،  (.کند می که معنی جمله را تعیین هاست جمله

 شدن کلمات در نشین همیعنی  از ویژگی ترکیبی برخوردار نیست اما در ژانر واژانه درك معنی
و ارتباط بین کلمات است که ایجاد معناي   بلکه طرز چینشکند میجیره تولید معنی نیک زن
  .کند میکلی 

 تر بزرگ هاي سازه به سمت تر کوچک هاي سازه خوانش با ترکیب و آمیختن که قواعدِ ضمن آن
با نقش نحوي » تار« در گام نخست، امکان وقوع »هوشنگ تار خرید« در مثالً، کند میحرکت 
و خرید فعل به حساب   زیرا تار اسمگردد می با نقش نحوي اسم منتفی »خرید« صفت و

 ...کند می ترکیب »خرید«را با » تار« قواعد خوانش ابتدا ها سازه بر حسب وقوع ترکیب و آید می
 خوانش معنایی کل جمله حاصل ، گروه فعل و گروه اسمی با ترکیب اطالعات مدخلیِدر نهایت

  )287: همان (.آید می

، از قواعد نشینی هم گفت که واژانه به علت فراروي از محور توان می به صراحت با این حساب
 در ها واژه گفتار و نقش دستوري ي زنجیرهخوانش نیز فراروي کرده و چون قواعد خوانش تابع 

 نحوي و صرفی براي کلمات ي از پیش تعیین شدههاي نقشجمله است پس در واژانه ما با 
دو نوع ما با  قواعد دستوري فراروي متن ازنگی بنابراین با توجه به چگو .خواهیم بودمواجه ن

  .مواجه هستیم» غیردستوري«و » فرادستوري« يواژانه یعنی واژانه

    فرادستورييواژانه)  2_4(  
 حضور متن در زبانی هر در دستوري تعاریف به توجه بدون کلمه فرادستوري، ریختمان در  

 از برخی دتوان می ما، ي زدهدستور ذهنِ هاي فرض پیش بر بنا خوانش، از پس اما کند می پیدا
 بستر در واژگان حرکت همانند وجه هیچ به البته که بگیرد خود به را دستوري عناوین و ها نگاه

 متن در او يوجودگرایانه حرکت به کردن وارد خدشه و مدنی قائمیت سلب باعث زبان دستور
  .شد نخواهد

 نکرده پیدا حضور متن در دستوري تعاریف و عناوین بر بنا وجه هیچ به کلمه که جایی آن از
 اثرِ این چه چنان صورت این در باشند متن در او وضعیت ي کننده تعیین عناوین آن که
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 دستور کامالً که دیگر زبانِ به دستوري هاي تعارض و ها تفاوت تمام با زبانی، هر در فرادستوري
 و جاییبهجا تغییر، گونه هیچ شود ترجمه باشد متفاوت متن اصلی زبان دستور با نآ زبان

   )381: 1396آذرپیک و همکاران، ( . پیش نخواهد آمددر آن رایج هاي دادن مطابقت

  غیردستوري يواژانه  ) 2_5(  
 صد حرکتش، و ساختار و نیست دستوري تعاریف قید در اصالً واژه ،غیردستوري در شکل 

 معناي به وجه هیچ به عریانیستی سبک این که نماند ناگفته البته. باشد می غیردستوري درصد
 پیشنهاد یک تنها بلکه نیست آن يگرایانهتعالی هاي پتانسیل نفی و زبان دستور با ضدیت

 تذکر این با شده، ارائه زبان دستور بودن وسیله تئوریکِ و ادبی اثبات منظور به که ستادبی
 یک به شد خواهد تبدیل صورت این در زیرا شود تلقی هدف نباید نویسیهانواژ که مهم

 کارکردهايو  کلمه هاي قابلیت از بعضی دادن نشان فقط هدف. ادبی محدودگراي شریعت
 تحت و جمله ساختار در اگر بسا چه که کند می بروز آن در فردیت تنها که استذهن آدمی 

: 1396آذرپیک و همکاران، ( .ماند خواهد پنهان چنان هم دگیر قرار  زباندستور ي سیطره
382(  

  گرا شناسی ساختواکاوي ژانر واژانه بر مبناي زبان) 0_5( 

  ها ها و تحلیل دادهداده) 1_5(
 و قواعد دستور نشینی هم که از محور دهیم میسی قرار ردر زیر چند نمونه واژانه را مورد بر

 .زبان فراروي کرده است

  »يباز«
  

  خدا

□  
  خدا
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  زمین

□  
  خدا

  زمین

  انسان

□  
  خدا

  زمین

  انسان

  خانه

□  
  خدا

  زمین

  انسان

□  
  خدا

  زمین

□  
  )386: 1396آذرپیک و همکاران،  ( »آرش آذرپیک«خدا      
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 سوسور نشینیِ همخالف الگوي  برکنیم میفوق مشاهده غیردستوريِ  ي که در واژانهگونههمان 
لمات بدون حضور در ساختار جمله و پذیرفتن قواعد که اجزاي جمله در متن حاضرند، ک

گیري یک جمله الزم است که در متن فاعل، یعنی براي شکل دستوري در متن حضور دارند
 اما در رند و معنایی کامل را منتقل کنندمفعول، متمم یا مسند و فعل در کنار هم قرار گی

 بلکه به صورت عمودي و در چینشی  حاضر نشدهنشینی هم ي در زنجیره کلمات، فوقيواژانه
  کلمات نیزآن و عالوه بر اند داده یک متن منسجم را تشکیل ،نشینی هم ي زنجیرهمتفاوت از 

نیز  در متن و فعل نیست و  داراي فاعل، مفعولعمالً یعنی متن پذیرند نمینقش دستوري 
- گونه ساختار جمله و شبه هیچ ها آنها که در متن به این گونه واژانه . حضور ندارداي جمله
   .شود می گفته غیردستوريي  واژانه حضور ندارداي جمله

 زبان تاروپودنشینی،   محور هماند چون رومان یاکوبسن اشاره کردهشناسانی زبانهمان گونه که 
 مشخص آن و جانشین در نشین هم هاي واژه با بررسی ارتباط غالباً و معنا دهند میرا تشکیل 

 بالقوه در جهانِ هايا در مکتب اصالت کلمه چون کلمه بنیان و اساس تمام پتانسیلام ؛شود می
 که کلی فراتر از باشد می يوجودمقام  چون انسان داراياست و هم ...و علم و دانش ادبیات،

 نیز یکی از بندي ساختار جمله جوهري و ماهیتی است، جمله و هاي ساحت افزاییِ هم
 شود میو یک ماهیت از کلمه محسوب   کلمات اجتماعیِي جوهرهه از ت گرفت نشأهاي پتانسیل

 کلمه و ذهن آدمی هاي پتانسیل و ها ساحتمانع از درك دیگر ) جمله( آنکه اصالت دادن به 
ند و ي متقابل ذهن و زبان آدمی در رابطهدارند می که زبان شناسان اذعان طور همان .شود می

  . درك زبان و ساختار زبان ممکن نخواهد بود بدونآنشناخت ذهن و کارکردهاي 

  »سفر«
  

  از؟_

  !برکه_

  به؟_

  ! دریا_
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  کی؟_

  ! ماهی خسته_

□  
  صخره

  صخره

  صخره

  صخره

□□  
  جویبار

  جویبار

  جویبار

□□  
  رود

  رود

  رود

□□  
  رسید؟_

  رفت_

  رفت

  رفت
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  از؟_

  !دریا_

  به؟_

  ! برکه_

  ؟؟_

□□□  
                         سکوت مردابها فلسفسیل 

  )60- 4، 1396مسیح، (  »نیلوفر مسیح« .      اب                               نیلوفر سپیدآفت

  

 نیز حضور کلمات فراتر از کار در این . مواجه هستیمتري متفاوت فوق با ساختار يدر واژانه
که  مواجه نیستیم نشینی هم در متن با محور عمالً و  گفتار به نمایش درآمده استي زنجیره

 در متن هر هایی دیالوگ حضور اما را برجسته سازد ... دستوري فاعل، فعل، مسند وهاي قشن
 در واقع » از؟_« مثالً کند میجمله گران ایجاد شبهچند در قالب یک کلمه، در ذهن خوانش

این )  از؟_(که به علت انتقال بار معناي سایر کلمات به بوده »  آمده است؟از کجا _«
 کامل را ي و تنها یک حرف اضافه باقی مانده است که بار یک جملهاند شدهف  حذها نشین هم

...  دستوري فاعل، مسند، فعل وهاي نقشجمله نیز  اما در عین حال این شبهکشد میبه دوش 
                           جملهبه ناقص یا شي جمله فقط در ذهن خوانشگران ایجاد یک را در متن نپذیرفته بلکه

ی که در ذهن خوانشگران ایجاد  این واژانه به علت حضور واحدهایی زبانبنابراین .کرده است
 ي نشانه حضور واژانه این ي برجستهیکی از نکات . باشد می فرادستوريجمله کرده از نوع شبه

 حتی این ژانر در بنابراین. کشد می در متن است که بار یک جمله را به دوش نوشتاري
در واقع این .  معنی کنندي افادهند توان می و شوند میي نوشتاري نیز کلمه محسوب ها نشانه

 افزاییِ همکلی فراتر از «فرایند از تعریف نوین مکتب اصالت کلمه برخاسته که کلمه را 
 که یک  قدر گسترده است این تعریف آني دایره و داند می »تی جوهري و ماهیهاي ساحت
  .شود می نوشتاري را شامل ي نشانه
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  »فرمان«
   صدا صدا                     

  الو_              

     صدا       صدا              

             □□  
   چکمه     سرباز                 

   محکومهاي واژه        زندان              

             □□  
   تفنگ            

   مرگ؟_  تولد؟                     _

            □□□  
  گ 

        ر

              ي

                       ه

  گ          

        ر

              ي

                     ه

  ) 60_4: 1396 مسیح، (» رعنا زهتاب«  .                     شعر زخمی
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 است که قواعد خوانش را به چالش اي گونه واژانه به در این متن يطرز چیدمان و هندسه
. دارد وامی مخاطب را براي درك معنی و کشف ارتباط بین واژگان به تفکر و توقف و کشد می

کلمات یکی پس از  کند می گفتار تبعیت ي زنجیره و نشینی همدر یک جمله که از محور 
پذیر را بر گر و مفعول نقش کنش نقش کنشمعموالًو فاعل  شوند میا همدیگر ترکیب دیگري ب

 کنند مینویسی تبعیت ههاي دیگري که از قواعد واژانما در این واژانه و انواع واژانها عهده دارد
زیرا واژانه یک ژانر  ن و درك معنی کارایی نخواهد داشت متقواعد خوانش براي خواندن

 ي هندسه تا با استفاده از  باید متن را دیدحتماًشتاري است و براي درك معنی  نو_دیداري
 محتوا و فرم ،در این ژانر نوشتاري. خاص واژگان و ارتباط بین کلمات به درك معنی  نائل شد

 در اپیزود اول این واژانه مثالً  معنی را از فرم استنباط کردتوان می و رسند می افزایی همبه 
کرده است؛ و  )شلوغی و وفور سروصدا (ایجاد معناي ثانویه» صدا« ير بار کلمهتکرار چها

 نشینی هم تفنگ به علت آن که در آفریده دراماتیک یارتباط بین واژگان در اپیزود سوم فضای
  با چیدمان به خصوصِدوراهی قرار گرفته و این دوراهی بر سر با سرباز مجاز از سرباز است که

 و ساختار دستور زبان نشینی همپس واژانه با فراروي از محور . ص شده استاپیزود سوم مشخ
  . ظهور رسانده استي منصهپتانسیل دیگري از ذهن و کلمه را به 

  گیرينتیجه
براي زبان قاعده و اصول خاصی را در نظر گرا  ساختشناسی زباندر فردینان دوسوسور 

 تعریف به خصوص دال و زمانی هم و رزمانید و جانشینی، نشینی هممحور   از جملهگیرد می
 هم  را و ساختارهاییگیرد میرا یک نظام ساختارمند در نظر  و در کل زبان... مدلولی از کلمه و

- غیرقابل هاي مؤلفه گراشناسان ساختن ساختار از نگاه او و سایر زبان ایو ؛کند میتعریف 
 اما ؛ زبان استتاروپود یاکوبسن ي گفته  بهکه شوند میتغییري براي برقراري ارتباط محسوب 

ژانر واژانه با اصالت دادن به وجود کلمات در متن و فراروي از ساختار دستور زبان که 
 و نشینی هم و فراروي از محور کردهپیشاپیش کلمات را در تعاریف دستوري محدود و محصور 

 و نشینی همدر واقع محور . کند می مورد نظر دوسوسور فراروي ساختارهاي از عمالًجانشینی 
ی هستند که از توجه و اصالت دادن به های پتانسیلجانشینی و قواعد دستور زبان همگی 

این . شوند میی از کلمه محسوب های ماهیت و فقط گیرند می اجتماعی کلمات شکل ي جوهره
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هایش اثبات در حالی است که ژانر واژانه به وجود کلمه در متن اصالت داده و یکی از کارکرد
  . وجود کلمه در متن است

  :منابع
  .مرکز تهران، متن، تأویل و ساختار ،)1382 (بابک، احمدي،

کلید جهان _ یلدا و کلمه هاي چشم ،)1396( ، اهورا، هنگامه؛ مسیح، نیلوفر؛آذرپیک، آرش
   .تهران، روزگار، _هولوگرافیک

  .هرمس تهران، صفوي، شوکور يترجمه دوسوسور، فردینان ،)1379 (جاناتان، کالر،

  . کوروش صفوي، تهران، هرمسي عمومی، ترجمهشناسی زبان ،)1378( ،سوسور، فردیناند، دو

، به دریا بارت و اندیشی هم در مقاالت »دریاداللت از سوسور تا « ،)1386(سجودي، فرزان، 
  . نجومیان، تهران، فرهنگستان هنرامیرعلیکوشش 

ن کریم با آ معنایی حق در قرهاي مؤلفه تحلیل )1390( ، آزادي، پرویز؛ساسانی، فرهاد
-، شماره3ي دوره، ي جستارهاي زبانیدو ماهنامه.  و جانشینینشینی هم ي شیوه از گیري بهره

  ) 9( 1 ي

  . مهري سوره، تهران، شناسی معنی درآمدي بر ،)1387(صفوي، کوروش، 

گرایی با بررسی آراء سوسور هوم ساختایده و مف، )1389( ،، امیرپی نیک اسلم جوادي، محمد؛
 . سومي شماره اول، سال .، معرفت فرهنگی اجتماعیدریاو لوي استروس تا 

 . مهري سوره، مهدي پارسا، تهران، شناسی نشانه مبانی ،)1387(، چندلر، دانیل

 .نی تهران، شناسی، انسان هاي نظریه و اندیشه تاریخ ،)1386 (ناصر، فکوهی،

بی کلمه، سال اول، شماره ي ي اد تحلیل ساختاري ژانر واژانه، ماهنامه)1396(  مسیح، نیلوفر
  هفتم

 

 


