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  در آموزش زبان "معني شناسي زاويه ديد"نقش 

 و ترجمه نگارش: مثال

  
  مرضيه اطهاري نيك عزم

  دانشگاه شهيد بهشتي

  

 

  چکيده

ترجمه و ، دروس ه اي برخوردار استژآموزش زبان از اهميت وييس مي شود و در  از ميان دروسي كه در رشته زبان فرانسه تدر

يكي از . مي توان زبان آموز را به سوي نگارش بهتر و يا ترجمه خوب سوق دادسوال اساسي اين است كه چگونه . نگارش مي باشد

موارد مهم انتخاب واژگان است زيرا اغلب زبان آموزان، به ويژه براي نگارش در انتخاب معادلها دچار اشكال و سردرگمي مي شوند 

در نتيجه سوال ديگري كه مطرح مي شود، اين است . نبرده اندزيرا فرهنگ هاي لغات هم به طور دقيق اين معادلها را با ذكر مثال به كار 

معني شناسي "يكي از روشهايي كه مي توان از آن سود جست، . ضعيف مي باشند در نگارشبه ويژه در ترجمه و  ،چرا زبان آموزانكه 

اوزوالد  "برهان آوري در زبان"شكل گرفت و ريشه در نظريه  1ايو راكا-، توسط پير 2002، اين نظريه در سال است "زاويه ديد

، »اجباراتي كه زبان براي ساخت معنا تحميل مي كند«در معني شناسي به طور كلي همواره هدف اين است كه . دارد 1988 ، 2دوكرو

 به طور خاص، اين موضوع حائز اهميت مي باشد كه در واژگان يك زبان كه در واقع "معني شناسي زاويه ديد"سي گردد ولي در ربر

ما در اين مقاله نشان خواهيم داد . شناختي ما هستند، زاويه هاي ديدي مستتر مي باشد كه به ساخت معنا كمك مي كنند-ذخيره فرهنگي

اگر زبان آموز اين زواياي ديد را مد نظر داشته باشد، مي . كه كلمات نقش مهمي در جهت گيريهاي معنايي جمالت ايفا مي نمايند

در ترجمه به صورت را نويسنده ديدگاه گان دقت نظر بيشتري مبذول داشته و زاويه ديد خود را در نگارش و يا تواند در انتخاب واژ

  روشني بيان نمايد

  

مه، نگارشجترجهت گيري معنايي، معني شناسي زاويه ديد، واژه، زاويه ديد، :  واژگان كليدي  

                                                           
1
 Sémantique des points de vue, Pierre-Yves Raccah 

2
 Argumentation dans la langue, Oswald Ducrot  
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 مقدمه•

بايد اذعان . انسه، غير از تدريس گرامر، بر نگارش و ترجمه استوار بوده استاز دير باز آموزش زبان خارجي، به خصوص زبان فر

خصوص به ايجاد توانايي در نگارش  ، بهداشت كه در چارچوب روشهاي به كارگرفته شده، به ايجاد برخي مهارتها كمتر توجه شده

قش مهمي را ايفا مي نمايد ولي چون در هر دو نگارش و ترجمه هر دو جز فعاليتهايي هستند كه در آنها ذوق و استعداد ن. درست

، شايد كه مي تواند در ارائه بهتر معنا وزاويه ديد متن كمك كند نقش قابل توجهي دارد واژگان يا به عبارتي نشانه هاي قراردادي زبان

مورد توجه بوده خاب درست آنها و دانش انت كلماتامروزه مسئله . راهكاري ارائه داد كه سودمند باشد كلمات بتوان در انتخاب صحيح

كه فهرستي از كلمات در اختيار  شودديگر يادگيري واژگان تنها به اين ختم نمي . و جزئي از توانش زبان ارتباطي محسوب مي گردد

نظر مي رسد بسيار ضروري به . زبان آموز قرار گيرد تا آنها را حفظ نمايد و يا در انتهاي متن آورده شود تا به درك مفهوم كمك كند

زيرا، عالوه بر . كند زبان آموز بتواند در موقعيتهاي مختلف از واژگان درست استفاده ه شود تاكه ابزار و يا استراتژي هايي به كار برد

اما دليل آن چيست؟ براي پاسخ به اين . نحو و دستور زبان، انتخاب واژگان درست در نگارش و ترجمه خوب و صحيح بسيار مهم است

ايو راكا شكل گرفت، بررسي خواهيم كرد  -توسط زبانشناس فرانسوي پير 2002كه در سال  "معني شناسي زاويه ديد"، ما نظريه سوال

شايان ذكر است كه اين . و با كمك آن نشان خواهيم داد كه واژگان يك زبان تاثير زيادي در انتقال زاويه ديد و درك مطلب دارند

آورده شده است و ما چاره اي نداريم جز اينكه به طور اجمالي به بررسي اين نظريه نيز  "الل در زباناستد "نظريه در ادامه نظريه 

  .بپردازيم

ي است كه شايد بتواند كوچكجزء بسيار قطعي و نهايي نيست و آنچه در اين مقاله ارائه مي شود تنها ، الزم به ذكر است كه اين راهكار

اوال درك درست از واژگان ابعاد مختلفي نظير واج شناسي، تكواژشناسي، معني زيرا . ع گرددمؤثر واقدر بهبود نگارش و ترجمه 

همه اساتيد دست اندركار بايد اين مسئله را از زواياي مختلف بررسي كرده و شناسي و كاربرد شناسي را با خود به همراه دارد، در ثاني 

آنهاست به تفصيل در اختيار زبان آموزان و عالقه مندان به آموزش زبان نظريات خود را كه مرهون تجربيات آموزشي آموزش زبان 

 .  قرار دهند

 كه در درك مفهوم درست نقش دارد،به اهميت انتخاب درست واژگان اين مقاله از سه قسمت تشكيل ميگردد، در قسمت اول 

  .  يان نيز به صورت كاربردي چند نمونه ذكر مي گرددو در پا مي پردازيمدر قسمت دوم به روش شناسي و بيان نظري پرداخته مي شود، 

  

  اهميت انتخاب واژگان .1

بلكه شكل و معناي آنها حائز اهميت  ه شود،وف الفبا كنار هم قرار دادرت كه تنها به ترتيب حسي نيبسته اواژگان يك زبان، فهرست 

بايد گفت  ار هاي خود را دارند، به نحوي كه با مطالعه آنهواژگان زبان، به عنوان نشانه هاي قراردادي يك زبان ساختا. فراواني است

همانطور كه مي دانيم، آنها كامال وابسته به نحو و دستور زبان هستند زيرا در جمله به كار مي روند و . "ساختاري در ساختار زبان"
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. و دستور زبان و موقعيت و بافت متن مي باشدمعناي جمله ها نه تنها وابسته به معناي واژگان است، بلكه در ارتباط تنگاتنگ با نحو 

و غيره و مانعي براي نگارش درست يا  5، هاله معنايي4، هم آوايي3مسائل زيادي انتخاب كلمات را پيچيده مي كند از جمله چند معنايي

مترادف هستند، ) ي و غيرهمهم، جدي، سنگين، بحران: به معناي ( در زبان فرانسهSérieux و Grave مثال واژگان  براي. ترجمه است

  : مي توان گفت : ولي هميشه نمي توانند به جاي هم به كار روند

La situation (la question, l’affaire, le problème) est grave/sérieux.  

 : ولي هرگز نمي توان گفت

*Le son de cet instrument est sérieux. 
  : بلكه بايد گفت

Le son de cet instrument est grave.  

در برخي شرايط مي توانند به كار روند،   Fort, épicé دو واژه ، . اين بافت متن و موقعيت است كه به انتخاب واژه كمك مي كند

  :مي توان به جاي جمله . ولي نه در همه موارد

La sauce est forte. 
La sauce est épicée.  

  : ولي نمي توان جمله. را به كار برد

*La femme est épicée. 

نه تنها واژگان قاموسي، بلكه واژگان دستوري هم در معنا سازي جمالت نقش . كرد La femme est forteجمله را جايگزين 

  peu، بايد از قيد "مقدار كمي شكالت در يخچال مانده است"كه  فرض كنيم كه زبان آموز مي خواهد بنويسد. مهمي ايفا مي نمايند

  : چه تفاوتي ميان اين دو جمله وجود دارد. un peu استفاده كند يا

Il reste peu de chocolat. 
Il reste un peu de chocolat.  

و در نتجه جهت گيري  در جمله اول از يك مقدار منفي سخن به ميان مي آيد و در جمله دوم از يك مقدار مثبتبراي يك فرانسه زبان 

   :او ي معنايي در جمالت متفاوت مي گردد

Jean est intelligent mais brouillon. 
Jean est brouillon mais intelligent. 
درجمله اول، ديدگاهي كه گوينده نسبت به ژان دارد منفي است، زيرا در نهايت بر بي انضباطي او تاكيد مي كند، حال آنكه در جمله 

و ترتيب قرار گرفتن آنها در معناي  mais "اما"اقع به كارگيري در و. دوم، ديدگاه مثبت است و بر باهوش بودن ژان صحه مي گذارد

  : مثالهايي درترجمه. جمله نقش بسزايي ايفا كرده است

                                                           
3
 Polysémie 

4
 Homonymie 

5
 Connotation . در اين مورد در قسمت بعد توضيحاتي آورده شده است   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

4 

 

Comment exprimer cette foule de sensations fugitives que j’éprouvais dans mes promenades ? 
(René de Chateaubriand, René, Paris Pléiade, 1972, p. 34) 

بررسي آثار ترجمه  مقابله و(  » با اين حال اين انديشه هاي توان فرسا را به چه چيز مي توان تعبير كرد؟ «: ترجمه عنايت اهللا شكيباپور

  . معادل انديشه ها آورده شده است sensations، براي واژه )10-11، صص 1384، شده

اثر هوشنگ مرادي كرماني را مي آوريم، ا نشان دهيم انتخاب واژگان  "ان مامانمهم" ميرابل باهيا، در زير چند نمونه از ترجمه فرانسوي

  .   چقدر مي توان به درك حال و هواي متن و معنا سازي كمك كند

)15ص ( يااهللا: كسي از پشت بام صدايش را بلند كرد و گفت  

Quelqu'un sur un toit de l'autre coté de la maison, crie: 
- Ya Allah! Femmes couvrez-vous, des hommes arrivent! (p. 16) 

واي كه چه عروس . الهي قربان جفتتان بروم. چشم ما روشن. كوچه و محله را روشن كرديد.خوش آمديد. قا دامادآ ه به عروس خانم،ب

 )13ص ( فدات بشم الهي! قشنگي

- Ah, voilà les mariés! Soyez les bienvenus! Votre présence illumine la rue! Votre présence 
illumine le quartier! Nos yeux s'illuminent à votre vue! Quelle belle mariée! Mon Dieu, je ferais 
n'importe quoi pour vous! Dieu sait que je vous suis entièrement dévouée! (p. 14) 

)16ص ( .مادر در قوطي كندر و اسفند را باز كرد  

La mère ouvre la boîte d'herbes aromatique et d'encens. (p. 17) 

)17ص . (اسفند شگون دارد الهي به پاي هم پير شويد  

L'encens porte bonheur. Que Dieu vous fasse vieillir ensemble! (p.18) 
  

. ترتيب قرار گرفتن آنها مشخص مي گرددبه آنها، حتي  زاويه ديد مستتر درونشان و عناصر فرهنگي وابستهبا اين مثالها اهميت واژگان، 

چگونه اين مسئله را تحليل مي كند؟ پيش از توضيح در اين باره بايد  "معني شناسي زاويه ديد" هنظريچگونه واژگان تاثير گذارند؟ اما 

  .  پيشينه اين نظريه را مورد توجه قرار داد

  

   ، نقش مؤثر كلماتنظريات جديد زبانشناسي. 2

   "استدالل در زبان"نظريه.2.1

را مطرح نماييم، الزم است به طور مختصر توضيحي درباره استدالل و برهان  "برهان آوري و استدالل در زبان" پيش از آنكه نظريه

ي عادي، در معنا. دارددر برنيز ختلفي و معناهاي م شتهوري دو حوزه متفاوت داآمفهوم برهان . داده شود در معناي اصلي آنوري آ

ارسطو اولين كسي بود كه مفهومي . يعني تالش در فن بالغت براي متقاعد كردن شنوندگان و آن استدالل در گفتمان است
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در اين كتاب ارسطو، فنون و تكنيكهاي برهان . به صورت استدالل آوري مطرح كرد  6و در كتاب توپيك سيستماتيك از آن ارائه داد

اين نظريات در . آورده است ،توجيه كردمسئله اي را و يا  هبه نفع يا به ضرر كسي يا چيزي انتقاد كردآوري را كه كمك مي كنند تا 

  . يعني قواعدي كه خطيب را ياري مي كند تا در استدالل هايش بي نقص باشد ،بيان شد "فن"به صورت  7"فن بالغت"كتاب 

بود پرلرمن  فعاليت كرد، كائيميكي از كساني كه در اين زمينه . ند شدندميالدي، پژوهشگران به فنون متقاعد سازي عالقه م 50در دهه 

براي پرلرمن، استدالل و  .مي باشديكي از طرفداران به نام ارسطو ونگاشت، 8"رساله اي در باب برهان آوري "تحت عنوان ي كتابكه 

او، فن بالغت به استراتژي هاي گفتمان  از ديدگاه .و به فن بالغت نزديك مي گردد شكل مي گيردآوري بنا به حضور مستمعين  برهان

كنشي را بر مي انگيزد كه از ميان چندين كنش ديگر انتخاب شده بدون اينكه معيار  ،در واقع استدالل.  استهاي موثر و واقعي مربوط 

اين باره سعي بر آن داشت كه فنون  پرلرمن، استدالل، هنر متقاعد كردن است و در از نظربنابراين . دقيقي براي آن وجود داشته باشد

ري عملي است كه وضعيت موجود را تغيير داده و بدين ترتيب به فن بالغت كالسيك آوبرهان و مختلف گفتماني را مطرح نمايد 

البته  به اين موضوع عالقه مند شدند كه ،نظير گرايز، موشلر و پالنتن، نظريه پردازان ديگري80در دهه . ارسطويي نزديك مي گردد

وري در آاين نظريه را مطرح كرد كه برهان  9يزا، ژان باتيست گربراي مثال .بودتنگاتنگ با منطق ارتباط در فنون بالغت براي آنها 

در واقع، شيوه فكر كردن است كه حائز اهميت بوده و در . باشد مي قبول نظريه اي ابراي رد ي استداللهايي آوردنمعناي رايج كلمه، 

 "يافتن كه مخاطب يا مستمعين را به سوي كنشي سوق دهددر گفتمان راهي را "يز، استدالل كردن يعني ابراي گر. استمنطق ارتباط با 

و در واقع ارتباط بين يك يا  گرددآوردن داليلي است كه به نتيجه اي منجر  ،، استداللنيز 10موشلر كاز ديدگاه ژا. )22، ص 1981(

هستند كه گاها منجر به  هايي، معنا از جنس استداللي است و جمالت به عنوان استداللموشلربراي  ه عالوهب. چند برهان با نتيجه مي باشد

عملي است كه به كمك آن گفته پرداز با " پالنتن، استدالل در معناي عادي كلمهكريستيان  از نظر. نتايج مستتر ديگر مي گردد

، 11"جستارهايي در باب برهان آوري"عنوان  تحت يدر كتاب ."ير مي دهدروشهاي زبانشناسي نظام فكري و باور مخاطب را تغي

برهان آوري، عملي گفتماني است كه به كمك آن گوينده ديگران را تحت تاثير قرار ": رائه مي دهداكريستيان پالنتن، تعريف زير را 

  . است "عمل در گفتار"براي پالنتن نيز استدالل و بدين ترتيب  ، اين تعريف، به تعريف پرلرمن شبيه مي شود)49، ص 1990( "مي دهد

 12نسكمبرآژان كلود  و شكل گرفت، نظريه اوزوالد دوكرو 80ولي آنچه مورد توجه ما است و به موازات همه اين نظريات در سالهاي 

وري را در آالل و برهان اين نظريه جديد اصول استد. را مطرح كردند كه اهداف مختلفي را مد نظر داشت "استدالل در زبان"كه  است

اين نظريه  ،در حاليكه پرلرمن و ديگر پژوهشگران آمريكايي آن را در گفتمان تجزيه و تحليل كردند و نشان دادند .زبان مطرح مي كند

                                                           
6
 Les Topiques 

7
 La Rhétorique 

8
 PERELMAN, Chaîm, OLBRECHT-TYTECA (1956), Le Traité de l’argumentation  

9
 Jean-Baptiste GRIZE 

10
 Jacques MOESCHLER 

11
 Chris9an PLANTIN (1990), Essais sur l’argumentation 
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اهميت آن در اين است كه مي تواند براي توصيفات معني . گرفتدر چهارچوب زبانشناسي ارائه گرديد و از معني شناسي سرچشمه 

. است 13ايو راكا-يكي ديگر از زبانشناسان فرانسوي كه اين نظريه را بسط و گسترش داد، پير. شناسي راهكار ارائه دهد و كاربردي باشد

استدالل ".كه جمالت گفتمان آن را اعمال مي كندهايي ، هدف از اين نظريه توصيفاتي است كه زبان تحميل مي كند به استداللوبراي ا

به نفع يك برهاني است براي اينكه ديدگاهي را در يك وضعيت بيان ميكند و اين جمله را  1شود كه گوينده جمله زماني توليد مي 

كه الاقل ارجاع مي دهيم  زماني كه ما سخن مي گوييم، هميشه به گفتماني ": درباره استدالل، دوكرو مي نويسد. "مشخص كندنتيجه 

طبق نظر . "اولي برهان است و دومي نتيجه آن  :راي امكان وقوع، اجازه و تحميل جمله دومو ب دو جمله دارد كه يكي براي توجيه است

  :دوكرو، اين زنجيره استداللي دو شرط را بايد پوشش دهد

   ،جمله اي را ارائه مي دهد كه جمله دومش پذيرفته شودگوينده .  1

  )163، ص 1983. (له اول دليلي باشد براي جمله دومجم ،ساختار زبانشناسي بايد قواعدي را رعايت كند كه در گفتمان 2

هدفش اين است كه  استدالل مي آورد وارائه مي دهد را ) يا مجموعه اي از جمالت (جمله اول گوينده مانيكه ز ": به عبارت ديگر 

   )8، ص 1983( ". جمله دوم يا مجموعه اي از جمالت بعد پذيرفته شود

وابسته به اطالعاتي كه تنها لي ممكن در يك گفتمان مرتبط با ساختار زبانشناسي جمالت مي باشد و طبق نظر دوكرو، زنجيرهاي استدال

براي او هر جمله اي يك برهان است كه بايد در عمق آن درك شود ودر يك جمله، جنبه استداللي نسبت به . نيست داده مي شود

، اطالع رساني نمي كنيم و تاييدي براي هتل  "اين هتل خوب است"م براي مثال، وقتي مي گويي. رساني در اولويت است خبر جنبه 

به اين هتل "به عبارت ديگر، . رفتن به هتل را به او توصيه مي كنيمنيست، بلكه در واقع مخاطب را برمي انگيزيم كه به آن هتل رود، 

در نظريه . مي باشد "خوب"جه وابسته به معناي واژه نتياين . يكي از نتايجي است كه به طور ضمني مي توان از اين جمله گرفت "برويد

در نتيجه . معناي ارجاعي ندارد و منطبق بر هيچ توصيفي از هتل نيست بلكه مخاطب را به جهتي سوق مي دهد "خوب"دوكرو، واژه ،

، 1983. (ت برهان آوري مي باشددنبال اطالع رساني نيست بلكه اطالع رساني يكي از مشتقا بنابر نظر دوكرو، استدالل و برهان آوري به

براي ارتباط يا تنها با چنين ديدگاهي، ما . رساني دارند خبرنمي توان گفت كه جمالت فقط جنبه توصيفي يا در اين صورت . ) 174ص 

القوه سخن مي گوييم و هر جمله ب براي توصيف سخن نمي گوييم، بلكه براي استدالل كردن و يا سوق دادن گفتمان به سمت و سويي

به كار مي  Cبه عنوان برهاني براي نتيجه   Eو زماني كه جمله) 241، ص 2002راكا، . (فعلي باشد كه برهان استلاي مي تواند جمله با

در اين صورت مي توان گفت كه راجع به . را به سمت نتيجه سوق مي دهدما ،Eرود، در واقع به روشي است كه تاويل و تفسير جمله 

به عبارت ) 12، ص 2004( "مي گردد مشخصنتيجه در ديد  زاويه آنديدگاهي را مطرح مي كند كه  Eويد، جمله هر چه سخن مي گ

  . كه يك ايدئولوژي را به گوينده نسبت دهدهدايت كند زاويه ديدي را مطرح مي كند و مي تواند مخاطب را به سمتي  Eجمله  ديگر
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كلمات، ساختارهاي نحوي و . قرار دارندشت كلمات، اشياء نيستند بلكه كلمات ديگري در مورد واژگان، اين نظريه اظهار مي دارد كه پ

تعيين بالفعل با توجه به برنامه هاي كوچك ه برنامه استداللي جمل "بنابر نظر راكا،. هستند 14جمالت بالقوه برنامه هاي كوچك استداللي

اين برنامه هاي روايي كوچك كه از كلمات و  )242، ص 2002اكا، ر( "مي باشندمي شود كه در واقع اجزاء سازنده معنايي جمالت 

  ولي چگونه زاويه ديد در ارتباط با معني يا معنا مي باشد؟  .در بر داردواژگان زبان ناشي مي شوند زواياي ديد را 

"معني"ايو راكا براي تعريف  -پير
ساننده جمله مربوط نمي گردد معناي جمالت تنها به اركان اطالع ر ":اينچنين استدالل مي كند 15

، ص 1990راكا، ( "نشانه هايي كه بر اساس قواعد استنتاجي تدريجي بنا شده است. گفته ها را داردنشانه هاي استداللي  ،بلكه در خود

انه هايي نشدر معناي جمالت، نه تنها . نام دارند كه عمومي و بين يك جامعه زباني مشترك است 16اين قواعد استنتاجي، توپوي). 5

وجود دارد كه اطالع رساني مي كند بلكه اجباراتي نيز وجود دارد كه جهت گيري هاي استداللي ممكن در جمالت بالقوه را شامل مي 

اوزوالد دوكرو،  از نظر) 3، ص 2004راكا، . ("اجباراتي كه زبان براي ساخت معنا تحميل مي كند "يعني  معنيبه همين دليل، . گردد

به . مات نيستند، بلكه در چهارچوب گفتماني هستند كه توسط اين كلمات ساخته مي شود و در گفتمان به وجود مي آيدمعاني در كل

معناي يك  " :، دوكرو اظهار مي دارد17معنا ما راجع بها .همين دليل، در نظريه برهان آوري در زبان، استدالل كردن يعني معني كردن

حساب  است، كامال استداللياي كه و اين معنا بر اساس معني  ".مل گفته پردازيش ارائه مي دهدتوصيفي است كه آن جمله از ع ،جمله

   ."و تفسيري است كه درك مفهوم ايجاب مي كندما معنا نتيجه ساخت شناختي "بر طبق نظر راكا، . شده است

مدل توپوي، كه دوكرو : استداللي دارند نبهجكه هر دو براي ساخت معنا، نظريه برهان آوري در زبان دو مدل خاص ارائه مي دهد 

ارائه  19رلاكماريون كه توسط دوكرو و  18شناسي پيشنهاد داد و راكا آن مدل را گرفت و به طور ديگري بسط داد و مدل قالبهاي معني

يق ما فقط به ارائه اما در اين تحق. در كاربرد، هر دو مدل يك كار تجربي ارائه مي دهند كه به درك معنا كمك مي كند. شده است

نظريه "بر اساس اين مدل است و اين مسئله به دليل آن است كه  "معني شناسي زاويه ديد"مدل راكا مي پردازيم، يعني مدل توپوي، كه 

، بر اساس زاويه ديد نيست و ما قصد داريم نشان دهيم كه يكي از مسائلي كه به درك معناي جمالت كمك مي "شناسي هاي معنيبقال

  : د، زاويه ديد مستتر در كلمات است كه اكنون به آن مي پردازيمكن

  "معني شناسي زاويه ديد"نظريه . 2.2

معني شناسي آن است كه  "ف ازدهايو راكا،  -پيربر طبق نظر. كامال مشخصي داشته باشيم سلسله مبانيدر ابتدا، الزم است كه يك 

به محض اينكه اين توصيف انجام شد، آن را در عمل و به . "ا كمك كنديف دقيقي از جمالت ارائه دهيم كه به ساخت معنصتو
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اصل اوليه همانطور كه از قبل اشاره كرديم، اين است كه  .خاص به كار مي گيريم موقعيتصورت كاربردي براي ساخت معنا در يك 

، براي توصيف معني جمالت، بايد متوجه تبه همين عل. "هر جمله بالقوه اي مي تواند در گفته اي به كار رود كه استداللي است "

در واقع راكا و دوكرو گفته ها و تحليل گفته ها را مبناي اوليه معني . هستند يكاربرد جمالت بالقوه در گفته هايي باشيم كه استدالل

ايو راكا، گفته تحقق -يرطبق نظر پ: تعريف كنيم است، را كه يكي از مفاهيم كليدي معني شناسي 20چگونه گفته. شناسي قرار داده اند

خاص توسط  موقعيتكاربرد جمله در "ز يك پديده انتزاعي در زبانشناسي يعني جمله است، به عبارت ديگر اعيني خاص قابل درك 

اين جمالت بالفعل يا گفته ها . و بدين ترتيب گفتمان مجموعه اي از گفته هاست و جمله يكي از شكلهاي آن است. "يك گوينده

گفته روي مخاطب تاثير مي گذارد و باعث مي شود كه معنا را بسازد . باورها و زواياي ديد را مي سازندمعلومات، ، هامعناهستند كه 

حال اين سوال پيش مي آيد كه معنا چگونه فهميده مي . ولي اين معنا فقط و فقط بر اساس باورها و ايدئولوژي مخاطب شكل مي گيرد

  شود؟

معناي جمله ساخته شود، اولين كار اين است چگونه بدانيم چگونه درك مي شود، يا به عبارت ديگر براي اينكه براي اينكه بفهميم معنا 

جمله موردي، جمله اي . را تمييز دهيم 22و جمله نمونه 21مورديبايد تفاوت بين جمله : كه ببينيم جمله در چه سطحي قرار گرفته است

در حدي كه  است بدين ترتيب اين جمله قابل درك و دريافت. ن شخص بيان مي گردداست كه در فالن لحظه در فالن جا توسط فال

داريم، زيرا  نيازولي براي بررسي معنا، به جمله نمونه . كنيم مالحظه را ايجاد كرده است موقعيتبتوانيم تاثيراتي را كه در آن لحظه در 

تنها با جمله نمونه است كه مي توانيم به معنا دست . ن به وجود مي آيدآ موقعيتيكبار به وقوع پيوسته و مسئله ارجاع به جمله موردي 

يعني تركيب اين اجبارات زبان . اضافه مي كند 24گفته پردازيموقعيت به  23انتزاعيپيدا كنيم و اين معنا نتيجه اچباراتي است كه جمله 

پس يكي . ردي از آن جمله نمونه را در خود داشته باشدگفته پردازي است كه معنا مي دهد و مي تواند معناي هر جمله موموقعيت در 

كه اابته دو نوع . موقعيت يعني مجموعه شرايط و اوضاع و احوالي كه آن جمله گفته شده است. از پارامترهاي اصلي، موقعيت است

 26ياشته باشيم و ديگري، زبانشناس، با تمام جزئياتي كه در خود دارد و ما نمي توانيم به آن دسترسي د25يكي واقعي: موقعيت وجود دارد

دسترسي به آن درست است كه براي هر گفته، مي توانيم هزاران موقعيت را فرض كنيم، ولي به هيچ وجه . است 27كه موقعيت نمونه

راكا و نظريه ايو -به همين دليل، براي توصيف معنايي جمله، پير. آسان نيست و به عالوه مجبور نيستيم تمام موقعيتهاي ممكن را بشناسيم

در هر صورت، موقعيت به معناي گفته كمك مي كند زيرا يكي از . پردازان ديگر هميشه موقعيتهاي زبانشناسي را در نظر مي گيرند
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 28"ي در باب معني شناسيا رساله"ر خود ثروشهايي است كه مي تواند ابهامات واژگاني را از بين ببرد، همانطور كه ميشل برائال در ا

   :مي گويد

معنايي غير از آنچه در قوه مقننه در  Ordonnance، واژه مي رويمزماني كه ما پزشكي را بر بالين بيماري مي بينيم و يا به داروخانه  "

را بر در  Ascensionيا اگر واژه  ]در مورد اول به معناي نسخه و در مورد دوم، دستور، حكم و فرمان است [.به كار مي روددارد، 

. به ذهن خطور نمي كند ...و صعود در كوهنوردي بالون، باال رفتن  يك عمارت و بناي مذهبي مشاهده كنيم، هرگز معنايي در رابطه با

  )145، 1982( ".حتي الزم نيست آن معناها را در ذهن حذف كنيم، زيرا در اين موقعيت اصال ظاهر نمي گردد

همانطور كه  .عمل ارتباط صورت پذيرد تا از طرف گوينده است كه مخاطب نيز بايد آن را بشناسد به عالوه، اركان موقعيت انتخابي

براي مثال خصوصياتي  ": اظهار داشت، بايد خصوصيات معنايي مشترك در همه موقعيتها وجود داشته باشد  1933در سال  29بلوم فيلد

در واقع اين بدان معني است عمل گفتمان . "به كار برند) سيب(ين ميوه را براي ا  pommeكه باعث مي شود همه فرانسه زبانان واژه

راجع به خصوصياتي كه بلوم فيلد از  اام. را برطرف مي كندگونه ابهامي هرپذيرد، يعني مي با موفقيت صورت تنها در موقعيت مشخص 

و ديگر نظريه  31مارتينه 30سي كاركرديابانشنآنها سخن مي گويد، آنها پديده هاي قابل درك و دريافت هستند، كه در چهارچوب ز

آن چيز كه در ارزش گذاري يك واژه بين گويندگان يك زبان مشترك  "، نام دارند، يعني 32"معناي اوليه، دنوتاسيون "پردازان، 

كه عبارت است ر مي گيرد قرا 33و يا هاله معنايي ، بدين ترتيب معناي اوليه در تقابل با معناهاي ثانويه)1290، ص 1967مارتينه، (  "است

تداعي كند، به ذهن بياورد و صريحا يا تلويحا براي هر يك از گويندگان آن زبان به طور شخصي  وهر آنچه كه واژه مي تواند القا  "از 

جمالت  در واژگان اتيبدليل وجود اين هاله هاي معنايي، مي توانيم بگوييم كه هميشه ابهام). 1290، 1967مارتينه، ( "ايجاب كند

كمك مي معناي اصلي كلمه درك  به پديدار مي شودولي، موقعيتي كه واژه در آن . وجود دارد كه در گفتار ظاهر مي گردد انتزاعي

  . كند

معني شناسي  ": ايو راكا اظهار مي دارد-در اين مورد، پير. غير از موقعيت، اركان جمله هم براي ساخت معناي گفته ها مهم مي باشند

واژگان، "بايد ). 241، 2002راكا، (. "جنبه هاي استداللي كه بالقوه در جمالت وجود دارد و همچنين اركان سازنده آن بپردازد بايد به

ا را دنبال مي كند بدون اينكه نهتركيبات نحوي، و خود جمالت را به صورت برنامه هاي كوچك روايي در نظر گرفت، كه گفته آ

ايي را تحميل مي كندد و هر نوع تاويل و ه ايو راكا، واژگان ديدگاه-بنابر نظر پير) 242، 2002راكا، ( "تغييري در آن به وجود بياورد

براي اينكه گفته معنا پيدا كند، بايد يك ديدگاه يا زاويه ديدي را "به عبارت ديگر، . تفسيري از گفته، متضمن ساخت يك ديدگاه است

ن تحميل مي شود زيرا اين زبان است كه زواياي ديد را منتقل مي كند كه هم براي ساخت معنا توسط زبا )242، 2002. ("پذيرفت
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با زاويه هاي كه واژگان را تي امجموعه امكانكه بنابراين ضروري است . ساخت معنا الزم هستند وهم از ساخت معنا ناشي مي گردند

  : آورده شده استچند مثال در زير . براي ساخت معنا ايجاد مي كنند بررسي گرددديد مستتر در خود،

  "پير ثروتمند است، او مي تواند تو را به مهماني دعوت كند"  .1

  . براي شخصي به كار مي رود كه توانايي و استطاعت زيادي دارد "ثروتمند"واژه 

 . اين نوزاد ثروتمند است .2

د آوردن قدرت مي گردد، ولي در مورد نوزاد زيرا تملك و دارايي باعث به وجو. جمله دوم همان تاپير معنايي جمله اول را ندارد

براي فهميدن معناي جمله دوم، نياز به توضيحات . كه قدرتي ندارد ، نمي توان گفت كه توانايي دعوت كردن شخصي را دارد

قرار مي  در واقع واژه نوزاد و ثروتمند در تقابل. "اين نوزاد ثروت زيادي را به ارث برده است"اضافي ديگري است براي مثال، 

زاويه ديدي كه از واژه نوزاد و يا كودك به ما عرضه مي شود، عدم توانايي . گيرند، و اين مربوط به نوع جهان بيني ماست

پس . شخصي، وابسته بودن و غيره است در حاليكه براي واژه ثروتمند، قدرت است كه در نتجه تملك و دارايي بوجود آمده است

ودن اوست، در حاليكه جمله دوم دو ديدگاه در بسوق مي دهدكه نتيجه ثروتمند  "رت و توانايي پيرقد"جمله اول ما را به سمت 

  .تقابل را به همراه دارد

كل زاويه در آنها ، يعني عادي ناميده مي شوند و جمالتي هستند كه 34"دوكسال"در معني شناسي، چمالتي شبيه جمله اول،  

گردش رفتن، نتيجه . "هوا خوب است، به گردش برويم"مثل . ديد واژگان برابر استديدي كه در جمله وجود دارد با زاويه 

ولي جمالت ديگري كه . يعني ديدگاهي كه در كلمه خوب وجود دارد، با زاويه ديد كل جمله يكسان است. خوب بودن هواست

  : ه دوم و ياناميده مي شوند، مثال جمل 35"دوكسال -ا"زواياي ديدي غير از واژگان در خود دارند، 

 . "پير ثروتمند است، بايد دوستان زيادي داشته باشد" .3

اين جمله نه تنها يادآوري مي نمايد كه ثروتمند بودن باعث به وجود آمدن قدرت مي گردد، بلكه اضافه مي نمايد كه امكان 

  . دوستي را نيز تسهيل مي كند

   . و جمالتي شبيه

 . من زياد كار كردم، خستگي ام برطرف شد .4

قاعدتا كسي كه كار مي كند، بايد . ناميده مي شود 36"پارادوكسال"كه زاويه ديد كلمه كامال مخالف با ديدگاه كل جمله مي باشد، 

  خسته شود ، در چه شرايطي خستگي برطرف شده است؟ 

                                                           
34

 Énoncé doxal 

35
 Enoncé A-doxal 

36
 Enoncé Para-doxal  
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براي مثال زمانيكه يك . دارد نكه معني و معنا رابطه تنگاتنگي با يكديگر دارند كه به دانش و اطالعات شخص نيز بستگيآنكته ديگر 

، اين جمله هيچ معنايي براي غير فرانسوي توليد "ژان مرتب به كافه دو فلور رفت و آمد مي كرده است": نفر ساكن پاريس مي گويد

. داشته باشيمبراي اينكه معناي جمله درك گردد بايد با نظام فرهنگي و زماني فرانسه اشنايي . نمي كند به غير از يك خبر در مورد ژان

كه . از زاويه ديد ديگري در نظر گرفته شود، اين زاويه ديد است كه به شكل گيري معنا كمك مي نمايد "كافه دو فلور" يديعني با

هماطور كه راكا اظهار . باشد، نشان مي دهد كه ژان روشنفكر است 30وابسته به دانشي است كه مخاطب دارد، زيرا اگر مربوط به دهه 

داراي بار ايدئولوژيكي هستند كه تحول فرهنگي را كه ما در آن زندگي مي كنيم و زباني را  كلماتي كه ما به كار مي بريم ": مي دارد

) 264، 2002( ". زيرا زواياي ديد نهفته در كلمات شرط اوليه براي ساخت معناي جمالت مي باشد. كه سخن مي گوييم نشان مي دهد

  . ست كه معنا برايمان شكل مي گيردبنابر اين بر مبناي دانش ما

الزم به ياد آوري است كه براي يك استدالل علمي و در اينجا معني شناسي، بايد بر مسئله اي عيني و تجربي تكيه كرد، و چون زواياي  

تحميل مي كنند اجباراتي كه زواياي ديد بررسي ديد كامال ذهني هستند و قابل درك و دريافت عيني نمي باشند، نظريه پرداز به 

بررسي اجباراتي كه ": پرداخته است كه به صورت غير مستقيم در زبان قابل درك هستند و معني شناسي را اينچنين تعريف كرده است 

در واقع مزيت معني . به عالوه بايد اذعان داشت كه اين اجبارات عيني و ملموس مي باشند. "زبان براي ساخت معنا تحميل مي كند

ولي توصيف معني . يه ديد آن است كه هر نوع توصيف معني شناسانه مي تواند ابزاري باشد براي توصيفات ديگر زبانيشناسي زاو

توصيف معني شناسي زبان انساني توصيف اجباراتي است كه واژگان و ساختارهاي زبان براي  "شناسي دقيقا چيست؟ بنابر نظر راكا، 

آن است كه  "معني شناسي زاويه ديد"يكي ديگر از ويژگيهاي ) 2، 2005راكا، (  ".كند ساخت معناي گفته هاي آن زبان تحميل مي

گفته پرداز سعي دارد كه مخاطب را تحريك نمايد به  "كاربرد زبان را در نظر مي گيرد، بدين معنا كه  "تحريك كنندگي"خصوصيت 

ولي براي توصيف معني شناسي . "اني كه گوينده مد نظر داشتنحوي كه معناسازي كند ، معنايي كه بر مخاطب تاثير داشته باشد و هم

اولين جنبه در خود زبان است و آن معني مي باشد، دومي كه در زبان . بودمد نظر  "معني شناسي زاويه ديد "چه جنبه هايي درديديم 

ط است و هم با موقعيتي كه در آن به نيست و بسيار حائز اهميت مي باشد موقعيت است و معناي يك گفته هم با معني جمله در ارتبا

  . كار رفته است

. بيان مي شوند "اي توپيك واژگانيميدانه"به واسطه آنها براي توصيف زواياي ديد كه در كلمات وجود دارد، راكا اظهار مي دارد كه 

جهت گيري ن خواهيم داد كه در اين قسمت پاياني با ذكر چند نمونه نشا. به جهت گيري معناي جمالت كمك مي كند ميدانها اين

  ؟و به چه صورت عمل مي نمايند هستند به چه معناو ميدانهاي توپيك استداللي جمله 

  

  در كلمات در جمالت به واسطه زاويه ديد معناييجهت گيريهاي .3

هوا خوب است، به گردش  " با گفتنبراي مثال . مي گردد بر يك ضامني تكيه دارد Cاستدالل و برهاني براي جمله  Eزمانيكه جمله 

ه ييعني در چهارچوب نظر )هواي خوب ←گردش : (، بر ضامني تكيه مي كنيم كه ارتباط بين دو جمله را نشان مي دهد"برويم
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. را نتيجه بگيريم به واسطه عاملي است كه ارتباط بين اين دو جمله را ميسر مي سازد Cجمله  Eاز جمله بتوانيم ، اگر "در زباناستدالل "

الزم به . نام دارند) در مفرد توپوس(توپوي  هامجموعه اين ضامن. نشان مي دهدرا 2به  1نام دارد كه مسير از جمله  "ضامن"ين عامل ا

اين به وجود مي آيد، گوينده ارائه مي دهد، به كارگيري قاعده استدالل تدريجي كه « ذكر است كه جهت گيري معنايي جمالت با 

 37).3، ص 1990راكا، ( ».ين شكل توپوي نام گرفته انددقواعدي ب. ن افراد يك جامعه زباني مشترك مي باشدو بي بودهقاعده عمومي 

  :مثال

  . امشب هوا سرد است، گياهان آسيب مي بينند.1

هان وجود ، يعني همه پذيرفته اند كه ارتباطي بين سردي هوا و آسيب ديدن گيا)هر قدر هوا سرد باشد، گياهان آسيب مي بينند: ضامن(

  . دارد

  به گردش برويمهوا گرم است، بيرون  .2

  ). هر قدر هوا گرم باشد، همانقدر گردش دلپذير است: ضامن(

 مطالعه با بررسي جمالتي از اين دست، نتيجه گرفته اند كه. به كار رودي نمي تواند كشورهاي مناطق معتدل و گرمسيردر اين جمله 

لوژي خاصي است ئودر واقع توپوس نتيجه ايد. لكه از مردم شناسي فرهنگي نيز ناشي مي گرددتوپوسها فقط صرف زبانشناسي نيست، ب

كه در يك جامعه زباني مشترك به كار مي رود و اين زواياي ديد هستند كه ايدئولوژيها را مي سازند و باعث مي شوند رابطه بين 

مي گردد؟ راكا پاسخ مي دهد، يكي از آنها كلمه است و دو نوع ولي چگونه اين توپويها در جمالت ظاهر . االذهاني به وجود آيد

  :توپوي وجود دارد

 .هاي واژگاني كه وابسته به معني كلمات هستنديتوپو .1

 . توپويهاي پويا و ديناميك كه در جهت گيريهاي معناي جمالت نقش دارند .2

نشان مي دهد هر قدر بيرون هوا گرم باشد، گردش دلپذير كه  "برويمگردش  بهگرم است، هوا بيرون ": ماگر مثال قبل را در نظر گيري

 : و آن را با جمله ديگري مقايسه نماييم است

 )هرقدر هوا گرم باشد، لذت گردش كمتر است. ("مهوا بيرون گرم است، در هتل بماني"

به عبارت ديگر . شده استتفاوت ايجاد گيري  در نتيجهيكسان است ولي  "هوا گرم است"برهان  در هر دومالحظه مي كنيم كه 

 "گرما"در دومي براي گردش كردن است و خوب و محرك  "گرما"در اولي . با يك زاويه ديد بررسي نشده است "گرماي هوا"

ميدانهاي توپيك را اينچنين تعريف " راكا و در نتيجهدر واقع دو زاويه ديد متفاوت وجود دارد  .مي باشدخفقان آور، بد و كسل كننده 

، كه البته به روش ديدن واقعيت بستگي .ميدانهاي توپيك درحاتي را در خود دارند. نوعي روش ديدن چيزي و يا ارتباطي «: دمي كن

ميدان و  Xكه در آن  (X, Y): دو بخش دارندبناربراين ميدان توپيك ). 5، 1993راكا، ( ».، حوزه اي كه ميدان واژگاني نام دارد.دارد

                                                           
37

. به ثبت رسيد ٢٠٠٢است كه در نھايت در سال " معني شناسي زاويه ديد"%زم به ذكر است كه اين توضيحات مبناي اوليه    
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و اين ميدان توپيك در رابطه با ديگري به كار مي رود و به اين ترتيب تا . ضاوت درباره خوبي يا بدي آنق Yحوزه واژگاني است و 

  .آخر

اين جمله با توپوس زير . داشته باشيم "پير ثروتمند است، مي تواند تو را دعوت كند"حال با اين روش مي توانيم تحليلي از جمله 

  :تعريف مي شود

آنچه در اين توپوس داراي درجات است، ثروت و دارايي مي باشد زيرا ما نسبت به دارايي //. بخشيممانقدر ميهر قدر داشته باشيم، ه//

بوده و قضاوت راجع به آن خوب است و  "قدرت عمل"همانطور كه در باال ذكر شد، ميدان واژگاني در اينجا . هامان آزادي عمل داريم

   :بدين ترتيب توپوس زير تعريف مي شود

  //. >قدرت عمل، خوب است<، >>قدرت عمل، خوب است<ا در اختيار داشتن، ب<//

  :راكا اظهار مي دارد

  . براي هر ميدان يا حوزه توپيك، توپوسي وجود دارد كه به آن وابسته است«

  ) 2، ص 1990( .»)اگر چند تا وجود داشته باشد، بيشك كلمه ابهام معنايي دارد( براي هر كلمه، يك يا چند حوزه توپيك وجود دارد 

، يعني ثروت روتمند برهاني است براي داشتن دوستان زيادث، واژه  "پير ثروتمند است، بايد دوستان زيادي داشته باشد"ولي در جمله 

در اينجا توپويي كه ظاهر مي شود وابسته به معناي كلمه ثروتمند نيست، و اساسا در . داشتن، باعث به وجود آمدن دوستي مي گردد

در اينجا نوع ديگري از توپوي ظاهر مي گردد به نام توپوي ديناميك كه . هنگ لغات چنين تعريفي براي ثروتمند وجود نداردفر

با جمله باال، يك ديد منفي نسبت به . بخش اعظم آنها از ضرب المثلها ناشي مي گردد، توپويهايي كه در فرهنگها هستند. فرهنگي است

و يا در شعري از   "قربون بند كيفتم، تا پول داري رفيقتم«: چنين ضرب المثلي وجود دارد، در زبان فارسي دوستان پير به وجود مي آيد

، در جمله باال مي توانيم ميدان توپوي ديناميك را گسترش داده و  "ل دوستان كه مي بيني، مگسانند گرد شيرينيغاين د"سعدي 

هر قدر قدرت داشته باشي، همانقدر دوست : //پوس فرهنگي تعريف مي شودو تو "من بخاطر پولت با تو دوست هستم"بگوييم، 

نيست كه مهرباني، عطوفت و  "دوستي واقعي"و اين در تعريف . دوستي اي كه وابسته به قدرت است و با پول به دست مي آيد//. داري

  :يا در جمله . شفقت را با خود به همراه دارد

  . "پير تنهاست، كسل و خسته است"

، عمل مي كند كه البته وابسته به معناي //هر قدر تنها باشيم، به همان اندازه خسته و دلتنگ مي شويم//ر اين جمله نيز توپوس فرهنگي د

مي توان گفت كه كسالت، جزئي از هاله معنايي است كه البته در . در بعضي فرهنگها، تنهايي باعث كسالت مي شود. نيست "تنها"واژه 

  .    د ندارد و در كاربرد ظاهر مي گرددفرهنگ لغت وجو

مدلي باشد براي توصيف زواياي ديد كه به كلمات  مي تواند، كه ريشه در بار فرهنگي يك جامعه زباني دارد بنابراين مدل توپيك

  . وابسته اند
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  : نتيجه •

معه يك جامعه زباني مشترك است ولي بدين ترتيب مالحظه كرديم كه زواياي ديدي در كلمات مستتر هستند كه بين افراد يك جا

آنچه در . متمركز نشده است، بلكه برخي زواياي ديد در كاربرد به وجود مي آيد و از نظر فرهنگي اهميت داردزباني تنها بر روي آنها 

كلمه اي در جايي اينكه چرا دادن قعيتهاي مختلف است و توضيح و، واژگان زبان نيست، بلكه كاربرد آنها در ممهم استمعني شناسي 

از به متدهايي زبانشناسي است كه آنها را تعريف كند و بر يبراي معناي واژگان، ن. به كار رفته و در موقعيت ديگري به كار نمي رود

معني كلمات و يا معنايي كه گاها در برخي . اساس روابطي كه در نظامهاي مختلف جانشيني و همنشيني به وجود مي آيد، تحليل نمايد

 "معني شناسي زاويه ديد" و نظريه كه در زبان وارد و تثبيت شده اند مالت به دست مي آورد، مي تواند مربوط به حوزه شناختي باشدج

اصولي كه در اين مقاله به اختصار توضيح داده شد، براي همه . يا توپوي مي تواند يكي از نظرياتي باشد كه در اين راستا مؤثر واقع شود

به دست چرا كه . در هر زباني مي توان توپوهاي واژگاني، پويا و فرهنگي مختص واژگان را به دست آورد. اند به كار رودزبانها مي تو

  . خوب مفيد و سودمند استآوردن اين توپويها براي ترجمه و نگارش 
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The role of the semantic of point of view in the teaching  

Example: Writing and translation 

Abstract 

 
In departments of the french language, the courses of writing and translation are important for 

the learning of languages. The essential question that arises is that: how teachers can teach so 

that students have a good composition or a good translation. One of the essential elements is the 

choice of words. Because most of the time, learners have many difficulties in choosing the words 

and dictionaries are not always sufficient and effective. 

Why learners are weak in these two courses? One of the methods which can be benefided is the 

semantic of the points of views. This theory was formed in 2002 by a linguist French Pierre-

Yves Raccah and it goes back to the theory of Argumentation in language, theorized by 

DUCROT in 1988. The purpose of the semantics is to describe "the constraints that the language 

imposes on the construction of meaning". But in the semantics of the Points of view in particular, 

it explains that the words crystallize the points of view which are rooted in our cognitive baggage 

and that contribute to the construction of the meaning of the statements. In this paper, we 

examine the role which the lexical units of natural languages play in the determination of the 

argumentative orientations of their utterances. If learners consider these points of view, they can 

choose the words in a correct manner and show his point of view in writing or the point of view 

of the author in the translation. 

 

Keywords: Semantics of points of view, lexical unit, point of view, argumentative orientation, 

translation, writing. 
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