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چکیده

نشانه شناسی یکی از علوویی اسوت وه بوه ب رسوی ی وون ی توناو ی نوا

ییپ دازد .یک اث نمایشی از ط یق نشانهها و ارجاعاتی ه به جهان با ون

دارد یی توان در یخاطب خود توناو ی نوا نو  .یکوی از عووایلی وه در
شکلگا ی ی نای یک اث دخال است ،بافوت یوع اوت آن یویباشو

وه

بهدنال ارجاعات یتن به آن ،رابطهای تن اتنگ با بافت درونیتنی دارد .ایا

یسئلهای ه پژوهش حاض به ب رسی آن ییپ دازد ایون اسوت وه بافوت
یوع ات به یه یازان ییتوان در تفسا یخاطبوان از آنچوه یویباننو توأثا

داشته باش  .روش اجو ای ایون پوژوهش از نوو آزیایشوی بوود ،،و بو ای
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دستاابی به این ینظور ،یتن نمایشنایهای انتخاب ش

ه ارجاعوات موی

به بافت یوع ات و بافت درونیتنی خوود دارد .یوتن انتخوابی در دو بافوت

ب ونیتنی یختلف اج ا ش  .آزیودنیهای ایون پوژوهش ناوز بوه دو گو و،

تقسام ش  ،و ه یک از گ و،ها یکی از این دو فالم را تماشوا و د ،و بوه

سوئواالتی دربوارة آنهووا پاسوخ دادنو  .نتووایب بوهدسوتآیو  ،نشوان داد ووه

آزیودنیها در ادراک بافت یوع ات دو فالم بوا هوم یتفواوت بوود ،و ایون

تفاوت در سطح ی نویداری اسوت .عووو ،بو این ،پوژوهش حاضو نشوان

داد ه عوایلی از بافت یوع ات ه در ارتباط با یکان فالم است ،باشت در

ب داشت فضای فالم توأثا داشوته حوال آن وه عووایلی وه در ارتبواط بوا

شخصاتها و روابط یاان آنها است ،باشت در ادراک افو اد از فوالم توأثا
داشته است.

واژههای کلیدی :نشانهشناسی ،بافت یوع اوت ،ی نوا ،نموایشنایوة یون
اورالپی هستم

 .1مقدمه

1

نشانهشناسی علمی است ه به یطان ة ی وون ی توناو ی نوی در جای وه یویپو دازد (االم ،

 )11 :1390و نشانه بناادیت ین یفهوم آن است (سجودی .)11 :1390 ،یوضو نشانهشناسی
در هن نمایش را بای شناسایی نشوانههوا و بوه وارگا ی آنهوا در نموایش دانسوت .در واعو ،
نشانهها در یک نمایش بهیثابة ابزاری خواهن بود ه بوهصوورت آگاهانوه و بو ای ب عو اری
ارتباط از آنها استفاد ،ییشود تا از ط یق آن ی نی به یخاطبان انتقال یابو  ،ایوا ی نوی زیوانی
ایجاد ییشود ه یک عویت در بافت خارج رخ ده و این بو ان سوبب اسوت وه دناوای
درایاتاک یک نمایش بهواسطة اشخاص ،نشها و گفتههایی وه ایون دناوا را یویسوازن ،
یشخص ییشود نه از ط یق ش ح و توصافهوای با ونوی؛ ایون اصول ،اصول بازتوابی بوودن
دناای درایاتاک نمایش است زی ا اشوخاص آن و خصوصواات و اعمانشوان خوود توصواف
خود هستن (االم .)140 :1390 ،درواع شاوة گفتمان درایاتاک ،ه پ اسوت از جمووت و
Ealam
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عبارات اشار،ای ،فقط ینانچه بافت یشخصی ب ای آن ت یف شود ،ی نی پا ا یی ن و در
غا این صورت ی نا در ابهام باعی یییان (همان.)175 :
در ت یف ی نا از ینظ ی ناشناختی شناختی ،این علم گسوت ،ای از دانوش اسوت وه بوه
ب رسی ارتبواط یاوان تج باوات جهوان خوارج ،سواختار یفهوویی و سواختارهای ی نوایی وه
بهوسالة زبان

گذاری ش  ،،یی پ دازد (ایونز .)26 :2007 ،1آنچه از ت یف بو یویآیو

این است ه در ساخت ی نی بای دو عنص را دخال دانست ،یکی بافتی وه یوضوو را در
ب گ فته است و دی ی زبان است ه عناصو بافوت را بوه یکو ی

پاونو یویدهو  .زبوان

بهعنوان ابوزاری در جهوت گسوت ش ی نوا در دایو ة ارتباطوات در اج اسوت؛ زبوان در واعو
یج ای انتقال اطوعات است و در نقش پاون دهن  ،در دو سطح عمل یی ن  :یکی یشتمل
ب شاو،هایی است ه یتن را به بافت یوع اتی خود یتصل یی ن و دی ی نو پاونو هایی
است ه بان اجزای یک یتن ب ع ار ییشود (ف وف.)236 :1387 ،ایون عمول زبوان بو ان
جهت اهمات دارد ه گفتمان در نموایش بو خوف گفتوار روزیو  ،وه گفتواری توصوافی
است ،گفتاری نشمن است و به عناصو ی اشوار ،دارد وه خوارج از یوتن نموایش حضوور
دارن ؛ این در حانی است ه از سوی دی

در زبان ناز واژ،ها و حتی جموتی وجود دارنو

ه درک آنها ب ون حضور در بافت یناسبشان ایکانپذی نخواه بود ،و ه یوه یاوزان ایون
واژ،ها و جموت در یتن باشت باش  ،یتن ب ای ی نا یافتن به آنچه پا ایونش عو ار یویگاو د
وابست ی باشت ی پا ا خواه

د .انبته این ای وجهة دی ی ناز ییتوان داشته باشو و آن

به بافت زبانی یتونی اشار ،دارد ه به ع ری خانی از ارجا هستن

ه بافت خاصی را بو ای

تونا ی نی نااز ن ارن یا در یجاورت بوا هو نوو بافوت ب اسواس ویژگویهوای آن ت یوف
ییشون .
ایا بافت عنص دی ی است ه در ساخت ی نی نقش دارد .در ت یف بافوت یویتووان
گفت ه اصطوح بافت ،ی موالً به ی نای آنچه پا ایون یازی است ،بوه وار یویرود و بوه
یحاط اط اف ،ی نی زیان و یکان در ب گا ن ة یتن اطوو یویشوود ،خووا ،ایون یوتن یوک
گفت و باش و خوا ،یک نوشته (ساسانی.)1389 ،
context of situation
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ایا در ل و در ب رسی یک یوع ات ،سه نو بافت عابلشناسایی اسوت وه عبارتنو از:

بافت درونیتنی ،بافت یوع اتی ،1و بافت ف هن وی( 1ی یول بلوور 2و تویواس بلوور:1389 ،3
 .)61بافت درونیتنی باشت ب عناص نحوی و ویی ه در یاریوب یتن ع ار گ فتوهانو ،
یی پ دازد و جموت را با توجه به جموت پاشان و پسوان و توأثا ی وه بو شوکلگاو ی و
تونا ی نا دارن یورد ب رسی ع ار ییده  .به عبارتی ،بافت یوع اتی تمایی اشاا و اعمانی را
در ب ییگا د ه پا ایون گوین  ،و شنون  ،ع ار دارنو (صوفوی .)49 :1386،یانانوفسوکی

4

اونان سی بود ه اصطوح بافت یوع ات را یط ح ساخت .او ی تق بود« :ی نی هو گفتوار
تنهووا در بافووت یوع اووت آن یشووخص یوویشووود» (رسووتماان و طباطبووایی .)31 :1390 ،بافووت
ف هن ی سویان بافتی است ه در یک گفتمان نمایشی حضور دارد و شایل آداب و رسووم
و ف هنگ و تاریخی است ه یجموعة یتن و یخاطبان آن را درب دارد (ی یل بلور و تویاس
بلور )61 :1389 ،و آنچه در پژوهش حاض ی نظ ع ار ییگا د ،بافت یوع ات است .ی ل
یوع ات ،روی ادهای یتن را ب اساس ت اویشان در پنب زیانة زیان ،فضوا ،علاوت ،عه یوان و

اه اف یورد ب رسی ع ار ییده (زوان 5و رادونسکی .)1998 ،6در یک نمایش صوحنهای،
همة آنچه در صحنه حضور دارد ،یاننو سوطوح صوحنه ،عناصو دیو اری ،بوازی ان ،توم و
غا  ،،ب ای تجزیه و تحلال نشانهشناختی اج ا حائز اهمات هستن ؛ ب خی ویژگیها هم یانن
ژست ،حانت یه  ،،و وض ات ب ن بوازی ان هن وام ت ایول و گفت وو یوورد ب رسوی عو ار
ییگا ن  .در واع این عناص بخشی از نظام نشانهای هستن
ار ییرون ( ان .)2012 ،7

ه با توجه به اه اف خاصی بوه

ایا بای به این نکته ناز توجه داشت ه این یجموعه نشانهها بهطور هومزیوان در سوطوح
یختلفی از نمایش حضور دارن و تونا ی نا یی نن ه ین
دی ان غلبه

ه گه وا ،یکوی از عناصو بو

د ،و ب خی بهطور لی حذف ییگ دنو  .توادوش ووزان )1968( 8سوازد،
1
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نظام نشانهای را ه در نمایش صحنهای دخال هستن  ،ب ییشمارد (اسوتالن .)29 :1382 ،او
ی تق است اینها عناص ی هستن

ه درساخت بافت یک نمایش صوحنهای دخاول بوود ،و

بهاجبار هن ام ب رسی بافت و تأثا آن در تونا ی نا ییبایست یورد ب رسی ع ار گا ن  .ایوا
با همة این تفاسا و یورد نقش زبان و بافت در تونا ی نا ،عنص دی ی ناوز در ی نابخشوی
حائز اهمات است و آن این حقاقت است ه اطوعاتی ه از جهان خارج به دست ییآی ،

اطوعاتی ف دی است و از ف دی بوه فو د دی و یت او اسوت (گواردن )2013 ،1؛ بوه عبوارت
دی  ،بافت یازی خارج از ساختار ذهن اف اد ناست و تفسا اف اد از یوع اتهای اجتماعی
در حال وعو از ف دی به ف د دی

یت ا است و حتوی یمکون اسوت بوا سووگا ی و عقایو

شخصی هم ا ،باش ( انچ .)1988 ،2در واع  ،در وجهی دی

از دریافت ی نی بایو گفوت

ه این تفسا خوانن گان از یتن است ه یاان عناص یختلف بافت ارتباط ب ع ار

د ،و به

آنچه ه ذهن بای دربارة یتن دریاب  ،سازیان ییبخشو و دریافوت آن را تسوهال یوی نو .
این نکته ه خود ادعایی ب اهمات شناخت در تفسا یک یوع ات است ،عوانونی را یوادآور

ییشود ه وان دایک از آن با عنوان عانون نسبات زیانه 3نام ییب د .عانون نسوبات زیانوه بوه

این نکته ییپ دازد ه یخاطبان به یه یازان از روابطی ه یاان الیههای یتنی ب ع ار اسوت،
عناص ی از بافت را ه در تونا ی نا نقش دارن  ،ادراک یی نن یا ایون وه بافوت را فاعو
آن ییدانن  .این عایلی است ه انزایاً شناخت ف د را در ای ی ناسازی درگا یی ن  .انبتوه
این یوضو

ه به یوه یاوزان یخاطبوان ینبو اطوعوات را بو ای اسوتناد بوه آن ب ذی نو ناوز

یوضو یهم دی ی است (اس ارک 4و رپ )2011 ،5زی ا استناد بوه ایون عناصو اسوت وه
تونا ی نایی خاص از یتن خاصی را یمکن ییسازد.
ایا دخانت عنص شناخت ف د در ی ناسازی نکتة دی ی را ناز خواط نشوان یویسوازد و
آن این ه نهتنها یک یتن ییتوان باش از یک بار در ذهن یخاطب باز توناو و ی نوا شوود
بلکه بیشک در ذهن یخاطبان یختلف ناز ی انی یتفاوتی را تونا خواه

و د .بوه عبوارت
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دی  ،یتن در ت اب با بافتی ه در آن ع ار ییگا د ،نشانههوایی را در اختاوار یخاطبوانش
ع ار ییده  ،و از آنجا ه انسان یوجودی ی ناساز است ،در ب خورد با این نشانههوا آنهوا را
ب اساس دانش پاشان خود تفسا

د ،،به تونا ی نا ییپ دازد.

در پایان بای گفت ه پژوهش حاض در نظ دارد با اهش نقش زبان در ایجواد پاونو
یاان اجزای یوتن و بافو ت یووع اتی بوه ب رسوی ایون نکتوه ب و دازد وه یوه یاوزان از ی نوای
تونا ش  ،ییتوان ناشی از زبان و یه یازان ناشی از بافوت یووع اتی در یوک اجو ا باشو  ،و
این ه آیا در نبود یا اهش ارجاعات زبانی ،بافت ییتوان به ح ی ع رت گا د ه توناو
ی نا در یخاطبان را تحت اختاار خود ع ار ده یا نه .پژوهش حاضو بو ای دسوتاابی بوه ایون
ای  ،یتنی را ه تا ح ود زیادی فاع ارجاعات زبانی ییباش بهصورت سم ی و بصو ی در
دو بافت یختلف به دو گ و ،از یخاطبان ارائه داد ،است تا ب اساس آن بوه سوئواالتی پاسوخ
دهن

وه نشوان خواهو داد یخاطبوان در تفسوا یوع اوت و در یواجهوه بوا یتنوی وه دارای

مت ین ارجاعات است به یه یازان با تکاه ب بافت ،حتی زیانی وه شوای خوود بافوت هوم
ارتباط یحکمی با زبان یتن ن ارد ،به تفسا یتن ب اساس بافت آن خواهن پ داخت.
 .2نمونه و روش

این پژوهش از نحاظ ه ف یک پوژوهش بناوادی و از نحواظ روش جمو آوری اطوعوات،

یک پژوهش آزیایشی با طو ح پو آزیوون اسوت .نمونوة یوورد ب رسوی شوایل  32نفو از
دانشجویان ییباش

ه بهصورت تصادفی از یاان  200نفو انتخواب و در دو گو و16 ،نفو ،

بهصورت تصادفی ع ار گ فتن  .به هو یوک از گو و،هوا فالموی نشوان داد ،شو

وه از نظو

یوضو و دیانوگ یشابه ایا در بافتهای یتفاوتی اج ا ییش  .فضای پخش فالم ب ای هموه
گ و،ها یکسان و بهصورت گ وهی انجام گ فت .پ
خواسته ش به سئواالتی دربارة فالم پاسخ دهن .

از اتمام نموایش فوالم از دانشوجویان
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 .3ابزار

ب ای سنجش تأثا بافت یوع ات ب یخاطبان ،فالمی ب اساس نمایشنایة ین اورالپوی هسوتم

است و گفت و یاان آنها بهصوورت تکو ار ویوی یوی-

تهاه ش  .این یتن دارای دو بازی

باش و تنها در ین ین یورد این تک ار یختل یویشوود .یوتن بوه گونوهای انتخواب شو  ،وه
مت ین ارجا به دانش زیانه یا بافت یوع ات را داشته باش  .این یتن با بوازی ان یکسوان و
در دو یوع ات ،فضای سفا یا فق ان بافت ،و فضای خانه ه یوع اتی عانوی اسوت بوه اجو ا
درآی  .پ

از تماشای فالم ،بهینظور اطوو از تفسوا دانشوجویان از آنهوا خواسوته شو بوه

سئواالت پ سشنایهای دریورد فالم پاسخ دهنو  .ایون سوئواالت پژوهش سواخته و از نظو
یحتوایی ب اساس نظ یتخصصان و با توجه به یحتووای یوورد ب رسوی طو ح شو ،انو  .ایون
پ سشنایه شایل یهار سئوال است ه سئوال اول به ب داشوت یخاطبوان از بوازی ان شوایل
ت اد و یاهات آنها ییپ دازد .سئوال دوم دررابطه با ارتباطی است ه یاان بازی ان ب ع ار
است .سئوال سوم به بافت فازیکی ه یاج ا در آن رخ ییدهو  ،پ داختوه و سوئوال یهوارم
ادراک یخاطبان را دربارة لات فالم جویا ییشود .در ابتو ا و بو ای ب رسوی تفواوت یاوان
بافتها ،پاسخ آزیودنیها به سئوال سوم ه بهطور یستقام به بافت ییپ دازد ،یورد ب رسوی
ع ار ییگا د .به این ینظور ،پ

از تکمال پ سشنایه ،پاسوخهوای آزیوودنیهوا بوهصوورت

اسمی طبقهبن ی ش  ،و توسط ن مافزار آیاری  SPSSتحلال ش  .بو ای ب رسوی ی نویداری

تفاوت بافتها از آزیون آیاری ( χ2یجذور ا) استفاد ،ش و بو ای ب رسوی روابوط دی و

عناص بافت یوع ات ،آزیون آیاری همبست ی رو اس ا ین به ار گ فته ش  .در پایان ناز با
استفاد ،از رگ ساون نوجستاک به ب رسی نقش عناص بافوت یوع اوت و توأثا هو یوک در
شکلگا ی ی نا پ داخته ییشود.
 .4نتایج و دادهها
ب ای ب رسی تأثا بافت یوع ات در ب داشت آزیودنیها ،به ب رسی ی نیداری تفواوت یاوان
دو گ و ،پ داخته ش

ه ف اوانی پاسخ آزیودنیهای دو گ و ،به ش ح زی ییباش .
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جدول  :1آزیون خی دو در ج ول توافقی  22یاان گ و ،و یکان
یکان

گ و،های آزیایشی
جم

جم

یکان یشخص

یکان یبهم

فالم در یکان یبهم

4

12

16

فالم در یکان خانه

12

4

16

ل

16

16

32

ل

ینانچه در ج ول فو یشاه  ،ییشود ،آزیودنیهای گ و ،اول ه یاج ای فوالم را در
یوع ات یبهم ی نی در یقابل دیوار سفا ب ون ارجا تماشا د،ان  ،باشت تمایل داشوتن توا
ه بازی ان در آن حضور دارن و متو تفسوا ی دربوار ،یکوان

ش ایطی را توصاف نن

وعو آن ارائه دهن ؛ حال آن وه گ وهوی وه فوالم را در یوع اوت دوم ی نوی خانوه تماشوا
ه روی اد را در عانب یکان یشخصی تفسا

د،ان  ،تمایل باشت ی دارن

نن  .در ج ول

زی  ،ی نیداری تفاوت یاان این دو گ و ،عابلیشاه  ،ییباش .
جدول  :2ج ول ی نیداری تفاوت یاان دو گ و،
ارزش

درجة آزادی

ض یب فای پا سون

4/571

1

حجم نمونه

32

 .aیحاسبات ب اساس ج ول 2x2

b

سطح ی نیداری
(دو داینه)
0/033

1

 .bهاچ خانهای نبای ف اوانی مت از  5داشته باش  .ح اعل ف اوانی عابلیشاه  ،ب ای ه خانه  7/00ییباش .

با توجه به آنچه در ج ول  2یشاه  ،یویشوود ،یویتووان گفوت یاوان دو گو و ،از نظو

تفاوت در پاسخگوویی بوه یکوان فوالم تفواوت ی نویداری وجوود دارد (،df=1 ،χ2=4/571
.)p=0/033
1

ب اساس عانون تج بی ،اگ در آزیون خی 2درجات آزادی یساوی یک باش  ،ف اوانیهای یورد انتظار تمام خانههای ج ول بایو

یساوی یا بزرگت از  5باش  .هن ایی ه درجات آزادی بزرگت از  1باش  ،ف اوانی یورد انتظار  80درص از خانهها بای یساوی
یا بزرگت از  5باش  .ینانچه این ش ایط ف اهم نباش و ایکان ت اب طبقات وجود ن اشته باش  ،بای از آزیون فاش استفاد ،و د

(دالور.)595 :1375 ،
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ایا یوضو دی ی ه در پاسخ آزیودنیها یشاه  ،ش  ،پ داختن به یکان فالم بوهطوور
عانی و نامگذاری آن در عانب فضایی ی ان است ه بخش دی ی از تحلاول دربوارة بافوت
یوع ات این فالم را تشکال ییده  .نتایجی ه از ایون بخوش بوه دسوت آیو  ،در جو ول 3
یشاه  ،ییشود.
جدول  :3آزیون خی دو یاان گ و ،و نامگذاری یکان
نامگذاری یکان
فاع یکان

خانه

وس

ساختمان

پااد،رو

ل

11

2

1

1

1

16

4

12

0

0

0

16

15

14

1

1

1

32

فالم در یکان
گ و،های

یبهم

آزیایشی

فالم در یکان
خانه
جم

جم

ل

نکتهای ه در ج ول فو عابلتأیل اسوت ،داینوة توصواف یکوانی خواص بو ای بافوت
یوع اتی است ه در فالم دی  ،ییشود .با توجه به ج ول ،آزیوودنیهوایی وه فوالم دوم را
ن ا،

د،ان در نامگذاری یکان به دو صورت عمل یی نن  :ب خی با ع م اشار ،به یکانی
وه پاسوخ باشوت آزیوودنیهوا را

ی ان یتن را فاع یکوان ی وان دانسوتهانو  ،و ب خوی دی و

درب ییگا د ،از خانه بهعنوان یکان فالم نام ب د،ان  .این در حانی است ه گ وهی ه فالم
را در بافت یبهم تماشا

د،ان نهتنها تمایل باشت ی داشوتن

وه یوتن را فاعو یکوان ب اننو

بلکه در نامگذاری یکان ،بافت یوع ات آن را به یکانهای یختلف ت موام داد،انو  .جو ول
زی نتایجی را ه از این بخش به دست آی  ،نشان ییده .
جدول  :4ج ول ی ناداری تفاوت یاان دو گ و،
ارزش

درجة آزادی

سطح ی نیداری (دو داینه)

ض یب فای ا سون

9/804

4

0/044

حجم نمونه

32

a

 6 .aخانه ( )%60نبای ف اوانی مت از  5یشاه  ،شود .ح اعل ف اوانی عابلیشاه  ،ب ای ه خانه  5/00ییباش .
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با توجه به آنچه در ج ول  4یشاه  ،یویشوود ،یویتووان گفوت یاوان دو گو و ،از نظو

تفواوت در نوامگوذاری یکوان در فوالم تفواوت ی نویداری وجوود دارد (،df=4 ،χ2=9/804
.)p=0/044
نکتة دی ی ه در این پژوهش یورد ب رسی ع ار گ فت ارتباطی اسوت وه یویتوانو
یاان عناص بافت یوع ات در عانب سئواالت یط حش  ،وجود داشته باش و این ه آیا یی-
توان ارتباطی یاان این عناص و درک آزیودنیها از آنچوه در فوالم روی داد ،یافوت یوا نوه؛
ب ای سنجش رابطة یاان عناصو از آزیوون همبسوت ی رو اسو ا ین اسوتفاد ،شو

وه نتوایب

بهدستآی  ،در ج ول زی عابلیشاه  ،ییباش .
جدول  :5همبست ی یاان عناص بافت یوع ات ()N=480

* همبست ی با ی نیداری در سطح ( 0/05آزیون دو داینه)
** همبست ی با ی نیداری در سطح ( 0/01آزیون دو داینه)

نتایب بهدستآی  ،نشان داد ه بان گ و،های یختلف و ادراک فضای فوالم همبسوت ی
ی نیداری وجود دارد؛ دو گ و ،از نظ تفسا ی ه دربارة فضای فالم داشتهانو  ،در جهوت
عک

یک ی

ع ار دارن  .همچنان یاوان فضوا و یکوان ناوز همبسوت ی ینفوی و ی نویداری

وجود دارد به این ی نی ه ه یه آنها فضا را باشت یبهم دانستهان  ،مت آن را نوامگوذاری
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د ،و یا در وجهی دی  ،ه یه آنها از یکانی ی ان جهت نامگذاری یکان فوالم اسوتفاد،
د،ان  ،تمایل باشت ی داشتن
یورد دی

ه یاج ای فالم را یت لق به فضای خاصی ب انن .

ت اد شخصاتهایی است ه توسط آزیودنیها تشخاص داد ،شو  ،اسوت.

نتووایب نشووان داد بووان ب داشووت آزیووودنیهووا از ت و اد شخصوواتهووای فووالم و ادرا ووی ووه
آزیودنیها از یاج ای فالم داشتهان  ،همبست ی ینفی و ی نیداری وجود دارد به ایون ی نوی
ه آیا شخصاتهای حاض در فالم شخصاتهایی حقاقی یا یجازی هسوتن و آزیوودنیهوا
آنها را در فالم یک نف یا دو نف تشخاص داد،ان  .در پایان ناز نو ارتبواطی وه یاوان آنهوا
ب ع ار ش  ،در سه حانت ارتباط درونی با خود ،ارتباط و بیارتباطی سنجا  ،ش  .نکتة دی
این ه بان یوع ات اف اد با نحوة ارتباط یاان آنها و ادرا وی وه آزیوودنیهوا از آنچوه رخ
ییده دارن  ،همبست ی یثبت و ی نی داری دارد .در پایان با توجه بوه ایون نتوایب یویتووان
گفت تق یباً بان همة یت ا های بافتی به غا از دو یت ا فضا و یکان ه شای باشت ین پاونو
را با بافت یوع ات در فالم دارن  ،با ادراک آزیودنیها از فالم همبست ی ی نیداری وجوود
دارد.
در پایان به ب رسی تأثا عوایل بافت یوع ات ب شکلگا ی ادراک آزیودنیها پ داخته
ییشود ه نتایب آن در ج ول زی عابلیشاه  ،ییباش .
جدول  :6نتایب تحلال یت ا های ی نیدار در رگ ساون نوجستاک
F

df1

df2

سطح ی نیداری

الیبادای ویلک
ت اد

0/497

30/375

1

30

0/0001

یوع ات

0/605

19/594

1

30

0/0001

ارتباط

0/760

9/469

1

30

0/004

فضا

0/927

2/356

1

30

0/135

یکان

0/942

1/862

1

30

0/183

با توجه به نتایب بهدستآی  ،،ییتوان گفت ب داشت آزیودنیهوا از ت و اد بوازی ان و
یوع ات آنها به این ی نی ه شخصاتها واع ی هستن یا یجوازی و ارتبواطی وه یاوان آنهوا
ب ع ار است ،به ت تاب باشت ین نقش را در شکلگا ی تفسا آزیوودنیهوا از آنچوه در فوالم
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رخ داد ،داشتهان ؛ ایا این رابطه یاان دو یت او فضوای فوالم و یکوانی وه فوالم در آنهوا رخ
ییده دی  ،نش .
 .5نتیجهگیری و بحث

با توجه به نتایب بهدستآی  ،در پژوهش حاض ییتوان گفوت آزیوودنیهوا در ب داشوت از

بافت یوع ات عمویاً به دو صوورت عمول و د،انو  :یکوی تفسوا بافوت یوع اوت در عانوب
فضایی یشخص و اشار ،به یکانی ی ان ه روی اد در آن رخ یویدهو و دی و ی توصواف
آن در عانب یک یوع ات ب ون اشار ،به ش ایط یکانی ه یتن در آن اج ا ییشود .با توجه
به این نتایب ییتوان گفت در صورتی ه یتن فاع ارجاعات خاصوی باشو  ،آنچوه پا ایوون
یتن بهعنوان بافت یوع ات آن شکل ییگا د ییتوان در تفسا ی وه آزیوودنیهوا از یوتن
دارن تأثا گذار باش  .در واع بای گفت ع م وجود ارجاعات یتنی ه بتوانو بوا توجوه بوه
پاشانة آزیودنیها تفسا شود یوجب ش  ،این آزیودنیها تمایل داشته باشن آنچه در اجو ا
بهعنوان بافت یوع ات یتن دی ،ان به یتن ت مام داد ،و یوتن را ب اسواس بافوت یوع اوت آن
تفسا

نن  .این ای نشان

حقاقت دی ی است و آن این ه ح وت عناصو توناو ی نوا

یاان یتن و بافت یوع ات آن یک ح ت دوسویه بود ،ه این ای زیانی عط اوت باشوت بوه
خود ییگا د ه دی  ،ییشود آزیودنیهایی ه در یوع ات اول یوا ابهوام عو ار داشوتن در
پاسخ به سئوانی ه یوع اوت بوازی ان را یشخصوی یوی و د بوهجوای اسوتفاد ،از یوع اوت
یکانی ،ش ایط را با استفاد ،از روابطی ه در آن رخ ییده توصاف یی ننو و یکوانی را
ه ییتوان یاج ا در آن رخ داد ،باش  ،نادی  ،ییگا ن  .بهعنوان یثال ،آزیوودنیهوا بو ای
پاسخگویی به این سوئوال از توصوافاتی یوون «یووع اتی غا طبا وی» و یوا «یوع اوت رعاوب»
استفاد،

د،ان  .بخشی دی

از پاسخها ناز به تحلال روانشناسانة یوع ات پ داختهان  .انبتوه

ب خی از آزیودنیها ناز ب ای تفسا دست به ساخت یوع اتهایی زد،انو

وه هواچ ارجوا

خاصی به آن داد ،نش  ،است .این درحانی است ه گو و ،دوم باشوت تمایول داشوتن توا در
پاسخهایشان یاج ا را در یکانی واع ی تفسا

نن  ،یکانهایی ه عانات باشوت ی در آن بوه

یشم ییخورد .در رابطه با نامگذاری یکان بای گفوت آزیوودنیهوایی وه فوالم را یحواط
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خانه تماشا

د ،بودن نهتنها بهطور ی نیداری فضای فوالم را یوک فضوای واع وی ارزیوابی

د ،بودن بلکه بهطور ی نیداری آن فضا را به خانه ت با
عک

آن در فالم دی

د،ان  .این نکتهای اسوت وه

یشاه  ،ییشود .در این فالم ،ارجاعوات بافوت یوع اوت تق یبواً در

ح صف ییباش و هاچ ارجاعی در آن وجود نو ارد وه آزیوودنیهوا را بوه بافوت خاصوی
ه ایت ن  .درواع این خأل در بافت یوع ات در نار خأل ارجاعات یتن ،آزیودنیها را بوا
نوعی ابهام در تفسا یوع ات یواجه ساخته است .ب این اساس است ه آزیودنیها بوهطوور
ی نیداری باشت به ب رسی روابط پ داختهان و در یواردی ه به یکان اشار ،ش  ،،ب داشت
آزیودنیها از پ ا ن گی باالیی ب خوردار است .ایا در همان آشفت ی تفسوا ناوز یویتووان
تأثا ه ین ان ک از بافت یوع ات را در تفسا آزیوودنیهوا یشواه  ،و د و ایون زیوانی
است ه آزیودنیها در یواجهه با ابهام در فضا و یتن این فوالم دسوت بوه ی ناسوازی زدنو ،
تفسا های یتفاوتی از یکانهایی ه این یاج ا ییتوانسته در آن روی ده و انبتوه بوا دیووار
سفا

ه بافت یوع ات آن را تشکال یویدهو همخووان باشو  ،فضواهایی یاننو سواختمان،

پااد،رو ،و یا وس درس ه به آنها اشار ،ش  ،است .در واع بای گفت آزیودنیهای این
پژوهش ناز یون دی

یخاطبان در تفاسوا خوود اغلوب بوه اطوعوات اوناوهای وه در یوتن

وجود دارد اشار ،یی نن  ،حتی زیانی ه این اطوعات ان ک یا یتنواع

اسوت (اربو ین 1و

همکاران.)2010 ،
ایا در همبست ی یاان عناص  ،اگ ب رسی رابطة یاان گ و،های پژوهشی و فضا ه پاش
از این از آن صحبت ش  ،نار گذاشته شوود ،یویتووان گفوت بواعی عناصو یوورد ب رسوی
عناص بافت یوع ات هستن  .با توجه به نتایب بهدستآیو  ،یویتووان گفوت عناصو ی یاننو
ت اد بازی ان ،یوع ات و ارتباط یاان آنها ه هم ی وابسته به شخصاتهوا هسوتن از نظو
یحتوایی با هم در ارتباطن و عناص ی ه در یک بافت از نظ یحتووایی یکسوان هسوتن در
ساختار لی بافت و ی نایی ه ییتوان انتقال ده با هم همکواری داشوته و هو یوک بنواب
سهم و نقشی ه ییتوان در شکل دادن به لات اث داشته باشو بوه آن یفهووم یویبخشو .
رابطة ینفی ت اد بازی ان با دی

عناص ی وه از آنهوا یواد شو یویتوانو توأثا ب داشوت
O' Brien
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آزیودنیها از یوع ات را در ادراک آنها از ت اد سوانی وه درگاو یواج ا هسوتن  ،نشوان
ده و یا عک

آن ب داشت آزیودنیها از ت اد بازی ان ،آنها را به سوی تفسوا یوع اوت

به یک یوع ات درونی ه ایت

د ،است ،یوع اتی ه ییتوان به تفاسا ی یوون یجوازی

دانستن شخصاتها یا یک رابطة درونی ینج گ دد .ه ین بای به این نکته ناز اشوار ،و د
ه باشت آزیودنیهای گ و ،دوم ارتباط یاان دو شخصات را یختل ارزیابی

د،انو حوال

آن ه پاسخ آزیودنیهای گ و ،اول با پ ا ن گی یکسان به سه یوع ات پاسخ داد،انو
این ای ییتوان ناشی از این باش

وه

ه وجود بافت یوع ات عانی یوجب ش  ،تا آزیودنیهوا

انتظار دیانوگهوای عانوی تو ی را از بوازی ان داشوته و در یواجوه بوا ینوان دیوانوگهوای
یکنواخت و تک ارشون ،ای آن را فاع ارتباط ب انن .
آخ ین نکته و شای جانبت ین نکتهای ه در اینجا یورد ب رسی عو ار یویگاو د نقشوی
است ه ه یک از عناص در شکلگا ی تفسا آزیودنیها از فالم ییتوانو داشوته باشو ،
نقشی ه بیشک آگاهی از آن ییتوان راهنموای شایسوتهای بو ای انتخواب عناصو باشو ،
انتخابی ه ییتوان

ار د درست آنها را در انتقال ی نی و ایجاد تأثا دنخوا ،یخاطب بوه

هم ا ،داشته باش  .نتاجة دی

آن آگاهی از ع رت نشانهها در ت اب بافت یوع ات اسوت،

و این ای را ناز روشن خواه

د ه این عنص با توجه به ویژگویای وه در خوود یسوتت

دارد یه عایلی را در اث تحتتأثا ع ار ییده
پا ا

ه حضورش ییتوان ب دی

عناص غلبوه

د ،و به آنچوه در اثو رخ یویدهو ی نوا بخشو  .در ب رسویای وه در ایون پوژوهش

صورت گ فت یشخص ش

ه ت اد شخصاتها ،یوع ات آنها و ارتباطی ه با هوم دارنو

به ت تاب باشت ین اث را ب شکلگا ی تفسا یخاطبان داشته است با این ه آزیوودنیهوا بوه
تفاوت فضا و یکانی ه بازی ان در آن حضور داشتن حساسات نشان دادن ایوا در تفسوا
نهایی شان یوا بوه عبوارتی آنچوه از یوضوو فوالم دریافتوهانو  ،نقوش ینو انی را بوه ایون ایو
اختصاص ن اد،ان  ،گویی آزیودنیها تمایل داشوتن در تفسوا خوود باشوت بوه بوازی ان و
آنچه یاان آنها در ج یان است تکاه نن تا آنچه به پا ایون آنها شکل ییده
یی توان نشان

این نکته باش

ه ایون ایو

ه شای افو اد در تفسوا یوک یوع اوت باشوت از آن وه بوه

عوایل یحاطی توجه داشته باشن  ،به آنچه یاان بازی ان در ج یوان اسوت توجوه دارنو  .در
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واع شای این نتاجه را بتوان این گونه تفسا

د ه شای ارجاعات یتن به فضا و یکوان از

نظ صورت به تفسا آزیودنیها شکل ییده ایا یحتوای تفسا آنها باشت ب اسواس آنچوه
یاان شخصاتها رخ ییده عابلب رسی است .شای این ب داشت را بتووان بوا آنچوه ارسوطو
در باب ت اژدی یط ح

د ،از این رو همخوان دانسوت وه او ی تقو اسوت لاوة هن هوای

نمایش تقلا است و تقلا توصاف
توصاف

دار اشخاص « ،سوانی وه تقلاو یوی ننو

ارشوان

دارهای اشخاص است ( »...زرین وب .)114 :1387 ،در واع بنا به نظ ارسوطو

بازی ان و وم و نش آنهاست ه نمایش را ییسازد و این عناص ینان ب دی

عناص

تشکالدهن ة درام غلبه دارد ه ییتوان آن را یؤث ت ین عنص ب تفسا یخاطبان دانست.
منابع
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