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Abstract 
Every human being needs to send, receive and comprehend messages 
in a linguistic communication. In other words, Human beings code 
their massages and decode others’ messages. This communication can 
occur in a context of six elements, namely, addresser, content, contact, 
code, message and addressee. Abu Ya'qub Sejestani was an iranian 
dialectical theologian in the fourth century. Due to his research 
subject, namely, Ismaili dialectical theology, he studied precisely the 
mind and language system and the conditions of success or failure in a 
linguistic communication as an introduction to dialectical discussions. 
But, unfortunately, his linguistic theories were neglected due to 
researchers’ dialectical approach to his book Kashf-ul-Mahjoob. This 
study is going to plan an efficient communication model based on 
mind and language system and its structure and elements in 
Sejestani’s viewpoint and compare them with Roman Jakobson’s 
theory and model of communication to show their common and 
different aspects and prove that although the discussions about the 
theory and model of communication became known by  western 
linguists and, most importantly, by Roman Jacobson, it can be traced 
in all details and with equivalent terms in Abu Ya'qub Sejestani’s 
communication theory, which has some advantages over Jakobson’s 
theory and model. 
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 نشریّة ادبیّات تطبیقی

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1397ز و زمستان ، پایی19، شمارة   10سال 

 بررسی تطبیقی نظریّه و مدل ارتباطی  ابویعقوب سجستانی و رومن یاکوبسن
 پژوهشی( -)علمی

 3، محمّد فرهمند2، ابراهیم دانش1فرامرز جاللت*

      دهچکی
کند. ارتباط مذکور انسان به وسیلة زبان، پیام خود را رمزگذاری و پیام دیگران را رمزگشایی می

گانة؛ گوینده، موضوع، مجرای فیزیکی، رمز، پیام و مخاطب های ششل از مؤلّفهدر بافتی متشکّ

قابل تصوّر و تحقّق است. ابویعقوب سجستانی، متکلّم ایرانی قرن چهارم، به واسطة موضوع مورد 

بحثش؛ کالم اسماعیلی، به بررسی دقیق و موشکافانة نظام ذهن و زبان و چگونگی تحقّق و عدم 

-است، امّا آراء زبانهای کالمی پرداختهزبانی، به عنوان مدخلی برای ورود به بحث تحقّق ارتباط

وی، در پردة «ِ کشف المحجوب»شناسانة سجستانی به سبب رویکرد کالمیِ پژوهشگران به کتاب 

است. این مقاله بر آن است که برای نخستین بار نظریّه و مدل ارتباطی کارآمدی بر خُمول مانده

های آن در نگرة سجستانی ترسیم کند؛ سپس آن را با م ذهن و زبان و ساختار و مؤلّفهاساس نظا

ها را نشان دهد و نظریّه و مدل ارتباطی رومن یاکوبسن مقایسه کرده، وجوه اشتراک و افتراق آن

 ویژه رومن یاکوبسنشناسان غربی، بهثابت کند که نظریّه و مدل ارتباطی زبان، اگرچه به نام زبان

شناخته شده است، پیش از وی با تمام جزئیّاتش و اصطالحاتی همسنگ آن، به انضمام امتیازاتی 

 در کشف المحجوب سجستانی وجود داشته است.

های کلیدی: ابویعقوب سجستانی، رومن یاکوبسن، نظریّه و مدل ارتباطیواژه

                                                           
 ه زبان و ادبیات فارسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایران: )نویسندة مسئول(:استادیار گرو -1

jalalat.faramarz@gmail.com 
 e.danesh.lit@gmail.comاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی:  -2

 farahmand15@yahoo.comآزاد اسالمی، اردبیل، ایران:  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اردبیل، دانشگاه -3

 1/4/1396تاریخ پذیرش:                              14/12/1395تاریخ دریافت:                               

 

mailto:farahmand15@yahoo.com
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  مهمقدّ -1

. در مورد منشأ و دلیل رودار میبه شم ترین و کارآمدترین ابزار ارتباطی بشرمهمّ زبان

ها برای بقای خود احتیاج به میزان انسان»پیدایش زبان این نظر احتمالی وجود دارد که: 

تری از همکاری با یکدیگر پیدا کردند، و این همکاری، مستلزم نظام ارتباطی وسیع

ت از بیان وظیفة اصلی زبان عبارت اس»بنابراین  (34: 1376)ایچیسون، .« کارآمدی بود

ها وظیفة رهنمودی بعضی وقت ،اطاّلعات واقعی یا دادن دستورهای ضروری. این فعّالیّت

وجوه برتری زبان بر سایر  )همان( «.شودنامیده می« بیان اطاّلعی»تر زبان، یا به طور ساده

ی به از نسل»سیستم یا نظام زبان می تواند  ،به عنوان نمونه ؛های ارتباطی، متعدّد استنظام

نسل دیگر و از عصری به عصر دیگر وظیفة ارتباطی خود را انجام داده، پیام گذشتگان را به 

  (72: 1389)باقری،  «.آیندگان برساند

آن « نقش ارتباطی»ها و کارکردهای زبان متنوّع و متعدّد است که از میان آنها نقش

عصرها  ها ومعارف بشری بین نسلزبان با انتقال اطاّلعات و  نماید.بسیار مهمّ و پررنگ می

های فرهنگی خود را مدیون این ها پیشینه و اندوختهو ملّتراه تکامل را هموار ساخته 

ای شود و تنها وسیلهتکامل اجتماعی انسان از طریق جامعه منتقل می»کارکرد زبان هستند. 

 (14: 1370)باطنی،  «.که جامعه برای این انتقال در اختیار دارد زبان است

زبان،  به بررسی« کشف المحجوب»در کتاب  ، اندیشمند ایرانیابویعقوب سجستانی

مورد غفلت واقع  ویارزشمند  ا متأسفانه آراءِامّ استها و کارکردهای آن پرداختهویژگی

 است.منسجم و علمی ارائه نگردیده ل آثارش استخراج و به صورت نظریّه ایشده، از خال

برای ارتباط  عنوان یک فرمالیست برجسته،به (Roman Jakobsonرومن یاکوبسن )

 است.ظریّة ارتباطی خود را سامان دادهمدلی طراحی کرده و بر اساس آن، ن زبانی

قرن چهارم  ایرانیِشیعی  (dialectical theologian) متکلّمِ ،ابویعقوب سجستانی

ق و عدم و چگونگی تحقّ نآ دهندةهای تشکیلفهوجوه و مؤلّ نظام ذهن و زبان، ،هجری

رومن ارتباطی  ةبا نظریّ وی آراءِ مقایسة با است. را به دقّت بررسی کرده ق ارتباط زبانیتحقّ

ت و به لحاظ دقّ ،وی مستخرج از آراءِمدل ارتباطی ه و نظریّیابیم که یاکوبسن درمی

این دو  ا چون هدفامّ مدل ارتباطی یاکوبسن نداردنظریّه و می از کدست ،کارآمدی
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اشتراکات و  ،زبان به عنوان نظامی ارتباطی، متفاوت بوده اندیشمند از پرداختن به موضوعِ

نظام ذهن و »بارة در سجستانی اساس آراءِبر ،حاضر مقالة وجود دارد.ها افتراقاتی بین آن

ی را مطرح و با اارتباطیمدل مستخرج از آن،  و نظریة «کشف المحجوب»از کتاب  «زبان

 این دو اندیشمند ها و آراءِتا تصویری گویا از اندیشهکند یاکوبسن مقایسه میه و مدل نظریّ

نظریّات بسیار دقیق و  بررسی علمیِاز آنجا که . یدبه دست آ و اشتراکات و افتراقات آنها

 نقشتواند بخشی از شناسانِ دنیا میزبان ها با آراءِاندیشمندان ایرانی و تطبیق آن موشکافانة

 مأخوذ ازتا نظریّه و مدل ارتباط زبانی رد ضرورت دا ،رانیان را در این زمینه روشن نمایدای

 اتبه صورت علمی ارائه و با نظریّ ،شده ها پیش از یاکوبسن مطرحقرنکه سجستانی آراءِ 

 یاکوبسن مقایسه شود. 

ت: باید گف ،یاکوبسن (communication model) در باب ترسیم نمودار مدل ارتباطی

از زبان انگلیسی  تبیین نظریّة یاکوبسن و مدل ارتباطی وی  کسانی که به ترجمه و فانهمتأسّ

مدل ارتباطی یاکوبسن را از  ،(source languageاند، تحت تأثیر زبان مبدأ )پرداخته

 target) اند که با توجّه به جهت نوشتاری زبان مقصدچپ به راست تصویر کرده

language)های برگرفته مدل ارتباطی یاکوبسن و مدل در این مقاله نماید.ی، نادرست م

 است. از راست به چپ ترسیم شده فارسی زبانتاری مطابق جهت نوش از آن،

 تحقیق پیشینة -1-1

مطالعه و  ،ه شایسته استکچناننظریّات زبانی و ارتباطی ابویعقوب سجستانی تاکنون 

جهان  اندیشمندان برجستة حوزة نظریّة ارتباطی یزبانی و مدل ارتباط با آراءِ و بررسی

 اندیشة کالمی و مذهبیبیشتر پیرامون  ،شدهانجام هایپژوهش و استمقایسه و تطبیق نشده

از این  ستانی و یاکوبسندر مورد سجترین مطالعات انجام شده برخی از مهمّ .وی بوده است

 قرارند:

یعقوب ذهن و زبان در نظریّة ارتباطی ابو»فرهمند و همکارانش در مقالة د محمّ     

 صورت مبسوط وبهی را انظریّة ارتباطی ،آن اساسبر را بررسی وسجستانی  آراءِ «سجستانی

ی در کتاب وی به صورت جدّ» اند:این باره نوشته ، درمطرح کردهبه شیوة نموداری 

را بر مبنای نظام نطق  به نظام ذهن و زبان پرداخته، نظریّة ارتباطی خاصی ،المحجوبکشف
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 «است.گذاری کردهپایه قصد، طبع و عرف متشکل از وجوه و ساحات سه گانة و زبان

 ،«اسالمی تاریخ فلسفة» هانری کوربن در کتاب( 21: 1396)فرهمند و جاللت و همکاران، 

ابویعقوب سجستانی : »استدر فلسفة اسالمی نوشتهدربارة جایگاه ابویعقوب سجستانی 

        ا قلمی موجز و بیانی دشوار ر عمیقی که در حدود بیست تصنیف دارد که بمتفکّ

 ( 107: 1361)کوربن،  «.استنوشته

دربارة  «ة ادبیدرآمدی بر نظریّپیش» ( در کتابTerry Eagleton) تری ایگلتون    

ن روم ،روسادبیات نوعی نوشته است که به گفتة منتقد  » نویسد:یاکوبسن می دیدگاه

( 4 :1380 ،)ایگلتون «.یافتة گفتارِ متداول استریختنِ سازمانیاکوبسن، نمایشگرِ درهم

 Linguistics and) مقالةترجمة  «شناسی و نقد ادبیزبان»حسین پاینده در کتاب 

Poetics است.ترسیم کرده نمودار مدل ارتباطی وی را و آورده( رومن یاکوبسن را 

های تصویری تا از نشانه»در کتاب  بابک احمدی (80تا  71، صص1381ینده و خوزان، )پا

است و ارتباط کالمی پیش کشیده دربارة ای که رومن یاکوبسنهنظریّ » نویسد:می «متن

او یافت سودمندترین و « ادبی ةشناسی و نظریّزبان» توان در مقالةموجز بیان آن را میشکل 

و پیتر  (Raman Selden) رامان سلدن( 136: 1384)احمدی،  «.ترین بحث استکامل

نمودار  «راهنمای نظریّة ادبی معاصر»کتاب  ( در مقدمةPeter Widdowson) ویدوسون

در »اند: نوشته ،ده از آن را بررسی کردههای زبانی برآممدل ارتباطی یاکوبسن و نقش

کانون های ادبی گوناگون تالش بر آن است که یکی از کارکردهای ادبیات در نظریّه

تقی پورنامداریان در کتاب  (16: 1377)سلدن و ویدوسون،  «.توجّه و تأکید قرار گیرد

کند و اجزای میابالغ و کارکرد شعری زبان از دید یاکوبسن اشاره  به طبیعتِ ،«سفر در مه»

یعی درضا شفمحمّ (21: 1381پورنامداریان،ن.ک: ) شمارد.میمدل ارتباطی وی را بر

ای عالوه بر مقام برجسته»وی نویسد: مییاکوبسن  دربارة ،«خیز کلماترستا»کدکنی در 

در بسیاری از مکاتب و  ،که از منظر مساهمت در بنیادگذاری فرمالیسم روسی داشته

)شفیعی  «.استه ارجمندی را از آن خود کردههای دیگر علوم انسانی نیز جایگانحله

 ( 349 :1391کدکنی، 
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 ارتباطی مدلو دستگاه یا  ارتباط-2
 و ارتباط زبانی کارآمد نبوده به اندازة یک از ابزارهای ارتباطی بشر، هیچدر طول تاریخ

ارتباط زبانی را  ،باطنیرضا دمحمّ .استاجتماع را فراهم نکردهها و بستر رشد و تعالی انسان

 هر وقتدیگر.  نی انتقال خبر از یک نقطه به نقطةارتباط یع» کند:چنین توصیف می

ی که در انتقال خبر دخالت دارند، یک دستگاه ارتباطی به وجود ارتباطی برقرار شود، اجزای

  :افزایدمیوی  (120: 1370)باطنی،  «.آورندمی
     لی به دومی منتقل است که خبر از اوّ یک مبدأ و یک مقصدهر دستگاه ارتباطی دارای 

ای باشند. در بین مبدأ و مقصد باید عامل پیوندهشود. این دو باید در زمان یا مکان از هم جدا می

باشد که چون پلی از روی فاصله زمانی یا مکانی عبور کند و انتقال خبر را از طریق خود ممکن 

که خبر بتواند از مجرای ارتباط عبور برای این شود.می)کانال( گفته مجراسازد. به این عامل پیونده، 

 فرستنده در مبدأ به عامل دیگری نیاز هست که به آن ،بنابراین ی درآید؛باید به شکل خاصّ ،کند

باید پس از عبور از کانال به شکل  ،برای اینکه خبر در مقصد قابل فهم باشد ،شود. همچنینمیگفته

. شودمی که گیرنده نامیدهدر مقصد به عامل دیگری نیاز هست  ،بدین ترتیب اصلی خود برگردد.

 رتباطی وی در نمودار زیر قابل ارائه است:ا مدل ایاجز (121و  120: همان)

 
 (1 )نمودار

 ابویعقوب سجستانی زبان در اندیشة -3

گانه های سهفهمعنای کلّیِ آن، دارای وجوه یا مؤلّ به )نطق( «زبان»سجستانی  در اندیشة

 به .دهدرا تشکیل می« و زبان نظام ذهن»ها است که مجموع آن« رفعُ»و « طبع»، «قصد»

عدم ارجاعِ نطق به ناطق  باعث ،یکی از این اجزاگرفتن هرطوری که نقص، حذف و نادیده

  .گردددر نتیجه عدم برقراری ارتباط می و
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 (2 )نمودار

. منظور سجستانی است« قصد» ،ارتباطیِ سجستانی مؤلّفة نخستِ زبان در نظریّةیا « وجه» 

)گوینده( و « ناطق»شخصِ « قصد» ه( است.)گویند «ناطق»نیّت موجود در ذهنِ  ،«قصد»از 

. وی تحقّقِ کارکرد ارتباطی زبان است شرط اساسیِ ،وی« زبانِ»و « ذهن»عدمِ مغایرت بینِ 

به طبع و قصد و عرف... پس  ،آگاه باش که نطق به ناطق بازگردد» است:باره گفتهدر این

س است، تا نفْ سنفْق و آن آید، بازگردد نطق به ناطردگه که قصد و طبع و عرف گِهر آن

 (36: 1367) سجستانی،  «.بر غرضِ سخنبِدان، مُشرِف گردد 

از  وی است که منظور« طبع» ،ابویعقوب سجستانیدوم زبان از دیدگاه مؤلّفة یا « وجه»

های سخن است که ا طبع، آلتامّ»: ( استorgans of speech) «های گویاییاندام»آن 

 (همان) «.بانون حلق و زبان و لست سخن گفتن را، چا ساخت

( Phonetics)مطرح در آواشناسی  «های گویاییاندام»بحث  منطبق بر ،«طبع» وجهِ

اند که حلق، دهان و بینی تشکیل شده های گویایی از سه حفرةاندام»آن  است که در

 (44: 1371)حق شناس،  «.اندگی باالی حنجره قرار گرفتههم

 همان النگ یا« رفعُ» ،زبان مؤلّفة سومِیا « وجهاز ابویعقوب سجستانی منظور 

(langue مطرح در اندیشه )«سوسور» (Saussure )پارول به صورت است که 

(parole) (نوشتاریا  گفتار)  وهی زبان ا عرف آن است که هر گرامّ» :یدآمیبه فعلیّت در

 (36: 1367)سجستانی، «.خویش و لغت خویش دانند
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 نظام ذهنی و برقراری ارتباط را اشتراکِ« پذیرسخن»به « نطق»گشتن باز الزمةسجستانی 

داند و معتقد می (آن )مخاطب «پذیرسخن»و  (پیام )گویندة« ناطق»النگ( بین  )عرف=

اگر ایدون که قصد راست »باشند: رد تکلّم آشنایی داشتهاست که طرفین بایستی به زبان مو

 مردمان آن گوید که در میانِ درست نبوَد و سخن به خالفِ آوَرَد و آلت تمام بُوَد و لیکن عرف

سخن  ؛«بیرون شو»زبان را گوید: و تازی« اُخرُجْ»که کسی، عجمی را گوید: معروف بوَد، چنان

 ( 36: همان) .پذیربازنگردد به سخن

 های زبانیوجوه یا مؤلّفهعدم استقالل  -4
 :معتقد است سوسور کند. ا دچار اختالل میندِ فهم رفرای زبانی، هر یک از عناصرِ نبودِ

ای است از روابط که بر روی بلکه شبکه ،ها نیستای از صداها و واژهزبان مجموعه

( را برای form) آورد. سوسور اصطالح صورتی را به وجود می«سیستم» نظام یا ،هم

ی زبان که جوهر مادّ برد تا آن را از صوتروابط یا نظام زبانی به کار می نامیدن این شبکة

 (79: 1382)باطنی،. گرداندتمایزم ،است و به نظر او جزو زبان نیست

 استقالل ندارند و «عرف»و « طبع»، «قصد» گانةسه وجوه یک ازهیچ سجستانی نیزاز نظر 

 کنند.نار هم، معنا و ارزش پیدا میدر ک

 ارتباطی سجستانی نظریة  -5

 ةگانشش اجزایکارکرد ت و وابسته به حضور، صحّ ق ارتباط رافرایند تحقّ ،جستانیس

 (،مشترکزبان ) های گویایی(، عرف)اندام گوینده(، طبع نیّت) )گوینده(، قصد ناطق

 داند.)مخاطب( می پذیرسخن وپیام( ) سخن

 :ارتباطی سجستانی ةنظریّ اجزای زنجیرة -5-1

 است: ارتباطی سجستانی به شکل زیر ةدر نظریّ اجزاء سلسله مراتب

 
 (3)نمودار

آگاه باش » :داندمی عیب و نقص این اجزابی را حضور ق ارتباطتحقّ الزمة سجستانی

قصدِ درست آید، قصد و عرف... چون این سه وجه گِردکه نطق به ناطق بازگردد به طبع و 

 گردد بر قصدِ رِفشْپذیر تا مُگه سخن بازگردد به سخنآن معروف،و آلتِ تمام و عرفِ 
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 مستخرج از آراءِارتباطی  دستگاه یا مدل (37و  36: 1367)سجستانی،  «.ازهای سخنآو

 ستانی به شکل زیر قابل ترسیم است:سج

 
 (4)نمودار 

 سجستانیارتباطی  مدلنظریّه و د معنا در د و تعدّتفرّ -5-2
 به دو نوع ارتباط معتقد است: ،«گوینده» اساسارتباطی خود، بر سجستانی در نظریّة

 است.« شخص عادی»گوینده در آن لف( ارتباطی که ا

 .است« تعالیذات باری»ب( ارتباطی که گوینده در آن 

 کند:انواع پیام را به سه دسته تقسیم می ،بر این اساس یو

 پذیر(نا)تأویل الف( پیام صریح

 شخص عادی( ،)گوینده پذیرِ عادیب( پیام تأویل

 (تعالیباریذات  ،)گوینده پذیرِ قدسیج( پیام تأویل

مستقل  کدام، بحثیهر تفاوت قائل شده و برای« قدسی»و « عادی»وی بین پیام 

 در نمودار زیر قابل ترسیم است: وی بندیتقسیم است.اختصاص داده
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 (5 )نمودار

های متعددّ از سوی تواند منجر به برداشتمی هابرخی از پیام که سجستانی معتقد است

یا ممکن  بودخواهد گوینده مطابق با قصد )نیّت( آنها االً یکی ازمخاطب شود که احتم

منطقی  یا سخنی که زایش و نتیجة هشده، قضیّو جمالت و قضایایِ مطرح سخناست از 

  :می نویسدسجستانی در این باب  شود.برای مخاطب عاید  ،استسخن گوینده بوده
حال  در زیرِ زبان بوَد و این چنین کهافزون از آن ،و دیگر که نطق بازگردد به ناطق»

گه س هرها افتد. پهای سخن که در زیر داوریو زایشد، یعنی سرچشمه، وَینبوع سخن بُ

که سخن برگردد و اندر دو داوری بسته شود، به قصدی درست و آلتی معتدل و عرفی 

این  لِمثا زیادتی دیگر که در زیرِ سخن بوَد؛پذیر، با معروف، بازگردد سخن به سخن

نِ هر و چون قصدِ بشناخت« ی جوهر استاهر مردمی زنده است و هر زنده: »که گویدچنان

وی که دو داوری بدان کرده  و آالت حروفِ وَدی راست بُامردمی و جوهریّتِ هر زنده

وَد، زیادتی دیگر ناطق را پدید آید. پس نطق فِ این آوازها دانسته بُرْوَد و عُمعتدل بُ ،شود

پذیر بازگردد به که در داوریِ مفرد بوَد و باشد که سخن به سخنهمچنان ،طق بازگرددبه نا

  (37: 1367)سجستانی، « .جه بوَددو حکمِ پیوسته با زیادتی که در زیرِ سخن بوَد و آن نتی

 است: مذکور در نمودار زیر ارائه شده فرایند ارتباط
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 (6 )نمودار

 مثال وی نیز در قالب نمودار زیر قابل ارائه است:

 
 (7 )نمودار

دو جمله یا دو  منطقی( )نتیجة زایش ،«هر مردمی جوهر است»ه بنابر نمودار فوق، جمل

اطب باشد که مخمی« ی جوهر استاهر زنده»و « هر مردمی زنده است» ه()قضیّ داوری

  :بر آن است کهنیز  . بابک احمدیممکن است آن را دریابد یا نه
یابی به افق معنایی اصیل متن است. تأویل در تأویل متن در حکم کوشش برای راه»

استوار بر این باور است که متن به هر روی معنایی دارد، خواه ما آن را  ،هرمنوتیک کهن

ر دلیل، معنا را موجود و که به ه« کالم محوری» و این باوری است خواه نشناسیم بشناسیم،

 (497 :1382احمدی، ) «.شیم یا نهآگاه با« حضور»داند، جدا از این که ما به این می حاضر

هایِ فرامتنیِ نهفته در متون مقدّس را قدسی و داللتهای پیامسجستانی ادراکِ معانیِ 

 داند:می( )انبیا و اولیا ؤیَّدانِ الهیمتعلّق به م

سخن و آن،  معانیِ ترِ همةشریف ،دیگر است گشتن، معنیِو دیگر نطق را به ناطق باز»

های لطیف بر زبان آن است که ایزد پیغمبران را و گزیدگان را کرامت کند بر راندنِ سخن

شهادات  آوردنِد را افتاد آن گِردکه محمّچنان ،های لطیف نهاده بوَدایشان که در آن معنی

نتوانَدیافتن، آن کسی درهای شریف که اندرو پنهان بود و هیچاخالص و آن معانی
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ن و نفوس را و حدودِ ها و زمیهای شریف، مگر مؤیَّدان، تا میزانی گشت که آسمانمعنی

و نتوان دانستن، که بدان چند چیزها برسنجند  همه را بدین میزان برسنجیدند آن و آفرینش

 «.بازگشتن نطق به ناطق ن است معنیِآورند. ایهای شریف بیرونجا چند معنیو از آن

 (37: 1367)سجستانی، 

 های لطیفمعنی دارای بطونِ متعدد و ،باور است که سخنان لطیفِ الهی وی بر این

 ،که را بخواهدهر است که ادراک آن نیز فقط در حیطة قدرت و کرامت الهی است و

  بخشد.می

 یاکوبسنرومن  زبان در نگرة -6

که در تثبیت » و نقد ادبی است یشناسحوزة زبان پردازانِةنظریّ یکی ازرومن یاکوبسن 

( 3: 1376اجر و نبوی، )مه «.نقشی بنیادین داشت ،شناسانه به ادبیاتزبان ت نگاهِمشروعیّ

های با سایر نظام ای است که ذاتاًبنیادینِ نشانهترین نظام زبان غالب»معتقد بود:  وی

 Richard) ورددفرَریچارد ب (76: 1994بردفورد، ) «.نظیر خود تفاوت دارد غیرزبانیِ

Bradford) ست که زبانی ا صوتیِ تنها در نشانة »نویسد: نظر یاکوبسن می در توضیح

ای از روابط و پیچیده ه و شنونده و شبکةعنوان گویندمشارکت فیزیکی دو انسان، به

 )همان( .«تها الزم اسدگرگونی

 ارتباطی یاکوبسن نظریّة -6-1

 ةنظریّ (linguistics and poetic)بخش (style in language)در کتاب یاکوبسن 

 گوینده، ؛گانةشش اجزایل از را که متشکّ ارتباطی خود را بیان و مدل ارتباطی خود

  د:سنویمیکند و می ترسیم است، مخاطب مجرای فیزیکی، رمز، پیام و، موضوع

 ر کارکردهان دیگرا در میا باید جایگاه آن ،زبان ادبیِ کارکردِ پیش از بحث دربارة

هر  سازندة اجزای دقیقِ نیازمند مطالعة ،ی از این کارکردهادورنمای ترسیم تبیین نماییم.

 پیامی (ADRESSER) گوینده است.گفتاری  اترتباطاکالمی در  رویدادِ

(MESSAGE) را به مخاطب (ADRESSE) فرستد، پیام برای آن که مؤثر واقع می

قابل بیان و برای  ،گویندهکه برای  تاس (CONTENT) نیازمند موضوعی ،شود

است که تمام یا بخشی از آن بین  (CODE) مخاطب قابل فهم باشد و نیازمند رمزی

 ،)به عبارتی دیگر بین رمزگذار و رمزگشا( مشترک باشد و سرانجامگوینده و مخاطب 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 39          و رومن یاکوبسن                بررسی تطبیقی  نظریّه و مدل ارتباطی  ابویعقوب سجستانی                         

بین گوینده و شناختی روان و ارتباط (CONTACT) تماس یا مجرایی فیزیکی نیازمند

تمام این اجزا که  .سازدها را قادر به ورود و ادامه ارتباط میمخاطب است که هر دوی آن

 رد در نمودار زیر قابل ارائه است:در ارتباط کالمی وجود دا

 
 (353: 1960)یاکوبسن،

 (8)نمودار 

 ارتباطی یاکوبسن نظریّة زنجیرة اجزای -6-2

 :زیر قابل ترسیم استنمودار  در ارتباطی یاکوبسن ةنظریّ اجزایسلسله مراتب 

 
 (9)نمودار 

 ارتباطی سجستانی و یاکوبسن نظریّة وجوه اشتراک -7

 مدل ارتباطی (elementsهای)فهمؤلّاشتراک در تعداد  -7-1

و  تعداد اجزاه و مدل ارتباطی خود، نظریّ هر دو در رومن یاکوبسن و ابویعقوب سجستانی

 .اندشش جزء دانسته ،یزبانارتباط ق یک برای تحقّ را های الزمفهمؤلّ

 مشترک (terminology) استفاده از ترمینولوژی -7-2

نظریّه و مدل ارتباطی  ن یاکوبسن برای اجزایی که ابویعقوب سجستانی و روماصطالحات

توان ناطق را به نحوی که می ای برخوردارند؛العادهپذیری فوقاز انطباق ،اندخود برگزیده

رمز،  مجرای فیزیکی، عرف را معادلِ موضوع، طبع را معادلِ ه، قصد را معادلِگویند معادلِ

  مخاطب دانست. پذیر را معادلِپیام و سخن سخن را معادلِ

 هاو عدم استقالل مؤلّفه (chain hierarchy)بحث از تسلسل  -7-3

 حضورِ عالوه بر ،مدل ارتباطی گانةشش ، اجزایه و مدل ارتباطیهر دو نظریّبر اساس 

ی برخوردار خاصّ (order) و  ترتیبِ( sequenceباید از توالی ) ،سالم و بی عیب و نقص

 د.نباش
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  ارتباطی سجستانی و یاکوبسن ةوجوه افتراق نظریّ -8

 زبان به( سجستانی و یاکوبسن approach) رویکردفاوت ت -8-1

ی معناگرا و نگاه ده ومطرح کر یکالم برای ورود به مباحثرا  زبانی خود آراءِ سجستانی

از قبیل و مباحث مربوط به آن انتقال و عدم انتقال معنا و عوامل  است و و معنامحور

از که  یاکوبسن معنا و معناگرایی برای امّا است بسیار مهماو  نگرةدر  ،هرمنوتیک

به بیشتر  نیست وت اصلی اولویّ ،رودگرایی روسی به شمار میصورت نمایندگان برجستة

 .پردازدو ساختار آن می مباحث مربوط به صورت و های زباناز نقش بحث

 کوبسنیا و مدل هنظریّ (schematic)و نموداری  نمدوّ ارائة -2 - 8

خود در باب ارتباط  آراءِ ،مدل ارتباطیو  نظریّه جستانی بدون ترسیم نمودار و ارائةس

ا یاکوبسن امّ بیان نمودهق آن ق و عدم تحقّچگونگی تحقّ دهندة آن واجزای تشکیل، زبانی

 است. کرده تبیینو  خود را ترسیم ،مدل ارتباطینظریّه و  نمودارِ

 معطوف به (language functions) های زباننقش به حتصری مِعد -8-3 

 از سوی سجستانی اجزا

 ،آن دهندةزبانی و اجزای تشکیل ارتباط شناختی خود و بحثِزبان آراءِ ارائةسجستانی در 

بررسی نموده است  ،های زبانیِ معطوف به آن جزءه به نقشاهمیّت هر جزء را بدون توجّ

های زبانیِ معطوف به هر جزء نقش را با بیان ارتباطی خودو مدل  ةنظریّ ،ا یاکوبسنامّ

  .استودهبررسی و تشریح نم

 سجستانی در نگرةزبانی ارتباط انواع  -4- 8

 را پیام وی ،یالت ممکن آن استو تأو «کالم الهی» انیسجست وضوع بحثماز آنجایی که 

ی هریک را بررسی هاویژگی ،تقسیم کرده «قدسی»و  «عادی» به دو نوعِ ،گوینده بر اساسِ

 .ی وجود نداردایاکوبسن چنین تقسیم بندی در حالی که در نظریّة ،ستاو بیان کرده

ظریّه و مدلِ در ن معنا (multiplicity) دِو تعدّ (being single) تفرّد-5 -8

 :سجستانی ارتباطی

 کند:، به سه دسته تقسیم میها را بر اساس تفرّد یا تعدّد معناپیامسجستانی 

 ناپذیر عادی . پیام صریح و تأویل1
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 پذیر عادی . پیام تأویل2

 (.)الهی پذیر قدسیتأویلپیام . 3

 دوم را احتمالی و دستة ن،ل را برای همگان ممکاوّ های دستةمفهوم پیام دریافت وی

فاقد  یاکوبسن ه و مدلنظریّ اامّ داندوی می دانو مؤیَّ سوم را مخصوص پیامبران الهی دستة

 است. بندیاین دسته

 (hermeneutics)تأویل متن به  سجستانی هتوجّ -6- 8

 الْخَوْفِ أَوِ الْأَمْنِ مِنَ أَمْرٌ جَاءَهُمْ إِذَا وَ» واسطة آیاتی از قبیلقرآن، بهتفسیر و تأویل آیات 

 الَ لَوْ وَ مِنْهُمْ یَسْتَنْبِطُونَهُ الَّذِینَ لَعَلِمَهُ مِنْهُمْ الْأَمْرِ أُولِی إِلَى وَ الرَّسُولِ إِلَى رَدُّوهُ لَوْ وَ بِهِ أَذَاعُوا

انَّ لِلقُرآنِ »( و احادیثی نظیرِ 83)نساء/«  قَلِیالً. إِالَّ الشَّیْطَانَ الَتَّبَعْتُمُ رَحْمَتُهُ وَ عَلَیْکُمْ اللَّهِ فَضْلُ

از دیرباز  ،(39: 1363)صدرالدین شیرازی، « ظَهراً وَ بَطناً وَ لِبَطنِهِ بَطنٌ الی سَبعهِ اَبطُنٍ.

 به معناپذیری متن و کشفِ سجستانیاست. می داشتهاسال بین فِرَق زیادی موافقان و مخالفان

و  بحث تعدّد معنا« کشف المحجوب»در کتاب  ،آیات الهی معتقد بوده حقایق لطیفِ

های پیام در مورد. وی استمطرح کرده مباحث کالمی مةپذیری متن را به عنوان مقدّتأویل

: داردرا  توانایی تأویل آنها ،که مؤیّد به عنایات الهی استکسی است که فقط  معتقدقدسی 

یّت او و ظاهر است نزدیک رّدر حجاب است از ابلیس و ذ ،علم آگاه باش که حقایقِ»

کند آن کس را که  ایزد است که بدان آگاه زیرا که آن سرِّ خدای و گزیدگان او اولیای

 ( 2: 1367)سجستانی، « او. خواهد از اولیای

 ویعقوب سجستانیابنظریّه و مدل ارتباطی امتیازات  -9

 یبو یعقوب سجستانانظریّه و مدل ارتباطی م زمانی و کشفی تقدّ -9-1

 آراءِ به ارائة در این زمینه، منابع علمی یتنگنا با وجودها قبل از یاکوبسن و سجستانی قرن

 . ستاو یهای شخصکشف و استنباط ،او پرداخته و بیشتر آراءِ شناسانة خوددقیق زبان

 بودن ویسجستانی در عین متکلّم نظریّه کارآمدی -9-2

مدخلی  عنوانرا به این مهمّ نبوده و ستانیابویعقوب سجموضوع اصلی کار  ،زبان بررسی

ه و مدل ارتباطی برگرفته از است. با وجود این، نظریّانجام داده برای ورود به مباحث کالمی

 ه و مدل یاکوبسن ندارد.ت به نظریّی نسباکاستی از نظر کارآیی ،وی آراءِ
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 ذهن و زبان سجستانی در مهندسی تقدّم زمانیِ-9-3

تشکیل  یب و نقص اجزایعزمان و بیط را وابسته به حضور همارتبا تحقّق ،سجستانی

 : داندارتباط زبانی می دهندة

گه که قصد به طبع و قصد و عرف... پس هر آن ،آگاه باش که نطق به ناطق بازگردد»

س بِدان، مُشرِف س است، تا نفْو طبع و عرف گرد آید، بازگردد نطق به ناطق و آن نفْ

... و هرگه کزین ]سه[ قسمت یکی تباه گردد، بازنگردد سخن به سخنگردد بر غرضِ 

 (36: 1367)سجستانی،  «سخنگوی و سخن باطل شود.

ها باعث عدم برقراری ارتباط آنحضور یا عدم  هاوجوه و مؤلّفهیک از ، نقص هربنابراین

ه و مدل نظریّ»فرایندهایِ ارتباطیِ ممکن در شود. میفهمی بین گوینده و مخاطب یا کج

 در جدول زیر قابل ارائه است:« ارتباطی سجستانی
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 گیرینتیجه -3

صورت دقیق و موشکافانه به ،، به بررسی ارتباط زبانیچهارم در قرنابویعقوب سجستانی 

ای برای بررسی زبان برای وی حکم مقدّمه و شناس نبودهدر حالی که وی زبان ،پرداخته

 فةمؤلّ که از سه نظام ذهن و زبان ،وی در اندیشة .استداشتهرا  های کالمیورود به بحث

و برقراری یا نوشتار  گفتاری به صورت برای تجلّ ،استتشکیل یافته قصد، طبع و عرف

نیازمند است که در  (situational context) بافت موقعیتیبه یک  ،هاارتباط بین انسان

نیز  گوینده، شنونده و پیام :دیگری از قبیل اجزای ،های مذکورفهعالوه بر مؤلّ ،آن بافت

 سازند کهرا می دستگاه یا مدل ارتباطی ،گانه بر روی همشش حاضر باشند. این اجزای

ابویعقوب  شناسانةزبان آراءِ نظام ذهنی زبان در این مدل ارتباطی نمود عینی پیدا کند.

ارتباط  شناسیِآسیبه لحاظ هم به لحاظ تاریخی و هم ب ارتباط زبانی، در زمینةسجستانی 

ه و مدل نظریّ دارد. همچنین میاکوبسن تقدّ آراءِ بر ،زبانی و مهندسی نظام ذهن و زبان

ابویعقوب  ه و مدل یاکوبسن اشتراکات و افتراقاتی دارد.نظریّ با ،وی مستخرج از آراءِ

ن و مدوّغیر صورتبه ،در حوزة زبان و ارتباط زبانیرا خود  شناسانةزبان آراءسجستانی 

ه بدون توجّت هر جزء را اهمیّ وی است.کردهارائه  (methodology) متدولوژی فارغ از

 نمودارِ ا یاکوبسن پس از ارائةامّ استدهبررسی کرهای زبانیِ معطوف به آن جزء به نقش

را  هر جزءبه معطوف  های زبانیِنقش ،آن خود و بیان اجزایمدل ارتباطیِ مربوط به 

این دو اندیشمند به  درتوان دلیل این امر را تفاوت رویکاست که میتشریح نموده بررسی و

سجستانی در باب ذهن و زبان و نظریّه و مدل ارتباطی  با تبیین آراءِ .زبان دانست پدیدة

 هایی در آراءِریشه و مدل ارتباطی یاکوبسن، که نظریّه توان گفتمی ،برآمده از آن

  است.داشته ندیشمندان شرق و غربا
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