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 چکیده
 مااصورت ناملموس  به و در غرب شکل گرفت یفلسف ياست که در تداوم خرد یروش یشناسنشانه

به  ساس متناود را بر خ تیاست که هو يندیفرآ یشناس. نشانهکندیمنسجم با مخاطب ارتباط برقرار م
 هدیعق. به ندینشیوشنود مو مخاطب به گفت يمعمار نیب یارتباط يعنوان ابزار و به آوردیدست م

 ،يهنر ،ییکنا ،یعاطف ،یارکرد (ارجاعک 6خود را با  یارتباط هیها است و نظرنشانه نیزبان مب اکوبسنی
کاربرد  ،يرمزگان معمار ،یفرهنگ نهی(زم يمصداق معمار 6 نجای. در اکندیم ی) معرفیو فرازبان یهمدل
 نیر گرفت. ادر نظ توانیم) را معادل با آن يو رمزگان فرا معمار نینماد يکارکرد ،یابزار ارتباط ح،یصح

 بسناکوی یارتباط هینظر نظرماز  رازیفرسا در شعمارت قلم بهیاز کت یبخش یهدف بازخوان پژوهش با
 اکوبسنی یارتباط هیبر نظر دیبا تأک توانیچگونه مدر آن مطرح شد یعنی دو پرسش و صورت گرفت 

 یبازخوان اثر کی را در یزبان يکارکردها نیا باید چرانمود؟  یرا بازخوان يمعمار يملحق به فضا بهیکت
 دگاهید نییبو مقاالت، به ت ياها نخست با استناد به متون کتابخانهپرسش نیپاسخ به ا يکرد؟ در راستا

نظر ماز  یشناسبر نشانه دیو در ادامه با تأک شودیپرداخته م اکوبسنی یشناسزبان هیبر نظر یمبتن
 ه از نوع. بخش نخست کگرددیم قیپژوهش تدق ينظر یمبان اکوبسن،ی شهیاند زیو ن انیساختارگرا

 یشخب با هینظر نیا و در ادامه، شوندیم لیو تحل فیتوص رهایو متغ يدیو متن است، واژگان کل یکالم
در را  رکرداک نیندچ یاز آن است که گاه یحاک جی. نتاردیگیفرسا مورد تطابق قرار معمارت قلم بهیاز کت

 .موارد است یها بارزتر از باقاز آن یکی کهیمشاهده نمود درحال توانیاثر م کی
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 مقدمه -1
عنوان  ه را تحتبار شش مؤلف نینخست يبرا، یادب هیو نظر یشناسزبان حوزه پردازانهیاز نظر اکوبسنی

 دیشود با خود خارج موفق از شکل ساده یکه ارتباطآن يبرا بودو معتقد  کرد یمعرف یزبان عناصر سازنده
رار گرفتن قنها با ت یباطارت ندیباشند. فرا شتهدا يحضور مؤثر ،تماس، رمزگان و عالئم گرید سه مؤلفه

 ابیغخاطب در م ای رندهیکه گ یبلکه در مواقع گرددیبرقرار نم ندهیگو ایمخاطب در مقابل فرستنده 
ه ا اثر ببان مواجهه در زم یوجود دارد. مخاطب فرض يمجاز ییاست امکان گفتگو امیپ ندهیفرستنده و گو

نکته را در  نیست. ارده ارا خلق ک ياو اثر ابیکه در غ پردازدیم يهنرمند ایشاعر و  سنده،یگفتگو با نو
آن  سازنده رد،یگیر ماثر قرا مخاطب در برابر ینمود. وقت نییتب توانیم زین يمعمار يهاط با مؤلفهارتبا

آن ارتباط  لقابا خ میستقرمیاز آن، غ یبخش ایارتباط با اثر  قیندارد لذا مخاطب از طر یکیزیاثر حضور ف
چوب مشخص و چهار يدارا اکوبسنی یارتباط هینظر يهامؤلفه« کهییآنجا . ازکندیبرقرار م

 کاربرد در حوزه تیقابل رسدیبه نظر م) 98: 1395 ،یو محسن يباریجو ی(صراحت» است ياشدهفیتعر
ر مسائل علوم د یسشنازبان ينقش بسزا پژوهش به واسطه نیدارد. ضرورت انجام ا زیرا ن يمعمار
تأمل لقاب يارثر معما کیاز  یعنوان بخش کوچک و زبان آن را به بهیکت توانیو هنر است لذا م یانسان

طابق به ت یشناسنشانه هدگایاز د بر آن است تا یپژوهش سع نیادر الزم به ذکر است  طورنیدانست، هم
داخته پر رازیش یخیدر بافت تار سافرعمارت قلم بهیاز کت یبخش يکاریبر کاش اکوبسنی یارتباط هینظر

 يضاملحق به ف بهیکت اکوبسنی یارتباط هیبر نظر دیبا تأک توانیچگونه ممشخص شود که و شود 
 شیژوهش پپدر  ود؟نم یاناثر بازخو کیرا در  یزبان يکارکردها نیا بایدد؟ و چرا کر یرا بازخوان يمعمار

 ،یاطارتب ياارکردهک اکوبسن،ی یارتباط هیوابسته (نظر يرهاینظر بر اساس متغ مورد میرو نخست مفاه
ز امستخرج  يهاو سپس مؤلفه استخراجفرسا) و عمارت قلم یشناسنشانه ،یشناسو مستقل (زبان) بهیکت

اساس  نی. بر اشودیم یفرسا) بررسقلم يبهی(کت يمعمار يبنا کیکوچک از  یدر جزئ نیشیبخش پ
ل روش تا مباحث حو دهدیمعنا که اجازه م نیاست به ا یبیصورت ترک پژوهش به نیا قیروش تحق

ر با ومنظ نیا يبرا ادغام شوند. گریکدی) در یدانیو مشاهدات م يمورد ها (مطالعات، نمونهداده يآورجمع
نظر  مورد وزهحدر  اکوبسنی یشناسو نشانه یشناسزبان هیو مقاالت، نظر يااستناد به متون کتابخانه

. الزم به ذکر است گرددیم قیفرسا تطبعمارت قلم يکاریکاش بهیمذکور با کت هیو سپس نظر نییتب
 است. م مرزوبو نیارزشمند ا راثیفرسا توجه به مقلم انتخاب خانه لیدل
 مطالعات  پیشینه -2

مطالعات  توانیکه در سه حوزه م شودیاستنباط م نیچن اکوبسنی یارتباط هینظر نهیشیپ یبا بررس
 ریکه به تفس اتیادب در حوزه اکوبسنی یارتباط هید؛ نخست نظرکر یو بررس بنديپژوهشگران را دسته

 هینظر قیکه به تطب ییهادوم پژوهش پردازد،می …و  ینظام ،ییچون ثنا يریاشعار مشاه يفضا
راهگشا خواهد بود به  ینوع سوم که به است و دسته افتهیاختصاص یاجتماع يبا فضا اکوبسنی یارتباط

 اکوبسنی یارتباط هیکه نظر افتدیو هنر اتفاق م ياز منظر پژوهشگران معمار يارتباط مخاطب با اثر هنر
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 نی. اساساً ضرورت انجام اکندیم یبررس يرمعما يها) و فضاو نشانه یهنر خطاط قیرا در هنر (تطب

دانست  يکالبد يهابه عبارت بهتر خرد مؤلفه ایو  يغفلت از عناصر کوچک معمار توانیپژوهش را م
برخی از . در ادامه انجامدیآن م نشیاثر و تفکر پنهان در زمان آفر کی شتریکه بر درك هرچه ب

 .شودیها ارائه مانجام پژوهش يهاسال يبندتیشده با اولوانجام يهاپژوهش
به » معماري در شماي ارتباطی یاکوبسنپیام حفاظت « ) در پژوهش خود با عنوان1399( امامی میبدي -

کارگیري شناسی و معماري انکار ناشدنی است، یاکوبسن در بهقرابت بین زباناین نتیجه رسیده است که 
فرستنده پیام (معمار -نظریه ارتباط در ادبیات قائل به شش مؤلفه ارتباطی است: پیام اثر؛ (معنی معماري)

بازدیدکننده)؛ رمز (قواعد و هنجارهاي بیانی معماري)؛ زمینه -(مخاطبمرمتگر)؛ گیرنده پیام -سازنده
 .ها)(رسانه معماري با ساخت مایه هاي تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و ...)؛ مجراي ارتباطیارتباطی (زمینه

ر اساس نوع بنا و گیرد که بهاي گوناگونی شکل میبا تعمیم نظریه یاکوبسن به حفاظت معماري، مرمت
شرایط موجود و تأکید بر یکی از محورهاي ارتباطی نوع  رفتنگر با در نظرگد. حفاظتیابه تغییر میپروژ

 نماید.می يمرمت را انتخاب و اجرا
واکاوي کارکردهاي ارتباطی در تایپوگرافی (اعالن  «در مقاله خود با عنوان ) 1399( عسگري و پورمند -

تایپوگرافی اسماءالحسنی در مجراي توضیح دادند که » اکوبسناسماءالحسنی در ایران) با رویکرد نظري ی
کند. کارکرد ارجاعی در هاي زیادي از این شیوه بیانی را عرضه میقابلیت ،ارتباطی اعالن یا پوستر

ذهنیت طراح از  وزصورت خوانایی (مصداقی) یا در کارکرد عاطفی (بیانگر) بر تواند بهتایپوگرافی می
کننده و کارکرد هاي جلبفرم، رنگ و ساختار، در کارکرد ترغیبی (تأثیرگذار) از دالشناسی طریق روان

صورت عناصر فرا  هاي اجراي دستی و تزئینی، نوع فرازبانی بههنري، با تأکید بر روي پیام و تکنیک
 تصویري کدگذاري شده و در کارکرد همدلی زمینه ارتباطی هنرمند با مخاطب از طریق اعالن تعریف

 شود.
عطار نیشابوري (با  نامهوها و انگیزه راوي در الهیجایگاه روایت شن در پژوهش خود) 1398( قاسمی -

در علم روایت شناسی در هر متن به اعتقاد او را بررسی کرد.  بر نظریه ارتباطی رومن یاکوبسن) تکیه
 نامهجهان در الهی تجلی این دووجود دارد و  -جهان داستان و جهان روایت -روایی (داستان) دو سطح

ناپذیر پردازي خاصی گردیده است. روایت شنو (مخاطب) از عناصر جداییروایت عطار باعث ایجاد گونه
نامه هر متن روایی (داستان) است. گذر از روایت شنوِ درون داستانی به روایت شنوِ برون داستانی در الهی

 ملموس است. توسط نویسنده بی وجود درس اخالقبه دلیل نوع خاص اد
اي از قصه«گیري معنا در شعر تحلیل ساختار شکل«در مقاله خود با عنوان  )1397( قاسمی و مرادي -

نقد ساختارگرا متون ادبی در نتیجه گرفتند که » مهدي اخوان ثالث بر اساس آراء یاکوبسن» شب
کند. فرایندهایی که از هر متن دیگري متمایز می شودگرفته میهاي زبانی در نظر اي از پدیدهمجموعه

با بررسی  .استتشخیص دستوري واژگانی) قابلشوند، در تمام سطوح (آوایی، که این تمایز را سبب می
معنایی نشان داده شد که نظام کلمات چگونه سبب پیدایش و واژگانی  -فرایندهاي آوایی، دستوري 
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ه نائل آمد معنایی شعر هند و نیز به کشف شبکمؤثر در خلق زیبایی اند کههاي پنهان در شعر شدهالیه
  .است

یان چنین ب »اطی یاکوبسنتحلیل واژانه بر مبناي الگوي ارتب«در مقاله خود با عنوان ) 1397( احمدي -
اند از رزیدهبیشتري و اثر ادبی، توجه و تمرکز ها که برآن» شاعر، اثر ادبی، مخاطب«مثلث در کرد که 

ع نوشتار، هاي این پژوهش در این نویافتق نتایج و رهاند و بالعکس، طبدهاستقبال کمتري برخوردار بو
ه پیام بت توجه د اسگاهی شاعر بر پیام توجه بیشتري دارد و گاهی بر مخاطب اثر؛ اما چیزي که مشهو

اي دریافت و را براکند و اف(شعر) بیشتر از عناصر دیگر است چون درك معنا را براي مخاطب به تأخیر می
 .داردمیواو معنا به تکاپ

هاي مستند اجتماعی بر اساس کارکردهاي گوناگون عکس) در پژوهش خود 1395( مهدیزاده -
سازيِ تندچه مساگر را بررسی کرد. وي چنین بیان کرد که کارکردهاي زبان (نظریه ارتباطی یاکوبسن)

تماعی، ستند اجاس مانسانی، از اهداف عکاسی مستند اجتماعی است؛ اما عک هوقایع و رویدادهاي جامع
ناصر وقایع گزینش و ترکیب ع د؛ بلکه بهپردازگونه نمینگاري گزارشقایعصرفاً به رو نگاري از واقعیت و

عکسی  مان،اي معین از زاجتماعی در لحظه اي از واقعیتگذاري بر قطعهپردازد و با قابانسانی می هجامع
تواند واکنشِ عملی او را خواند و حتی میآفریند که مخاطب را به تماشا، تفکر، تأمل و داوري فرامیمی

اطفی، عرجاعی، ا هايیکی از کارکرد هدر هر عکس مستند اجتماعی با غلب نسبت به موضوعی برانگیزاند.
طالعات ا هتواند تنها به ارائیی مد اجتماعدیگر، عکاس مستن بیان شویم. بهترغیبی و هنري، روبرو می

نماید  عی بیانوضوم هینش و احساس خود را دربارپیرامون موضوعی بسنده کند (کارکرد ارجاعی)، یا ب
رکرد کاارد (واد مخاطب، او را به واکنش ها اینکه، با تحریک احساس و اندیش(کارکرد عاطفی) و ی

 خاطبمصري به بکردن ساختمان صوري عکس، حظی برجسته  هواسط ها، بهترغیبی) و یا فارغ از این
 اند.شده کراي ذگرفتن عکس، از عناصر اصلی در بروز کارکرده هببخشد (کارکرد هنري). قاب و لحظ

ه ایه نظریپر سوانح غزالی بر تعامل زبان و معنا د«در مقاله خود با عنوان ) 1394( عقدایی و بیداخویدي -
نا و دریافت اختن معندشناختی زبان، در به تأخیر اابزارهاي زیباییچنین نتیجه گرفتند  »ارتباطی یاکوبسن

 . آن مؤثرند
تحلیل رویکرد تعلیمی ابوسعید ابوالخیر بر مبناي «در مقاله خود با عنوان  )1392( اتمی و همکارانح -

ابوسعید ابوالخیر اغلب، به هنگام ترویج یا تذکر چنین بیان کردند که » نظریه ارتباطات کالمی یاکوبسن
هنجارهاي اخالقی، تبیین و تأیید احوال خود یا دیگران و رفع حوایج مادي و معنوي مخاطبان عام و 
خاص، با استفاده از زبان ادبی و احیاناً تمسک به شگردهایی چون مناظره و بیان سخنان شطح آلود و 

اش، بسته به موقعیت گوینده، مقصد کالم هاي ارتباط زبانیه است. گزارهانگیز، به تکلّم روي آوردشگفت
و مقتضاي مخاطب و سخن، به ترتیب بر عناصر مخاطب، رمزگان، موضوع و گوینده استوار است. 

هاي ترغیبی، فرازبانی، هاي ارتباط کالمی حاصل از تأکید بر این عناصر، غالباً تلفیقی از نقشنقش
گاه ادبی است که در این میان به سبب مخاطب محور بودنِ سخنان، نقش ترغیبی و  ارجاعی، عاطفی و
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هاي کالمی، نقش فرازبانی از زمینه گزارهها و لزوم آگاهی مخاطبان از پسبه دلیل کد دار بودن گزاره

 برجستگی بیشتري برخوردار است.
در ررسی کرد و چنین بیان کرد که را ب شعر نظامی بر اساس نظریه ارتباطی یاکوبسن )1391نوروزي( -

 د، شعر نظامی ازشوستور زبان، معنا و... تحلیل میهاي بالغی، دشعر از جنبه ارتباطی یاکوبسن، نظریه
نظر علم بالغی ارزش چشمگیري دارد، در خمسه و دیوان نظامی، حضور مخاطب و توجه گوینده به وي 

دوسویه برقرار است؛ یعنی مخاطب نیز بر شاعر اثر مشهود است و بین گوینده و شنونده ارتباطی 
 .گذاردمی
وي در تحلیل کرد.  را غزلی از سعدي بر پایه روش یاکوبسندر مقاله خود ) 1388( فاروقی هندواالن -

شده توسط شاعر،  آیا وزن، بحر، قافیه و ردیف انتخابپاسخ به این پرسش بود که این پژوهش به دنبال 
د توانلف میها به طرق مختآن با این استدالل که واج از محتواي غزل هست یا خیر. پسالقاگر مفهوم و 
د و عوامل مختلف ، این غزل از منظر واجی تحلیل شدو رساندن مفهوم اثر نقش ایفا کن در موسیقی شعر

یکدیگر و تکرار  هاي تولید ازآرایی، جایگاه تولید و شیوه تولید، دوري یا نزدیکی جایگاهواجی از قبیل واج
گیرد. نهایت القا مفهوم، مورد کنکاش قرار می ها با در نظر داشتن تأثیر هریک بر موسیقی شعر و درواج

 .دشموسیقی و معناي این غزل بررسی  در انتها تأثیر انتخاب واژگان بر
 ا بررسی کرد ور هاي زبانی و ادبی سنایی (چهارچوب نظریه یاکوبسن)دیدگاه) 1387( لوچهرقانینبی -

ن عقل و اندیشه و تأثیر زبا سنایی به نقش معنا و الفاظ در زبان، ارتباط زبان با کهچنین بیان کرد 
نظر  چنین به رابطه شعر و سحر و برخاستن شعر از طبع و جان توجه دارد. ازاو هم. کرده استاشاره

شعر باید با شریعت و حکمت همراه باشد. شاعر نیز باید داراي سبکی غریب و شگفت باشد و از  سنایی
گرایی در شعر، تفکر و اندیشه، سحر و جادوي کالم، سخن متعهدانه، روانی طبع و تأثیر پیامبرگونه کمال

و بر چگونگی سخن برخوردار باشد. از نگاه سنایی نظر و پسند خواننده و مخاطب، محترم است و تشویق ا
 گذارد.شاعر تأثیر می

 کند کهچنین بیان می» یاکوبسن، وجودي حاضر و غایب «) در مقاله خود با عنوان 1385شناس (حق -
او کاري است هم  هاي رومن یاکوبسن و طرح تصویري از شخصیت علمی و فرهنگیشناخت آرا و نظریه

بدیهی است که هر که حتی یک مقاله یا یک گفتار او را خوانده باشد، حتماً به  آسان هم دشوار،
تواند لذا می ر ذهن خود رسیده است،او راه برده و به تصویري از شخصیت علمی او د ءهایی از آراگوشه

الب هاي خود را، هر یک، در قدرباره او در همان حدود سخن بگوید چراکه اوالً، یاکوبسن آرا و نظریه
ها را مشروط به شرایط پیش داده ننتیجه فهم آ نهد و درظاهر مستقل پیش می مقاله یا گفتاري به

ترین قضایا در قالب اصطالحاتی عینی و کند؛ ثانیاً، یاکوبسن، به گفته ویچسالف ایوانف، کلیچندانی نمی
  سازد.هایی مشخص مطرح میملموس و همراه با مثال

 او ارتباطییاکوبسن و نظریه  -3
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 یشناسزبان گذارانیبن ،یشناس روسو زبان یمنتقد ادب پرداز،هینظر اکوبسنی لیپوویرومن اوس

و  یارتباط يالگو »قایوطبو  یشناسزبان«با عنوان  يا) در مقاله135: 1383 گلتون،ی(ا) پراگیی(ساختگرا
 یروش ارتباط نیترد سادهمعتقد بوو ا .)54: 1960 اکوبسن،ی(کرد  یآن را معرف دهندهلیعوامل تشک

تماس، کد و  شود که یموفق تلق تواندیم یاست و ارتباط زمان رندهی(=متن) از فرستنده به گ امیانتقال پ
که به  کندیارائه م ینامتنیب يراز ارتباط گفتا ییرا به همراه خود داشته باشد. به عبارت بهتر او الگو نهیزم

 نی) و ا176: 1380 اکوبسن،ی( گذاردیدر ارتباط صحه م میوسط افراد سهرمز مشترك ت کیاستفاده از 
در  را یباطنصر ارتشش ع اکوبسنی. کندیم یمعرف یکنش ارتباط ای یارتباط هینظر نوانامر را تحت ع

). 1377 ن،اکوبسی(ددهیارائه م) یارتباط يرمز، تماس (مجرا ام،یموضوع، پ رنده،یفرستنده، گ کالم شامل
واننده و از ده به خسنیه، از نوبه شنوند ندهیاز گو امیزبان انتقال پ یذات فهیوظ نیترمهم گرید انیب به

را  یدال بر موضوع یامیفرستنده پ کهيطور ) به1396اقدم،  نیو نورالد یمعمار به مخاطب است (گرج
 امیپ رندهیرستنده و گف بایدموضوع  بر امیموازات داللت پ به .)1369 اکوبسن،ی( فرستدیبه مخاطب م

 کندیمذکر  اکوبسنی شناسند.جزئاً ب ایاست کامالً و  تهنهف يو گفتار ییآوا يهارا که در نشانه ییرمزها
است  ارتباطنیراد میوابسته به استفاده از رمز مشترك توسط افراد سه ،يارتباط گفتار یکه اثربخش

 يوندی، پاست ازین یکیزیف ییمجرا یعنیبه تماس  ،یارتباط ندیدر هر فرا کهییازآنجا). 1387(چندلر، 
نظر  زا .دهدبرا  گریکدیا ارتباط ب يها امکان برقرارنبه آ تا افتدیاتفاق م رندهیفرستنده و گ نیب یذهن

 يارکردهاروز کموجب ب یارتباط يالگو نیهرکدام از عناصر ا يبر رو دیو تأک يریگجهت اکوبسنی
دها به همراه کارکر نیاز ا کی). هر 1369 اکوبسن،ی( شودیم یارتباط کالم ندیدر هر فرا یخاص

 است. شدهارائه  ریدر جدول ز آن تیاز ماه يمختصر

 ماهیت کارکرد ردیف

 1ارجاعی کارکرد 1

خص م را مشپیا مونرابطه بین پیام و موض، (بافت) موضوع نداد ننشابا هدف این کارکرد 
به مشاهده و اثبات پذیر در باب مرجع پیام بندي اطالعات حقیقی، عینی، قابلکند. فرمولمی

یا » تیکارکرد شناخ«توان است. این کارکرد را می یروان حالت ای یش ت،یوضع فیتوصمنظور 
 ».آیدیمدارد باران «هم نامید؛ مانند جمالت صریح و مستقیم خبري: » کارکرد عینی«

 نشان دادن موضوع محتوا و مضمون پیام هدف

 2کارکرد عاطفی 2

اط برقرار پیام ارتبکه بین ما با زند. هنگامیاین کارکرد رابطه میان پیام و فرستنده را رقم می
است  توان نگرش خود را نسبت به آن موضوع ابراز کرد و گفت آن پدیده به نظر خوبشود، میمی

به  یکتمور کل طبه  یا بد، زشت است یا زیبا، مطلوب است یا منفور، مؤدبانه است یا تمسخرآمیز
رفاً ه نقش صست ک. یاکوبسن معتقد ادهدینم رییتغ ه راتگف یک يو معنا )ندهتفرس(مخاطب 

ذا این لنچ، یا حتی در اصواتی مانند نچ» واياي«شود، مانند: عاطفی زبان در حروف ندا ظاهر می
ن احساسات و هم نامید چون براي بیا» کارکرد ذهنی«یا » کارکرد احساسی«توان کارکرد را می

 ه باران زیبایی!چرود؛ مانند آه، حاالت درونی به کار می
 دادن احساس خاص گویندهنشان  هدف

                                                           
1 Representative 
2 Emotive 



 37/... عمارت هاي زبان ارتباطی بخشی از کتیبهبازخوانی نشانه

 
 ماهیت کارکرد ردیف

3 
کارکرد کُنایی یا 
 1حکمی یا ترغیبی

 . حکم)خاطب استم(هدف تاکید به  کنداین کارکرد رابطه میان پیام و گیرنده را مشخص می
توان ح هم مینتیجه، در این سط نده یا احساس او را هدف خود قرار دهد. درتواند عقل گیرمی

 يهالتهم محتواي عاطفی را با دال وشناختی دید  -عینیهاي محتواي ارجاعی را با داللت
رسانی و طالعاکارکرد نقش بسیار مهمی در تبلیغات دارد که در آنجا، هم  احساسی. این -ذهنی

 ».بیاید ران بندتا با اینجا بمان«موازات هم وجود دارد. مثال:  هم برانگیختن احساسات مخاطب به
 تأکید مخاطب هدف

4 
هنري یا کارکرد 
 2شناختیزیبایی

ادبی  کند و به آن نقشتعریف می» پیام«میان پیام و خود  یاکوبسن این کارکرد را همچون رابطه
شود، جایی که مرجع پیام شناختی در آثار هنري دیده میکارکرد زیبایی برجسته گوید. نمونهنیز می

ت ماین بارش رح ثال:مه موضوع آن است. خود پیام است، و این پیام دیگر ابزار ارتباط نیست، بلک
 آید.است که از آسمان فرود می

 هدف
سوي  م بهگیري پیاآفرینش زیبایی و ایجاد لذت در مخاطب و القاي مؤثر پیام، جهت

 خود پیام

 3کارکرد همدلی 5

نه همدالیام گیري پیام به سمت تماس (مجراي ارتباطی) معطوف شود، اساساً مرجع پهرگاه جهت
ف است. هد افرادبا  یارتباطکانال  و ستما لیدل، تعامل ن واسطهبا، چرا که زاست» ارتباط«خود 

راي و یا ب ؛»شنوي؟الو، صدایم را می«ارتباط است. مثال:  قطعاین کارکرد، برقراري، حفظ یا 
 ».کنی؟میهام گوش ببینم، به حرف«توجه مخاطب یا حصول اطمینان از هشیاري او: جلب
 ایجاد ارتباط، اطمینان از تداوم یا قطع آن هدف

 4کارکرد فرازبانی 6

فهمد، به نرا  هایی است که ممکن است گیرنده آنهدف این کارکرد، روشن کردن معناي نشانه
 ست. مثالًا )و مخاطب ندهیگو ینبرك بود رمزها تمش( سوي رمزي گیري پیام بهعبارت بهتر جهت

است. » رمزگان«شود. در اینجا مرجع پیام، خود گیرد یا توضیح داده میاي در گیومه قرار میکلمه
ک کتاب، وي جلد یشود. کادر یک تابلو، و طرح رانتخاب رسانه نیز به کارکرد فرازبانی مربوط می

 انی است.گذارد، انواع دیگري از کارکرد فرازبکه ماهیت رمزگان را به نمایش می

 سوي رمزگیري پیام بهجهت هدف

 )1399 وبسن (منبع: نگارندگانارتباطی یاک انواع کارکرد در نظریه -1جدول 

 از منظر یاکوبسن  شناسینشانه -1 -3

توجه  یموضوع اصلکه  در غرب شکل گرفت یخرد فلسف کیاست که در تداوم  یروش یشناسنشانه
که  استها از نشانه یعنوان نظام زبان بهاز منظر ساختارگریان  .استها و ساختارها ساختارگراها، نظام

 يهاروشتوان از را می یشناسنشانه بیترت نیا ). به1397 ،یو مقبل ياست (نوروز یجمع شهیاند انگریب
موضوع «. ردیگیتوجه قرار م و پنهان مورد یضمن یمعان رامونیکه با کندوکاو پ برشمردمتن  کی لیتحل

مثابه  اي بههاي نشانهنظام ها به دنبال توصیف همه. آناستها و ساختارها اصلی توجه ساختارگراها، نظام
نند زبان، جامعه، ما ها،هاي سطحی پدیدهکه در زیر جنبه-هایی را ساختو سعی دارند، ژرفهستند زبان 

                                                           
1 Conative 
2 Poetic 
3 Phatic 
4 Metalingual 
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عنوان  به اکوبسنی تیفعال بیترت نیا به ).345: 1375(چندلر، » بیایند -قرار دارند اندیشه و رفتار

در  یشناسنشانه یالمللنیانجمن ب يریگبا شکل یشناسنشانه ایها نشانه یکل هینظر ساختارگرا در حوزه
 یارتباط يردادهاقرا ایمتون به وجود رمزگان  ریو تفس دیت است، او معتقد بود تولیحائز اهم 1969سال 

از  یکی ،نددایم یاصول هیرا بر پا یشناساساساً نشانهیاکوبسن ). 1397 ،یو مقبل يوابسته است (نوروز
، 1(کوزنتسوا ابدییم تینمود و هو یو فرهنگ یاجتماع يندهایارتباط است که در فرآ این اصول، اصل

 انیب توانیم بیترت نیا به .شودمطرح میرسد براي درك چگونگی ارتباط انسانی به نظر می که )2011
شان تجلیو روند گرفته شکلها نشانه پردازي در خصوصنظریهمطالعه و  واسطه به یشناسکرد که نشانه

 ).17: 1391 انس،یسی(نرس کردنشانه قلمداد  کیآن را است که بتوان  يزیهر چ زاده
 اثرپذیري معماري از ابزار ارتباطی -2 -3 

انتقال  تیبلقا زین يمعمار که آنجا است. از نییقابل تب یدر هرگونه ارتباط انسان اکوبسنی یارتباط هینظر
حوزه  نیر ادمذکور  هینظر نییا دارد، تبر يکننده اثر معمارسازنده و مشاهده نیارتباط ب جادیو ا امیپ

 یرتباطا يرکردهااز کا کیهر  و تناظر نییاز تب يبندجمع ریز اگرامیخواهد بود. دو شایسته  ریپذامکان
 .دهدیارائه مرا  يمعمار یشناسبا نشانه اکوبسنی هینظر

 

 )1399 نگارندگانهاي بررسی مصداق (منبع: معیار -2نمودار 

 مطالعه مورد نمونه -4
 شده است.فرسا، انجامتاریخی قلم ، در قلمرو مکانی شیراز و خانه1399این پژوهش در زمستان سال 

بنا  نیشد. ااول مرمت يپهلو در دوره دانند،یقاجار م لیساخت آن را اوا خیفرسا که تارقلم یخیتار خانه

                                                           
1 Kuznetsova 
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 هیبویو آرامگاه س اهیسنگ س در محله رازیشهر ش یخیو در بافت تار دهیبه ثبت رس یجزو آثار مل

از  ییهاکه داستان است ییروا ییهايکاریبه کاش نیمز یصورت مفصل بنا به نیشده است. اواقع
 کشدیم ریاطهار را به تصو خدا و ائمه یاسام زیبر اسب و ن یصورت سواران ها بهجنگ تیروا امبران،یپ

 ).1399فرد،  ي(نادر
 فرسامنزل قلم عمارت و کتیبه

 مشخصات کلی بنا

گردد در هجري قمري برمی 1311شده ساخت آن به سال  قاجاري که در برخی از اسناد گفته این خانه
شده است. در وسط حیاط حوضی چراغ واقعنشین قدیم شیراز و در مجاورت بازار و حرم شاهبافت اعیان

هاي متعدد استقراریافته است. تزیینات این بنا دربرگیرنده چهارگوش و در ضلع شرقی و غربی اتاق
کاري شده، درهاي اي مقرنسهاي رنگی، طاقهت ارسی با شیشهصور هاي مشبک چوبی، بهدریچه

 کاري است.کاري شده و کاشیمنبت و معرق

هاي محله نقشه
 شیراز

 
 هاي قدیمی شیراز (منبع: آرشیو شخصی)بافت محله. 1 یرتصو
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 فرسامنزل قلم عمارت و کتیبه

 نماي کلی بنا

 
 )1399فرد و نادريفرسا (منبع: آرشیدید پرنده به عمارت قلم. 2 ریتصو

 هايبرخی از کتیبه
 کاري شدهکاشی

 
فرسا (منبع: آرشیو رنگ عمارت قلم 7هاي هاي کاشیبخشی از کتیبه. 3 یرتصو

 .)1399فرد نادري

 )1399 نگارندگانفرسا (شناسنامه عمارت قلم  -2جدول 

 فرساقلم خانه تطبیق معیارهاي پژوهش با کتیبه -1 -4

-یاسیالب سغتفکرات ( یخیتار نهیاعم از زم ،نهیشامل ارتباط با زم بهیپژوهش در تطابق با کت يارهایمع
است. در  )یفرهنگ نهی(زم یانسان نهی) و زميشهر يدر فضا يری(مکان قرارگ ییایجغراف نهیزم، )یاجتماع

که  يرپس ابزا. سودشپرداخته میخُرد فضاها  یاجمال فیبنا که سکونت است و توص حیادامه کاربرد صر
رت در عما زین يو معمار يعماردر ادامه رمزگان فرا م و یبررس ابدییها ضرورت مك نشانهدر يبرا

 .شودیم نییفرسا تبقلم
 فرهنگی) ارتباط با زمینه (جو سیاسی، مکانی، اجتماعی و -1 -4-1
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بنا با توجه به  نیاست، ساخت ا يقاجار یفرسا، ساختمان مسکونذکرشده عمارت قلم ترشیطور که پهمان
 2و تاکنون  ،يمرکز اطیصورت ح خانه به نیا ي. الگوگرددیبرم يهجر 1311به سال  هایزنگمانه

دوم پس از  يسازو باز گرددیم اول باز ينخست آن به دوره پهلو ياست. بازساز شدهيمرتبه بازساز
زند به  خانمیزمان حکومت کر در يبه دوران رونق و شکوه معمار رازینهادن ش يانقالب بوده است. پا

در  گردد،یبرم استیس وارد عرصه تختیعنوان پا ) بهيالدیم 1766(معادل  يقمر يهجر 1180سال 
 کیو  ینعمت بخش دیگر جپن ،يدریح يهابخش آن بخشبخش داشت که پنج  ازدهی رازیآن زمان ش

  ). 2009، 1المبتون(بود  انیهودیبخش متعلق به 
 اري ارتباطابزار برقر -2 -1 -4

به  زیآن ن یر جزئانتقال اطالعات به مخاطب، عناص ياست برا يابزار تیدر کل يمعمار کهییازآنجا
مختلف،  میار مفاهها با بفضا، حضور رنگ فیکنند، تلط لیارتباط و انتقال را تسه نیتا ا ندیآیکمکش م

 ،ايروزهیف یآب نهیزمسبزرنگ با  ها چون عمامهرنگ ینینشبا ابعاد مشخص، هم هایاستفاده از کاش
ه اط را کرامش و نشهرکدام مفهوم آ ینوع به یمشک يهانوشته د،یو زرد رنگ خورش ییطال يپرتوها

 یماکه در آن تم سه رخ هستند، یهمگ لیشما کند،یافراد بوده منتقل م یفرهنگ يمنبعث از باورها
 ست.ا رتیو نماد بص یینایب يمثال: چشم برا يبرا شود،یم دهیانسان د کیعناصر صورت 

 حکاربرد صری -3 -1 -4
ارتباط  ز برقراريچرا که هدف ا ،باشدگر خود جلوه بایدو شفاف  قیدق ،حیصربه طور بنا  به لحاظ کارکرد

ت عمار نیا کهییآنجا گفت از بایدو لذا  با یک اثر معماري شناخت کارکرد از طریق فرم آن است.
هاي ه در بخش(سکونت، تامین نیازهاي اولی مختص به خود يعملکرد يهابا حوزه بوده یمسکون

 )و ... عدهاي ببه نسل باورهاي اعتقاديانتقال روشن ، بسط فرهنگی و خدماتی، پذیرایی از مهمان
 يراب نیمچنهو  ،یژهوگذاشتن مفهوم  شیبه نما ،خاص يدادیرو انیب يبرا زین هابهیکت .هماهنگ است

یش که نما طهر هستندم یبه همراه اسام یمذهب یاتیحکا يراو نجایدر ا ،اندشدهاستفاده  یبخشنتیز
عوجاج و رگونه ااز ه هالی. نوشتار و شماکندباورهاي اعتقادي کارفرما را در مقیاس کوچکی تصویر می

روف حشود. یده مبه این ترتیب پاسخ درخوري به دریافت حس معنوي مخاطب دا فاصله دارد یهمپوشان
عالوه بر آن  .کندیم نییصراحت هر بخش را تب بیترت نیو توپر هستند به ا میضخ ره،یکامالً ت

 است. غالب و قدرتمند رومند،ین یمدلول نیحروف و نوشتار مب یدگیکش ها،يبندقاب
 دینکارکرد نما -4 -1 -4
 به این تنوع مضامین است. یفراوان یتنوع مضمون يعمارت دارا نیشده بر جداره انصب يهابهیکت

ظهور رنگ  يقاجار یکاش یاصل يها. از مشخصهاسترنگ هفت یدر کاش ییهايصورت مرزبند
 نقوش در سه دسته نیاست. ا دیو سف یزرد تند، سبز، آب ،ياقهوه يهادر کنار رنگ ینینشبا هم یصورت

                                                           
1 Lambton 
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 تیبا روا ینقوش انسان شوند،یم يبند) طبقهیو انسان یوانی(ح ویگوراتیو ف ،یاهیگ ،ینقوش هندس

و  یمبان يدارا ینقوش ائمه و رجال که همگ ،يریو اساط یتغزل يهاو داستان یو بزم یرزم يهاداستان
براي تصویرسازي در  خانه و نقل آن به معمارصاحب یاز اعتقادات مذهب یاست حاک یمذهب نیمضام
 قیبا خط نستعل اتیروا نیقرار دارد، ا ینقوش هندس در طبقه توانیکه م زیرا ن اتیاست. روا هاکتیبه

مفهوم که هر فرد از افراد خانواده در طول  نیدارد، به ا ینگاشته شده است. فرم نوشتار حالت عرض
 يو سار يخود جار نشیو ماحصل آن را در ب ردیشده بهره گنقل يهاتیااز رو تواندیخود م یزندگ
 .دینما
 اريرمزگان معم -5 -1 -4

 ییعناو م ينحو ،یکیتکن ، که در سه دستهاستبه زمان وابسته  میطور مستق به يرمزگان معمار
 .شودیارائه متوضیحات آن است، در ادامه  یبررسقابل

 ، که از مصالحاسترنگ هفت یصورت کاش به يها به لحاظ ساختارها و نگارهنوشته :یکیتکن رمزگان
روز  ینیصالح تزئم شیداخل صحن، نما يفضا فتلطی به عالوهشد که محسوب می هابهیکت يبرا جیرا

 .رفتبه شمار میدر آن عصر 
 نیشتریب يمرکز طایاست، چرا که با وجود ح یرانیا يمعرف معمار ینوع عمارت به نیا: ينحو رمزگان

لکه ب دارد دیتاک اخلی)(فضاي د فضا نیا تینه تنها بر اهمو  کندیداخل بنا معطوف م يتوجه را به فضاها
 يریقرارگ بیترت نیهم . بهآوردبه شمار میاز بنا  یعطف نقطه شرامونیپ يفضاهادیگر به همراه  را آن
مشاهده  4 ریصوتبا توجه به  برخوردار بوده است. ايژهیو تیکارفرما از اهمهم معمار و  يهم برا هابهیکت
نگاره  ،یتانداس تیواقاب عالوه بر ر نیشده است که ادر نظر گرفته یقاب ،بهیهر حوزه از کت يبرا شودیم

روشن  نهیزم. پساستعناصر همت گماشته  یجزئ بخشیبه تشخص يمرز جادیبا ا یخاص و نوشته
و خطوط  ینانسا لیهمان شما 4 ریکه با توجه به تصو شودیم یبر قسمت اصل شتریباعث تمرکز ب

 شده است.نوشته
تقادات از اع ینروش يهاکه نشانه شودیاستنباط م نیشده چن ریتصو میبا توجه به مفاه :ییمعنا رمزگان

. درست شودیم دهیمبسوط د صورت اکرم به امبریو پ عیعمارت به مذهب تش نیا انیبان ینید
 .است ییمعنا قیداللت عم ي) حاوبهی(کت يعنصر کوچک معمار نیکه ا جاستنیهم
 معماري رمزگان فرا -6 -1 -4

خطوط و نقوش،  یهندس يهاها و طرحمختص به خود، رنگ اتیها، با رواو نگاره هابهیکت مجموعه
شده  يصورت کدگذار هستند که به یدال و مدلول يهاشامل نظام متشکل از نشانه ها،هیآرا ها،يبندقاب
مخاطب  يکه برا ییهامفهوم که با استناد و ارجاع بر نشانه نیبا ا شودیم يبه رمزگان بصر لیتبد

 در باورها و اعتقادات مشترك شهیکه ر يقابل استناد یمعان شود،یاستنباط م یفهم شدن است، معانقابل
بر وجود خداوند منان  یاز نور و داللت ضمن يادارد. وجود رنگ زرد به نشانه یو خاطرات جمع شهیدر اند

 یفرشتگان رد،یگیاو شکل م واسطه به هانج ستیکه هست و ن یو مورد لطف او قرار گرفتن دارد، کس
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 کنندهیکه پهن است تداع يسبز و سجاده دهندیبه او م یبهشت يهاوهیاند و مداشتهرا نگه یکه صندل

تکامل  مرحله نیاز آخر يبودن، نماد یدر مفهوم ازل ینوع مدور به یاست. خطوط منحن یذات اقدس اله
 .تاس يمعنو یهماهنگ ایو  یدرون

 گیريبحث و نتیجه -5
 يندهایفرآ ياصول ارتباط است. چراکه تحت لوا نیاز ا یکی که است یاصول هیبر پا یشناساساساً نشانه

مطرح  یارتباط انسان یدرك چگونگ يبرا رسدیو به نظر م است افتهی تیهو یو فرهنگ یاجتماع
 شانيریگها است، و روند شکلدر خصوص نشانه هیفرض جادیمطالعه و ا واسطه به یشناس. نشانهشودیم
نشانه  کیآن را  توانیاست که م بیترت نیبه ا .باشد یروابط نیاز بطن چن يزیهر چ يزاده تواندیم

زبان وجود  یو کارکرد ارتباط یشناساز منظر نشانه ياثر معمار کی یبررس نیکه ب یقلمداد کرد. ارتباط
 ،یابزار ارتباط ح،یکاربرد صح ،يمعمار نرمزگا ،یفرهنگ نهیچون زم يریبه نظ رینظ يهادارد با معادل

دو بخش از  یشدن دارد. با بررس نییتب تیقابل يدر معمار يو رمزگان فرا معمار نینماد يکارکرد
در هر «که معتقد است  ییصحه گذاشت، آنجا اکوبسنی گفته نیبر ا توانیفرسا مخانه قلم يهابهیکت

(چندلر،  »دهدیقرار م ریرا تحت تأث امیپ یعامل منش کل نیاز عوامل غالب است و ا یکی تیموقع
کارکرد  ،یاست، کارکرد ارجاع يجزء کارکرد 6 ياساساً دارا اکوبسنی یارتباط هینظر). 260: 1387
کارکردها به  نیهمه ا ؛یکارکرد فرازبان زیو ن ،یکارکرد همدل ،يکارکرد هنر ،ییکارکرد کنا ،یعاطف

ان فرسا میتوان چنین اذعهاي عمارت قلمبا بررسی کتیبه است دیمورد تأک امیپ افتیمنظور انتقال و در
ها از آن یکیاست  یدر حال نیاثر مشاهده نمود ارکردها انتقال و دریافت پیام را در یک کا داشت که همه

 کارکردها است. یبارزتر از باق
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