فصلنامة علمي -پژوهشي زبانپژوهی دانشگاه الزهرا
سال ششم ،شمارة  ،12پاییز 1393

ساختگرایی سوسور ،و پیشینه و اهمیت آن
در روششناسی علوم انسانی
خسرو غالمعلیزاده
عامر قیطوری

1

2

تاریخ دریافت3131/2/31 :
تاریخ تصویب3131/31/31 :

چكیده

تأثیر سوسور بر تفکر قرن بیستم و نیز رویکردهای نووی در طااع وة
زبان ،همواره طوردتوجه طتفکران بنام درحوزة علوم انسانی اجتماعی

بوده است .از نظر آنان ،زبانشناسی ساختگرا ،علم اصلی ،فلسفه یوا

نوعی روششناسی است که علوم انسانی و اجتماعی پیوسته انتظارش

را طیکشیدهاند .باوجود صورتگرفت طااع ات بسیار دربارة پیشوینة

زبانشناسی نظری ،برای برقراری پیونود طیوان حووزههوای گونواگون
زبوانشناسووی و بافووت فلسووفیای کوه زطینوة پیوودایآ آنهووا را فووراهم
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دربارة پژوهآهای انجامشده بهزبان فارسی ،طصداق طییابد .هود

از طااع ة حاضر ،بازاندیشوی در آرای سوسوور دربوارة نشوانة زبوانی،
روش خاص ساختگرایی در طااع ة زبان و همچنی آشوکارکوردن

خاوط فکریای است که وی را از سویی ،با خردگرایان و از سووی
دیگر ،با روسو و هگل طرتبط طیکند.

واژههااای كلیاادی :سوواختگرایووی ،روششناسووی ،سوواختار،
نشانهشناسی ،سوسور.

 .1مقدمه

یکی از طهمتری پرسآهایی که از دیرباز ،ذه عاعمان غربی را به خود طشغول کرده ،ایو

است که آیا طیتوان زطینههای انسانی را نیز با استفاده از روش علوم طبی ی طااع وه کورد یوا
خیر .ازطیان فیلسوفان برجسته ،کانت به جدایی علوم انسانی و طبی ی ،ط تقد نبود و تواریخ را

بخشی از طبی ت طیدانست (پاعکینگرن .)22 :3311 ،3باعنودگی علووم طبی وی در سودههوای

پیشی  ،عاعمان حوزة علوم انسانی را نیز به تالش برای تدوی روششناسیای طستقل ترغیب
کرد که علوم انسانی را از علوم طبی ی طتمایز طیکرد .در گذشته ،بحو

جودایی دو بخوآ

عمدة علوم ،اندیشمندان دورة نوکانتی 2را به خود طشغول کرده اسوت و ازجملوه طهومتوری

تالشهای صورتگرفته در ایو حووزه طویتووان تموایزنهوادن طیوان تبیوی و فهوم 1ازسووی
دیلتای 4را ذکر کرد .علوم طبی ی با تبیی و توصیف طبی ت بیرون از وجود انسان سوروکوار

1. Donald E. Polkinghorne
2. Neo-Kantian
3. Explanation and Understanding
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دارند؛ درحاعی که درحوزة تاریخ و بهطور کلی علوم انسانی ،فهم انسان ،طوردتوجوه اسوت

3

(ریکور.)43 :3313 ،2

آنچه سبب اهمیت فراوان نیاز بوه تودوی روشوی طتموایز بورای علووم انسوانی و بوهویوژه
زبانشناسی طیشود ،آطیخت آن با تحوعی بزرگ در تفکر غرب اسوت کوه در ایو تحوول،

انسان و سپس زبان بهعنوان طوضوع طااع ه طارح طیشود .زبانشناسی ساختگرا بوهعنووان

پیآگام طکتبهای زبانشناسی قرن بیستم ،در چنی بافتی زاده شد .آطال علوم انسانی برای

دستیافت به طبنای روششناختیای علمی و رویآوردن فیلسوفان و اندیشمندان غورب بوه
زبان ،دو عاطل طهم به شمار طیروند که بر زبانشناسی اثر گذاشته و درعی حال ،از آن اثور
پذیرفتهاند .همانگونه که در اداطه خوواهیم دیود ،سواختگرایو سوسوور بوهعنووان روشوی
طتمایز برای طااع ه در حوزة علوم انسانی و اجتماعی ،طوردتوجه بیشتر اندیشمندان اروپوایی
بوده است .ای طکتب جدید از سویی ،طتکوی بوه جاط وهشناسوی دورخویم اسوت و از سووی
دیگر ،بهواساة ت ریف خاص سوسور از طفهوم نشانة زبانی ،با فیلسووفانی برجسوته همچوون
هگل و ژان ژاك روسو طرتبط طیشود؛ همچنوی طتکویدانسوت تفکور و طفواهیم ذهنوی بوه
ساختار زبان ،سوسور را با طیفی گسترده از فیلسوفان و بهویژه عقلگرایان پیوند طیدهد.
 .2ساختگرایی بهعنوان روشی متمایز

1

ساختگرایی سوسور ،آشکارا در سنت غرب و بهویوژه تفکور قوارهای ریشوه دارد؛ اطوا در
یك ویژگی طهم طیتوان آن را از طکتبهای پیشی و ط اصر ،طتفواوت دانسوت .ایو وجوه

تمایز ،عبارت از طفهوم تفاوت 4و سواختار راباوهاى 5اسوت کوه هووکس ،6بیوان آن ازسووی
سوسور را انقالبی درعرصة طااع ات زبان بهشمار آورده و گفته است« :کار انقالبوی سوسوور
 .3چنانکه پوعینگورن گفته است ،چند دهه پیآاز دیلتوای تواریخشناسوی آعموانی ،یوهوان گوسوتاو درویسو  ،نخسوتی

کسی بود که در سال 3151م .روشهای دوگانة علوم طبی وی و علووم انسوانی را طاورح کورد .وی نخسوتی روش را بوا

استفاده از تبیی و روش دوم را با استفاده از فهم شناسایی طیکرد (.)22 :3311
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در طااع ة زبان ،در رد دیدگاه جوهری 3زبان و طرح یوك دیودگاه راباوهای اسوت» (.)33 :3311
طراد از دیدگاه راباهای ،آن است که هر پدیده نه بهتنهایی و بوراسوا
براسا

آنچوه هسوت ،بلکوه

آنچه دیگری نیست ،ت ریف طیشود و بدی ترتیب:
در زبان ،چیزی جز تفاوتها وجود ندارد .از ای طهمتر ،الزطة یوك تفواوت ،ط مووالا
وجوود عناصور طتبتوی اسوت کووه افتوراق طیانشوان برقورار طوویشوود؛ اطوا در زبوان ،فقووط
تفاوتهاى عارى از عناصر طتبت وجود دارند .چه ط نی را درنظر بگیریم وچه صورت
را ،زبان نه دربرگیرندة طفاهیم است ونه دربرگیرنودة آواهوایی کوه پویآاز نظوام زبوان
وجود داشته باشند .زبان تنها تفاوتهای طفاهیم و تفاوتهوای آواهوای ناشوی از نظوام
خود را دربر طیگیرد (سوسور.)311 :3111 ،

بنابرای  ،تفاوت ،آن چیزی است که هویوت عناصور سوازندة سواختار را تشوکیل طویدهود و
درواقع ،بر خود عناصر ساختار پیشی طیگیرد؛ بدان ط نا که ساختار ،عبوارت از طجموعوهای
از عناصر خاعی یا طنفی است که طتکی بر تفاوتاند .هر عنصر در هر ساحی ،اعمّاز طفهووم
یا صورت آوایی ،زاییدة ساختار است و پیآاز آن و جدا از آن وجود ندارد.

چنانکه طیدانیم ،ای ساختار راباهای ،نظام زبان یا النگ 2دانشی است کوه اجتمواع در

فرد ودی ه طیگذارد؛ دربرابر گفتار یا پارول 1که عبارت است از کاربرد زبان ازسووی اهول

زبان در زندگی روزطره .در اینجوا ،سوسوور دانوآ زبوان را حقیقتوی اجتمواعی طاواب نظور

دورخیم ط رفی کرده است (سمپسوون)41 :3311 ،4؛ زیورا فورد در ایو حقیقوت اجتمواعی،
هیچگونه دخلوتصرفی نمیکند .دورخیم و سوسور درزطرة دستهای از اندیشمندان قوارهای
قرار دارند که هارعند 5از آنان ،باعنووان ابَرسواختگرایوان 6یواد کورده اسوت ( .)3 :3311در
اینجا ،نقآ انسان در اجتماع ،صرفاا ازنوع پذیرنده است .در تفکور عرفوی ،ط مووالا انسوان و
ذه  ،پیآاز آنچه در جهان بهعنوان جاط ه یا زبان داریم ،قورار طویگیرنود؛ همچنوانکوه در

1. Substancial
2. Langue
3. Parole
4. Geoffrey Sampson
5. R. Harland
6. Superstructuralists
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تفکر انگلوساکسونی ،فرد جاط ه را طیسازد؛ اعبته ایو راباوه درظور ابرسواختگرایوان کوه
طیفی گسترده از اندیشمندان قرن بیستم را تشکیل طیدهند ،وارونه طیشوود؛ بوهطووری کوه
طتالا بهعقیدة سوسور ،جاط ه و زبان پیآاز فرد و گفتارش قرار طیگیرند حقیقوت اجتمواعی
زبان ،پیآازگفتار فرد واقع طیشود و آن را اطکانپوذیر طویکنود؛ بوه هموی صوورت ،فورد
همواره طقهور جاط ه و زبان است.
یکی از نکات برجسته در آرای سوسور ،نقآ ساختار زبان در راباه بوا تفکور ازدیودگاه
اوست .بهباور ای دانشمند:
ازدیدگاه ذهنی ،اندیشة طا جدا از بیانآ ازطری واژهها ،چیزی جز تودهای بیشوکل و
ناطشخص نیست .فالسفه و زبانشناسان همیشه در پذیرفت ای اطر ،همزبان بودهاند که
طووا بوودون یوواری نشووانههووا ،از تفوواوت دو اندیشوه بووهگونووهای روشو و پایوودار ،نوواتوان
طیطاندیم؛ زیرا اندیشه به خودی خود ،همچون ابری است که حدود هیچ چیز در آن،
ط یّ نیست .برای انسان ،اندیشههوای ازپویآسواخته وجوود نودارد و هویچ چیوز قبولاز

پدیدارشدن زبان ،طشخص نیست (سوسور.)363 :3111 ،
اعتقاد به جایگاه طمتاز زبوان ،سوسوور را بوه طیفوی گسوترده از فیلسووفان قواره همچوون

گاداطر -3که زبان را طهمتری دارایی انسوان در جهوان دانسوته (طادیسوون -)133 :3334 ،2و

دریدا -1که جهان را همچون طتنی درنظر آورده است -طتصل طویکنود؛ هورچنود هماننودی

تفکر سوسور دربارة زبان ،با اندیشة زبانشناسانی همچون چاطسکی -4که روش خاص خود
را چیزی جز احیای زبانشناسی دکارتی ندانسته -بسیار طهمتر است .ازنظر دکارت ،تفواوت

اساسی انسان و حیوان ،در زبان و نیز قابلیت توعید عبارتهایی جدید ،نهفته است که بیوانگر
افکار جدیدند و با بافتهای نو تناسب دارند .توانایی بهکارگیری زبوان ،طووهبتی اسوت کوه
هوویچ بشووری حتووی کوومهوووشتووری انسووان از آن ،بوویبهووره نیسووت (چاطسووکی53 :2112 ،؛
دبیرطقدم :3111 ،فصل  .)4همگام با دکارت و بیشتر زبوانشناسوان خردگورا ،چاطسوکی نیوز
1. Gadamer
2. G.B. Madison
3. J. Derrida
4. N. Chomsky
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تمام تالش خود را برای استدالل دربارة وجود حقیقوت «ذهو » صور

کورده اسوت کوه بوا

توسل به «جسم» و طفاهیم طربوط به آن ،هیچ توضیحی نمییابد .ازنظر چاطسکی ،دکارتیها
بر ای طسهله تأکید طیکردند که نظریة جسم طادی ،حتی بهشکل تقویتشوده و فراگیورش،
قادر به توضیحدادن حقای درونی و ذهنوی نیسوت و هموی عاطول ،توسول بوه اصولی کواطالا
جدید یا عنصر دوطی با جوهر تفکر را ضرورت طیبخشد (چاطسکی .)5 :2116 ،ایو اصول
جدید ،جنبهای زایا دارد که طیتوان آن را بهروشنی در جنبوة زایوای کواربرد زبوان طشواهده
کرد (همان)6 :؛ به عبارت سادهتر ،زبان ی نی ابزار تفکر خالق و همی طسوهله ،چاطسوکی را
از توصیف صِر

زبان ،بهسوی کاویدن ذهو و سواختار شوناخت سووق داده اسوت .ازنظور

وی« ،طااع ة ساختار زبان ،ویژگیهای ذه را آشکار طیسازد» (همان).
اعتقاد به چنی جایگاهی برای اندیشمندان ای دوران ،طسهلهای طتداول اسوت؛ بواوجوود
ای  ،در اندیشة سوسور ،اتکای تفکر بوه زبوان ،هرگوز بوه تقویوت «طو » اندیشوندة دکوارتی
نمیانجاطد و ای تفاوت آشکار ،سوسور را دربرابر عقلگرایان قرار طیدهود .ایو تفواوت،
دو دعیل طهوم دارد :نخسوت ،آنکوه سواختار زبوان ،دانشوی اسوت اجتمواعی کوه فورد در آن

دخلوتصرفی نمیکند و بنابرای  ،اقتدار فرد یا عقل ،ط نایی ندارد؛ دعیل دوم و طهومتور ،آن
است که براسا

آنچه گفتیم ،ساختار زبان ،تفکر را ساطان طیبخشد و از آنجا کوه سواختار

زبانهای گوناگون با یکدیگر طتفاوتاند ،اهل زبانهای طختلف نیز بهصورتهایی طتفواوت

فکر طیکنند .دعیل دوم را کاعر 3و برخوی طنتقودان همچوون نووریس طاورح کوردهانود و بوا
استفاده از آن طیتوان طیان ساختگرایی و نظریة نسبیت ساپیر-ور  ،راباهای برقرار کورد
(نوریس.)5 :3312 ،2

کاعر راباة طهم دیگری طیان سواختگرایوی سوسووری و فیلسوو

کانت 1برقرار کرده است .براسا

ایودهآعیسوت ،ی نوی

آنچه نوریس گفته ،نزد آنان کوه اعتبوار سواختگرایوی،

طوردپرسآ است ،ساختگرایی بوهعنووان کانوتگرایوی 4بودون خوودِ اسوت الیی توصویف

طیشود (نوریس .)1 :3312 ،همانگونه که طیدانیم ،نظریة کانت دربارة شوناخت و دانوآ،
1. Jonathan Culler
2. Christopher Norris
3. Immanuel Kant
4. Kantianism
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تالشی بود دربرابر شكآوری هیوم که دستیابی به دانشوی طوتق دربوارة جهوان خوارر را
غیرطمک طیدانست .نوآوری کانت ،آن بود که راباوهای طیوان دریافوتهوای طوا از جهوان
خارر و اصول یا حقای پیآدادة ذهنی ایجاد کرد .ذه با بهورهگیوری از قواعود پویآدادة
خود ،دریافتهای خارجی را بهصورت طفاهیم ذهنی ساطان طیبخشد .کانت بر ایو اعتقواد
اصرار طیکرد که پیآاز پرداخت به جهان واقع باید ظرفیت شوناخت ،طووردتوجوه فالسوفه
باشد؛ اعبته ای اندیشه بهط نای اطکوان دسوتیوابی طسوتقیم و بویواسواه بوه واق یوت نیسوت؛
همانگونه که خرد ناب نیز بویط ناسوت .بوهگفتوة کانوت ،پرنودة سوبكبواعی کوه در پورواز
راحتآ هوا را طیشکافد و طقاوطت آن را حس طیکند ،طمک است تصور کند در فضوای
بیهوا ،راحتتر و سریعتر پرواز خواهد کرد (کانت .)6 :3141 ،راباة ذهو و جهوان واقوع
نیز همی گونه است.
باوجود ای  ،بهت بیر کاعر ،آنچه وی جدایی شوكآورانوه طیوان واق یوت و ذهو ط رفوی
کرده است ،در ساختگرایی تکرار طیشود؛ بدی ترتیب ،همانگونه که کانت ،دستیوابی
به دانآ بیواساه را بدان سبب که دریافوتهوای طحسوو

از جهوان خوارر بوا اسوتفاده از

قواعد پیآدادة عقل ،به طفاهیم ذهنی تبدیل طیشوند ،غیرطمک طیدانست ،سوسور نیوز بوا
اذعان به وابستگی تفکر و دانآ طا از جهان به ساختار و اعتقواد بوه طاهیوت قوراردادی نشوانة
زبانی که نافی هرگونه راباة طستقیم طیان واژهها و واق یت اسوت ،سواختگرایوی را بوهروی
نسبیت گشود؛ به همی ترتیب ،ط نا نیز طحصول یك نظام راباهای طبتنیبر تفاوت است کوه
بهگونهای طؤثر ،شیوههای تفکر و ادراك طا را ت یوی طویکنود (کانوت)4 :3141،؛ بواوجوود
ای  ،طیان کانت و سوسور ،جهانی فاصله است .ناطمک بوودن دسوترسوی بوه دریافوتهوای
حسی بیواساه ،کانت را به نسبیت در تفکر نزدیك نمیکند؛ زیرا قواعد پویآدادة عقلو ،

بر ساختار راباوهای ،طتکوی نیسوتند و از هموی روی ،خوود اسوت الیی 3کانوت ،طقتودر بواقی
طیطاند؛ به عبارت دیگر ،جایگاه طمتاز زبان در اندیشة سوسور ،احتماالا به طهمترجلووهدادن
عقل دربرابر تجربه طیانجاطد؛ اطا طمکو اسوت اقتودار عقول و «طو » اندیشونده را بوه ورطوة
نسبیگرایی بکشاند.
1. Transcendental Subject
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شایان ذکر است که طفهوم نسبیت (درصورت اثبات) ،هرگز بوا طاهیوت طااع وة علموی،
ناسووازگار نیسووت و اعتقوواد بووه نسووبیت زبووانی و تفوواوت گسووتردة زبووانهووا ،ویژگووی کلووی
ساختگرایی آطریکایی بهشومار طویرود؛ بواوجوود ایو  ،پورداخت بوه جهوانیهوا و تودوی
نظریهای برای زبان بشر ،به طفهوم طتصور درحوزة زبانشناسوی زایشوی ،در سواختگرایوی،
جایی ندارد.
 .3نشانهشناسی ساختگرا و اثرپذیری از هگل و روسو

یکی از طفاهیم طهمی که سوسور را به تفکر غرب پیوند طیدهد ،تمایزی است که وی طیان

دالّ و طدعول برقرار طیکند .چنانکه طیدانویم ،ایو تقابول ،بوهانودازة فلسوفة یونوان و سونت

رواقی 3قدطت دارد .براسا

آنچه روبینز نوشته است ،رواقیوون «دالّ و طودعول را در زبوان ،از

هم بازشناختند و در ای راه ،شیوهای را دنبال کردند که بهطرزی چشمگیر ،یادآور شویوة سوسوور

اسوت» (روبینز .)42 :3111 ،باوجود ای شباهت آشکار ،بهنظر نمیرسد سوسوور بوهصوورتی
بیواساه ،از رواقیون اعهام گرفته باشد .ژاك دریدا بهعنووان یکوی از فیلسووفان برجسوته در

قرن بیستم که رویکرد فلسفی خود را بور طفهووم سواختار بنوا نهواد ،در بسویاری از آثوارش

کوشیده است زبانشناسی و نشانهشناسی ساختگرا را به طتون برجسوتة فلسوفة غورب پیونود
دهد و در ای طیان ،ت بیر خاص وی از نشانهشناسی هگل و سپس روسو ،اهمیتی ویوژه دارد.

تأثیر هگل بر دریدا در جایجای نوشتههایآ ،بهویژه در حاشیههواى فلسوفه )3312( 2دیوده
طیشود؛ چنانکه بهگفتة دریدا ،1هگل ،نخستی کسی است که تقابول طیوان نشوانه و نمواد را

بهارث طیبرد .همی تقابل ،پساز هگول ،بور دورة زبوانشناسوی عمووطی سوسوور نیوز سوایه
افکنده است .ازنظر دریدا ،نشانهشناسی بهطفهوم طورداستفادة سوسور ،نه در حاشیههوا ،بلکوه

در طرکز طنا هگل قرار دارد؛ افزونبر ای  ،فلسفة ذه هگل ،کل نظریة نشوانه را آنگونوه
که سوسور بیان کرده است ،دربر طیگیرد (برنز.)2 :2111 ،4

1. Stoicism
2. Margins of Philosophy

 .1برای آگاهی از اهمیت زبانشناسی و نشانهشناسی ساختگرا در طتون اثرگذار فلسفة غرب ،به دریودا (،3313 ،3314
 )3312طراج ه کنید.
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براسوا آنچوه برنوز گفتوه اسوت ،هماننودیهوای طوجوود طیوان آرای سوسوور در دورة

زبانشناسی عموطی و ایدههای هگل در فلسفة ذه دربارة طاهیت نشانة زبانی ،شگفتانگیوز
است (برنز .)2 :2111 ،یکی از اصول اساسوی در طتافیزیوك هگول ،آن اسوت کوه جهوان از

افرادی 3تشکیل شده که هرکداطشان طتشکل از دو عنصر اصلیاند :یکی طفهوم کوه ایودهاى

جهانی و کلی است و دیگری عنصری با طاهیت جزئی ،2حسی و طادی .چنانکوه پیداسوت،

هگل در فلسفة ذه  ،واژهها یا نشانة زبوانی را هوویتی واق وی بوه ایو طفهووم خواص درنظور
گرفته است .واژهها ایدههایی کلیاند که با استفاده از یك طوادة خوارجی یوا حسوی توداعی

طیشوند .یك واژه ،همچون دیگر نشانهها ،پیوندی واق ی از دو عنصور ،ی نوی ایودة کلوی و
طادة طحسوسی است که با استفاده از آن تداعی طیشود .ای طوادة طحسوو  ،هموان عنصور
آوایی و شنیداری نشانة زبانی است (همان 1 :و .)4
تمایز طهم دیگر در فلسفة ذه هگل ،طیان نشانه و نماد یا سمبل برقرار طویشوود .سومبل
شیهی خارجی و طتمایز از طا است که با کیفیتو خواص ارتبواط دارد و تصوویری اسوت کوه
راباهای طبی ی و بالفصل ،آن را به ایدهای پیوند طویدهود کوه خوود ،نمواد آن اسوت؛ طوتالا
راباهای طبی ی طیان برخی رنگها با خل وخویی خاص برقرار است و از ایو طیوان ،رنوگ
سیاه با اندوه ،راباهای طبی ی و جهانی دارد (برنز)4 :2111 ،؛ اطا راباة طیان نشوانه و ایودهای
که بیانگر آن است ،به هیچ روی ،ازنووع طبی وی و بالفصول نیسوت .نشوانه بورخوال

نمواد،

«تصویری است که بهعنوان روح و ط نایآ یك بازنمود طسوتقل ذهنوی یافتوه اسوت» (هموان)5 :؛
بدی ترتیب ،بازنمود ط نایی کاطالا طتفواوت از خوودش اسوت .در اینجوا ،هویچگونوه راباوة
طناقی یا عقلی طیان طؤعفة طادی و طؤعفة طفهوطی نشانه وجود نودارد و راباوهای قوراردادی،
دو طؤعفه را به هم پیوند طیدهد .ازنظر هگل ،اصل قراردادیبودن را طیتوان به همة نشانهها
اطالق کرد و به همی دعیل ،ط نا یا دالعت همة نشانهها و ازجملوه نشوانة زبوانی را نمویتووان
صرفاا با توسل به عقل تشخیص داد؛ بلکه باید آن را فراگرفت (همان.)6 :
همانندی آرای یادشده و نشانهشناسی سوسور ،روش بهنظور طویرسود .هموانگونوه کوه
جهان هگل از افرادی تشکیل شده است کوه خوود ،طتشوکل از دو عنصور کلوی و جزئوی یوا
1. Individuals
2. Particular
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طفهوطی و طادیاند ،زبان سوسور نیز ساختاری است از نشانههوایی طتشوکل از دالّ یوا عنصور
آوایی و طدعول یا طحتوا .در هردو نظام فکری ،راباهای قراردادی (نه طبی ی) ،عنصر طوادی
یا آوایی را به عنصر طفهوطی پیوند طیدهد .نکتة طهم دیگر ،ای است که هگول و سوسوور،
هردو ،تمایزی طیان نشانه و نماد قائل شدهاند که با اسوتفاده از دو زبوان تقریبواا همسوان بیوان
شده است .درکنار دیگر همانندیهوا و تفواوتهوایی کوه برنوز از آنهوا یواد کورده اسوت و
پرداخت بدانها در ای پژوهآ نمیگنجد ،طسهلة بسیار بح برانگیوز ،آن اسوت کوه هگول
تنها صورت طادی یا آوایی را قراردادی دانسته که از زبانی به زبان دیگور و از جاط وهای بوه
جاط ة دیگر ،طتفاوت است .عنصر دیگر ،جهانی است و هموواره ثابوت طویطانود .چنوانکوه
پیشتر گفتیم ،برنز برای افزودن بر همانندی اندیشههای هگل و سوسور ،بسیار کوشویده و در
همی راستا ،راباة قراردادیبودن را تنها درسواح دالّ یوا صوورت آوایوی سوسوور پذیرفتوه
است؛ اطا طسهلة طهم ،آن است که آیا طیتوان دو روی نشانه را بودی صوورت ،از هوم جودا

کرد و طفاهیم ذهنی را جهانی و ثابت انگاشت .برنز ظواهراا بوه راباوة زبوان و تفکور در دورة

زبانشناسی عموطی و نیز ای حقیقت که طفاهیم ذهنی ،بیورون و جودا از نظوام زبوان وجوود

ندارند ،چندان توجهی نکرده و ای  ،بدان ط ناست که تفکر نیز در نظوام راباوهای ،طحصوور

است .ای گونه نگرش به زبان و تفکر ،جایی را برای بیوان طفواهیم جهوانی طسوتقل از زبوان،
باقی نمیگذارد.
باوجود تالش برای طارحکردن زبانشناسی بهعنوان علمی دروننگر که باید بوه طااع وة
ساختار درونی زبان ،طحدود شود ،سوسور بوا ت ریوف زبوان بوهعنووان نظواطی از نشوانههوا و
قراردادن زبانشناسوی درچهوارچوب علوم نشوانهشناسوی ،آرای خوود را بوه طتوون فیلسووفان
بزرگ غرب پیوسته است .ای علم دروننگر ،چهارچوب زبانشناسی را درطوینووردد و بوه
علوم انسانی دیگر نیز راه طییابد؛ اطا ای فرارونودگی ،هرگوز بوهط نوای فورارفت از سواختار
سوسوری نیست؛ زیرا نمونههای طختلف ساختگرایی در علوم انسانی و اجتماعی ،ازطریو
پیوست به ساختگرایی ،طااع وة خوود را سواختگورا و دروننگور دانسوتهانود؛ طوتالا دریودا
بهعنوان فیلسو  ،طفهوطی از طت (جهان) بهدست داده است که بهطوازات ساختار راباوهاى
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سوسور طیتوان آن را توضیح داد و بهعلوت هموی دروننگوری و اتکوا بوه طفهووم سواختار
راباهای طیتوان وی را پساساختگرا بهشمار آورد.
عالقة فیلسوفان به سوسور و نشانهشناسی ،گویای ایو حقیقوت اسوت کوه نشوانهشناسوی
سوسور ،خویشاوندانی در طتون فلسفی دارد .یکی از ای پیوندهواى نیروطنود ،سوسوور را بوه
روسو طتصل طیکند .دریدا در پیوست سوسور به هگل ،از حد اشاره ،فراتر نرفته اسوت؛ اطوا
در ط رفی ژان ژاك روسو بهعنوان کسی که درجهوت تبیوی یوك نظریوة زبوانی بوه طفهووم
اطووروزی آن ،گوواطی بلنوود برداشووت ،بسوویار کوشوویده اسووت .ازنظوور دریوودا ،پیوودایآ علووم
زبانشناسی ،تحوعی یكباره نیست و بسویاری از ایودههوای طهوم طاورح در ایو دانوآ ،در
اندیشههای طتفکران سدههای پیآ ،ریشه دارند ()313 :3312؛ به هموی ترتیوب ،چاطسوکی

نیز در زبانشناسی دکارتی ،آشکارا از همانندی طفاهیم طهم در دستور زایشی و اندیشههوای
طتفکران دکارتی سخ گفته و روسو یکی از فیلسوفانی است که چاطسوکی وی را درزطورة

دکارتیها قرار داده است (چاطسکی.)323 :2112 ،
دریدا نیز به ای طسهله ،واقف است که روسو بوا دسوتور همگوانی عقلوی دسوتورنویسوان
پورت رویال ،کاطالا آشنا بوده و به دِینی کوه آنوان بور او داشوتهانود ،اعتورا
بواوجوود ایو  ،بورخوال

کورده اسوت؛

چاطسوکی کوه روسوو را در حاشویه قورار داده ،دریودا او را دارای

جایگاهی طهمتر و اصیل در تاریخ فلسفه و زبانشناسی دانسته است.
نخسستی همانندی روسو و سوسور ،از آن جهت است که هردوی آنان نووعی رجحوان
طتافیزیکی را برای صدا (گفتار) قائلاند؛ همچنی هردو به نقصان و خارجیبودن نوشوتار در
طقایسه با نظام درونی زبوان ،ط تقدنود و بورای بیوان ایو طسوهله ،واژگوانی هماننود را بوهکوار
طیگیرند؛ چنانکه بهاعتقاد سوسور« ،زبان و خط ،دو دسوتگاه نشوانهای طتموایز از یکدیگرنود و
دوطی تنها بهخاطر نمایاندن اوعی بهوجود آطده است» ( .)16 :3111روسو نیز گفته است« :زبانها
برای سخ گفت ساخته شدهاند و نوشتار ،تنها بهعنوان طکمل گفتار ایفای نقآ طویکنود . ...نقوآ

نوشتار ،تنها بازنمود گفتار است» (دریدا.)343 :3312 ،
طسهلة ب دی که ای دو دانشمند را درکنار هم قرار طیدهد ،آن است کوه هوردوی آنوان
زبانشناسی را بخشی از نشانهشناسی عمووطی دانسوتهانود کوه خوود ،قسومتی از روانشناسوی
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اجتماعی است .روانشناسی اجتماعی نیز از طت روانشناسی عموطی و انسانشناسی عموطی
نشأت گرفته است؛ چنانکه بهگفتة سوسور« :به ای ترتیب طیتوان دانشی را درنظر گرفوت کوه
به بررسی نقآ نشانهها در زندگی اجتماعی طیپردازد .ای دانآ ،بخشی از روانشناسی اجتمواعی

و درنتیجه ،بخشی از روانشناسی عموطی خواهد بود که طا آن را نشانهشناسی طیناطیم» (سوسوور،
.)24 :3111

روسو نیز از اوعی فصل طقاعهای درباب طنشأ زبان ،نظریة عام نشانهها را طارح کرده کوه

خود ،بخشی از جاط هشناسی عموطی و انسانشناسی را تشکیل طیدهود و ایو نشوانهشناسوی
عموووطی ،بخشووی از جاط ووهشناسووی عموووطی و انسووانشناسووی اسووت .گفتووار ،نخسووتی نهوواد
اجتماعیای اسوت کوه طااع وة آن ،تنهوا ازطریو طااع وة طنشوأ و سواختار عمووطی جاط وه و
درچهارچوب نظریةعموطی صورت و جوهر دالعتها طیسر طیشود (دریدا.)351 :3312 ،
رجحان گفتار ،هم در آرای سوسور و هم در اندیشة روسو ،به طاهیت قوراردادی نشوانه،
وابسته است و هوردوی ایو دانشومندان ،نشوانة گفتواری را قوراردادیتور از دیگور نشوانههوا
دانستهاند:
نشانههایی کاطالا اختیاری ،بهتر از هر نوع دیگر ،کمال طالوب فرایند نشوانهشوناختی را
تحق طیبخشند؛ به ای سبب ،زبان که پیچیودهتوری و رایو توری دسوتگاههوای بیوان
است ،شاخصتری آنها نیز هست؛ از ای نظر ،زبوانشناسوی طویتوانود نمونوة کلوی و
اصلی تمام علم نشانهشناسی باشد؛ هرچند که زبان ،تنها دستگاهی درطیان دستگاههوای

نشانهای دیگر است (سوسور.)33 :3111 ،
بهاعتقاد دریدا ،زبان اشاره و گفتار ،هردو به یك اندازه طبی یاند؛ اطا اوعی سادهتر و نیوز
کمتر طتکی به قرارداد است (دریدا .)351 :3312 ،از سوی دیگر ،تنهوا زبوانشناسوی ،علموی
انسانشناختی ،جاط هشناختی و روانشناختی است؛ زیرا زبان قراردادی ،ویژگی طنحصور بوه

انسان است و گفتار از طیل 3نشأت طیگیرد؛ نه نیاز؛ پس اشاره ،طوعوود نیواز و اوعوی واژههوا
طوعود اطیالاند (دریدا.)351 :3312 ،

1. Passion
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نکت وة طهووم دیگوور ،آن اسووت کووه سوسووور و روسووو بوورای توضوویحدادن زبووان ،حقووای
فیزیوعوژیك را کنار گذاشتهاند و ازنظر آنان ،فیزیوعوژی اندامهای آوایی ،بخشی درونی از
علم زبانشناسی نیست .با استفاده از همی اندامها و بدون وجود هیچگونوه تفواوت طلموو
فیزیوعوژیك طیان آنان ،انسان طیتواند سخ بگوید؛ وعی حیوان ،قادر به سخ گفت نیست.

ازنظر سوسور« ،طسهلة اندامهای آوایی بهطور بدیهی ،جایگاه ثانوی را در راباه با گفتوار دارنود»3

(دریدا .)353 :3312 ،روسو نیز ط تقد است «زبان قراردادی ،ویژگی طنحصر به انسان اسوت؛ بوه

همی دعیل ،انسان درجهت خیر یا شر پیآرفت طیکند؛ اطا حیوان چنی توانی ندارد» (همان).
 .4نتیجهگیری

خاوط فکری طؤثر بر سوسور ،به همینجا ختم نمیشوند .کهورنر )2116( 2تأثیر هرطان پاول
بور سوسووور را بسووی بووزرگ جلوووه داده و ط تقوود اسوت سوسووور بوودون اثوورپووذیری از پوواول
نموویتوانسووت بووه چنووی جایگوواهی در زبووانشناسووی برسوود .احتموواالا در بررسووی پیشووینة
ساختگرایی ،با توجه به ت داد بیشمار طااع ات انجامشده دربارة سوسور و تأثیر طهوم وی

بور تفکوور ایو دوران ،هوویچجوا نموویتوووانیم طتوقوف شووویم؛ چنوانکووه بوهگفتووة بوووردوری،1

ساختگرایی ،ناطی است برای یك اثر هنری که از طوواد و اشویای ناطتجوانس سواخته شوده
است ( .)1 :2111ساختگرایی ،نقاة تالقی ایدههایی گونواگون اسوت کوه از یوك طور ،
سوسور را به هگل و روسو ،و از سوی دیگر ،به فیلسوفان قاره طتصل طیکند.
آطیخت زبانشناسی با نشانهشناسی و آرای اندیشمندان برجستة غربی ،سواختگرایوی را
بهصورتی طتمایز طارح کرده و سوبب شوده اسوت سواختگرایوان اروپوایی همچوون روالن

بارت ،الکان ،یاکوبس  4و استرو  ،آن را یك فرازبان 5برای علوم انسوانی درنظور آورنود.

بهاعتقاد یاکوبس  ،زبانشناسی بهعنوان علمی که زبان را بوهطتابوة نظواطی از نشوانههوا درنظور
طیآورد ،در پیوند و اتحاد علوم انسانی بهعنوان دانآهایی که در آنها ،به طااع وة نشوانههوا
 .3ای نقلقول ،از طت حاشیههای فلسفه ( )3312ترجمه شده است.
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:3313(  نقشوی طهوم ایفوا طویکنود،در بافت اجتماعی و نیز فرایند ارتباط پرداختوه طویشوود
 علوم انسانی را طیتوان نسخههایی از نشانهشناسی ساختگرا بوهشومار،)؛ به ت بیر دیگر661
 زبانشناسی ساختگرا را نخستی علوم انسوان،  اندیشمندان اروپایی همچون استرو.آورد

 وی، گفتوه اسوت3دانستهاند که به طنزعت علمی حقیقی دست یافته است؛ چنانکوه تمپانوارو
 بر اهمیت زبانشناسی در راباه با دیگور علووم انسوانی کوه هنووز گرفتوار،در همة آثار خود
.)615 :3313(  تأکید کرده است،تجربهگرایی و اتمیسم هستند
منابع
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