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 چكیده: 

هتای مشتارم میتا  مينتوی     ی داستاا  له ی حاضر به بررسی و مقایسهرسا

پتردازد  رویکترد ایتس رستاله رویکتردی      ی عطتار متی  الطیر و مصیبت نامته ومنطق

وی ی ده داساا  مشارم میا  مينوی مولت ساخاارگرایانه است و درتحلیل و مقایسه

 و منطق الطیر و مصیبت نامه، از آرای كسانی چو  پراپ، گریمتا،، تتودوروو و  

ی حاضتر در پتی آ  استت كته ا بتات كنتد ت تاوت        جویتد  رستاله  ژانت سود می

 انجامد  های معنایی میروایاگری مولوی و عطار به ت اوت

 

 مولوی -5عطار  -4طرح  -3روایت  -2ساتتار  -1واژران کلیدی: 
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 پیتگفتار

رای بگ اس اینکه مولوی از بزرگا  ادب فارسی و از م اخر جهانی است و 

ای آزار دهنده است و گ اس ایس آ  دلیل نیاورد ، حای برای انشاهای مدرسه

 شود هنوز با هما حرفها شاید صد سال پیش خالی از لطف نبوده باشد،اما نمی

لیات كراضی كرد و به بیا  های منشیانه وبعضاً ادیبانه خواننده را پردازیعبارت

ی ادبی های نقد و نظریهشود چشم خود را نسبت به دساآوردپرداخت  و هم نمی

ی تلمیحات و معنای ها ودایرهو درتحلیل مولوی بست و به آورد  نسخه بدل

ی عاماداواژگا  بسنده كرد، هر چند كه تا آ  هر چند كارها نشود وتصحیح مورد 

 سودای نقد، خیال خامی بیش نخواهد بود   از ماس به دست نیاید،

نقد  ی حاضر بر آ  است تا با اسا اده از یکی ایس مکاتبنگارنده در رساله

های مشارم مينوی معنوی مولوی بلخی ومنطق الطیر و ادبی به تحلیل داساا 

وایت ری عطار بپردازد،یعنی بادنگاهی ساخاار گرایانه به سراغ تحلیل مصیبت نامه

 س آ ار آ  دوبزرگ برود  در ای

تریس عالیق اهل, مکاب ساخاار گرایی در زبا  فارسی هم اكنو  از جدی

دعاست  گواه همیس م -ی یو بعضاً تأل -است و نظری بر فهرست كاب ترجمه شده

های ترجمه شده از عمومیت به سوی تخصصی رویم نوع كاابهرچند جلوتر می

  همیس كاب ترجمه شده، مطالبی را بدست شود با خواندروند و میشد  پیش می

گرایی ها به سراغ تحلیل ماو  رفت  مکاب ساخاارآورد، و با اسا اده از آ  آموزه

برخورد « رویکرد»ی یك شود با آ  به مابه ميابهسودمند را دارد كه می ایس ویژگی

كرد ایس است كه در ایس نظریه با اصطالحاتی چو  نقدساخاارگرایانه، 

 شناسی ساخاارگرایانه، فمیسنیم ساخاارگرایانه،شناسی ساخاار گرایانه، روا هجامع

یك شویم  ضمس اینکه در نقد ماو  كالسماركسیسم ساخاارگرایانه و    مواجه می

یی یگانه در ماس است بر فرض معنا -حاضر حداقل درا ر -كه پیش فرض مناقد

 تواند بود   ها ميمر  مر میایس رویکرد بیش از سایر رویکرد
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د رده باشگسا اما مکابی كه  داعیه نقد را درتمام شئو  ادبی دارد، باید بسیار

 بهره نیست  فقط درآ ار بارت از نقد مد داریم تابی و ساخاارگرایی از ایس ویژگی

ت به ی حاضر مدعی اسا اده از ساخاار گرایی اسبررسی آ ار راسیس،لذا اگر رساله

ی همّ نگارنده در های ساخاارگرایی اسا اده نکرده همهفیتهیچ وجه از تمام ظر

ی بوده وسعی داشاه منحصراً درحوزه« روایت»ی حاضر تحلیل رساله

ا شناسی اندیشه كندواگر مطلبی نقل شده در حدی باشد كه تحلیل روایت رروایت

شده  س یا كوبس برده ننامی از روم -جز در ترجمه-تر كند  ایس گونه است كه آسا 

نامه را دارد ما كار را از بررسی پراپ و لوی ی رساله كه حکم شیوهدر تکمله

ایم و بعد تودوروو و درآخر هم ایم  بعد از گریما، نام بردهاساراو، آغاز كرده

ایم و بعد پیشرفت اساراو، پراپ را معرفی كردهژانت  به ایس نحو كه درفصل لوی

گر است ایم از ایس جهت كه پراپ آغازپژوهیده اساراو،كار او را در آ ار لوی

 -خاارگرایی، باشدكه مناسب سا -ترولوی اسارو، كارهای او را به نحوی انازاعی

ری بازنویسی ساخاا»عرضه كرد  تأ یر ایس بخش از تکمله در فصل چهارم كه 

راپ ها را بر اسا، آرای پباشد، قابل مشاهده است در آ  فصل ماداساا « هاداساا 

ایم  بخش بعدی تکمله به بررسی آرای بازنویسی كردهبه صورت نقش و پاره

ای ندارد، چو  ما گریما، پردازد اما ایس بخش در تحلیل آ ار، جلوهگرایما، می

كرد تاتودوروو به بایست طی میگرایی میدانیم كه ساخاارگذاری میرا مرحله

ا منظر  وروو كه درتحلیل آ ار موردعرصه بیاید  در تکمله م صالً به آرای تود

ی حاضر عنوا  شود، كما اینکه فصل سوم رسالهكاربرد دارند، پرداخاه می

های ایم فقط از منظر آموزهرا دارد  در فصل پنجم سعی كرده« تودوروو»

نت تودوروو به آ ار موردنظر بنگریم  آخریس بخش تکمله به بررسی آرای ژا

ی ادبی است وما هم از های نقدو نظریهاام اغلب كاابپردازد كه الحق حسس خمی

ایم و هما  گونه كه فصلی را به تودوروو اخاصاصی هما  سنت تبعیت كرده

 دادیم، فصلی هم به ژانت اخاصاص دارد  
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ی جاناتا  ی حاضر آرای هیچ كس به اندازهباید در نظر داشت، دررساله

ی ا ر ی حاضر ترجمهتوجهی از رسالهكالر اهمیت ندارد  به هر حال بخش قابل 

یس ی چشم كالر به جها  ساخاارگرایی نگریساه است  ااوست و نگارنده از پنجره

شود  ضمناً هر جا كه امر گاهی مشهود است وگاهی به طور ضمنی دریافاه می

مورد پرهیز نموده، نگارنده از اطاله بیتوضیحات كالر برای مقصود ما بسنده می

كه اگر  -مه فصل اول ترج -خصوصاً در مبادی زبا  شناخای كرده است

بود، رساله باید با توضیح آرای فردینا  دوسوسور شروع توضیحات كالر نمی

شد همیس طور است نقد آرای گریما، و بارت ودیگرا  كه حداقل حقیر نظیر می

تر یشبدری ها بسیار سود برد  اما قچنیس مطالبی را جای دیگر نخوانده بود واز آ 

 اش بدانیم  راجع به جاناتا  كالرو ا ر ترجمه شده

 جاناتان کالر « » بوطیقای ساتتارررا»

رد لیسانس از هاروا 1966به دنیا آمد، در سال  1944جاناتا  كالر در سال » 

برنده ی بور، شد و در آكس ورد فوق لیسانس ادبیات  تاریخ ادبیات گرفت؛

 تطبیقی 

ی اش دربارهی دكاری(  رساله1972انهای مدر  گرفت )( ودكاری زب1968)

شناسی و بررسی بوطیقای ساخاارگرا: ساخاارگرایی، زبا » 1«ساخاارگرایی بود 

اش بود    ایس كااب ی دكاریی رسالهی تجدید نظر شده( نسخه195ادبیات )

بسیاری،  ایس ا ر گویا به نظر 2«لوول انجمس زبا  مدر  شد ی راسلی جایزبرنده

ست موزشی اكه كاابی آ« درسنامه و نظریه نقد ادبی»كاابی ارزشمند است ميالً در 

فصل »كنند و مؤل ا  در پایا  هر فصل منابعی را به دانشجویا  معرفی و توصیه می

 3«العاده سودمندمربوط به مبانی زبا  شناخای ساخاارگرایی در كااب كالرفوق

 تكالر از قرار زیر اسشود  فهرست كارهای توصیف می

 ( 1974لوبر: كاربرد عدم قطعیت )ف -1
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اارگرا:ساخاارگرایی، زبا  شناسی و بررسی ادبیات بوطیقای ساخ -2

(1975 ) 

 ]شده به فارسی به قلم كورش ص وی ترجمه[( 1977سوسور ) -3

 3( 1981) شناسی، ادبیات،ساخت شکنی ها: نشانههجساجوی نشان -4

 ( 1982شکنی: نظریه ونقد پس از ساخاارگرایی )ی ساختدرباره -5

 ( 1983بارت ) -6

 ( 1988: نقد ونهادهای آ  )اب كرد  نشانهق -7

 ]ی شده به فارسی به قلم فرزانه طاهریترجمه[( 1977ی ادبی )نظریه -8

های ترجمه شده به فارسی دو كااب را یافام كه به كالر ارجاع داده دركااب

كه ات اقاً هر « ادبی معاصر راهنمای نظریه»ودیگر « آمدی بر نظریه ادبیپیشدر »بودند یکی 

 نقل قول« پیشدرآمدی بر   »در « تری ایکلاو »دور را عبا، مخبر ترجمه كرده است  

اهمیت « ی   راهنمای نظریه»اما  4آورده و آ  را نقد كرده « هاجساجوی نشانه»كوتاهی از

های معطوو به نظریه» ت به نحوی كه در دو فصل كااب:كالر داده اسبیشاری به آرای 

جاناتا  كالر: »شود به ترتیب ایس دو عنوا  دیده می« های ساخاگرانظریه»و « خواننده

الباه مارجم محارم، « ادبیات شناسی ساخاارگرا: جاناتا  كالر»و « قراردادهای خواند 

Poetics  بوطیقا»در ایس ترجمه از اصطالح را به ادبیات شناسی ترجمه كرده است كه ما »

های ساخاارگرا به كنیم  راما  سلد  و پیارویدوسو  آخریس بخش فصل نظریهاسا اده می

گویند: دهند میای كه از نظریات كالر ارائه میاند و در خالصهجاناتا  كالر اخاصاص داده

بیند به ل ت سیر خواننده میكالر ساخت را نه در نظام زیربنایی ماس كه در نظام زیربنایی عم»

اش گرفت در توا  نادیدههرحال كالر محققی است كه در ساخاگرایی و پساساخاگرایی نمی

شود نامش هم ردیف نام كسانی چو  ساخاگرایی ا ر بسیار مهمی دارد كه باعث می

كه ی ادبی دارد  از آنجایی سوسور و بارت و ژانت بیاید، شأنی بیشار از یك معلم نظریه

علی -شودی انگلیسی زبا  دربازار كااب ایرا  یافاه میهای ساخاگرا از حوزهاغلب ترجمه

و خوانندگا  فارسی زبا  بیشار از  -رغم اینکه ساخاگرایی در زبا  فرانسه بالیده است
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های انگلیسی زبانا  با ماو  هایی از ماو  انگلیسی و بالابع با پسندطریق ترجمه

های غالب، همخوانی اند، ا ر حاضر در بخش ترجمه با فضای ترجمهشده ساخاگرایانه آشنا

پور دانیم ازاسااد گرانقدر جناب آقای تقیبیشاری دارد  در خاتمه برخود فرض می

وهمچنیس از «كل خیر عندنامس عنده »نامداریا ، كمال تشکر قدردانی را به جای بیاورم كه 

همچنیس ازدیگر اساتید و عزیزانی كه یك حرو  ی حاضر خانم سهیال صارمی مشاوررساله

ی خود را ازدكار ابوالقاسم رادفر ابراز ودوحرو بر زبانم نهادند و در پایا  سپا، ویژه

 دارم می
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 بخش اول: مبانی نظری

 شناتتیفصل اول: مبانی زبان

Tout dit dans l’infini quelqe chose a quelqu’un1 

نگی كاربرد واژه، ساخاارگرایی را تعریف كرد  ایس توا  از طریق بررسی چگونمی

شود  الباه ممکس است ایس اصطالح دیگر كاربرد خود را روش فقط موجب سرخوردگی می

شد، خواند  همیشه عنوا  پرطمطراقی تلقی می« گراساخاار»از دست داده باشد  خود را 

ی جدی و توجه مطالعه تریس آ ارراهی بود برای جلب توجه و ارتباط با صاحبا  مهم

های عام آ  چه ساخاارگرا خوانده عالمانه به ایس عناویس تنها مؤید ایس است كه جنبه

« ساخاارگرایی»ی كااب شود، در واقع بسیار عام است  ایس نایجه را هر كسی از مطالعهمی

دهد كه ریاضیات، منطق، فیزیك، كند  ایس كااب نشا  میبرداشت می 2پیاژهژا 

اند، بنابرایس پیش ی علوم اجاماعی از خیلی پیش با ساخاار مرتبط بودهشناسی و همهستزی

اند  ایس طرز اسا اده از اصطالح، از ساخاارگرایی اسا اده كرده 3از ظهور لوی اسارو،

گذارد: در ایس صورت چرا ساخاارگرایی فرانسوی حقیقت مهمی را توضیح نداده باقی می

رسید؟ حای اگر ایس مکاب را یك مد پاریسی دیگر در نظر به نظر می انگیزجدید و هیجا 

كند و دالیلی آوریم، ایس ]مکاب[ فقط از بعضی ویژگیهای قابل توجه و ممیز بحث می

دهد تا حد، بزنیم چیزی، جایی، دقیقاً ساخاارگرا است بنابرایس اگر موجه به دست می

ای ا كند، آ  هم به نام یك جنبش  قرار است كه ساخاارگرایی در سخس فصیح نقشی

تریس آنها در گردد كه اصلیعقالنی خاص كه بر حول محور آ ار چند شخصیت اصلی می

است، بهار است به جای اینکه ساخاارگرایی را به  4بارتی مطالعات ادبی، روال زمینه

شاه باشد تعریف عنوا  اصطالحی ناامیدانه مبهم رد كنیم، معنایی را كه ایس اصطالح، باید دا

 كنیم 

                                           
 گوید در بی نهایت هر حرفی چیزی را به كسی می -1

2- Jean Piaget 

3- Levi-strauss 

4- Roland Barthes 
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ساخاارگرایی « تریس صورتتریس و بنابرایس مناسبدر تخصصی»خود بارت یك بار 

شناسی معاصر نشأت های زبا های فرهنگی كه از شیوهرا به عنوا  روش تحلیل بر ساخاه

ایس عقیده را هم آ ار رقبای آماده و سرسخت ساخاارگرایی تأیید   1گرفاه، تعریف كرد 

شناخای و تحلیل ساخااری زبا »اسارو،، و هم ماس ساخاارگرای پیشااز لوی كندمی

تواند در شناسی میگوید مردمشناخای میی زبا گیری نمونه، كه با پی2«شناخایمردم

در حمله به ساخاارگرایی اظهار  3ریکورایجاد كند  پل« شناخایانقالبی واج»های خود روش

زبا  شناسی فقط محرم  4شناخای آ  كنیم های زبا ماوجه بنیا  كند كه ما باید بحث رامی

های گوناگو  و ما اوت و منبع الهام نیست بلکه مدل روشمندی است كه طرح

مشغولی اصلی مس بوده نویسد كه داللت، دلكند  بارت میساخاارگرایی را هماهنگ می

شا  تعریف برخی ه هدو همهام كشده های ساخااریمس درگیر یك رشاه از تحلیل»است: 

ی تالش او در تحلیل تجارب پیوساگی ا ربارت نایجه 5«شناخای است های غیرزبا «زبا »

 گوناگو  به عنوا  زبا  است 

به عالوه، و ایس مزیت كمی نیست، ایس تعریف بعضی سؤاالت بدیهی را مطرح 

های فرهنگی و یدهشناسی معاصر باید به تحلیل دیگر پدهای زبا كند: چرا روشمی

شناخای چه های زبا اجاماعی مربوط باشد؟ چه روشهایی مربوط هساند؟ اسا اده از مدل

ا راتی دارد؟ ما مجازیم به چه نوع ناایجی برسیم؟ در بحث از ساخاارگرایی، باید هم از 

شناسی شناخت های اسا اده از زبا ها و مخصوصاً محدودیتاناظارات و هم از محدودیت

های مدل امید به شناخت محدودیت»گوید: شاه باشیم  هما  طور كه بارت میدا

است هر چند « ی كانونی تحقیقنگری نیست بلکه تشخیص نقطهشناسی حالای از آیندهزبا 

ای برای اسا اده از كنندهشناسی، ساخاارگرایا  هیچ توضیح راضیرغم اهمیت زبا علی

                                           
1- Science versus literature, p.897. 

2- L’analyse srtacturale en linguistique et on anthropologie 

 چاپ شد  Word  1945قاله اولیس بار در م Anthropologic stracturale, levi-straassرجوع كنید: 
3- Paul Ricoeur 

4- Le conflit des interpre’tations,p.80 

5- Essais critiques,p 155 
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 ز نیازهایی است كه ا ر حاضر سعی در برآورد  آ  دارد دهد و ایس یکی اشناسی نمیزبا 

های فرهنگی به درد شناسی ممکس است در بررسی دیگر پدیدهایس عقیده كه زبا 

های فرهنگی و اجاماعی، ی دو دریافت بنیادیس است: نخست اینکه پدیدهبخورد بر پایه

داری هساند و لذا ات معنیمادی نیساند بلکه ات اقات و موضوع 1فقط ات اقات یا موضوعات

ای از ارتباطات درونی و بیرونی، آنها را ندارد بلکه شبکه 3و دوم اینکه ذات 2اند؛نشانه

ی كنند  ممکس است بر یك موقعیت بیش از دیگری تاكید شود، ميالً به واسطهتعریف می

شویم اما شناسی و ساخاارگرایی ت اوت قایل اصطالحات، ممکس است سعی كنیم بیس نشانه

ها باید نظامی از روابط ی نشانهناپذیرند چرا كه در مطالعهدر حقیقت ایس دو از هم جدایی

ها را به عنوا  سازد و در مقابل تنها وقای بخشرا بررسی كنیم كه تولید معنا را ممکس می

 چه هساند  4توانیم تشخیص بدهیم روابط معابرهایی در نظر بیاوریم، مینشانه

ها و ر فعالیتشود كه اگی اول ساخاارگرایی با درم ایس نکاه بنا مییس در وهلهبنابرا

ها و قراردادها باشد كه ایس معنی را تولیدات معنایی دارند باید نظامی زیرساخای از ت اوت

ای از فرهنگی فاقد پذیر سازد  ميالً در برخورد با مراسم ازدواج یا بازی فوتبال، بینندهامکا 

تواند معنای شود بدهد اما نمیتواند شرحی عینی از كارهایی كه انجام میزها، میایس چی

ها های فرهنگی و یا اجاماعی به آ ی پدیدهتواند به ميابهآنها را دریابد و بنابرایس  نمی

دار هساند  هر جا ای از قراردادهای بنیادیس معنیبپردازد  اعمال تنها در نسبت با مجموعه

تواند توپ را بیس آنها شوت كند اما گل تنها در یك دروازه باشد یکی می كه دو تا

درآمدی بر »اسارو، در رسد  همانطور كه لویی مشخص به  مر میچارچوب نهادینه

ن سه نمادیس نیساند؛ گاه فیاعمال خاص افراد هیچ»گوید: می 5«مجموعه آ ار مارسل مو،

ند خارج از اینکه كدامشا  نظامی نمادیس را آنها عناصری هساند كه باید جمعی باش

( یك نظام كامل از قواعد سازنده، معنای فرهنگی یك شیی یا عمل XVI)ص « سازد می

                                           
1- Le conflit des onterpre’tations,p.80 

2- Sign 

3- essence 

4- pertinent 

5- Introductiond d I”oeuvre de marcel mauss 
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كنند كه موجب اشکال خاص كند، ایس قواعد رفاار را چنا  تنظیم نمیخاص را معیس می

دهند كه معنادار می ای آوایی ایس قابلیت رارفااری شود  قواعد زبا  انگلیسی به زنجیره

سازند  به همیس قیا،، قواعد قاعده را ممکس میباشند؛ آنها ساخاس جمالت با قاعده یا بی

پذیر اجاماعی ما اوت عروسی كرد ، گل زد ، شعر نوشاس و مؤدب نبود  را امکا 

های نمادیس ی نظامسازند و ایس در ایس جا به ایس معنی است كه یك فرهنگ از مجموعهمی

 شود تشکیل می

دار را موضوع ی مادی بلکه مصنوعات و ات اقات معنیوقای كه ما نه یك پدیده

شوند كه آنها را از یکدیگر هایی تبدیل میهای ممیز به شاخصهدهیم؛ كی یتمطالعه قرار می

عنا اند مدهند كه در درو  نظامی كه از آ  برخاساهكند و ایس توانایی را به آنها میمامایز می

ر ی جایگاهش دپیدا كنند  وقای كه صحبت از ساخاارگرایی است، موضوع، خود به واسطه

 ساخاار نظام، ساخاارمند و تعریف شده است 

ی یك نظام ویژه و حای مشخص، شناسی، یعنی مطالعهاما چرا باید فکر كنیم زبا 

وسور به ایس مشکل دهد؟ فردینا  دو سی هر نظام نمادینی به دست میروشی برای مطالعه

ها، را اصل نظر داشت وقای به ذهنش خطور كرد علم مربوط به نشانه، علم عمومی نشانه

طور كه سوسور گ ت جایگاهش در قرار بدهد، علمی كه هنوز وجود نداشت اما هما 

آینده مطمئس بود  اگر كسی آداب و سنس را به عنوا  نشانه در نظر بگیرد، آداب و سنس 

شناسی باید مرجع كرد كه زبا گیرند و سوسور از ایس بحث میبه خود میشکل جدیدی 

شناخای ها، غیر زبا در صورتی كه نشانه 1«شناسیالگوی كلی هر نشانه»باشد و  توضیح

ها طبیعی به نظر برسد  باید آنها را با باشند همیشه ایس خطر وجود دارد كه معنای آ 

ی فرهنگ است، یعنی عنای آنها در حقیقت بر ساخاهطرفی خاصی دید تا فهمید كه مبی

شناخای، بنیاد های زبا های جدا جدا  اما در مورد نشانهی قراردادها و فرضنایجه

شناسی به ی اسا اده از زبا یا قراردادی كامالً واضح است، بنابرایس به واسطه« دلبخواهی»

ها هایی را كه برای كاربرا  آ كه نشانه شود از ایس اشاباه رایج پرهیز شودمی 2عنوا  الگو

                                           
1- Le patron geneiral de toute semiologie 

2- Model 
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شناسی به نیاز از توضیح فرض كنیم  زبا رسند، دارای معانی باطنی و بیطبیعی به نظر می

دهند، طراحی شده  ذات خود ی سخس را تشکیل میی نظام قوانینی كه شالودهمنظور مطالعه

ای كه دارد مطالعه قراردادی پدیدهگر را ناچار خواهد كرد كه بر بنیا  شناسی، تحلیلزبا 

 ( 100-1و  3-5شناسی عمومی )صص های زبا كند، دقت نماید )در،می

راه نخواهند بود، از آنجا كه شناسی یکی هساند، بیاگر بگوییم ساخاارگرایی و نشانه

شناسی ساخاارگرا گرفاه های خاصی را از زبا ها ابادا م اهیم و روشهر كدام از روش

شدند و تنها آ  زما  ند در نایجه هر كدام داشاند تبدیل به سبکی از تحلیل ساخااری میبود

شناسی كه سوسور ای از هما  نشانهها به شاخهبود كه تشخیص داده بودند كه ایس رشاه

شد  لذا پانزده سال بعد از اناشار بینی كرده، تبدیل شده یا داشت به سرعت تبدیل میپیش

شناسی، انگ شناسی و مردمراو، راجع به تحلیل ساخااری در زبا مقاله لوی اسا

شناسی شد تا توضیح دهد كه انسا  1ساخاارگرایی سبب ترفیع او به كرسی كالج دو فرنس

شناسی است و حق فضل تقدم سوسور را در ایس ی نشانهیکی از ساكنیس جدی حوزه

جایی كه مس تاریخ ساخاارگرایی (  از آن14-15گیری ادا كند  )در، آغازیس صص نایجه

ی شناسی اهمیت چندانی ندارد و از آنجا كه دغدغهنویسم چنیس تغییراتی در اصطالحنمی

شناسی است احایاجی نیست میا  عناوینی كه ایس مس كاركرد و كارآمدی روشهایی زبا 

ز خواهم بیشار اروشها ممکس است در ذیل آ  بگنجد تمایز قایل شویم  پس اگر می

به ایس سبب نیست كه مس میا  یك نظریه و « شناسینشانه»ساخاارگرایی، حرو بزنم تا 

معرو ا ر گروه « ساخاارگرایی»شوم بلکه بیشار به ایس دلیل است كه دیگری تمایز قایل می

شود هر كاری كه پردازا  فرانسوی است در حالی كه میمحدودی از پژوهشگرا  و نظریه

 نامید « شناسینشانه»كند، می ها را مطالعهنشانه

تواند خالی از فایده نمی« زبا »های فرهنگی به عنوا  ایس ادعا كه پرداخاس به نظام

ها در قالب بود پیشنهادی است كه هر كسی آ  را بهار خواهیم فهیمد تا اینکه از آ  نظام

گیرند بکار می شناسا شناسی بحث كنیم و آنها را مطابق روندی كه زبا اصطالحات زبا 

                                           
1- Colege de France 
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یابند، هایی كه ساخاارگرایا ، كارآمد میی م اهیم و روشتحلیل كنیم  در حقیقت محدوده

ساز توا  صاحب تا یراتی سرنوشتشناسا  را میكامالً محدود است و تنها اندكی از زبا 

ی های ناماجانس پدیدهدانست  الباه در ابادا فردینا  دو سوسور بود كه از میا  توده

شناخای راهی گشود و تشخیص داد كه پیشرفت تنها زمانی ممکس است كه موضوع زبا 

، 2و نظام زبا ، النگ 1مناسب مطالعه جداگانه بررسی شود، او بیس اعمال گ ااری، پارول،

ی سوسور و شناسی است  به دنبال نمونهت اوت قابل شد  النگ موضوع مناسبی برای زبا 

شناسی پراگ به ی زبا نهد اعضای حلقهآواهای زبا  را بنیاد میبا تمركز بر نظامی كه 

نامید، شناخای میآنچه را كه لوی اسارو، انقالب واج 3خصوص یاكوبسس و تروباکوو

ی روش شناخای را فراهم تریس نمونهعملی كردند و برای ساخاارگرایا  بعدی روشس 

عی )آواشناسی( و تحقیق راجع به ی صدای كالم واقكردند  تروباکوو كه میا  مطالعه

شناسی( تمایز قایل شده بود، از ایس هایی از صدا كه در زبا  خاصی كاربرد دارند )واججنبه

های آوایی در زبا  مورد بحث به شناسی باید تحقیق كند كدام ت اوتكرد كه واجبحث می

ها با یکدیگر ارتباط شانهیا ن 4اند  چگونه ایس عناصر مامایزكنندههای معنایی مربوطت اوت

های آیند تا كلمات و عبارات را شکل دهند )پایهدارند، و بر اسا، چه قوانینی كنار هم می

مند شناسی برای ساخاارگرایا  مهم بود زیرا كه طبیعت نظام(  واج11-12شناسی صص واج

شد و نه بر داد، بیس نظام و تحقق آ  تمایز قایل میها را نشا  میآشناتریس پدیده

كرد، های من رد كه بر خصوصیات تمایزگذار انازاعی تمركز میهای ذاتی پدیدهویژگی

 توا  تعری شا  كرد خصوصیاتی كه در قالب اصطالحات ارتباطی می

های حای تاكید خیلی بیشاری بر طبیعت صوری نظام 6و كوپنهاگس 5مکاب یلمزلف

نیازمند ارجاع به آ  جوهر دیداری یا  شناخای داشت: در اصل تعریف یك زبا زبا 

                                           
1- La parol 

2- La langue 

3- Trubetzkoy 

4- Marks 

5- Hjelmslev 

6- Copenhagen 
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ف بیشار شود، نیست  اما احاماالً تأ یر یلمزلشنیداری كه عناصرش در آ  تشخیص داده می

او چارچوبی نظری به دست « ی تحلیل بنیادینظریه»شود بر اینکه به پافشاری او مربوط می

باید آ  را برگزینند  در  های علوم انسانی اگر بخواهند علمی باشند،ی روشداده كه همه

نظامی مطابق با آ  وجود  1رسد كه برای هر روندیآغاز ایس نظریه كالً معابر به نظر می

تحلیل و تشریح كرد  2هاتوا  از طریق شمار محدودی از فرضدارد  ایس روند را می

 (  ایس نظریه یکی از اصول بدیهی روش ساخاارگرا شد 9ی زبا  صی نظریه)مقدمه

های تأ یرگذار بوده: هر چند كااب مسائل یکی دیگر از شخصیت 3بنونیستیلام

 1966او تا سال  (Problemes de linguistique generale)شناسی عمومی زبا 

ی وسیعی از مناشر نشد مقاالت آ  كااب تاكنو  به عنوا  مباحث نافذی راجع به حوزه

ها و های روشنی از نشانهنها گزارششود  او نه تموضوعات زبا  شناخای شناخاه می

های شناسا  قرار داد بلکه ساخاارگرایا  در بحثسطوح و روابط در زبا  را در اخایار زبا 

)ضمایر شخصی و زما   4هانظام-خویش مساقیماً تحلیل او را راجع به شماری از زیر

 افعال( اخذ كردند 

است  اگر چه  5وآم چامسکیباالخره آخریس كسی كه باید ذكری هم از او شود ن

های اخیر خویش بعضی از اصطالحات او را به كار اندكی از ساخاارگرایا  در نوشاه

اند، و دساور زایشی هیچ نقشی در گسارش ساخاارگرایی ندارد  چیزی كه ایس نظریه برده

شناخای با وضوحی دهد در ایس بحث، شرحی روشكند و به آ  اهمیت میعرضه می

ی سازد دریابیم رویهی زبانی چامسکی ما را قادر میی است یعنی نظریهزدنميال

های ها از روشهای آ شناسا  ساخاارگرا در واقع ماضمس چیست و چگونه تبییسزبا 

كننده یا نابسنده است  اگرچه اخاالو نگرش چامسکی با اسالفش در درو  علمی گمراه

ا در سطح عمومی و برای كسانی كه شناسی خود موضوعی بسیار مهم است امزبا 

                                           
1- Process 

2- Premise 

3- Emile Benvenist 

4- Sub-System 

5- Noam Chomsiky 
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كنند، كار هایی كه جای دیگری كاربرد دارد، دنبال میشناسی را به خاطر روشزبا 

شناسی به عنوا  روش ای كه به زبا توا  تبییس واضحی دانست از برنامهچامسکی را می

نابرایس ارجاعاتی ی كافی یا به وضوح بیا  نشده است  بنظر دارد اما تا به حال یا به اندازه

شود، به ایس معنی نیست كه آ  نکات ساخاارگرایا  را كه در مباحت بعدی به چامسکی می

تأ یر قرار داده است بلکه فقط برای توضیح روندهای تحلیلی و م اهیم بنیادینی است تحت

 اند گرایا  اقابا، كردهشناخای است كه ساخااركه ماضمس آ  روش زبا 

 النگ، پارول

شناسی مدر  بر آ  ماکی است و برای هر عمل  اوت بنیادینی كه زبا ت

كننده است، جدا كرد  النگ از پارول است تعییس ها، یکسا ای در دیگر رشاهساخاارگرایانه

یس ای از هنجارها و قوانكه سوسور انجام داد  النگ یك نظام است  یك نهاد، مجموعه

ت  های عملی نظام در گ اار و نوشاار اسشامل جلوهفردی است  در حالی كه پارول میا 

ای از شود  به زبا  انگلیسی به عنوا  مجموعهی آ  اشاباه میالباه به راحای نظام با جلوه

ای از سخنا  اندیشیم  فراگیری انگلیسی به خاطر سپرد  مجموعهسخنا  انگلیسی می

نیس كه قوا و  بر نظامی از هنجارها انگلیسی نیست  فراگیری انگلیسی یعنی تسلط پیدا كرد

  را سازد  دانساس انگلیسی یعنی نظام زبافهمید  و تولید سخنا  انگلیسی را ممکس می

شناسی ایس نیست كه سخس را به خاطر خود سخس مطالعه ی زبا درونی كرد  و وظی ه

راجع به  گیرند كه شواهدیشنا، قرار میكند؛ سخنا  زبا  تا آنجایی مورد توجه زبا 

 آورند طبیعت نظام زیربنایی زبا  انگلیسی فراهم می

چیزهایی شناسی راجع به اینکه چه چیزهایی دقیقاً ماعلق به النگ و چه درو  زبا 

هایی نظر وجود ندارد  ميالً آیا شرح یك نظام زبانی باید جنبهماعلق به پارول هساند توافق

بی  Pشود تعییس كند )ی دیگر مییده از پدیدهتولیدی و آوایی را كه باعث تمایز یك پد

صدا باید به عنوا  هایی از قبیل صدادار و بیصدادار است(، یا به چنیس جنبه Bصداست و 

مظاهر پارول اندیشید؛ چرا كه در النگ فقط تمایزی انازاعی و صوری وجود دارد  نیازی 

دهند شناسا  نشا  میه زبا نیست ساخاارگرا به ایس مباحث توجهی كند به جز آنجایی ك
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تواند در سطوح مخال ی از انازاع تعریف شود  چیزی كه توجه ساخاارگرا را كه ساخاار می

كند تقابلی دوتایی است  ایس تقابل به صورتی طراحی شده كه شامل تمایز به خود جلب می

 یركاركردی شود، تمایز میا  قاعده و رفاار، میا  كاركردی و غمیا  النگ و پارول می

 رفاار، وعده برای هر تحقیقی كه به تولید یا ارتباط معنی مربوط باشد تمایز میا  قا

هد كه كننده است  در تحقیق راجع به وقایع مادی محقق ممکس است قوانینی ترتیب دتعییس

های فرهنگی و اجاماعی ی مساقیمی از رفاار اما در مورد پدیدههیچ نباشند جز خالصه

وضع  ای دارد و ایس شکاو فضایی برای معانی بالقوه است یشه از رفاار فاصلهقاعده هم

كوبند، شاید در بعضی تریس قوانیس از قبیل: اعضای ایس گروه بر سنگ فرش پا نمیساده

روی  پای كسی كند  قرار گرفاسموارد رفااری را معیس كند اما مسلماً معنایی را نیز تعییس می

ا به و لذ معنایی ندارد، حاال دال بر همراهی یا انحراو از قاعدهسنگ فرش، كه ظاهراً 

های فرهنگی و اجاماعی ممکس است خیلی شود  در نظامانجمس و اقادار آ  مربوط می

توجهی، رفاار از هنجار منحرو شود بدو  اینکه وجود هنجار را قابل ها و به صورتوقت

قی وجود شوند اما هنوز قانونی در نظام اخالمیها نقض انکار كند  در واقع خیلی از پیما 

ه ها باید ح ظ شوند، الباه اگر كسی هیچ پیمانی را نگاش ایس است كه پیما دارد كه م هوم

 ست وندارد ممکس است ایس تردید پدید آید كه آیا او رسم پیما  بساس را فهمیده ا

 اش را پذیرفاه؟قوانیس

ای چامسکی به نحو ماقاعدكننده 2«كاركرد»و  1«توانش»شناسی اصطالحات در زبا 

شوند  دهد كه به ترتیب به النگ و پارول مربوط میتمایز میا  قاعده و رفاار را توضیح می

به دالیل بسیاری رفاار واقعی بازتاب مساقیم توانش نیست  نمودهای زبا  انگلیسی، 

وقت هایی بالقوه دارد كه هیچهكند  زبا  انگلیسی جملانگلیسی را آشکار نمیتمامیت زبا 

دهد اند اما برای كسی كه ایس زبا ، معنا و ساخاار دساوری را به او ارجاع میبیا  نشده

یعنی كسی كه دانش انگلیسی را فراگرفاه، در توانایی چنیس فردی نسبت به درم جمالتی 

افاد  به عالوه شود توانشی هست كه از كاركردش پیش میها مواجه نمیوقت با آ كه هیچ

                                           
1- Competence 

2- Performance 
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ممکس است كاركرد از توانش منحرو شود: ممکس است یك ن ر ات اقی، همانطور كه فکر 

شود یا عمداً، به خاطر تأ یرات خاصی، جمالتی را بیا  كند كه اگر دوباره كسی عوض می

ای كه به بیا  درآمده شا  را تشخیص داد  در ارزشگذاریقاعدگیخوانده شوند، باوا  بی

ی به دست آمده ی شکساه شده تا حدی عامل نایجهیا در ایس واقعیت كه قاعدهاست 

 یابد است، توانش انعکا، می

ها را با موفقیت ها، آ های ضمنی كه صاحبا  آ نظام قواعد و هنجارها، نظام دانش

ازی كند  ایس افراد نیگیرند، به روشنی النگ یا توانش را تعریف میدر درو  نظام به كار می

ندارند كه از ایس وضع آگاه باشند و اغلب موارد هم آگاه نخواهند شد  توانش یا تسلط 

 1ایواقعی عموماً ماضمس دركی شهودی از قوانینی است كه فهمید  یا عمل را بدو  اندیشه

مند كند  تسلط نیازمند توانایی نظامدارد  اما ایس مساله از واقعیت آنها كم نمیروشس روا می

های مخالف درخاا  تواند توضیح بدهد چگونه، از دور تکهنشیس با تجربه نمی  جنگلاست

توا  توانایی او را به دهد  تا آنجا كه ایس حدسها ات اقی نباشند، اصوال میرا تشخیص می

 ای ماضمس شمار محدودی از ماغیرهای كاركردهای تعییس كرد عنوا  برنامه

ست ناخودآگاه باشند، ایس قوانیس ماناظرهای تجربی از آنجا كه قواعد النگ ممکس ا

دارند: در مورد زبا  ایس قواعد در توانایی سخنگو برای فهم جمالت بیا  شده، خود را 

ساخت یا منحرو كنند یا در توانایی تشخیص جمالتی كه از نظر دساوری خوشظاهر می

كوشد شنا، میالت و غیره  زبا هساند، یا دریافاس ابهام یا در دید  روابط معنایی میا  جم

ی بازسازی ظاهری آ ، تشریح كند  نظامی از قوانیس بسازد كه ایس دانش را به وسیله

شنا، ن سه كمار از آنچه كه زبا گ اارها فی –ی مهمی است و ایس نکاه –بنابرایس 

شوند ا میدارند یعنی شماری از جمالت معینی كه ادتواند اسا اده كند به او عرضه میمی

خواهد بداند كه ایس جمالت نزد سخنگویا  آ  شنا، میهیچ اهمیای ندارند  به عالوه زبا 

زبا  چه معنایی دارند  آیا همه ساخامندند یا ابهام دارند و اگر ابهام دارند به چه صورتی، 

، شناكند  توانش كه زبا چه تغییراتی معنای آنها را یا صورت دساوری آنها را عوض می

                                           
1- reflection 
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شود، طور دانشی كه به ایس بیا  مربوط میكند، خود بیا  و همیسراجع به آ  تحقیق می

ها را ای از واقعیتها بخواهند به طریقی مشابه عمل كنند، باید رشاهنیست  اگر دیگر روش

های دانش مورد بحث را جدا كنند برای شرح و توضیح مشخص كنند یعنی بعضی از جنبه

د كه قواعد یا قراردادها باید چه چیزی را مشخص كنند تا آنها را شرح و سپس تعییس كنن

 دهند 

ی و دومیس معیار بنیادی در بحث تمایز میا  النگ و پارول تضاد میا  كاربرد

ی )گربه ها و مناطق مخالف جملهها و جنسیتغیركاربردی است  اگر سخنگویا  با سس

ه، به ادا كنند، اصوات واقعی تولید شد را The cat is on the matروی بوریا است( 

ها در درو  نظام صورت قابل توجهی با هم ما اوت خواهند بود، اما ایس ت اوت

دهند  هر شناخای انگلیسی غیركاربردی خواهند بود به صورتی كه جمله را تغییر نمیزبا 

اگر  لیسی بودند  اماها، تغییرات آزاد یك جمله انگاند اما ایس بیا چند از نظر صدا ما اوت

 The hat is on the matسخنگویی صدایی را به طریقی خاص تغییر دهد و بگوید 

ای هكاركردی است، به صورتی كه جمل /h/( و k)كاله روی بوریا است( ت اوت میا  )

هایی كاركردی آوایی یك زبا  باید مشخص كند چه ت اوتسازد  شرح نظامما اوت می

 ها را مامایز كنند شوند تا نشانهدر زبا  اسا اده میاست به صورتی كه 

كند به هر روش علمی كه به ایس جنبه از تمایز میا  النگ و پارول ربط پیدا می

مند باشد، چرا كه در چنیس مواردی فرد باید ی اجاماعی از موضوعات مادی عالقهاسا اده

ای را كردی، كه تعلق به طبقههای ممیز كاربیس خود موضوعات مادی و نظامی از ویژگی

شناخای ای قومسازند، ت اوت قائل شود  تروباکوو از مطالعهمعیس و معنا را ممکس می

كند كه با شرح یك نظام آواشناخای مشابه است  راجع به پوشام به عنوا  طرحی یاد می

لبا،  یهای فیزیکی پوشام كه برای پوشنده( بسیاری از جنبه19شناسی، ص )اصول واج

شنا، جذب آ  شنا، هیچ اهمیای ندارد، قومبه صورت قابل توجهی مهم است نزد قوم

ی ممیز شود كه داللت اجاماعی دارند  درازای دامس لبا، ممکس است جنبههایی میجنبه

شود، ها لبا، درست میای كه از آ مهمی در نظام مد یك فرهنگ باشد در حالی كه ماده
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تواند حاصل معنایی عمومی و اجاماعی های روشس و تیره میا  رنگچنیس نیست  تضاد می

هایی كه تبدیل ی لبا،شناسی كه به وسیلهای نه، قومباشد اما ت اوت میا  آبی تیره و قهوه

هایی را كه كوشد نظام هنجارها و ویژگیكند، میاند ایس تمایزها را مجزا میها شدهبه نشانه

 اند، بازسازی كند هافراد آ  جامعه پذیرفا

 روابط

در جدا كرد  كاركردی از غیركاركردی به منظور بازسازی نظام زیربنایی، چندا  به 

های میا  شود بلکه توجه معطوو به آ  ت اوتهای اشیا یا اعمال من رد توجهی نمیویژگی

اصل  دهد  از ایس جاست كه دومیسها معنا میگیرد و به آ آنهاست كه نظام به كار می

هاست كه عناصرش باید با آید: النگ نظامی از روابط و تقابلشناسی پدید میبنیادیس زبا 

تریس اصطالحات تمایزگذار و صوری تعریف شوند  برای لوی اسارو، یکی از مهم

شناخای ایس بود كه نپذیرفت به اصطالحات به عنوا  نهادهایی های انقالب واجدر،

ص شناسی ساخاارگرا،باید به روابط میا  آنها توجه شود  )مردممساقل پرداخاه شود بلکه 

 dans la langue il n'y a que( سوسور حای قاطعیت بیشاری از خودشا  داده بود: 40

des differences sans termes positifs 1(166)دوره، ص 

یند  ی تمایزهاهایی از مجموعهواحدها نهادهایی معیس و مطلق نیساند بلکه گروه

طور كه یك واحد ریاضی هیچ م هومی ندارند اما در ارتباط با دیگر واحدها دقیقاً هما 

شناخای )دو دو مصداق یك واحد زبا  2شود بنابرایس نزد سوسور ایس همانیتعریف می

بیا  از یك واج یا تکواژ یکسا ( تنها ایس همانی صورت است نه جوهر  ایس یکی از 

تریس اصول و فهم آ  بسیار سخت است  به منظور ت سیر ایس مطلب تریس و تا یرگذارمهم

پاریس را هما  قبلی  –عصر ژنو  8,25نویسد كه هر روز قطار اكسپر، ساعت سوسور می

كنیم در حالی كه ممکس است لوكوموتیو، خدمه و پرسنل ت اوت داشاه باشند، احسا، می

ی ارتباطش با دیگر قطارها ه واسطهجوهر نیست بلکه شکلی است كه ب 8,25چرا كه قطار 

 8,25تعریف شده است  ایس قطار اگرچه بیست دقیقه تاخیر داشاه باشد باز هم هما  قطار 

                                           
 ها وجود دارند بدو  عبارات قطعی در زبا  فقط ت اوت - 1

2- identity 
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ح ظ كند  اگرچه ما احاماالً  9,25و  7,25ماند تا آنجایی كه تمایزش را با قطارهای باقی می

اعی و روانشناخای قطار از اش درم كنیم، هویت اجامتوانیم قطار را جز در ظاهر مادینمی

(  به همیس قیا، در مورد نظام نوشاس، ایس كه 151ایس ظواهر مساقل است )هما  ص 

های فراوانی بنویسد، تا آنجا ممکس است كه ارزش ممیز آ  را به صورت tكسی حرو 

ح ظ شود  هیچ جوهر معلومی كه آ  را تعریف كند وجود ندارد، الزام اساسی ایس است كه 

 ح ظ شود  l,f,b,I,kبا آنها اشاباه شود مانند  tز از دیگر حروفی كه ممکس است تمای

های ی پدیدهشناخای همهم هوم ایس همانی ارتباطی در تحلیل ساخااری یا نشانه

یی را حدهافرهنگی و اجاماعی تعییس كننده است چرا كه در تنظیم قواعد یك نظام باید وا

ا و شیئی یدد شناخت، لذا باید كشف شود كه چه زمانی شونكه قواعد بر آنها اعمال می

چنیس به ایس خاطر تعییس كننده است شوند  همهای واحد یکسانی محسوب میعمل نمونه

ای كه هكند  لوكوموتیو و خدمكه بیس م هوم تاریخی یا تکاملی ایس همانی شکاو ایجاد می

دهند ممکس بود چند ساعت ل میپاریس را شک –ژنو  25/8در روزی معیس قطار اكسپر، 

 ه نظامبژنو شکل داده باشند اما ایس هویت مادی و تاریخی  –جلوتر قطار اكسپر، بر  

رغم منشای تاریخی كند، علیدر نظام فرقی نمی 8,25قطارها وابساه نیست: جایگاه قطار 

ر هنگام اش  در مورد زبا  ممکس است همراه با سوسور بگوییم كه دكنندهاجزای تركیب

نگامی هظام تالش برای بازسازی نظام زیربنایی زبا ، روابط مناسب روابطی هساند كه در ن

 كند، كاركرد دارند  كه در یك زما  مشخص عمل می

شا  به هم ربطی ندارد چو  كه آنها ی تاریخیروابط میا  واحدهای من رد و پیشینه

زبا  كوششی در  1زمانیی هممطالعه كنند واحدها را به عنوا  عناصر نظام تعریف نمی

جهت بازسازی نظام به عنوا  یك كل كاركردی است یا تالشی است برای تعییس هر آنچه 

ی شود، در صورتی كه مطالعهكه در هر زما  خاصی به دانساس انگلیسی مربوط می

ر زبا  كوششی است در جهت پیگیری تکامل تاریخی عناصر زبا  از خالل اعصا 2درزمانی

نظرِ در زمانی، تعریف هم زمانی گوناگو   ایس دو باید حاماً از هم جدا باشند مبادا كه نقطه

                                           
1- synchronic 

2- diachronic 
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از یك  pasو قید من ی  pasفرد را منحرو كند  ميالً از نظر تاریخی اسم فرانسوی )قدم( 

ی امروزی ندارد  در اند، اما ایس ارتباط هیچ كاركردی در فرانسهی واحد مشاق شدهریشه

هایی مجزا هساند كه به روشهای ما اوتی عمل فرانسه امروزی ایس دو لغت واژه زبا 

كنند  تالش برای گنجاند  ایس همانی تاریخی در دساور زبا ، تحریف ایس همانی می

های زبا  معاصر دارند  ارتباطی خواهد بود و بالابع تحریف ارزشی است كه هر یك از واژه

همانی هاست و جایگاه ایس عناصر در نظام، ارزش و ایسخشزبا  نظامی از روابط درونی ب

 كند تا تاریخ آنها آنها را بیشار مشخص می

گیرید  را در نظر ب bedی اگر زبا  نظام ارتباطات است ایس ارتباطات چیساند؟ واژه

وایی آ  آهای آوایی ما اوت آ ، اول از همه بساگی دارد به ت اوت ساخاار ایس همانی بیا 

ا ر  به عالوه آواهایی كه كلمه bread, bled, bend, abed, debكلماتی نظیر  با

های ممیز هساند: مصوت ممکس است به طرق ای از جنبهاند خودشا  مجموعهساخاه

  bread, bled, bend, abed, debمخال ی ادا شود تا آنجایی كه از كلماتی نظیر 

ها س واژهسبت به ایها باید ما اوت باشند نما اوت باشد  صامت

bet,beg,bell,fed,led,red,wedی   در سطحی دیگر واژهbed ی ارتباطش با به واسطه

توانند در هایی كه با آ  تضاد دارند به صورتی كه میشود  واژهدیگر واژگا  تعریف می

كه  هاییهای ما اوت جایگزیس ایس واژه شوند )میز، صندلی، كیف، زمیس و    ( و واژهبافت

  و (the, a, soft, is, low, occupied)توانند با آنها تركیب شود در محور همنشینی می

تواند به عنوا  یم bedشود واژه باالخره ایس واژه به سطح باالتر جانشینی مربوط می

 یا فاعل یا م عول یك جمله به كار رود  ی یك گروه اسمیهساه

گوید: روابط میا  عناصر یك ر كه بنونیست میطواند  هما ایس ارتباطات از دو نوع

روابط  2هساند، روابطی كه میا  عناصر سطوح مخالف برقرارند، تکمیلی  1سطح، توزیعی

كنند  تریس معیارها را برای مشخص كرد  واحدهای زبانی فراهم میتکمیلی مهم

شوند  شناخاه میها شا  در ایجاد و تمییز واجشناخای با تواناییی واجخصوصیات ممیزه

                                           
1- distributional 

2- integtative 
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گیرند از هم تشخیص داده واسطه به لحاظ درجه باالی آنها قرار میواحدهایی كه بی

شوند های تکواژها دارند شناخاه میی نقشی كه به عنوا  سازهها به واسطهشوند  واجمی

های دساوری سطح باالتر  لذا بنونیست به شا  در تکمیل و ورود به سازهبرحسب قابلیت

تر های پاییسنایجه رسید كه شکل یك واحد را به عنوا  تركیب آ  واحد از سازه ایس

یا معنای یك واحد را به ظرفیت آ  واحد برای تکمیل واحدی با  sensتعریف كند و 

ایس « معنی»ی آ  است  سطح باالتر  جمله، واحدی حداكيری است كه شکلش ساخاار سازه

های جمله و ه دارند یعنی نقش آنها به عنوا  سازهها هما  سهمی است كه در جملسازه

ای آنهاست  اگر چه هیچ دلیلی ندارد نظامهای دیگر ی خود ساخاار سازهشکل آنها به نوبه

شا  مانند زبا  بدانیم اما تحلیل ساخااری بر آ  است كه را از نظر تعداد و طبیعت سطوح

م كرد تا جایی كه واقعاً به سطح تمایزات هایشا  تقسیتر را به سازهشود واحدهای بزرگمی

ی كاركردی حداقلی برسیم  مطمئناً ایس اندیشه كه واحدهای یك سطح باید به واسطه

ها است در شا  تشخیص داده شوند و ایس اندیشه كه ایس ظرفیت معنای آ ظرفیت تکمیلی

ء، در الگوی نقد ادبی اعاباری درونی دارد؛ در نقد ادبی معنای یك جزء، سهم آ  جز

 بزرگار است 

به منظور روشس كرد  ظرفیت تکمیلی یك عنصر باید روابط آ  را با دیگر 

نشینی به امکا  های سطح مشخص كنیم  روابط توزیعی دو نوع هساند  روابط همبخش

ی داللت ماقابل یا غیرماقابل ماناسب شود چه بسا دو مورد در یك رابطهتركیب مربوط می

ای كنند، اهمیت ویژهباشد  روابط جانشینی كه امکا  جایگزینی را مشخص مییا ناماناسب 

های آ  بخش با در تحلیل یك نظام دارند  معنای یك بخش بساگی دارد به ت اوت

اند اگرچه ممکس ای معیس پر كردهرا در زنجیره 1های دیگری كه احاماالً هما  نقشگاهبخش

معنی بود  معنی باشند )همانگلیسی هم sheepفرانسوی و  moutonاست در سخس 

There's a sheep voila un  باmoutonی سوسور كلمات ( اما برای اسا اده از نمونه

 sheepهای ما اوتی دارند به ایس معنی كه های زبا  مخصوص خود ارزشدر نظام

                                           
1- solt 


