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 شناسیشانهن

 باشند.این «هارسانه» و «متون»ترین این اشکالشـاید واضـح بازنمایی ارتـباط دارد. وشناسی در اشکال فراوان با تولید معنا نشانه

و با وجود  باشد ـتای وجـود داشممکن است در هر رسانه«متن»شناسی یکاز دید نشانه طور گسترده تفسیرپذیرند.به اصطالحات

شود که به اطالق می پیامی تواند شفاهی،غیرشفاهی یا هردو باشد.اصطالح مـتن مـعموال بـهایالت کالم محورانه در این تمایز،میتم

خود مستقل  یگیرنده یا چنین پیامی از نـظر فـیزیکی از فرستنده و تصویری(. طریقی ثبت شده باشد)مثل نوشتار و ضبط صوتی

ی ارتباطی اطوار(که بـا ارجـاع بـه قراردادهای یک ژانر و در یک رسانه یا هاست)مثل کلمات،تصاویر،اصواتانهاست.متن ترکیبی از نش

 سروکار دارد. جهان انـتصاب معنا به هر چیزی در بـا بلکه مند(،ارتـباطات)نیت فقط با نه شناسینشانه .و تفسیر شده است ساخته خاص

بر عاملی  ل اجتماعی کهکه بر هر عم است ایهقانون حاکم یا قید عمد شناسی کشف کـرده اسـت.آنچه نشانه» د:گویژولیا کریستوا می

شناسی ی نشانهبرای نشان دادن ماهیت مسئله»سوسور گفته است:«. شوداعمال می کندمی یـک زبـان آن را بیان مثل کند،یعنیداللت می

فیلسوف  پیـرس و چـارلز سـندرس سوییسی شناسدوسوسور،زبان هرحال فردینانبه«. ها نیستی زبانمطالعه از هیچ چـیز بـهتر

 .دشود،هستنشناسی نامیده میاران اصلی آنچه امروز نشانهذاند بنیانگزیستهی تـاریخی مـییک دوره در وبیشآمریکایی که کم

 

 نشانه از دیدگاه سوسور

 :از اسـت شـده تشکیل نشانه او دید از کندمی ارائه نـشانه از قسمتی دو یا وجهی دو الگویی سوسور

 صوتی تصویر (significant) ـ دال

 کندمی داللت آن به دال کـه مـفهومی (signifin) ـ مـدلول

 نیست مـادی آوایـی صوتی تصور .دهدمی پیوند صوتی تصور یک به را مفهوم یک نام، بلکه یک بـه را شـئ یک سوسور، نشانه، نه دید از

 است مـحسوس زبـانی یدهد،نشانهمی ارائه را آن از نمایشی ما حـواس و آواسـت این ذهنی اثر بـاشد، بلکه داشته فیزیکی یجنبه که

 مـجردتر مـعموال کـه است مفهوم تداعی،یعنی دیگر وجـه بـا تقابل برای و معنی همین به بنامیم، تنها مادی را آن که شویم آن بر اگر و

 نمودار در رابطه این و نامندمی«داللت»اصـطالحا را مـدلول و دال بین یرابطه .مدلول و دال پیوند از نـاشی اسـت کلیتی نشانه.نمایدمی

 از را نـشانه درونی عنصر دو که شودمی دیده نـمودار ایـن در افقی ها، خطیپیکان این بر عالوه .است شده داده نشان پیکان با سوسوری

 یم وندیپ "دال"یتصورِ صوت کیرا به "مدلول"مفهوم  کینام، بلکه  کیشئ را به  کینه  یزبان هنشان»سوسور  دیاز د کند.می جدا هـم
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از آن را ارائه  یشیآواست و حواس ماست که نما نیا یداشته باشد، بلکه اثر ذهن یکیزیف هکه جنب ستین یماد ییآوا ،یدهند تصورِ صوت

 یعنی ،یتداع گرِیتقابل با وجه د یو برا یمعن نیتنها به هم میبنام ؛یآن را ماد م،یمحسوس است و اگر بر آن شو یزبان هدهد؛ نشان یم

 «.دینما یمفهوم است که معموالً مجردتر م

 

 

 

 

 

 

 

 سوی دو این .ناپذیرند جدایی هم از کاغذ برگ یک روی دو مانند درست (مدلول و دال یا)انـدیشه  و صدا که است کـرده تـأکید سـوسور

 پیکانی دو .اندازدمـی راه را دیـگری آن دارنـد، هریک ذهـنی تـنگاتنگ ارتباط متداعی پیوند یک یواسطه دوسوسور به فـردینان نشانه

 کـه تـقابلی و افقی خط وجود. است نشانه وجه دو این بین یدوسویه و تعامل یدهندهنشان است گرفته کار به نـمودار در سـوسور که

 و دال هم سوسور دیـد کرد. از مـتمایز هـم از تـحلیلی مـقاصد بـرای توانمی را مدلول و دال که است آن نشانگر دارد وجود نـمودار در

  دارند. تعلق اجتماعی و انتزاعی نظامی به و ندارند مادی یجنبه یک هیچ و دارند روانشناختی یجنبه مدلول هم

 پنداشت صوتی الگوی .صوتی الگوی یک و مفهوم یک بین است ایرابـطه نیست، بلکه نام یک و چیز یک بین یرابطه زبانی نشانه

(impression) دیگر عنصر آن از صوتی بنابراین،الگوی.کندمی دریافت حواس طریق از که گونهآن است صوت از شنونده روانشناختی 

 مفهوم. :است ترانتزاعی نوعی از عموما

 نوعی براساس را هانشانه سوسور .است«غیرمادی»کلی به نشانه سوسور دید از پس .چیزها بـه نـه و کنندمی داللت مفاهیم به هانشانه

 چیزهمه»اینشانه نظام درون در.دهندمی ارجاع یکدیگر به اصل در هانشانه سوسور دید از .کندنمی تعریف ذاتی یا«جوهری»ماهیت

 ما، از درک.است دیگر هاینشانه با آن یرابطه از ناشی آن ارزش یابد، بلکهنمی معنی خود بـر قـائم اینشانه هیچ.است روابط به وابسته

 نیست. یکبهیک تـناظری بـر مبتنی و است جریان در دیگری کلیت به گشتالت یا کلیت یک

 محورهای همنشینی و جانشینی

سوسور محور همنشینی و جانشینی را مطرح می کند و در محور جانشینی عناصر انتخاب می شوند ودر محور همنشینی عناصری را که 

تقد است که دال و مدلول از هم جدایی ناپذیرند سوسور بیشتر روی نشانه نمادی تأکید دارد و مع. اند، ترکیب می شوندقبالً انتخاب شده

از نظر سوسور عناصر زبانی مانند یک سیستم عمل  و هر دو ذهنی هستند . به عبارت دیگر ؛ نشانه و محتوا ذهنی و قرار دادی هستند.

دگاه توصیفی از نظر می کنند و ارزش هر عنصر در داخل سیستم با اجزای دیگر سیستم مرتبط است . سیستم یکی از پایه های دی

نشانه های سوسور یک وجه مادی و یک وجه غیر مادی دارند و  .بنابراین هر عنصر در داخل سیستم معنی پیدا می کند .سوسور است

 به وابسته شدت به متن،و تحلیل به است رویکردی چیز هـر از قـبل شناسینـشانه زبان نیز از نظر وی جنبه جوهری و فرم دارد.

 هر یا)اینشانه نظام یک یدهندهتشکیل واحدهای بازشناسی با سـاختگرایانه شناختینـشانه عبارتی،تحلیل به.است ساختاری هایتحلیل

 که کندمی تأکید سوسور.دارد سروکار (منطقی و معنایی روابط)واحدها این بین روابـط تـعیین و (دیـگری اجتماعی و فرهنگی فعالیت
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 مورد این در چندلر .جانشینی بگوییم یا، بهتر متداعی و همنشین نوعند، دو بـر تـمایزها ایـن هاست، ونشانه بین تمایز از ناشی معنی

 کهشود، درحالیمی مربوط دارند حضور متن همان درون در که دیگری هایدال به مـتنی درون ایگـونه به همنشینی روابط»نویسد، می

 است هاییدال مندنظام ترکیب حاصل غایبند سازه متن آن در که شودمی مربوط هـاییدال بـه متنی برون ایگونهبه جانشینی روابط

 هاواژه از که است ایمثال، سازه بـرای زبـان، جمله، در .دهندمـی تشکیل متن درون در را داریمعنی کل و دارند تعامل بـاهم کـه

 همیشه»نویسد،می و کندمی تأکید سازه مراتبی سلسله ویژگی این بر هم سوسور .فصل و پاراگراف طورهـمین و اسـت شده تشکیل

 پس .«دارد وجود دو هر بین مـتقابل وابـستگی یرابـطه نوعی اند، وشـده تـشکیل کوچکتر واحدهای از که هستند بـزرگتری واحـدهای

 مـتن یک درون عناصر که است متفاوتی هایشیوه همنشینی روابط پس.باشند دیگری هایسازه یدربـرگیرنده خـود توانندمی هاسازه

 گذاشته هم کـنار در(نـحوی معنایی،)قواعدی براساس و شوندمی انـتخاب جانشین الگوهای از هانشانه یعنی.پیونددمی هم بـه را

 سوسور .کنندمی برجسته را کل به جزء روابط اهمیت همنشین روابط.دهندمی تشکیل را مـتن سـرانجام و هاسازه شوند،ومی

 «.کل به وابسته اجزاء و است اجـزاء بـه وابسته کل»گوید،می

 آنها بین تمایز به شدن قائل و عناصر میان یمقایسه شامل جانشینی روابط اما اندترکیب برای امکاناتی همنشینی روابط

 بینامتنی، به روابط به جانشینی کهدرحالی است مربوط دارند وجود متن در که هادال دیگر به متنی درون روابـط به همنشینی.باشندمی

 یک مـحور دو این .شودمـی تعیین روابط این دوی هر توسط نشانه یک«ارزش».هستند غایب متن در که کندمی پیدا ارجاع هاییدال

 رمزگان صورت به هانشانه طریقشان از که هستند ساختاری اشکالی یابند، آنهامی معنا آن در هانشانه که سازندمی مهیا را ساختاری بافت

 دارند سروکار مدلول و دال ایرابـطه بـا که هستند مفاهیمی حقیقت در ضمنی معنای و صریح شناسی، معناینشانه در .یابندمی سازمان

 اولویت دیگری بر یک هیچ تردیدبی و شودمی شامل را هردو معنا .ضمنی مدلول و صریح مدلول:شوندمی متمایز هم از مدلول نوع دو و

 نشانه...(ایدئولوژیک،عاطفی،و)«شـخصی»فرهنگی و -اجتماعی هایتداعی به«معنای ضمنی»عبارت .اسـت کنندهتـعیین بافت و ندارد

 ویلدن .دارند دخالت ضمنی معانی گیریشکل در آن مشابه و مخاطب نژادی و قومی تعلق و طبقه،سن، جنسیت چون عوامل. دارد اشـاره

 داند.می(آنالوگ)قیاسی رمز نوعی را«ضمنی»معنای و(دیجیتال)رقومی رمز نوعی را«صریح» معنای

 تقابلی روابط بر سوسور یتکیه.است ساختگرایی ینظریه اساسی اصل نظام، یک درون در یکدیگر بـا ارتـباط در هانشانه نسبی هویت

 هایتـقابل بـر اصل ساختگرایانه تحلیل در و کـرده تـأکید هانشانه بین سلبی و تقابلی تمایزهای بر خصوص به او.است کلی نظامی درون

 موجب به و ایجابی و اثباتی ایگونهبه مفاهیم«»گویدمی سوسور م(.زیربنا/زندگی،روبنا/فرهنگ؛مرگ/طبیعت مثل.)شودمی گذاشته دوتایی

 هر یکنندهمشخص چهآن.یابندمی ارزش نظام همان اجزاء دیگر با تقابل طریق از و سلبی ایگونه به شوند،بلکهنمی تعریف محتوایشان

 بودن اختیاری ویژه به و نشانه بودن اختیاری بر سوسور .«نیستند دیگر هاینشانه که است چیزی آن بودن دقیق بـیان اسـت،به نشانه

. داد نسبت مدلولی هر به را دالی هر توان می که نیست معنی این به نشانه بودن اختیاری اصل. داشت تأکید مدلول و دال میان رابطه

 یک در را نشانه تغییر قدرت افراد». شد می مختل کامالً ارتباط بود طور این اگر نیست؛ فردی انتخاب موضوع مدلول، و دال بین رابطه

 قراردادی بر تأکید سمت به را شناسان نشانه و رسیده ارث به سوسور از که است مفهومی نشانه، بودن اختیاری «.ندارند زبانی اجتماع

 . است وابسته فرهنگی و اجتماعی قراردادهای به رابطه این.  است شده رهنمون مدلول و دال میان رابطه بودن
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 پیرس دیدگاه از نشانه

 معرفی را وجهی سه الگویی داراست،پیرس را (self-contained dyad) خودبسنده دوگانه»قالب که نـشانه سـوسوری الگوی برخالف

 :کرد

 نیست( مادی الزاما و) .گیردمی خود به نشانه که : صوتی (representamen) نمود -

 شود.می حاصل نشانه از که معنایی تفسیرگر، بلکه : نه (interpretant) تفسیر -

 دهد.می ارجاع آن به نـشانه : کـه  (object) موضوع -

 دهد،می قرار مخاطب را کسی.نشیندمی دیگری چیز جای به خود ظرفیت برحسب یا جهتی از که است چیزی(نمود شکل در)نشانه 

 مـخاطب ذهـن در نـمود که را اینشانه آن.آوردمی وجود بـه تریـافته بـسط اینشانه شاید یا برابر اینشانه شخص آن ذهن یعنی،در

 یهمه از نشانه .باشد نشانه یابژه یا موضوع همان که گیردمی قرار چیزی جای به نشانه.شودمی نامیده نخست ینشانه تفسیر آفریند،می

 نامیده نمود (ground) یزمـینه گـاهی که(ایده)اندیشه نوعی به ارجاع در نشیند، بلکهنمی اشابژه یا مـوضوع جـای بـه جهات

 فرایند کلیت را آن بتوان شاید که (semiosis) «نشانگی»پیرس را تفسیر و نمود،)ابژه بین تعامل .شودمی ابژه شود،جانشینمی

 است،توقف نمود دارد قرار راه چهار سر که راهنمایی قرمز نـشانه،چراغ از پیـرسی الگـوی براساس.است نامیده (نامید سازیمعنی

 تـفسیر .اسـت آن تفسیر شوند متوقف باید خودروها که است آن معنی به قرمز چراغ که فکر این و است آن موضوع یـا خودروها،ابژه

 نامد.می (semiosis) « نشانگی»فرایند را تفسیر و نمود،موضوع میان کنشبرهم تفسیرگر. پیرس ذهن در است اینشانه خود پیـرسی

 .اندشده مطرح پیرس ینظریه از متأثر(انددیدگاه یک همه گویی) اندشده خوانده«معنایی مثلث»نام با اغلب که مـتفاوتی هایدیـدگاه

 است. داده تغییر را پیرسی واژگان فقط است،که ریچاردز و آگدن مـعنایی مـثلث آنـها ترینمهم

 به(است نداده جا خود یگانهسه در را تفسیرگر پیرس هرچند کند،می الزامـی را تـفسیرگر یـک وجود که)معناسازی اهمیت مفهوم

 پذیرندنمی را«معنی»و«محتوا»برابری و کنندمی تأکید تفسیر فعال فرایند اهمیت بـر کـه هارسـانه و ارتباطات پردازاننظریه برای خصوص

 نشانه،آشکارا (کاربر یا)تفسیرگر آن در که کنندمی پیشنهاد را معنایی مثلث نـوعی پردازاننـظریه این از بسیاری.است بسیار اهمیت حائز

 حاصل نشانه آن تفسیر از نیست،بلکه آن درون محتوای نشانه یک معنای(.گیردمی قـرار تـفسیر یـا ذهنی تصور جای به و)دارد  حضور

 .گیرد قرار توجه مورد باید تفسیرگر وجهی،نقش سه الگـوی چـه و بپذیریم را وجهی دو الگویی چه.شودمی

 سه نشانه پیرس

 تقلید طریق از صرفا نمایندمی که چیزهایی از تصوراتی که هاشمایل یـا مـشابهات دارد،نـخست وجود نشانه نوع سه :نویسدمی پیرس

 یا نمادها سوم و کنندمی داللت آن چیزها، به با فیزیکی ارتباط طریق از که هانمایه یـا هاشـاخص دوم.دهندمی دست به آنها تصویری

 نوعند. این از هاواژه بیشتر .اندیافته پیوند معناهایشان با کاربرد طریق از کـه عـام هاینـشانه
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 عبارت به کند،می داللت مدلول به قراردادی کامال یا دلبـخواهی ایرابـطه بـراساس بلکه نیست مدلول مشابه دال نمادها در :نماد(الف

راهنمایی،  هایمرس،چراغ رمزی هایعام،عالمت طوربه زبان به توانمی نمادین هاینشانه جمله از گرفت، یاد بـاید را رابـطه این دیگر

 کرد. اشـاره آنـها مشابه و ملی هایپرچم

ظـاهری، صدا، احساس،  شکل)جهات برخی از دال است، یعنی تشابه بر مبتنی مدلول و دال یرابطه شمایلی هاینشانه در :شمایل(ب

آواها،  عکس،کاریکاتور، ماکت، نام از توانمـی مـثال بـرای .دارد را مدلول کیفیات برخی عبارتی است، به مدلول مشابه (بـو یا

 برد. نام...و رادیـویی هاینـمایش در صوتی هایموسیقی، جلوه در واقعی صداهای ها،کاربرداستعاره

 را رابطه این .است وابـسته مـدلول به(علی یا)فیزیکی طریقی به مستقیما بلکه نیست دلبخواهی اینمایه هاینشانه در دال :نمایه(پ

پزشکی  نشانگان (هاطعم و غیرترکیبی صـدا، بوهای پا، پژواک دود، رعد، جای)طـبیعی هاینشانه .کـرد استنتاج یـا کـرد مشاهده توانمی

 یا ویدیویی عکس، فیلم،نمای چون مواردی ، و(آن مـشابه و بادنما، دماسنج، ساعت)گیریانـدزه ، ابزارهای(قلب، خارش ضربان درد،)

 جمله از توانمی را(زمـان و مکان دهایقی شخصی ضمایر مانند)زبان در هاشـاخص سـرانجام و نوار روی شده ضبط صدای تلویزیونی،

 . دانست اینـمایه هاینشانه

 و اینمایه هایدال گفت توانمی .یابدمی کاهش ترتیب به نشانه نوع سه ایـن در مـدلول و دال بین یرابطه بودن قراردادی مـیزان

 یواسطه به که هستند هامدلول اند، اینقـراردادی بـیشتر که نمادین هاینشانه در کهدرحالی هستند هایشانمدلول قید در بیشتر شمایلی

 مدلول تأثیر میزان تـوصیف برای «قید»چنین هم و(سوسور از) «انگیختگی»یباشیدکـه واژهداشـته نـظر در .شوندمی تـعریف هـادال

اند، انـگیخته بسیار شمایلی هاینشانه. است «ترانگیخته»نشانهباشد،  مدلول قید در بیشتر دالی هرچه .رودمی کار به دال تعیین در

 نـشانه، یادگیری آن دریـافت و کارگیریبـه بـاشد، برای انـگیخته کمتر نشانه هرچه .هستند دلبخواهی و غیرانگیخته نـمادین هاینشانه

 معتقدند حتی و دارند تأکید هانشانه مورد در قرارداد نقش بر شناساننشانه درهرحال، بیشتر.دارد بیشتری ضـرورت تـوافقی قرارداد یک

 اینشانه هاینظام این از خوانشی بـه یـا تـعبیری بـه بـتوانیم تـا بگیریم یاد باید که است قراردادهایی بـر مـبتنی هـم فیلم و عکس که

 .هستند شناسینشانه اجتماعی مهم بسیار وجه قراردادها این .یابیم دست

 سوسور و پیرس از دیدگاه «نماد» واژه

 از. است نمادین ای نشانه نظام یک زبان پیرسی، رویکرد اساس بر. برند می کار به متفاوت معنای دو به سوسور و پیرس را «نماد» واژه

 به نماد. هستند «قاعده یک» مبنای بر نمادها «.کند می داللت خود اُبژه بر قانون یک موجب به که است ای نشانه نماد،» پیرس دید

 نشانه جهت آن از صرفاً نماد،. ندارد وجود اش دو ابژه بین ارتباطی هیچ آن بدون و شود، می مربوط اش اُبژه به نمادسازبودن، ایده موجب

 یا اکتسابی) عادت به که است ای نشانه یا است، دادی قرار ای نشانه ، نماد. شود می برده کار به و دریافت نشانه یک مثابه به که است

 معتقد وی نامید، نمی نماد را زبانی های نشانه سوسور اما و. است وابسته قراردادی هاینشانه دیگر و ها کتاب ها، جمله ها، واژه به( فطری

 بخواهی دل کامل طور به ، است عدالت نماد ترازو،که مانند هایی نمونه برای رود می کار به اشروزمره اصطالح در واژه یک چون بود
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 ارتباط این سوسور و دارند، خود با را طبیعی ارتباط از نشانی حداقل و نیستند، تهی بندیهایی ترکیب ها نشانه این وی اعتقاد به. نیست

 باور این بر معموالً  شناسان نشانه. گردیم می باز «شمایل» مفهوم بررسی به مجدداً. نامد می «عقالنی پیوند» را مدلول و دال بین طبیعی

 تصویر هر» چه اگر گوید می پیرس. است دخیل حدی تا اجتماعی قرارداد عنصر همیشه و ندارد وجود ناب شمایلی های نشانه که هستند

 است معتقد او .است قراردادی بسیار آن، بازنمودی منش لحاظ به اما باشد، نماید می چه آن مانند است ممکن( نقاشی مثالً ) «مادی

 نشانه مثابه به و باشد اش ابژه مشابه که است شمایلی زمانی نشانه، کند، می نماینده را اشاُبژه مشابهت، اساس بر اساساً شمایلی، نشانه

 ندارد، مصداقش با ، پویایی ارتباط هیچ( نمایه برخالف) شمایل. نامندمی «تشابه» را نشانه کارکرد منش اولین. رود می کار به آن برای ای

 تصویر یک در ما چه آن. انگیزاند می بر ذهن در را مشابهی احساسات و است، مصداقش های کیفیت مشابه هایی کیفیت دارای ولی

 نمودارها از بسیاری.هستند شمایلی های نشانه جمله از نیز نمودارها پیرس نظر از. است کل با اجزاء پذیر قیاس روابط دهیم می تشخیص

 واقعگرایانه» حتی. دارد وجود آنها بین مشابهت نوعی اجزاء بین روابط لحاظ به تنها و ندارند هایشان اُبژه با شباهتی هیچ ظاهر نظر از

  .نیست اصل رونوشت، حتی یا المثنی مانند تصویرها «ترین

 رمزگان

 معنادار تنهایی به هانشانه که کردمی تأکید و داشت سروکار زبـانی رمـزگان با سوسور.است بنیادی بسیار شناسینشانه در رمز مـفهوم

 تأکید که بـود سـاختارگرا شناسانزبـان دیگر از یـاکوبسن رومـن. باشندمی تفسیرپذیر یکدیگرند با ارتـباط در کـه وقتی فقط و نیستند

 گرفته قـرار آن در کـه رمزی به نشانه معنای بنابراین.دارد بستگی ارتباطی قراردادهای یا رمزگان وجود بـه مـتون تفسیر و تولید داشت

 رمـزگان قـلمرو در که را چیزی تواننمی واقع در. یابندمـی مـعنا هانشانه آن در که آوردمی وجـود به را چارچوبی رمزگان. دارد بستگی

 هانـشانه مـرسوم معانی تفسیر که است روشـن گاهآن کنیم، فرض اختیاری را مدلول و دال میان یرابطه اگر عالوه به. نامید نشانه نیست

 ترتیب بدین و سازدمی تبدیل مـعنادار هاینـظام به را هارمزگان،نشانه.باشندمی قراردادها از مـناسبی هایمـجموعه با آشنایی مـستلزم

 اجتماعی شناختی، قراردادهاینشانه رمزگان نـدارند، و وجـود تفسیرگر بدون هرگز هاگردد. نشانهمی مدلول و دال میان رابطه ایجاد باعث

 معنی تولید ترمهم همه از و تعدیل، تعیین به-نـه یـا بـاشیم آگاه وجودشان از چه -که کنندمی عمل نهادهایی حکم در هستند. رمزگان

 و تولیدکننده نیست، بلکه«واقعیت»بازتاب شود،صرفا تحلیل درسـتی بـه مـتنی،چنانچه کنیم،هرمـی مـشاهده نـتیجه در .پردازندمی

 است. واقعیت یتکثیرکننده
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