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مطابق  باید هایتان،رو به چشمهرهای نگاشته شده بر کاغذهای پیشانعکاس جو قبل از رسیدن
جلوی  زیر پاراگراف آوری کشور ایرانو فن قاتیتحق با قوانین حال حاضر وزارت علوم،

 چشمانتان نصب شود:
حلیل ت» ننامه با عنواو مقتبس و در چند بخش عین پایان مستخرج ته،این اثر برگرف»

در  ای تصویر ایموجیواحدهای زبان فارسی و نظام نشانه نشینیهمتی شناخنشانه
توسط آقای صادق هاشمی  0931است که در تاریخ بهمن « ارتباطات عصر اینترنت

ادبیات  ةزاده در دانشکدفوی و مشاوره دکتر مجتبی منشیبا راهنمایی دکتر کورش ص
 و و پذیرفته شده است عاطبایی دفاهای خارجی دانشگاه عالمه طبفارسی و زبان

چاپ/  ةاجاز 10/01/0933 مورخ 01/0933-0101دانشگاه به موجب مجوز شماره 
 .«تولید و انتشار آن را داده است
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توان می .تواند نگریسته و تحلیل شودمختلف می از لنزهای مختلفی در واحدهای زمانی ما ةگون
 ،شناسیلیل را پیش برد و یا از لنز مردماین تح یشناسستیز ،یمیش ،یزیک حرکتاز لنز ف
رای ها بنها و نتایج حاصل از آاین تحلیل ةاما مجموع .و ارتباطات یشناسنشانه ،شناسیجامعه
های متن ،پرسشبرای رسیدن به پاسخ این  کنند؟ف انسان چه تصویری را پیشنهاد میتوصی
و  تندجو قرار گرفومورد جست اندداشتهچنین توصیفی  ةگذشته که سعی در ارائ انده ازجا مبه

ژاپنی  هنرمنداثر  1«موج بزرگ کاناگاوا»ه نقاشی موسوم ب. یک نقاشی انتخاب شد از میان آنها
 ،توانیم فرض کنیم موضوع اصلی نقاشی ثابت بماندمی توصیف خود، ةبرای ارائ .2هوکوسای

گونه که مطلوب ماست در نقاشی اش آنامروزی یهامعادل ،دار آنمعنیاما به جای عناصر 
 ای توصیفی از انسان امروزگیرد که تا اندازهروایتی دیگر شکل میدر این هنگام، . درج گردند

 .گذاردباقی می یرو پیش

 ردن شناوبا مغز یک ب های در حال تعاملای از عصبشبکهچنان موضوع چنین روایتی هم
 کن،لی. کندهایی برآمده به سوی آن بدن حرکت میبا چنگال ست که موجیا آب دریا در میان

نت است که از مجرای اینترشکل گرفته هایی بلکه از متن ،نه دیگر از آب ،ن موجای در روایت ما
ا ی آموزش ،تبلیغات ،میهایی که برای سرگرمتن. آورندهجوم می به انسان در مسیر حرکت

 ای دیگر وقاره ،کشوری دیگر از شهری دیگر، شوند، در حداقل زماندهی به ما ساخته میخبر
وسط د قرار بگیرد تتوانمیک انسان در خارج از اتمسفر زمین ای که یدورترین فاصله از حتی

 ؟لی باعث به وجود آمدن اینترنت شداما چه عام .رسنداینترنت سریعاً به ما می

شناسی و علوم تکاملی به هزاران سال پیش های مردمنتایج تحلیل الی  هاز الب اجازه دهید
ند صدا اانسان در وضعیتی قرار گرفت که بتودستگاه آوایی  اجزایای که به لحظه برگردیم،
 ،برای من ناشناخته است( اند)در کجای زمین بوده است( هاانسان) اینکه آن انسان. تولید کند

 ــــــــــــــــــــــــــ
1. The Great Wave off Kaganawa 
2. Hokusai 
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فاوت ت تحولی که در مغز برای تشخیصم این تحول در حنجره به همراه یبگویم یتواناما می
، ترکیب (مانند صدای پرندگان و حیوانات)تقلید صداهای اطراف خود  ،صداها از یکدیگر

ود برای بخود امکانی صداها و تولید نمادها و یا به عبارتی پیدایش اولین زبان ایجاد شده بود، 
های ناشناخته را به دلیل قابلیت مکانی به مکان ةاز یک نقط هاسانحرکت جمعی از اننکه ای

تند ها توانساز انسان جمعی .فراهم کندرا صدا و دریافت آن از فواصل دور توسط گوش  انتشار
ه منابع دیگری ب به قلمروهای دیگر بروند، تری را از دیگران فاصله بگیرند وشعاع بیش پای پیاده

یر حتی اگر در مس د،شان از هستی را بیشتر کننتپیدا کنند و شناخ ب و غذا دسترسیاز آ
وان ترا میمشابهی روند  .به سویشان در حرکت باشد برآمده هایحرکتشان موجی با چنگال

ی زبان ز داراای اندیشید که انسان هنوتوان به دورهمی. به کار بردپیش از پیدایش زبان  برای
ان و یا جامعه امک لهیقب ،خانواده دست و صورت برای سایر افراد، حرکتی   هایاشاره نبود و با
 تفادهامکان اسا در شب نیز یاما آ ،نیازش را فراهم کند جمعی و تأمین منابع مورد حرکت ،ارتباط

و صورت از فواصل دور نیز  های دستاشاره؟ آیا وجود داشتهای دست و صورت اشارهاز 
 بودند؟  افتیقابل در

های شد دقت کنیم آنگاه بین تحول نظاماز انسان ارائه  امروزهایی که تا م توصیفتما اگر به
تواند به ای که میاز هستی پیرامونش با تغییر میزان فاصلهاو  میزان شناخت ارتباطی انسان،

در  .ای مستقیم وجود داردرابطه صورت جمعی حرکت کند و در نتیجه امکان رفع نیازهایش
 ،میشیعلوم  واسطةه بانسان از هستی را با آنچه امروزه توان شناخت میز زمان ای اچنین بازه

 ذا،غ سازی و شهرسازی،خانه ،شده است و در ابزارسازی شناسی بازنماییو زیست کیزیف
باطی تیافت که با تغییر نظام ار، درشودبازتولید میاسی و هنر ها و داروشندرمان بیماری ،پوشاک
 انسان ازسدستهای ارتباطی پیدایش نظاممنجر به ییر کرده است و در عین حال خود انسان تغ

ناشی از سوخته شدن  رنگاهیسدود  از .اندله در ارتباط اجتماعی او شدهانع فاصوبرای رفع م
های ها تا پیدایش نظامهای سرزمین سرخپوستباالی کوهروشن شده در  ماده در آتش  

ا انتشار در تلفن ت صوتی یتبدیل انرژی الکتریکی به انرژ کاغذ و روزنامه؛ از ،جوهر ،رینوشتا
سیم و در نهایت پیدایش مدارهای منطقی و شروع ارتباط ارتباطات بی درمغناطیس امواج الکترو

ش افزای ةنتیجگیری هوش مصنوعی همه و همه ، پیدایش اینترنت و شکلنیماش انسان با
امکان حرکت  ةتحول نظام ارتباطی و نتیج ةنتیج ،از هستی و رفع میل به دانستنشناخت انسان 

هجوم آورده های انسان ه در خالف مسیر حرکت به سوی گونهتمام امواجی است کو عبور از 
 .  آورندو می
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ی ما به غیر تمام اجزای نقاش بار نیابیایید به تابلوی نقاشی خود بازگردیم و فرض کنیم که 
شی ما قان ،به بیان بهتر. مانندزننده در اینترنت ثابت می های موجمتن ةدهند جزای تشکیلاز ا
ند تواو ب سازدها را برجسته متن ةاجزای سازند کیاتوماتتواند مانند یک انیمیشن به صورت می

احدهای ر ود به تفکیک بیشترین تا کمترینکه از یک نوع هستند  مواردی رابه انتخاب ما 
 ةددهن اجزای تشکیلاین کتاب خواهید دید که  بعدیهای لدر فصد. نی مختلف نشان دهزما
میالدی  110۲تا  1101های سال ةاما اگر به این نقاشی در فاصل ؛ها هستندها همان نشانهمتن

اند، دهتر شها افزوده و برجستهر تعداد نوعی از نشانهخواهیم دید که هر روز ب میندازیبنگاهی 
 سال معرفیة ها را به عنوان کلمز این نشانهآکسفورد یکی ا ةناملغت 110۲حدی که در سال  تا

 هایرقابت دولت. ها افتادبر سر زبان «ایموجی»ة ها با واژمدتی نام این نشانه کرد و بعد از
ه ک ها به حدی رسیدبرای درج ایموجی مخصوص خود در میان این نشانه کشورهای مختلف

 ،1گوگل یعنی شرکت انفورماتیکربَمتشکل از هشت اَو  هاایموجیمخصوص برای  کنسرسیومی
کنسرسیوم »با نام  8سیو ساپ 7بوکفیس ،6فلیکس، نت5یادوب ،4امبیآی ،3اپل ،2کروسافتیما

 عةوجود آمد و مجمو به هاایموجینشانه در  افزودنگیری و صدور مجوز رأی با هدف 9«یونیکد
 .یتال در دسترس انسان قرار گرفتندهای نوشتاری دیجی در تمام نظامهای ایموجنشانه

ها حاصل ساعت تفته اسخارج از اینترنت در مسیرتان قرار گر روی شما کهپیش اثر
اند و با استفاده رسیده نمدست است که از اینترنت به  ی درون آنهاایموجیامواج و ة مشاهد
مورد بررسی قرار  در ارتباط ساختاری و عملکرد نظرهر دو ماز  10رسیشناسی پاز نشانه
پرداخته  و ارتباط یشناسنشانههای به مفاهیم و بنیان نخستدر این کتاب  ،رواز این. اندگرفته
مان همه ،عبور از امواج مخالف پسامید که  .شوندمطرح می هاایموجی شود و در ادامهمی

 م.کنیگر مالقات ر را در مسیر حرکت به مقصدی دیخندان یکدیگ

 ــــــــــــــــــــــــــ
1. Google 
2. Microsoft 
3. Apple 
4. IBM 
5. Adobe 
6. Netflix 
7. Facebook 
8. SAP SE 
9. Unicode Consortium 
10. Semiotic theory of Charles Sanders Peirce 



 

 نخستفصل 

 نشانه

 
 
 

 

ابتدا تعریف  ،یافته است. در این فصل اختصاص 1«پیام»و  0«نشانه» توصیف بهصل حاضر ف
ی و عرفم شناسینشانه گذاربنیاناین  و نظرات آرا بیان خواهد شد ونشانه از دیدگاه پیرس 

سان به شناپیرس و سایر نشانه دیدگاه همراه باپیام  اصطالح، در بخش دومشود. داده میبسط 
 مطرح خواهد شد. «نشانه» تعریف نگارنده ازد گرفت. در پایان، خواه مورد بازبینی قرار آن

 نشانه .1

، در زبان «signum»التین  زبانمعادل آن در است و « sign»این واژه در زبان انگلیسی برابر با 
تعریف این واژه است. « segne»ان ایتالیایی و در زب« signe»، در زبان فرانسه «zeichen»آلمانی 

نشانه که  نچهآهایی ممیز نشانه با ویژگیمستلزم تنظیم فهرستی است از  و تعیین مرز تفاوت آن
، هانج شناسینشانه ةدو دانشمند شاخص حوز تعاریفحاضر کتاب  در، ر این اساسب نیست.

برای رسیدن به تعریفی  در ادامهو ردد گمیارائه  ،9چارلز سندرز پیرس و توماس آلبرت سیبیاک
باطات ارت صرفاً)و نه  درکقابل موجود و  فضای ارتباطی گونهبه هر تعمیمقابل و  شمولجهان

 گردد.تعریف پیشنهادی نگارنده ارائه می، انسانی(

 گونهنایتعریف خود از نشانه را ، اس آمریکاییشنو نشانه شناسزمین، فیلسوف، پیرس
ه توصیف ب.« چیز دیگری باشد ةکنند تعیین نشانه چیزی است که برای ذهن ناظر» ند:کبیان می

( و برای ارجاع به مصداقی در جهان 0باشد )تفسیر چیزی دیگر ةکنند تعیینهر چیزی که  وی،
در چنین شرایطی ، (۲خارج به کار رود که قرار باشد به آن مصداق ارجاع داده شود )موضوع

که بتوان با  راهایی وجود ویژگی پیرس خواهد آمد. حساببهخود یک نشانه  نوبة بهسیر تف
 ــــــــــــــــــــــــــ
1. sign 
2. message 
3. Thomas Albert Sebeok 
4. interpretant 
5. object 



 55/ فصل دوم: ارتباط 

 

توانیم از ارتباطات می، بین خود را وارد مرزهای حشرات کنیماگر ذرهاز سوی دیگر،  
 0چینرمخهای اگر خطری که جمعیت مورچهاک، یبه گفتة سیب. ای سخن بگوییمای نشانهحشره

محو  به سرعت شده آزاد یهافرومونیعنی میزان  هاعالمت، را تهدید کند زودگذر باشد
از تعداد بسیار بیشتری از  دهندههشدار ةدوام بیشتری داشته باشد ماد و اگر خطر ،شوندمی

توانیم از ماشین می-مرزهای ارتباط انسان با نگاه به  در عین حال، شود.ها ساطع میمورچه
نگاهی که ما در طول تاریخ به ، برای مثال .ای سخن بگوییمماشین نشانه -ارتباطات انسان 

دن فشر ،دیگراست. در مثال ماشین  -نوعی ارتباط انسان ایم ها انداختهع و اقسام ساعتاانو
 -ای انسان ارتباط نشانهنوعی است نیز  شده درج 1در آسانسور که روی آن عدد  ایدکمه

 سازد.را نمایان میماشین از همین طیف از ارتباط 
ن صدای شنید، شدن پول هنگام خرید ردوبدله توان بمیای ارتباطات غیرنشانهدر توصیف 

یا انتقال  دریافت بسته پستی و، از آشپزخانه سبزیقورمهبوی استشمام ، ترمز ماشین در خیابان
 ویروس ایدز در ارتباط جنسی اشاره کرد.

 بندیبقهطای ارتباط توان بر اساس تمام متغیرهای نشانه و نظام نشانهمی راای ارتباط نشانه
کرد که  بندیطبقهتوان ارتباط آوایی و غیرآوایی را ویژگی فیزیکی نشانه می بر اساس کرد.

بشکن زدن برای ، هایی از صوت مانند صدا کردن کسی )آوایی(ماهیت نشانه در آن توالی
 است. برای تبیین با طبل و یا عالئم مورس )غیر آوایی( دهیعالمتو یا  خدمتپیشاحضار 

 تمایز میان ارتباط کالمی و تنهانه دارانمهرهدر  سیبیاکآوایی،  بهتر اهمیت و تمایز ارتباط
که با جریان  آوایی سازوکاریابد. میمفید  راآوایی تمایز میان ارتباط آوایی و غیر کهبل، غیرکالمی

 انانسبه نظر منحصر به  آورددرمیها را به لرزش و آن کندیم عبور هوا از تارهای صوتی عمل
ران ها )جانوحیوانات و پرندهخویشاوندان ما و دیگر  تریننزدیکتفاوت در است و با اندکی 

تیک ارتباط اپدر  شود.نیز مشاهده می دوزیستانگرم با یک عضو تولید صدا( خزندگان و خون
برای  قوهچراغمانند روشن و خاموش کردن یک  است،هایی از نور که ماهیت نشانه توالی

 کالمیبه صورت توان ارتباط را ای میبر اساس نظام نشانه (.S.O.Sارسال درخواست کمک )
 هنشان، در ارتباط کالمی. کرد بندیطبقهغیرکالمی(  -)کالمی آن دوو یا ترکیبی از  غیرکالمیو 

داری یا دی به صورت توان ارتباط رامی گرحسبر اساس از سوی دیگر،  شود.زبانی منتقل می
. در وندشیمگرفته  در نظرهای نشانه گرحس چشم و گوش کرد که در آن بندیطبقهشنیداری 

در . کرد بندیطبقهارتباط دیجیتال را  وتوان ارتباط آنالوگ می دهینسبت هبر اساس شیوپایان، 
 ــــــــــــــــــــــــــ
1. pogonomyrmex badius 
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 وجود ندارد. یکبهیکهای نشانه و موضوع تناظر دیجیتال بین توالی ارتباط

 بر اساس نوع مجرا بندیطبقه

، نتیهایی مانند ارتباط اینترارتباط بر اساس نوع مجرا پرداخت و طبقه یبندطبقهتوان به می
ز سویی ا را از یکدیگر بازشناخت. سیمبیارتباط ، ارتباط سیمی، ارتباط عصبی، ارتباط ریلی
 هبشروع استفاده در ارتباط را  زمان کیپیدایش و  زمان یک، به هر مجرا زمانیدیگر نگاه 

های زمانی را بر اساس کانالی که توان بازهدهد و میاختیار ما قرار می متغیرهای مجرا در عنوان
رتباطات عصر ا، مانند ارتباط عصر اینترنت؛ کرد گذارینامشود بیشتر برای ارتباط استفاده می

حال اگر خود را محدود به ارتباط انسانی نظایر آن. ارتباط عصر کابل تلگراف/تلفن و ، آهنراه
ت منظور از صو اینجاارتباط صوتی و غیرصوتی سخن گفت که در  ازتوان کنیم آنگاه می

 .کانال( عنوان به)و نه صوت  استمجرا  منزلة بههای هوا ارتعاش و تکرار ارتعاش الیه

ای چهار مجرای ارتباطی را در ارتباطات انسانی نشانهشناس انگلیسی، زبان، 0دیوید کریستال
 9مجرای گرافیت، )هوا( برای سخن گفتن 1مجرای آوایی :از که عبارتند کندمی بندیطبقه

)تکان دادن دست  گذارینشانهبرای  0مجرای دیداری، روی ماده( برای نوشتن گذاریعالمت)
 یا دیجیتال 0عد چهارم ارتباطات را داریم: مجرای الکترونیکاکنون ما ب  . (5ایرهچه نایا بی

 .(00: 1100)کریستال، 

 فاصله اس میزانبر اس بندیطبقه

توان می ،کننده نسبت به یکدیگر را در نظر بگیریمموقعیت مکانی منبع و دریافت هنگامی که
، د مکانعو در سه ب  کرد بندی دور و خیلی دور تقسیم، بر اساس فاصله آن را به ارتباط نزدیک

اور است گارنده بر این بنقرار داد.  سطحهمپایین به باال و یا ، باال به پایینبندی در طبقهآن را 
، دور ةکنند تعیینمتغیرهای  شوندهمنتقلو میزان ماندگاری  شوندهمنتقلنوع ، که نوع مجرا

ا از یاز باال به پایین و ماهیت  ةکنندتعیین متغیر و میزان قدرت استنزدیک و یا خیلی دور 
 7متر تا پیش از مستهلک 990صوت با سرعت متوسط . برای مثال، است پایین به باال بودن ارتباط

رد. به کبرای ارتباط دور استفاده آن را  توانمیپس ، شودمی های هوا منتقلشدن ارتعاش الیه
 ــــــــــــــــــــــــــ
1. David Crystal 
2. vocalic channel 
3. graphite channel 
4. visual channel 
5. facial expression 
6. electronic channel 
7. damp 
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 ای شدت یک عاطفه و عضالت درگیر در چهرهمقایسه بازنمایی .1جدول 
 (001 – 01۲: 1119)اکمن، 

 عاطفه توصیف اندام نمونه

 

 وجود ندارد خنثی

 

 آلودگیخواب الهای باافتادگی در پلک

 

باال رفتن گوشه داخلی 
 ابروها

 اندکی غمگین

 

وشه داخلی باال رفتن گ
ابروها، افتادگی در 

 های باالپلک
 غمگین

 

باال رفتن گوشه افزایش 
ندکی داخلی ابروها، ا

های فتادگی در پلکا
، اندکی باال آمدن باال

 های پایین پلک

 نسبتاً زیاد غمگین



 15/ غیرکالمی و عواطف فصل سوم: ارتباط 

 

 ای چهرهگونگی در ابراز عواطف: نظام نشانهشمایل

رده ک بازنمایی هاحالتحالت خنثی با سایر  هساکمن از مقای آنچهنگارنده بر این باور است 
، ایههر عاطف ،مثال برای .بدان اشاره نشده است حال به تادهد که نتایجی را به دست می ،است
وستار مانند یک پی رویی آن را یک متغیر کم  به عنوان، بلکه شدت ؛ثابت نیست چیز یکصرفاً 
ستار پیو، در مورد غم و اندوه شدهارائهدر بازنمایی  ،به عنوان مثال .ندکبندی میقابل درجه زیر

 زیر قابل ترسیم است.
 

 پیوستار شدت اندوه

 اندکی غمگین ⇆ غمگین ⇆ خیلی غمگین

 اندکی خوشحال ⇆ خوشحال ⇆ خیلی خوشحال

 اندکی متعجب ⇆ متعجب ⇆ خیلی متعجب

 

توان می، کنندهنگام وقوع عواطف حرکت می که هاییاندامبه هنگام توصیف ، از سوی دیگر
 به دو نتیجه رسید:

 شودبا افزایش شدت عاطفه، بر نوع و تعداد عضالت افزوده می. 
 یابدبا افزایش شدت عاطفه، شدت درگیری عضالت نیز افزایش می. 

اطفه ع شدتبهنوع و تعداد عضالت و شدت درگیری متغیرهای وابسته  دیگر عبارت به
من توان بر اساس نمونه اکحال می برقرار است. آنهابین  یکبهیکتناظری  هیک رابط و هستند

 توان پیوستار را تکمیل کرد:می، وجود اندوه براثرچهره  تغییراتمبنی بر 
 

 پیوستار شدت اندوه

 اندکی غمگین ⇆ غمگین ⇆ خیلی غمگین

 پیوستار نوع عضله

 گوشه داخلی ابروها
⇆ 

 گوشه داخلی ابروها
 گوشه داخلی ابروها ⇆

 پلک باال پلک باال



 19/ های نوشتاری فصل چهارم: نوشتن، نوشتار و نظام

 

تبارشناس  :به دو اسم خواهیم رسید مجدداً  .خود را ادامه دهیم درزمانیبیایید نگاه 
 متعلق به نزدیک ده هزار سال قبل میالد. 2السکوغار  هاینقاشیو  ،1گریک مالری، آمریکایی
: همان) «اندروایتگری را دارا بوده همچونها کارکردهای ارتباطی این نقاشی»عتقد است: مالری م

 رائهامثال نقض دیگری برای تعاریف به عنوان نیز  های غار السکونقاشی، بر این اساس (.10
 است. شده

 نظام نوشتاری، ارتباط نوشتاری، نوشتار

های تاریخی و بر پدیده آنهاو عدم تعمیم  نقض هایمثالرغم علی، شده ارائهتعاریف  ههم
که  «نشانه»متغیری به نام  .ستآنهاکه مورد اشتراک  هستنددارای یک متغیر ، موجود در جهان

  های مختلف بیان شده است.تعاریف انواع آن به گونه هدر هم

وجود نشانه یعنی ، کتابین فصل دوم ا 0فصل نخست و بخش  1و0 هایبا توجه به بخش
وجود ، وجود نشانه یعنی وجود پیام، وجود نشانه یعنی وجود موضوع، ود ماده یا انرژیوج

ها یعنی وجود و وجود همه این ،و ادراک گرحسوجود  مجرا یعنیوجود ، پیام یعنی وجود مجرا
و از  ایتوان نوشتن را موضوعی وابسته به متغیرهای ارتباط نشانهاکنون می ای.ارتباط نشانه
 ای دانست.ارتباط نشانه هشمول معنایی واژزیر، منظر معنایی

 ةکنندتعیینماهیت نشانه و ماهیت نشانه  ةکنندتعیین گرحسذکر شد که نوع مجرا و نوع 
ای انسانی نشانهبه نوع حال اگر نوع ارتباط را  .استزمان ماندگاری و دستگاه تولید نشانه 

ما یکی  گرحسنوع  ،مجرا مواد جامد را انتخاب کنیم هایعهزیرمجمومحدود کنیم و از بین 
جامد یا نسبتاً  هالمسه و چشایی خواهد بود و ماهیت نشانه نیز ماد، های دیداریگرحساز 

این  ا کهچر است؛یا پاها  مانند انگشتان دست هاییاندامجامد و دستگاه تولید نشانه نیز شامل 
 شوند و نه حنجره. برده کار بهها از مواد جامد برای ایجاد توالی تواننددر بدن انسان می هااندام
 های خاصکنند که متغیرهای ارتباط ارزشای را ممکن مینوعی ارتباط نشانه هاانتخاباین 

ب در ادامه به ترتی هاارزشاین  و هستندای دارا های ارتباط نشانهخود را نسبت به سایر گونه
 اند:اهمیت فهرست شده

 گر دیداری به وجود نوروابسته بودن حس. 

 ین های تحت قوانبیشتر بودن میزان ماندگاری نشانه جامد نسبت به سایر ماهیت
های ها و نه برخی از گونهای همه انسانجهان واقعی در ارتباط نشانه حاکم بر

 ــــــــــــــــــــــــــ
1. Garric Mallery 
2. Lacaux cave 
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 .خاص احتمالی

 ن حاکم ت قوانیهای تحبیشتر بودن میزان ماندگاری مجرا جامد نسبت به سایر کانال
های خاص ها و نه برخی گونهای همه انسانجهان واقعی در ارتباط نشانه بر

 .احتمالی

 ها و نه برخی ای همه انسانبیشتر بودن میزان ماندگاری پیام در ارتباط نشانه
 .های خاص احتمالیگونه

 ری ابیشتر بودن امکان انتقال پیام در فواصل زمانی مختلف تا زمان پایان ماندگ
های خاص ها و نه برخی گونهای همه انسانماهیت نشانه و مجرا در ارتباط نشانه

 .احتمالی

 بیشینه برای حس شدن و درک ةکم بودن میزان فاصل. 

 الزم در صورت کاهش سرعت انتقال ةبیشتر بودن میزان فاصل. 

 با توجه ع کننده از سوی منببندی دریافت پیام توسط دریافتبیشتر بودن امکان زمان
ها و نه ای همه انسانبه ماهیت نشانه و مجرا و میزان ماندگاری در ارتباط نشانه

 .ای خاصگونه

 سازی بلندمدت پیام با توجه به ماهیت نشانه و داری و ذخیرهبیشتر بودن امکان نگه
 .مجرا

ر این با ه باز نوشتن و عالو شدهارائهاز ارتباط و با توجه به تعاریف  گونه اینبا توجه به 
 ،تاسمجرا نشانه توسط منبع در  قرار دادن، شرط الزم برای روی دادن ارتباط توجه به اینکه

 دهد:ارائه می زیرنگارنده تعاریف پیشنهادی خود را به شرح  رواین از

 :روی هاای از نشانهآن قرارگیری یک یا مجموعه ههر عملی )فعلی( که نتیج نوشتن 
ای ارتباط نشانه هدف باتغییر در ماهیت آن ماده جامد و  ای جامد با روشماده
 نوشتن است.، است

جامد یا  هدرج ماد، سوزاندن، کاریکنده هایی مانندمجموعه فعل است نگارنده ذکر قابل
ای ادهم رویرا که توسط منبع )فرستنده(  برداریفیلمعکاسی و ، نسبتاً جامد )مانند جوهر(

هایی ونهرا گ گیردصورت میانتقال نشانه و موضوع آن  مشتمل برای انهارتباط نش هدف باجامد 
و پاها  هایی مانند دستاناندام، حال اگر منبع )فرستنده( را انسان انتخاب کنیم داند.از نوشتن می

ید کند تماماً بخشی از دستگاه تولنشانه بر ماده جامد استفاده می قرار دادنو ابزارهایی که برای 
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در مورد تعاریفی که  ،1و آیور آرمسترانگ ریچاردز 0چارلز کی آگدن، دو محقق انگلیسی
 :کنند، چنین اظهارنظر میاندمعنی ارائه دادهبارة فالسفه در

 Bو  Aای است میان یکی اینکه بگوییم معنی رابطه ؛دو حالت پیش روی ماست»
معنی یک رابطه است و در  ،است. در حالت اول Aمعنی  Bخود و دوم اینکه 

 شکلبدین طرح این دو تعریف  .حالت دوم معنی چیزی در جهان خارج است
یعنی  Bو  Aولی اگر این رابطه میان  ،باشد آفرینمشکلو شاید  استکمی مبهم 

ن را هم که چیزی در جها Bمیان یک واژه و مصداقش را ارجاع بنامیم و  ةرابط
وی: صفبه نقل از ) «شودنظر بگیریم تکلیفمان روشن میخارج است مصداق در 

0931 :113). 

دهند ارائه می زیربه شرح را در مورد معنی  شده ارائهفهرستی از سایر تعاریف  این دو محقق
 (:1۸1: 0931)صفوی: 

 

 الف
 واقعی ةیک پدید 0

 با چیزها فرد به منحصرمستقیم و  ةیک رابط 1

 ب

 شوندلغت ارائه میهای دیگری که در فرهنگواژه 9

 داللت ضمنی یک واژه 0

 یک جوهر ۲

 یک موضوع ةالقاکنندعملی  0

1 
 یک منظور الف

 یک مقصود ب

 جایگاه حضور یک واژه در یک نظام ۸

 مانهای آتیپیامدهای عملی چیزی در تجربه 3

 نظراظهارپیامدهای نظری دخیل در یک  01

 احساس نسبت به هر چیزی 00

 ــــــــــــــــــــــــــ
1. Ogden 
2. Richards 
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 پ

 یابدانتخابی به یک نشانه ربط می ةنوعی رابط برحسب، واقعبهچیزی که  01

09 

 های حاصلتداعی، رد عصبی یک انگیزه الف

 رد عصبی برحسبوقوع واکنشی  ب

 تعبیر یک نشانه است آنچه پ

 کندچه به ذهن خطور میهر ت

 در مورد نمادها

 دهدکاربرد یک نماد به آن ارجاع می چهآن

 کاربرد یک نماد باید بدان ارجاع دهد آنچه 00

 دهدکاربرد یک نماد بر این باور است که بدان ارجاع می آنچه 0۲

00 
  هکنندتعبیر آنچه

 یک نماد

 دهدبه آن ارجاع می الف

 اندبر این باور است به آن ارجاع داده ب

 دهدور است که کاربر یک نماد به آن ارجاع میبر این با پ

 

بر اساس وجود و یا عدم وجود موضوع  ،کورش صفوی، شناس ایرانیو زبان شناسمعنی
یک نشانه در جهان خارج از امکان توضیح معنی توسط نشان دادن خود موضوع در جهان 

د و شرط الزم برای گویهای دیگر برای توضیح معنی سخن میخارج و یا استفاده از نشانه
ند ای دیگر مانصرفاً استفاده از نشانه را توضیح معنی موضوعی که در جهان خارج وجود ندارد

زند که برای توضیح معنی صندلی و وجدان را مثال می، به عنوان مثالاو  .داندمیزبانی  هنشان
ی یا تصویری از صندلن داد و توان هم از زبان استفاده کرد و هم خود صندلی را نشاصندلی می

ن داد و نه توان چیزی را در جهان نشارای توضیح معنی وجدان نه می. در مقابل، بکشید
: 0931توان آن را توضیح داد )صفوی: بلکه صرفاً از طریق زبان می، تصویری از وجدان کشید

 ،ستندهو نه موضوع معنی  نه بازنمون دوباره به مثلث پیرس متوجه خواهیم شد با نگاهی .(13
دن بو با توجه به شمایل، بر این اساس نگارنده .آیددوم به وجود می ةبلکه معنی در نشان

 ،بنابراین .در جهان خارج وجود دارند هاایموجی هایموضوعبر این باور است که  هاایموجی
 را توضیح داد. آنهامعنی  توانمی هم با استفاده از زبان و هم بدون استفاده از زبان
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 معنایی هایمؤلفه

فوی  ص .زبانی است ةمختص نشان شناسیمعنیاصطالحات جمله از  معنایی هایمؤلفهاصطالح 
 گوید:میدر این باره چنین 

شرایط الزم و کافی برای تعیین تقابل معنایی میان واحدهای  ةدرباربه هنگام بحث »
دهد می اجازهاین شرایط الزم و کافی به ما ، کردیم اشاره 0به دیدگاه کریپکه زبان

مرد و زن را از یکدیگر  همفهوم دو واژ، بودن مؤنثتا مثالً به کمک مذکر بودن و یا 
 .(11۸-111: 0931)صفوی:  «متمایز سازیم

 -]+ واک[ / ]نظیر  هاییمؤلفه ویژهبهشناسان و اجی از سوی واجپس از طرح مختصات و
 طور به 1آرای واج شناسان مکتب پراگ برحسبو جز آن  خیشومی[ -می[ / ]]+ خیشو، واک[

شناسان نیز به این وسوسه معنی .آمدند حساببهجهانی  هایمؤلفه 9اخص دیدگاه تروبتسکوی
 این به .دست یابند هاییمؤلفهمعنی نیز به  ةدر مطالع، شناسیواجاز  گیریالگوافتادند تا با 

 هایمؤلفه برحسبرا  «دختر»و  «پسر»، «نز»، «مرد» ةار واژچه نابل میتوان تقامی ،ترتیب
 .آوردمعنایشان به دست 

 مرد ]+ انسان[ ]+ مذکر[ ]+ بالغ[

 مذکر[ ]+ بالغ[ -زن ]+ انسان[ ]

 بالغ[ -پسر ]+ انسان[ ]+ مذکر[ ]

 مذکر[ ]+ بالغ[ -دختر ]+ انسان[ ]

ن معنی با استفاده از یک نظام نمادی زنماییمعنایی نوعی با هایمؤلفه، به باور نگارنده
 راآن  یهااز موضوع نشانه و ویژگی بخشی یککه هر هستندهای زبانی ارزشی و نشانهدو

 ی است.معنای هایمؤلفه این ای ازنامیم مجموعهما معنی می آنچه ،به بیان بهتر .کنندبازنمایی می
ًا ای و نه صرفتوان برای هر نشانهمعنایی را می هایمؤلفهاست  دمعتقنگارنده افزون بر این، 

 .زبانی ارائه کرد ةنشان

 

 ــــــــــــــــــــــــــ
1. Kripke 
2. Prague school 
3. Nikolay Trubetskoy  



 

نامة تخصصیواژه  

 
 
 
 

 الف

Intonation آهنگ 

Ambiguity ابهام 

Structural ambiguity تاریابهام ساخ 

Sensation ساحسا 

Perception ادراک 

Communication ارتباط 

Vocalic communication ارتباط آوایی 

Non-verbal communication ارتباط غیر کالمی 

Verbal communication ارتباط کالمی 

Communicator گرارتباط 

Communicatee گیرارتباط 

Metaphor  استعاره  

Gesture کتیحر اشاره 

Alphabetic  الفبایی 

Transmitter دهندهانتقال 

Ideogram نگاراندیشه 

Emoticon ایموتیکون 

Emoji ایموجی 

Internet اینترنت 



 

 نمایه
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