
  
 

  
  
  
  
  
  
  

  شناسي با پديدارشناسي شناسي با پديدارشناسي   رابطة نشانهرابطة نشانه
   هنري هنري-- از گفتمان ادبي  از گفتمان ادبي اي تحليلياي تحليلي  با نمونهبا نمونه

  

  دكتر حميدرضا شعيري
   دانشگاه تربيت مدرساستاديار

  
  

  چكيده
پديدارشناسي هوسرل سعي دارد تا ما را متوجه اين نكته سازد كه چيزها حضوري مستقل و خارج از انسان 

نظام .  مي، مفهوم واقعي چيزها تابع دريافتي است كه ما در عمل ارتباط از آنها داريمدر چنين نظا. ندارند
و چنين امري با رجعت به آنچه كه . كند» اصل چيزها«پديدارشناختي هوسرل درصدد است تا ما را متوجه 

دراكي كه ما با  ا-بديهي است كه در اين حالت، نوع رابطة حسي. آيد شود به دست مي چيزها ناميده مي» جوهر«
شرط شناختي   چراكه دريافت ما از آنها بدون پيش،اي برخوردار است كنيم از اهميت ويژه چيزها برقرار مي

  . گيرد صورت مي
گرا و ساختارگرا جاي خود را به  شناسي صورت  ادراكي است كه نشانه-با توجه به همين دريافت حسي

اي متقابل  دهد كه ديگر نشانه را امري مكانيكي و تابع رابطه ر ميمدا  معناشناسي وجودگرا و هستي-نوعي نشانه
شناسي متكي به ذات خود نيست، چراكه ديدگاه پديداري  داند، بر اين اساس، ديگر نشانه بين دال و مدلول نمي

گونه كه ما آن را دريافت  گونه كه هست، بلكه آن د تا نشانه، نه آنشو در مطالعات مربوط به نشانه سبب مي
 و ما چنين تحولي را ،تواند باشد و با توجه به موقعيت انسان در بافت پديداري، معنا يابد گونه كه مي كنيم، آن مي

براي جبران اين نقصان وجودي است كه . نامد هستيم معنا مي» وجودي«مديون آنچه كه گرمس آن را نقصان 
  . گردد يابند، تبديل مي گونه كه بر او تجلي مي نآگر از چيزها  ري كنشگفتمان به محل تجربة پديداري و فو

از ارائة اين مقاله، تبيين جايگاه پديدارشناسي در مطالعات مربوط به نشانه و نقش آن در واقع، هدف اصلي 
  .  ادراكي است-ي معناشناسي سيال و حس-شناسي كالسيك به نشانه  در تحول نشانه

  
    shairih@yahoo.fr                : نويسندهرونيكي الكت پستنشاني
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