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مبانی نظری تحلیل گفتمان

رویکرد نشانه معناشناختی

چکیده

کنش گفتمانی را می توان حضوری زنده و نوعی موضع گیری گفتمانی دانست که بعنوان واسطه ای بین دو پالن زبانی یعنی صورت بیان و صورت محتوا 
قرار می گیرد و زمینه را فراهم می آورد تا این دو پالن بتوانند در موقعیت های خاص در استقالل کامل عمل کرده، معناهای تازه و متفاوتی را تولید کنند. 
پس گفتمان فرآیندی است جهت مدار که با دخل و تصرف، گزینش، جابجایی و بسط و توسعه رابطه بین پالن های زبانی، منجر به تولید معنا می گردد. 
الزمه چنین تولیدی استفاده از مواد خامی است که زبان تحت عنوان معنی در اختیار گفتمان قرار می دهد. کنش گفتمانی با استفاده از معنی های مشترک 
موجود در زبان شرایط تولید معنا را به وجود می آورد. چنین کنشی بدون رجوع به بنیان های تجربی و حسی ادراکی فاقد کارآیی الزم است، چرا که 
گفتمان حضوری است زنده که همواره از تجربه ای زیستی بهره مند می باشد. به همین دلیل است که باید به دنیایی پیشا گفتمانی اعتقاد داشت که بستر را 
برای شکل گیری گفتمان فراهم می سازد. عالوه بر همه این ویژگی ها، کنش گفتمانی می تواند به مرکز گفتمان نزدیک یا از آن دور گردد. چگونه گفتمان 

می تواند با عبور از خود راه را برای رشد و توسعه معنا هموار سازد؟

هدف ما از این بررسی، عالوه بر پاسخ به پرسش مزبور، طرح ویژگی های کنش گفتمانی و مبانی نظری گفتمان، مطالعه نقش آن در معناسازی و ایجاد 
ارتباط پویا و سیال بین پالن های زبان می باشد.

واژگان کلیدی :

گفتمان، معنی، معنا، موضع گیری گفتمانی، پالن های زبانی، نشانه معناشناسی
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مقدمه

فرآیند  باید دانست که هرگاه  نمود. ولی  تعریف  را  به راحتی آن  زبانی  از دیدگاه  نتوان  بعدی و چند معنایی است که شاید  واژه ای چند  گفتمان 
نشانه - معنایی تحقق یافته و در کنشی زبانی که حاصل آن متن است تجلی یابد، ما با گفتمان مواجه ایم. به طورکلی، از دیدگاه زبان شناختی، برای اینکه 

گفتمان داشته باشیم، سه شرط اساسی الزم است :

الف( گفته پردازی یا گفته آرایی؛

ب( تعامل یا کنش زبانی که همان تحقق زبان با تاثیر بر گفته پرداز است؛

ج( استعمال زبانی که محصوالت گفتمانی مانند ژانرها، متن ها، گونه های زبانی، جمالت، اصطالحات، واژگان و در مجموع آثار غیر فردی گفتمانی 
را فرا خوانده است. این فراخوانی توسط گفته پردازی فردی در هنگام گفته پردازی صورت می پذیرد. بنونیست معتقد است که "هرگاه فردی طی کنشی 
 ,Benveniste ( "گفتمانی و در شرایطی تعاملی که تنها عامل ارتباط زبانی است، زبان را مورد استفاده فردی خود قرار دهد به تولید گفتمان پرداخته است

.) 266 .p ,1966

اگر بخواهیم به طور زیربنایی به مطالعه گفتمان بپردازیم تنها راه چاره، تجزیه آن است؛ زیرا از طریق این تجزیه است که می توانیم به مواد تشکیل دهنده 
آن پی برده و به معرفی دقیق آن نائل آییم. عناصر و اجزای تشکیل دهنده گفتمان کدامند؟ نقش واسطه ای گفتمان در تولید معنا چیست؟ چرا هر گفتمانی 
دارای بنیادی پیشاگفتمانی است؟ چگونه گفتمان قادر است دو پالن زبانی ) صورت بیان و صورت محتوا ( را به یکدیگر مرتبط ساخته و در جهت رشد 

معنا حرکت کند؟

در واقع، هدف از ارائه این مقاله بررسی بنیادی نظریه تحلیل گفتمان با رویکردی نشانه معناشناختی و تبیین جایگاه آن نسبت به شرایط تولید معنا 
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می باشد.

معنی و معنا

هر گفتمانی به دلیل استعمال داده های از پیش تعیین شده زبانی از معنی استفاده می کند. معنی نوعی تعیین جهت است. بعنوان مثال، استفاده از داده 
زبانی مانند واژه "شیر" می تواند به گفتمان سه جهت مختلف بدهد : شیر آب، شیر خوراکی، شیر درنده. فونتنی معتقد است که هر گاه بگوییم "چیزی یا 
موقعیتی معنی دارد، یعنی معتقدیم که آن چیز یا آن موقعیت به سویی متمایل است" .) p ,1998 ,Fontanille. 21 ( به این ترتیب زمانی که واژه شیر 

به یکی از سه جهت ذکر شده متمایل می گردد، معنی دار می شود.

اما این معنی دار شدن ماده خامی بیش نیست که خود می تواند در خدمت کنش گفتمانی قرار گیرد. اینک این فرایند گفتمانی است که باید این 
ماده خام به کار گرفته شده را سازماندهی نموده و باالخره هوشمند سازد. شرایط کمینه الزم برای اینکه ماده خامی بتواند تولید معنا کند یا در بستر 
گفتمانی به مثابه گونه ای نشانه معنایی عمل کند، این است که تحت کنترل آنچه که باید آن را روی آورد گفتمانی خواند، قرار گیرد. این روی آورد همان 
جهت گیری، قصد یا نیت داشتن است. به این ترتیب، با روی آورد به آب، خوراکی یا درندگی، شیر شناسه ای معنی دار به خود می گیرد. البته فراموش نکنیم 
که واژه شیر به تنهایی هم ماده خامی است که کمینه ای زبانی برای گفتمان محسوب می گردد. این کمینه زبانی در گفته ای مانند "یک پاکت شیر بخر" 
به شناسه ای واضح و کاملتر تبدیل می شود که دارای بافتی مشخص تر نیز است. این نکته نشان می دهد که کمینه های زبانی دارای درجات متفاوتی از 
شناسه معنایی هستند. "شیر" در اینجا ماده خامی است که یک "پاکت شیر بخر" را معنادار نموده است. اما همین گفته می تواند در بافتی بزرگتر قرار 
گرفته و فقط ماده خامی برای آن بشمار  آید. به دیگر سخن، خود واژه شیر یک جهت گیری است. اما این جهت گیری با ترکیب شیر آب کاملتر می گردد 
تا اینکه بتدریج در نظام گفتمانی به فرایندی واضح تبدیل گردد. با توجه به همه این توضیحات می توان ادعا نمود که معنی مقدمه معناست و در گفتمان 

است که معنا شکل می گیرد.
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در تقابل با معنی که ماده بی شکل یا خام گفتمان است، معنا مفصل بندی می شود. به همین دلیل بر نظام مند و فرایندی بودن آن تاکید شده است. معنا 
از طریق رابطه واحدهایی از گفتمان با واحدهایی دیگر قابل دریافت است. با توجه به همین اصل است که معنا فرایندی تلقی می گردد، چرا که کارکرد آن 
سبب می شود تا معنی های مختلف موجود در زبان هوشمند گشته، سپس در فرایندی نظام مند قرارگیرند و پیش بروند. این هوشمندی سبب می گردد تا 
 .p ,1991 ,Deleuze & Guattari (."ما فرصت گریز از آشوب را بیابیم. "ما فقط قدری نظم می خواهیم تا بتوانیم در مقابل آشوب از خود محافظت نماییم
189 ( معنی بیشتر با حواس مرتبط است. ما حس می کنیم که چیزی معنی دارد. وقتی این حس قوت و قدرت تمایز می یابد، یعنی اینکه به معنا تبدیل 

.) 124 .p ,2006 ,Genin ( "شده است. پس معنا چیزی است که معنی های مبهم را آشکار و روشن می سازد. در واقع، "معنی هسته تاریک معناست

ما نسبت به معنی و حسی که به آن داریم یکسان و مشترک هستیم. در واقع معنی متعلق به حوزه دریافت های عمومی است. درحالی که معنا می آید 
تا آنچه را که معنی مشترک است به نوعی دریافت متفاوت تبدیل کند. بر این اساس، هر گفتمان جریانی است که به واسطه آن معنی های مشترک و 
یکسان به معناهای خاص، متفاوت، غیرمنتظره و بدیع تبدیل می گردند. از این دیدگاه معنا سبب انحراف و بسط معنی می گردد. تحقق این انحراف وابسته 
به عواملی مانند حذف، جذب، افزایش، کاهش، جابه جایی، الیی کشیدن، سبقت، نشتی و باالخره تغییر است. همه نشتی های معنی کنشی گفتمانی است 
که شرایط یکسان و عمومی معنی را به فرایندی ویژه و خاص تبدیل می کند. در این میان گفتمان مسئول مستقیم چنین تبدیلی است و بدون حضور 
گفتمانی، معنی قابلیت تبدیل به معنا را ندارد. همین تبدیل معنی به معنا به واسطه دخالت گفتمانی است که سبب می گردد تا ماگریت در زیر تصویر 

یک پیپ بنویسد : "این یک پیپ نیست".

با توجه به همین مثال می توان ادعا نمود که معنا پویاست و همواره به دنبال تولید پرسپکتیو است. معنا جریان متداوم شدن است. در تقابل با معنی 
که تثبیت شده و منجمد است، مهمترین ویژگی معنا دینامیک بودن آن است. اما بدون کنش گفتمانی چگونه می توان دینامیسم معنایی را تضمین نمود. 
تصویر پیپ در اینجا همان معنی خام یا منجمد موجود در زبان دیداری است، اما گفتمان آن را از زبان به عاریت گرفته، سپس تحت کنترل خود در 
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می آورد تا بتواند با نفی آن، فرایند معنا را ایجاد نماید. به این ترتیب، پیپ به جریان باز استعاره می پیوندد تا از خود بگریزد و آن روی سکه را در تخیل 
پویای گفتمانی زنده کند. گفتمان ماگریتی آمده است تا داده منجمد زبانی را به جریان زنده حضور تبدیل کند. درست زمانی که معنی دچار نشتی می شود 
و از مسیر از پیش تعیین شده خود منحرف می گردد، گفتمانی شکل می گیرد که پیپ را در پیپ بودن خود دچار تردید می کند. پس باید یک معنی 
ذوب شود تا بتواند در فرصتی جدید به معنا تبدیل گردد. آنچه که سبب شکسته شدن انجماد معنی می گردد همان کنش گفتمانی است. "این یک پیپ 
نیست" آمده است تا نشان دهد که کنش گفتمانی یعنی حضور چیزها نه آن گونه که هستند بلکه آن گونه که ما می خواهیم که باشند و آنها را می فهمیم.

رابطه سوژه ) کنشگر ( / ابژه ) کنش پذیر (

از همان زمانی که گرمس به جایگاه کنشگر گفتمانی و نقش او در تولیدات زبانی اعتراف نمود، دیگر محدودیت های مطالعات زبانی مربوط به دیدگاه 
ساختگرایی که زبان را ابژه ای بیش نمی دانست، پایان یافت. گرمس در این دیدگاه نوین خود به این موضوع مهم اشاره دارد که "یا گفته پردازی، کنشی 
غیر زبان شناختی است و به این ترتیب از حوزه مطالعات نشانه شناختی خارج است، یا اینکه چنین کنشی به هر شکل الزمه تولید متن زبانی است و در این 
صورت گفته پردازی را می توان به گفته ای از نوع ویژه تعبیر نمود: یعنی اینکه گفته ای گفته پردازی شده دانست. چرا که می توانیم، گفته را ابژه گفته پردازی 
بدانیم ..." ) p ,1972 ,Greimas. 20 (. این عبارت آشکار می سازد که هر تولید زبانی نیازمند یک سوژه در مقام گفته پرداز و یک ابژه که همان گفته یا 

متن زبانی است می باشد. بر این اساس، گفتمان عملی است که بواسطه آن گفته پرداز و گفته با یکدیگر مرتبط می گردند.

اما گفتمان به دلیل پویایی و دینامیک بودن آن همواره ما را با نوعی موضع گیری گفتمانی، بسط روابط، تعامل بین نیروهای همسو یا همگرا و ناهمسو 
یا واگرا در گیر می کند. این تنش گفتمانی سبب ایجاد فشاره ها و گستره هایی می گردد که گفتمان را به کنشی زنده و دارای حیات تبدیل می کند. پس 
در طول گفتمان است که کنش گفتمانی شکل می گیرد و کنشگر با تولید معنا خود را بیش از پیش به ما می شناساند. حتی گرمس در کتاب معناشناسی 
ساختاری خود هم بر این نکته تاکید دارد که "دنیای انسانی، دنیایی است که فقط به واسطه معنادار بودن آن قابل توصیف است. اگر می توان دنیا را انسانی 
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نامید فقط به این دلیل است که دارای معنایی است" .) p ,1986 ,Greimas. 5 ( این دیدگاه گرمس نشان دهنده تفکر غیرساختاری اوست، چرا که انسان، 
دنیا و معنا به هم گره خورده اند و جریانی زنده را رقم زده اند. گفتمان جایگاهی است که سه عنصر مزبور در آن تجلی می یابند.

نیافته، جزئی و  ناقص، قطعیت  باید شیوه حضوری در حال شکل گیری دانست. حضوری همواره  دنی برتران معتقد است که "کنشگر گفتمانی را 
تغییرپذیر. حضوری که در جای جای گفتمان، به محض تحقق آن، قابل دریافت است" ) p ,2000 ,Bertrand. 53 (. با توجه به همه این توضیحات، 
حضور کنشگری که در مبدا گفته قرار دارد یکی از شرایط اساسی شکل گیری گفتمانی است. اگر گفته یا متن ابژه زبانی است، حضور هیچ ابژه ای بدون 
در نظر گرفتن کنشگر ) سوژه ( تولیدکننده آن اعتبار ندارد. پس حاصل فعالیت گفتمانی شکل گیری گفته ای است که در رأس آن گفته پردازی قرار دارد 

که همواره آن را فعال نموده، به پیش می برد و رد پای خود را در آن به جا می گذارد.

تعامل نشانه و معنا

گفتمان محل نزاع، تبانی، هم پوشی، همسویی، تفکیک، ترکیب، تقابل و تعامل نشانه ها با یکدیگر است. به همین دلیل گفتمان راهکارهایی را ایجاد 
می کند که راه را برای شکل گیری این ویژگی ها هموار می سازند. این راهکارها را می توان به نقش واسطه ای گفتمان تشبیه نمود. در واقع، برای اینکه عملیات 
تولید معنا بتواند به بهترین وجه ممکن تحقق یابد، باید شرایط عبور از آنچه که می توان آن را روساخت یا صورت های بیان دانست به سمت ژرف ساخت 
یعنی آنچه که محتوا یا درونه های بیان نامیده می شود، فراهم گردد. چه عاملی می تواند ساختارهای برونه ای را به سوی ساختارهای درونه ای هدایت نماید؟ 
بی شک، گفتمان یا فعالیت گفتمانی عاملی است که این ساختارها را به یکدیگر مرتبط می سازد. این کارکرد را می توان به نقش واسطه ای گفتمان تعبیر 
نمود. کنش گفتمانی ساختارهای ابتدایی، اولیه و نحوی را که در حافظه زبانی ذخیره شده اند به ساختارهای گفتمانی ) معنای و محتوایی ( تغییر می دهد. 
پس کنشگر گفتمانی در تالقی جبر نحوی با جبر معنایی قرار دارد. بعنوان مثال، در گفتمانی از نوع روایی، ساختارهای نحوی با دخالت گفتمانی، شرایط 
عبور به ژرف ساخت و معنا را پیدا می کنند. اینک باید دانست که راهبردهای گفتمانی که ما را از سطح زبانی به عمق آن هدایت می کنند، کدامند؟ بعنوان 
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مثال، در گفتمان های روایی، عواملی مانند "پرسپکتیو" ) آنچه که باعث می شود تا در ساختاری نزاعی، روایت از منظرهای مختلف مانند دزد، پلیس، رئیس، 
مجرم، قاضی و ... به ما منتقل گردد (، "زاویه دید" ) شعیری، 1385 :84-75 ( ) با توجه به جایگاه، موقعیت و موضع راوی و شاهد ماجرا : زاویه دید دانای 

کل، جهان شمول، جزءنگر ... ( و "حربه های گفتمانی" ) حذف، جابه جایی، گستره و فشاره ( تعیین کننده شکل و نوع گفتمان هستند.

فعالیت های گفتمانی که در اینجا نقش واسطه بین اشکال منجمد و تثبیت شده زبانی و اشکال پویا، متغیر و سیال ایفا می کند، کنشی است که سبب 
تولید مکان ها، زمان ها و کنشگرانی جدید و درنتیجه معناهای متفاوت در زبان می گردد. در داستان پیل مثنوی مولوی با توجه به گزینش پرسپکتیوی که 
همه چیز را از منظر دیگری به نمایش می گذارد، با زاویه دیدی کمی و متغیر و موضع گفتمانی انبساطی و گسترده ای مواجه ایم که با برش های متفاوت 
در شکلی واحد از گونه ای نشانه ای آن را متکثر نموده، نشانه واحد را به نشانه ای متعدد با الیه های متفاوت تغییر می دهد. به همین دلیل است که پیل به 
بادبیزن، تخت، ستون، ناودان و ... تبدیل می گردد. کارکرد واسطه ای گفتمان است که با دخالت در امر نشانه ای کارکرد آن را تغییر می دهد و آن را قطعه 

قطعه می کند تا عمق معنایی آن را تغییر دهد. به این ترتیب نشانه ای بیشینه ای به نشانه ای کمینه ای تبدیل می گردد.

استعمال و بازپردازی

هیچ گفتمانی نمی تواند مستقل و جدا از گفتمان های جمعی که قبل از آن شکل گرفته اند و وجود داشته اند، عمل کند. به همین دلیل است که استعمال 
زبان جایگاه ویژه ای را در مطالعات نشانه - معناشناختی به خود اختصاص داده است. در واقع، استعمال زبان به مجموعه کاربردهای زبانی جوامعی اطالق 
می شود که در طول زمان شکل گرفته و به عادات زبانی تبدیل شده اند. این عادات زبانی که حافظه فرهنگی و جمعی جوامع زبانی را تشکیل می دهند، می توان 
به گفتمان هایی جمعی تعبیر کرد. بدون وجود این گفتمان های جمعی تصور شکل گیری آنچه که آن را گفتمان خالق و فردی می نامیم غیرممکن است.

استعمال زبانی بکارگیری کلیشه هایی است که بر اثر استفاده و عادت تثبیت ، در زبان حفظ شدند و آماده برای استفاده هستند. اما این گفتمان است 
که کلیشه های زبانی ایجاد شده بر اثر استعمال را فراخوانده، بازسازی کرده، جانی دوباره به آنها می بخشد و دوباره ارائه می نماید. گفتمان می تواند به 
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واسطه عمل فردی و تولیدات منحصر به فرد زبانی آثاری بدیع و نو از خود به جای بگذارد. در این حالت، فردی متعهد می گردد تا در شرایطی بیناکنشی 
و بیناگفتمانی مسئولیت ایجاد ارتباط زبانی را برعهده گیرد. به این ترتیب، استعمال زبانی که با عادت و کلیشه گره خورده است جای خود را به خالقیت، 
بازپردازی، تجدید و تغییر می دهد. گفتمان مانند کانالی عمل می کند که همواره از ناحیه استعماالت زبانی تغذیه شده و سپس با قرار دادن فیلتری شخصی 
در برابر جریان سیل آسای این استعماالت، آنها را پاالیش می کند و با عمل حذف، افزودگی، جابه جایی، تغییر، تلخیص، قبض، بسط، آنها را بازپروری 

می کند تا به خلق گفتمانی منجر شود.

بنابراین گفتمان را می توان واسطه ای بین نظام اجتماعی زبان و کنشی فردی دانست که منجر به رابطه ای تعاملی و ارتباط با دیگری می گردد. بر این 
اساس، تولیدات زبانی جمعی و استعمال زبانی منشا اصلی گفتمان ادبی، هنری، استعاره ای و خالق هستند. این موضوع به خوبی آشکار می سازد که گفتمان 
نمی تواند فقط به استفاده از داده های تثبیت شده نظام زبانی یا رمزگان از پیش تعیین شده بسنده کند. "گفتمان همواره در پی ابداع اشکال جدید، تغییر 

) 82 .p ,1998 ,Fontanille (. "شکل و بازپردازی نظام زبانی است که گفتمان های پیشین در ایجاد آن نقش داشته اند

تفاوت و ارزش

قبل از ورود به فعالیت گفتمانی ما همواره در دنیای پیشاگفتمانی و پیشازبانی به سر می بریم. در همین دنیاست که ما با تجربه حسی ادراکی خود با 
چیزها وارد ارتباط می شویم. پس هر گفتمانی یک مبنای پیشاگفتمانی دارد که جرقه های اولیه موضع گیری گفتمانی در آنجا زده می شود. مهمترین ویژگی 
این دنیای پیشاگفتمانی این است که سبب فعالیت حسی ادراکی ما می شود. ژاک فونتنی معتقد است که هرگاه با رنگ قرمز مواجه شویم، نمی توانیم 
ادعا کنیم که به تجربه کاملی از قرمز دست یافته ایم، چرا که رنگی که ما با آن مواجه ایم، قرمز مطلق نیست، بلکه نوعی از قرمز است که ما را با درجه ای 
از قرمز بودن مواجه می کند ) Ibid, p. 38 (. در اینجا قرمز هنوز معنادار نشده است و فقط می توان آن را دارای معنی یعنی ماده خامی برای شکل گیری 
معنا دانست. برای اینکه قرمزی که نظر ما را به خود جلب نموده، بتواند تولید معنا کند، باید ابتدا قادر به ایجاد "تفاوت" باشد. بعنوان مثال، الزم است به 
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مقایسه دو رنگ قرمز با درجات متفاوتی از قرمز بودن پرداخت. در اینجا ما با جایگاهی از قرمز بودن مواجه ایم که در آن هر رنگ قرمز داللت بر گونه ای از 
قرمز بودن دارد. اما باز هم معنا ناقص است، چرا که این گونه های قرمز فقط ایجاد تفاوت می کنند و هنوز منجر به تولید ارزش نشده اند. فرایند معنا زمانی 
رشد و توسعه می یابد که این دو درجه قرمز بتوانند ما را در نظامی ارزشی قرار دهند. بر این اساس الزم است که دو درجه متفاوت از قرمز که احساس و 
ادراکی دیداری است، بتوانند با دو درجه متفاوت از احساس و ادراکی دیگر مرتبط گردند. بعنوان مثال، اگر حس چشایی بتواند در اینجا در ارتباط با حس 
دیداری قرار گیرد، ما با دو درجه متفاوت چشایی نیز مواجه می گردیم : میوه هایی مثل سیب، هلو یا هندوانه را می توان در مقایسه با یکدیگر و با توجه به 
درجه سرخی آنها متفاوت، یعنی شیرینتر، رسیده تر و بی مزه تر دانست. در اینجا رسیده یا شیرین بودن نوعی ارزش است که کمک می کند تا فرایند معنا 
کامل شود. اگر دقت کنیم، درمی یابیم که علیرغم حضور رنگ قرمز و ادراک درجات متفاوتی از آن، مادامی که بین این متغیر و متغیرهای دیگر حسی 
ادراکی ) حس چشایی ( ارتباط برقرار نگردد، دنیایی که با آن مواجه ایم برای ما معنادار نیست. به محض اینکه حس دیداری ما نسبت به یک چیز با حسی 
دیگر مثل المسه در ارتباط قرار گیرد، ارزش هایی تحت عنوان نرم/زبر، برجسته/فرورفته و یا ظریف/ضمخت شکل می گیرد. یا زمانی که درجاتی از حس 
دیداری با درجات متفاوتی از فاصله مثل دور/نزدیک در ارتباط قرار گیرند، ارزش هایی مثل عقب/جلو، عمیق/سطحی و گم/پیدا یا حاضر/غایب پدیدار 
می گردند. بر این اساس، آنچه که احساس و ادراکی بیش نیست هوشمند می شود و در ارتباط با متغیری دیگر، سازه هایی از حضور معنادار را ایجاد می کند 

که قابلیت گفتمانی دارند، به گونه ای که گفتمان آنها را می پروراند و گواهی است بر حضور و تغییراتی که به وجود می آورند.

درنتیجه می توان گفت که هر دنیای گفتمانی نیازمند دنیایی پیشاگفتمانی است. دنیای پیشاگفتمانی دنیایی است که در آن تفاوت ها و ارزش ها 
پایه گذاری می شوند و سپس به واسطه فعالیت گفتمانی به حوزه زبان راه می یابند. نظام ارزشی نظامی است که خود مبتنی بر رابطه بین یک نشانه روی و 
یک دریافت است. با عمل نشانه روی به اولین متغیری که توجه ما را به خود معطوف ساخته است پی می بریم و با عمل دریافت بین این متغیر با متغیری 
دیگر ارتباط برقرار می نماییم، که این ارتباط منجر به تولید ارزش، شناخت و در نهایت ورود به عرصه گفتمان می گردد. طرح واره زیر نشان دهنده عبور از 
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پیشا گفتمان به گفتمان است.

برای نمونه می توان به اثری از ماگریت اشاره کرد که در آن گفته پرداز با انتخاب دو متغیر از دنیای پیشا گفتمانی ) چتر و لیوان آب ( و مرتبط کردن 
آنها با یکدیگر ارزش هایی تحت عنوان تهی/پر و بسته/باز را ایجاد می کند که همین ارزش ها می توانند به شناختی جدید از چیزها منجر  شوند، شناختی 

که خود آغازی است برای راه پر پیچ و خم گفتمان.

در اینجا درجات متفاوتی از حس دیداری باال/پایین، دور/نزدیک، بیرون/درون و سطح/عمق با درجات متفاوتی از حس المسه مرطوب/خشک، سخت/ نرم، 
برجسته/صاف در ارتباط قرار می گیرند. این امر موجب تولید شناختی جدید و متفاوت از شناخت های قبلی می گردد که می توان در اینجا آن را به فرایندی 
تفسیر کرد که منجر به پدیده ای ضدکنشی ) چتر و لیوان کنش هایی متضاد دارند، یکی آب را به درون جذب می کند و دیگری دفع ( در عین هم کنشی 
) چتر به پایگاهی برای حضور لیوان تبدیل می گردد (، فشاره ای ) لیوان بعنوان پدیده ای که سبب قبض و فشردگی حضور می گردد ( یا گستره ای بودن ) چتر 
بعنوان پدیده ای که موجب بسط حضور می شود ( می شود. در واقع همین شناخت ها هستند که در بستر گفتمانی قرار می گیرند و جریان معنا را بوجود 
می آورند. آیا فشاره و گستره رابطه هسته و پیرامون را شکل می دهند؟ و آیا این رابطه یعنی تالقی دو دنیایی که یکی انرژی را به درون خود و دیگری به 
بیرون از خود هدایت می  کند؟ و آیا این هدایت در ارتباط تنگاتنگ با تجربه اگزیستانسیالیستی پیوسته انسان مدرن که همواره خود را در معرض پر و 
تهی شدن، حضور و غیاب یا افزایش و کاهش می یابد، نیست؟ حتی اگر بگوییم که این تصویر هیچ چیز نیست، به هیچ وجه نمی توانیم منکر رابطه ای که 

بوجود آمده است، شویم و با این اعتقاد باز ما در مسیر شکل گیری گفتمانیم.

مقوله سازی

یکی از ویژگی های مهم زبان توانایی آن در مقوله سازی براساس عناصر موجود در دنیاست. هیچ زبانی را نمی توان یافت که قادر به مقوله سازی و تفکیک 
عناصر دنیا از یکدیگر با توجه به نوع شناسی آنها نباشد. آنچه که زبان اعم از تصویری و کالمی شناسایی و استفاده عمومی آن را ترویج نموده است، نوع 
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می نامیم. بعنوان مثال، میز کار یا صندلی اداری بر نوع میز با قابلیت تعمیم داللت دارد. اما گفتمان از میان همه میزهای اداری میز یا صندلی مخصوصی 
را که در دفتر مشخصی وجود دارد انتخاب کرده، مورد استفاده خود قرار می دهد. در اینجا با نوع خاصی از میز یا صندلی مواجه هستیم که گفتمان 
فراخوانده و صحنه پردازی کرده است. در واقع، نوع شناسی در زبان نام دیگر مقوله سازی زبانی است. نوع شناسی و مقوله سازی زبانی از این جهت دارای 
اهمیت هستند که در کنش گفتمانی از آنها بعنوان شگردهایی که فرآیند معنا را تغذیه می کنند، استفاده می شود. اینک می توان به ارائه انواع مقوله هایی 

که در زبان شکل گرفته، سپس در اختیار گفتمان قرار می گیرند، به ترتیب زیر اشاره کرد :

1ـ مقوله سریالی : مقوله هایی که دارای یک یا چند نقطه اشتراک هستند و به دلیل همین نقطه اشتراک، زبان این انواع متفاوت را کنار هم قرار 
می دهد و تحت یک عنوان یا نام مشترک ارائه می نماید. بعنوان مثال، خانه، آپارتمان، ویال، کلبه به دلیل داشتن نقطه اشتراک محل سکونت، مقوله منزل 

یا مسکن را که یک فهرست را در بر می گیرد تشکیل می دهند.

2ـ مقوله شبکه ای : بدون اینکه نقاط اشتراک به طور منطقی و مساوی بین اعضای مختلف شبکه تقسیم شده باشد، این اعضا همه با یکدیگر به دلیل 
نوعی رابطه ) کاری، سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیکی ... ( مرتبط می گردند. بعنوان مثال، در یک شبکه قاچاق سالح، کلیه اعضای شبکه اعم از خریداران 
سالح، توزیع کنندگان، واردکنندگان، کارپردازان مالی، واسطه های خریدار و غیره به یکدیگر مرتبط هستند، بدون اینکه نقطه اشتراک همه آنها که قاچاق 
سالح است به طور مساوی بین همه اعضا تقسیم شده باشد. گاهی ممکن است که همه اعضای شبکه دارای همان نقطه اشتراک نباشند. بعضی از افراد 

سود بیشتر، بعضی ها دستیابی به سالح و بعضی دیگر ارتقاء قدرت نظامی را دنبال می کنند.

3ـ مقوله نمایه ای ) گزینشی ( : در این مورد مقوله براساس انتخاب کاملترین نمونه که بتواند نماینده و معرف همه نمونه های دیگر آن مقوله باشد، 
شکل می گیرد. گویا که یک نمونه جایگزین یا نماینده همه گونه های یک مقوله است. در اینجا مقوله مانند ویترینی عمل می کند که بهترین و کاملترین 
نمونه از یک نوع کاال را انتخاب و به نمایش گذاشته است. به دیگر سخن همه اعضای یک مقوله قادر نیستند به طور جداگانه همه خصوصیات و ویژگی های 
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آن نمونه گزینش شده را داشته باشند و هر کدام فقط یک یا تعدادی از ویژگی های آن را دارا هستند. به همین دلیل، گونه نمایه شده، گونه ای است که 
همه ویژگی های دیگر گونه های از نوع خود را به صورت توامان داراست. بعنوان مثال، زمانی که به کسی لقب رستم دستان و یا پهلوان را می دهیم.

4ـ مقوله بنیادی : گونه انتخاب شده ویژگی های مشترک بسیار اندکی از گونه های هم ردیف خود را داراست. گاهی این نقاط اشتراک به قدری ضعیف 
و ناچیز هستند که وجوه اشتراک آن گونه با گونه های هم نوع دیگر خود را خنثی می کند. بعنوان مثال، وقتی از کسی می پرسیم، وسیله داری و منظورمان 
این است که او پیاده نیست و می تواند با دوچرخه، موتور یا ماشین آمده باشد، با مقوله ای بنیادی سروکار داریم که انواع وسیله نقلیه را در بر می گیرد. و 
همین طور وقتی به همه ابزار و یراق عنوان آچار را می دهیم، یعنی اینکه از میان همه ویژگی های مشترک بین ابزار، بنیادی ترین آن را در نظر گرفته ایم 

که خنثی ترین وجهِ مشترک را تشکیل می دهد.

آگاهی و شناخت نسبت به این مقوله های زبانی سبب می گردد تا بتوانیم در هر کنش گفتمانی این مقوله ها را بازسازی نموده، بسط و توسعه داده و 
براساس آنها مقوله های جدیدی را تولید نماییم. همین امر سبب می گردد تا نظام های ارزشی جدیدی در گفتمان ها شکل گیرند. اما این نظام های ارزشی 
همواره تحت کنترل فعالیت های حسی ادراکی قرار دارند. همین فعالیت های حسی ادراکی هستند که به مقوله های زبانی سبک و سیاق خاصی می دهند. 
بعنوان مثال، مقوله سریالی یا مقوله شبکه ای دو مقوله ای هستند که فعالیت حسی ادراکی ما، براساس نگرشی گستره ای از مقوله که گونه های بسیاری را 
در خود جای می دهد می سازد. درحالی که دو مقوله گزینشی و بنیادی نگرشی فشاره ای نسبت به مقوله دارند، یعنی از میان همه گونه های موجود، خود 

را به یک گونه محدود می نمایند. نکته دیگر آنکه در شکل گیری این گونه ها برش های فرهنگی نقش مهمی ایفا می کنند.

در واقع، گفتمان با استفاده از نگرش فرهنگی از مقوله های زبانی استفاده می کند تا به این ترتیب ارزش های جدیدی را در درون خود ایجاد نماید. 
بعنوان مثال، میراسدالله در کتاب خوی وارونه دیوها ) 1384 ( با گزینش ژانر دفترچه از میان همه ژانرهایی که می توانند پایگاه ارائه شعر او را تشکیل دهند، 
نظام ارزشی جدیدی را ایجاد می کند که می توان آن را به دفترچه کتاب، کتاب مدرسه، کودک شعر یا شعر خاطره تعبیر نمود. طرح واره زیر نشان دهنده 
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فرایند حرکت از مقوله های زبانی به سوی گفتمان است.

مقوله های زبانی ← فعالیت حسی ـ ادراکی ← نظام ارزشی ← گفتمان

کنش گفتمانی

پیش از این نیز بر این موضوع که گفتمان یک کنش است تاکید نمودیم. اما منظور از کنش مجموعه عملیات هایی است که کنشگران عهده دار انجام 
آن می گردند. پس باید اذعان داشت که تا عملیات و کنشی شکل نگیرد نمی توان از کنشگر سخن گفت. کنشگر بواسطه کنش شکل می گیرد، اما اینکه 
این کنش چگونه تعریف می شود، پرسشی است که باید به آن پاسخ گفت. کنش چیزی است که منجر به تولید کارکرد نشانه معنایی می شود. و این 
کارکرد یعنی ارتباط دوجانبه بین صورت بیان و صورت محتوا. در هنگام شکل گیری کارکرد نشانه معنایی الزم است که کنش گفتمانی با دو دنیای بیرون 
و درون رابطه برقرار کند. دنیای بیرون رابطه ای حسی ادراکی با عناصر بیرون از خود است که سطح برونه ای کارکرد نشانه معنایی را تغذیه می کند. به 
همین ترتیب، دنیای درون رابطه ای حسی ادراکی با عناصر مربوط به خود است که سطح درونه ای کارکرد نشانه معنایی به آن تعلق دارد. بنابراین کنش 
گفتمانی را می توان به حضوری تعبیر کرد که مانند پلی ارتباطی بین دو دنیای بیرون و درون قرار گرفته است. به دلیل همین حضور واسطه ای است که 
کنش گفتمانی به نوعی موضع گیری گفتمانی، و گفته پردازی به اعالم موضع اطالق می شود و این امر زمانی تحقق می یابد که کنش گفتمانی از حضور 
بهره مند باشد. به قول ژاک فونتنی "گفته پردازی یعنی چیزی را به کمک زبان حاضر نمودن" ) p ,1998 ,Fontanille. 92 (. کنش گفتمانی تحقق بخش 

فرایندی به نام فرایند حاضرسازی است. این فرایند را می توان در طرح واره زیر نشان داد :

کنش گفتمانی ← کارکرد نشانه  معنایی ← دنیای برونه ای و درونه ای ← موضع گیر گفتمانی ← حاضر سازی

گرمس و کورتز در تکمیل طرح زبانی یلمسلف ، پالن صورت بیان ) دال ( را برون نشانه و پالن صورت محتوا ) مدلول ( را درون نشانه و موضع گیری 
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 Greimas (. در ارتباط با این دو نشانه را جسم نشانه یعنی جسمانه  می نامند ) انتزاعی سوژه ) موضع گیری حضور جسمی تخیلی است و نه جسمی واقعی
et Courtés, 1993 : 191, 299 ( جسمانه پایگاهی است که احساس و ادراک سوژه بر آن استوار است و از آنجاست که مرزهای معنایی جابه جا می گردند.

از آنجا که اولین کنش گفتمانی کنش حاضرسازی است، چنین کنشی بدون وجود جسمانه ای که نسبت به این حضور از حساسیت برخوردار باشد، 
غیرممکن است. بر این اساس، کنشگر گفتمانی قبل از هر چیز جسمانه ای است که می توان او را شکل اولیه و مبهمی از گفته پرداز دانست. این شکل اولیه 
و مبهم از گفته پرداز همانند مرکز حساس ارجاعی عمل می کند که به همه آنچه که در پیرامون او قرار دارند واکنش نشان می دهد. با توجه به این مرکزیت 
دیگر نمی توان این شکل اولیه و مبهم گفته پردازی را فقط یک شکل دانست، بلکه باید آن را تجربه ای دانست که دارای احساس و ادراک و عواطف است. 
پس جسمانه حضوری است که می توان آن را به تجربه ای حسی ادراکی و عاطفی تعبیر نمود که نسبت به عناصر پیرامون خود به دو شیوه فشاره ای و 
گستره ای یعنی تنشی واکنش نشان می دهد. این واکنش همان چیزی است که آن را موضع گیری نامیدیم. اگر این موضع گیری به شکل فشاره ای بروز نماید، 
ما در رابطه ای انقباضی با چیزها قرار می گیریم و گویا که آنها را نشانه گیری می کنیم. اما اگر این موضع گیری به شیوه گستره ای بروز نماید، ما در رابطه ای 
انبساطی با چیزها قرار می گیریم و در این حالت آنها را دریافت می کنیم. به همین دلیل، موضع گیری فشاره ای از نوع عاطفی و موضع گیری گستره ای  از 
نوع شناختی است. کریمی ) 1387 :229 ( در کاریکاتوری که شهرنشینی را به تصویر می کشد، با موضع گیری فشاره ای و ایجاد جریانی انقباضی چیزها 
را به گونه ای در ارتباط با یکدیگر و نزدیک به هم قرار می دهد که گویا ما ماه را نشانه رفته ایم و با این نشانه روی توانسته ایم او را به آغوش بکشیم. این 
نشانه روی رابطه ای عاطفی را ثبت می کند که شاید بدون حضور جسمانه ای کمرنگ و یا خنثی می شد. در واقع، در رابطه ای انقباضی و به واسطه حضور 
جسمانه ای ) رخت آویز که نمایه ای از حضور انسانی است (، دو برون - نشانه ماه و برج آنقدر به یکدیگر نزدیک شده اند که سبب خلق درون - نشانه ای تحت 
عنوان هایی مثل : ماه من، تو مال منی، به هم رسیدیم، فاصله برداشته شد و... می گردد. در اینجا، جریان تنشی و انقباضی برج نشینی، و جریان خشک 
تمدن شهری را به رابطه ای عاطفی تبدیل می کند تا فرهنگ با طبیعت گره خورده و هم ساز با آن شود. شاید همین رابطه عاطفی است که مسکنی برای 
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کاهش درد شهر نشینی را به همراه می آورد.

دومین کنش گفتمانی کنش اتصالی/انفصالی است. با تکیه بر این کنش ما می توانیم اولین موضع گیری گفتمانی را پشت سر گذاشته و به سوی 
موضع گیری های بعدی هدایت شویم. به لطف کنش انفصالی، گفتمان از پرسپکتیوهای جدیدی بهره مند می گردد و با زمان ها، مکان ها و کنشگران جدیدی 

مرتبط می گردد.

کنش انفصالی تکثرگرا و چند بعدی است. به همین دلیل آن را کنش باز و نامحدود می نامند. اما در مقابل، کنش گفتمانی اتصالی راه را بر پرسپکتیو های 
جدید می بندد. این نوع کنش بازگشت به وضعیت اولیه است یعنی بازگشت به اولین موضع گیری گفتمانی است. اما از آنجایی که چنین بازگشتی به 
دلیل فاصله گرفتن از آن احساسات ابتدایی و اولیه غیرممکن است، فقط می توان شاهد شبه نمایه ای از آن بود. این وجه شبه نمایه ای تحت کنترل عوامل 
مولفه ای مثل اینجا، اکنون، من/تو قرار دارد. به همین دلیل، کنش گفتمانی اتصالی کامال چسبیده به مرکز تولید گفتمان ) گفته پرداز ( عمل می کند. در 
این حالت، موضع گیری اتصالی بسته، محدود و بدون پرسپکتیو عمل می کند. در نظام های دیداری می توان اتوپرتره یا حتی پرتره ) چهره پردازی ( را به 
دلیل چسبیده بدون آن به مرکز تولید گفتمان و محدودیت قابی کنش گفتمانی اتصالی نامید. تابلوی برونزینو نمونه ای از گفتمان اتصالی است که کامالً 

متصل به مرکز گفته پردازی عمل نموده، راه را بر هر نوع تخیل می بندد.

اما در تابلوی دوالرکوا به دلیل ایجاد فاصله با مرکز تولید گفتمانی ) برگرداندن سر و نگاه به سمت راست، داشتن پالنی در پشت سر، محو نمودن یک 
دست و ... ( ما با کنش گفتمانی انفصالی مواجه هستیم. این کنش راه را بر تخیل باز می کند و امکان گریز از مرکز گفته پردازی را ایجاد می نماید و همین 

گریز است که سبب تحقق گفتمانی رها از خود یا از حصارهای بسته خود می گردد.

اینک با توجه به مبانی ذکر شده در باب تحلیل گفتمان می توان به دسته بندی همه ویژ گی هایی که سبب می شوند تا ما نظام نشانه ای را گفتمانی 
تلقی کنیم، پرداخت. بر این اساس نظام گفتمانی :
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ـ به مجموعه های بزرگ معنادار اطالق می شود. نشانه های زبانی بریده شده، منقطع و جدا افتاده از بافت و موقعیت فاقد ارزش گفتمانی هستند؛

ـ دارای کارکرد فرآیندی است. یعنی تحت روابطه ای هم نشینی و حرکتی پیش رونده دارد و این حرکت بیشتر کمال گراست؛

ـ محل تالقی زبان، انسان و دنیاست. زبان طبیعی، دنیای طبیعی و انسان با یکدیگر گره خورده و فرآیند نشانه ای را رقم می زنند؛

ـ شرایط عبور از جبر نحوی به معناهای گسترده و باز فراهم را می سازد؛ همین امر سبب می گردد تا ساختارهای اولیه ذخیره شده در حافظه زبانی 
به ساختارهای تحول یافته، منحصر به فرد و ویژه تغییر یابد؛

ـ  نظام اجتماعی زبان را به سوی کنشی فردی هدایت می کند؛

ـ دارای کارکردی انتزاعی و سوبژکتیو است.

ـ ساختارهای دو قطبی را به ساختارهای متکثر و دینامیک تبدیل می کند؛

ـ دامنه ارتباطات درون زبانی را گسترانده و دارای کارکرد بافتی، موقعیتی و چارچوب زمانی - مکانی است.

ـ تعاملی است و براساس کنش و واکنش متقابل بین گفته پرداز، کنش گران و مخاطب عمل می کند؛

ـ دارای دامنه وسعتی است که سبب می گردد تا فرازبانی، فرانشانه ای، فراموقعیتی و فرابافتی نیز عمل کند.

ـ برای نشانه سطوح ) سطح برونه ای، درونه ای، جسمانه ای ( و ابعاد ) روایی، کنشی، شناختی، پدیداری، عاطفی، تنشی ... ( مختلف و متفاوتی قایل است؛

ـ از موضع گیری، جهت مداری و هدف مندی یا روی آورد بهره مند است؛

ـ کنشی مشتق است. یعنی اینکه کنش گفتمانی به واسطه نقش فعال نظام های قراردادی خاص هر جامعه همواره جهت یافته است.
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ـ بیناکنشی است. یعنی اینکه کنشی را یه کنشی دیگر منتقل نموده، سبب تاثیر پذیری یا تاثیر گذاری آن گشته و در نهایت با تحول آن کنش جدید 
را به وجود می آورد.

ـ تولید کننده نظام ارزشی است که براساس بافت و موقعیت به گونه ای سیال تحول می یابد.

ـ دارای ویژگی اتصالی و انفصالی است.

ـ همواره دارای کارکردی تنشی است.

ـ سبب تولید زاویه های دید گوناگون و چرخش آنها بین کنش گران و گفته پرداز می گردد تا جایی که همین چرخش زاویه دید بتواند موجب تغییر 
پرسپکتیو و جابجایی آن گردد.

ـ سبب تعامل بین نظام جانشینی و هم نشینی می گردد. به گونه ای که این دو نظام بتوانند در کنار یکدیگر موجب بسط و توسعه معنا گردند.

ـ قادر است فضایی را خلق کند که همه اشکال بیانی بتوانند در آن حضور یافته، در رقابت بایکدیگر قرار گرفته و با اثبات برتری خود از دیگر رقبا 
سبقت بگیرند.

ـ به دلیل همین فضای رقابتی، چرخش زاویه دید، تغییر پرسپکتیو و مشتق بودن از نظام های اجتماعی خاص هر جامعه، تحقق گفتمان تحت تاثیر 
ویژگی های فرهنگی قرار دارد.

اینک با توجه به همه این ویژگی ها شاید بتوان گفتمان را از دیدگاه نشانه - معناشناختی این گونه تعریف نمود : گفتمان عملیات گفته پردازی است 
که نه تنها به واسطه آن اشکال عظیم معناساز خلق گشته و یا فرصت بازتولید و بازپروری می یابند، بلکه حجم عظیمی از تولیدات زبانی، متنی و نشانه ای 
انباشته و متورم در حافظه جمعی ) که به قول ژاک فونتنی می توان آن را "نوعی حافظه در انتظار که توسط گفتمان های قبلی و اصل بینامتنیت تغذیه 
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شده است" ) Fontanille, 2008 : 79 (، نیز نامید ( فرا خوانده شده، زنده گشته و در رقابت با یکدیگر قرار می گیرند تا با ایجاد پرسپکتیوی جدید منجر 
به تولید، بسط و توسعه معناهایی نو، بدیع و غیرمنتظره  گردند.

نتیجه

با توجه به همه ویژگی های کنش گفتمانی که در این جستار به آن پرداختیم، پرسپکتیو جدیدی به روی مطالعات معنا گشوده می شود که براساس 
آن دیگر نمی توان با نشانه ها بعنوان گونه های منفک، واحدهای کمینه ای جدا افتاده و عناصر منقطع و در تقابل با عناصر دیگر برخورد نمود. بلکه باید 
اعتراف کرد که در دیدگاه گفتمانی، معنا با تکیه بر مواد خامی که معنی نامیدیم جریانی زنده و همواره در حال شکل گیری است. چنین دیدگاهی دو 
ویژگی بسیار مهم دارد : اول اینکه کنش گفتمانی را تابع نظامی فرایندی ) پروسه ای ( می داند. در چنین نظامی عواملی مانند کنش، کنش گران، تعامل بین 
آنها، رابطه بین درونه و برونه، بافت و موقعیتی که در آن کنش شکل و تحول می یابد، نیروهای بازدارنده و معین، روی آورد، فعالیت حسی ادراکی، حضور 
جسمانه ای و جز آن همه و همه دست به دست هم داده، سبب تحقق جریان نشانه معنایی می شوند؛ و دوم اینکه چنین کنشی سبب تولید مجموعه های 
بزرگ معنایی می گردد که همواره از موضعی گفتمانی که دارای ویژگی های وجودشناختی، پدیداری، فرهنگی، عاطفی و سیال است، بهره مند می باشد. 
در واقع، نشانه ها براساس رابطه ای که بین آنها با کل مجموعه نشانه ای، و پیوندی که در بافت گفتمانی بین آنها ایجاد می گردد، معنادار می شوند. بر این 

اساس دیگر نمی توان تولید معنا را به رابطه بین واحدهای نشانه ای از نوع تقابلی محدود نمود.
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