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 چکیده
پردازان فرمالیسم روسی در نظریۀ الگوی ارتباطی خویش اعالم نمود که  ترین نظریه ( از برجسته۲۹۸۱ -۲۸۹۱رومن یاکوبسن )

هرگونۀ ارتباط کالمی بین راوی و روایت شنو )مخاطب( بر وجود شش عامل: فرستنده، گیرنده، مجرای ارتباطی، تماا،، رما    
کنندۀ نقش متفاوتی از زبان است  برده، تعیین کند که هر یک از شش عامل نام استوار است. عالوه بر این وی تأکیدمی و موضوع

گیاری   اسات. جتات  « نقش ترغیبی»های زبانی در الگوی اخیر،  و گاه در یک پیام زبانی چندین نقش وجود دارد. یکی از نقش
های امرونتی و منادا با مخاطب ارتباط برقارار   کوشد تا با کاربرد جمله ده میسوی مخاطب است و گوین پیام در نقش ترغیبی به

بر الگوی یاکوبسن سه نقش ترغیبای در   ای متن دارای ارتباط کالمی، با تکیه عنوانگونه کند. براین باوریم که در غ لیات حافظ به
برده،شاعر با اساتفاده   در ورای هر یک از محورهاینام ای که گونه خوردبه به چشم می« مخاطب»و « مایه درون»، «پیام»محورهای، 

گیاری از منااب     تحلیلای و باا بتاره    -پردازد. مقالاۀ حاضار باه شایوۀ تو ایفی      از اب ارهای زبانی به ترغیب پیامی در مخاطبمی
زد. نتایج پاووهش  پردا ای به بررسینقش ترغیبی و محورهای آن در غ لیات حافظ بر اسا، نظریۀ ارتباطی یاکوبسن می کتابخانه

های نقش ترغیبی در غ لیات حافظ در سه محور؛ دینی، اجتماعی و فرهنگی نمود یافته است  مایه دهد که درون حاضر نشان می
 پردازد. ها به ترغیب موضوعاتی چون: ترک دنیا، دوری از ریا و شادمانی می و شاعر در پس این نقش

 
 مخاطب، حافظ، یاکوبسنمدل ارتباطی، نقش ترغیبی،  :واژگان کلیدی

 
 مسأله   بیان و مقدمه

دهاد کاه تاا پایش از  تاور مکتاب فرمالیسام روسای، بیشاتر           هاای آن نشاان مای    تأمل در تاریخ نقد ادبی و شایوه 
های وی استوار باود؛یعنی منتقاد پاس از      ورتی سنتی بر اسا، شرح احوال نویسندۀ آن و نظریات و دیدگاه نقدهابه

شناسای و   شناسای، ماردم   هاازجملتجامعاه  ها باا موضاوعاتی از ساایر رشاته     سنده و ارتباط آنکشف آراء و عقاید نوی
: ۲۱۳۱نتاد )رک، فرشایدورد،   ای که خود اثر را عمال به کناری می گونه کاوی در پی نقد و بررسی یک اثر بود به روان
رایی، خود اثر مبنای کار منتقادان قارار   گ گرایی در قرن نوزدهم، با تأسّی به دیدگاه عینیت (. با  تور مکتب  ورت۱۸

ای کاه در ایان    گوناه  های بیرونی همانند آراء و عقاید نویسنده به کنار نتاده شاد، باه   گرفت و حساب مؤلف و مؤلفه
تنتا ادبیات، بلکه ادبیت ادبیات بود و در مرحلۀ بعد برای مصداق این ادبیت به سراغ شاعر   مکتب موضوع مطالعات نه

های روسی مساالل بیارون از ماتن،     توان گفت: فرمالیست (. در یک نگاه کلیمی۸۹: ۲۱۸۲شفیعی کدکنی، رفتند )رک. 
دانستند کاه   ای که اثر ادبی در آن به وجود آمده است،مسالل روانی و تاریخی را مسالل فرعی می مانند ساختار جامعه

ند و این در حالی بود کاه در آن دوران ایان مساالل،    عنوان فرایندی تأثیرگذارموردنظر باش در بررسی اثر ادبی نباید به
های روانی  نقشی انکارناپذیر در بررسی یک اثر ادبی داشتند و یک اثر ادبی را بازگوکنندۀ احواالت نویسنده و ویوگی

 (. رومن یاکوبسن یکای ۲۸۳: ۲۱۹۸دانستند )رک، ریما مکاریکا،  اجتماعی می -های ا یل تاریخی او و بیانگر واقعیت
پردازان فرمالیست روسی بود که پیوند ا لی میان فرمالیسم و ساختارگرایی برقرار کارد. یکای از    تریننظریه از برجسته

کند و به نظریۀ ارتبااط مشاتور اسات. وی در     ای است که در خصوص ارتباط مطرح می ترین نظرات وی، نظریه متم
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داند و معتقد اسات در هار    ی،رم  و موضوع را ضروری میهر ارتباطی وجود شش عامل: گیرنده، پیام، مجرای ارتباط
دهد. در تعریاف عنصار غالاب     الشعاع خود قرار می پیام ارتباطی یک عنصر غالب وجود دارد که بقیۀ عنا ر را تحت

ج ء کانونی هر اثر هنری، عنصر غالب آن است، به دیگر سخن، این عنصر بر سایر اج ای اثر سایطره  »توان گفت:  می
: ۲۱۹۱پایناده،  «)کناد. عنصار غالاب مت امن یکگاارچگی سااختار اثار اسات         ها را تعیین و دگرگاون مای   و آندارد 
گاناۀ ارتبااط کالمای، موجاب ایجااد نقشای خااص در         (.یاکوبسن بر این عقیده است که هر یک از عنا ر شش۲۱۲

یاباد،   دایی و اماری نماود مای   های ن در ساخت»ها نقش ترغیبی است و  گردد. یکی از این نقش فرایندهای کالمی می
(. ۳۷: ۲۱۹۱)یاکوبسان،  « سوی مخاطب اسات  گیری و تأکید آن به باشد و جتت ای که قابل  دق و کذب نمی گونه به

هاایی آگااه کاردن مخاطاب باه موقعیات        در نقش کنشی یا ترغیبی همواره یک پیام نتفته است و هدف چناین پیاام  
زعام   و اماروزه نقاش بسایار متمای در تبلیپاات پیاداکرده اسات. باه         هاایی در او اسات   اش و ایجاد واکنش زندگی
(. در دیاوان خواجاه   ۱۲: ۲۱۹۱گیارو،  «)دهاد  کارکرد ترغیبی، عقل گیرنده یا احسا، او را آماج خود قرار مای »۲گیرو
ها در پی انتقاال پیاامی باه مخاطاب      خورد که همواره راوی در پس آن الدین محمد حافظ غ لیاتی به چشم می شمس

 اورت   اند همواره دارای پیامی باه  گرفته ها که در جمالتی چندوجتی و با ساختار ندایی و امری شکل است. این پیام
های نتادی، متممی، مفعولی، مسندی و قیادی هرکادام باه     توان گفت:نقش ای که می گونه ترغیبی به مخاطب هستند.به

ها و مناداها نی  از دیگار سااختارهایی هساتند کاه      شبه جمله نحوی در انتقال پیام ترغیبی شاعر تأثیرگذارند. همچنین
بار الگاوی ارتبااطی یاکوبسان در      های ترغیبی در غ لیات حافظ با تکیه کنند؛اما این نقش های ترغیبی را منتقل می پیام

گاوی  مایه، پیام و مخاطب قابل کندوکاو است. در ایان پاووهش در پای آنایم تاا ال      محورهای مختلفی ازجمله، درون
ای کاه پیکارۀ    ارتباط یاکوبسن را دستاوی ی برای بررسی نقش ترغیبی در غ لیات حافظ قرار دهیم، لذا سواالتاساسی

 شودکه گونه مطرح می دهداین پووهش حاضر را تشکیل می
 هایالگوی ارتباطی یاکوبسن در غ لیات حافظ برجستگی بیشتری دارد؟ . کدام بخش۲
 یابد؟ های آن در چند محور نمود می غ لیات حافظ از آن کدامین نقش است و مصداقها در  (. بیشترین نمود نقش۱
 

 پیشینۀ پژوهش
شاده   های فراوانی انجام شناسی، عنا ر ساختاری،تفسیر و شرح و ادبیات تطبیقیدرغ لیات حافظگووهش درزمینۀزیبایی

الگاویی در دیاوان    بررسای نقاش کتان   »( در پووهشای باه   ۲۱۸۱مثال اسماعیل بااغمالیی و همکاار )   عنوان است. به
بررسی تطبیقی چشم دلدار در غ لیاات حاافظ و   »( در پووهشی به ۲۱۸۲اند، رامون گاژان و همکاران ) پرداخته«حافظ

آرایاۀ تکارار در غ لیاات    »ای به بررسی  ( در مقاله۲۱۸۱اند. همچنین اسماعیل زواری زاده ) پرداخته« ترانه نامه پِترارکا
شناسای غ لیاات    ست. ایان چناد نموناه تنتاا مشاتی از خروارهاا پاووهش اسات کتدرزمیناۀزیبایی         حافظ پرداخته ا

نگاری و تخصصای    شاود، ج لای   شده است، اما آنچه باعث تمای  یک پووهش از دیگر کارهای مشابه می حافظنوشته
دیادگاهی  یارومن یاکوبسان، باا     بودن آن است و از امتیازهای پاووهش حاضار ایان اسات کاه باا کاربسات نظریاه        

 ساختارگرایانه به بررسی غ لیات حافظ پرداخته است.
 روش انجام پژوهش

ای بارای بررسای الگاوی ارتبااط راوی و      گیاری از منااب  کتابخاناه    تحلیلی و با بتاره  -این پووهش به شیوۀ تو یفی
ارچوب پاووهش  های نتفته در پس این ارتباط، چا  ها و همچنین نقش مخاطب )روایت شنو( و محورهای ارتباطی آن

بار سااختار و    کناد تاا باا تکیاه     رومن یاکوبسن قرار داده است و کوشش مای « فرایند ارتباط کالمی»خود را بر نظریۀ 
 محتوای غ لیات حافظ به ترسیم الگوی فرایند ارتباط کالمی راوی و مخاطب در این غ لیات بگردازد.

 
 آغاز بحث      

                                                           
1.Gyro 
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 معرفی الگوی ارتباطی یاکوبسن
شناسی و نظریۀ ادبی برای نخستین بار بیان کرد. نظریۀ  ای به نام زبان و در رساله ۲۸۱۱را یاکوبسن در سال این نظریه 

شدهاسات کاه    کند. هرگونه ارتباط زبانی از یک پیام تشکیل او در هر رخداد زبانی شش عنصر سازنده را برجسته می
ست، اما هر ارتباط موفق باید سه عنصر دیگر را نیا  باه   ترین شکل ارتباط ا شود. این ساده از سوی فرستنده منتقل می

ای از رم گان و عاللام و سارانجام زمیناه کاه در      همراه داشته باشد: تما، )به شکل فکری و روانی(، کد یا مجموعه
 (.شکل زیر نشانگر الگوی ارتباطی یاکوبسن است:۱۸: ۲۱۳۱توان فتمید پیام چیست )احمدی،  گسترۀ آن می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.36: 69۳۱)مأخذ: سجودی، 
که بتواند ماؤثر باشاد، بایاد باه موضاوعی یاا        فرستد، این پیام برای این فرستنده در این الگو پیامی را برای گیرنده می

 ورت کالمی بیان گردد و در ایان میاان رم گاانی     بهدرک باشد و  مصداقی اشاره کند. موضوع باید برای گیرنده قابل
نی  وجود دارد که باید برای رم گ ار و رم گردانی یا فرستنده و گیرنده مشخص باشد و سرانجام به مجرای ارتبااطی  

 (. یاکوبسن همچنین۲۱۸دهد میان خود ارتباط کالمی برقرار کنند )همان:  نیاز است که به خواننده و گیرنده امکان می
 برای هر یک از شش عنصر این الگو نقش کنشی متفاوتی قالل است:

یاباد، زیارا ایان کاارکرد؛      کند در این کارکرد نماود مای   : نگرش گوینده دربارۀ آنچه بیان میالف( نقش عاطفی      
) افوی،  « آورد این نقش زبان، تأثیری از احسا، خاص گوینده را به وجاود مای  »ای زبان حال گوینده است. گونه به

کناد )ساجودی،    اش  احبت مای   (. این نقش بیانگر احسا، مستقیم گوینده از موضوعی است که دربااره ۱۲: ۲۱۹۱
۲۱۳۱ :۸۱.) 
آیاد.   گیری به سامت فرساتنده باه وجاود مای      شود، با جتت : که به آن نقش بیانی نی  گفته میب( نقش ترغیبی      

هایی در اوست و امروزه نقش بسایار   اش و ایجاد واکنش زندگیهایی آگاه کردن مخاطب به موقعیت  هدف چنین پیام
کارکرد کنشی یا ترغیبی، بارزترین تجلّای خاود را در دساتور زباان     »توان گفت:  متمی در تبلیپات پیداکرده است. می

  اورت نادایی و اماری بیاان     (. نقش ترغیبی ازآنجاکتباه ۳۸: ۲۱۱۸یاکوبسن، «)یابد  ورت ندایی و وجه امری می به
ایان ماتن را   »، «ای خادا »سوی مخاطب اسات:   گیری و تأکید آن بیشتر به شود، قابل  دق و کذب نیست و جتت می

 (.۱۲: ۲۱۹۱)گیرو، « این جمالت را بنویس»و « بخوان
کاه آن پیاام را قطا      ها این است که ارتباط را برقرار کنند، ادامه دهند و یاا ایان   : هدف این پیامج( نقش همدلی     
توجاه مخاطاب    که گوینده در پی جلاب  هنگامی«. شنوی؟ الو  دایم را می»: مانند این جمله در مکالمات تلفنی، کنند

گاوش  »سگارد یا خیر؟ از گوناۀ نقاش همادلی اسات:      خواهد بداند که آیا مخاطب به گفتار وی گوش می است یا می
 (.۸۸: ۲۱۸۱و میرزایی،  ۱۱ :۲۱۳۱، احمدی، ۱۱: ۲۱۹۱رک.  فوی، «.( به من گوش بسگار»، «کنی؟ می

 پیام

 مجرای ارتباط

 رمزگان

 گیرنده فرستنده

 بافت
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 اورت جمالتای اخبااری بیاان      این نقش بیشتر محتوی و م مون پیام را دربرمی گیرد و به د(. نقش ارجاعی:      
یاکوبسن وجه تمای  این نقش با نقش کنشی را در هماین امکاان  ادق و کاذب     «. روم امروز به  حرا می»شود:  می

بنادی اطالعاات حقیقای، عینای،      (. گیرو هدف اساسی نقش ارجاعی را فرمول۱۱: ۲۱۹۱داند. ) فوی،  هامی بودن آن
 (.۱۱: ۲۱۹۱داند )گیرو،  مشاهده و اثبات پذیر در بابِ مرج  پیام می قابل
شده است. هدف این کارکرد روشان کاردن    گردد که پیام با آن بیان : این کارکرد به رم ی برمیه(. نقش فرازبانی     

یاکوبسن کارکرد یاک پیاام را کاه باه رم گاان      «ها را درک نکند. ست که امکان دارد گیرندۀ پیام آنهایی ا معنای نشانه
توان کارکرد پیام یا تصویری را که به رم گان تصویری مارتبط   خواند و به پیروی از او می شود، فرازبانی می مرتبط می

اه گوینده یا مخاطب یا هردو احساا، کنناد،   (. به سخن دیگر، هرگ۲۷۲: ۲۱۳۲احمدی، «)شود، فرا تصویری نامید می
ساوی رما  اسات و کاارکرد      گیری پیام باه  کنند، مطمئن شوند؛ جتت الزم است از مشترک بودن رم ی که استفاده می

 (.۱۱: ۲۱۹۲فرازبانیدارد ) فوی، 
دارای نقاش ادبای   توجاه کناد، آن را    ای باشد که شیوۀ بیاانش جلاب   گونه و(. نقش ادبی: وقتی ارتباط کالمی به      
توان ناام   های متم این نقش استفاده از عنا ر زبان،  ناعات ادبی و اب ارهای زیبایی شناسانه را می نامیم از ویوگی می

 (.۸: ۲۱۱۹برد )شفیعی کدکنی، 
حال اگر این الگوی ارتباطی رومن یاکوبسن را دستاوی ی برای تحلیال غ لیاات حاافظ قارار دهایم، باه نتاایج              
 های ارتباطی دست خواهیم یافت. گیری دربارۀ نقش چشم

 
 بررسی نقش ترغیبی و محورهای آن در غزلیات حافظ بر اساس الگوی ارتباطی یاکوبسن

شده است. این ساه ساطح در تقابال باا      هر اثر ادبی از سه سطح: راوی، کنشگر و مخاطب )روایت شنو( تشکیل      
 شود.  وایی با سطوح مختلف آن میهای ر یکدیگر باعث به وجود آمدن گونه

 
 
 
 
 

 : سطوح اثر ادبی6شکل شمارۀ 
پردازد یا در خدمت برآوردن نیازهاای   ترین حالت به روایت می در ساده»راوی به گفتۀ ریمون کنان عاملی است که   

روایات شانو عااملی    »گویاد:   مای « روایت شنو»(. همچنین وی در تعریف ۱۱: ۲۱۹۹ )لوته،« ورزد روایت مبادرت می
(. روایات شانو ممکان اسات در     ۱۱)هماان:  « گیارد  ترین شکل تلویحاً مورد خطاب راوی قرار می است که در ساده

ژرار ژنت اولای  »که شخصیتی داستانی در روایت نخست باشد  شده باشد و یا آن سطحی باالتر از روایت نخست واق 
 :Todorov, 1981«)نامااد ا روایاات شاانو باارون داسااتانی و دوماای را روایاات شاانو درون داسااتانی ماای    ر

87&Genette,1972:123عناوان داساتان یاا     ایاز متن )نه  رفاً متن روایی باه  عنوانگونه (. در غ لیات حافظ نی به
متنای(،   متنای و بارون   رونخاورد، راوی )د   ورت شکل شمارۀ یک به چشم مای  ساختار داستان گونه( چتار سطح به

کنشگران، دنیای معنا و روایت شنو )مخاطب(. بر این باوریم که در هر غ ل روای در پی انتقاال پیاامی باه مخاطاب     
 –بر نظریۀ یاکوبسن به این مقوله بگردازیم، در غ لیات حافظ، راوی در سه مقولاۀ دینای، اجتمااعی     است. اگر با تکیه

کند. عالوه به راین، در هر غ ل راوی باا محاور    و )مخاطب( خویش ارتباط برقرار میسیاسی و فرهنگی با روایت شن
 بردۀ فوق را مطمح نظر دارد. هاینام قرار دادن پیام و ارزش آن، هر یک از مقوله

گونه که قبل نی  بیان شد، رومن یاکوبسن برای هر ارتباط روایی بین راوی و مخاطب، یک نقش تعریف نموده  همان 
ای از پیام تبلیپی است کاه در کساوت آگااهی و     کند، گونه آنچه در غ لیات حافظ بیشتر از همه جلوه گری می است.

 

 کنشگران
 دنیای معنا مخاطب

 راوی
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هایی مبتنی شاادی، تارک دنیاا و     مایه معموال دارای درون ها شود. این پیام نصیحت به روایت شنو )مخاطب( منتقل می
دهاد کاه نقاش کنشای ارتبااطی       ها نشان می ین غ لدوری از ریاکاری است. دقت در ساختار و دستور زبان روایت ا

تر راوی در ایان غ لیاات باا اساتفاده از      راوی و روایت شنو در این غ لیات از گونۀ نقش ترغیبی است. به زبان ساده
 پردازد.   جمالت ندایی و انکاری )غیرقابل  دق و کذب( به نصیحت روایت شنو می

 های مختلف هستند: مایه پردازیم که دارای نقش ترغیبی با درون ظ میدر اینجا به بررسی ابیاتی از غ لیات حاف
 ارزشی دنیا و ترک آن تأکید دارد: ها بر بی مایۀآن الف(. ابیاتی با صبغۀ دینی که درون

 یار ماردان خادا بااش کاه در کشاتی ناوح      
 باارو از خانااۀ دنیااا بااه در و نااان مطلااب   
 هرکه را خوابگاه آخار مشاتی خااک اسات     

 ماان مسااند مصاار آنِ تااو شاادماااه کنعااانی 
 

 هساات خاااکی کااه بااه آباای نخاارد طوفااان را 
 کااان ساایه کاسااه در آخاار بکشااد متمااان را 
 گو چه حاجت که باه افاالک کشای ایاوان را    
 وقاات آن اساات کااه باادرود کناای زناادان را  

 (۱۱۱: ۲۱۹۱)حافظ، 

ای در پی نصایحت و تعلایم    گونه هآید، راوی با تشویق مخاطب بر ترک دنیا، ب گونه که از معنی این ابیات برمی همان  
ای لطیف خالی از فایده نیست و آن ایان اسات کاه در ادبیاات داساتانی دو       ای اخالقی است. در اینجا بیان نکته نکته

 متنی. متنی و روایت شنوِ برون گونه روایت شنو وجود دارد: روایت شنوِ درون
های داستان، شخصیت دیگری  یابد که یکی از شخصیت یمتنی هنگامی در داستان و روایت نمود م روایت شنو درون 

وقتی به غرور جاوانی باناب بار    »خوانیم:  که در حکایتی از گلستان سعدی می مثالتنگامی عنوان را خطاب قرار دهد. به
)ساعدی،  « گفت: مگر خُردیت فراموش کردی که درشتی میکنای؟  آزرده به کنجی نشست و گریان همی مادر زدم، دل

هاای داساتان، شخصایت دیگاری )فرزناد( را کاه او نیا  از         عنوان یکای از شخصایت   (. در اینجا مادر به۲۸۱: ۲۱۳۱
های داستان است، مخاطب قرار داده است. در اینجا فرزند روایت شانوِ درون داساتانی اسات زیارا توساط       شخصیت

متنای هنگاامی    ایت شنوِ بارون های داستان و نه راوی )سعدی( مورد خطاب قرارگرفته است؛ اما رو یکی از شخصیت
است که راوی برون داستانی یک پنتان شنوِ )هر مخاطبی بدون توجه به زمان، مکان و جنسیت( را مورد خطاب قرار 

 عنوان نمونه درمصراع: دهد. به
 یار ماردان خادا بااش کاه در کشاتی ناوح      

 

 هست خاکی کاه باه آبای نخارد طوفاان را      
 

 یا در این مصراع از نا رخسرو:
 چااو تااو خااود کناای اختاار خااویش را بااد 

 

 اختاااری را مااادار از فلاااک چشااام نیاااک 
 (.۱۷: ۲۱۳۸)قبادیانی،  

ای که این اشعار را در هر زمان و مکانی  در این دو نمونه خطاب راوی با کیست؟ آیا غیرازاین است که هر خواننده  
ین ابیات روایت شانو مشخصای مطماح نظار     آید؟ واضح است که در ا ها به شمار می متنیآن بخواند روایت شنوِ برون

تواند روایت شنوِ این ابیات باشد. غرض از این مقدمه بیان این نکتاه   ای در هرزمانیمی راوی نبوده است و هر خواننده
است که در غ لیات حافظ روایت شنو بیشتر از نوع بیرونی است و هر کس با توجه باه تواناایی و  رفیات خاویش     

 ای حافظ کسب استفاده کند.  ه تواند از پیام می
 همچنین است در دیگر ابیات برگرفته از دیوان حافظ:
 غاام جتااان مخااور و پنااد ماان مباار از یاااد 

 نتاااد مجااو درسااتی عتااد از جتااان سساات 
 

 دل در جتان مبناد و باه مساتی ساؤال کان     
 

 عاقبااات منااا ل ماااا وادی خاموشانسااات 

 که این لطیفاۀ عشاقم ز رهاروی یااد اسات      
 که ایان عجاوز عارو، ها ار دامااد اسات      

 (.۱۳ :۲۱۹۱)حافظ،                               
 از فاایج جااام و قصااۀ جمشااید کامگااار   

 (.۲۱۳)همان:  
 حالیاااا غلپلاااه در گنباااد افاااالک اناااداز  
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 چشاام آلااوده نظاار از رن جانااان دور اساات
 کااه ثباااتی ندهاادملااک ایاان م رعااه داناای 

 

 بااار رن او نظااار از آیناااه پااااک اناااداز   
 الک انااادازآتشاای از جگاار جاااام در اماا   
 (۲۳۸)همان:                                        

آید، راوی )حافظ( در پی انتقال پیامی برای مخاطب است و آنچه در ایان پیاام    ها نی  برمی گونه که از این مثال همان  
دیگر گویند در این الگو مادام مخاطب را مورد خطاب قرار  عبارت ارتباطی برجستگی دارد، تأکید بر مخاطب است. به

لگوی ارتباطی در مرکا  قارار دارد و دارای نقاش محاوری اسات.      توان گفت: مخاطب در این ا کتمی طوری دهدبه می
 شکل شمارۀ )( نشانگر الگوی ارتباطی گوینده و نقش نتفته در آن در غ لیات حافظ است.

 
 
 
 
 

 دارد:ها بر دوری گزیدن از ریاکاری تأکید  مایۀ آن ب(. ابیاتی با صبغۀ اجتماعی که درون
عالوه بر ابیاتی با  بپۀ دینی که بر تارک دنیاا و دوری از آن تأکیدداشات، غ لیاات دیگاری باا م امون دوری از         

بار الگاوی    ای که در این غ لیات نی  با تکیه گونه ریاکاری و در قالب ابیات اجتماعی نی  در دیوان حافظ وجود دارد به
 ای دارد و تأکید گوینده نه بر پیام، بلکه بر مخاطب است:ارتباطی رومن یاکوبسن، مخاطب در مرک  الگو ج

 سرشاات عیااب رناادان مکاان ای زاهااد پاااکی ه
 من اگر نیکم اگار باد تاو بارو خاود را بااش      
 ناامیااادم مکااان از ساااابقۀ لطاااف عااا ل    

 

 کاااه گنااااه دگاااران بااار تاااو نخواهناااد نوشااات   
 هرکسااای آن درود عاقبااات کاااار کاااه کشااات    

 زشات تو پس پرده چه دانای کتخاوب اسات و کاه     
 (۸۱: ۲۱۹۱)حافظ،                                           

 غااش باشااد نقاد  ااوفی ناه همااه  ااافی بای   
  ااوفی مااا کااه ز ورد سااحری مساات شاادی
 خوش باود گار محاک تجرباه آیاد باه میاان       

 گوناه زناد نقاش بار آب     خط ساقی گر ازایان 
 ناااازپرورده تااانعم نبااارد راه باااه دوسااات  

 

 بساااا خرقاااه کاااه مساااتوجب آتاااش باشاااد    ای 
 شااامگاهش نگااران باااش کااه ساارخوش باشااد     
 تااا ساایه روی شااود هاار کااه در او غااش باشااد    

 بساااا رن کاااه باااه خوناباااه مااانقّش باشاااد     ای
 عاشااااقی شاااایوۀ رناااادان بالکااااش باشااااد    

 (.۲۱۹)همان: 

 کنناد  واعظان کان جلوه در محراب و منبر مای 
 مشااکلی دارم ز دانشاامند مجلااس بااازپر،  

 دارنااااد روز داوری گولیااااا باااااور نماااای 
 

 کنناد  روناد آن کاار دیگار مای     خلاوت مای   چون به 
 کننااد فرمایااان چاارا خااود توبااه کمتاار ماای    توبااه

 کننااد کااان همااه قلااب و دغاال در کااار داور ماای  
 (.۲۱۸)همان:                                          

انتقاد از  وفیان حقیقت فرونتااده و  »پردازد. نقد ریاکاری و دورنگی  وفیان  اهر نما می در این ابیات حافظ به       
 اهر آویخته، در بسیاری از آثار عرفانی وجود دارد. سنایی و عطار و مولوی هام در انتقااد از اهال سالوک، کلماۀ       به

(. دقت در معنای ابیات فوق نشانگر نوعی پیاام ارتبااطی نتفتاه در    ۲۱: ۲۱۹۱)پور نامداریان، « اند کاربرده  وفی را به
دهد که از ریاکاری باید پرهی  کارد و همانناد  اوفیان     طور پوشیده پیام می هاست، یعنی گوینده به شنونده به پس آن

 شود: که در این بیت نی  مشاهده می طوری  اهر نما نبود. به
  وفی ما کاه ز ورد ساحری مسات شادی    

 

 شااامگاهش نگااران باااش کااه ساارخوش باشااد  
 (.۲۱۹: ۲۱۹۱)حافظ،                             

تاکید بر  نقش ترغیبی

 مخاطب

 پیام
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ا اطالح وجاد    داده و باه  گوید که در بامداد از ذکر دعای سحرگاهی سرمساتی نشاان مای    سخن از نفاق  وفی می» 
کناد   ادامه حافظ آرزو می (. در۱۲۸: ۲۱۱۹)خرمشاهی، « شود کرده و در شامگاهان از بادۀ انگوری مست می نمایی می

بر الگوی ارتبااطی   داد. با تکیه ها را آشکارا نشان می که کاش وسیلۀ محکی برای این  وفیان وجود داشت تا ریای آن
هرگاااه نویساانده بااا  »تااوان گفاات ایاان ابیااات دارای نقااش ترغیباای اساات؛ زیاارا در ایاان الگااو      یاکوبساان ماای

« دارد، حکایات کاارکرد کنشای دارد    کند و یا او را از عملی بازمی ملی میهایامرونتیمخاطب را ترغیب به انجام ع فعل
و « من اگر نیکم اگر بد تو برو خاود را بااش  »هایی مثل: (. گوینده با عبارت۱۲: ۲۱۸۱آبادی و دیگران،  )میرزایی خلیل

انساان ریاکاار    عاقبات »فرساتدکه    ورت پوشیده بارای خوانناده پیاام مای     به« بسا خرقه که مستوجب آتش باشد ای»
 کند تا از دروغ و ریا دوری نماید. و مخاطب خویش را نصیحت می« رسوایی است

 گیرد. شدت بیشتری به خود می« واعظان کاین جلوه در...»این حالت وعظ و نصیحت در مثال آخر  
نداشاتنی شاعر    ستهای مشتور و منفی و دو اند... زاهد از شخصیت مشرب اهدان واعظان در شعر حافظ همانند و هم» 

پوشی و  شود و ازلحا قشریگری و  اهرپرستی و خرقه  ورت واعظ منفی و قاضی نی  از او یاد می حافظ است که به
(.در ۱۱۸و۳۱۱: ۲۱۱۹)خرمشااهی،  « های منفی دیگری در شعر حاافظ همساان اسات    برخی  فات دیگر باشخصیت

های قبل، بین گوینده و مخاطب نوعی پیام تعلیمی با نقش ترغیبی برقرارشده است. در ایان   این ابیات نی  همانند بیت
اش نیست، چه حافظ هام پارساایی را دوسات دارد،     عیب زاهد در پارسایی»این نکته را باید گفت که  الگوی ارتباطی

دل نیسات،   و یا از آن بدتر در پارسا نمایی اوست. آری مراد حافظ از زاهد، مومن یا پارسای پااک بلکه در ناپارسایی ا
گوناه کاه ابیاات انتخاابی فاوق نشاان        هماان (.۱۱۱همان: «)بلکه موجودی است که نه اهل عشق است و نه اهل علم

بار الگاوی    اسات کاه باا تکیاه     های ترک ریا کاری دهد، دومین م مون ابیات حافظ م مون اجتماعی، با بن مایه می
 شود. ارتباطی یاکوبسن در قالب نقش ترغیبی به ایجاد ارتباط بین گوینده و شنونده منجر می

 
 ها بر شادمانی و نشاطتأکید دارد: مایۀ آن ج(. ابیاتی با صبغۀ فرهنگیکه درون
جای دیوان حافظ تارویج غام یاا غام      ای که در هیچ گونه اف ا دارند به ایشادی مایه حجم زیادی از غ لیات حافظ درون

 ورت آشکار  بر الگوی ارتباطی یاکوبسن، به خورد. این دسته از غ لیات حافظ با تکیه خوردن برای دنیا به چشم نمی
 کند: یا پوشیده به مخاطب تلقین شادی و ترک دنیا را تو یه می

 دسااتی در عاایش کااوش و مسااتی    هنگااام تنااب 
 

 گااادا راکااااین کیمیاااای هساااتی قاااارون کناااد    
 (.۸: ۲۱۹۱)حافظ، 

هایامرونتی مخاطب خویش را ترغیب به انجام کااری کنادو    بر اسا، الگوی ارتباطی یاکوبسن هرگاه نویسنده با فعل
یا او را از عملی بازدارد، آن حکایت دارای نقش کنشی یا ترغیبی اسات. در ایان بیات حاافظ روایات شانوِ بیرونای        

دساتی نیا  شاادی و     کند که در هنگام تنب موده است و حتی به او تو یه می)مخاطب( را ترغیب به عیش و طرب ن
 سرمستی پیشه کن زیرا این عمل ثروتی ب رگ است.  

گونه که قبال بیان نمودیم، در ساختار نقش ترغیبی  استفاده نموده است و همان« کوش»گوینده در این پیام از فعل امر 
 های زیر از غ لیات حافظ:  ین است در نمونهدو فعل امری و ندایی کاربرد دارد. همچن

 ساااااااقیا برخیااااااا  و در ده جاااااااام را 
 ساااااغرمی باااار کفاااام نااااه تااااا زباااار  
 گاااار چااااه بدنامیاساااات ناااا د عاااااقالن 
 باااااده در ده چنااااد ازیاااان باااااد غاااارور

 

 برساااار کاااان غاااام ایااااام را    خاااااک 
 برکشااااام ایااااان دلاااااق ارزق فاااااام را

 خااااواهیم ننااااب و نااااام را مااااا نماااای
 برسااااار نفاااااس نافرجاااااام را خااااااک

 (۳)همان:                                      

ساااقی کجاساات گااو ساابب انتظااار چیسااتکس را   تاار ز عاایش و  ااحبت و باااغ و بتارچیساات   خااوش
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گوناه   نشانگر امری بودن ساختار جمالت است و ایان « شمار»و « کن»، «ده»، «برخی »ها نی  افعال امری  در این نمونه 
گوناه سااختار باا نقاش      کندکه نویسنده با خطاب قرار دادن مخاطب در پی ترغیب او به انجام امری است. این القا می

 نامیم. بر الگوی ارتباطی یاکوبسن، نقش کنشی می شی را با تکیهکن
ساازی   هاای اماری زباان بارای فعاال      سوی مخاطب است و اغلب سااخت  گیری پیام به در نقش ترغیبی زبان، جتت 

شود که ازلحاظ دستوری  روند. تمرک  بر نقش مخاطب باعث ایجاد کارکرد ترغیبی می شنونده در این نقش به کار می
شاخص تاو یاا     (. در مرک  این کارکرد ضامیر دوم 355Jacobson :1960,شود) لت ندایی و امری را شامل میحا

شاوند، کاارکرد    ی رفتار کالمی گویناده )گفتاار و ساکوت( شاروع مای      واسطه دیگری است. گرچه همه کارکردها به
فعال کردن مخاطب است. بدین معنا کاه   ها و نی  سکوت برای دهد.کاربرد واژه ترغیبی تمرک  را بر کار گفتار قرار می

تواند نقش ترغیبی ایفا کند، سکوت نی  دارای نقاش ترغیبای بارای مخاطاب اسات. بارخالف        گونه که کالم می همان
کند و به ساختار  کارکرد ارجاعی و عاطفی، این سکوت بخشی از کالم گوینده نیست و درواق  در مرز گفتار بروز می

(.در آخرین ابیات برگ یده از غ لیاات  Saville-Troike,3746۲۸۸۷:گیری تعلق دارد: ) گفتمان در قلمروی نوبت
 حافظ، گوینده مادام با سوال از مخاطب او را به تفکر وادار نموده است و به نوعی به ترغیب وی پرداخته است.

 
 گیری نتیجه
همیشه یاک الگاوی ارتبااطی برقارار      -روایی یا غیر روایی –بر نظریۀ یاکوبسن، بر این باوریم که در هر متن  با تکیه

فرستد. آنچه در این الگو بیش از ساایر عنا ار برجساتگی دارد، نقاش      است که در آن گوینده پیامی برای شنونده می
شاود. روایات شانوِ     مخاطب است. در ادبیات داستانی مخاطب )روایت شنو( به دو نوع درونی و بیرونی تقسایم مای  

های داستان و روایت شنوِ برونی، خوانندۀ خارج از ماتن اسات. در غ لیاات حاافظ مخاطاب       مان شخصیتدرونی ه
)روایت شنو( از نوع بیرونی است.دست آورد دوم پووهش حاضر این است که در الگوی ارتباطی یاکوبسان در پاس   

نقش ترغیبی است که تکیۀ ا لی آن بر ها  ای نتفته است. یکی از آن هایارتباطی هر ارتباط بین گوینده و شنونده، نقش
های زبانی و محتاوایی غ لیّاات حاافظ،     شود. با توجه به ویوگی روی مخاطب است و با افعال امری و ندایی بیان می

تاوان در دو محاور موردبررسای قرارداد:الاف(      ی ارتباط یاکوبسن می بر نظریه نقش ترغیبی را در غ لیّات وی با تکیه
های ترغیبی در غ لیّات حافظ شیرازی بار اساا،    های ترغیبی.بررسی ساختار جمله مخاطبان خطابها ب(  مایه درون
هایدینی )موضوعاتی چون عشق، معرفت، ترک دنیاا و کساب    های امری و ندایی به سه گروه عمده شامل نقش جمله

 شوند. ف ایل اخالقی(،فرهنگی )شادمانی(واجتماعی )مبارزه با ریا( تقسیم می
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