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  چكيده
شناسي اجتماعي و  تحليلي است با اتخاذ رويكرد نشانه- پژوهش حاضر كه از نوع توصيفي

پردازد هاي اجتماعي موسيقي پاپ فارسي مي با هدف شناسايي ساختار ژانر به بررسي ترانه
هاي اجتماعي فارسي چيست؟ شود كه ساختار ژانر در ترانهها پاسخ داده  تا به اين پرسش

اي در بيان قصد اجتماعي خود سرايان زن و مرد چگونه از رمزگان زباني و منابع نشانهترانه
هاي اجتماعي چگونـه بازنمـايي   اند؟ و هويت فرستنده و گيرندة پيام در ترانهاستفاده كرده

سراي مـرد) بـه   ترانه 3سراي زن و ترانه 3اعي (از ترانه اجتم 6است؟ به اين منظور،  شده
ها مضـامين پركـاربرد در    مند انتخاب شدند. بر مبناي يافتهگيري تصادفي نظامروش نمونه

دوستي، پيوستگي قـومي و ملـي، اختنـاق و لـزوم اصـالح امـور        هاي اجتماعي ميهن ترانه
ه اسـت: توصـيف وضـعيت    هاي اجتماعي سه ساختار عمده شناسايي شد هستند. در ترانه

سياسي غالباً با ارجاع به گفتمان اختناق و يأس؛ اقناع مخاطب با تأكيد بر هويت - اجتماعي
گيري از گفتمـان اميـد.   ريزي براي آينده با بهره بيني و برنامه ملي، قومي و جنسيتي؛ و پيش

أكيد بر در بخش توصيف وضعيت، هويت فرستندة پيام در قالب راوي، در بخش اقناع با ت
ريزي براي آينده در قالب كنشگر فعال بازنمـايي  هويت ملي و جنسيتي و در بخش برنامه
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شده است. گيرندگان پيام نيز غالباً با تأكيد بر هويت ملـي، جنسـيتي يـا قـومي مشـخص      
سرايان زن، هويت زنانه و نقش كنشگري زنان به نحوي عامدانه برجسـته  اند. در ترانه شده

هـاي گـذرايي و وجـه در     ها در نظـام  دهد تنوع نشانه ي رمزگان نشان ميشده است. بررس
مردان بيشتر از زنان بوده است؛ با اين حال، از منظر جهت، مردان تنها از بندهاي معلوم در 

  اند. هاي خود استفاده كرده ترانه
 شناسي اجتماعي، ترانه اجتماعي، هويت، رمزگان نشانه :ها كليدواژه

 

  مقدمه .1
هاي مختلفي از جمله از منظر اجتماعي و ترانه و به طور كلي آثار ادبي همواره از جنبهشعر 
در واقع پيونـد بـين ادبيـات و     .اند شناختي مورد توجه پژوهشگران علوم انساني بودهو زبان

جامعه انكار نشدني است و بيان مسائل اجتماعي در قالب شعر و ادبيات سنتي ديرينه است 
- يل تحليل آثار ادبي از جمله شعر از منظر تحليل گفتمان مورد توجـه جامعـه  و به همين دل

شناختي جامعه- هاي زبانشناسي نيز در غالب پژوهششناسان بوده است. در عين حال، زبان
هاي زباني و دهد كه بر نشانههاي علمي در اختيار قرار ميدر حوزه تحليل متون ادبي روش

شناسـي اجتمـاعي   دارند. يكي از اين ابزارها، تحليل مبتني بـر نشـانه  كاركردهاي آنها تأكيد 
است كه چارچوب تحليل پژوهش حاضر نيز است تا به اين مسئله بپـردازد كـه بـر مبنـاي     

شود و هاي اجتماعي چگونه تعريف ميشناسي اجتماعي ساختار ژانر در ترانهرويكرد نشانه
شود. نشانه، پيام و قصد اجتماعي شاعر آشكار ميهايي از هويت فرستنده و گيرندة چه جنبه

علمـي  «) Saussure, 1974: 16شناسي است كه به تعريف سوسـور (  مفهومي بنيادي در نشانه
شناسي اجتماعي از  ؛ اما در نشانه»پردازد ها در بستر جامعه مي است كه به مطالعه حيات نشانه

كه يك واژه  )semiotic resourceاي (نشانهشود. منبع  بجاي نشانه استفاده مي» منبع«اصطالح 
رود و به اين نكته اشاره دارد كه دسـتور يـك    شناسي اجتماعي به شمار مي كليدي در نشانه

 : 1988 ,بنا به نظر هاج و كرس ( ).Van Leeuwen, 2005: 3زبان منبعي براي توليد معناست (

18 Hodge & Kress( نوفيولوشبحث پيرامون آثار  ) در خصوصV. Vološinov(   يكـي از)
آميختـة   هـاي ملمـوسِ هـم    توان از صورت ها را نمي شناسي اجتماعي) نشانه پيشگامان نشانه

  توانند وجود داشته باشند. هاي اجتماعي نمي اجتماعي منفك نمود و بدون اين صورت
 ةد و در همـ نشـو جـا شـنيده مـي    ري اجتمـاعي، در همـه  وامـ  عنوان بهموسيقي ترانه و 

افـزون كـاربري وسـايل    روز ةفرهنگي بـا توسـع   ةاين پديداند.  زندگي ما رسوخ كرده  ابعاد
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ترتيـب شـناخت بهتـر آن،     اين بهرسد. تر به مصرف ميديجيتال هرچه بيشتر و هرچه متنوع
توانـد ضـمن   مـي اي (ورزش، كاالهـاي مصـرفي و...)   هاي فرهنـگ تـوده  پديده مانند ساير

 مان كنـد معاصر نيز ياري ةما با زندگي روزمره، در فهم جامعتر هرچه عميق برقراري ارتباط
). به اين ترتيب، موسيقي و ترانه ابزارهايي كارآمد بـراي بيـان عقايـد،    26: 1388ريچاردز، (

شرح وضعيت اجتماعي، بيان اعتراض و عواطف هستند كـه معمـوالً مخاطـب عـام دارد و     
انر از اهميت بسياري برخـوردار باشـد.   شود كه بررسي محتوايي اين ژهمين امر موجب مي

مثابـة   و كاركرد آن به امروزه تحليل ترانه در جوامع مختلف به علت پيوند آن با ادبيات عامه 
فرهنگي اهميـت بـااليي پيـداكرده اسـت. بـه      - بستري براي طرح مسائل گوناگون اجتماعي

 ,Rierolaروال ( يه) رGreen, 1992هاي خارجي بسياري نظير گرين ( همين سبب در پژوهش

)، بيـورك  Rashid, 2010( )، رشـيد Kirkemo, 2007)، كركمـو ( Harju, 2001)، هارجو (2001
)Björck, 2011كو ،( )Ko, 2011 ) ريچـاردز ،(Richards, 2012 ) النگـدن ،(Langdon, 2012،( 

هـاي متعـددي نظيـر     ) از جنبهKananovich, 2014) و كانانويچ (Ramdhani, 2012رمضاني (
بعيض نژادي، سـلطه جنسـيتي و سياسـي، هويـت اجتمـاعي و... مـورد تحليـل انتقـادي         ت

  اند.  قرارگرفته
) در 69: 1375داد (تـوان تعريـف جـامعي ارائـه داد.      مانند شعر و هنـر نمـي    ترانه  براي

تـر و تـازه و    يدست را ارائه داده است: ترانه در لغت بـه معنـ    نياز ا يفيتعار ،مدخل ترانه
است كـه بـا    يهر سروده كوتاه ات،يش صورت و صاحب جمال است و در ادبجوان خو

 يغنائ يشعر ،ترانه ،ينامه ادب فارس هماهنگ باشد و در فرهنگ يقيموس يها از لحن يكي
. بـه عقيـده   شـود  يآن چندان توجه نم يها مصراع يو كوتاه يكه به بلند است دهدانسته ش
و به طور كلـي،   نغمهترانه، امروزه مترادف با تصنيف، آواز و سرود و ) «13: 1386شميسا (

انـد و در قلمـرو    ها از نظر زباني با زبان رسمي متفـاوت  ترانه». رود اشعار ملحون به كار مي
ساس هاي فارسي بر ا گيرند. برخي از پژوهشگران براي ترانه ادب عامه مورد بررسي قرار مي

بنـدي زيـر را    ) تقسيم1392( يانعبداللهاند. رضي و  هايي قايل شدهبندي شان دسته مايه درون
هـاي   ها بر عشق اسـت؛ ترانـه   هاي عاشقانه: تكيه اصلي مضمون ترانه اند: ترانه پيشنهاد كرده

هـا بـا    هاي اجتماعي: ايـن ترانـه   پردازد؛ ترانه ها و اهداف سياسي مي گيريسياسي: به جهت
گاهي توأم با احساس و عاطفه به مسائل و مشكالت اجتماعي خواهان زندگي بهتر بـراي  ن

هـاي اجتمـاعي،    هاي اجتماعي، مشاغل، آداب و پوشـش  اند (حوادث روز، تيپ افراد جامعه
هـا بـراي ايجـاد حـس      ميهني (سرودها): ايـن ترانـه   –هاي ملي  اتفاقات تاريخي و...)؛ ترانه
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هـا بـه صـورت دسـته      شوند. اين ترانـه  مختلف جامعه سروده ميهمبستگي در ميان اقشار 
اي،  ها يا عناصر منطقه شوند (برجسته كردن شخصيت جمعي در قالب سرود هم خوانده مي

هـاي مـذهبي: گفتگـو و     اي، شـهداي جنـگ و...)؛ ترانـه    هاي قهرمانان منطقه شرح رشادت
وصف طبيعت: (ترانه شاليزار يا چوپان  هاي مناجات با خدا، منقبت پيامبر و ائمة اطهار؛ ترانه

ها ملي چون چهارشنبه سوري، اعيـاد   هاي سرور و شادي: براي جشن محمد نوري) و ترانه
هاي خصوصـي ماننـد تولـد، ازدواج، حنابنـدان و...      قمري، شب يلدا و... و همچنين جشن

هاي عاميانـه   ند: ترانهابندي كرده ها را به اين گونه دسته ) ترانه1393زاده و محمدپور ( .حسن
يا روستايي كه از سادگي موسيقي و كالم، سبك وزن بودن، غير مشخص بودن زمان ابـداع  

هـايي  بنـدي ها خود شـامل تقسـيم   آن و نامعين بودن سازنده آن برخوردار هستند. اين ترانه
شـود؛   مـي هاي كودكانه، عاشقانه، ويژه پايكوبي و رقص، عارفانـه، داسـتاني و...    نظير: ترانه

ها  ها و نواهايي كه متصوفه و سالكان طريق معرفت و معتكفان حلقه هاي عرفاني: ترانه ترانه
ها يادآور  ترانه  هاي قومي: اين خوانند؛ ترانه هاي درويشي در مجالس سماع خود مي و خانقاه
هـايي   ههاي ميهني و سياسي: تران سرايي در ايران هستند؛ ترانه هاي كهن و شفاهي ترانه سنت

هستند كه شعر آنها براي ميهن و همه ابناي وطن ساخته شـده باشـد. در پـژوهش حاضـر     
- هاي عاشـقانه، محلـي   هاي اجتماعي در مفهومي عام مد نظر بوده است و شامل ترانه ترانه

  شود. مذهبي نمي- قومي وعرفاني
- نـه از اهداف پژوهش حاضر، چگونگي برساخت هويت فرستنده و گيرندة پيـام در ترا 

گويـد هويـت    ) مـي P. Gleason) (Gleason, 1983: 918( هاي مورد بررسي است. گليسـون 
كه در دهه پنجاه ميالدي وارد ادبيـات علـوم اجتمـاعي شـده      اصطالح نسبتاً جديدي است

بنـدي هسـتند. بـه     دسته متضاد قابل تعاريف مختلف هويت در دو مفهوم است. به اعتقاد او
ناميد كه برآمـده از درون اسـت؛   » intrapsychic=  رواني درون« توان هويت را مي يك مفهوم

به هنگام صحبت در  و همان چيزي است كه افراد هويت در اين مفهوم ثابت و پايدار است
 )acquiredگويند. در مفهوم ديگر هويت فراگرفته( مورد ماهيت واقعي خود از آن سخن مي

هـا و   شده، از تحميـل صورت اقتباسي دروني بهو يا  صورت آگاهانه شود، يعني هويت به مي
شـود   ) مـدعي مـي  Fairclough, 2003: 160شود. فـركالف (  هاي اجتماعي فراگرفته مي نقش
اين  و بخشي از اين پيچيدگي مربوط به ) فرايند دشواري استIdentificationبخشي ( هويت

يز قائـل شـد. هويـت    هاي اجتماعي و فردي هويت تمـا  بايد ميان جنبه واقعيت است كه مي
هاي برساخته اجتماعي مربوط است كه يا اشـخاص بـه خـود نسـبت      اجتماعي به خصيصه
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هـايي اسـت    هايي از هويت اجتماعي برچسب نمونه .شود ها نسبت داده مي دهند يا به آن مي
هاي سلسله مراتبـي (رئـيس)، مـذهب     كه به روابط خانوادگي (مادر)، حرفه (پرستار)، نقش

تمايالت جنسي (ديگرباش جنسي)، منطقه (جنوبي) و سن (بازنشسـته) ارجـاع   (مسلمان)، 
باشند كه در طول حياتشان تغيير  اي را دارا مي هاي چندگانه دهند. بدين گونه افراد هويت مي
 :Baker & Ellece, 2011شـوند(  ديگر افراد درك مي هاي متفاوتي از سوي به گونه كنند و مي

58.(  
 

  پيشينه پژوهشچارچوب نظري و  .2
 )social semioticsشناسـي اجتمـاعي(  شناختي، نشانهدر تحليل ساختارها و فرايندهاي نشانه

)Halliday, 1978كنـد. ولـي   شناسي عام استفاده مي) نيز از همان اصطالحات و مفاهيم نشانه
اي ثابت و مورد توافق دسـت نيافتـه اسـت. حتـي اگـر چنـين       شناسي نيز به مجموعهنشانه
شناسي اجتماعي بايد بازتعريفي براي برخـي از آنهـا ارائـه    اي وجود داشت، نشانه موعهمج

دهد تا بتواند تأكيدي را كه بر كنش اجتماعي، بافت و كاربرد دارد، منعكس كنـد. برخـي از   
انـد، از ايـن منظـر اينگونـه     مفاهيم كليدي كه در پژوهش حاضر مورد استفاده قـرار گرفتـه  

اين  يابد؛اي است كه عينيت ميكوچكترين صورت نشانه )messageام (شوند: پيتعريف مي
مدار است به اين معني كه منشأ، هدف، بافت و قصد اجتمـاعي دارد (فرسـتنده،   پيام، جهت

شناختي اسـت كـه   گيري پيام به سوي فرايند نشانه گيرنده و بافت و قصد اجتماعي). جهت
شـود و در فضـايي رخ   آن معنا ساخته و مبادله ميهمان فرايند اجتماعي است كه به وسيلة 

اي به جهاني كه بـه  گويند. پيام به شيوهمي )semiocis planeاي(دهد كه به آن سطح نشانهمي
دهد و معناي آن از همين كاركرد وانمودي يا بازنمودي حاصـل  آن مربوط است، ارجاع مي

ها بـه  آيد. پيامشمار نميها بهشتي از پيامشناسي صرفاً انبا شود. با وجود اين، حيطه نشانهمي
شـوند. ايـن    شـناختي جابجـا مـي   اي بين مشاركين پيام در يك كنش نشـانه صورت خوشه

نامند. اصطالح متن در يك مي )discourseو گفتمان( )textاي را متن(واحدهاي بزرگتر نشانه
شود كه وحدت اجتماعي دارد. ها اطالق ميشناختي به ساختاري از پياممفهوم گسترده نشانه

شود با اين تفاوت كه گفتمان به فرايند اجتماعي كـه  گفتمان هم اغلب براي متن استفاده مي
- ). هليدي عناصر شكلHodge & Kress 5,6 : 1988 ,كند (گيرد، اشاره ميمتن در آن قرار مي
 :Halliday, 1978شناسي اجتماعي زبان را اينگونه معرفـي كـرده اسـت (    دهندة نظرية نشانه

گيرنــد. مــتن، كــه همــان تعامــل زبــاني اســت كــه افــراد بــه واقــع در آن قــرار مــي ):108
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: كه به )registerشود. سياق(: بافت محيطي است كه متن در آن توليد مي)situationموقعيت(
- پيكربندي منابع معناشناختي كه اعضاي يك فرهنگ آنها را به موقعيت خاصي مـرتبط مـي  

شناختي است كه بر انتخاب معناها  بندي نشانه : اصل سازمان)codeاره دارد. رمزگان(كنند، اش
) اشاره كرده Machin, 2010: 7توسط گوينده و تعبير آن توسط شنونده حاكم است. ماشين (

مند يك مسـير   هاي نظام است كه اگر گوينده يك انتخاب خاص انجام دهد آنگاه اين شبكه
نظـام   رونـد.  كننـد و بـه سـراغ سـايرين مـي      ژگاني را حـذف مـي  هاي وا ممكن از انتخاب

گيـرد كـه در   شناختي، نظام معناشناختي قرار مـي : درون نظام زبان)linguistic systemزباني(
شناسي اجتماعي در اولويت توجه قرار دارد. مـتن از طريـق ارتبـاطش بـا بافـت      بافت زبان

آن بـه وسـيله خواننـده و نويسـنده مـورد      فرهنگي و نيز بافت موقعيتي خاصي كه زبان در 
). بافـت مـوقعيتي،   Halliday & Hasan, 1989شـود (  استفاده قرار گرفته شده است، درك مي

هـاي مختلـف    ). فرهنگButt et al., 2000: 3خود در درون بافت فرهنگي قرار گرفته است (
كننـد و متـون    مـي  بـرآورده هاي متفـاوتي   اهداف اجتماعي خود را از طريق زبان و به گونه

شوند بـا   موجود در يك فرهنگ بر اساس اهداف آنها و موقعيتي كه در آن به كار گرفته مي
  ).Iwamoto, 2017يكديگر تفاوت دارند (

بافـت  «) كار خود را بـا مشـخص نمـودن مفهـوم     Hymes, 1974هليدي همانند هايمز (
كند كـه   از بافت موقعيتي ارائه ميشناختي  كند. هليدي تعريفي صرفاً نشانه آغاز مي» موقعيتي

هاي موقعيتي  باشد. هليدي بر اين باور است كه ويژگي هاي موقعيتي نمي شامل همة ويژگي
متن يا آنچه در  )fieldموضوع( - 1شوند:  شناختي مرتبط با گفتار يافت مي در سه مولفة نشانه

 )tenorعـاملين(  - 2؛ گوييم) است (آن چيزي كه دربارة آن سخن مي رخ دادنبافت در حال 
هاي  يا كانال ارتباطي مورد استفاده. اين متغير )modeشيوة بيان( - 3و  يا روابط بين مشاركين

دهند كه تحت تـأثير همـين چيـدمان بـافتي      بافتي سياق متن را در بافت موقعيتي شكل مي
پارچـه  آيد. به اعتقاد هليدي ارتبـاطي محكـم و يك   است كه نوع خاصي از ژانر به وجود مي

) وجـود دارد كـه نظـام    Metafunctionsلفة نقشي عمده (فرانقش =ؤو سه م ها مؤلفهبين اين 
 ideationalنقـش انديشـگاني(   - 1هـا عبارتنـد از:    دهند؛ اين نقـش  معنايي زبان را شكل مي

function( كــه متشــكل از نقــش )هــاي منطقــيlogical function( )و تجربــيexperiential 

function(   2اسـت؛ -   )نقـش بينـافرديinterpersonal function(  3و -   )نقـش متنـيtextual 

function( Halliday, 1978; Halliday & Matthiessen, 2004: 61; Lagopoulos & Boklund-

Lagopoulou, 2017: 125-126) دانـد.   هاي اجتماعي مي هاي زبان را نقش ). هليدي تمام نقش
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 تجربـه  مختلـف  هـاي جنبـه ) Halliday & Matthiessen, 2014: 30از منظر هليدي و متيسن (
و  باشـند  داشته وجود پيام در توانندمي موازي و همزمان طوربه  ها،انسان از طريق فرانقش

- مـي  ارائه) clause( بند از متفاوتي تعبير هافرانقش اين از يك هر در .يابدمي زباني بازنمود
در فرانقش بينافردي مطرح است.  شنونده و گوينده بين )exchangeبه عنوان مبادله( بند: شود

مورداسـتفاده قـرار    ينـافرد يمنزله تعامل و مـذاكره در روابـط ب   زبان به ينافرديدر فرانقش ب
كاربرد  يبخش ذات كه مييگو يم گرانيهدفدار بودن آنچه به د يعنيتعامل  رو نيا . ازرديگ يم

نظـام  ، شـود  يامر در آن محقق مـ  نيكه ا يدستور). نظام Thompson, 2014: 45( زبان است
امـر؛ و   پرسش و پيشنهاد، خبر،: هليدي چهار نقش اصلي براي گفتار قائل استاست. وجه 

. در فـرانقش  توانند پاسخي به همراه داشته باشـند  ها مي معتقد است كه هر يك از اين نقش
مطرح است. نظام  انسان تجربه در هاييفرايند )representationتجربي، بند به عنوان بازنمايي(

دهد چگونه  نامند. گذرايي نشان مي شود، گذرايي مي دستوري را كه اين امر در آن محقق مي
هليـدي و  بخشـند.   كاربران زبان، تصوير ذهني خود از واقعيت را در قالب زبان تجسم مـي 

 نوع فراينددهند در شش  اي كه توضيح مي متيسن رويدادهاي تجربي را بر اساس نوع تجربه
 و فرعـي  اي) (مـادي، ذهنـي و رابطـه    اند كه به دو دسته فراينـدهاي اصـلي   بندي كرده دسته

). در Halliday & Matthiessen, 2014: 83, 213(شـوند  تقسيم مـي  (بياني، رفتاري و وجودي)
 Generic Structure( ) با معرفي مفهوم سـاختار بـالقوه ژانـر   Hasan, 1996حسن ( عين حال،

Potential( بندي انتزاعي را شناسايي نمود كه هدف  توان نوعي طبقه مي بر اين باور است كه
آن بيان ساختار بالقوه متن در يك بافت خاص متشكل از موضـوع، عـاملين و شـيوة بيـان     

  است.
 ,Hallidayشناسـي و از سـوي هليـدي (    شناسي اجتماعي كه نخستين بار در زبـان  نشانه

آميز در ساير وجوه ارتباطـات نيـز كـاربرد داشـته     صورتي موفقيت) معرفي گرديد؛ به 1978
)،  Kress & Van Leeuwen, 1997است. به عنوان مثال در خصوص تصاوير متون كالسيك (

 ,O'Halloran)، فـيلم ( Kress, 2010)، طراحي (Baldry & Thibault, 2006اي ( آثار چند رسانه

) و حتي در رابطه با صدا و موسيقي O'toole, 1994; Björkvall, 2009بعدي ( )، اشياء سه2004
)Van Leeuwen, 1999پسند ( ) و موسيقي مردمMachin, 2010    ايـن رويكـرد در برخـي از .(

هاي ايراني نيز به عنوان چارچوب تحليل انتخاب شده است كه در ادامه به برخـي   پژوهش
  شود. ها اشاره مي ترين آن از مرتبط
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شناسي اجتمـاعي در بررسـي رمـان و    ي ايراني از رويكرد نشانههادر برخي از پژوهش
) كـه الگـوي تحـول زن از    1391داستان استفاده شده است، مانند نيكوبخـت و همكـاران (  

ي را بر اساس و فرهنگ ياسي، سيكنشگر و فعال در عرصة اجتماع يرويندار تا  همسر خانه
در سـطوح مختلـف نحـوي،     نـيم ك عادت مـي و  سووشونهاي  شناسي اجتماعي رمان نشانه

) مجموعه داسـتان  1392اند. فرهنگي و صديقي چهارده ( معنايي و انديشگاني بررسي كرده
و  تيـ هو يهـا  رمزگـان انـد   و نشان داده اثر زويا پيرزاد را تحليل كرده» طعم گس خرمالو«

تبار  و محبي مرزبان . فقيه ملكدارند رزاديپ ايزو يها در داستان يمهم گاهيجا ،آداب معاشرت
) Halliday, 1994گذاري مضامين دفاع مقدس بر مبناي نظرية هليدي ( با بررسي نام )1392(

ها در مواردي صريح و در برخي موارد به  گذاري اند كه نام پور نشان داده در اشعار قيصر امين
را در  بيــوتن ) رمــان1393فرهنگــي و باســتاني (صــورت ضــمني صــورت گرفتــه اســت. 

هاي مربوط بـه هويـت، از قبيـل ديـن،      شناسي اجتماعي و با توجه به نشانه شانهچارچوب ن
روابـط  ) 1394اند. كـاظمي نـوايي و همكـاران (    خوراك، پوشاك، شغل و غيره تحليل كرده

رمان  نيآن در ا ييو بازنما تيبا تأكيد بر مسئله جنسرا  شب يمعناو  يطوبقدرت در رمان 
زاده ملـك  صـفايي، عـادل و رمضـان    .انـد  بررسي كرده اجتماعيشناسي  در چارچوب نشانه

اند كه فراينـد مـادي،   دادهزاد نشان) با بررسي نظام گذرايي در يك شعر از فروغ فرخ1396(
) با بررسي اشعار 1396اند. نادري و نادري ( بيشترين و فرايند ذهني، كمترين كاربرد را داشته

يند مادي پر بسامدترين و بعد از آن فراينـدهاي ذهنـي و   اند كه فرا فاروق جويده نشان داده
بند خبري پربسامدترين نوع بند در اشـعار   اند، همچنين بياني از بسامد بااليي برخوردار بوده

  او بوده است.
  

  روش پژوهش .3
اي تلفيقي به تحليل كيفي و كمي متن تحليلي است به شيو- اين پژوهش كه از نوع توصيفي

پـردازد.  شوند، ميبندي ميكه با توجه به محتوا در قالب ترانه اجتماعي طبقه ترانه فارسي 6
هاي زباني اسـت كـه   سرا و متغير وابسته، نشانهمتغير ثابت در پژوهش حاضر جنسيت ترانه

شاعر براي بازنمايي فرستنده و گيرنده پيام و بيان قصد اجتمـاعي فرسـتنده اسـتفاده كـرده     
در ، 1انه اجتماعي است كه بنابر گزارش تارنماهـاي دانلـود ترانـه   تر 30است. جامعه آماري 

بيك، مدرسي و در اميري، رستم قرار دارند يپرمخاطب و پردانلود فارس  ترانه 100 فهرست
اي از آنها تهيه شده است. از آنجا كه اجراي يك ترانـه،  اي رايانهبندي و پيكره) طبقه1396(



 321   ...: يفارس ياجتماع يها ترانه يشناس نشانه

معيار به جاي معيار چاپ كاغذي در اين پـژوهش مـد نظـر     رود، اينشمار ميانتشار آن به
سازي و تحليل شده است. نمونـه   قرار گرفته است و نسخه اجرا شده توسط خواننده، پياده

ترانـه   30سراي مرد) از ميـان ايـن   ترانه 3سراي زن و ترانه 3ترانه ( 6آماري پژوهش شامل 
ا توجه به متغير جنسيت انتخـاب شـدند.   مند و ب گيري تصادفي نظاماست كه با روش نمونه

هـاي  ها پاسخ داده شود: ساختار ژانر در ترانـه شود به اين پرسشدر اين پژوهش تالش مي
سرايان زن و مرد چگونه از رمزگان زبـاني و   شود؟ ترانهاجتماعي فارسي چگونه تعريف مي

يت فرستنده و گيرندة پيام اند؟ و هواي در بيان قصد اجتماعي خود استفاده كردهمنابع نشانه
  است؟ هاي اجتماعي چگونه بازنمايي شدهدر ترانه

  
  تحليل كيفي .4

شناسـي   سرايان زن و مرد در چـارچوب نشـانه   ترانه 2هاي اجتماعي در اين بخش متون ترانه
. بند به عنوان 3شوندمند توصيف و تحليل مي گراي نظام اجتماعي و با استفاده از دستور نقش

بندي بندها بر مبناي رخداد يكـي از انـواع   باني مورد تحليل قرار گرفته است. تقسيمواحد ز
فرايند (فعل) انجام شده است و مواردي كه فعل به داليلي چون حذف به قرينه نمود زباني 

نشـان   - 1- 4نداشته، بند در نظر گرفته نشده است. در يك نمونه توصيف ترانه در جـدول  
ختصاري استفاده شده در توصـيف و تحليـل بـه ايـن شـرحند: ت      داده شده است. عالئم ا

دهـد)، ه (هـدف:    سراي زن)، ك (كنشگر: مشاركي كه عملي را انجـام مـي  (ترانه)، ز (ترانه
گيرد)، ح (حسـگر: مشـاركي كـه احساسـي در او بـه       مشاركي كه تحت تاثير عمل قرار مي

د آورده است)، رف(رفتاري: وجود آمده است)، پ (پديده: مشاركي كه احساس را به وجو
اي شخ (شناخته) و (شناسا): عنصر بنـد رابطـه  «فرايند رفتاري)، گ (گوينده)، م (مخاطب)، 

  )Halliday & Matthiessen , 2014 (نك.» هويتي

  سازمت وطن (سيمين بهبهاني) ز/ دوباره مي 1ت  ـ
  خويش جان خشت با وطن اگرچه سازمت مي دوباره
  خويش استخوان با اگرچه زنم مي تو سقف به ستون
  تو جوان نسل ميل گل به تو از بويم مي دوباره
  خويش روان اشك سيل خون به تو از شويم مي دوباره
  ام مرده ساله صد اگرچه

  ايستاد خواهم خود گور به
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  خويش چنان آن نعره اهرمن به قلب بركنم كه
  پيرم اگرچه
  بود اگر تعليم هنوز مجال ولي

  خويش. نوباوگان كناركنم  مي آغاز جواني

  ز 1توصيف ت  .4.1جدول 

  
  

هاي دوباره و ساختن در كنار هم مخاطب را به بافت موقعيتي وارد  شاعر با انتخاب واژه
كند كه در آن وطن ويرانه است و در همين جهان خلق شده توسط شاعر است كه ساير مي

به موقعيت وطـن در زمـان حـال    يابند كه همه  عناصر ترانه مانند خون و اهرمن نيز معنا مي
توان به خشت، ستون و شستن اشـاره  هاي مرتبط با اين بافت، مياشاره دارند. از ساير واژه

اسـت،  » وطن«دهد كه تو يا مخاطب سخنان شاعر بررسي در سطح رمزگان، نشان مي كرد.
حسـاس  وطنان شاعر هستند و قصد اجتماعي شـاعر بـرانگيختن ا   هرچند كه گيرندة پيام هم

دوستي و اميد به آينده و تالش براي سازندگي در گيرندة پيام است. بـه ايـن ترتيـب،    ميهن
هاي اين ترانه داراي ساخت خبري با  موضوع اصلي اين ترانه عشق به وطن است. تمام بند
يعنـي شـاعر اسـت كـه كنشـگر      » من«قطبيت مثبت هستند. در اين ترانه فاعل غالب بندها 

كنشـگر فعـال     مثابـه  نيز هست. شاعر با اتخاذ اين راهكار هويت خود را بههاي مادي  فرايند
مثابه كنشگري اجتماعي در برابـر انفعـال،    سازد كه به آينده اميدوار است و به اجتماعي برمي

ها آينده اسـت   سعي دارد تا با تمامي امكانات دست به اصالح امور بزند. زمان در غالب بند
هاي خـويش را در زمـان آينـده بـه وسـيلة       ر به وقوع پيوستن كنشو در نتيجه، گوينده خب

دهد، به اين ترتيب اميد به آيندة بهتر را برجسـته و گفتمـان اميـد را     هاي خبري ارائه مي بند
كند. مخاطب شاعر در اين متن وطن است كه گاهي با ضمير تـو مـورد خطـاب    تقويت مي

جهت فعل تعدي وجه نماييزماننوع بندقطبيتوجوديرابطه ايبيانيرفتاريذهنيماديموجودشخ/ شسگ/ مرفح/ پك/ هت ز 1
معلوممتعديآيندهخبريمثبت**1
معلومالزمآيندهخبريمثبت**2
معلومالزمآيندهخبريمثبت**3
معلوممتعديآيندهخبريمثبت**4
معلومالزمگذشتهخبريمثبت**5
معلومالزمآيندهخبريمثبت**6
معلوممتعديآيندهخبريمثبت**7
معلومالزمحالخبريمثبت**8
معلومالزمآيندهخبريمثبت**9
معلومالزمآيندهخبريمثبت**10
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وطن است كه به شكل يك انسان بازنمود يافته  بخشي به است. پيامد اين امر جان قرار گرفته
در متن ترانه به » ما«است. عدم استفاده گوينده از وجه پرسشي و امري و به كار نبردن ضمير

معني متوسل نشدن او به گفتمان همبستگي است و عامليت و كنش را وظيفة شخصي خود 
ري گفتمان انفعال و يأس است با هاي محو بودن را كه واژه بودن و مرده   داند. شاعر، پير مي
دهد و هويت گذشته و كنـوني خـود را    زمان گذشته و حال به خود نسبت مي كار بردنبه 

دهد؛ اما اين وضعيت در آينده تغيير خواهد كرد و عامل اين تغيير نيز خود اوست.  شكل مي
اسـت. درنتيجـه     بـازنمود يافتـه  » به گور خود خـواهم ايسـتاد  «نمونه بارز اين امر را در بند 

منظور بهبود شرايط كنوني مردود دانسته  هرگونه بهانه و عذري را در راستاي انجام كنش به
  گيرد. است و گفتمان سازندگي و اميد از سوي شاعر مورد تقويت قرار مي

  ز/ هال (مينا اسدي) 2ت  ـ
  ميهن در عاشقان همه توانِ هلّا
  تبعيد در عاشقان همه توانِ هلّا

  برگشتند زاغه به نشينان غهزا دوباره
  مردند/  گرسنگي از ها طاهره دوباره
  شد راضي خويش فقر بر راضيه دوباره
  كردند درو را كشاورز كشت بجاي
  شد قسمت گلوله تساوي به نان بجاي
  آزادي عاشقان كشت ديو نفير دوباره
  شد تيرباران حرف ترين ساده دوباره
  باد در شد پنبه رشتيم/ كه چه هر دوباره
  دش ياران گور بود/ زمين چه هر دوباره
  روياند گل باغ به شود آري/ مي دوباره
  نشاند سبزه دشت به آري/ شود مي دوباره
  گذشت شاد هاي خانه از شود/ مي دوباره
  شود مي دوباره

  شنيد ترانه كودكان از
  آري شود مي دوباره
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  زدگان شب انتظار از پر ديدگان بپيونديم به اگر
  آري شود مي دوباره
  ياران. ما يأس و ترس شب و سكوت شود شب شكسته اگر

هاي هال و توان در آغاز ترانه، مخاطب يعني عاشقان ميهن چه آنها شاعر با انتخاب واژه
اند براي رويارويي با موقعيتي دشوار آماده  اند و چه آنهايي را كه تبعيد شده كه در ميهن مانده

اي از  گيرندة پيام، عاشقان ميهن هستند. فرسـتنده پيـام بخـش عمـده    كند. به اين ترتيب، مي
هاي خبري برساخته اسـت. در   هاي گذشته در قالب بند مثابه راوي رويداد هويت خود را به

تبعيد صـرفاً بـه عنـوان يـك موقعيـت       كشد، ماندن و بافت موقعيتي كه شاعر به تصوير مي
يان برجسـته نشـده اسـت. همـين موضـع در      گر يا عامل در اين ماند و كنشتوصيف شده

كه از عناصر » گورباران شدن«و » پنبه شدن«، »تيرباران شدن«، »قسمت شدن«، »راضي شدن«
گفتمان اختناق هستند، مشهود است. فرستنده پيام با اين راهبرد، هويت قربانيان را برجسـته  

اشـاره  » نفير ديو«يعني » شتنك«كند. شاعر تنها در يك بند آشكارا به كنشگر فرايند مادي  مي
است. انتخاب واژه ديـو بـا بـار معنـاي بسـيار منفـي       » عاشقان آزادي«كند كه هدف آن  مي
شـاعر بـه عـاملين     كيدئولوژيـ ادهنده نوع نگـاه  عنوان عامل گفتمان خفقان و ظلم، نشان به

فيـر ديـو،   ، گرسنگي، فقر، گلولـه، ن هاي زاغه گفتمان اختناق و سركوب است. شاعر از واژه
تيرباران و گور و با استفاده از زمان گذشته جهاني مملو از اندوه را براي مخاطب توصـيف  

كنـد و شـاعر،   كند. بافت در بخش دوم ترانه تغييـر مـي   كند. سپس، جهت پيام تغيير مي مي
هاي واژگاني چـون بـاغ گـل، دشـت     كند كه در انتخاب مخاطب را به جهاني شاد وارد مي

يابد. براي ترسيم اين جهان از وجه التزامي اسـتفاده   بازنمود مي هاي شاد و ترانه سبزه، خانه
كرده است تا نشان دهد دستيابي به اين جهان ممكن است اگر مخاطب اراده كند. در اينجـا  

دهد و خود را با مخاطب در فرستنده پيام يعني شاعر از راوي به كنشگر فعال تغيير نقش مي
برانگيختن حس اميد و همراهي در مخاطب و تبديل مخاطب  ماعي پيامآميزد. قصد اجت مي

به كنشگري فعال است كه در چند بند انتهايي ترانه بيان شده اسـت. موضـوع اصـلي ايـن     
منظور همراه ساختن همـة مخـاطبين ايـن مـتن و تقويـت نقطـة        ترانه، ميهن است. شاعر به

ون از كشور را با استفاده واژة عاشقان مـورد  ها، هر دو گروه ايرانيان داخل و بيراشتراك آن
موضـع خـود را نسـبت بـه تـرك      » در تبعيد«خطاب قرار داده است و با استفاده از عبارت 

هـاي   اجباري وطن نشان داده است. استفاده شاعر از اسـامي بـانوان يكـي از ايـن گـزينش     
سو  سعي دارد از يك» يهراض«و » ها طاهره«هاي  ايدئولوژيك است. شاعر با به كار بردن واژه



 325   ...: يفارس ياجتماع يها ترانه يشناس نشانه

اي كه زن در اين گفتمـان يـا    هويت جنسي قربانيان گفتمان اختناق را برجسته كند، به شيوه
محكوم به راضي شدن است و يا مرگ و از ديگر سو واژه طاهره به معني پاك را به همـراه  

ادر شود كه كه اين معنا به ذهن متب گرفته استاي به كار  هاي گرسنگي و مردن به شيوه واژه
است و درنتيجه، فساد موجود در گفتمان اختناق » نابودي«در اين شرايط محكوم به » پاكي«

را بـه  » راضي شدن«به همراه » راضيه«. به همين ترتيب شاعر واژه است دهيكشرا به چالش 
نحوي به كار برده است تا نشان دهد بخش منفعلي از جامعه، خود پذيراي اختناق هست و 

كند. شاعر خود را از  طه هژمونيك گفتمان غالب، از شرايط خود اظهار رضايت ميتحت سل
شـخص جمـع در فعـل     داند و نمود ايـن ادعـا در اسـتفاده از شناسـه اول     قربانيان جدا نمي

هاي باغ، گل، سبزه، شـاد، كودكـان و    با واژه مشهود است. گفتمان اميد در اين متن» رشتيم«
اميد در آينده  دبخشينومثابه  شاعر، بعد ديگر هويت خويش را بهترانه بازنمايي شده است. 

و افـزوده  » شـدن «هاي خبري شكل داده است. او فعـل    با استفاده از زمان حال در قالب بند
ها به نحوي به كار گرفته است كه تا ميـزان قطعيـت بـه وقـوع      را در اين بند» آري«وجهي 

نشان دهد. شاعر با تغيير زمان دسـتوري، آينـده را بـا    هاي زمان آينده را باال  پيوستن رويداد
گفتمان اميد پيوند زده است. گفتمان همبستگي به وسيله شاعر با استفاده از فعل پيوسـتن و  

منظور همراه ساختن مخاطب با خود تقويت  جمع به  شخص اولزمان از شناسه  استفاده هم
و آينده مطلوب را مشروط به مقابله و شده است. عالوه بر همبستگي، شاعر رسيدن به اميد 

بنـدي مجهـول بـا    داند. او اين موضع را در قالـب   شكست دادن گفتمان اختناق و يأس مي
شب سكوت و شب تـرس و  «فرايند مادي شكسته شدن بيان كرده است. در اين بند هدف 

بـه ايـن    هاي يأس و اختناق هستند؛ هاي آن عناصر گفتمان است كه تمامي واژه» يأس ياران
طريق هويت كنشگر جمعي را شكل داده است كه گفتمان غالب را كه همان گفتمان اختناق 

 و يأس است به چالش خواهد كشيد.

  ز/ سرزمينم (هيال صديقي) 3ت  ـ
  انهيخاك افسونگر دل خاورم نميسرزم

  جاودانه تيتو مردان كو خيخاك تو تار
  از جنس تن تو  يرانيا ميرانيمن زن ا 

  ورميهم غ
  هم صبورم

  از آبستن تو يطفل
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  ميرانيمن زن ا
  نيو هم قصه پوران و پرو نهيخواهر تهم نيريو هم نسل ش هيهمسا

  اهل تمدن زاده پارس ميرانيمن زن ا 
  خروشم يم ايدر لمث

  تا ابد فارس. جميمن خل
هاي افسونگر و دل در آغاز ترانـه، بافـت    شاعر با انتخاب عبارت سرزمينم در كنار واژه

كند كه توصيفي از سرزمين شاعر است. همچنين، با كنـار هـم قـرار دادن     موقعيتي خلق مي
اي ايـران را بـا توجـه بـه تمـدن و سـابقه        خاك ايران با تاريخ آن با استفاده از فرايند رابطه

كند. موضوع ترانه، عشق به ميهن است. فرستنده پيام، زني است كه با تاريخي آن تعريف مي
اي است بين او و سرزمينش به عنـوان  ص مفرد بازنمايي شده و پيام، مكالمهضمير اول شخ

هايي چون غيور و صبور ترسيم شده است. شاعر، هويت خود  مخاطب؛ سرزميني كه با واژه
دهد و سعي دارد گيرندة پيام يعني  اي ايران شكل مي را در پيوند با عناصر تاريخي و اسطوره

سي كه به ميهن دارد، همراه كند و به اين منظور بر عناصر زنانـه  زنان ايراني را با خود در ح
، تهمينه، قصه، پوران، پروين، زاده تأكيـد  خواهر هايي چون زن، صبر، آبستن، شيرين، با واژه

كند. قصد اجتماعي پيام، ايجاد حس همبسـتگي و دعـوت بـه كنشـگري اسـت كـه در        مي
چون دريـا بـازنمود يافتـه اسـت. شـاعر      هاي هم نسل، هم قصه، خواهر و خروشيدن  واژه

اي و وجه خبـري   ديدگاه خود به مردان در تاريخ ايران را بار ديگر با استفاده از فرايند رابطه
دهنـدة هويـت    توانـد نشـان   كند كه از سويي مـي  بيان مي» اندمردان جاودانه«در قالب جملة 

هويت زن را در ايران تاريخي  تثبيت شده مردان در تاريخ و جامعه ايران باشد. سپس، شاعر
كنـد. ايـن    طور آشكار بيـان مـي   سازد. به اين منظور در ابتدا شاعر جنسيت خود را بهبر مي

كه شاعر است » من«اي و پيوند دادن  زمان با استفاده از فرايند رابطه طور هم هويت جنسي به
هويت ملي زن در اين متن آميزد. شاعر  است بار ديگر با مليت او درمي» ايراني«كه » زن«به 

اين هويت  بودن تقويت نموده است. از طريق» آبستن تو«و » زادة پارس«، »اهل تمدن«را با 
شيرين، تهمينه، پوران و «هاي تاريخي مانند  آميختة جنسي و ملي با پيوند خوردن به اسطوره

ها نماينده  سطورهشود. هر كدام از اين ا ، داراي بعد سوم يعني هويت تاريخي نيز مي»پروين
اند.  هاي پيشين بر عهده داشته اند كه اين اشخاص در طول تاريخ و نيز متن نوعي نقش زنانه

عنوان نماد عشق، تهمينه نماد مادر، پوران نماد ملكه و پروين نماد زيبايي بـه كـار    شيرين به
ه اصطالحي ك» غيور«و » صبور«هاي  هاي شخصيتي هويت زن با واژه اند. ويژگي گرفته شده
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منظـور هويـت    مختص گفتمان مردساالر براي توصيف مرد است، بازنمود يافته است و بـه 
منظـور هماننـد سـاختن و     بخشي به زن، نشانگر تالش شاعر در بسط ايدئولوژي خـود بـه  

برابري زن با مرد است. زن در اين ترانه، هويتي منفعل نـدارد و شـاعر سـعي دارد تـا او را     
اين امر در كاربرد فرايند مادي خروشـيدن كـه كنشـگر آن شـاعر (زن)      كنشگر جلوه دهد.

هاي گونـاگون هويـت زن را از منظـر ايـدئولوژيك      از آنكه جنبه است، مشخص شده. پس 
اي استفاده كرده است تـا خـود را    شاعر شكل داده شد؛ شاعر در آخرين بند از فرايند رابطه

و پيونـد دادن آن بـه   » ابـد فـارس  «ار بردن تـا  كمانند خليج فارس توصيف كند. شاعر با به
سو نگاه ايدئولوژيك خود را به مسئله مورد مناقشة بين ايـران و كشـورهاي    از يك» خليج«

حاشية خليج فارس بازنمايي كرده و ايدئولوژي مخالف خود را به چالش كشيده و از ديگر 
كـه اكنـون هويـت زن     نحـوي  سو خود را همانند خليج فارس ابدي توصيف كرده است، به

  ايراني همانند مرد ايراني جاودانه است و به ثبات رسيده.
  بست (ايرج جنتي عطايي) م/ ترانه بن 1ت  ـ

  پيوسته هم به كه كوچه همه اين ميون
  بسته بن كوچة ما، قديمي كوچة
  يادگاريه شعراي از پر كه خشك باغ يه كاهگلي ديوار
  بزرگ رود اون و ما بين مونده

  جاريه بودن مثل هميشه كه
  ماست گوش تو هميشه بزرگ، رود صداي

  هاست بچه خوب خواب الاليي صدا، اين
  هاست خاطره هست/ كوچه هرچي اما كوچه
  ماست مال خشك، اگه ست، تشنه اگه

  استم كوچة
  اومديم دنيا به كوچه اين توي
  گيريممي پا داريم كوچه اين توي
  بميريم بستبن كوچه همين تو بايد پدربزرگ مثل روزم يه
  نه مگه روديم عاشق ما اما

  بمونيم ديوار پشت تونيمنمي
  نه مگه بوديم تشنه عمر يه ما
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  بخونيم حسرت آيه نبايد
  بگير مو خسته دست

  كنيم خراب رو گلي ديوار تا
  زود و دير باشه روزي هر روزي، يه
  بزرگ رود اون به هم با رسيم مي
  رود. زالل پاكي به زنيم مي تشنمونو هاي تن

 اي پر خاطره را كه نماد مـيهن اسـت،   فرستندة پيام در مقام راوي بافتي آشنا يعني كوچه
كند. ترسيم بافـت مـوقعيتي بـا ارائـة جزئيـات و بـا اسـتفاده از         براي مخاطب توصيف مي

اي انجام شده است. فرستنده پيام با استفاده از ضمير اول شخص جمـع بـا    فرايندهاي رابطه
آميزد. او جهاني را كه خود و مخـاطبش در آن قـرار    يعني ساكنين كوچه در ميگيرندة پيام 

بست، تشنه، خشك به عنـوان صـفت    هاي بن بيني در واژه داند و اين واقع دارند آرماني نمي
با اشاره به مالكيت خود و مخاطبش بر اين جهـانِ   كوچه بازنمود يافته است، در عين حال،

انگيزد. قصد اجتماعي شاعر از  دوستي را برمي ها حس مهين اطرهترسيم شده و با تأكيد بر خ
نيمه ترانه در قالب عباراتي با قطعيت باال و استفاده از وجه امري و فراينـدهاي مـادي بيـان    
شده است، كه تشويق و اقناع مخاطب به پذيرفتن نقش خود بـه عنـوان كنشـگر اجتمـاعي     

تحاد و اميد به آينده است. به اين ترتيب، موضوع فعال و اقدام براي ساختن جهاني بهتر با ا
» بسـت  بـن «ترانه، عشق به ميهن است. شاعر براي توصيف وضـعيت فعلـي مـيهن از واژة    

استفاده كرده است كه از لحاظ ايدئولوژيكي داراي اهميت است و به سلطه گفتمان اختنـاق  
اسـت؛ و بـا    به كـار بـرده   » اندنم«عنوان كنشگر فرايند مادي  را به» ديوار«اشاره دارد. شاعر 

و رود بزرگ را كه نماد آزادي و حركت است به » ما«بخشي، عامليت جدايي  استفاده از جان
طلبي خود و مخاطبش را با استفاده از فرايند وجودي آزادي نسبت داده است. شاعر» ديوار«

ه خبري به همراه بيان كرده است. استفاده از وج» صداي رود بزرگ«و دادن نقش موجود به 
شده را باال برده اسـت و بـر    به نحوي است كه قطعيت گزاره مطرح» هميشه«افزوده وجهي 

كند و خود و مخاطبش را عاشـق رود بـازنمود    طلبي تأكيد ميتداوم وجود اين حس آزادي
منظور اقناع مخاطب در هم عقيده بودن با خود  دهد و از وجه پرسشي با قطبيت منفي به مي

است. همچنين، شاعر با اسـتفاده از رابطـه ميـان تشـنگي و آب و نسـبت دادن        بهره جسته
واژة رود مملو از آب، به عدم وجود آزادي  و در مقابل، استفاده از» كوچه«و » ما«تشنگي به 

در شرايط موجود و نياز مبرم خود و كشورش به آزادي اشاره كرده است. بار ديگـر شـاعر   
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منظور اقناع مخاطب و تأكيد بر همراه بودن آن با خود از وجه پرسشي استفاده كرده است.  به
گريز خود سه بند را در سه  جرتمنظور تقويت اين موضع و نيز ارائه كردن ايدئولوژي مها به

، بند با زمان »به دنيا آمدن«زمان گذشته، حال و آينده به كار برده است. بند گذشته با فرايند 
اند. شاعر بـا اسـتفاده از ايـن     بيان شده» مردن«و بند آينده با فرايند » پاگرفتن«حال با فرايند 

و سـعي دارد تـا هويـت ملـي خـود و      اسـت    ابزار زباني به سير زندگي انسان اشاره داشته
و » بايـد «نمايي به كمك فعـل  مخاطبانش را برجسته سازد. در ادامه شاعر با استفاده از وجه

وجه امري در زمان آينده خود و مخاطب خود را با قطعيت باال، ملزم بـه مانـدن در كوچـه    
ن را بـه انجـام   كند و سعي دارد با طرد گفتمان يأس و تقويت گفتمان همبستگي مخاطبي مي

كنش ترغيب كند. به اين منظور شاعر با استفاده از وجه امري با قطعيت باال و قطبيت منفي 
بازنمايي شده است؛ مشخص » آيه حسرت«موضع خود را نسبت به گفتمان يأس كه با واژة 

ه منظور تقويت گفتمان همبستگي ب بار با قطبيت مثبت به كند و در مقابل وجه امري را اين مي
است. تا اين همبستگي به كنش خراب كردن ديوار گلي بيانجامـد كـه كنشـگر آن      كار برده

شاعر و مخاطب آن هستند. با اين رويكرد، شاعر آشكارا مخاطب خود را به مبارزه و كنش 
كند. شاعر رسـيدن بـه    در جهت از ميان برداشتن گفتمان اختناق و سلطة موجود دعوت مي

  داند كه در آينده محقق خواهد شد. يآزادي را امري حتمي م
  كوچه(شبانه) (احمد شاملو) م/ 2 ت ـ

  باريكن ها كوچه
  ست بسته دكونا
  تاريكن ها خونه
  ست  شكسته طاقا
  كمونچه و تار افتاده صدا از

  كوچه به كوچه برن مي مرده
  كن نگا
  نميرن مرده به ها مرده
  نميرن سپرده جون شمع به حتي
  انفانوسي شكل
  خاموشه اگه كه

  نيست نفت واسه
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  توشه نفت عالم يه هنوز
  ندارم حوصله ديگه من! جماعت

  ندارم گله بد از و اميد خوب به
  ندارم فاصله ديگرون از چه گر

  ندارم. قافله اين كار با كاري
شاعر به عنوان فرستندة پيام و در جايگاه راوي، دنياي خود را با اسـتفاده از ضـمير اول   

كنـد. ايـن توصـيف كـه بـا اسـتفاده از        دة نامشخص پيام ترسيم ميشخص مفرد براي گيرن
اي و وجودي و بند خبري و زمان حال در زبان بازنمـايي شـده اسـت، بـا      فرايندهاي رابطه

يابد. قصد اجتمـاعي شـاعر    شود و با شرح احواالت دروني پايان مي بافت موقعيتي آغاز مي
شـده در مخاطـب   بار دنيـاي ترسـيم  وهدردي نسبت به وضعيت اندايجاد آگاهي و حس هم

  اند. خود است كه با واژة جماعت! مورد خطاب قرار گرفته
توانـد بـه يـك واقعـه      موضوع اصلي اين ترانه، توصيف اختناق موجود اسـت كـه مـي   

اجتماعي خاص ارجاع دهد. شاعر با استفادة زياد از قطبيت منفي، نارضايتي خود را - سياسي
اي به ميزان زيادي براي ترسـيم   داده است. شاعر از فرايندهاي رابطهاز شرايط موجود نشان 

را » شكسـته «، »تاريـك «، »بسته«، »باريك«هاي  شرايط موجود استفاده كرده است و شاخص
، »دكـان «، »كوچـه «هاي  كه داراي بار معنايي منفي و از عناصر گفتمان يأس هستند به حامل

هستند، نسبت داده است. در اين گفتمان اختناق و كه عناصر محيطي » خانه طاق«و » خونه«
بخشـي   اند. استفاده از جـان  عنوان ابزار طرب و شادي خاموش شده يأس، ساز و كمانچه به

به نحوي صورت گرفته كه عامليت از صدا افتادن پنهان بماند. سپس، » ساز و كمانچه«براي 
كند.  گفتمان مرگي غير عادي اشاره مي اي و قطبيت منفي به شاملو با استفاده از فرايند رابطه

توانـد بـه    بخـش اسـت و مـي    كند كه روشـنايي ها را با واژة فانوس توصيف ميشاعر مرده
ارزيابي مثبت وي از اين افراد تعبيـر شـود. ايـن فـانوس بـاوجود داشـتن نفـت خـاموش         

. واژه نفت  وداست؛ با اين شيوه قصد دارد، نشان دهد زمان مرگ اين افراد فرا نرسيده ب شده
مـرداد و كشـتار معترضـان توسـط      28عنوان عنصري بينامتني اشاره بـه وقـايع كودتـاي     به

عنـوان   هـا را بـه   طور غيرمسـتقيم مـرده   نيروهاي حامي حكومت دارد و با اين كار، شاعر به
قربانيان كودتا معرفي كرده است. شاعر جنبة نااميد و انزواطلب هويت خود را با اسـتفاده از  

طبيت منفي و فرايند ذهني حوصله نداشتن برجسته كرده و انفعال را به كنش تـرجيح داده  ق
  است.
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 بوي شرجي (اهورا ايمان) م/ 3ت  ـ

  غروبيم اندوه دريا اهل باران، اهل اهل
  شعر و شرجي از كوير و از جنوبيم ديار از
 - شكسـته  پروازي بال - تكيده آزادي سرو - خرد و خسته جنوب از- ساده و صاف كوير از

  خاموش نه اما ايم خسته
  دريا و درديم شاعر
  نبرديم بندر مرد ميدان مردستان مرد
  ماييم مردانه و خون مردي و آتش عشق روز
  صداييم بسته لب دليريم/ با خسته بادل
  درياترينيم دل به دل - اما  تشنه خاك اهل

  نشينيم هم صداييم/ باسخاوت هم باصداقت
  شرجي. بوي آشناي - بندر بغض خوان شروه - شرجي بوي هواي هم - دريا و ماه نشين هم

فرستندة پيام در نقش راوي با استفاده از ضمير اول شخص جمع و بـا تأكيـد بـر نقـاط     
مشترك، خود را با گيرندة پيام همراه كرده است. مخاطب ترانه، مردان جنوب ايرانند كه بـا  

اند. در عين حـال،   بخشي شدهب هويتتركيب واژة اهل با دريا، باران، شرجي، كوير و جنو
فرستندة پيام، هويت جنسيتي خود و مخاطب را با كاربرد مرد مردستان، مرد ميدان، مـردي  

موضوع اي است. منطقه- م، تقويت هويت قوميمردانه آشكار ساخته است. قصد اجتماعي پيا
كاررفتـه در   اي بـه ه هاي مردم جنوب ايران است. تمامي فرايند اصلي ترانه، توصيف ويژگي
اي هستند و گوينده از وجه خبري و زمان حال براي بازنمـايي و   اين متن، فرايندهاي رابطه

شـخص جمـع بـه     كـار بـردن ضـمير اول    بازتوليد اين گفتمان بهره جسته است. شاعر با به
هاي هويتي، به جمع نسـبت داده و بـه    بيني خود را در رابطه با ويژگي شكلي آگاهانه جهان

اي را  منطقـه - ين وسيله، ديگران را با خود يكي پنداشته است. شاعر بخشي از هويت قوميا
داده در مناطق جنوبي كشور و تجربه جنگ شكل داده است؛  بر اساس حوادث و وقايع رخ

اي از ايـن   نمونـه » روز عشـق و آتـش و خـون   «و » ميـدان نبـرد  «هايي نظيـر   كاربرد عبارت
 بسـته، خـاك   خسته، لب هاي دل مطلوب موجود را با عبارتهاي نا ادعاست. شاعر ويژگي

كنـد؛ امـا عامـل ايـن      شكسته و درد ترسيم مي تكيده، بال آزادي تشنه، خرد و خسته، سرو
رفته در متن براي سـلب ويژگـي منفـي     كند. تنها قطبيت منفي به كار شرايط را معرفي نمي

هاي نظير ديار شعر،  واژه است. گويندهاي به كار رفته  منطقه- از اين هويت قومي» دورنگي«
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هـاي انـدوه،    اي و واژه دهي به هويـت منطقـه   منظور شكل كوير، بندر را به شرجي، جنوب،
هـاي   دهـي ويژگـي   منظور شكل صاف و ساده، خسته، مرد، دلير، باصداقت، باسخاوت را به

ني مردم جنـوب  يع» ما«هويت اين  كار گرفته است.اخالقي هويت برساختة خود از مردم به
كار گرفته شـده توسـط فرسـتندة پيـام     اي مردانه بازنمود يافته است و در رمزگان به به شيوه

هويت جنوبي با هويـت جنسـيتي تعريـف شـده اسـت كـه در        شود.اثري از زن ديده نمي
  عبارات مردستان، مرد ميدان، مردي مردانه بازنمود يافته است.

  
  تحليل كمي .5

اي معرفي شـده در چـارچوب مـورد     از منابع نشانه سرايان زن و مرد انهچگونگي استفاده تر
  نشان داده شده است. 2بررسي، از منظر كمي در جدول 

 سرايان زن و مرد توصيف رمزگان زباني ترانه .2جدول 

  توصيف ترانه

 جهت  وجه  قطبيت  فرايند

مادي
ذهني  
رابطه  
اي

بياني  
رفتاري  

وجودي  
  

+   -  

خبري
امري  
پرسشي  

معلوم  
مجهول  
  

  0  10  0  0  10  0  10  1  0  0  1  1  7  ز 1ت 
  6  13  0  0  19  0  19  0  0  0  3  3  13  ز 2ت 
  0  14  0  0  14  0  14  0  0  0  13  0  1  ز 3ت 
  0  24  2  3  21  4  22  2  1  1  13 0  7  م 1ت 
  0  18  0  1  17  8  10  1  0  0  12 2 3  م 2ت 
  0  11  0  0  11  0  11  0  0  0  11 0  0  م 3ت 

  
هاي اجتماعي زنان بيشـتر از مـردان اسـت، در     هاي مادي و ذهني در ترانه رخداد فرايند

هاي زنان رخداد نداشته و رخـداد فراينـدهاي    هاي بياني و رفتاري در ترانه فرايند حالي كه،
سـرا تنهـا از    هاي زنان است. زنان ترانه هاي مردان بيشتر از ترانه اي و وجودي در ترانه رابطه

درصـد)   22هـاي مـردان (   اند در حالي كه قطبيت منفي در ترانـه  قطبيت مثبت استفاده كرده
اند، با وجـود   ت. بندهاي خبري پركاربردترين نوع بند در بين دو گروه بودهرخداد داشته اس

انـد؛   درصد) نيز استفاده كرده4درصد) و پرسشي (7سرايان مرد، از بندهاي امري ( اين، ترانه
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هـاي   هـاي ترانـه   اند. تمام بند سرايان زن تنها از وجه خبري در اشعار خود بهره برده اما ترانه
درصـد) نيـز    14سرا از صورت مجهول ( اند؛ اما زنان ترانه علوم بيان شدهمردان به صورت م

  ).1اند (نگاه كنيد به نمودار  استفاده كرده
 

  
  هاي زنان و مردان اي در ترانه توزيع منابع نشانه - 1نمودار

  
  گيري نتيجه .6

اي در شـش ترانـة اجتمـاعي     پژوهش حاضر با هدف بررسي رمزگان زباني و منـابع نشـانه  
شناسي اجتمـاعي انجـام شـد تـا      با رويكرد نشانه سرايان زن و مرد فارسي و معاصر از ترانه

هاي اجتماعي مورد بررسي چگونه است؟ جنسـيت   نشان داده شود كه ساختار ژانر در ترانه
اي در بيـان قصـد اجتمـاعي وي     سرا چه تأثيري بر گزينش رمزگان زباني و منابع نشانه ترانه

  است؟ هاي اجتماعي چگونه بازنمايي شدهستنده و گيرندة پيام در ترانهدارد؟ و هويت فر
هاي اجتماعي سه ساختار  دهند كه در ژانر ترانه ها نشان مي در پاسخ به پرسش اول، يافته

سياسي كه غالباً با گفتمان اختناق و - اند: ارائة تصويري از بافت اجتماعي كلي قابل شناسايي
است، اقناع مخاطب كه غالباً با تكيه بر هويت مشـترك جنسـيتي،    نارضايتي نشان داده شده

قومي يا اجتماعي فرستنده و گيرندة پيام و با تأكيد بر خروج از انفعال انجام شـده اسـت و   
شود. از منظر دستوري، در بخـش ارائـة   ريزي براي آينده كه با گفتمان اميد مطرح مي برنامه

شـود.   در زمان گذشته و گاهي زمـان حـال اسـتفاده مـي    هاي خبري و  از بند معموالًتصوير 
شاعر با اتخاذ اين راهبرد زباني اتفاقات و تجارب را با توجه به اهداف گفتماني كه سعي در 
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دهد. در بخش اقناع، فرستندة  موجود بازنمود مي تقويت آن دارد به صورت حقايقي از پيش
 شـخص  اولاز ضمير  عمدتاًخود،  مواضعو  بيني پيام، به منظور همراه كردن گيرنده با جهان

سرايان مرد) اسـتفاده كـرده اسـت. در بخـش      جمع، وجه امري و گاهي قطبيت منفي (ترانه
نمايي با قطعيـت   هاي خبري با قطبيت مثبت، وجه بيني و ارائه راهكار براي آينده از بند پيش

ته و حال و نيـل بـه آن در   باال و زمان آينده استفاده شده است. اين تصوير متفاوت از گذش
بخشـي بـا توجـه بـه      هويت سراست. به اين ترتيب، گرو همراه شدن با قصد اجتماعي ترانه

سياسـي  - ساختار ژانر به اين نحو بوده است: در بخش ارائه تصـوير از وضـعيت اجتمـاعي   
ا همسو بمثابه فردي همگون و  به در بخش اقناع حال و گذشته، طيشرا يراومثابه  حاكم، به
ة بهتـر و كنشـگر فعـال    نـد يآ دبخشينو مثابة ريزي براي آينده به در بخش برنامه و مخاطب

  براي ايجاد تغيير شكل گرفته است.
دوستي، پيوستگي قـومي و   هاي اجتماعي مفاهيمي نظير ميهن مضامين پركاربرد در ترانه

هـاي   تقويت گفتمان ها با دوستي در اين ترانه ملي، اختناق و لزوم اصالح امور هستند. ميهن
اجتمـاعي در  - گرايي صورت پذيرفته است. شرايط نابسامان سياسـي  همبستگي، اميد و ملي

به تقويت گفتمان يأس و انزواطلبي در مـتن ترانـه منجـر شـده اسـت. غالبـاً        ها برخي ترانه
  اند.هاي اجتماعي تقويت شدههاي اميد و همبستگي در بخش پاياني ترانه عناصر گفتمان

سرا برداشت خـود از   دهند كه زنان ترانه ها نشان مي پاسخ به سؤال دوم و سوم، يافتهدر 
هـاي   انـد. در ترانـه   هاي اجتماعي را بر اساس نگاه جنسيتي خود شرح داده مسائل و رويداد

نحـوي عامدانـه برجسـته شـده اسـت.       و بـه اجتماعي زنان، هويت زنانه مورد توجه بـوده  
ي نامساعد حاكم به اسيس –كه هويت قربانيان شرايط اجتماعي  هاله عنوان نمونه، در تران به

سرا، با تأكيد بر زن بودن ايشان شكل گرفتـه اسـت. بـا وجـود آنكـه در گفتمـان        باور ترانه
يابد، نقـش محـوري    هاي تاريخي بازنمود ميدوستي غالباً هويت ملي با اشاره به ريشه ميهن

  يان زن مشهود است، مانند ترانة سرزمينم.سرا هاي ترانه هويت زنانه در ترانه
دوسـت و   هاي زنان، هويت فرستندة پيام در قالب كنشگر اجتماعي فعال مـيهن  در ترانه

راوي بازنمايي شده و در يك ترانه هويت جنسيتي نيز مستقيماً ذكر شده است. در دو ترانه 
در دو ترانه مخاطب پيام سرزمين اند، هر چند  گيرندة پيام ايرانيان و در يك ترانه زنان ايراني

قصد اجتماعي شاعران در هر سـه ترانـه بـرانگيختن حـس اميـد و       شاعر يعني ايران است.
همراهي در مخاطب و تبديل مخاطب به كنشـگري فعـال بـراي تغييـر شـرايط اسـت. در       

 هاي مردان، هويت فرستنده در قالب راوي و كنشگر اجتماعي بازنمايي شده و تنهـا در  ترانه
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مخاطب عام و مردان  ايرانيان، يك ترانه، هويت جنسيتي آشكارا ذكر شده است. گيرندة پيام
اند. قصد اجتماعي شاعر در يك ترانه همراه ساختن گيرندة پيام بـا خـود و اقنـاع او     جنوب

دردي و براي پذيرفتن نقش كنشگر اجتماعي فعال و در يك ترانه ايجاد آگاهي و حس هـم 
  اي و جنسيتي است.  منطقه- قويت هويت قوميدر ترانة ديگر ت

اي حاكي از آن اسـت كـه در نظـام گـذرايي، تنـوع       بررسي رمزگان زباني و منابع نشانه
هـاي زنـان    ها در مردان بيشتر از زنان بوده است؛ فرايندهاي بياني و رفتـاري در ترانـه   نشانه

مـادي و ذهنـي بيشـتري اسـتفاده     هـاي   فرايند از اند. زنان در مقايسه با مردان رخداد نداشته
اند.  اي و وجودي بيشتري نسبت به زنان استفاده كرده هاي رابطه اند؛ اما مردان از فرايند كرده

هاي مردان بيشتر از زنان است، به نحـوي كـه زنـان     اي در ترانه در نظام وجه نيز تنوع نشانه
ال از منظر جهت، مردان تنها از اند. با اين ح تنها از وجه خبري و قطبيت مثبت استفاده كرده

هاي  اند. باال بودن رخداد فرايند مادي در ترانه هاي خود استفاده كرده بندهاي معلوم در ترانه
سو  ) هم1396) و نادري و نادري (1396هاي صفايي و همكاران ( زنان و مردان، با پژوهش

هـاي اجتمـاعي    در ترانـه اي  است، هرچند تفاوت جالب توجه در بسامد باالي فرايند رابطه
هاي اجتماعي مربـوط باشـد. رخـداد بيشـتر بنـد       تواند به ساختار ژانر در ترانه است كه مي

سو است. در عين حال،  ) هم1396هاي اجتماعي با پژوهش نادري و نادري ( خبري در ترانه
اي  هدهد، شاعران در برخي موارد، مضامين را به شـيو  هاي واژگاني نشان مي بررسي انتخاب
هاي  و... در ترانه» تهمينه«، »ها راضيه«، »ها طاهره«هاي  اند، مانند گزينش واژه ضمني بيان كرده

  هاي مردان. و... در ترانه» رود« ،»بست بن»كوچه، «زنان و 
  
ها نوشت پي

 

 وتو صدا و من . تارنماهايي نظير راديو جوان، ويكي 1

 معيار تحليل، نسخة اجرا شدة ترانه است..  2

 متن ترانه با توجه به بند تقطيع گرديده است..  3
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