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  از  پس و پردازیممی شعر شناسینشانه  بررسی به نخست  منظور، بدین. کنیممی  واکاوي

  تحلیلی توصیفی  نوع   از  حاضر   پژوهش.  پرداخت  خواهیم  وي  شعر  در  طنز  تحلیل   به  آن،

 دانش  اساس  بر  و  ايکتابخانه  روش  به  محتوا،  تحلیل  يشیوه  از  استفاده  با  هاداده  و  است

  ابوالقاسم   طنز  گفتمانی  تحلیل  در.  است  شده  تحلیل  و  تجزیه  بررسی،  معناشناسینشانه

  اي مجموعه   و  هانشانهکالن   ها،نشانهخُرد  منفرد،  هاينشانه   از  تا  است  این  بر  تالش  حالت،

  یکدیگر   با  هانشانه  که  آنجایی  یعنی  ها،نشانه   وراي  به  بتوانیم  تا  کنیم  عبور  هانشانه  از

. یابیم  دست  گفتمانی  خوانشی   به  بتوانیم  ترتیب  بدین  و  برسیم  کنند،می   برقرار  تعامل

  چگونه   تنشی،  مربع  به    رسیدن  و   معنایی  مربع   از  گذر   با   شاعر  که   دهد می  نشان  هایافته

 . کندمی   تولید را سیال معانی و دهدمی  تغییر را گفتمان شرایط

 .معاصر  شعر  معناشناسی،نشانه حالت،  ابوالقاسم  طنز، معنایی،  مربع:  کليدی  هایواژه

 

 مقدمه .  1

  طول  در  کارآمد  هنري  و  ادبی  صنعتی  عنوانبه  که  است  ادبی  رایج  هايگفتمان  از  یکی  طنز

  همان   از  طنز  از  هاییرگه .  است   داشته  حضور  شاعران  و  نویسندگان  آثار  در  همواره  تاریخ،

 ي دوره   در  آسوریک  درخت  يمنظومه  چون  آثاري  در  فارسی   ادبیات  گیريشکل  آغاز

 رودکی،   چون  گوي پارسی  شاعران  اولین  شعر  در  بر آن،افزون  و  شودمی  دیده  اشکانیان

  طنزي   هر  در  شکی  هیچ  بدون.  خوردمی  چشم  به  نیز  تزمذي   منجیک   و  شهیدبلخی 

  که   اعتراضی  است،  اعتراض  يغریزه  يزاده  طنز. »شودمی  دیده  اعتراض  از  هایینشانه

 (. 12:  1381 پالرد،)  «است شده  هنر به تبدیل

باور است که »طنز را    ن یطنز بر ا  یاصطالح ادب  يدرباره  (M.H. Abrams)  آبرامز

  قراردادنِ مضحکه  قیطر  از  که   کرد  فی تعر  سوژه  ک ی  خوارکردنِ  ا ی  ر یتحق  یادب  هنر  توانیم

: 1384)آبرامز،    رد«یانزجار صورت گ  ای سرزنش    ر،ی احساس خنده، تحق  ختنیآن و برانگ

خوارکردنِ    ای  ری تحق  ی»هنر ادب  دارد  نمود  طنز  از  آبرامز  فی توص  در  که  ياشاخصه(.  331

است که    یاز احساسات   یکی»خنده« فقط    نکهیا  توجه  درخور  ينکتهسوژه« است و    کی

  سرزنش   ر،ی»تحق  احساس  است  ممکن  طنز  کهیدرحال  شودیم   ختهی برانگ  طنز  يجهینتدر  
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  ي گسترهبه    و  بردهرا فراتر    طنز  يدامنهاست که    یژگیو  ن یو هم  زاندی برانگ  را  انزجار«  ای

  ، م(1873 -1933)  (Lunacharsky)یلوناچارسک  .کشاندیم  یانسان   يرفتارها   زشیانگ

است،   قیدق يا نندهیب زیچاز هر شی معتقد است که »طنزپرداز ب ،یمنتقد و هنرشناس روس

  ي هایژگیو.  شودیم  مطرح  مشکل  عنوانبه  که  است  جامعه  ری متغ  يهایژگیواو متوجه  

  ، ی)لوناچارسک  است«نداشته  یکاف  توجه  هابدان  ایکه خواننده هنوز متوجه نشده    يریمتغ

1351  :74 .) 

  معترض   سرایانطنز  نامدارترین  و  پرکارترین  از  یکی  ،( 1371-1298)  حالت  ابوالقاسم

  صدر   در  طنز،  تنوع  و  کثرت  نظر  از  طنزپرداز  شاعران  سایر  با  مقایسه  در  وي.  است  معاصر 

  طور به  ،الري  خروس  و  شوخ   ،ابوالعینک  دیوان  سه  او،  منظوم   آثار  میان  در  و  دارد  قرار 

.  گیرددربرمی  را  دوم  و  اول   پهلوي  هايدوره  زمانی،  لحاظ  به  و  دارد  اختصاص   طنز  به  ویژه

  نگاهی   با  را   خویش  عصر  اجتماعی  و  سیاسی  تباهی   و  فساد  ها،دیوان  این   در  حالت،

 .  است  کشیده  تصویر به  دار،نیش و ساده زبانی انتقادي،

  به   فقط  گفتمانی  عوامل   آیا   که  است  آن  شود،می  مطرح  اینجا  در  که  مهمی  ينکته

  اصلی   ویژگی  که  شویم  مواجه  عواملی  با   متنی  در  اگر  کنند؟می  معناسازي  تنش   يواسطه

  کُنِشی   موقعیت  را،  موقعیت  این  و  کنیم  بحث  کنش   از  بازهم  توانیممی  آیا  است،  «خنده»  آن

 «شدن»   فعل  مصدر  از  که   را  «شَوِش »   يواژه  گفتمانی،  شناسانِزبان  معنایی،  مربع  در  بنامیم؟

 آن  در  عاملی  که  است  حالتی  يکنندهتوصیف  ،«شوش ».  برندمی  کار  به  است،  شده  گرفته

  اگر   مثال  عنوان به  است؛  ارزشی  ي گونه  یا   اُبژه   با   عاملی  وصال  يکنندهبیان  یا   دارد   قرار 

  روحی  حالت   یک   از   زیرا   است؛   شوشی  عامل   «علی»   اینجا  در   «است  ناراحت   علی »  بگوییم

 .  است شده  دچارش او  که دهیممی خبر

  ناچار   فارسی،  ادبیات   و  زبان  در   طنز  غنی   ي گنجینه  و  طنز  وسیع   بسیار   يگستره  دلیلبه

  ابوالقاسم   الري  خروس   دیوان  از  شعري  به  تنها   را   مقاله  این  پژوهشی  ي حوزه  تا  ایمبوده 

  به   گفتمانی  معناشناسینشانه تحلیلی،توصیفی  روش   به  حاضر  تحقیق .  کنیم  محدود  حالت

 .  است  پرداخته حالت ابوالقاسم  شعر در طنز تحلیل
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 پژوهش   یپيشينه. 2

  طی   که  است  معناشناسینشانه  علم  در  جدیدي  مبحث  گفتمانی،  معناشناسینشانه  دیدگاه

  دیگران  و کورتز فونتنی، گریماس، چون شناسانینشانه و  شناسانزبان نظر اخیر  چندسال 

 بسیار   رویکرد  این  معرفی  در  شعیري  حمیدرضا  ایران،  در.  است  کرده  جلب  خود  به  را

  ي نظریه   معرفی  در  معتبر   ي مقاله  چند   و  کتاب   دو  تألیف  ضمن  و  بوده  فعال  و  روپیش

  از   که  است  پرداخته  آن  تحلیل  و  تجزیه  به  آن،  مختلف  ابعاد  و  گفتمانی  معناشناسینشانه

  گفتمان   معناشناختینشانه  تحلیل   و  تجزیه:  کرد  اشاره  نمونه  دو  این  به  توانمی   جمله  آن

  و  مقاالت  در  نیز  معینی  بابک(.  1388)  سیال   معناشناسینشانه  سويبه  راهی  و(  1385)

  ي درباره  ارزشمندي  مباحث  به  ،(1382)   «روایت  معناشناسی»   در  جمله  از  مختلف  کتب

  بسیار   آکادمیک   هاي پژوهش  در  که   پرداخته   دو  آن  میان  مرز   و  شناسی نشانه  معناشناسی،

  مباحث   با  کامل  تعامل  در  که   شناسینشانه  ي نظریه  يحوزه  در  عالوه،به.  هستند  کارگشا

  ، (1391)  ساسانی:  کرد  اشاره توانمی  پژوهشگران  این  آثار  به  دارد،  قرار  معناشناختینشانه

  و   گفتمان  رمزگان،  متن،  به  نشانه  از  گذر  نشانه،  معرفی  به  مکان،  شناسینشانه  کتاب  در

  کتاب   در(  1388)  سجودي  فرزان  همچنین.  است  پرداخته   ايالیه  شناسینشانه

  هاينظریه  کامل  نقد  و  تبیین   به  نظریه  بخش   در  نیز  ،عمل  و  نظریه  شناسی؛نشانه

  ، متن  تا تصویري   هاينشانه از  کتابِ  در( 1371) احمدي. است  داشته  توجه  شناسینشانه

  نیز   و  پرداخته  مدرن  گفتمانی  شناسی نشانه  مبناي   بر  دیداري  هاي نشانه  معناي  بررسی  به

  دهکردي   ساکنیان.  اندپرداخته  طنز   تئوري  با  ارتباط  در  جدیدي  مباحث  به  دیگر،  مقاالت  در

  طنز   حالت«  ابوالقاسم  شعر  در  يجستار   با  طنز،  اتیادب  به  يکردیرو»  يدرمقاله  (1387)

  شعر   در  »طنز  يمقالهدر    زی ن(  1387)  آبادبستان  انیباقر.  اندکرده  یبررس  راحالت    یاس یس

  معاصر   يبرجسته  شاعران  درشعر  يپردازطنز  يهاکیتکن  و  طنز  انواع  یبررس  به  معاصر«

 .است پرداخته   حالت شعر جمله از
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 نظری  چهارچوب   و  بحث. 3

(  1389) معنا نقصان خود اثر  در گریماس،. است حسی ادراک بر مبتنی معناشناسی،نشانه

  یعنی نامد؛می  واقعیت از  گریز را  آن که داندمی  جریانی ينتیجه  را حسی  ادراک نوع  این

 این   و  گیردمی  قرار  ظاهر  از  ايپردهپشت  در  چیز  آن  واقعیت  چیز،  یک  با  شدنمواجه  در

 . گرددمی( واقعی نه)  انحرافی  معناي بروز سبب  امر،

  معنا   ي استحاله   سبب   که   است   فرایندي   گفتمان،   که   دارد   تأکید   گفتمانی،   معناشناسی نشانه 

(  semiology)   شناسی نشانه   ي واژه   از   وقتی .  شود می   روایت   براي   متفاوت   کارکردي   تعریف   و 

  در   و   ها نشانه   بندي طبقه   و   شناسایی   مطالعه،   شود،   استفاده   پسوند   و   پیشوند   بدون   و   تنهایی به 

  بر   ناظر   تنهایی به   نیز (  semantics)   معناشناسی .  است   مدنظر   ها، آن   به   مدلولی   اطالق   نهایت 

  اما   است؛   ضمنی   معناهاي   به   پرداختن   و   معانی   بزرگ   و   کوچک   واحدهاي   یافتن 

 هاآن   وراي   معناي   هم   و   ها نشانه   هم   که   دارد   فرایندي   به   اشاره (  semiotics)   معناشناسی نشانه 

( گفتمان  یعنی )   فرایندي   نظامی   در   قرارگرفتن   با  نشانه   رویکرد،   این   در .  گیرد می   نظر  در  را 

 .نیست   ایستا  و   منجمد   که  معنایی . پردازد می  معنا   تولید   به 

 

 شناسی مربع. 1.3

: 1388  وفایی،  و  شعیري.  رک)  نهاد  بنیان  گریماس  را  (carre semiotigue) شناسیمربع

  دیداري   بازنمود  نوعی  معناشناختی،  مربع  ،(courtez)  کورتز  ژوزف  اعتقاد  به  بنا(.  127

  را   بازنمودي  چنین  به  دستیابی  آنچه(  126:  همان. )است  معناشناختی  ايمقوله  از  واضح  و

  بر   معناشناختی،  مربع.  است  کالم  پویاییِ  فرایندهايِ  يجانبههمه  يمطالعه  سازد،می  میسر

 با   که  است  ايواژه  دو  مقوله،  از  منظور  معناشناختی  در  و  است  استوار  اي«مقوله »  ارتباط

  تقابلی   يرابطه  واژه  دو  صورتی  در  گریماس،  نظر  به.  بگیرند  قرار  تقابلی  ارتباط  در  هم

  نبود   یکی،  نبود  که  طورهمان  باشد؛  داشته  پی  در  را  دیگري  حضور  یکی،  حضور   که  دارند

)رک.   دارد.  دنبال  به  را  یاکوبسن Gremas & Coutes  ،1993  :29-33دیگري   .)

(yakobsen(    ها)که خود از مدافعان )دوشقّی(binarisme  )ها دو نوع  بود، براي دوتایی



ـ   34 ـ ــ  (47پياپی) 1400بهار ، 1ی شماره   ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــــ

 

ي تضادي  است؛ چنین ارتباطی نتیجه(  a ,–a)گرفت: ارتباط اول از نوع  ارتباط در نظر می

و غیر (  a)دهندگان دوتایی است. ارتباط دوم از نوع  است که اساس آن نبود یکی از تشکیل 

 (a  )  است که در این ارتباط(a  ) مختلفی  هاي شکل   همواره حاضر است؛ اما این حضور به 

 و  شود می   «اي بینامقوله »   ارتباط   ي مسئله   شدنمطرح   سبب   دیدگاه،  همین.  کند می   بروز 

 (.127:  1388 شعیري، .  رک )   دهدمی  سوق  شناسی مربع  گذاري پایه  سوي   به  را   گریماس 

  موقعیت  چهار   به  را  هاآن  توانمی  که  است  شده  تشکیل  قطب  چهار   از   شناختی،مربع

  گروه   یعنی  اصلی  يمقوله  يدهندهتشکیل  باالیی  قطب  دو  کرد؛  تشبیه  مربع  روي  بر

  که   گیردمی  شکل  مربع   پایینی  قطب  دو  متضادها،   از   هریک  کردنمنفی  با .  است  متضادها

  «زندگی  و  مرگ»   يمقوله  براي  مثال،  براي   خواند؛  متضادها  نقض  گروه  را  آن  توانمی

  این   مجموع  از.  گرفت  نظر  در  را  «زندگی  و  مرگ   نقض»  عنوان  تحت  گروهی  توانمی

 :  شودمی حاصل  ارتباط  نوع  سه موقعیت، چهار

  متضادها   محور   روي  بر  که(  Relation deontrariete)  تضادي  تقابل  ارتباط .  الف

  تناقضی   تقابل  ارتباط.  ب  ؛(زندگی  و  مرگ: )دارد  وجود  مربع   باالیی  قطب  دو   بین  یعنی

(Relation de complenentarite  ) و   مرگ)   شودمی  ایجاد  آن  نفی   و  متضاد   بین  که  

(  Relation de contradi de contradi ction)  تکمیلی  تقابل  ارتباط.  ج  ؛(مرگ  نقض

  این   اساس  بر(. زندگی  و  مرگ   نقض)  شودمی  برقرار  مثبت  يواژه  و  متضاد  نفی  یک  بین

 وفایی،  و  شعیري.  رک)  گیردمی  شکل  هامکمل  و  هامتناقض  متضاد،  محور  سه  ارتباط،  سه

1388  :126 -129.) 

 

 طنز  مربع . 2.3

 زوایایش،  که است فضایی شکل ينقشه یک از کالسیک  ينمونه یک واقع در مربع، این

  عنوانبه آن از  گریماس  که  گذاردمی نمایش به  روایت زمانی خط در را متفاوتی  لحظات

 وابسته  منطقی  انفصاالت  و  اتصاالت   آن،  يوسیلهبه  و  کند می  یاد  زوج  مفاهیم   تحلیل   ابزار 

:  1387  چندلر،.  رک)  نمایدمی  ترسیم  نقشه  آن  در  را  متن  یک   معنایی  بنیادین  هايجنبه  به
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  تغییر   و  جنبش  حرکت،  ها،روایت  يهمه  معنایی  مربع  گریماس،  ينظریه  با  مطابق(.  179

  نمایانگر   که  معنایی  مربع  درنتیجه،  است،  مفعول   کنشگر  سوي  به  فاعل  کنشگر  یک  معنایی

  ساختن روشن  براي  مفیدي  ابزار  عنوانبه  است،  روایت  ساختِ ژرف  در  موجود  معانی

  را   امکان  این  همچنین  و  شودمی  شمرده  متن یک  يدهندهتشکیل معناییِ  اصلی هايمقوله

  یک   اصلی  تغییرات  مراحل  ترسیم  يوسیلهبه  متن  بودنسیال   و  پویایی  تا  کندمی  فراهم

  ي ارائه  واقع  در  که   مربع   این  شود،  داده  نشان   فاعل   روایتی  سیر  خط  کردِدنبال   و   داستان

  معنایی   يمقوله  هر  منطقی   بیان  و(  هرمتن)  معنادار  مقدماتی   ساختار  از  تصویري  و  دیداري 

 .شودمی تقسیم  تکمیلی  و تناقضی تضادي، ارتباط  سه به مفصل، طور به است،

 

 : حالت ابوالقاسم شعر  در طنز  مربع  بررسی . 3.3

  قبل   از  ايبرنامه  براساس  خود،  حرکت  مسیر  در  ابتدا  سوژه   طنز،  روایت  ساختار  در

  برایش   ناگهانی  معانی  آن،  در  که  شودمی  مواجه  دنیایی  با  بلکه  رود،نمی  پیش  مشخص

 و  شودمی  خطري  نوع  هر  پذیراي  اُبژه،  سوي  به  خود  روي  پیش  مسیر  در   و  خوردمی  رقم

  مقابل   در   طنز،  ساختار  در  انجامد؛ می  روایت  در  پویایی   و  ناپایدار  و  سیال  معانی   تولید  به

  افتد می  اتفاق   گریزي   یا  گسست  فاعل؛  معنایی   عامل   آور،کسالت  و  عادي  روزمره،  زندگی

  برقی   و  رعد  جز  چیزي  که  ايواقعه.  نامدمی  «شناختیزیبایی  يواقعه»  را  آن  گریماس  که

  نشان   امر،  این(.  9:  1389  گریماس،.  رک)  کندمی  نفوذ  روزمرگی  گفتمانِ  در  و  نیست  گذرا

 وضعیت   تغییر  از  پس  فقط  که  است  معنا  یک  يتولیدکننده  و  متضمن  روایت  هر  که  دهدمی

  معناي   تا  اولیه  معناي  از  معنا  دریافت  تا  تولید  روند  آنکه  حال   شود،می  نمایان  فاعل  عامل

  که   کنشی  تغییر  ایجاد  و  ضدیت)  آغاز  همان  از  معنا  که  است  شکل  این  به  روایت  نهایی

  گردد می  تولید  سوژه،  ياولیه  وضعیت  شدنمشخص  با  ،(شودمی  طنز  موقعیت  ایجاد  سبب

  دارد؛  ادامه همچنان ابژه، به نرسیدن یا رسیدن زمان تا سوژه مسیر طول  در جریان، این و

 .  گرفت نظر در را متعددي  معانی  توانمی روایت انتزاعی  ساختارهاي براي بنابراین
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  مشخص   قبل  از  ايبرنامه  اساس  بر  خود  حرکت  مسیر  در  ابتدا  سوژه  طنز،  ساختار  در

 رقم   برایش  ناگهانی  معانی  آن  در   که  شودمی  مواجه   آشفته  دنیایی   با  بلکه  رود؛نمی  پیش

  سیاسی   اجتماعی،  زندگی  هاي ناهنجاري  ابژه،  سوي  به  خود  پیشروي   مسیر  در  و  خوردمی

  در.  شودمی  روایت   در  پویایی  و  ناپایدار   سیال،   معانی   تولید   سبب  اطراف،  فرهنگی   و

  اوضاع   تغییر  مانند-  معیّنیازپیش  معنایی   عامل   روزمره،  زندگی  مقابل  در   طنز،  روایت

  «خنده»  معناشناسینشانه  و  گیردمی  قرار  سوژه  کنشِ  مسیر  در  -جامعه  فرهنگی  و  اقتصادي

 . زندمی رقم روایت ساختار در را

  به   را  چیزهمه  اجتماعی،  و  فردي  تعادل   واالي  ارزش  و  هدف   به  رسیدن  براي  سوژه،

. کندمی  بیان  شماريبی  معنایی  هايتکانه  با   را  روایت  مسیر،  این  در  و  گیردمی  انتقاد  باد

  هایی روایت  انتزاعی  ساختار  در  موجود  معنایی  نمایش  براي  فقط  گریماس،  «معنایی   مربع»

 شود،می  ترسیم  آن  يوسیلهبه  که  معانی  و  دارد  کاربرد  روایی  معناشناسی  ينشانه  قالب  با

  مربع»  روایت،  پویاییِ  و  سیال   معانی  نمایش  براي  منظور  همین  به  و  هستند  منجمد  و  ثابت

 در   گریماس،.  کندمی  پیشنهاد  است،  روایت  در  معنایی  نوسان  يدهندهنشان  که  را  «تنشی

  سطح   از  را  هاروایت  که  است  آن  پی  در  و  پردازدمی  متن  ساختِژرف  بررسی  به  مسیر  این

  زمین   يکره  از  پیام»  عنوان  با  حالت،  ابوالقاسم  شعر  در.  کند  استخراج  تقابلی  تفکر  زیرین

 :شودمی آغاز مرکزي و اصلی  مفهوم  یک از  چیزهمه «ماه يکره به

ـ ام تو  دست از گر ماه اي  آید  بشر پاي تو  خاک  بر که  ذارـــ مگ        دــبرآی روزــ

 درآید  بچه نـای  تو آغوش در ذار ــ مگ       استخرابی فکر  جا همه در زمین فرزند

 آید  شر و ورـش  عقبش آید بشر  اـهرج        وال ــم به  هـــک آنجا بشر درآید مگذار

 آید  در به شـدست ز تو  داد که فرداست       پاي  نهد ارغه این  گر تو  خاک به امروز

 د ـ آی بیدادگر و شـ کآدم هـــقافل  دــص      جا دانـب  جاي این از  ناگاه که  فرداست

 آید  خر مفت و خورمفت هم پی  سویت       تــچنگ  ز دـ درآرن مفت  را تو  خاک تا

 سرآید  تو صفاي و صلح  و خوشی عمر      جنگ شود پاي   بر تو  خاک سر به کمکم

ـ تب و تیر  و آید توپ  و آید مین       اتــسوغ  تو به دنــ متم انــآدمی زین  آید  رــ
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 آید  رــجگ خون و آید آه و آید  اشک      قحطی و  بیماري و آید جهل و آید  فقر 

 آید  ورــجان این تو پیش  در که مگذار       نخواهی رنج  و رـــ دردس رـــ اگ ماه اي

 آید  قمر قرص  دامن در چو خوشبخت      گردد که  کرده گمان تـــ بدبخ آدم این

 د ــدرآی تو ارـکن به چون کند  بدبخت      نیز  تورا لیک  او نخواهدشدن خوشبخت 

 ( 176: 1362 حالت،)

  سلوک   طلب  نوعی  به  است؛   افالک  به  خاک  از  هجرت  و  انسان  خیالیِ  سفر  مفهوم،  این

  گري کنش  از  حکایت  شعر،  کلّی  روند.  است  کشانده  نابودي  يورطه  به  را  زمین  که  انسانی

  طغیانگر انسان است؛  سیرآفاقی دنبال به زمین، خرابی از رهایی  طلب  به که  دارد( انسان)

  نقصان   وضعیت  در  روحی  نظر   از  زیرا   رود؛می  شمار   به  «شَوِشی»   عامل  آغاز  در  ویرانگر   و

(manqué)  روایات   اکثر  که  است  معتقد(  1987)  معنا  نقصان  کتاب  در  گریماس .  دارد  قرار  

  «تحولی  فزایندي»  در  تا  کندمی  سعی  روایت  قهرمان  و  شوند می  آغاز  طرحی  چنین  با

(Arcoursnarratie  )(.  79:  1388  وفایی،  و  شعیري.  رک)  دهد  تغییر  را  موجود  وضع

  عنوان به  آغاز  در  و  است   زدهدل   و  آزرده  موجود،  وضعیت  از   که  فردي  عنوانبه  شاعر،

  لحنی   با  که  شودمی سبب  امر  همین  و  گیرد  می قرار  خاکی ي کره  بد  وضعیت  در  شَوِشگر

 : دارد برحذر بشر نوع عصیانگري  از را  ماه خطابی،

 آید  بشر  پاي تو خاک  بر که  مگذار           برآید امروز  تو  دست از  گر ماه  اي   

 ( 176: 1362 حالت،)

  تمسخرآمیز   لحنی  با  ناراحتی  درنهایت  را  بشر  نوع  با  خود  بیگانگی  احساس  شاعر،

 :کندمی بیان

 آید  شر و شور  عقبش آید بشر جا هر        موال  به که آنجا بشر آید بشر درآید مگذار  

 (همان)

  فراهم   را  او  برانگیزيفتنه  يزمینه  بشر،  طلبیصلح  و  آرامش  نبود  یعنی  الزامات؛  نقض

  فراهم   را  ماه  يکره  سوي  به  بشر  حرکت  فرایند  معنایی،  مربع  که  جایی  تا  است  ساخته

  حرکت   فرایند  به  ترجامع  و  ترکلی  نگاه  با  اگر  شده،گفته  توضیحات  بهتوجهبا.  است  آورده
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  بشر  حرکت  باعث صلح نقصِ  شویممی متوجه کنیم، دقت ماه  يکره  بر سلطه براي بشر

 :بگوید چنین که شودمی  سبب  امر همین. است شده منجر  دیگر اقلیمی به او رفتن و

   درآید به دستش ز تو  داد که  فرداست          پاي  نهد  ارغه این اگر  تو  خاک به امروز

 (همان)

.  رک)  است  گفتمانی  ناسازگاري   یا  معنایی  گفتمان  شگرد  نیرومندترین  از  یکی  طنز

  هاي هنجارينابه  از   سخن   طنز   گفتمان  حالت،   شعر   در(.  386:  1390  رودمعجنی،   فتوحی

  به   را  خویش  اعتراض   حالت.  است  شوریده  هاآن  علیه   شاعر   که   دارد  خاصی  اجتماعی

 .  است ساخته برمال خواننده براي تندیده،همدر عناصري   ناسازگاري و ناهماهنگی کمک

  روحی   نظر  از   زیرا   رود؛ می  شمار  به   شوشی   عامل  شعر،  ابتداي  در   اخاللگر  و   خاطی   بشر 

  در  نقصان . است  شده   میلی بی   و   رخوت   دچار   و   گرفته   قرار  سامانی نابه   و   نقصان  وضعیت   در 

  طنزپرداز،   ي نویسنده   یا   شاعر   شود، می   ظاهر   متفاوتی   و   مختلف   هاي صورت به   طنز،   اشعار 

  در   است،   گریزان   آن   از   بشر   که   را ...  و   تنهایی   آشوب،   جنگ،   بیماري،   فقر،   چون   عواملی 

 . دهد می   قرار   مدنظر   بهتر   وضعیت   به   فعلی   وضعیت   از   تغییر   براي   تحولی،   فرایندي 

. است   «خواستن »   مؤثر  فعل  نقض   است،   آشکار  شعر   سرتاسر   در   که   زبانی  مهم   ي نکته 

 کشید،   ویرانی   به  را   زمین   اینکه   از   بعد   دارد  قصد   خود،   مجدد  شادابی   و   پویایی  براي   کنشگر، 

 براي  انرژي   کند،   پیدا   کاهش   یا   شود   نقض   اگر   «خواستن   و   قصد »  این .  کند   سفر   ماه   به 

 این موتور   یعنی شود؛ می  بسته   کنش  بر  راه   ترتیب   این به   و   سلب  بعدي  ي نقطه   به  حرکت 

 يخواسته  این   بر  را  راه  اجتماعی،   ناصح  و  منتقد  یک  مقام  در شاعر . است  «خواستن»  کنش 

 قرار  نظر   در   خویش   براي   انسان   که   اي تازه   مأواي   عنوان به   ماه   از   و   بندد می   ذهن   در   بشر 

 : زیرا   دهد؛   رخ  ناگوار  اتفاق   این نگذارد   که   کند می   درخواست  خطابی  لحنی   با   داده، 

 آید  بیدادگر  و کشآدم قافله  صد             جا بدان جاي این از  ناگاه که  فرداست

 (همان)

  این  در.  گیردمی  قرار  تقابل  در  شاعر  «نخواستن»  با  بشر   «خواستن»  ترتیب،  بدین  و

  و   دارد  خویش  وضعیت  تغییر   به  میل  زندگی،  یکنواختی  بهتوجهبا  «کنشگر»  انسان  شعر،
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  بدل  شرور  موجودي  به  وي  زیرا  دارد؛  دنیا  تمام  خرابی  به  تصمیم   «بایستن»  اصل  اساس  بر

   که دهدمی هشدار ماه به  چنین این شاعر و است شده

 آید   خرمفت  و  خورمفت  هم   پی سویت             چنگت ز  درآرند  مفت  را   تو خاک  تا   

 (همان)

  نبود   جهل،   فقر،   قحطی،   بیماري،   رقابت،   معاصر،   جهان   شدن ویران   زندگی،   یکنواختی 

  از   رفتن   فکر   به   آنان   اند شده   سبب   که   هستند   نقصانی   عوامل   جمله   از   همه   برابري   و   صلح 

  افعال »   از   نویسنده   گفتمانی،   معناشناسی نشانه   در   و   بیفتند   دیگري   ي کره   بر   سکونت   و   زمین 

  عمل  تحقق   باعث   مستقیم   طور به   خود   که   هستند   افعالی   مؤثر،   افعال .  جوید   می   بهره   «مؤثر 

  با   کنش،   یا   عمل   که   شوند می   سبب   و   گذارند می   تأثیر   کنشی   فعل   یا   گزاره   بر   اما   شوند؛ نمی 

  است   ممکن   مؤثر،   هرفعل   که   کرد   توجه   نیز   نکته   این   به   باید   البته   شوند،   محقق   خاصی    شرایط 

  مانند   هایی قالب   در   است   ممکن   «توانستن »   مثال   عنوان به   کند؛   جلوه   متفاوت   بیانی   قالب   در 

  شاعر   شعر،   این   در .  شود   گرفته   کار   به   آن   امثال   و   داشتن شایستگی   داشتن، کارایی   قادربودن، 

  آن  عواقب   و  جنگ  از   او   ببیند،  خود  روي  پیش   را  آشوبگر  و  ریز خون  بشر  خواهد نمی  دیگر 

  ویرانی   براي   بشر   «خواستن »  تا  است  تالش  در   و   است  شده  خسته   معاصر  انسان  رحمی بی   و 

  دیگر،  طرف   از . شود   رؤیاهایش  تحقق   مانع   و  کند   تبدیل   «نخواستن »  به  را   عالم   و  نقاط   سایر 

  مصمم   زمین   خاک   ترک   براي   خود   تصمیم   در   را (  معاصر   انسان )   کنشگر   که   جبري   و   ضرورت 

  کندندل   و   مهاجرت  ضرورت   و   «بایستن »  همین  و   است  زمین   نابودي  از   ترس  است،  ساخته 

  خواهی زیاده  از  ناشی   را   امر  این  شاعر  سویی،  از . است  شده  او  حرکت   اصلی  موتور  زمین،   از 

 : است   آسمان   نابودي   دنبال   به   جهان،   نابودي   از   پس   اکنون   که   بشري   داند، می   بشر 

 سرآید  تو  صفاي  و  صلح   و خوشی  عمر            جنگ  شود پاي بر  تو   خاک   سر  به  کمکم

 (همان)                    

  طلبصلح   قشر  ي نماینده  عنوان به  شاعر   مخالفت   و  بایستن  / توانستن   سر   بر  درگیري  این 

  شده   کالم   پویایی   تضمین   باعث   است،   آگاه   امروزي   انسان   کارهاي   عاقبت   از   که   فرهیخته   و 

  موجود   هاي خوبی   تمام   نابودي   سمت   به (  کنشگر )   انسان   قطعًا  بود،   این   از   غیر   اگر   زیرا   است؛ 
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  گفتمانی  تا   کند   پیدا  ادامه   و  باشد  اي واقعه  باید  گفتمانی،  معناشناسی نشانه   در . کرد می   حرکت 

  تصمیم   که   است   خواننده   این   «نخواستن »   و   «بایستن »   بین   فعلی   کشمکش   در .  شود   ایجاد   آن   از 

  اجتماعی  مصلح   یک   مقام   در   شاعر   زیرا .  نه   یا   زند   دست اقدامی   چنین   به   بشر   آیا   که   گیرد می 

 : دهد می   هشدار   دیگر   ي کره   روي   بر   بشر   نهادن پاي   عواقب   از 

 آید  تبر و تیر  و آید توپ  و آید مین             سوغات تو به متمدن آدمیان زین

 (همان)

  به   کرد؛  تعبیر  میل  مجازي  ظهور   به  مکان  نقل   از   توانمی  که  است  معتقد  گریماس،

  کنشگر   که  است  مطرح  «خواستن »مؤثر  فعل  از  پویایی  شکل  جایی،جابه  در  سخن،  دیگر

  مفعولی  به  دستیابی  دلیلبه  مکان  نقل(.  132:  1389  گریماس،.  رک)  است  مسلّح  آن  به

.  است  یافته  دیگر  معنایی  «ارزش »  شعر  این  طنز  ساختار  در  اما  پذیرد؛می  صورت  ارزشی

  براي   شاعر  که  است  شده  سبب   و  ساخته  مقدم  «خواستن»   بر  را  «باید»  ویرانی  از  ترس

  شاعر   دید،  باید  حال .  سازد  منصرف  رفتن  از  را  کنشگر  دوباره،  ویرانیِ  این  از  جلوگیري

  توجیهاتی  چه حاضر، حال   جهان در هایشویرانگري يادامه از  بشر ساختنپشیمان  براي

  ماه   با   تشخیص   و  مکنیه   ي استعاره  ادبی  صنایع   قالب   در  ابتدا   شاعر  گیرد؛ می  کار   به  را

  تواند می  «اگر»   که  خواهدمی  وي  از  درخواست  چهارچوب  در  و  کندمی  صحبت  به  شروع

  چندان  امر  این  تحقق  از  دل   در  گرچه.  کند  سدّ  ماه  نابودي  به  دستیابی  براي  را  بشر  راه

  دست  از گر ماه  اي»: سازدمی مطرح را دلی دو و تردید این  «اگر» قید با و نیست مطمئن

 مطرح   را  ايدوگانه  اطالعاتی  بُعد  «ماه»  با   شاعر  طنزآمیز  يمکالمه  این .  «برآید  امروز  تو

  حاضر   نقصان  رفع  براي  شاعر  که  یابدمی  اطالع(  خوانگفته)  مخاطب  سو،یک  از  سازد؛می

  سوي   از   و  کند   گوشزد  وي  به   را  او  رفتار   مشکالت  و  معایب  که  است  تالش  در   کنشگر

  از   حجم  این  برابر  در  است  روایت  این  عوامل  از  که(  ماه)  کالمی  درون  مخاطب  دیگر،

  است   شده  سبب  آنچه  رسدمی  نظر  به.  کندمی  سکوت  فقط  شاعر،  دادنآگاهی  و  اعتراضات

  و   شِکوه  حجم  که   است   آن  یابد  جلوه  و  بروز  شعر  در  متکلم  تنها  عنوانبه  شاعر   تا

  تا   شود می  سبب  مسئله   همین  و  است  زیاد  معاصر   بشر  هاي خرابی  از   شاعر  مندي گالیه
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  ي دامنه  پایانی،  ابیات  تا  بلکه  نشود،  پیدا  ماه  گوییپاسخ  براي  مجالی  تنهانه  شعر  پایان

  رفتن   از  انسان  نیت  و  قصد  بیان  با  بیت  این  در  شاعر  کالم  پویایی.  نشود  تمام  او  اعتراض

 :شودمی مشخص ماه به

 آید  قمر  قرص دامن در  چو خوشبخت        گردد که کرده  گمان بدبخت آدم این     

 ( 176: 1362 حالت،)

  معتقد   گریماس،.  دهدمی  تشکیل  را  گریماس  معناشناسینشانه  اساس  و  پایه  «شدن»

  انسان )  کنشگر  قصد  شعر،  این  در.  دهد  رخ  تغییري  که  آید می  پدید  هنگامی  معنا  است

  قصدي   چنین.  است  آن  هايکامیتلخ  و  کنونی  زندگی  یکنواختی  از  «شدن»  رها(  معاصر

  رو روبه  نقصان  با  او  زندگی  اینکه  از  کنشگر  اینکه  یکی:  است  مطلب  دو  يدهندهنشان

 و   است  برنداشته  گامی  آن  اصالح  و  نقصان  رفع  براي  اینکه،  دیگر  و  است  آگاه  است،

  ي برنامه  هرنوع  از  خارج  کنشگر،.  داندمی  زمین  ترک  در  را  خویش  فعلی  حیات

  رفتن   و  رهاشدن  خواستار   و  شودمی  ظاهر  باکیبی  یاغی  مقام  در  اي،شدهتعیینازپیش

  در   توانمی  را  آن  علت  که  است  کرده  ایجاد  شاعر  در  را  تنش   نوعی  رهاشدن،  این.  است

  با   نیرو  مجموعه  دو  قصد،  هر  در  که  گرفت  نتیجه  توانمی  بنابراین،.  دانست  وي  «ترس»

  سو   دیگر   از  و  معاصر  بشر  هايخواسته  و  «موافق  نیروهاي»  سویک  از   ستیزند؛  در  هم

  در   و.  طلبصلح  و  فرهیخته  قشر  ينماینده  عنوانبه  شاعر  هشدار  و  «مخالف  نیروهاي»

  کنشگر،   راه  سر  در  قرارگرفتن  با  و  کندمی  ایفا  را  مخالف  نیروهاي  نقش  شاعر  شعر،  این

 : دارد را او کردنمنصرف  قصد

 آید  جانور این تو  پیش در که مگذار                نخواهی رنج  و دردسر اگر ماه اي

 ( 1760: 1362 حالت،)

  شود می   سبب   مسئله   این   و   است   استوار   تقابل   و   تضاد   بر   طنز   انواع   اصلی   هاي بنیان   از   یکی 

  ي تجربه   و   دانش   اساس   بر   که   بگردد   مفاهیمی   و   ها واژه   دنبال   به   اول   ي وهله   در   خواننده   که 

  ظرفیت   که   هایی واژه   یا   باشند   داشته   را   یکدیگر   با   قرارگرفتن   تقابل   در   ظرفیت   زبانی، 

  خویش،   زبانی   ي تجربه   و   دانش   به   توجه   با   بنابراین   دارند؛   را   متقابل   هاي ایده   آوردن وجود به 
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  از   اي مجموعه   سمت به   را   او   متن   در   موجود   هاي انگاره   که   شد   خواهد   متوجه   آغاز   همان   از 

 .  شود   منتقل (  مخاطب )   وي   به   متن،   طنز   توانش   شود، می   سبب   که   داد   خواهد   سوق   تضادها 

  یا   شود  چیزي  حضور  متوجه(  شاعر)  پردازگفته  است  شده  سبب  که   اياولیه  کشش

  گیري موضع  یک  از  که  است  ادراکیحسی  يرابطه  از  ناشی  شود،  حساس  آن  به  نست

  حساسیت   یعنی  مسئله،  همین  و  است  گرفته  شکل  کنونی،  جهانِ   انسان  ویرانگري  به  خاص

  چون   هاییواژه.  است  شده  طنزآمیز  موقعیت  ایجاد  سبب  «هاارزش»   فروریختن  به  وي

 آدمیان »  طنزآمیز  عبارت  با   که  زمانی  «بیدادگر   و  آدمکش  ارغه،  خر،مفت  خور،مفت»

  عناصري   پرداز،گفته  کنند؛می  نمایان  را  شاعر  تلخ  يخنده  اوج  ، شوندمی  جمع!!!«  متمدن

  یکدیگر   با   «تقابل»  در  تنشی  فضاي  در  که  است  کرده  انتخاب  را  زبان  موجود  عناصر  از

  نباید (  آن  يتهکمیه  ياستعاره  نه  مثبت  معناي  در)  متمدن  انسان  اصواًل  زیرا  اند؛گرفته  قرار

  جهانی   شاعر،   آرمانیِ  جهانِ.  باشد  داشته  قبیل   این   از   اوصافی   و  باشد  خر مفت  و  خور مفت

  اي شیوه  به  زبانی،  ظرایف  و  خود  خاص  هنرمنديِ   کمک  به  شاعر .  است  خشونت  بدون

  طنز   بزنگاه  یا   اوج  با  روایی  سیر  شعر،  تمامی  در  تقریباً   دهد،می  نشان  را  صالح  راه  بلیغ،

 .  شودمی داده نشان «تنشی  مربع»  فرایند يوسیلهبه

  یا  دوتایی  تقابل  مبناي  بر  را  خود  کار  اصلی  يپایه  گریماس   شد،  گفته  که  گونهآن 

  و   ضمنی  معانی  استخراج  به  معناشناسی،نشانه  ابزار   با  و  داد  قرار  معنایی   هايمقوله

  تحلیل   و  تجزیه  دوگانه  هايتقابل  ساختار  در  را  هاآن   و  زد  دست  هاروایت  ساختیژرف

  در   را  نهایی   وضعیت  و  روایت  فاعل،  معنایی  عامل  روایتی  سیر   خط  گرفتن پی  با  و  کرد

 .کرد بیان معنایی  مربع  قالب

  ارتباط   سه  متن،  یعنی  معنادار  مقدماتی  ساختارهاي  شعر   این  طنز  معنایی،  مربع  در

(  ویرانی و آشوبگري) متضاد  نفی از  اندعبارت  که. دارد را  مفهوم تکمیل و تناقض   تضاد،

  شکل   تکمیلی  و  مفهومی   ارتباط   آن،  کمک  به  که (  آرامش  و  صلح )  مثبت  مفهومی   و  واژه  و

 . دهدمی شکل  را طنز روایت «معنایی نردبان» هم، کنار  در مفاهیم  این. است گرفته
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  است  تغییري   ،(ماه  به  رفتن   و  زمین )  «مکانی  شاخص»  طنز   روایت،   این  معنایی  مربع  در

(   معاصر  انسان)  کنشگر   اینکه  نخست:  است  موضوع  دو  بیان  شاعر  «قصدِ . » هدف  و  قصد   با

  سوي   به   حرکت  یعنی  کشش  طنز، ِشعر این  روایت   در  آنکه  دیگر  و  زند  دست  انتخابی  به

  طنز،   روایت   این و  است  گرفته   نشانه  را   کسی  یا  چیزي  کنشگر  گویا .  کند  مطرح را  چیزي

  است   فعلی  مقصد   با  «تقابل»   در  که  مقصدي  کند،می  مطرح  را   «مقصد»  اساسی  يمسئله

 .  زمین با ماه  يمواجهه یعنی

  این  کردیم؛  اشاره  گفتمان  روایت  معناشناسینشانه  فرایند  تعریف  در  که  طورهمان

  وارد  خویش،  شرایط  در  تغییر  ایجاد  براي  کنشگر.  است  تعادل   ریختنهمبه  حاصل  روایت،

  «سازي آماده  آزمون»  نوعی  ترتیب،  این  به  و  شودمی  کالم  تحولی   فرایند  از  مرحله  نخستین

  او .  است خواننده  متقاعدکردن  یعنی   سازيآماده  ي مرحله  در  شاعر .  گذاردمی سر  پشت  را

  کند   مجاب  را  خواننده(  18:  1388  وفایی،  و  شعیري)  «القایی»  گفتمان  بحث  با  خواهدمی

 بنابراین،   آورد؛نمی   بار  به  چیزي   ویرانی  و  خرابی  جز  هم،  دیگر  يکره  به  بشر  رفتن  که

  دو  از  یکی  که   است   القایی  نوع  از  حاضر،  شعر  روایت  در  معنایی   نظام   این   بر  حاکم  تعامل 

  القایی   چنین »  دارد؛  خاصی   کنش  انجام   براي  دیگري   متقاعدکردن  در   سعی  تعامل   طرف 

  تهدید   تحریک،  اغوا،  وسوسه،  چاپلوسی،  راه  از  القا  از  عبارتند  که  دارد  متفاوتی  راهکارهاي

 (. 161: 1390 یارمند، و عباسی) «دادنرشوه یا

(  کنشگر)  معاصر  انسان  آن  در  که  دارد  روندي  از  حکایت  ماه،  با  شاعر  گويوگفت

  قصد  منظور همین به دهد؛  نجات را دنیا تواندمی کند، ترک  را زمین اگر که کندمی حس

  ي مطالعه  براي  بنابراین  است،  سیال   گفتمانی  و  روایت  شعر،  این  روایت.  دارد  را  ماه  به  سفر

  مربع   در.  است  محدود  یا  باز  خوانش  داراي  که  ایمبرده  بهره   تنشی  مربع  از  آن،  در  معنا

 و  شعیري.  رک)  دارد  حضور  همیشگی  صورتبه  معنا  فرایند   در  تغییر  و  تقابل  تنشی،

  چنین .  است  اينشانه  مطالعات  در   «کسی»   حضور  نوعی   تنشی،  ي رابطه(.  40:  1388  وفایی،

  است   عاطفی  هايگونه  محور  همان   که فشاره محور  یکی: دارد  قرار محور  دو  بر   ايرابطه

  عاملی   رابطه  این  در  دیگر  عبارت به  شناختی؛  هايگونه  محور  یا  گسترده  محور  دیگري  و
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  ي گونه  دو  تعامل،  همین  اثر   بر .  گیردمی  قرار   تعامل   در  دنیا   با  ادراکی حسی  هايبنیان  با

  که   گیردمی  شکل  تنشی  فرایند  و  گیرندمی  قرار  یکدیگر  با   ارتباط  در  شناختی  و  عاطفی

  جدید  جهان شناخت  و دنیا آخر با تعامل در معاصر انسان شعر،  این در. است سازارزش

  شناخت   ارزش  محور،  دو  این  تعامل  از  دارد؛  «ماه»  به  گرایش  و  گریزدمی  «زمین»  از  و  است

 ماه  و  زمین  ویرانی  بین  يرابطه  مربع  این  در.  گیردمی  شکل   آسایش  و  آرامش  صلح،

  است؛   همسو  ي ارابطه  گفتمان  این  در   تنشی  يرابطه.  است  متقابل  و  دوسویه   ايرابطه

  عنصر   هرچه   برعکس   و  گیرد می  اوج  نیز   کمی  عنصر   گیرد،می  اوج  کیفی  عنصر  هرچه

 .کندمی  سقوط نیز کمی عنصر  کند،می سقوط کیفی

 

 گيری نتيجه. 4

  که   معنا   رخداد .  است  شده  «باز  معنایی  نظام »  گشودن  سبب  حالت،  شعر   در  طنز   گفتمان

 و   است   سیال   و  پویا  بلکه  نیست؛  شده  تمام  و  متوقف  است،  مدرن  عصر  انسان  از  انتقاد

  یعنی   تحلیل  موضوعِ  به  و  نباشند  معناشناسی   تحلیل  محل  صرفاً  شعر  این  شود،می  سبب

  شَوِشی   نوع   از   طنز   شناختی  بُعد  شعر،  این  در.  یابد  ارتقا  «بشر  هاي هنجارگریزي  از  انزجار»

  ي رابطه  و  است  موضوع  برابر  در  مخاطب  حضور  شرایط  ي کننده  تعیین  که  شناختی:  است

  جایگاه  در حالت،. کشاند  می  تصویر به  طنزآمیز  انتقادي راه از  را مُدرن   دنیاي با مخاطب 

  خود   مدنظر  هايارزش  یا   ارزش  به  نسبت  را  مخاطب  گفتمان،  فضاي  طریق  از   «پردازگفته»

  مربع   ينظریه  در.  آوَرَد  فراهم  او  اقناع  براي  را  زمینه  حساسیت  ایجاد  با  تا  نموده  حساس

  در   تمام،  تأثیر  و  جلوه  با  ویرانی  از  اينشانه  عنوانبه  زمین  بررسی،  مورد  شعر  معناشناسی

  واحدِ   کلِّ  یک  در  عبارتی،  به  گرفت؛  قرار  ماه  با  تقابل  در  گفتمانی   واحدهاي  و  اجزا  تمام

  مربع   معنایی  فرایند  در  و  اندگرفته  قرار  یکدیگر  مقابل  دوبهدو  که  داریم  اجزایی  معنایی،

  قرار   جزء  و  کل  بین  که  تقابلی  يرابطه.  اندشده  معنا  خلق  سبب  -معنایی  مربع  نه-  تنشی

  اجتماعی،   مصلحِ  عنوانبه  شاعر  و(  معاصر  بشر)  کُنِشگر:  از  است  عبارت  است،  گرفته

 .ویرانی و صلح ماه، و زمین
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 شتیاددا
  ها سال  که  لیتوانیایی  شناسنشانه  و  ساختگرا  شناسزبان   م،1992-1917(  گریماس  آلگرادس).  1 

  اروپایی   ايمولفهتحلیلی  متفکّران  بارزترین  از  بود،  فرانسه  شناسیزبانشناسی  نشانه  مکتب   مدیر

 . رفت می شمار به  معناشناسی در
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