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  چکیده

نظام زبان  دستور  نقش در  گرفته  مند  نظر  در  اندیشگانی  و  بینافردی  متنی،  فرانقش  سه  گفتمان  تحلیل  برای  گرا 

در کارکرد تجربی زبان تجربیات دنیای    شود یمفرانقش اندیشگانی به دو کارکرد تجربی و منطقی تقسیم    شودیم

بیان   زبان  طریق  از  را  خود  مؤلف  کندیمبیرون  که  است  گذرایی  جملة  در  کارکرد  این  فرانقش  ای  محصول  از 

هلیدی برای    رودیماست و برای مشخص نمودن انواع فرایندها در جمله به کار    ازجملهی  امشخصهاندیشگانی و  

ابداع نمود به محیط متن، اصطالح »بافت موقعیت« را  فرهنگی و    اشاره  به ساختارهای  برای اشاره  وی همچنین 

همچنین هلیدی و حسن برای بافت انواع   گی« استفاده کردتأثیر آن بر رفتار و زبان اهالی از اصطالح »بافت فرهن

نیز در نظر گرفتندغزبانی و   به کلیات است،    فصل نوشته شده است  5این پژوهش در    یرزبانی  فصل اول مربوط 

شرایط تاریخی در زمانه سعدی و جامی  در فصل سوم    فصل دوم به مبانی نظری پژوهش اختصاص داده شده است

شده   داده استنگاشته  تحلیل  و  توصیف  به  چهارم  فصل  در  می،  پرداخته  نتیجه ها  پنجم  فصل  در  و  گیری  شود 

منابع    ایمنموده از  استفاده  با  حاضر  پژوهش  تحلیلیاکتابخانهدر  روش  با  و  تصادفیِ    -ی  انتخاب  از  پس  آماری 

بسامد تکرار آنها، به تأثیر  یی که در موضوع بین گلستان و بهارستان مشترک بودند و تعیین  هاحکمتحکایات و  

آن در این    بازنمودبرای تبیین رابطه بافت و    درواقع  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی( در زبان دو اثر پرداختیمبافت )

بافتی   الگوی  از  کردیم نقش   شناسیزبانمتون  استفاده  از    گرا  قسمتی  مقایسة  اول  یباچهددر  باب  اثر،  دو  های 

بهارستا  سوم  روضة  با  پنجم  گلستان  روضة  و  گلستان  پنجم  باب  بهارستان،  نخست  روضة  با  گلستان  دوم  باب  ن، 

ی دو اثر به این نتیجه رسیدیم که وجه غالب این دو اثر تعلیمی وجه خبری است و  ها خاتمهبهارستان و قسمتی از  

به این ترتیب به توصیف موضوعات و    اندبردهی، مادی بیشترین استفاده را  ارابطهدر فرایندهای فعلی از فرایندهای  

در آن موضوعات   رویدادهایی  باب    اند پرداختهیا گزارشگریِ  و  این  فرایند ذهنی در روضه  به  و  بررسی شد  پنجم 

از  یچهنتیجه رسیدیم که   بیان  یسندهنوکدام  به  بلکه یا آن را در    اندنپرداختهیی مستقیم درباره عشق  هاگزارهها 

سپس بر اساس   اندبوده)گلستان( و یا تنها گزارشگر رخدادهایی میان عاشق و معشوق  اند کردهرویدادهایی توصیف 

 ی کردیم  ازخوانبالگوهای بافتی دو متن را 
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 مقدمه

  نوشتارزبانی که در دیرینگی بر    ،صورتگر زبان است  ، نویسندهها، زمانی که  منظمِ واژه  ادبیات یعنی تقابلِ 

 ادبی  یِشکنزبانی از نوعی شالوده   هایی و تمام نوآور   اندازدی طرحی نو درم   با آمیختن با نوشتارچربد و  ی م

بلکه منظورم اتفاقی    کنم؛ی نوین ادبی بیان نم  یهنظر  یک  عنوانبه را    «کنیش شالوده »این  .  گیردی منشئت  

البته    .تا طرحی دیگر بر روی خود انعکاس دهد   کند ی است در بطن زبان، رخدادی که سطحی را مواج م

و   نثر  عمده  یسینثرنوکه  سهم  ادبیات  یانیز  است  را  ایران   از  داده  اختصاص  که    .به خود  نثری  هم  آن 

است خواهان  را  کمال  و  بلوغ  م .  روزگاران  که  زبانِ   داند ی اما  برای  کمال  ادبی چیست؟نهایتِ  که     زمانی 

نیز به پای معنایش برسد و     این پیامکفه صورتِ  تراز با آن و همباشد    یمتقگرانکفه معنا    شود تالش می

باشد هم داشته  وجود  معنا  و  لفظ  ک.  ترازی  دید  باید  کداحال  هنرمند  بوده  دام  آیا  و  نهاده  ارج  را  کفه  م 

  اعال برسد؟مندی که دو کفه ترازویش به توازنِهنر

محک   به  نویسنده  دو  هنریِ  آفرینش  تحقیق  این  فعلی » در  در  »و    «فرایندهای   شناسیزبان بافت 

مقایسه  ی مگذاشته    «گرانقش  از  ما  که  جایی  میهانوشته شود،  سخن  جامی  و  سعدی  و  ی  یل  دلگوییم 

او    برندهشاید برگ  .  جوییمی م گلستان سعدی را    «ِ»ترین شدن باشد که  سعدی به نسبت جامی در این 

طبیعت و روال شاعرانگی آن    درواقع   شودی ماو متجلی    شاعرانهدرباری نبوده است و آنچه در رفتار    رسماً

نیز   و  است  بوده  دارد    رسماًاو  اینکه  دوره  جا  است.  نبوده  متصوف  یا  را  عارف  بارت  روالن  سخن  اینجا 

که  نویسنده  »  :نویسد ی م  بخوانیم  که  تبدیل  روپس وقتی  حزب  عضو  یک  به  همیشه  برای  و  کند  ی 

مانند که به دور از قدرت باشند و تنها به  ی م وشتار ادبی  در صورتی ن   هاآن .  ناپایدارند [...  یشهانوشته ...]شود

یی اخالقی سروکار  کوتاه سخن آنکه ما با نوشتارها.  روند ی مصِرف حضور نامرئی تعهدشان سیاسی به شمار  

 . (52: 1378) «نجاتی همگانی است کنندهدلگرمتصویر   ی وجوجستدر ...  هاآن  نویسای داریم که وجدانِ
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کنار   گفتمان« ویژگیدر  »تحلیل  چون  دیگری  مباحث  زبان،  بنیادی  می  1های  اصطالح  مطرح  شود. 

به کار برد. مقصود وی از این اصطالح بررسی    1952در سال    2هریس تحلیل گفتمان را نخستین بار زلیگ  

با    ویژه به و    3گرانقش  شناسیزبانو در کاربرد آن بود. پس از ظهور    جمله  ازتر  های بزرگزبان در ساخت

تحلیل گفتمان وارد مرحله نوینی شد. این سطح از تحلیل، پس از بررسی    4کاربست نظریات مایکل هلیدی

مت و  میجمله  گفتمان  بررسی  به  متن ن  ترکیب  حاصل  معنا  این  در  گفتمان  سیاسی،   5پردازد.  بافت  با 

است. فرهنگی  و  جغرافیایی،    اجتماعی  تاریخی،  شرایط  به  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  بافت  اصطالح 

 پردازد. اجتماعی متن می

  بهارستانته است و  ی قرن ششم و هفتم زیساثر سعدی ملقب به شیخ اجل است که در فاصله   گلستان

 است.نوشته شده قرن نهم در    ،طریقت نقشبندیه مان جامی، خلیفة اثر عبدالرح

های قرن  در  ترتیب  به  جامی(  بهارستان  و  سعدی  )گلستان  بررسی  مورد  متن  نهم    دو  و  در  ششم 

اگر این    فکری تقریباً مشابهی تعلق دارند. -موضوعی واحد )تعلیم و تربیت( نوشته شده اند و به سنت ادبی

اثر را نمایندة گفتمانی واحد  بدانیم مسئله این است که این گفتمان در طول چند    -تعلیم و تربیت  -دو 

قرن چه تغییراتی کرده و بافت فرهنگی هر یک از این دو متن چه تأثیری بر زبان آنها داشته است؟ عالوه  

 قیت و عدم موفقیت آنها موثر بوده است؟ بر این کاربرد نحویِ افعال در این دو اثر تا چه اندازه در موف

 پژوهش   هایپرسش -1-1

  گیردمی  شکل  آنها  بر  گوییپاسخ  برمبنای  تحقیق  اساس   که  شودمی  مطرح  دقیق  یسؤاالت  مسئله  بیان  با

 است:   قرار  این  از  که

  یاهمشخصه   و  است   داشته  بهارستان   و  گلستان  زبان  بر  ثیریأت  چه  فرهنگی  و  اجتماعی  ،سیاسی  بافت  .1  

 سیاسی،  بافت  دهندهنشان  توانند یم  حد   چه  تا  بررسی  مورد  متون  در  پیرامونی(  عناصر  و  )وجهیت  زبانی

 ؟   د نباش   متن  دو این   عصر  فرهنگی  و  اجتماعی

 هم دارند؟ این دو اثر بر اساس فرایندهای فعلی چه تفاوتی با .2

 پژوهش  هاییه فرض -1-2

  دارد   مستقیم  تأثیر  متن  بر  فرهنگی  بافت  ،هلیدی  یگراقشن  شناسیزبان   رویکرد  اساس   بر  یک:  فرضیه  . 1

  د.نپذیری م  یرتأث  خود  عصر  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  بافت  از  بررسی  مورد  متون  زبانی  یهامشخصه   و

 
1.Discourse Analysis  
2.Zelig Harris  
3.Functional Linguistics  
4.M.A.K Halliday  
5.Text  
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 دارند.  هم  با  معناداری  تفاوت  فعلی  فرایندهای  اساس   بر  اثر  دو  این  :دو  فرضیه  .2

 اهداف پژوهش -1-3
تأث  . 1 چگونگی  چگونگی    یر دریافت  و  ادبی  اثر  شدن  شاخص  در  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  بافت 

 است.  متن  دوآماری از افعال این   یهازبان براساس نمونه یری کارگاستفاده و به 

 بهارستانو   ستانلگبافت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر متن  شناخت تأثیر. 2

 در این دو اثر.   متندریافت چگونگی تعامل بافت و  . 3

 پژوهش  یشینهپ -1-4

پژوهش رویکردی  اغلب  با  گرفته  سویهیک و    یبعد تک ها  نظر   اند انجام  بیان  بر  متمرکز  اغلب    هاییه و 

  ازجمله . یک اثر خاص هاییژگی مورد نظر هستند تا توصیف و یهاو یا صرفاً اجتماعیات دوره  یشناس سبک

 : اشاره کرد به موارد زیر  توانی آثاری از این دست م

رویکرد    یاس شنسبک »  .1 با  فعل  براساس  کرد  زادهآقاگل فردوس    .(1390)  «گرانقش داستان  عالیه   ،

 . کامبوزیا زعفرانلو، حسین رضویان زعفرانلو، 

احمد  ی کوتاه جالل آل هاداستان فعل در    یشناختسبک زاده و همکارانش در این مقاله به بررسی  آقاگل 

 . از موضوع مورد بحث است یت که حوزه کار متفاو اند پرداخته و صادق هدایت 

رمان  »   .2 سبک  خاموش    هاچراغ من  بررسی  میان   کنم ی مرا  فرانقش  رویکرد    « ییگرانقش فردی  با 

 . ، فائزه وزیرنژادزادهپهلوانمحمدرضا  (.1388)

  حوزه که هم روش و هم  گراستنقش شناسیزبان فردی در بررسی این رمان نیز با رویکرد فرانقش میان 

 . وت استفامت آن تحقیق 

سیامک صاحبی و    . (1389)  «تحلیل انتقادی گفتمان  ةبررسی و نقد روایی گلستان بر اساس نظری »  .3 

 .دیگران

گیرند که  نویسندگان با توجه به ساخت گفتمانی متون و بر اساس الگوی انتقادی ون لیون نتیجه می

با    یهامؤلفه  مقایسه  در  پوشیدگی  بر  مبتنی  بمبت  یهامؤلفه گفتمانی  باالیی نی  بسامد  از  صراحت  ر 

بافت  درواقع .  ند برخوردار با  از سایرسعدی  را  اثر خود  تاریخی و سیاسی  متون ممتاز کرده    زدایی مکانی، 
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شود  ی مهای گوناگون حفظ کرده است. چنانکه مشاهده  ها و در مکاناست و مخاطبانش را در طول قرن

 .پرداخته که متفاوت از پژوهش حاضر است گلستانروایی این مقاله با رویکردی انتقادی به تحلیل و نقد 

 غیاثیان. مریم السادات  .(1379) « معنایی افعال زبان فارسی-ی نحویبند طبقه » .4

در  شناسیزبان   نامه در رشتةیانپااین    کلی  به طور  تحلیل    زمینه   و  به  و  نگاشته شده  فارسی  افعال 

 .متون مورد نظر این پژوهش نپرداخته است

 . مرجان فردوسینسرین فقیه ملک مرزبان و  .(1391)  «گفتمان حکومتی در گلستان سعدی»  .5

اگرچه در ابتدا  .  تحلیل گفتمان حکومتی به بررسی گلستان سعدی پرداخته استاین اثر تنها از منظر  

  ان گلستبه تحلیل حکومتی    مند نظام زند و سعی دارد به شکلی  ی مگریزی    گرانقش   شناسیزبان اندکی به  

آن  تفسیر و تبیین   گلستانتکیه بر خود    با  ها و تنهایره نظ  بااثر  نکردن  یسه  مقا  به دلیل   سعدی برسد لیکن

و تحلیل    گرانقش   شناسیزبان در صورتی که پژوهش پیش رو، با رویکرد دقیق  .  استبعدی  یک در پژوهش  

پژوهش    حوزهاسی عمل کردن در  زبان متن با مورد توجه قرار دادن بافت فرهنگی هر اثر قصد دارد با قی

 د.را به چالش بکش بهارستان خصوص به هر متن، 

 روش انجام پژوهش -1-5

متون   اساس  بر  پژوهش  و  اکتابخانه این  تحلیلیبا  ی  به صورت  -روش  آماری  و  از  یسه مقاتوصیفی  ای 

 عنوانبه   ی شترکجامی حکایات م  بهارستانسعدی و    گلستاناز نثر    .ی دو اثر مورد نظر خواهد بودهاداده 

 . آمد  د ندرخواهها به نمایش یل تحلو به طور آماری و نموداری  شوند ی منمونه انتخاب 

ین شیوه برای درک ماهیت  ترراحت »  چراکه در این پژوهش همچنین روش کلی مقایسه را برگزیدیم  

که یک گفته    تگراس ساختکار مقایسه مبتنی بر این نکته  راه.  یسه آن متن با متون دیگر استمقایک متن 

متفاوت بودن با چیز دیگری که گفته شده یا ممکن بود گفته شود،    واسطه یا نوشته همواره معنایش را به  

 . (149: 1389فیلیپس،   و یورگنسن )  «آورد ی مبه دست 

انتخاب   به این صورت است:  باب اول، باب دوم،    20جامعة آماری در این پژوهش  از دیباچه،  حکایت 

اول، روضة سوم، روضة    ةحکمت و حکایت از دیباچه، روض   20و نیز انتخاب    گلستان   ة باب پنجم و خاتم

  ی هاقسمتبرای  10و خود    10و اعداد زوج قبل از   1به این ترتیب که شمارگان   ؛بهارستان ةپنجم و خاتم 

  1و    ه متن از دیباچ  1است به عالوة  هرکداماز  متن    6  حاصل آن   کهاند  انتخاب شده  هاباباصلی متون در  

شود.  قسمت دیگر از بهارستان انتخاب می  20قسمت از گلستان و    20  درمجموعمتن دیگر از خاتمه که  

 گیرد. این دو کتاب صورت می مشترک یهاقسمتاین انتخاب از  
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 ساختار پژوهش  -1-6
فصل نوشته شده است. فصل اول مربوط به کلیات است، فصل دوم به مبانی نظری    5این پژوهش در  

سوم  تحقی فصل  در  است.  شده  داده  اختصاص  شده ق  نگاشته  و جامی  سعدی  زمانه  در  تاریخی  شرایط 

 ایم. گیری نمودهشود و در فصل پنجم نتیجهها پرداخته می، در فصل چهارم به توصیف و تحلیل دادهاست
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 فصل دوم: 

 پژوهش مبانی نظری 
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 تحلیل گفتمان  -2-1
پا  نو  ی ارشته   توان ی را م  1مشخص نظری پیرامون متن و گفتمان   یهاقالب چارچوبمند در  مطالعات نظام 

آورد حساب  گفتمان»اصطالح  .  به  سال یننخست«  تحلیل  در  مقاله   1951  بار  عنوان   یادر  »تحلیل    با 

زبان«)  زبان  ( Discourse Analysis in Languageگفتمان در  زلیگ هریس از  آمریکایی  معروف  کار    2شناس  به 

 .  ه استرفت

آواها و اصوات و حروف در زبان   از  نتایج مطرح شدن تحلیل گفتمان    مخصوصاً فرا رفتن  از  ادبی  آثار 

و ظهورِ و عم(  کالم) زبان    وتحلیلیه تجز»است.   پیدایش  از  پیش  تا  آن  به  لکرد  تحلیل گفتمان، منحصر   

، در حالی که چنین  شد ی و معنایی کالم در سطح جمله م(  صرف و نحو)  یآوایی، دستور   وتحلیلیه تجز

کاربردِ  مروشی  نادیده  را  زبان  دهه .  گرفتی   مباحث    1970  از  وارد  گفتمان  بعد،    «شد   شناسیزبان به 

نظریه گفتمان است که خط سیر    یهایکی از سرچشمه  شناسیزبان »به این ترتیب    .(21:  1389،  ایشانی)

از   آن  زبان  »تحول  خود   اییدهپد   عنوانبه شناخت  بازتولید  اس شن»به  «  در  و  انعکاس  در  زبان  نقش  ایی 

 . (27: 1391کالنتری، ) «است« مناسبات اجتماعیروابط و 

فیلیپس   و  آورده نیز  یورگنسن  گفتمان  از  مقدماتی  تعریفی  ازاند در  است  عبارت  گفتمان    اییوه ش »  : 

:  1389  ، فیلیپس  و  یورگنسن )«  جهان و فهم آن یا فهم یکی از وجوه آن  ةخاص برای سخن گفتن دربار

نظر  .(18 هدف  بیان  در  نوشته   یهو  »اند گفتمان  نظر:  است    یههدف  اجتماعی  امر  فهم    مثابه بهگفتمان 

 : شوداند، در ذیل ذکر میبسیار مرسومکه   از گفتمان، سه تعریف .(53،  همان) «برساختی اجتماعی

 
1.discourse  
2. Z. Haris 
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 و  اند مربوط از زبان با معناست که اجزای آن به نحوی به هم    یاگفتمان قطعه » .1

 . دف خاصی دارده

اجتماعی .2 بافتی  در  گفتگو  مباشران  تعامل  و  ارتباط    فرهنگی   -گفتمان محصول 

 . است

عملِ .3 به  را  محگفتمان  مقابل  در  کار  یا  گفته  بازنمای    که  متن  یا  گفته  صول 

 .ند یگوی م صوری گفتمان است،  ساختِ

مورد   اولدر  را جابه   ی ااگر جمالت قطعه   ، تعریف  زبان  ه از  به  و  کنید  م جا  بریزید  دیگر    بینید یم 

نم جمالت    نممک.  شودی فهمیده  بتوانید  را    جاشدهجابه است  قطعه  و  دهید  قرار  خود  جای  در  را 

مطلوب به  چرا چنین است؟ باید سازوکاری وجود داشته باشد که این جمالت را به نحو  .  بازسازی کنید 

دهد  ارتباط  گفتمان.  هم  سازوکار  این  جستجوی  عوامل در  از  پیوستگ   شناسان  و  ساخت  پیوند  ی، 

و راه و    کنند ی فکری و غیره صحبت م  یهاگری و بیانگری و چارچوبموضوعی، بیان گونه یا ژانر، آغاز

آنها را کشف و عرضه م  م.  دارند یرسم  اگر داستانی را در نظر بگیرید  این داستان اجزای    ید بینی مثالً 

 .این اجزا و توالی خاص آنها آگاهی داریم از مشخصی دارد، این اجزا اغلب توالی خاصی دارند و ما 

در    پول ی بو    ر، پولداسوادی بو    باسواداهل زبان از مرد و زن گرفته تا پیر و جوان،    گوید ی تعریف دوم م

صورت    ن ارتباط دارند و این ارتباط هم بیشتر از طریق زبافرهنگی با هم    –مختلف اجتماعی    هایموقعیت 

  تواند ی تا چه حد م  کند ی حبت مص؟ وقتی گوینده  افتد ی م اقی  و گفتگو چه اتف  در هنگام ارتباط .  گیردی م

م وقتی کسی دستوری  یا  آغاز کند؟  تا مخاطبش سخن  ادامه دهد  را  اینکه    دهد ی صحبت خود  به  بسته 

بافت اجتماعی  .  رودی اش با مخاطب چیست، انتظار اجابت و یا عدم اجابت مکیست و رابطه   دستوردهنده 

، آشنا یا غریبه  مال عامدر خلوت یا  )مختلف    هاییت که سخنگویان در موقع  دانیم ی مچیست؟  فرهنگی    –

مختلف سخن ساز  های  ذا( با شیوههو قس علی    ،بودن مقام مخاطب  تریینباالتر یا پا  ،بودن طرف گفتگو

 کند. می

زند معطوف  سان سر میمداوم از ان  طوربه کار و عملی که    عنوانبه عنایت ویژه به زبان    ، در تعریف سوم

 .( 13-12: 1391یارمحمدی، ) « های مهم منظورشناسی داردیکی از پایهبر خاص  یدی تأکاست و 

علمی دیگری    یهاجامعیت و نگرش وسیعی است که رشته   ،الزمه تحلیل گفتمان متناز سوی دیگر  

جامعه  در  یشناس مثل  نیز  را  ادبیات  و  سیاست،  و  تاریخ  فلسفه،    . (152-151:  1996ر،  ولفا)  گیرد ی برم، 

کالم، متن ادبی را میانجی روابط بین کاربران زبان، اعم از روابط گفتاری    منزله به تلقی از ادبیات،    گونه ینا

:  1381  ،فاولر و دیگران  ←)ها  ایدئولوژیکی، و نقش و وظایف اجتماعی آن  هایی و روابط مبتنی بر آگاه

 است. ( 84
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اینکه   بیان  نعمتی ضمن  و  زبان  گرایان»نقشایشانی  کاربرد  را  گفتمان  میدانند ی م،  بیان  که  «  کنند 

کوتاهی )نزدیک به دو دهه( این گرایش از    نسبتاًمتوقف نماند و در مدت    شناسیزبان »تحلیل گفتمان در  

مغرب   شناسیزبان متفکران  دیگر  و  دریدا  و  فوکو  متفکرانی چون  به همت  مطالعات  انتقادی،  وارد  زمین، 

 . (71: 1392)  ی شد و شکل انتقادی به خود گرفت«اس جتماعی و سیفرهنگی، ا

 و جامعه زبان -2-2
خود    یژه و: »هر جامعه فرهنگ مادی و معنویِنویسند ی م  گونهینمهاجر و نبوی درباره زبان در جامعه ا

نیازش    را داراست و در چارچوبِ  ایآوردی ا فراهم م رهمین فرهنگ است که مفاهیم و معناهای مورد  ن  . 

 ممکن و  از امکانات معناییِ   یابسته هم   هاییستم، س شوند ی ناها که در چارچوب نظام اجتماعی آفریده م مع

گوناگون    یهامعناها که جامعه در ساحت  بسته. این سیستم هم آورند ی هر نظام اجتماعی را پدید م  یژهو

، و هر  سازدی آن جامعه را م  یژهو  1« ، »پتانسیل معناییبردی و با آن راه به سامان م  پروراند ی م  آن را  خود

و معناهای جدیدی هم که    گیرد ی  معنایی صورت مدر چارچوب این پتانسیلِ  شودی ارتباطی که برقرار م

  الکتیکی میان معنا و ابزار بیانیِ . ... این همبستگی دیگیرند یها شکل مهمین معنا  یهبر پا  شوند ی خلق م

دگرگونی   هر  که  است  چنان  مپتانس  ر دآن،  دگرگونیِیل  به  ضرورتاً  جامعه،  جامعه  عنایی  آن  زبانِ   

نبوی،    «انجامد ی م و  راستا،  :  نویسند ی منیز    .(21-20،  1376)مهاجر  این  از    یاچون »شاخه همزبان  »در 

کنش یشناس جامعه از  دسته  آن  بررسی  به  م  یها«  مبتن  پردازدی اجتماعی  معنی    است  ی که  انتقال  بر 

مشخص، یعنی    بر کنشِ متقابلِ عناصر موجود در هر موقعیتِ  است   ی ، خود، مبتنزبان. این معنی  واسطهبه 

ها و  زمان و مکان برقراری ارتباط، عناصر صحنه ارتباط، آدمیان درگیر در ارتباط، روابِط اجتماعیِ میان ِ آن 

مند  ناصر نقش . بنابراین، برای تبیینِ معنا همه عگیردی ها صورت ممتون مشخصی که ارتباط به واسطه آن 

معن مدارِی و  قرار  محاسبه  مورد  موقعیت  این  در  د گیرنی   نه  ینجاا.  چیز،  همه  است:  آ،  واقعی  که  رمانی، 

. و هایشانهمسانی، استثناها و  هایناهمگونواقعی، دنیایی واقعی و زبانی واقعی، با تمام    یاشنونده   -گوینده

یز مبتنی  چبودن بدهد، چراکه همه    یردستوریغن یا انسانی در کار نیست تا حکم به دستوری بوددیگر ابر

ها و تضادهای اجتماعی و ایدئولوژیکِ موجود  است بر پذیرفته بودن در هر موقعیتِ معین. این زبان تناقض

گروه  گرا  یهامیان  و  اجتماعی  را  فردیِ  هاییش گوناگون  متفاوت  آن  تاباند ی بازم  به  عینی  و  صورت  ها 

 . (19-18 )همان، «دهد ی م

»از یک سو برای ایفای نقش ارتباطی خود به ثبات نیاز    داند که زبان را یک نهاد اجتماعی می  مدرسی

به موازات دگرگون از سوی دیگر،  ناگزیر دچار تغییر  آید ی که در سطح یک جامعه پدید م   هاییی دارد و   ،

 تواند ی ردار نباشد، نمی برخو. اگر زبان از یک ثبات نسبسازدی و خود را با نیازهای زمان منطبق م  گردد ی م

نقش ارتباطی خود را به نحو مطلوبی به انجام رساند و اگر تحول نیابد و برای برآوردن نیازهای ارتباطی  

 
1. Meaning potential  
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م تبدیل  ناقص  ابزاری  به  نشود،  دگرگون  جامعه  نیاز  گرددی تازه  پاسخگوی  خود  که  گویندگان  روز  های 

شناسی زبان مورد توجه واقع شده  است که جامعه زمانی بنابراین مدت .(23: 1390 ،)مدرسی «نخواهد بود

نیز درباره هدف جامعه است بافت خاص  توضیح گونه  تنهانه »  نویسد:شناسی زبان می. سراج  و  های زبانی 

و    دهد.« ان و اجتماع را نیز نشان میرابطه زب  افتد؛ بلکهها در آن اتفاق میاجتماعی است که این گوناگونی

از آن جهت است که  نش اهمیت جامعه زبان  اقلمرو گسترده »اسی  را دربرمیتری  اجتماع    گیرد« ز زبان و 

 . (11-12: 1394سراج، )

 

 نوین شناسیزبان  -2-3
های  بود با هدف توصیف و تبیین سیر تحول زبان  «درزمانی»رویکرد رایج زبان در قرن نوزدهم، رویکرد  

های تجربی  ت کنت بود که تأکیدش بر تقدم روش م اگوس یتیویسزبشری در گذر تاریخ و متأثر از مکتب پو

به    شناسیزبان پردازی فلسفی بود. این نوع نگرش به زبان، نخستین انقالب  و مشاهده و تحلیل بر نظریه 

-گرفت که توانست بین زبانهای ویلیام جونز شکل  در پی پژوهش  1786در سال    یژهوبه رود که  شمار می

سنسکر باستان،  فارسی  شباهتهای  التین  و  رسید یت  نتیجه  این  به  و  بیابد  زبان  هایی  منشأ  که  از  ها 

اوایل قرن بیستم در   ینکهاادامه یافت تا  شناسیزبان اند. این نوع نگرش به زبان در  واحدی سرچشمه گرفته

د بر  انی زبان و تأکیمبنی بر مطالعه همزم  شناسیزبان ر  های فردینان دو سوسور انقالب دومی دپی دیدگاه

اسمیت و  )  بنای بسیاری از نظریات نقد نو شد هاست، شکل گرفت و زمینه و منظامی از نشانه  اینکه زبان 

 . (9:  1367ویلسون، 

دو بعد اساسی و بنیادی    جدید بر اساس نظریات فردینان دو سوسور بنا شده است. سوسور  شناسیزبان

 شناسیزبان، همان  یزمانهم  شناسیزبان .  نمود  مطرح  یشناختزبانرا در مطالعات    2ی درزمانو    1ی زمانهم

ی را  شناختزبان ی  هاپژوهش است. او کانون    4تاریخی  شناسیزبان، همان  یدرزمان  شناسیزبان و    3یفی توص

مطالعات   مطالعات    یزمانهم بر  و  زبان  به  نسبت  انسان  بینش  در  ترتیب  این  به  و  داد   یشناختزبانقرار 

 . (416: 1370روبینز، د )آور اساسی به وجود  ی تغییرات

روند تکاملی خود    شناسیزبان زمانی که  »  کند:گونه بیان میرا این  شناسیزبان دبیر مقدم روند تکاملی  

کند. معرفی  بنا می   شناسیزبان در تعالیم خود شالوده نظری نوینی را در مطالعات    کند سوسور را طی می 

 
1synchronic . 
2diachronic . 
3descriptive . 
4historical . 
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چون   » زمانیهم »  شناسی زبان مفاهیمی  »  « درزمانی«،  تداعی  1« زمانیهمه و  آخری  نوعی  که  کننده 

استهمگانی زبانی  »زبان« .های  بین  تمایز  نیز  و  »گفتار« 2«  نطق«   3،  »قوه  و4و  تقابل    ،  بین  همچنین 

»جوهر«   5»صورت«  »هم 6و  روابط  »جانشینی« 7نشینی«،  و  »دال« 8،  »مدلول«   9،  مفهوم    10و  طرح  و 

فوق ارکان چهارچوب نظری سوسور هستند. آخ  11»نشانه«  بینشرین جمله کتاب  سوسور    الذکر روشنگر 

به   یگانه  »است:    شناسیزبان نسبت  و  واقعی  زبان«  شناسیزبانهدف  محض  مطالعه  از  است    عبارت 

حیطه    .(232:  1916)سوسور،   گفته  این  عواملی    شناسیزبان در  از  فارغ  زبان  محض  و  صرف  مطالعه 

وظیفه و نقش ارتباطی و کاربردی زبان و امثال آن  همچون جامعه و طبقات اجتماعی، جغرافیا، فرهنگ،  

 شناسانیزبانپنداشت. از سوی دیگر    12گرا« درون »  شناسیزبان سوسور را باید    رواین تعیین شده است. از  

آن،   کاربردی  و  ارتباطی  نقش  و  وظیفه  جامعه،  روان،  فرهنگ،  همچون  عواملی  با  ارتباط  در  را  زبان  که 

مقوالت   هاآن شوند زیرا خوانده می  13گرا« »تعالی  شناسانزبان کنند ن بررسی می تحوالت تاریخی، و امثال آ

الذکر  تر غیرزبانی همچون عوامل گوناگون فوق تر، و متعالیتر، بنیادی کلی  هاآنبه تعبیر زبانی را به مقوالت 

او. سوسور    15« ییگراذهن و »  14« گراییکل از »  اند عبارت های بینشی سوسور  دیگر ویژگی  دانند.منسوب می 

نقشی در درون آن    پنداشت که هر کدام جایگاه ویک کل می   دهندهتشکیلاجزاء    عنوانبه اجزاء زبان را  

است   شناختیروان ای ذهنی و  کل بر عهده دارد. وی عقیده داشت که آن »کل« یعنی »زبان«، خود پدیده 

شده . آراء و مفاهیم نظری مطرح ستا  16جسمی«-ای »روان که پدیده   است که تجلی آن به صورت »گفتار«  

 
1panchronic  
2langue  
3rolePa    
4Langage  
5form  
6substance  
7syntagmantic  
8paradigmatic  
9signifiant  

10signifie  
11sign  
12immanent  
13transcendent  
14holism  
15mentalism  
16psychophysical  
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-12و    96-95:  6191سوسور  )  را پدید آورد   1اروپایی«  ساختگرایی»  شناسیزبان از سوی سوسور مکتب  

 .(15-14: 1378مقدم،  به نقل از دبیر 18

آ  شناسیزبان های  به مکتب  اروپا و  اندیشه متعددی که در  از  و  های فردینان دو  مریکا به وجود آمدند 

ال روند  سوسور  به  و  »ساختارگرا«  عموماً  گرفتند،  گفته   هاآن هام  هیچ»ساختارگرایی«  سوسور  در  اند.  گاه 

روند »ساختارگرایی«  2مطالعات خود اصطالح »ساخت« از  او  اما شاگردان  نبرد.  کار  به  برای مطالعات    را 

 . (433: 1378 ،یماظک  دبیرمقدم و) اند غازگر مکتب ساختگرایی دانسته و سوسور را آ خود استفاده کردند 

می  بیان  نیز  نبوی  و  پیش بنیاننوین    شناسیزبان »  کنند:مهاجر  بر  را  خود  فردینان  نهاده های  های 

زمانی  زمانی و قرار دادن مطالعات هم هم   /درزمانیاستوار کرده است. سوسور با طرح دوگانگی    3دوسوسور 

پژوهش  کانون  زبان در  برهای  از  را  زبانی  مطالعات  بررسی رسی شناختی،  به  درزمانی  و  تاریخی  های های 

شناسانه در بینش انسان نسبت به زبان،  معطوف کرد و با ایجاد یک گسست شناخت  زمانیساختاری و هم

او در چارچوب این سرمشق طرح و تبیین کرد، در مقام    آنچهسرمشق نویی را در این حوزه ایجاد کرد.  

کم در حوزه دانشگاهی تغییرناپذیر و  ذشته، دست شتاد سال گ، در طول هشناسیزبان های این نوع  بنیان

پیش قط پرتو همین  در  و  است.  انگاشته شده  بر  نهادهعی  نگرش حاکم  است که  بوده  این    شناسیزبان ها 

سنت در  نخست  که  در    4گراییساخت  دوران،  سپس  تصویری    5زایشی  شناسیزبان و  یافت،  تبلور 

ذره  همگون،  ایستا،  تک گرخردگرایانه،  و  که  ایانه  سوسور  است.  کرده  ارائه  زبان  از  را   شناسیزبان سویه 

نشانه  علم  از  می   6شناسی بخشی  نشانه آینده  مفهوم  پایه  بر  را  آرای خود  نشانه   7انگاشت،  او  نزد  کرد.  بنا 

دال  حاوی  بود  می 8واحدی  تشکیل  را  آن  آوایی  که صورت  مدلول ،  و  و  9داد،  متداعی  ذهنی  تصویر  که   ،

ابت، قطعی و ایستا که به نشانه منش  ثای  ن این دو بود: رابطه ای میاآن بود، و داللت، که رابطه   همراه با

 . (6: 1376مهاجر و نبوی، ) داد«یک بسته اطالعاتی را می 

جمله هاپژوهش اوج   آثار    10زایشی   شناسیزبان   نگره بنیاد  -ی  در    1چامسکی در  زایشینظراست.    -یه 

به   یکی    2یار مع  یهنظرگشتاری ِ چامسکی که  دارد:  نوع ساخت  دو  ؛ ساختژرف معروف گشت، هر جمله 

 
1European Structuralism  
2Structre  
3SaussureFerdinand de   
1structuralism 
5icsGenerative Linguist  
6semiology  
7sign  
8Significant/ signified  
9Signifie/signified  

10Generative Linguistics . 
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یعنی »روابط معنایی و منطقی اجزای جمله« و دیگری روساخت که »شکل خارجی و عینی جمله« است  

 . (7: همان ) جمله نیست  ساختژرف منطبق با  الزاماًکه 

وارد    یمه دوم قرن بیستم در ن  است،  شناسیزبانهای  که از دیگر شاخه 3همچنین »کاربردشناسی زبان

  تردقیق شود. به عبارت  های زبان شد. در چنین رویکردی، به مطالعه معنی پرداخته میقلمروی پژوهش

شود، بخشی از کاربردشناسی زبان  مطالعه رابطه میان صورت و نقش، یعنی آنچه تحلیل گفتمان نامیده می

توان از محققانی  در زمینه کاربردشناسی زبان می  شودمی   معرفی ها  نشانه است که با عنوان مطالعه کاربرد  

آستین یاکوبسن،  ِسرل4مانند  گرایس   5،  برد.  6و  آست نام  زمان  این  سرلدر  سپس  و  کنش  » نظریه    ین 

زبانی«  7گفتار«  مشارکت  »اصول  گرایشِ  و  نهادند  بنیاد  ریخ  را  8را   و   ,79:1983Leech )تند پی 

Renkema, 1993:21 22: 1393ی، به نقل از ایشان). 

 گرا نقش شناسیزبان -2-4
نقشنقش سنت  در  هلیدی  اروپایی،  گرایی  لندن   یژهوبه گرایی  نظام   9مکتب  »نظریه  فرث،    10ساختِ«  -و 

متسیوس  آرای  و  پراگ  مکتب  دارددرب  11همچنین  ریشه  جمله«،  نقشی  »نمای  مقدم،    اره  :  1386)دبیر 

انتشار    1985بار در سال  هلیدی نخستین   .(43 ب12گرا دستور نقش  بر  ایمقدمهکتاب  با  ه معرفی نظریه  ، 

نیز ویراست دوم آن را منتشر کرد. ویراست سوم این    1994خود پرداخت و در سال    منِدگرای نظامنقش

گفتار خود بر  گونه که هلیدی در پیشبا همکاری کریستسن متیسن منتشر شد، و آن   2004اثر در سال  

به    viii:  2004هلیدی و متیسن،  دانست )  یکتاب جدید   ینوعبه آن را    توانی م این ویراست گفته است،  

 . (32: 1394رضایی الکسار،  نقل از 

بخشی به جمالت تحولی عظیم در  بر مفهوم »بافت« و نقش آن در معنا  ید تأک گرا با  نقش  شناسیزبان

زبانسنت   آورد.  رایج  وجود  به  زبانزبانشناختی  حوزة  این  در  »شناسان  گیری  لشک  نگیچگوشناسی 
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