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 .1مقدمه
اش هة  4914بهبعدت گروهی اش ساخنا گرايان و وايتاناسان فرانس م هةچ ن ل م

اسنرو 4ت گريةا 2ت برم ن0ت بتا ت0ت ژنتت1ت تت

وف 1و ...ستاخنا گرايی ا بتی ا

تیت نف ذ نظرية شباناناسی س س  7پديد آو ند« .س س
بر وابط تقابلی

نظرية خ ت بتا تكاته

ون نظامی کلیت بر تةايزهام تقابلی و سلبی بان نشتانههتا تأکاتد

میکند» (سج مت  )20 :4037و به اين ترتابت برام اولان بتا بته معرفتی نظريتة علةتی
«نشانهاناسی ساخنا گرا» میپر اش  .پس اش مدتیت
س س ت بر سی معنا ناز

کنا نشتانهاناستی ستاخنا گرام

علم شباناناسی جايگاهی ويژه يافتت و نشتانهمعنااناستی

گفنةانی اكل گرفت .نشانهمعنااناسی به عن ان ابزا م مناسب جهت تجزيه و تیلال
کال ت ا ههام اننزاعی ت لاد معنا

ژ فساخت منن ا بر سی میکنتد« .ستاخنا هام

شيربنايی و ژ فساخنی که منجر به ت لاد معنا میا ندت مسنعد ا ائتة فرضتی

قالتب

مدلها [الگ ها] هسنند .صیت اين مدلهام ويژهت اش طريق تست آنها برابتر هتدف
معنايی -مثل يک منن -تأياد متیات » ( .)Martin & Ringham, 2000: 117يكتی اش

اين الگ هام معنايیت متدل «مربتع معنااتناخنی» 3گريةتا

استت .آلژيتر ا

گريةا ت بناانگذا مكنب پا يست (نشانهمعنااناسی ن ين گفنةان
اد) با اننشا کنا

ژولتان

آنجا پتی افكنتده

ساختار معنایی )4911( 9بهعن ان يكی اش مهتمتترين نظريتهپتر اشان

معنااناسی و وايتاناسی اناخنه اد .اين نظريهپر اش

خ ت «اش ماان ااكال ساخنا مت "ساخنا

مسار مطالعات معنااناستی

وايت" ا بهعن ان مرکز فراينتدهام معنتايی

معرفی میکند» ( )Robichaud, 2002: 130و اهكا هام تجزيه و تیلال منت ن وايتی
جهت کشف معنام ژ فساخنیاان ا

قالب فرايندها و الگ هام مخنلف مطترح

میکند؛ بنابراينت «اصلیترين نشانة سنرسی به آثا گريةا

ا متیتت ان تةتايلز بته

معنااناسی و م ضع ساخنا گرايی ق م با تأکاد بر الگ هات تقابلها و نقزهام معنتايی
معرفی کر » (.)Cavazza & Pizzi, 2006: 74

گريةا

مانند يگر ساخنا گرايانت پايتة اصتلی کتا خت

ا برمبنتام تقابتلهتام

وتايی يا مق لههام معنايی قرا می هد .وم بتا ابتزا نشتانهمعنااناستی بته استنخراج
معانی ضةنی و ژ فساخنی وايتها ست میشند و آنها ا

ساخنا تقابلی وگانه
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با نر بان معنايی

قرا می هد و تجزيه و تیلال میکند؛ سپس با پتی گترفنن ختط ستار واينتی عامتل
وايت ا

معنايی فاعلت پ يايی معانی م ج

قالب «مربع معنااناسی» بتهنةتايز

میآو .
شمانة بر سی «مربع معنايی»

پژوهزهايی که تاکن ن

وايتهتام مخنلتف

ص ت گرفنهت فقط به معنام اولاه و نهايی يا وضعات اولاة عامل معنايی فاعل وايتت
قالب مربع معنايی اکنفا اتده و اغلتبِ معتانیام کته

و وضعات نهايی او

مستار

وايتت عامل معنايی فاعل آنها ا بهس م هدف ت لاد کر هت نا يده گرفنه اده استت؛
برام مثالت فقط می گ يند که ساند الم فقار ثروتةندت يا ساند الم بدبخت خ اتبخت
میا ؛ اما به معانی مابان اين و تغاار وضعات نةیپر اشنتد و چگت نگی ايتن تغااتر
وضعاتها ا

قالب معانی ژ فساخنی بهنةايز نةیگذا ند و گاهی ناز اين مربع ا

ا ام ساخنا م ثابت می انند که بهخ بی نةايانگر معانی م جت

ستاخنا

وايتت

ناست.
نناجهت مسئلة اصلی م
معنااناخنی گريةا

بیث

پژوهز حاضر اين است که آيا معنا

مربتع

ناتز بتهگ نتهام ستاال و پ يتا جريتان ا يتا ايتن مربتع ا ام

ساخنا م ثابت و منجةد است.
اين مقالهت برام حل اين مسئله و اثبات پ يتايی معنتا پاشتنها متی هتام کته
تجزيه و تیلال وايت با ت جه به خط سار واينی فاعلت معانی اننزاعی و ژ فساخنی
آن ا ناز

قالب مربعهام معنايی من الی و بهکةک فراينتد نت و تتاشهپاشنها اتده
44

اين مقالهت بهنا «نر بان معنايی» ترسام و بر سی کنتام تتا مشتخص ات
معنايی فاعل

کته عامتل

کنا يگر کنشگران وايت چگ نه باعث تیقق و ت لاد معنا متیات .

اين معانی ساال اگر ت لاد نش ندت سادن به هدف يا ت لاد معنام نهايی ا نتامةكن يتا
ا ا میساشند .الش است ذکر ا
است و تاکن ن

که فرايند نر بان معنايی حاصل اين کا پژوهشتی
44

ح ش نشانهمعنااناخنی وايت مطرح نشده است .بنابراينت ضتةن

معرفی فرايند نر بان معنايیت بهمنظ
تیلال تعدا م اش من ن

اثبات صیت و عةلكر ايتن الگت ت بته تجزيته و

ژانتر غنتايی متیپتر اشيم؛ اشجةلته وايتتهتام «خسترو و

اارين» اش نظامیت «هةام و هةاي ن» اش خ اج و «لالی و مجن ن» اش جامی.

42
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 .2پیشینة پژوهش
ح ش مطالعات مرب ط به نظريتة «مربتع معنااناستی» گريةتا
منظ

و منث

آثتا کالستاک

میت ان به م ا شير ااا ه کر :
سه کنا

حةاد ضا اعارم

تالزیه و تحلیل نشانهمعناشناختی گفتمان ( ،)4031راهی

به نشانهمعناشناسی سیال :با بررسی موردي ققنوس نیما ( )4033و مبانی معناشناسی نوین

مقالة «اش نشانهاناسی ساختگرا تا نشانهمعنااناستی گفنةتانی» ()4033

( ،)4094و

ت انسنه است ضةن معرفی کامل نشانهمعنااناسی و عناصر معنااناسانة ت لاتد معنتا
گفنةانت گامی مؤثر

تباان اهكا هام ت لاد معنا

منن بتر ا و

کنتا

مبلانی

معناشناسی نوینت عالوه بر معرفی مربع معنايیت معنام نهايی وايت «کچل مم ستااه» ا
ناز

قالب مربع معنايی ترسام کند .عباسی و يا مند

مقالة «عب

اش مربع معنايی به

مربع تنشی :بر سی نشانهمعنااناخنی ماهی سااه ک چ ل » ( )4094معنقدند برام نشان
ا ن معنام وايت «ماهی سااه ک چ ل » نةیت ان اش مربتع معنتايی گريةتا

بته لاتل

خ انز میدو و بسنهاش اسنفا ه کر ؛ حال آنكه مربع تنشی بهعلت ساخنا ستاال و
نامیدو شت بهخت بی متیت انتد فراينتدهام ت لاتد معنتا ا

ايتن استنان بنةايانتد.

اسةاعالیت اعارم و کنعانی ن يسندگان مقالة « ويكر نشانهمعنااناخنی فراينتد مربتع
معنايی به مربع تنشی

حكايت ق قی مثن م» ( )4094فرايند گذ اش مربع معنايی به

مربع تنشی و چگ نگی اكل گارم فرايند تنشی
کر هاند.

اسنان ق قی ا بر سی و تیلاتل

مقالة «نشانهمعنااناسی ساخنا وايتی استنان "و متا تشتانون" براستا

نظرية گريةا » ( )4094اش نصایتت وانفكرت پروينتی و مارشايتیت براستا
مطالعاتی گريةا

به واکاوم فرايند نشانهمعنااناستی استنان متذک

الگت م

و ترستام مربتع

معنايی آن پر اخنه و نشان ا ه اده است که چگ نه کنز و ا ش باعث اكلگاترم
گفنةان میا

و ان اع نظا هام گفنةانی ا بهوج

میآو .

 .4از نشانهشناسی ساختارگراي سوسوري تا نشانهمعناشناسی گریماسی

اصطالح نشانهاناسی« 40بهعن ان نظرية علةی مطالعة شبان و ا تباط آن با واناناستی
اجنةاعیت برام اولان با

آغاش قرن باسنم ت سط شباناتنا

س ئاستیت فر ينتان و

عب
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س س ت معرفی اد» ( .)Martin & Ringham, 2000: 2ايتن علتم

01

مستار عبت

نشانه اناسی ساخنا گرا تا نشانهمعنااناسی 40گفنةانیت چا تی التی اتده استت.
نشانهاناسی فر ينان و س س ت ابطة بان الّ و مدل ل بدون خالت و حض
ص ت میگار ؛ شيرا به اعنقا ومت «افرا قد ت تغاار نشانه

اش

انسان

يک اجنةتاع شبتانی ا

ندا ند» (چندلرت  .)19 :4037بعد اش س س ت نشانه نز چا لز سند ش پیير  41آمريكتايی
که خ

ا «آغاشگر نشانهاناسی» (احةدمت  )24 :4094متی انستتت مفهت می پاچاتدهتتر

يافت .به باو اوت کلات فرايند معناساشم اش تعامتل بتان الگت م ستهوجهتی نشتانه بتا
يكديگر اكل میگار که اين الگ م سهوجهی عبا تاند اش :بتاشنة ن (صت تی کته
نشانه به خ

می گار )ت تفسار (معنتام نشتانه) و م ضت ع (کته نشتانه بته آن ا جتاع

می هد) (سج مت  .)27 :4037بنابراينت «س س
و پیير

بر کا کر اجنةاعی نشانه تأکاد میکند
41

بر کا کر منطقی آن» (گاروت  .)41 :4034سرانجا ت ل يی يلةسلف ت شبانانا

انةا کیت مقابل نشانهاناسی س س

يدگاهی جديد ا پاشنها میکند .او بهجتام

ترکابات نشانهام الّ و مدل لت اصطالحات باان و مین ا يا برونته و ونته ا مطترح
میکند و « ابطة بان باان و مین ا ا ابطهام کا کر مت مكتاناكی و منجةتد متی انتد
(نشانهاناسی س س ) که میت اند با حض
ا » (اعارم و وفايیت  .)2 :4033گريةا

عامل انسانیت بته ابطتهام ستاال تبتديل

لان اناايی اش نظرية يلةسلف الگ متیگاتر و

ا امهت جريانهام حسی و عاطفی ا عنصر اصتلی ت لاتد معنتا

گفنةتان معرفتی

میکند و نشانهاناسی ا اش ساخنا گرايی به نشانهمعنااناسی گفنةانی س ق می هد.
گريةا

کنا

نُقصان معنا اين عناصر حسی ت لاد معنا

گفنةان ا تابع جريان

«گريز اش واقعات» می اند .برام جبران اين گريز و نقصان معنا میت ان به پديدا اناسی
مراجعه کر  .به هةان ترتابت امروشه نشتانه معنااناستی يلةستلفی و گريةاستی پتی
اناسايی پازارطهام ت لاد معنا اش طريق جريانهام حسی -ا اکی هستنند (اتعارمت

 .)94-39 :4094اش س م يگرت هدف اصلی گريةا

نشانهمعنااناسیت يتافنن ا تبتاط

ماان اليه هام ونی و اننزاعی منن و بهعبا تیت « سن

شيربنايی و ساشند وايتتهتا»

(گرين و لباهانت )444 :4030

قالب الگ هام منن عی است که جهت ت لاد معنا ايفتام

نقز میکنند .يكی اش اين الگ هات الگ م «مربع معنايی» است کته

جريتان ت لاتد تتا
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يافت معنات با تأکاد بر ژ فساخت وايت و نناجة پی گرفنن مسار حرکتت عامتل
معنايی فاعلت با مبنا قرا ا ن اين عقاد معنااناسان« :مفع لها ذاتاً و بتهخت مخت ت
ا ا م معنا و ت لادکنند آن ناسنندت بلكه آن معنا ت سط يک فاعل بتا کفايتت و مستنعد
ا ن قالب و فر به مفع ل ساخنه میا » ()Martin & Ringham, 2000: 117ت به تجزيه
آن میپر اش .

و تیلال وايت و کشف معانی م ج

 .3از نشانهمعناشناسی روایی بهسوي نشانهمعناشناسی سیال
قبل اش و و به بیث و معرفی الگ ها و فرايندهام م

نظرت الش است اندکی م

ان اع نظا هام نشانهمعنااناسی اش يدگاه گريةا ت چگت نگی ونتد ت لاتد و يافتت
معنا و ويژگی با ش معانی ت لاداده
گريةا

که

هريک بپر اشيم.

نظرية نشانهمعنااناسی خ

و

جريان ت لاد تا يافت معنات بتر

ژ فساخت گفنةان و ساخنا هام اننزاعی تأکاد متیکنتدت نشتانهمعنااناستی ا بته و
و «نشانهمعنااناسی وايیت کالساکت برنامهمدا و ساخنا گرا» و «نشتانهمعنااناستی
ستتاالت پساکالستتاک و خطرپتتذير» تقستتام متتیکنتتد .بتته اعنقتتا ايتتن نظريتتهپتتر اشت
نشانه معنااناستی وايتیت ست ژه
اشپازمعاّن

مت قعانی نابستامان قترا ا کته طبتق برنامتهام

مسار سناابی به ابژه ست به کنز میشنتد و وضتعات اولاتة خت

تغاار می هد؛ اما

ا

نشانهمعنااناسی پساساختگرا و پساکالساکت بدون اينكته ست ژه

برنامهام اانه يا به نبال تغاار وضعانی باادت ناايی بر سر اه او قرا میگار که هةة
ح اسز ا گار میکند و معنا ست آنجايی

می هد که احنةال ا ه نةتیات .

اين معنا نناجة کنز ناست؛ بلكه برايند تعامل حسی -ا اکی س ژه و نااست و معنام
ا ای ناماده میا

(گريةا ت .)9 :4039

نشانه معنااناسی وايیت

مسار حرکتت ست ژهت «ثبتات و ايةنتی وجت

(اعارم و وفايیت )441 :4033؛ حالی که

ا »

نشانهمعنااناستی پساستاخنا گرات ست ژه بتا

گريز اش شندگی وشمره و برنامهمدا ت مقابل خطر يا تصا ف قرا میگار که به نبتال
آن «ثبات و ايةنی حرکت او ا کاهز و ناپايدا م و ساالات معنا ا افزايز متی هتد»
(هةانجا) .بنابراينت

نشانهمعنااناسی وايی و برنامهمدا ت معانی ثابت و منجةد هسنند
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نشتانهمعنااناستی پساستاختگترا بته لاتل

م اجه ادن س ژه بتا خطرهتا و اتفاقتات غارمننظترهت ايةنتی مستار اش بتان متی و و
مقابلت م جب ناپايدا م و ساال ب ن معنا میا .
نقصلان معنلات

شمانتة ونتد ت لاتد و يافتت معنتا

ترجةة کنا

اعارم

نظا هام ساختگرا و کالساک معنقد است

اين نظا هات «معنا شمانی حاصل میات

که س ژه اش وضعات اولاه به وضعات ثان يه ست يابد و برام اين امتر بته کتنزهتام
برنامه يزماده اقدا کند؛ يعنی م انع ما م ا اش سر اه خ

بتر ا » (گريةتا ت :4039

 .)9اين امر نشان می هد که هر وايت منضةن و ت لادکنند يک معناست که فقط پتس
اش تغاار وضعات عامل معنايی فاعل نةايان میا ؛ حال آنكه وند ت لاتد تتا يافتت
معنات اش معنام اولاه تا معنام نهايی وايت به اين اكل است که معنا اش هةان آغتاشت بتا
و اين جريان

مشخص ادن وضعات اولاة س ژه ت لاد میا

ط ل مستار ست ژه و

تا شمان سادن يا نرسادن به ابژه هةچنان ا امه ا ؛ بنابراينت برام ساخنا هام اننزاعی
وايت میت ان معانی منعد م ا نظر گرفت.
ساخنا
ابندا

وايت اکثر اسنانهام ايرانی بهويژه وايتهايی با ژانتر غنتايیت ست ژه

مسار حرکت خ ت براسا

ناايی م اجه میا
خ

که

برنامهام اشقبل مشخصاده پاز نةی و ؛ بلكه با

آن معانیِ ناگهانی برايز قم میخ

بهس م ابژهت پذيرام هر ن ع خطرم میا

پ يايی

وايت میانجامد؛ برام نة نهت

و

مسار پاشروم

و به ت لاد معانی ستاال و ناپايتدا ت و

وايت منظ مههام غنايیت مقابل شندگی

وشمرهت عا م و کسالتآو ِ عامل معنايی فاعلت گسست يا گريزم اتفتاق متیافنتد کته
گريةا

آن ا «واقعة شيبايیاناخنی» مینامد؛ «واقعتهام کته چاتزم جتز" عتدوبرقی

گذ ا" ناست و

گفنةان وشمرگی نف ذ میکند» (هةتانت « .)41يكتی اش ع امتل چنتان

اتفاقی "خطرپذيرم" کنشگران

جريان ت لاد معناست که سبب میا

تا ما يگر بتا

نظا ها يا برنامههام اشقبل تعااناده م اجته نبااتام» (اتعارم و وفتايیت  .)441 :4033بتر
هةان اسا ت اگر عامل معنايی فاعل

منظ مههام غنايی «خطرپذير» استتت بته لاتل

غلبة ناروم حسی -ا اکی و ونی عشق بر اوستت .ايتن عامتل معنتايی بتدون هتاچ
برنامة اشپازمعاّنیت

مسار کنز قرا میگار و

ايتن مستار بتا حت ا ث غارقابتل
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پازبانی م اجه میا

و نشانهمعنااناسی تصا ف ا

وايت قم متیشنتد.

ساخنا

او برام سادن به هدف و ا شش واالم وصالت پذيرام هرگ نه خطرم اش صةام جتان
است و

اين مسارت وايت ا با تكانههام معنايی بیاةا م وبه و میکند.

بنابر نظرياتی که مطرح کر يمت «مربع معنايی» گريةا
م ج

فقتط بترام نةتايز معتانی

ساخنا اننزاعی وايتهايی با قالب نشانهمعنااناستی وايتی کتا بر ا و

به اعنقا گروهی اش پژوهشگران ( .ک :گريةا ت 00 :4039ت يا اات منرجم؛ عباسی و يا منتدت

)421 :4094ت معانیام که بهوسالة آن ترسام می ا ت ثابت و منجةد هسنند و به هةتان
منظ ت برام نةايز معانی ساال و پ يام وايتت «مربتع تنشتی»
ن سان معنايی

47

ا کته نشتان هنتد

وايت استت پاشنها میکنند .حالی که ساالی معنا فقط مرب ط بته

مربعهام تنشی ناست؛ بلكه اين پ يايی به و اش ن سان معنايیت

مربتعهتام معنتايی

ناز مةكن است يتده ات ؛ البنتهت چنانچته ستاالی و ناپايتدا م معتانی ت لاداتده
ژ فساخت وايت بهاكلی من الیت بهوسالة فرايندم جديتد بتهنتا «نر بتان معنتايی»
نةايان ا  .پست نب

ن سان معنايی

مربع معنايی لالی بر انجةا و ايسنايی معنتام

وايت ناست؛ بلكه آنچه اهةات ا ت ساالی و پ يايی معنا بترام بتهنةتايز آو ن
تةا مراحل م ج

حان تغاار وضعاتهاست و اينكه نشان ا ه ا

که

وايتت

معنا بهگ نهام ثابت باقی نةیماند؛ بلكه شنجاترهوا اش معنتايی بته معنتام يگتر تغااتر
میيابد؛ تا جايی که هةس با معانی ت لادادهت وضعات نهتايی ست ژه قتم متیخت
بنابراينت

.

وايت با ت جه به فرايند «نر بان معنايی»ت معنام ثابنی يده نةیا ؛ بلكته

فقط پ يايیت و ت لاد و يافت معانی مشاهده میا .
 .1مربع معنایی
ساخنا گرايان بر ابطههام تقابلی اش ن ع تثباتاده پافشا م میکر ند .اش نظتر آنهتات
معنا شمانی بهوج

میآيد کته تقابتل

کتا بااتد (اتعارم و وفتايیت  .)09 :4033مربتع

معنااناخنی گريةا ِ ساخنا گرا ناز براسا

هةان تقابل ها و با اانن و اصتطالح و

عبا ت منضا (مق له) اكل میگار ؛ شيرا او «منأثر اش ل م اسنرو

معنقتد استت کته

ساخنا طرح قصه منشكل اش تقابلهام وگانه است [ ]...و ک چکترين واحد معنتايی

عب
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اش مربع معنايی گريةا

و صع

با نر بان معنايی

قصهها اش نقاضهها و منضا ها تشكال میات ند» (اخت تت  .)10 :4092گريةتا
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ايتن

مسار به بر سی ژ فساخت منن میپر اش و « پی آن است که وايتتهتا ا اش يتک
سطح شيرين تفكر تقابلی استنخراج کنتد» (ها لنتدت )234 :4031؛ شيترا « ا ههتام متا
ژ فساختت ا ههام اننزاعیاند» (معانت .)434 :4030

اين مربع

واقع «يک نة نة کالساک اش يک نقشتة اتكل فضتايی استت؛ بااينكته

شوايتتايز لیظتتات منفتتاوتی ا

ختتط شمتتانی وايتتت بتتهنةتتايز متتیگتتذا »

( )Kindt & Müller, 2003: 351که گريةا

اش آن بهعن ان « ابزا تیلال مفتاهام شوج

يا میکند و بهوسالة آن اتصاالت و انفصتاالت منطقتی وابستنه بته جنبتههتام بناتا م
معنايی يک منن ا

آن نقشه ترسام مینةايد» (چندلرت  .)479 :4037اين معناانا

برام

بهتص ير کشادن ساخنا معنايیت «منن يک وايت و يا يک اثر ا بی کامل و بیعاتب ا
ک تاه کر و

چها اصطالح43ت مساوم و همتراش ساخت و

يتک مربتع ترکابشتان

کر » (« .)Herman & Vervaeck, 2005: 43اصطالحات مربع مةكن است
مننی ا شش هام معنااناخنی منفاوتی اانه بااد .گرگ نیهايی که

هر نت ع

هر منن ختاص

بان اصطالحات مربع که بهلیاظ معنااناخنی تفستار گر يتدهانتدت صت ت متیگاتر ت
تشكال هنتد

استنان وايتتاتد آن متنن استت» (.)Kindt & Müller, 2003: 188

«مطابق با نظرية گريةا ت مربع معنايی هةة وايتهات حرکتت جنتبز و تغااتر مكتان
يک کنشگر فاعل بهس م کنشگر مفعت ل استت» (.)Mcquillan, 2002: 211
مربع معنايی که نةايانگر معانی م ج

نناجتهت

ژ فساخت وايت استتت بتهعنت ان «ابتزا

مفادم برام وان ساخنن مق له هام اصلی معنايی تشتكال هنتد يتک متنن اتةر ه
می ا

و هةچنان اين امكان ا فراهم میکند تا پ يايی و ساالات منن بهوسالة ترستام

مراحل تغاارات اصلی يک اسنان و نبال کر ن خط سار واينی فاعل نشان ا ه ا »
)« .(Martin & Ringham, 2000: 13اين مربع که واقع ا ائهام يتدا م و تصت يرم
اش ساخنا مقدماتی معنا ا (هر منن) و باان منطقی هر "مق لة معنايی" 49استت مفصتالً

به سه ا تباط "تضا م"24ت "تناقضی" 24و "تكةالی" 22تقسام میا » (هةانت  )40و بته
اكل شير نشان ا ه میا :
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 s1و  s2و اصتتطالح اصتتلی و بتتااليی مربتتع
هسنند و گروه منضا ها ا تشكال می هند.

 s 2لللللللللللللل s 1

 s1و  -s1و  s2و  -s2گتتروه مننتتاقضهتتا ا

 -s 1لللللللللللللل -s 2

اامل میا ند .واقع  -s1ت  s1ا نفی میکند
و  s2و  -s2ناز به هةان گ نه هسنند؛ يعنی بتا
نفی گروه منضا هات و اصطالح پتايانی مربتع
اكل میگار .
بان يک نفی منضا و واژ مثبتت يک ا تباط
مفه می و تكةالی اكل میگاتر ؛ يعنتی بتان

ارتباط تضادي
ارتباط تناقضی
ارتباط تکمیلی

و اصطالح  s2و  -s1و  s1و . -s2

برام نة نهت با نگاهی جامع و قاق به معنام کلی وايتهام منظ مههتام غنتايی و
با ت جه به تغاار وضعات عامل معنايی فاعلت مربتع معنتايی ثابتت تةتا منظ متههتا ا
میت ان به اين اكل ترسام کر :
فراق

 hار

وصال
نقض فراق

نقض وصال

سادن به هرکدا اش اين اصطالحات و عبتا تهتام معنتايی کلتی

منظ متههتا

(فراق /وصال)ت به ن ع واکنز و تأثار ا ش و هةچنان کنز عامتل معنتايی فاعتل بتا
ناروهام يا م هندهت باش ا نده و مختالف بستنگی ا  .منت ن وايتی ا متیتت ان
چندين جةلهت عبا ت و سرانجا چندين مربع معنايی خالصه کر  .بدين منظ ت
پژوهز با مبنا قرا

ا ن منظ مههام غنايی خسرو و شلیرین نظتامی ،هملاي و هملایون

خ اج م کرمانی و لیلی و مالنلون جتامی متیک اتام معناهتام مهتم و متؤثر
گفنةانهام مذک

اين

ا نشان هام؛ اما

ت لاتد

اينجا معنام هر مربتع ا بتهصت ت جداگانته

مطرح نةیکنام؛ بلكه پی اثبات اين مسئله هسنام که میت ان

قالب الگت يی جتامع

و ن بهنا «نر بان معنايی»ت معنام وايت ا اش معنام اولاه تتا نهتايی آنت بتا ت جته بته
تغاارات اصلی اسنان و پی گرفنن خط سار واينی فاعل بتهتصت ير کشتاد .بنتابراينت
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و اثبتات پ يتايی و ستاالی

کنا مربعهام معنايی من الی است.

 .6نردبان معنایی
«نر بان معنايی» اش ترکاب چند «مربع معنايی» و گذاانن آنها وم هم ت لاد متیات
که بهوسالة آن میت ان معنام وايت ا اش معنام اولاه تتا معنتام نهتايی آن بتهتصت ير
کشاد .تةا سن نها و پلههام 20اين نر بان برگرفنه اش معناهتا و ونمايتههتام اصتلی
اسنان هسنند که هةگی

اه سناابی به ا شش معنايی وااليیت ت سط عامتل معنتايی

فاعل ت لاد میا ند؛ اين ا شش هةان معنام مثبت و پلة نهايی نر بانت يعنتی «وصتال»
به هدف و « هايی اش مخةصة فراق» است.
باشنر منظ مههام غنايیت ايتن ا شش واال «وصتال بتا معشت ق» استت؛ مگتر
منظ مههايی مثل لیلی و مالنون يا معشوق بنارس کته فاعتل وايتت (عااتق) مغلت
ناروهام مخالف و باش ا نده ادهت اش سادن به معش ق مأي

و افستر ه متیات

و

نهايتت اسنان با مرگ عااق و معش ق پايان میيابد.
نر بان معنايی نشان اش پ يايی و تیرک هرچه باشتنر معنتا
است .هر مربع نشان هند معنايی جديد برام صع

منظ متههتام غنتايی

به مربتع بعتدم و کستب معنتام

جديدتر ت سط کنشگر و عامل معنايی فاعل است؛ تااينكه او به پلة نهتايی نر بتان -کته
معنام نهايی و ا شيابی م

خ ش است -صع

میکند که با ت جه به آشمت نهتات

پاشامدها و سرن انی که با آنها م اجه میا ت يا به وصال می سد يا به فراق.
پله هام اول و آخر نر بان معنايی و بقاة پلههام وسط (يک گروه منضتا بتا گتروه
منناقض) هممعنا و هممفه هسنند .ما پلههام نر بان ا وبه و با يک نقض و منضتا
طی میکنام (مربعبهمربع) تا با ت جه به معناهام مرب ط به نقض و منضا به پلة نهتايی
مرتبط برسام و آن معنا منظ مههام غنايیت «وصال يا فراق» است .فراق هدف غتايی
فاعل ناست؛ اما معنام نهايی ت لاداده خط سار واينتی فاعتل بترام ستناابی بته
هدفت بهاةا میآيد.
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طی کر ن مسار سن ن ستةت استت نر بتان برابتر بتا فتراق هةاشتگی عااتق اش
معش ق (انفصال س ژه اش ابژه) و مسار سن ن سةت چپ بهمعنتام وصتال بتا معشت ق
(اتصال س ژه با ابژه) است که ا شش وصتال بته ايتن بستنگی ا کته فاعتل و عامتل
معنايی اسنان بن اند بر ناروهام مخالف و باش ا نده و سرانجا قاب خ پاروش ات
و اش آشم نهايز سرافراش بارون آيد.
منظ مههام غنايیت با هر تصةام و نهايت کنز س ژ معنايی مسار وصتال
ابطة «مق لهام و منضا م» اتكل متیگاتر و
با ابژهت يک اصطالح اش مربع معنايی
ا شيابی نهايی س ژه مسار فرايند کنشی و ا ای ا قم میشند.
«تغاار و تی ل با "ادن" ساشگا است و "ادن" ن عی پ يايی و تیترک نهفنته
ا تشتكال متی هتد)؛
است» (اعارمت ( )400 :4094اين امتر پايتة معنااناستی گريةتا
بنابراين می ت ان اذعان کر که هر مربع معنايی واقع باانگر «ادن» و تغاار گفنةان
م نظر است و نر بان معنايی ترکابی اش اين ادنها و تی الت عامتل معنتايی فاعتل
برام سادن به هدفت معنا و تغاار نهايی است .اين تغاارها منظ مههتام غنتايی کته
نظا هام معنايی س ايی -عاطفی بهاةا میآيندت بهص ت خدا يا واقعتهام تجلتی
میيابندت نه بهاكل جريانی منظم و برنامه يزماده.
و سن ن که اش يک نقض و
نر بانت مسار کنز هام عامل معنايی فاعل وايت ا
منضا اكل گرفنه اند و سادن به معنام نهايی مرب ط به هر سن ن ا نشتان متی هنتد
(معانی مرب ط به فراق يا وصتال) مشتخص متیکنتد؛ بته عبتا ت يگترت وضتعانی ا
می نةاياند که عامل معنايی فاعل آن م قعات گاهی بر سر و اهتی قترا متیگاتر ؛
بهگ نه ام که فقط بايد يک مسار ا (يک سن ن) برام سادن به هدف اننختا کنتد و
پلهپله معانیام ا که بر سر اهز قرا میگارندت پشت سر بگذا تا بته هتدف مت
اه مخالفت يعنی فراق
نظر برسد؛ اما گاهی ناز اش مسار اصلیاش منیرف میا و
گا مینهد؛ تا اينكه وبا ه بر اثر يتک ختدا و تكانتة معنتايیت مستار خت قترا
میگار و به ا شش معنايی م نظر (وصال) ست میيابد.
بنابراينت نر بان معنايی که با مربعهام معنايی من الی اتكل متیگاتر ت يگتر فقتط
معانی منجةد و تثباتيافنة وايت ا -که ويژگی اصلی مربع معنايی می اننتد -ترستام
آن ا بهوسالة مربعهام معنايی بهگ نهام ستاال و پ يتا
نةیکند؛ بلكه معانی م ج
نةايز می هد .اين معانیت شنجارهوا و پا سنه قالب مربتعهتام معنتايی بتهستةت
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معنام نهايی وايت پاز می وند؛ به عبا ت يگرت با ت جه به اين الگ ت معانی م جت
وايت بهص ت مق لهام با يكديگر تعاملاند و بتهصت ت جريتانی ستاالت تتا
اننهام وايت مسار خ ا باوج چالزهام م ج طی میکنند.
 .1-6تحلیل نردبان معنایی روای

«خسرو و شیرین» نظامی

مةكن است بن ان برام هر وايتت با ت جه به ونمايههام گفنةان آنت يتک يتا چنتد
مربع معنايی قائل اد و آن ا قالب «نر بان معنايی» ترسام کر  .منظ مة خسرو و
شیرینت فاعل و مفع ل (خسرو و اارين) هر و با يكديگر عجان میا ند و میت اننتد
گاهی نقز فاعل و شمانی ناز نقز مفع ل ا گفنةان ايفا کنند؛ بنتابراينت مربتعهتام
معنايی و پی آن نر بان معنايی اين گفنةان ا با ت جه به معناهتام ت لاداتده ت ستط
خسرو و اارينت مقا عامالن معنايی فاعلت بهص ت جداگانته بر ستی کتر يم.
الگ هام شيرت معانی ت لاداد وايت ت سط هر عامل معنايی ا بهترتاب و بتهصت ت
من الیت اش معنام اولاه تا معنام نهايی آن بهتص ير کشادهايم.
 .1-1-6نردبان معنایی عامل معنایی «خسرو»

وايتت «خسترو و
اكل اةا يک که نر بتان معنتايی عامتل معنتايی خسترو
اارين» نظامی استت معنام اولاه تا نهايی وايتت با ت جه به کنز و عةلكتر خسترو
مسار وصال با هدف (اارين) يده میا  .اين معانی که واقع معانی م جت
مسار سناابی به
شيرساخت پی فت هام اصلی وايت هسنندت با نقض معانی منضا
ا شش معنايی وصال ت سط فاعل وايت ت لاد میا ند.
خسرو برام بهجام آو ن ارط اارين (هتدف) بترام وصتال و هةچنتان حفتظ
آبروم خ ت بايد تخت پا ااهیاش ا اش بهرا چ بان پتس بگاتر و هرگ نته ننتگ و
خ ا م ا که با اين معنا تضا استت نقض کنتد .او اش ايتن آشمت ن ستربلند باترون
می آيد و اولان پلة نر بان معنايی وايت ا با م فقات پشت ستر متینهتد و بتهستةت
وصال (ا شش معنايی) پاز می و  .خسرو گا اول خ ت مسار سةت چپ نر بتان
(وصال) ا اننخا میکند؛ اين حالی است که اگر بته خ استنة اتارين بتیتت جهی
میکر و به فرا ش اش ست بهرا ا امه می ا ت با پتذيرش ننتگ و خت ا مت مستار
فراق قد می نها (سن ن سةت است نر بان) .خسترو مربتع و و و پلتة بعتدم
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و اهی عشق و پا ااهی (و اننخا مسار
نر بانت هرچند به پا ااهی ساده استت
مناسب) قرا میگار  .اش يک س اگر بهس م عشق خ (اارين) بترو ت پا اتاهیاش
به خطر می افند؛ چ ن مربع قبلت مسار حفظ نتا و آبتروم خت و ستناابی بته
تخت پا ااهیاشت شمانیکه برام کسب ت انز الش اش وماتان متد متیطلبتدت قاصتر
مقابل اين کةکت خنرش مريم ا به اش واج او متیآو و متريم اش خسترو تعهتد
می گار که هرگز سراغ شنی يگر نرو و حال که خسرو به پا ااهی ساده استتت بتا
اين مانع م اجه میا  .اگر مسار عشق ا برگزيندت به وصال می سد؛ اما پا اتاهیاش
به خطر میافند (حةلة قاصر و بهعلت خاانت به مريم) .بنابراينت با يک بُرش شمتانی
به آيندهت تع يق خدا و واقعه ا برام وايت قم میشند و تصةام میگار متدتی
مسار فراق قرا گار و بنابه م قعات کن نیاشت پا اتاهی ا بتر عشتق تترجاح هتد؛
هرچند که می اند اين تصةام فراق ا پتی ا  .مربتع بعتدمت معتانی ت لاداتده
اينگ نه است که عامل معنايی فاعل با ت جه به کنز خ ت چنانچه با هتدف وفتا ا م
کندت مقدمات وصالز ا مهاا میکند؛ اما خسترو ايتن مرحلته ناتز مستار ستن ن
سةت است نر بان (فراق) قرا ا و بیوفايی ا پاشه کر ه است؛ چ ن اگر تتا قبتل
اش اينت اش واجز با مريم بهن عی اجبا میس متیاتدت بعتد اش حتذف ايتن عامتل
معنايی اش وايت (مرگ مريم)ت هةچنان مسار وصتال ا اننختا نةتیکنتد و بتهستبب
لجاجت با هدفت با اكر اصفهانی اش واج میکند .مربع بعدم و پتی ايتن معتانی
ت لادادهت ناگهان عاملی فاعل ا اش خ ا غفلت باتدا کتر هت او ا مستار صتیاح
وصال هدايت میکند .خسرو خاطر ايا خ از با هدف ا بهيتا متیآو و من جته
میا که اگر به اين بد فنا م ناای اش خ خ اهی ااهانهاش ا امه هدت چاتزم جتز
فراق نصابز نخ اهد اد؛ به هةان لالت تغاار مسار می هد و با گا نها ن وبتا ه
مسار وصال (سن ن سةت چپ نر بان) و عةل به اتروط اتارين (پر اختت کتابان و
اش واج بهطريق حالل) با او نرمی می کند و مسار ستناابی بته ا شش معنتايی خت
( فنن به مربع نهايی) قرا میگار و نهايت وصال نصابز میا .
اين فرايندت معانی بهاكلی من الیت پ يتا و ستاال قالتب چنتد مربتع معنتايیت
ت سط کنزهام عامل معنايی فاعل ت لاد میا ند و پايانت فاعل بعد اش قرا گترفنن
مسار اصلی که هةان سن ن سةت چپ نر بان استت اش مسار انیرافی که چازم جز
فراق ا پی ندا ت فاصله میگار و م فق متیات بته پلتة نهتايی نر بتان (وصتال)
بام فقات صع کند.
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شکل  1نردبان معنایی عامل معنایی «خسرو» در خسرو و شیرین نظامی
 .2-1-6نردبان معنایی عامل معنایی «شیرین»

وايت آغاش میا کته او بتا ايجتا
ت لاد معنا ت سط عامل معنايی «اارين» شمانی
تعامل القايی گفنةان و فرسنا ن خسترو بترام پتس گترفنن تختت پا اتاهیاش اش
بهرا ت با کنز غارمننظر خسرو م اجه میا که اش واج خسترو بتا متريم استت؛ بته
هةان لالت صبر اش ست می هد و پس اش مرگ مهانبان با سپر ن تخت پا ااهیاش
به م اليیت فاه و آسايز فعلی و وشمرهاش ا ها میکند و با نقتض م قعاتت قبلتیت
پذيرام م قعات جديد و کامالً منضا م متیات  .اتارين کتا بتدآ وهت ايی
مداين اقامت میکند تا فقط به خسرو نز يک ا (مربع معنايی اول) .اارين اش هةتان
آغاش مسار خ ت با پذيرفنن پند مهانبان ت بیعفنتی ا نقتض و پتاک امنتی ا پاشته
می کند (مربع و ) و اين مسار با بیاعننايی به عشق فرها ت بدعهتدم بتا خسترو ا
نقض میکند و به عشق خ به خسترو وفتا ا متیمانتد (مربتع ست ) .پايتان ناتز
مقابل پاروم اش خ اهز هام نفسانی و خ اسنة خسرو مبنی بر اش واج بتدون کتابان
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میايسند و به آنها «نه» میگ يد و با پايبندم بته ا ششهتام معنت م خت کته هةتان
اش واج قبال پر اخت کابان و بهطريق حالل استت وصال با هدف ا قم متیشنتد و
بدينگ نه به پلة نهايی نر بان (وصال) صع میکند؛ بنابراينت اارين مصتةم و بتاا ا ه
فقط يک مسار ا تا پايان فرايند نر بان معنايی طی میکنتد و مستار نقتض فتراق و
ت لاد معانی مشابه وصال قرا میگار .

شکل  2نردبان معنایی عامل معنایی «شیرین» در خسرو و شیرین نظامی
 .2-6تحلیل نردبان معنایی روای

«هماي و همایون» خواجوي كرمانی

پس اش اينكه «هةام» (فاعل) تص ير «هةاي ن»ت خنر فغف
پريان میباندت فاه و آسايز وشمرهاش
اه عشقت

کا

چتانت ا (هتدف)

بتاغ

ا نقض میکند و با پذيرش خطرهتام

مسار وصال قد می گذا (مربتع اول) .او

مستار خت

بته سترشمانی

می سد که پا ااهز بهتاشگی مر ه و مر آنجا طبق آيان خت ت هةتام ا کته اولتان
هگذ م است که بعتد اش مترگ پا اتاه اش سرشمانشتان عبت

متیکنتدت بته پا اتاهی

برمی گزينند .ااه خاو خنرم بهنا «اةسه» ا که لباخنة هةتام متیات  .حتال
هةام میت اند

خاو بةاند و با اةسه اش واج کند؛ اما ت لاد چنان معنتايی ا نقتض
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خ ا ت ابانه خاو ا بهقصد چان ترک متیکنتد تتا نتز

هةاي ن برو (مربع و ) .هةام بعد اش فنن به چان و يدا با هةاي نت بهعلت نقتض
برخی ق انان ( گارم با پاسبان و باغبان قصر هةاي ن و کشنن آنها) به سن
به شندان میافند« .سةن »ت خنر امار قلعهام که هةتام
هةام میا

نبت

و با گذاانن چند ارط قصد ا

آشا کند .هةام بر سر و اهی قرا می گار  .او اگر

فغفت

آن شنتدانی اتدهت عااتق
پتد شت هةتام ا اش شنتدان

بند فغفت

بةانتدت چاتزم جتز

فراق نصابز نةیا ؛ بنابراينت تصةام می گار با نقض اين معنتات خ استنة ستةن
(سه وش ماندن

کنا وم و پتر اخنن بته اتا م و متیگستا م) ا بتاوج

تعهدش با هةاي ن بپذير تا اش بند ها ا
او به کنز بپر اش (مربع س ).

و نز هةاي ن برگر و جهت وصال بتا

مرحلة بعدت فرايند ت لاد معنا شمانی

هةام و هةاي ن اش قصر گريخنهاند؛ اما فغف

نقتض

با نارنگ هةام ا اما خ

می هد کته
میخ اند و

می خ اهد که هةاي ن ا به قصر بفرسند تا مطابق با آيان و با احنترا ختاصت مقتدمات
اش واج آن و ا مهاا کند .هةام ناز با فغف
شندانی ادن هةاي ن به سن

فغف

صلح و به او اعنةا میکند؛ اما نناجتة آن

است که با خبر وغان مترگ هةتاي ن اش ست م

فغف ت فراق آن و ا پی خ اهد اات .هةام مقابل اين امترت صتلح و اعنةتا ا
نقض میکندت به فغف

بیاعنةا متیات ت بتا او متیجنگتد و هةتاي ن ا اش بنتد آشا

میکند .هةام و هةاي ن به پلة نهايی نر بانت يعنی وصتال صتع
هايی میيابند.

متیکننتد و اش فتراق
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شکل  4نردبان معنایی عامل معنایی «هماي» در منظومة هماي و همایون خواجوي كرمانی
 .4-6تحلیل نردبان معنایی روای

«لیلی و مالنون» جامی

و عامل معنايی «لالی و مجن ن» اش هةان آغاش اه با چالزها و م انعی م اجه میا ند
(مخالفت پد لالی) که بهمرو و طی وايت عةاقتر میا ؛ بهگ نهام که آن و
هرگز مسار وصال قرا نةی گارند و وايت با چنان وضعانیت حالت فراق باقی
می ماند .معانی يافنی مرب ط به فرايند نر بان معنايی اين وايت بدين ارح است:
مربع اولت ااهد کانه و اةنی يرين و قبالة لالی و مجن ن هسنام که اگر عداوت
ا نقض میکر ند و همپاةان میادندت امكان اات اين و عامل معنايی
خ
مسار هة ا وصال قرا گارند .مربع و ت تعصبات و آ ا و س سخت قبالهام
که بهمنظ سلب و نقض آشا م فكرم و اجنةاعی قباله پديد آمده استت عاملی مؤثر
میا ؛ بنابراينت اگر تعصبات قبالهام
تشديد فراق لالی و مجن ن میس
مقابل آشا م فرهنگی قباله نقض میادت وايت مسار وصال ا امه میيافت .اين
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معانی مربع س مشاهده میا که پد لالی علت مخالف خ ا حفظ آبرو و
و م اش س ايی می اند؛ شيرا معنقد است پذيرش وصال لالی و مجن ن برابر با
پذيرش ننگ و بیآبرويی است؛ نناجهت با تأکاد بر نقض اين بیآبرويی و س ايیت
ا حفظ میکند و به فراق آن و امن میشند .اين و عامل معنايی
آبروم خ
مسار فراق قرا میگارند؛ تااينكه با انجا يک کنز اش يكديگر جدا
هةچنان
میافنند و آنت م افقت پد لالی با اش واج خنرش با ج انی اش قبالة ثقافت آنهم
بهاجبا ت و قرا گرفنن و عامل معنايی لالی و مجن ن پلة نهايی فرايندت يعنی فراق
هةاشگی است .اگر پد لالی لجاجت خ ا کنا میگذاات و م افقنز با پاشنها
ج ان ثقافی ا نقض میکر ت اماد به وصال آن و باشنر میاد .بنابراينت مجن ن که اش
هةان آغاش به اماد وصال با لالی بهس م او می و ت با غلبه يافنن ناروهام باش ا ندهت
مسار فراق قرا میگار و اين و عامل به معنايی جز فراق ست نةیيابند .هرچند
فراق ا شش معنايی میس نةیا ت معنام نهايی و ت لاداد خط سار واينی فاعل
ا نشان می هد (البنهت عامل معنايی مجن ن با فراق اش لالیت به وصال با معش ق ابدم و
حقاقی يعنی خداوند نائل میا ).

شکل  3نردبان معنایی منظومه غنایی لیلی و مالنون نظامی
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 .7نتیاله
اين مقاله جهت اثبات ساال ب ن معنا

«مربع معنايی» و طترح الگت م «نر بتان

معنايی» وان اد که نر بان معنتايی بتهکةتک مربتع هتام معنتايی منت الیت نةايتانگر
جابهجايی و پ يايی معنا
ت جه به قرا گرفننشان

وايت است؛ بهگ نهام که اين معانی ا ششساش هةگتی بتا
سن نهام است يا چپ نر بتانت بته ا شش مت

نظتر کته

واقع معنام نهايی گفنةان ا قم میشندت ختنم متیات ند؛ بنتابراينت نر بتان معنتايی
بههةراه مربعهام معنايی من الی خ ت با معانی پ يا و ناپايدا برام بتهنةتايز آو ن
تةا مراحل م ج
معنايیت معنا

حان تغاار وضعاتها بهکا می و  .با ت جته بته فراينتد نر بتان
وايت بهگ نهام ثابت باقی نةیماند؛ بلكه بهوسالة مربعهتام معنتايی-

که کا بر م ايسنا و منجةد ندا ند -شنجاترهوا اش معنتايی بته معنتام يگترم منصتل
میا ند؛ تاجايی که

اسنام معانی ت لادادهت وضعات نهايی س ژه قم میخ

.

پايان ناز مشخص اد که «نر بان معنايی» بتا هتر واينتی قابتل تطباتق استت و
مراحل تغاار معنايی وايت ا با پی گرفنن خط سار واينی عامل معنايی فاعل ترستام
میکند .اين تغاارات می ت اند نناجة کنزت ا شت تصةام يا حنی فكر و انديشتة فاعتل
مسار سناابی به هدف بااد و تفاوت فقط

تعدا پلههام نر بان و ک تتاه و بلنتد

ادن آن با ت جه به ونمايه و معانی ت لاداد وايت است؛ به عبا ت يگرت هرچته
اسنانها بلندتر باادت نر بان معنايی ناز با ت جه به مربعهام معنايی منت الی ت لاداتده
بلندتر خ اهد ب

و نر بان بلندتر نشانة معتانی بتیاتةا م جت

ستاخنا وايتت

است.
پینوش ها
1. Claude Levi-Strauss
2. Algirdas Julien Greimas
3. Claud Bremond
4. Roland Barthes
5. Gérard Genette
6. Tzvetan Todorov
7. Ferdinand de Saussure
8. semiotic square
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9. Sémantique Structurale
10. semiotic ladder
 .44ونالد اسنةپر ( )Ronald Stamperناز ح ش نشانهمعنااناخنی ساشمانی و شمانتة مطالعتات
ساسنمهام کامپا ترم و ا هها و اطالعات مرب ط به آنهتات الگت يی بتا هةتان نتا ( Semiotic
 )Ladderا مطرح میکند؛ اما ن يسندگان اين مقاله تا پايان کا خ

اش الگ م ايشان هاچ اطالعی

نداانهاند و اباهت اسةی فرايند «نر بان معنايی» با الگ م ايشان کامالً اتفاقی ب ه است و اين و
الگ اش نظر ساخنا م و کا کر م هاچگ نه اباهنی ندا ند.
 .42اين مقاله حاصل کا پژوهشی سالة کنرم است و با مطالعة چند وايت مذک

اين میدو هت

به ننايج مرب ط و الگ م پاشنها م «نر بان معنايی» نرساده؛ بلكه ح ش وساعترم ا اامل میا
سالة مذک بر سی اده است.
که
13. semiology
14. semantics
15. Charles Sanders Peirce
16. L. Hjelmslev
17. tensive square
18. term
19. semantic category
20. relation of opposition or contrariety
21. contradiction
22. implication
23. echelon
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