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  تحلیل واژانه بر مبناي الگوي ارتباطی یاکوبسن

  
 niloufarmasih@gmail.com*پروین احمدي

   پژوهشی قلم سبز مرصاد-پژوهشگر موسسه علمی

  

   چکیده

به تحلیل  ادبی، پرداز نظریه روسی و شناس زبان) 1982_1896(الگوي ارتباطی یاکوبسن، 
 )مخاطب و خواننده(، گیرنده )شاعر(، فرستنده )شعر(، پیام زبان عناصر ارتباطی یعنی

 شاعران و نویسندگان ي دغدغهبرقراري ارتباط بین اثر ادبی و مخاطب همواره . پردازد می
 که بر اثر ادبی، ها آن »شاعر، اثر ادبی، مخاطب«جا که در مثلث   آنتا . بوده استشماري بی

 این مقاله در . و بالعکساند بوده از استقبال کمتري برخوردار اند ورزیدهه و تمرکز بیشتري توج
ژانر واژانه بر مبناي الگوي ارتباطی یاکوبسن پرداخته سعی شده است به تحلیل عناصر ارتباطی 

ن  ژانر واژانه را با الگوي یاکوبستوان میو به این پرسش پاسخ داده شود که در مجموع چگونه 
هایی از افراد مختلف انتخاب و به ارزیابی عناصر  تحلیل کرد؟ به این منظور واژانهتطبیق داد و

 این پژوهش در این نوع نوشتار، گاهی هاي یافترهطبق نتایج و . ارتباطی پرداخته شده است
اما چیزي که مشهود است توجه به  ؛و گاهی بر مخاطب اثر شاعر بر پیام توجه بیشتري دارد

 و او افکند می تأخیربیشتر از عناصر دیگر است چون درك معنا را براي مخاطب به ) شعر (یامپ
  .دارد می وارا براي دریافت معنا به تکاپو 

   26/4/1397:                                 تاریخ پذیرش مقاله18/4/1397:تاریخ دریافت مقاله

  

  

  

 واژگان کلیدي

  ي یاکوبسن  نظریه*

  هاي زبان نقش *

  واژانه* 
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  :مقدمه )0_1(

   الگوي ارتباطی یاکوبسن
ي شناسی و ادبیات انتقادي نظریه زباني عرصهتبار، در  روسیشناس زبانومن یاکوبسن، ر

 به توجه با . ارتباطی استهاي طرح ترین منسجماو از جمله » ارتباط« ي نظریه. فراوانی دارد
 و اطمینان  دیـدگاه قابلیـک از بایـد موضوع تحلیل به ورود براي ها دیدگاه و ها نظریه تنوع
 روند و زبان هاي نقش که هنگامی یاکوبـسن رومـن ارتبـاط ينظریه. استفاده کرد خدشه بدون
 است او معتقد . براي تحلیل بهترین گزینه باشدتواند می، کند می تحلیل ارتبـاط را ایجاد

 باید به زمینه یا  باشدمؤثر که آناین پیام براي . فرستد میفرستنده پیامی را براي گیرنده 
چنین به رمزي نیاز دارد که تا حدي بین هم. ارجاع دهد و گیرنده بتواند آن را دریابدمصداقی 

 سرانجام به و گردان مشترك باشد و رمزرمزگذارگیرنده و فرستنده یا به عبارت دیگر بین 
 میان فرستنده و گیرنده و پیام شناختی روانتماس نیاز است یعنی مجراي فیزیکی و پیوندي 

: 1960یاکوبسن،  (. ارتباط کالمی برقرار کنند و آن را ادامه دهنددهد میمکان که به هر دو ا
منظور یاکوبسن از رمز، نظامی از هنجارها و قواعد زبانی است که اثر بر اساس آن شکل  )54

 زبانی مشترك صورت هاي نشانهو درك خواننده از اثر از طریق آشنایی با این قواعد و گرفته 
 . اثر ادبی است بلکه صورت زبانیِاین الگوي ارتباطی فقط معنا نیستز در  نیپیام .گیرد می

 زیادي از ماحصل بخش .د معنی کنش را تفهیم کندتوان میپیام به تنهایی ند که  نمانناگفته
 فرایند يدهنده تشکیل عنصر شـش یاکوبسن .گردد برمیارتباط به سایر عوامل ارتباطی 

 هاي نقش يکننده تعیین موضوع را و پیام رمز، ارتباطی، مجراي مخاطب، گوینده، یعنی ارتباط
 براي اي گانه شش  کارکردهاييکننده تعیـین ارتبـاط، فراینـد جـزء شـش ایـن. داند می زبان
 کنشی، کارکرد در و گوینده سـوي بـه پیـام گیري جهت عاطفی، کارکرد در. است زبان

 و موضوع سوي به پیام گیري جهت ارجـاعی کارکرد در. است مخاطب سوي به گیري جهت
 به گیري جهت دلی،هم کارکرد در و سـوي رمز بـه گیري جهت فرازبانی کارکرد در ،پیام زمینۀ
 از. است پیام خود سوي به پیام گیري جهت ادبـی، کـارکرد در سرانجام و تماس ایجاد سوي
 مثالً گرفته قرار پردازان نظریه لباغ نظرِ مورد ،گیرنده و فرستنده پیام، عناصر، این میان

 توجه اثر خود به ها فرمالیست و بـه خواننده پدیدارشناسـان نویسنده، به طرفداران رومانتیسم
 و نویسندگان از بسیاري. دنگیر می قرار توجه مورد عناصر این نیز کالمی نقد در. دارند اي ویژه
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 شروع ينقطه نظریه، این. اند داشته توجه صرعنا ایـن بـه ناخودآگـاه یـا آگاهانه نیز شاعران
 به«. است آن اجزاي و ادبیات يدرباره و نویسندگان شـاعران دیـدگاه شـناخت براي خوبی

 ارتباطی فرایند ينظریه چیست، ادبیات که پرسش همیشگی این به پاسخ در که رسد می نظر
 ارتباط ينظریه به نظریه این )231: 1381 مقدم، علوي( ».است کارساز زیادي حد تا یاکوبسن

  .است شده مشهور ارتباطی فرایند یا

 قواعد از فراروي نخست،: دارد هدف دو که است ایران معاصر ادبیات در نوظهور ژانر یک واژانه
 نوشتار هدف واژگان وجود آن در که متنی به رسیدن دوم، زبان؛ دستور و گفتار ي زنجیره

 و توجه معنا انتقال در دیگر کلمات با نشینی هم بدون کلمات به توجه نظر از واژانه. است
 هم با افزایی هم در مخاطب و پیام متن، رمزگان متن، مؤلف، آن در که دارد بسیار اهتمام

 گوناگونی هاي جنبه بر محتوا محوریت واژانه در. کنند می منتقل را عاطفه و ادبیت و اندیشگی
 ارتباط و طبیعت از شخصی هاي دریافت اجتماعی، و بیمذه احساسات و عواطف جمله از است

 وجود، ي مسئله و خود به پرداختن آن، مهم رویدادهاي و جهان متن، در طبیعی عناصر با
  ...و جامعه در کودکان و زنان حقوق به پرداختن و فمینیسم

 یامیپ یا احساس هر که ترتیب بدین است؛ آن در فرم و ساختار واژانه، خصوصیات جمله از
 کلمات چیدمان و متن میان این در و باشد داشته را خود به منحصر ساختار و فرم تواند می

 معموالً که واژگان چیدمان ي نحوه زیرا دارند عهده بر را مخاطب با ارتباط در سزایی به نقش
 با است فلسفی و عقلی امر یک درك ي نتیجه حتی یا و احساسی فوران ادبی، شهود اثر در

 است مبنایی چه بر واژه دو بین ارتباط که این کشف. دارد تنگاتنگی ارتباط متن انرمزگ
 خاصی معناي حاوي خصوصی به چیدمان طرز یا و واژه دو گاه. کند می متن وارد را مخاطب

 و معنا کشف و بوده برقرار... و کنایه مجاز، تضاد، استعاره، تشبیه، ارتباط واژه دو بین مثالً است
 توان می پس. است متن مخاطب دوش بر مؤلف شهادت با واژگان این ي ثانویه و ولیها ارتباط
  .باشد متن عناصر تمام ي عهده بر تواند می ارتباط محوریت واژانه در که گفت

و  یاکوبسن ارتباطی فرایند مبانی بر واژانهعناصر ارتباطی  تحلیل مقاله این در ما هدف
هایی از براي این منظور واژانه. است با همدیگر ها آناز  زبان در هریک هاي نقش يمقایسه
 آرش آذرپیک و همکاران، تألیف _کلید جهان هولوگرافیک_ یلدا و کلمه هاي چشم«کتاب 
-علت انتخاب این واژانه. اند شده ادبی کلمه برگزیده ي مختلفی از ماهنامههاي شمارهو  »1396
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 و تمرکز بر عناصر ارتباطی تأکیدنویسان در اژانهها از افراد مختلف، نشان دادن توانایی و
  . خاص خود را داردهاي مشقتو سختی  روشی ساده باشد اما  که چه بسامختلف است

  : پژوهشي پیشینه) 0_2( 
 مختلفی انجام شده هاي پژوهش بررسی الگوي ارتباطی یاکوبسن در متون فارسی ي درباره
 شعرشناسیگرا و شناسی ساختزبان (. اشاره کرد زیرهاي مقاله به توان می جمله از است

، )1395 ارتباطی در شعر سنایی، آمنه تاك، کارکردهايتحلیل (، )یاکوبسن، لیال اردبیلی
و   زبانی در ادبیات تعلیمی بر یکی از قصاید سنایی، دکتر محمد آهیيگانه شش هاي نقش

 یاکوبسن، ي نظریهیی در چارچوب  زبانی و ادبی سناهاي دیدگاهبررسی (، )1392مریم فیضی، 
 بررسی ژانر واژانه ي دربارهتا به حال پژوهشی  اما ي دیگر؛ مقالهها دهو ) 1387لو، رضا نبیعلی

بر مبناي الگوي ارتباطی یاکوبسن و تجزیه و تحلیل این عناصر در متن واژانه منتشر نشده 
  .است

  :روش پژوهش )0_3(
  .باشد میبنیادي، توصیفی و تحلیلی ، اي کتابخانهروش پژوهش به صورت 

  :مبانی نظري تحقیق) 0_4(

   زبانیهاي نقش )1_4(
با تکیه .  ارتباط نقش و کارکردي دارندي گانه شش عوامل ازدر الگوي ارتباطی یاکوبسن هر یک 

 زبان ي گانه شش هاي نقش چیرگی دارد یکی از ، کدام یک از عناصر ارتباطکه در پیام بر این
 به )و پیام فرستنده، گیرنده، موضوع، رمز، تماس(  ارتباطیهاي سازههر یک از . ردخو میرقم 

  .دلی، ادبی، فرازبانی و ارجاعی هستند ترغیبی، عاطفی، همهاي نقشترتیب داراي 

  نقش ترغیبی )1_4_1(
به نوعی .  نقش ترغیبی زبان غالب است پیام به سمت مخاطب باشدگیري جهتهنگامی که 

 کارکرد ترغیبی برتري متمرکز باشد) مخاطب( هنگامی که ارتباط بر گیرنده  گفتتوان می
در کنار . شوند میجمالت امري، ندایی و دعایی بارزترین نمود این کارکرد محسوب . یابد می
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 .دارند  نقش ترغیبیشوند میکه به قصد ترغیب بیان چنین بسیاري از جمالت خبري این هم
  وي باشدبرانگیختن یا )مخاطب یا خواننده (گیرنده مشارکت هنگامی که هدف از کالم جلب

 .دارد میاین کارکرد زبان در تبلیغات نقش مه. یابد مینقش انگیزشی یا ترغیبی زبان تحقق 
  )21: 1380گیرو، (

  عاطفی نقش) 1_4_2( 
 گربیان زبانی کارکرد این. دارد برتري زبان عاطفی نقش باشد، گوینده سوي به گیري جهت اگر

 آن ي درباره که است موضوعی به نسبت) نویسنده یا شاعر (گوینده درونی احساس و نگرش
 به کارکرد این در. دارد قرار عاطفی نقش مرکز در گوینده گفت، باید واقع در. گوید می سخن

. گیرد نمی صورت ارتباط ایجاد براي لزوماً شخصی و عاطفی حاالت بیان براي زبان کارگیري
 صحبت اش درباره که است موضوعی از گوینده مستقیم احساس نمایانگر «زبانی دکارکر این
 این یا باشد، واقعی تواند می که است خاصی عاطفی احساس بیانگر زبانی نقش این. کند می

 عاطفی صرفاً نقش که است معتقد یاکوبسن«) 263: 1380 یاکوبسن،(» .شود وانمود چنین
. آن جز و »نچ نچ «مانند اصواتی در حتی یا »واي اي «مانند بد،یا می تظاهر ندا حروف در زبان
  )31: 1383 صفوي،. (شد مطرح مارتینه توسط بار نخستین نقش این

  همدلی نقش )1_4_3( 

 تحقق همدالنه کارکرد شود، معطوف) ارتباطی مجراي (تماس سمت به پیام گیري جهت هرگاه
 قطع یا تداوم برقراري، کارکرد این در ارتباط ایجاد از هدف گفت باید کلی طور به. یابد می

 و افراد خواهد می همدالنه ارتباط طریق از معموالً شاعر) 8-7: 1372 سلدون،. (است ارتباط
 و اتحاد گیري شکل. نماید همدلی ها آن با و کند پیدا هستند، او همدل و همفکر که مخاطبانی

- انسان نگرش يشالوده که است هایی ارزش و اخالقی فضایل بر تمرکز و توجه نیازمند همدلی
 محمدي،. (گرداند می متعهد جویانهصلح روابطی براي را آنان و نمود فراهم افراد بین را دوستانه
 دستورات و الهی اوامر به توجه همدلی، به دستیابی راهکارهاي ترین مهم از یکی) 333: 1380
  .است پیامبر
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  ادبی نقش )1_4_4(
 سوي به پیام گیري جهت نقش این در. شود می تلقی زبانی هاي نقش از دیگر یکی ادبی نقش
 و شود؛ می واقع توجه کانون خود خودي به پیام زبان، ادبی کارکرد این در. است پیام خود

 ينمونه. کند می تعریف خودش و پیام میان ي رابطه چونهم را کارکرد این یاکوبسن
 پیام خود پیام، مرجع که جایی. شود می دیده هنري ثارآ در زیباشناختی کارکرد ي برجسته

 ایجاد) 22: 1973 گیرو،. (است آن موضوع بلکه نیست ارتباط ابزار دیگر پیام این و است
 بیشتر تأثیر براي گوینده«. آید می شمار به زبان در اهمیتی حائز و مهم نقش کالم، در زیبایی

 یک عنوان به زبان از و جسته مدد نقش این از و دپرداز می خود کالم آراستن به خود کالم در
  )105: 1373 باقري،(» .کند می استفاده آفرین زیبایی اصل

 زبان شناسی زیبایی ي برجسته بیان و بدیع هاي آرایه آوایی، الگوهاي از استفاده با نقش این
 عملکرد «یبیان و آوایی الگوهاي. کند می جلب اثر خود به را خواننده توجه و افزاید می

 ارتباطی زبان برخالف و زند می هم به را مصداق و نشانه میان معمول ي رابطه زبان، ي شاعرانه
 یابد می استقالل موضوعی عنوان به نشانه زبانی، عملکرد این در دارد ارزش مصداق آن در که
 دبیا کارکرد) 117: 1387 سروري، حسینی و طالبیان(» .است ارزش داراي خود خودي به که

 پیام بر تأکید ادبی نقش در. رود می شمار به ادبیات و شناسی زبان پیوند ي¬نقطه واقع در زبان
 این شناسان زبان. شود می برجسته معیار زبان بر پیام زبان که جاست این از و است

 و هنجارگریزي عنوان با معیار زبان از انحراف دهند، می انجام طریق دو به را سازي برجسته
  )61: 1390 طغیانی،(» .افزایی قاعده نام با معیار، زبان بر قواعدي دنافزو

  فرازبانی نقش) 1_4_5( 
 زبان، کارکرد این در. یابد می تحقق فرازبانی کارکرد باشد، رمز سوي به پیام گیري جهت اگر
 و توصیفی هاي فرهنگ در زبان نقش این. شوند می داده توضیح گفتار، در مورداستفاده هاي واژه
 به رمز از استفاده سر بر مخاطب و گوینده یاکوبسن، اعتقاد به«. دارد فراوانی کارکرد ها نامه واژه

 این از ها، زبان تمامی در معموالً که است رمز سوي به پیام ي گیرنده جهت و رسندمی توافق
 مثابه به نه زبان براي است رمز نقش، این مرکزي ي سازه. شود می استفاده فراوانی به نقش نوع

 رسد، می نظر به) 207: 1389 صادقی، (».است مطالعه هدف و پایان عنوان به بلکه وسیله
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 که بوده ادبی و زبانی گوناگون هاي حوزه در رمز کند می اشاره آن به یاکوبسن که رمزي
 از عبارتند ها آن ترین مهم و است بالغت ي حوزه در ویژه به ادبیات ي حوزه در آن ترین مهم
 مورد مباحث تشریح به تشبه انواع با و کند می رمزگشایی شاعر خود گاهی. استعاره و نماد رمز،
 افراد آن مخاطب که است آن سبب به نقش نوع این در فرازبانی، تعبیر. پردازد می خود نظر

 در اما بوده زبان اهل تمامی براي زبان کارکرد متعارف، و عادي حالت در یعنی هستند خاصی
  .است محدود و مشخص مخاطب فرازبانی، نقش

  ارجاعی نقش )1_4_6( 

 نقش این در. دارد برتري آن ارجاعی کارکرد باشد، زمینه سوي به پیام گیري جهت هرگاه
 باب در پذیراثبات و مشاهده قابل عینی، حقیقی، اطالعات بندي فرمول همانا اساسی ي مسئله«

 اشاره متنی برون و زبانی بافت به که هایی پیام شتربی در) 20: 1380 گیرو،(» .است پیام مرجع
 ارتباط عوامل دگر بر »موضوع «عامل زبانی کارکرد این در. است غالب ارجاعی نقش دارند،
 مفاهیم انتقال قصدمان و گوییم می سخن درك قابل موضوعی از وقتی«. دارد برتري زبانی

 اجزاي و عناصر ي همه که معنا این به مواجهیم؛ زبان ارجاعی نقش با است، مخاطب به خاصی
 به را شنونده و شوند می ترکیب بحث، مورد موضوع توضیح و تبیین جهت در جمله یک

 هایی گزاره انتقال براي گوینده ي واسطه به زبان نقش، این در. دهند می ارجاع اصلی موضوع
  )199: 1389 صادقی،(» .رود می کار به شنونده به جهان ي درباره

   الگوي ارتباطی یاکوبسن در واژانهيکاربست نظریه) 0_5( 

  :هادادهتحلیل ها و داده) 1_5(

  :یبنقش ترغی) 1 _5 _1(

  »انتخاب«        
  

  دریا             خدا

  ماهی            انسان
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  تور           ابلیس

          □ □  
  ماهی          

  تور؟                   دریا؟

        □ □ □  
  .            رقص آتش       

   ) 250_218: 1396شاهمرادي،(                       

ی را  در اپیزود اول سعی دارد وجه شبهدر این متن نویسنده با ایجاد ارتباط تشبیه بین واژگان
 گستردگی و  را که وجه شبه بین دریا و خداوندمثالً نشان دهد تر برجستهکه محذوف است 

و   وجه شبه بین انسان و ماهی که هر دو موجوداتی هستند متحركن است، بودن آانتها بی
. کند می بیان ،ستها آن و دام بودن گري حیلهدر که   را هموجه شبه بین تور و شیطان

و   تور به مخاطب این پیام را القا کند که بین خوبی و بدي، نور و تاریکی وخواهد مینویسنده 
  داشته باشدگزین بهانتخابی  و گستردگی نعمات الهی است  پاکیجا مظهر دریا که در این

 توان می پس .کند می همانند ماهی که تور و دام بال را انتخاب ي آتش خواهد شد طعمهوگرنه
 پیام به سمت مخاطب گیري جهتمحوري و تعهد به اجتماع، گفت در واژانه به لحاظ اندیشه

 با درك معموالًو  کنیم می برخورد نها جملهبه هر چند در واژانه با جمالت امري و ش .است
در پس استعاره و مخاطب گاه  و یابد می معنا انتقال ، متفاوتهاي چیدمان کلمات در يرابطه

هایی که نقش ترغیبی زبان را برجسته در واژانه. کند می معنایی را کشف هاي داللتتشبیهات 
 تعلیم گوینده یعنی شاعر و نویسنده حتیرز و یا  تعلیم و ترغیب و اندي نتیجهمعموالً اندهکرد

  . بشناسدراهه بی که راه را از کند می به مخاطب القا گیري نتیجه ي وسیله به که مشخص است
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  »وطن«
  

  کودك                زن

  تفنگ              پرچم

       □ □  
  گلوله                 زن

   دردهاي پستان    

  چکه        

  چکه        

     □ □ □  
   .خاك سرخ    

  )60-4، 1396مسیح، (» نیلوفر مسیح «                   

و هدف ترغیب و تشویق به  شود می به مخاطب القا پرستی وطن فوق حس يدر واژانه
در اپیزود اول زنی به تصویر کشیده شده که .  در راه وطن و پرچم میهن استگذشتگی ازجان

ي  مالکیت و بین پرچم و تفنگ نیز رابطهي پس بین زن و کودك رابطه.ستي کودکیدارا
در اپیزود دوم زن با دارا بودن فرزند و شاید کودك شیرخوار . راست برقرار استپاسبانی و ح

 وجود خود خاك وطن را ي شیره و با گیرد میراست از پرچم را به عهده  پاسبانی و حي وظیفه
 از گیري بهره گوینده با و جا نیز محور پیام متن به سوي مخاطب است در این. کند می آبیاري

 نیز از پرچم وطن با خون خود پاسبانی شیرخوار زنان داراي نوزاد حتیاین موضوع که 
  .کند می پرستی وطن مخاطب را تشویق و ترغیب به کنند می
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  : نقش عاطفی) 1_5_2( 
   
  »ها سایه«         

  

  نامه                سرباز  

  آغوش               معشوق

          □ □  
  تیر                فریاد        

  .دو جسد          

  ) 60_4: 1396مسیح، ( » لیال مقدس«                              

  

 در کلمات، نشینی هم و گفتار ي زنجیره از فراروي و واژانه در چیدمان ي نحوه به توجه با
 با واژانه در نویسنده. گرفت خواهد قرار مرکز در شاعر خصوصی »منِ «ندرت به انهواژ

 کشد، می تصویر به خصوصی به چیدمان در را اطراف دنیاي و رسد می آنیهم به دیگري
 جز به لذا. باشد گفتمانی و  اندیشه بیانگر بایست می و است داللت و معنا حامل تصویر این
 و احساس اگر. هستیم گوینده سمت به پیام گیري جهت دشاه کمتر ما مواردي در

 هاي من به پرداختن و خصوصی من از فراروي حاصل شود می منتقل واژانه در اي عاطفه
 فردیت از بلکه نیست پیام مرکز در سوبژکتیویته واژانه در واقع در. است انسانی و اجتماعی

 در  مثالً؛گذارد می نمایش به تصویر قالب در را انسانی عواطف و کند می فراروي خود
نویسنده با به نمایش گذاشتن دو تصویر پیاپی درصدد بیان تلخی رفتار ي فوق، واژانه
 ها انسانکه به نقد رفتار اجتماع در برابر  ینست، ضمن ا عاطفی اي رابطه با یک ها انسان

 ساماناز این رفتار نابهانزجار خود را نویسنده با بیان تصویر و اندیشگی متن . پردازد می
 به مخاطب انتقال غیرمستقیم این پیام و  هر چند خود در مرکز پیام نیست،دارد میابراز 
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 گفت کارکرد عاطفی در واژانه نسبت به دیگر انواع کارکردهاي توان می بنابراین ؛یابد می
  :  زیري و یا در نمونه قرار داردتري پایینزبان در سطح 

  »زندگی یک شاعر«
  :باران           

  قطره           

  قطره           

          □ □  
  :شراب           

  جرعه           

  جرعه           

          □ □  
  :زن            

  بوسه           

   .بوسه           

  ) 60_4: 1396مسیح، ( » رضا آذرپیک«                    

 شاعر در مرکز پیام قرار گرفته است و شعر را یعنی اوده و احساسات  فوق گوینياما در واژانه
 دارد می و خودش را ابراز و بیان چکد می قطره قطرهطور که باران  همان. داند میماحصل عشق 

 از اي استعارهجا  بوسه در این. گیرد می و عشق بین دو انسان شکل بازي عشقشعر نیز از 
صدد بیان پیام و یا ارتباط با مخاطب نیست  ین اثر شاعر دردر ا. وحدت بین دو انسان است

 بنابراین کند زندگی یک شاعر بیان خصوصاًش را در مورد زندگی و  احساسخواهد میبلکه 
  .خود و احساسش در مرکز پیامند
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 :نقش همدلی) 1_5_3( 

  

  »قلم شکسته«     
  

  میله                     میله

  مرد             

  میله                   میله

         □ □  
  سقف           

  چکه                    چکه

  زن            

         □ □  
  خیابان                کودك

                               ! فال_          

                             

  ) 60_4: 1396مسیح، ( » رعنا زهتاب«                          

  

 و شرایط گوناگون سعی ها موقعیتنویسنده با به تصویر کشیدن اوضاع و احوال یک خانواده در 
واقع این واژانه  در. داردرا اش دلی مخاطب با کاراکترهاي واژانهدلی و جلب همدر بیان هم

 و تیدوس انسان، دوستی نوع که با دیدن این تصاویر حس هایی انسانست به سمت تمام فریادي
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این واژانه عالوه بر کارکرد ترغیبی زبان کارکرد  .شود می ترغیب و برانگیخته ها آنهمدلی 
 که در شرایطی هایی انسان سعی دارد با بیان این موضوع که وهمدالنه را نیز برجسته کرده 

 ي اذعان کند که ریشههمبستگی ما دارند نیاز به همدلی و برند میسختی به سر با فجیع و 
 که در چیدمان به خصوصی مرد را ها میله .ست دیگريهاي انسانن شرایط سخت در دست ای

 و علت اند آمدهبند و محدود بودن مرد دارد در اثر علتی به وجود   و نشان از دراند کردهاحاطه 
 که کودك با دور ماندن از شرایط تحصیل و شود میهی به این نتیجه تهر چه که هست من

. بازمانده راه از حصول علم و دانش هاي میانه، یک قلم شکسته است که در کسب علم و دانش
دلی و  نیاز به همگیرد میت نش که از نور علم و حکمت الهی نشأ یک انسان از دابازماندن

 هاي انسانلذا نویسنده .  شکسته در اجتماع به حداقل برسدهاي قلمتا تعداد اتحاد ما دارد 
در این نوع . کند می را به دیدن و تفکر دعوت ها آن و دادهب قرار  را مخاطدوست نوعدل و هم

  .ها کارکرد همدالنه برجسته شده استواژانه

 :نقش ادبی) 1_5_4( 

  »ها پیله«     
  چراغ قرمز              زن  

  آسمان             پروانه

        □ □  
  جیغ کبود      

       □ □  
  ویلچر        

  .اي شیشهاتاق     

  ) 60_4: 1396مسیح، ( » اقدس نگاهداري«                     
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 پیام و انتقال يآرایههایی است که بر مبناي صنعت تشبیه سعی در  فوق یکی از واژانهيواژانه
 به خود متن مراجعه و پیام را دریافت بایست میو براي درك پیام  معنایی به مخاطب دارد

زن .  تضاد و تقابل برقرار استي رابطهاند گرفتهي هم قرار رو روبهکه بین زن و چراغ قرمز . کرد
 قانون، فرهنگ، يي بسیاري در عرصهبایدها و نبایدها که با بودهدر اجتماع همیشه موجودي 

ي تشابه  بین پروانه و زن رابطهنویسنده .شودمی رو روبه ... اجتماعی وهاي منصبخانواده، 
که خیلی از امور براي یک زن به مثابه چراغ قرمز و امور ممنوعه طور  همان. برقرار کرده

 نیز براي پروانه جزو  از پرواز و رهایی استاي استعارهجا مظهر و  هستند، آسمان که در این
» غ کبودیج « ایرانی یعنیدر اپیزود دوم با ترکیب معروف هوشنگ. امور ممنوعه ذکر شده

 و هم رساند می را برخورد فریاد ناشی از تصادف و  هستیم این ترکیب هم معنايرو روبه
ست که از برخورد جیغ کبود فریاد دلخراشی. کند میگشتگی ناشی از این تصادف را بیان کبود

در اپیزود سوم  .گردد می و در نطفه خفه شود نمی بیان معموالً اما شود میبا امور ممنوعه ایجاد 
 گیر زمین را ویلچرنشین و زن است که رخوردو ب این تصادم ي نتیجهنیز مخاطب شاهد 

 ي دو معنا داشته باشد یک، معناي اولیه و به معناي وسیلهتواند می ویلچر يکلمه. کند می
 شدن زن از گیر گوشه معناي استعاري منزوي و تواند می و در معناي ثانویه جایی جابهحمل و 
از بیان وضعیت  ست دیگريي ستعارها اي شیشه اتاق و ؛ فکري و اجتماعی باشدهاي فعالیت

 ي زیبنده اي شیشه در یک قاب اي شده خشک ياسفبار زن در اجتماع که همانند پروانه
 و شده تر برجسته در این واژانه عنصر زبانی پیام کنیم میطور که مشاهده  همان. دیوارهاست

 و طرز النظیر اعاتمر عناصر تشبیه، استعاره و ينقش ادبی متن با به کارگیري مبتکرانه
، برجسته شده کند می ارائهچیدمان به خصوص واژگان در متن که هر کدام معناي خاصی را 

  .است
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 :نقش فرازبانی) 1_5_5( 

  

  »ها سایهجنگ «     
  

  ماه                

  قوي سیاه               قوي سپید

  

  برکه            

          □ □  
  ابر                        ابر

  

  سپید/ سیاه        

  موج                        موج  

             □ □ □  
   آفتاب              

  قوي خسته            

   .قوي خسته            

  ) 60- 4، 1396مسیح، (» نیلوفر مسیح «                               

 است تر برجسته فرازبانی نقش شود، می استفاده رمز و استعاره و نماد از که هاواژانه از برخی در
 در. دارد خاص مفهومی و معنا انتقال و بیان در سعی کلمات دور معناي قالب در نویسنده و
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 رمزگشایی ها آن از و رفت کلمات رمزي و استعاري و دور معناي سراغ به باید هاواژانه نوع این
 خاص مخاطب و دهد می قرار کلمات الي البه در را رمزي نویسنده هاواژانه از برخی در لذا. کرد

 برد؛ می لذت آن در موجود رمزهاي سبب به متن از و گشاید می را رمزها این باال ادبی توانش با
ي فوق تقابل نیروهاي خوب و بد درون انسان را نشان داده و براي هر نویسنده در واژانهمثالً 

 از تا ناي ثانویه نیز در نظر گرفته است، معها آن يي اولیهکدام از کلمات متن عالوه بر معنا
در . به حقیقت موجود در متن پی ببرد ها کلیدواژهاین طریق مخاطب با شکافتن و شکستن 

 و روشنایی بودهاپیزود اول حقیقت وجود ماه در آسمان شب است در حالی که نور در آسمان 
متفاوت سیاه و سپید دو خوي متناقض اما مکمل  هاي رنگدو قو با . هرچند اندك وجود دارد

 در یک برکه یعنی درون انسان آمیز صلح در حضور نور معرفت به طور که درون انسان هستند
 درونی هاي خواسته و ها هوسند به حقیقت انواع توان می در اپیزود دوم ابرها اما کنند میزندگی 

دي در هم تنیده شده و دچار کشمکش سیاهی و سپی. پوشانند میباشد ماه یعنی نور را 
وجود موجود نشان از حرکت است و . این کشمکش را با امواج نشان داده نویسنده .شوند می

 در انتهاي این متن یعنی واین حرکت در اثر کشمکش بین سیاهی و سپیدي شکل گرفته 
 و تر قويیار  و خورشید جانشین ماه شده است که نوري بساند رفتهاپیزود سوم ابرها کنار 

گاهی و شاید همیشه  هستند و گهها انساني درون ها سایه که  دو قوي خستهو دارد تر فروزنده
شناسی یونگ نماد و نشان تمایالت  در روانسایه .پردازند می به جدل ها انساندر درون 

در  در متن فوق رمزگشاییلذا .  ناخودآگاه ضمیر آدمی هستندي نشده برآوردهسرکوب شده و 
 ادبی هاي عتصن تشبیه و  است چون ما با معناهاي استعاري، ادبیات اتفاق افتادهي حوزه
  . هستیمرو روبه

و برخی   هستیمرو روبه دیگر ما با رمزگشایی ادبی و زبانی به موازات هم در متن ي نمونهدر 
  . یافتها نامه لغت با مراجعه به فرهنگ اصطالحات فلسفی و توان میواژگان را 
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  »آنامنسیس«
  

  غار               

  ها سایه             

  دو کودك                   صندلی

            □ □  
  سیب         درخت 

  زن                       مرد  

  

          □ □ □  
  غار                    ها سایه

  . کبودهاي برگ        

  )60-4، 1396مسیح، (» فر مسیح نیلو«                                      

  

ونان باستان و تمثیل غار افالطون آشنایی ندارد،  یي فلسفه فوق مخاطبی که با يدر نمونه
 کلیدي این هاي لغت این کلمه به این فلسفه و ي براي درك معناي اولیهبایست می ناگزیر

زبانی نقش ارجاعی زبان را نیز برجسته در واقع این واژانه عالوه بر نقش فرا. فلسفه مراجعه کند
  .کند می

حضور .  بعد از فراموشی استیادآوري افالطون به معناي تذکار یا ي فلسفهآنامنسیس در  
مخاطب به ا  کلیدهاي رمزي هستند که نویسنده در متن قرار داده تها سایه غار و هاي واژه

 ها سایهبلکه غار و  افالطون نیست  غارتمثیل بهرسیدن از آن  هدف  وحقیقت معنا دست یابد
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کلیت متن اشاره به . به عنوان دو استعاره در خدمت متن هستند تا پرده از راز دیگري بردارند
 از غار که بدل به دو کودك ها سایه خروج . دارد» و انا الیه راجعونانا هللا« ي شریفه ي آیه

در اپیزود . ، دارداند شدهیه به کودك  اشاره به تولد دو انسان معصوم که در صفات تشباند شده
 زندگی خاکی و به اشاره زن و مرد هاي جنسیت .نشانی از دنیاي مادي استبعد درخت سیب 

 درخت سیب اشاره به هبوط .کند میزمینی دارد و حقیقت زندگی زمینی را به مخاطب القا 
 و دوباره به شده بدل ها سایهاما در اپیزود سوم زن و مرد دوباره به  ابوالبشر به زمین هم دارد

 تواند می ها برگ این  کهگذارند می کبود از خود به جا هاي برگ اما تنها گردند برمیغار 
به جاي  ها آن باشد و یا خاطراتی که چه خوب و چه بد از ها انسان اعمال ي نامهي صفحه

. بیاورندر کرده و به یاد  که دیگران ما را با این خاطرات و اعمال تذکاشود می باعث و ماند می
 دنیوي را با هاي لذتد به غار تشبیه کرده و زندگی و و مرگ و زندگی را به خروج و ور،متن

 و نویسنده مشترك  مخاطبین بها کلیدواژه این چون .درخت معروف سیب نشان داده است
  .هستند

  :   نقش ارجاعی) 1_5_6( 
  

  »بازي« 
  

  خدا

□  
  خدا

  زمین

□  
  خدا

  زمین
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  انسان

□  
  خدا

  زمین

  انسان

  خانه

□  
  خدا

  زمین

  خانه

□  
  خدا

  زمین

□  
  .خدا

  ) 386 : 1396آذرپیک و همکاران،  (» آذرپیکآرش«            

 و بوده جهت کالم به سمت موضوع پیام است غیردستوري ي فوق که یک واژانهيدر واژانه
 واژانه اشاره  اینم درمفهو. نقش ارجاعی زبان بر دیگر عناصر ارتباطی متن برتري یافته است

 بین يچرا که زندگی انسان، فاصلهناپایداري دنیا و غنیمت شمردن دم؛ دارد به بازي زندگی و 
 وحدت تولد و مرگ بازي هستی است ما ازدر نتیجه خلقت جهان ، .  و رفتن استآمدنیک 
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ون دوباره به  گوناگهاي شکل و دوباره بعد از طی کثرت و دیدن وجود خداوند نشات گرفته ایم
  .گردیم برمیوحدت وجودي خالق هستی 

  

  جهانا سراسر فسوسی و باد

  به تو نیست مرد خردمند شاد

  به کردارهاي تو چون بنگرم

  .فسوس است و بازي نماید برم

  »حکیم فردوسی«                                 

ه از آن  جایی کبها ن مست اما یک بازي معنوي که در آ نیز هستی یک بازيمؤلفاز نظر 
  . استزبردستی ي و جهان بازي دست طرار و نویسندهگردیم برمی، ایم آمده

   مست بازیگري ماند این چرخبه

  . که بازي نماید به هفتاد دست

  »حکیم فردوسی                                  «

 است بازي که »يباز«جا حقیقت   یعنی ارجاع مستقیم به حقیقت و در اینمتنی برونارجاع 
ي فوق به  واقع واژانهدر . تا خود هویدا شوددهد می انجام ها انسانمین و زخالق گردون با 

  .خوبی توانسته است نقش ارجاعی زبان را برجسته سازد

  »افول«            
  

  آسمان                      آسمان

  پروانه               
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  نآسما                      آسمان 

             □ □  
  پروانه                

  

  شمع؟                            گل؟

  

           □ □ □  
  زمین                             زمین

  

  شفیره                 

   .زمین                             زمین

                                                                                                                                                                                                                                           

  ) 60_4: 1396مسیح، (  »روین شاهمراديپ   «                                 

 و نویسنده عناصر زبانی و ادبی را به خدمت آمدهي فوق نیز موضوع در مرکز پیام واژانهدر 
این حقیقت افول و نزول انسانیت . مخاطب را به حقیقتی در جهان واقع ارجاع دهدگرفته تا 

 مادیت و زمین و ماتریالیسم هم در اکثر موارد و گیرد می قرار ها دوراهیاست که همیشه بر سر 
موضوع که نویسنده درصدد بیان است اشاره به سقوط و نزول انسان در هر . کند میخاب را انت

 چه این شرایط جایگاهی در بهشت باشد و یا در روي زمین و بهره گرفتن از دارد،شرایطی 
 را بیان اي پروانه با واقعیت جهان خارج مطابقت دارد و روایت واژانه. باشد میعناصر زمینی 

ست و بین شمع که نمادي از حضرت  خلقت بر سر دوراهیآغازنند انسان و  که هماکند می
در نتیجه در همان  و کند میگل را انتخاب  حق است و گل که بیانگر امور مادي و دنیوي است

این واژانه با ارجاع به معناي افول و انتخاب بین شمع و گل که . ماند می شفیرگی باقی ي مرحله
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 که همانا دهد میی استعاري هستند، مخاطب را به حقیقت موضوع ارجاع دو واژه با بار معنای
  .افول و سقوط در دام احساسات و عواطف و امور دنیوي است

  گیري نتیجه
 هاي متعدداکوبسن و بررسی واژانه یي نظریه زبان در يگانه ششبا توجه به کارکردهاي 

چنین نتیجه گرفت که در  کرد و بندي ویتاول ها آن تأثیرگذاري را با توجه به ها نقش توان می
 زبان، نقش نشینی هم ي قاعده چنین فراروي ازواژانه به علت کارکرد ایجاز و اندیشگی و هم

ها به منظور تعلیم و ترغیب مخاطب خلق  خیل عظیمی از واژانهو ترغیبی زبان برجسته است
 فراروي کرده و با ژکتیویتهسوباز ) شاعر یا نویسنده(که گوینده   به علت این.اند شده

  رسیده، نقش عاطفی زبان و بیان احساسات نویسندهافزایی هم جهان اطرافش به هاي عینیت
که ایجاز و نوع  ضمن این.  زبان از کارکرد کمتري برخوردار استهاي نقشنسبت به دیگر 

 اند شده بر علت  کردن این نقش مزیدتر رنگ کمچیدمان واژگان و ساختار و فرم در واژانه براي 
 شدن نقش تر برجسته و سبب اند آمده همین خصوصیات در کارکرد فرازبانی به کمک متن اما

حضور انواع تشبیهات  . شده استتر برجسته در متن شده و نقش فرازبانی افکنی گرهرمز و 
زبان در  زبانی و نمادها نیز سبب شده نقش ادبی هاي نشانهبلیغ، انواع استعاره،  تشبیه خصوصاً
چندان نتوانسته  احساس و عاطفه ياز نظر القاواژانه  خودنمایی کند اما چون کمابیشواژانه 

هر چند نقش ادبی . مخاطب را اقناع کند برجستگی نقش ادبی نیز به حاشیه رانده شده است
ها یم این خصلت از زبان را به تمام واژانهتوان مینما در خیلی از واژانه ها برجسته است اما 

انی از خصلت و بهمانند نقش ترغیبی و نقش فراز  نقش ارجاعی زبانحال آن که. نسبت بدهیم
 بیرون از متن ارجاع هایی حقیقت مخاطب را به تهدر واژانه است که توانسته  برجسهاي ویژگی

 رجوع به حتی و یا شناختی روان است و گاه یک امر فلسفی اي نظریهگاه این ارجاع به . دهد
 هاي اسطوره و یا ها نامه لغت یافتن معناي لغات مورد استفاده در زبان محلی و ی محلی،گویش

 باشد تا در نقد اجتماع و نوا هم و یکدل با او خواهد میاز مخاطب   گاهی متنو ؛کهن است
 مربوط به زنان و مسائل از کودکان کار و یا کشی بهرهبشري مانند جنگ و  غیرهاي فعالیت

  .بستگی پیدا کنندل شده و همدفمینیسم هم
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