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  سپاسگزاری

های  شائبه اساتید بزرگواری هستم که در تمام سال به ثمر رسیدن پژوهش حاضر را مدیون زحمات بی

آقای دکتر سید ام. نهایت قدردانی را دارم از استاد عزیزم جناب  های فراوان برده عمرم از وجودشان بهره

شناسی که حقیر را در مقطع دکتری  مصطفی عاصی مدیریت محترم پژوهشکده و دیگر اساتید کرسی زبان

کنم از استاد صبور و زحمتکشم سرکار خانم دکتر آزیتا افراشی  به شاگردی پذیرفتند. همچنین تشکر می

نین مراتب قدردانی را از خانم دکتر ام نمودند. همچ که عالمانه و پیگیرانه در پیشرفت پژوهش حاضر یاری

شان در انجام این پژوهش دارم. همچنین از پروفسور الیسن ری )دانشگاه  فاطمه راکعی به پاس همراهی

کویپر )دانشگاه کنتربری(، و دکتر کوروش صابری )دانشگاه سراسری کوئنارد کاردیف(، پروفسور 

گهام( پروفسور دیوید وود )دانشگاه اُتاوا( نهایت اشمیت )دانشگاه ناتیننوربرت کرمانشاه(، پروفسور 

های فراوان و ارائه مطالب علمی بنده را مساعدت فرمودند. همچنین از  سپاسگزاری را دارم که با راهنمایی

سرکار خانم دکتر رستم بیک، جناب آقای دکتر پاکتچی، وجناب آقای دکتر فامیان که زحمت داوری 

به پاس لحظات  های عزیزم در دوره ارشد و دکتری از همکالسی دردانی را دارم.اند نهایت ق شیدهرساله را ک

درنهایت از خانواده عزیز و همسر شکیبا و نهایت سپاسگزاری را دارم.  خوشی که در کنار هم داشتیم

ی اند. برای همه این بزرگواران آرزو فداکارم نهایت تشکر را دارم که در انجام این پژوهش پشتیبانم بوده

  بهروزی و تندرستی دارم.
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 چکيده

هاي  پدیده ایست که در چند دهۀ گذشته توجه پژوهشگران بسياري را در حوزه 8اي واره زبان فرمول

 شناسي، ، روایت، تحليل گفتماننگاري، ترجمه، فراگيري زبان اول و دوم از جمله فرهنگمختلف 

اي  توالي 2ها واره فرمول است. وغيره به خود جلب کرده، اژه، و کاربردشناختيساختوپریشي،  زبان

و به نظر   باشند اند که آماده و از پيش ساخته مي عناصر زبانيها و یا دیگر  پيوسته و یا گسسته از واژه

هنگام شوند و در  طور یک جا در حافظه ذخيره مي شوند، به طور یک جا فرا گرفته مي بهرسد  مي

صورت واحدي کلّي از حافظه بيرون   ستور زبان توليد و تحليل شوند بهجاي اینکه توسط د استفاده به

هاي پُر  و برخي جایگاه 9تُهيهاي  ها داراي تعدادي جایگاه واره از فرمولبرخي  شوند. کشيده مي

ا در حقيقت ه واره گردند. مطالعۀ فرمول هاي خاص تکميل مي باشند که توسط عناصري از مقوله مي

الساعه  بررسي سازوکارهایي است که زبان براي رهایي از تکلف توليد و پردازش عبارات جدید و خلق

هش ضمن معرفي این پدیده و برشمردن انواع آن در زبان فارسي به این پژواین در خود تنيده است. 

تغير )تُهي( خود عمدتاً از اي در فارسي در قسمت عناصر م هاي فرمولواره پردازد که توالي ها مي پرسش

روند، و دليل  کار مي الفظي( به تکنند، در چه معنایي )اصطالحي یا تح چه مقوالت واژگاني استفاده مي

هاي پژوهش با استفاده از  دادهشان چيست.  اللفظي نزد گویشوران نسبت به دگرگفت تحتها  برتري آن

نگاره پردازش دوسطحي مبناي تحليل این هاي زباني و مشاهدات شخصي گردآوري شدند. ا پيکره

و دیگر گویشوران و مراجعه به از شم زباني خود نگارنده ها  ها قرارگرفت و در تحليل آن توالي

روند نشان  کار مي ها به ها در آن فرمولوارههایي که  تنوع بافت. بهره گرفته استهاي فارسي  نامه واژه

فرهنگي تکرار شونده )از جمله احوالپرسي، -هاي اجتماعي ها تقریباً در تمامي بافت دهد که آن مي

خداحافظي، عذرخواهي، تشکر، درخواست، یادآوري، انتقاد، تهدید، شکوه، قول دادن، همدردي 

ها عمدتاً در معناي  هایي از زبان فارسي مشخص گشت که فرمولواره با بررسي دادهرود.  کار مي وغيره( به

هاي اسمي  روندو در قسمت عناصر متغير خود عمدتا از گروه کار مي بهي( اللفظ ) و کمتر تحتاصطالحي 

ها به دگرگفت  ها علت برتري آن اي نهفته در فرمولواره همچنين نيروي مکالمه کنند. استفاده مي

 باشد. شان مي اللفظي تحت
توصيف  ،ساخته يشپ هاي نيمه هاي ثابت، فرمولواره اي، فرمولواره هاي فرمولواره : عبارتها دواژهيکل

  ساختاري، توصيف معنایي

                                                           
1
 formulaic language 

2
 formulae 

3
 open slots 
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 پیشگفتار

در جهت کشف ویژگی  شناسان زبانتالش عمده چامسکی میالدی با ارائه نظریه  1952 از اواخر دهه

محدود به کشف روابط صوری در زبان خصوصاً در سطح  شناسان زبان آثارعمده  شد وزایایی زبان معطوف 

ذشت شدند. اما با گ عمده  بررسی می طور بههای زبان بودند که  جمله گشت. زایایی و خالقیت تنها ویژگی

ای  پیکره شناسان زبانروان شناسان زبان و  ویژه بههای گوناگون  در عرصه شناسان زبانهای  افتهی دههچند 

 های ساختای از زبان را برجسته ساختند که بر مبنای سازوکار تقلید بود. به باور اینان بسیاری از  ویژگی

  از قبل موجود نزد گویشوران بود.  های ساختزبان نه حاصل زایش بلکه حاصل تقلید و به کار بردن 

در حالی وارد قرن بیست و یکم شد که این پرسش از سوی منتقدان ربان شناسی زایشی  شناسی زبان

ها بر آن دارند  که زایشی تأکیدیمطرح بود که آیا گویشوران حقیقتاً از ویژگی زایایی زبان به میزان 

های زبانی بودند نشان  بر اساس پیکره که آن متأخرنوع  یژهو بههای زبانی  کنند. زیرا پژوهش استفاده می

از ظرفیت زایایی زبان  برانگیزی تأملشود به طرز  دادند که آن کاربردی از زبان که در عمل مشاهده می

 .دارد ساخته پیشهای  چشمگیر بر استفاده از الگوهای موجود و عبارت تأکیدیاجتناب کرده و 

ویژه و در  بر این باور است که با دانستن تعداد محدودی قواعد دستوری زبانشناسی زایشی  اگرچه زبان

الساعه تولید کرد و از پس هر موقعیت ارتباطی  خلق طور بهتوان هر عبارتی را  اختیار داشتن واژگان می

های  این رویکرد تمایل به ذخیره کردن زنجیره مقابلهای بشری در  بینیم که زبان برآمد، اما در عمل می

تا بتوانند در صورت نیاز  بجای آنکه توسط دستور زبان و تعامل  خوددارندطوالنی در انباره واژگانی  نسبتاً

از  کلیواحدی  صورت بهرا   شده ساخته پیشهای از  عبارت  ها را تولید کنند آن آن با واژگان این عبارت

پنداشت که تکلف تولید و پردازش  گونه اینتوان  می درواقعقرار دهند.  مورداستفادهذهن خارج کرده 

به خاطر سپردن حجم عظیمی از  ها زبانالساعه در زبان به حدّی بوده است که  های بدیع و خلق عبارت

 درواقع. اند داده)در حدود چندین برابر واژگان اصلی زبان( را بدان ترجیح  شده ساخته پیشهای از  عبارت

نظر داشت که در حالت نخست محتمل را مد مسیرتوان دو  میق بنگریم ای به مفهوم فو اگر با شیوه گالیله

های منفرد  های منفرد به همراه قواعد زبان است. امّا در حالت دوم عالوه بر واژه موتور زبان متشکل از واژه

ای )مانند اصطالحات،  ه های چند واژ دارای تعداد بسیار زیادی از  توالی زبان و قواعد دستوری

توان ادعا کرد که بار  باشد.  در حالت نخست می ها، اشعار، اذکار، ادعیه، شعارها، و غیره( می مثلال ضرب

زایش  بایست یک ای هر موقعیت ارتباطی میدر عوض بر شود، امّا بسیار اندکی بر دوش حافظه سپرده می

را  خاصک  موقعیت ارتباطی در ی مورداستفادهواژگان، عبارت  کارگیری بهکه دستور با  ای گونه بهرُخ دهد، 

در  مقابلدر  ،است شده سپردهتری بر دوش حافظه  بیافریند. امّا در حالت دوم اگرچه بار بسیار سنگین
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 و پردازش)گوینده( ( از زحمت تولید تکرارشونده های موقعیت ویژه بهارتباطی ) های موقعیتبسیاری از 

یوه عملی پرواز پرنده را بهترین شیوه ممکن از بین تمام که گالیله ش گونه همانباشد.  می منتفی )شنونده(

توان وضعیت واقعی زبان )شقّ دوم( را نسبت به وضعیت فرضی  دانست، اینجا نیز می شقوق محتمل می

)شقّ نخست( در اولویت دانست و از این رهگذر گامی کوچک در درک چگونگی نظام زبان و ساختار ذهن 

 برداشت. 

های  سپارد در این پژوهش تحت عنوان عبارت های منفرد به واژگان می ن عالوه بر واژههایی که زبا توالی

اطالقی است که پس از تنازع فراوان اصطالح شناختی  این اصطالحگیرند.  قرار می موردبررسیای  فرمولواره

واحدهای  مثابه بهها در نظام زبان  فرمولواره گران این عرصه اقبال عام یافت. این پدیده در بین پژوهش

از  مسائلیگردند.  های عمرانی می فراوان در بنای سازهو تسریع که موجب تسهیل  باشند می ای ساخته پیش

 این قبیل که؛

 ؟اند کدمها  این توالی

 چیست؟ قراردادها  این توالیتعریفی مانع و جامع که بتوان آن را مالک شناسایی 

 گیرند؟ م از چه سازوکاری بهره میفاهیدر انتقال م ساخته پیشهای از  این توالی

 گیرند؟ به خود می  کلیأن یک واحد چگونه ش 

 شوند؟ به چند دسته تقسیم می 

 کنند؟ در نظام زبان ایفا می نقشیچه  

 پریش نشانگر چیست؟ ر بیماران زباند ها آن توجه قابلمیزان پایداری 

هایی هستند که  همگی پرسش، و غیره شود؟ ای زبان به چه بهایی تمام میبر ها آنکردن از  نظر صرف

  مطالعات ،ینگار فرهنگ قبیل از مختلف یها حوزه از را بسیاریدر چند دهه گذشته توجه پژوهشگران 

، یشناس شیگوگفتمان، تحلیل ،شناسی رایانشی شناسی زبان، زبان روان دوم، و اول زبانی فراگیر ترجمه،

 ازجملهنحل گوناگون  شناسان زبان. است کرده جلب خود به رهیغ و ،یشیپر زبان ،یشناس تیروا

گران  نظریه خنثی( و پژوهش شناسان زبانگرایان ) شناسان زبان، توصیف ها،  روان گرایان، شناختی نقش

 اند. عرصۀ آموزش زبان هریک به بررسی این پدیده عالقۀ فراوان نشان داده

در ایران شناسی  وهشی است که در مقطع دکتری زباننخستین پژرساله داند این  آنجا که نگارنده میتا 

. پژوهش حاضر به بررسی پردازد ای، انواع و کاربرد آن در زبان فارسی می فرمولوارهبه موضوع زبان 

 شناسان زباناما پیش از  ،شناسی دارای قدمت فراوان نیست پردازد که اگرچه در ادبیات زبان موضوعی می

در منابع خود آن را توصیف کرده بودند. نخستین   ن ویژگی زبانی اشاره داشتهاین پزشکان بودند که به ای
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 اواسط به ایی خارج از انتظار در زبان ه ه در انداز ساخته پیش یهای عبارت خصوص در مشاهدات و ها بررسی

 بیماران خصوص در تحقیق به مند عالقه که گردد برمی جکسون جان های نوشته دست و نوزدهم قرن

 آسیب مبتالبه بیماران از دسته آن برای نو جمالت تولید و ساخت دریافت، که طوری به بود، پریش نزبا

 عبارات از استفاده مقابل در ولی ،نبود یسر( مبروکا قسمت ( زبانی عبارات تولید به مربوط قسمت در مغزی

  ها آن برای راحتی به مرهروز های پرسی احوال و مناجات آهنگ، دارای اشعار همانند شده ساخته پیش از

  .بود پذیر امکان

های مبحث زبان  از زمانی در سر کالس استاد عزیزم دکتر عاصی نخستین جرقه 1311از پاییز 

بگویم که یک دهه با این موضوع  توانم میگذرد. حقیقتاً  ای در ذهنم ایجاد شد درست ده سال می فرمولواره

 نامه پایاناز  1392در زمستان  که هنگامی ام، گری نپرداختهیباً به موضوع دیام و تقر زندگی کرده

ارشدم دفاع کردم هرگز این قصد را نداشتم که ادامه این موضوع را در دوره دکتری پیگیری کارشناسی 

های استاد عزیزم دکتر افراشی بنده را به فکر فرو داشت که این راه نیمه  ها و تشویق کنم. اما راهنمایی

های مناسب برای  کنند، نبود معادل فرسایی قلمتمام برسانم. نبود پژوهشگرانی که در این عرصه رفته را به ا

بر  شدت بهعواملی بودند که  ازجملهاصطالحات تخصصی، نبود منابع کافی و ماهیت پیشگامی پژوهش 

  گذاشتند. تأثیرکیفیت آن 

های  ین پدیده، انواع و ویژگیپژوهش حاضر در پنج فصل تدوین گشته است. فصل نخست به معرفی ا

 پردازد. آن، تقابل آن با زبان بدیع، و جایگاه و کاربرد آن در نظام زبان می

تقسیم کرد. نخست  بخش دوبه  توان میپردازد. این بخش را  ی تحقیق می فصل دوم به بررسی پیشینه

دیگر به بررسی زبان شناسان ایرانی و غیر ایرانی بر روی زبان فارسی، و بخش  شناسان زبانبررسی آثار 

 پردازد.  غربی بر روی این پدیده می

  گردد. بسیاری از مطالب فصل سوم نتیجه در فصل سوم چارچوب نظری پژوهش معرفی می

ش دوسطحی نیز برای تحلیل و باشد. همچنین الگوی پرداز وضوع میهای نگارنده در این م پژوهش

 گردد.  میهای نیمه زایا معرفی  فرمولوارهپردازش 

های ثابت، زایا،  فرمولوارههایی از قبیل  پردازد. داده های این پژوهش می فصل چهارم به بررسی داده

مواردی هستند که در این بخش تحلیل  ازجملههایی فاقد هرگونه اجزای ثابت  فرمولوارهوابسته به بافت، و 

 . شوند می

ها و ارائه موضوعاتی  ها و سنجش فرضیه ه پرسشهای پژوهش و پاسخ ب گیری یافته فصل پنجم به نتیجه

 پردازد.  های آتی می برای پژوهش پیشنهادی



 فصل اول

 کليات
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 مقدمه. 8-8

دهد: از عبارات کامالً  ابزار برقراری ارتباط امکانات مختلفی را در اختیار سخنگویان قرار می عنوان بهزبان 

 سازوکارو آماده. هر یک از دو نوع عبارات فوق از  شده ساخته شیپبدیع و خالق گرفته تا عبارات کامالً از 

برند که بررسی آن موضوع غالب  می  های بدیع از سازوکار زایایی زبان بهره خاص خود برخورداراند؛ عبارت

هستند که  شده ساخته شیپهای از  علم زبانشناسی در نیمه دوم قرن بیستم بوده است. در مقابل عبارت

ها و الگوهای از  شناسان از این عبارت برند. در نوشتار زبان می  برداری بهره تقلید و نمونه وکارسازتابع 

  زبان پدیدۀای یاد شده است.  ها را از بر دارند با عنوان زبان فرمولواره که گویشوران آن شده ساخته شیپ

 ی،نگار فرهنگ قبیل از مختلف یها حوزه از را بسیاری پژوهشگران توجه گذشته دهۀ چند رای د فرمولواره

 رهیغ و پریشی زبان شناسی،ی، روایتشناس شیگوگفتمان، تحلیل دوم، و اول زبان فراگیری ترجمه،  مطالعات

 که اند زبانی عناصر دیگر یا و ها واژه از گسسته یا و پیوسته ای توالی ها رمولواره.  فاست کرده جلب خود به

 تحلیل زبان دستور توسط اینکه یجا به صحبت لحظه در و ،اند گشته یرهذخثابت  ثابت و یا نیمه طور به

غالباً معنای اصطالحی و کمتر معنای . شوند یم کشیده بیرون حافظه از یکل واحدی عنوان به شوند

 فراگرفتهیکجا  طور بهباشند که  می تر کوچکعباراتی در حد یک جمله و یا  معموالًی دارند و اللفظ تحت

 نظر اتفاقی  دهنده نشانها  شوند. فرمولواره یکجا پردازش می طور بهروند و  می کار بهیکجا  طور بهشوند،  می

فرهنگی در یک موقعیت  -بر سر استفاده از یک صورت ثابت برای بیان یک مفهوم اجتماعی زبانگویشوران 

، مبارک صاحبش باشه، ی هم پیر شینپا بهشکر میان کالمت، باشند. عباراتی از قبیل  ارتباطی خاص می

 مطالعات درها  باشند. فرمولواره ها می های اعالی فرمولواره و غیره نمونه هباشهر چی خاک ایشونه عمر شما 

هایی  دهند که پیام می ای نشان های پیکره بررسیباشند.  مقابل ویژگی خالقیت زبانی می نقطهشناختی  زبان

ها برای بیان این مفاهیم  کنند و زبان خالقیت زبان اجتناب میکه بسیار موردنیاز هستند، اغلب از ظرفیت 
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های انکارناپذیر  توانایی ازجملهاگرچه ویژگی خالقیت  درواقعاختیاردارند.  هایی از قبل آماده در غالباً ساخت

زیرا گرچه زبان به ما این . ستینی ارجح برای بیان مفاهیم  ، اما در بسیاری موارد شیوههستزبان بشر 

خوبی  های گوناگونی بیان کنیم، اما گویشوران بومی هر زبان به دهد تا مفهومی را به شیوه مکان را میا

های ارجح، که معموالً  بندی ارجحی در آن زبان  وجود دارد. این عبارت دانند که برای هر مفهوم صورت می

ها در حقیقت بررسی  ی فرمولواره . مطالعهها هستند شده هستند، همان فرمولواره ساخته قراردادی و از پیش

الساعه در خود تنیده  تولید و پردازش عبارات بدیع و خلق تکلفسازوکارهایی است که زبان برای رهایی از 

در انتقال مفاهیم در زبان فارسی  را آناست. این پژوهش ضمن معرفی و توصیف این پدیده، نقش 

شود، لذا نگارنده  اظ در زبان فارسی نوآورانه محسوب میپژوهش حاضر از بسیاری لح که ازآنجایی کاود. می

موضوعات اصلی پژوهش ای از این بخش را به معرفی پدیده و موضوعات پیرامون آن و  چند صفحه

را در بیان مفاهیم تأمین  فراوانیبرای گویشوران خود آزادی عمل  معموالً ها زبان .داده استاختصاص 

سطح وجود دارد که هم شامل انتخاب عناصر و هم چینش این عناصر  کنند. این آزادی عمل در دو می

 ( را در نظر بگیرید:1های ) مجموعه مثال ،مثال عنوان بهشود.  می

 نویسد. هایش را در منزل می امیر مشق -( الف1)

 دهد. امیر تکالیفش را در منزل انجام می -ب

 نویسد. هایش را در خانه می امیر مشق -ج

 نویسد. هایش را در خانه می ام مشق برادرزاده -د

توانند معنای کامالً یکسانی را بیان کنند. اگر  ( می1) ذیل تحت شرایط و بافت مناسب، تمامی جمالت

کنند و همچنین اگر  ی الف و ب یک معنا را منتقل می ها همان تکالیف باشد در آن صورت دو جمله مشق

معنا هستند و باألخره اگر امیر در جهان خارج  ب و ج نیز هم ی دو جمله آنگاهد نخانه و منزل مترادف باش

 معنا هستند. توان گفت که تمام جمالت فوق هم باشد می  ی گوینده برادرزاده

توانند در بیان معنای یکسانی  باشند که می ی عناصر واژگانی می دهنده ( نشان1ی جمالت ) مجموعه

 ورد چگونگی چیدمان عناصر جمله نیز صادق است:در م آزادی عملجایگزین یکدیگر شوند. همین 

 هایش را شب گذشته در منزل نوشت. امیر مشق -( الف2)

 هایش را در منزل نوشت. شب گذشته، امیر مشق -ب

 هایش را شب گذشته در منزل نوشت. امیر بود که مشق -ج

 هایش را شب گذشته در منزل نوشت امیر بود. کسی که مشق -د
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ی سوم اسنادی و  ، جملهشده مبتداسازیی دوم  نشان، جمله ی اول در حالت بی در این مثال جمله

 رسانند. ای یکسانی را می باشد که همگی معنای گزاره ی چهارم شبه اسنادی می جمله

توانند جایگزین  دهند این است که)عالوه بر عناصر واژگانی که می ( نشان می2جمالت )  مجموعه آنچه

توانند در بیان معنایی واحد جایگزین یکدیگر شوند.  ای دستوری وجود دارند که میه یکدیگر شوند( ساخت

باشد، امّا به لحاظ ارزش صدق، هر چهار جمله ارزش  انتخاب هر یک از این جمالت وابسته به بافت می

 صدق یکسانی دارند.

زبانی به یک های متعدد برای بیان مفهومی واحد، در تمامی سطوح  آزادی عمل در انتخاب صورت

ی  دامنه طرف ازیکی آزادی ما در ساختمان جمله است.  دهنده ( نشان2( و )1های ) اندازه نیست. مثال

رویکرد واحدی ممکن است  مثال عنوان بهها در سطح گفتمان بسیار بیشتر از سطوح دیگر است:  انتخاب

ه به سمت عناصر زبانی یگر هرچها بیان شود. از طرف د ازجملههای مختلفی  ها و توالی توسط انتخاب

توانند جایگزین  های زبانی مجاز که می ها و چینش ی انتخاب و واژه پیش برویم، دامنه ازجملهتر  کوچک

تواند جایگزین تکواژ  یابد. در ساختمان یک واژه، یک تکواژ در بسیاری موارد نمی یکدیگر شوند کاهش می

توان تغییر داد.  با آن داشته باشد. ترتیب تکواژها را نیز نمی دیگری شود، حتی اگر معنایی مشابه و یکسان

 دهند:  های مرکب و مشتق نشان می ( این دو موضوع را به ترتیب در واژه4( و )3ی ) شماره

 رصدخانه  -( الف3)

 * رصد منزل -ب

 رصد  * خانه -ج

 وفایی بی -( الف4)

 وفایی –* نا  -ب

 بی –* وفایی  -ج

های آوایی و سپس از تکواژها،  تشکیل واژه از زنجیره که درحالیرسد که  می نظر بهطور  این اینجاتا 

ها  ازجملهگیری گفتمان  ها و شکل گیری جمله از واژه دارد، امّا در شکل غیرممکنتنوع صورت محدود و  یا 

 های مجاز بسیاری وجود دارد. انتخاب

 –که متن  برد رای بیان این موضوع به کار میرا ب 2«اصل انتخاب آزاد»( عبارت 129: 1991) 1سینکلر

های پیچیده منتج شود. وی همچنین به این نکته  تواند از تعداد بسیاری انتخاب می  -ها جمالت و گفتمان

                                                           
1
 J. Sinclair 

2
 the open choice principle 
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دارند. وی اصل  ها آزادی انتخاب بسیار محدودتری را عرضه می از متن خصوصی هبکند که انواع  اشاره می

شامل  معموالًها  دارد که متن . اصل اصطالح بیان میقرارداددر تقابل  1«طالحاصل اص»انتخاب آزاد را با 

به  تجزیه قابل ظاهر بهباشند که اگرچه ممکن است  ساخته می های نیمه پیش تعداد بسیار زیادی از عبارت

 بگیرید: ظرن در( را 6های ) نمونه مثال عنوان بهدهند.  اجزای خود باشند امّا یک انتخاب واحد را تشکیل می

 او ریگ در کفش دارد. -( الف6)

 گاوت زاییده. -ب

  اش رو اجاره داده. او باالخونه -ج

( مجاز به تغییرات و تنوعات واژگانی و 2( و )1های ) این اصطالحات دقیقاً مانند مجموعه مثال

ی  که در شماره هگون هماناللفظی خود به کار روند.  باشند، تنها به شرطی که در معنای تحت ساختاری می

این اصطالحات معنای اصطالحی و استعاری خود را از دست  ی تغییریافتهی  شود، گونه ( مشاهده می1)

 دهند. می

 او سنگریزه در کفشش رفته است. -( الف1)

 گاو تو وضع حمل کرده است. -ب

 ی باالی منزلش را اجاره داده است. او طبقه -ج

خود به کار رود  2که آن جمله در معنای انباشتی ها در جمله مادامی اژهکه و اند آنها حاکی از  این مثال

از  کلی بههای خود شوند و یا جابجا شوند، امّا در خوانش اصطالحی، این امکان  توانند جایگزین مترادف می

 رود. دست می

روری شرط ض 3اکنون جا دارد این سؤال را مطرح کنیم که آیا این موضوع صحیح است که انباشتگی

 ( توجه کنید:1های ) باشد. به مثال های جایگزین و یا چیدمان جدید می برای انتخاب واژه

 غم آخرتون باشه )خطاب به یک فرد عزادار( -( الف1)

 پیرشین )خطاب به یک زوج جوان( پای به -ب

 گیری در مکالمه( شکر میون کالمت )در هنگام نوبت -ج

 به امید دیدار )هنگام وداع( -د

( 9ی ) که در شماره طور همانانباشتی هستند و  ها آنباشند:  ی اصطالحات نمی جمالت در زمره این

 های دیگری نیز بیان شوند: توانند به روش ، میشده دادهنشان 
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 امیدوارم دیگر غم از دست دادن عزیز دیگری را تجربه نکنید. -( الف9)

 و پیر شوید.قدر در کنار هم زندگی کنید تا هر د امیدوارم آن -ب

 شکر در وسط سُخنت. -ج

 ببینیم.  مجدداًامیدوارم همدیگر را  -د

  

در بافتی که  ها آنامّا احتمال وقوع  ،( همگی عباراتی صحیح و ممکن هستند9جمالت جایگزین در )

( 1در ) ازآنچهتوانند متفاوت  ، بسیار ضعیف است. این معانی اگرچه میشده بیان( 1برای هر جمله در )

رسد که  دهد. در این موارد به نظر می روی نمی معموالًده بیان شوند، امّا واقعیت این است که این اتفاق آم

ای را که زبان برای انتخاب عبارت جایگزین جهت بیان مفهومی واحد  سخنگوی زبان آزادی عمل گسترده

گزیند.  رت واحد را برمیگذارد و تنها یک صو به کنار می کلی بهنهد  در اختیارش می )در سطح جمله(

عبارتی است که  فرمولواره درواقع. دانست ها فرمولوارههای اعالی  نمونه توان از را می( 1های ) عبارت

 .دهند اش ترجیح می های بالقوه دگرگفت تمامی بهآن را بالفعل گویشوران 

 

  فرمولوارهتعریف  .8-2

بایست تعریفی مانع و جامع از این پدیده در  ت میها، نخس فرمولوارهبحثی بر سر موضوع  هرگونهپیش از 

ی همگن نیست و این امر تا  پدیده یک این( معتقد است 111:  2212) 1دست داشته باشیم. اشمیت

و گوناگونی  رواج، وفور درواقعشاهد هستیم.  حدودی بدین علت است که تنوع و گوناگونی بزرگی را

کثرت "( 2211) 3و نِیشِن 2کند. به گفته وب ی ساده را دشوار میای رسیدن به تعریف فرمولوارههای  توالی

تواند دشواری تعریف  می کامالًرود  می کار بهای  که برای توصیف واحدهای چند واژه اصطالحات گوناگون

، 6های واژگانی ، دسته5ای فرمولوارههای  ، توالی4ها آیی باهمکند؛ اصطالحاتی از قبیل  را منعکس می ها آن

نبود اجماع بر  "، و غیره.شده ساخته پیش، الگوهای از 1های منجمد ، عبارت1ی گفتار نشده های تجزیه  توده

های  ها و منظر ای را به شیوه فرمولوارهرا بر آن داشت تا بکوشند زبان  شناسان زبانها  فرمولوارهسر تعریف 
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ای به کار  فرمولوارهدفی که زبان برخی ممکن است بر روی ه مثال عنوان بهکنند.  بندی مقولهگوناگون 

اند تا زبان  . دیگران کوشیده3، یا تعامل اجتماعی2، نقشی1رود تمرکز کنند؛ اهدافی از  قبیل تبادلی می

معنایی برای که هیچ   5ای کنند: اصطالحات هسته بندی مقوله 4ای را از منظر شفافیت معنایی فرمولواره

اللفظی و هم استعاری از آن دریافت کرد؛ و  توان معنایی تحت هم می که  6ها آشنا ندارند؛ استعارهفرد نا

را شکست و به اجزای  ها آنتوان  که می ای گونه بهاند،  انباشتگی معنایی ی دهنده نشانکه  1ها اللفظی تحت

  (3:2224) 12ی اشمیت و کارتر از این گذشته به عقیده (. 2224 9و باوِر 1)گرّنت کرد تحلیل دهنده تشکیل

ای از  هایی تُهی باشند که توسط واژه یا زنجیره توانند تماماً ثابت باشند و یا دارای جایگاه ها می این توالی

توانند به لحاظ واژگانی ثابت و متغیر باشند، به لحاظ دستوری نیز  می ها آن شوند. های مناسب پُر می واژه

پیش رود و کمک  گونه همینتواند به  این شرح می درواقعتوانند ثابت، متغیر و یا حتّی ناقص باشند.  می

اجماع دارند.  سختی بهای چیست نیز  فرمولوارهزبان  که اینحتّی بر سر  شناسان زبانه چرا کند تا دریابیم ک

فراخور هدف خاص هر تواند لزوماً به  اند که تعریف می ( به این نتیجه رسیده119:2211)وب و نِیشِن 

تعریف شوند و )ب(  وضوح بهبایست )الف( معیارها  که می است اینچه مهم است ند و آنپژوهش تغییر ک

دارد که  ( بیان می31:2212) 11یکدست و منسجم اعمال شوند. وود طور بهمعیارها در سراسر هر پژوهش 

ای زبان  توصیف واحدهای چند واژه منظور بهای  فرمولوارهتوان گفت که اصطالح توالی  از منظر شناختی می

های واژگانی منفرد هستند.   گویا واحد که طوری بهاند  ی دراز مدّت ذخیره گشته ابداع گشته که در حافظه

( باشد که در 2222: 9)الف  12ها، تعریف ری فرمولوارهترین تعاریف از  ترین و معروف شاید یکی از مقبول

 کند: گونه تعریف می را این "ای فرمولوارهتوالی "وی در کتاب خود اصطالح  زیر آمده است؛

هستند:  شده ساخته پیشدیگر عناصر زبانی که آماده و از  ها و یا ای پیوسته و یا گسسته از واژه والیت

که توسط دستور زبان تولید و  جای این به  در حافظه ذخیره هستند و در هنگام استفاده یکجاطور  یعنی به

 .شوند شیده میل از حافظه بیرون کصورت یک واحد ک تحلیل شوند به
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شناختی به زبان است که  ای از رویکرد روان بر این باور است که تعریف فوق نمونه( 33:2212)اشمیت 

 شود.  در ذهن انگاشته می شده ذخیره کلیواحدی  یک صورت بهای  فرمولوارهدر آن زبان 

 ای تا زمانی فرمولوارهان از زب ومانع جامعگوید: مانند هر پدیدۀ پیچیدۀ دیگر، تعریفی  می ادامهری در 

 فرمولوارهتوان گفت که  مختصر می این درمطالب بسیاری راجع به آن ندانیم بسیار مشکل است، اما  که

  شامل دو یا تعداد بیشتری واژه است که ممکن است مجاور هم باشند یا نباشند، اما چنان پیوستگی

ها  واژه فردفردتوأمان و فراتر از مجموع   و متنی تیکاربردشناخی دستوری، معنایی، متقابلی دارند که تأثیر

ای را  رابطه  ما های زحمتبا زنجیرۀ واژگانی  مثال عنوان به(.  591:2225 براون و همکاران:) رسانند. را می

: ب: )مشارک دوم ]شنونده[( الف یابیم درمیکند که بر اساس آن  بین دو مشارک گفتمان فاش می

ها   از این واژه یک هیچ: )در حق مشارک اول ]گوینده[( کرده است، بدون اینکه ت: )لطفی( پ)اخیراً( 

ها در حقیقت بررسی  فرمولوارهتوان گفت که مطالعۀ  می درمجموعای را القا کنند.  صراحتاً چنین رابطه

خود  الساعه در های بدیع و خلق است که زبان برای رهایی از تکلّف تولید و پردازش عبارت سازوکارهایی

 تنیده است.

ای است به نقل از فرهنگ  فرمولوارهها و زبان  فرمولوارهآید تعریف  در چند سطر آینده می آنچه

ای از  ها توالی فرمولواره: »(1915[ 2222)] 2و اشمیت 1ی ریچاردز من، نوشته شناسی النگ اصطالحات زبان

که با استفاده از تمامی امکانات زبان و در  این جای و در هنگام استفاده به اند شده ذخیرهاند که  هایی واژه

های  گردند. توالی عنوان یک واحد کلی از حافظه بازیابی می چارچوب قواعد دستوری تولید شوند، به

که در صورت و  ای ممکن است به لحاظ معنایی شفاف و به لحاظ دستوری منظم باشند و یا این فرمولواره

یک واحد  عنوان بهای ممکن است در ابتدا  فرمولوارههای  حات. توالیمعنا نامنظم باشند مانند اصطال

طور  تحلیل شوند که عناصر درونی بتوانند به ای گونه بهفراگرفته شوند، بدون درک ساختار درونی، و سپس 

 وانعن بهتر ساخته شوند امّا  ای ممکن است از واحدهای کوچک فرمولوارههای  زایا به کار گرفته شوند. توالی

های خالی  دارای جایگاه ها فرمولوارهبرخی از انواع  های آتی ذخیره شوند. برای استفادهیک واحد کلی 

شوند. اعتقاد بر این است که  خصوص پُر می ی نحوی به هستند که توسط عناصر مشخصی از یک مقوله

ردازش، افزایش سالست و جویی در صرف انرژی در پ ازجمله صرفه ،ای چندین کاربرد دارد فرمولوارهزبان 

 «های تعاملی مشخص. و نیز درک و شناسایی بافت 3اصطالح گونگی
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است. برای درک بهتر این  ها زبانها یکی از بارزترین مصادیق رعایت اصل اقتصاد در  فرمولوارهوجود 

ساخت از گونه  است، بدین معنا که هیچ فرمولوارهبگیرید که فاقد هر نوع  نظر درمطلب زبانی فرضی را 

و بافت خاصی مرتبط است در آن زبان وجود ندارد. در چنین زبانی تمام  بامعناکه  شده ساخته پیش

 فرمولوارهشوند. زبان فاقد  الساعه تولید می و خلق 1طور بدیع جمالت قاعدتاً برحسب نیاز و بافتی مُعیّن به

تر از همتای  اغلب بسیار طوالنی ای بدیع تولید کند که بایست جمله برای هر موقعیت و مفهوم   می

ای همچنین نیازمند تالش بسیار جهت پردازش و تولید  فرمولوارهی غیر  ای خود است. جمله فرمولواره

های طبیعی به یُمن وجود  کند، امّا در زبان باشد که هم گوینده و هم شنونده را با تکلّف مواجه می می

توان تلفیقی دانست از  را می فرمولوارههر  گیرد. تر انجام می آسان بمرات بهها امر پردازش و تولید  فرمولواره

هایی  ها ساخت فرمولوارهمعتقدند که  شناسان زبانیک ساخت، یک معنا و بافت؛ به همین دلیل 

ها برای بیان یک مفهوم  . منظور از نهادینه شدن این است که یک توالی ثابت از واژه2اند شده نهادینه

، هم دیگر عبارت بهی دیگری هستند.  کننده تداعی هرکدامکه  طوری ، بهاند یافته تخصیصگی فرهن -اجتماعی

ی  فرمولوارهخصوص  کند و هم آن بافت و معنای به خصوص را تداعی می آن بافت و معنای به  فرمولواره

یک « ن باشهغم آخرتو»ی  فرمولواره مثال عنوان بهسازد.  مربوط به خود را به ذهن گویشور متبادر می

ی فوق را به ذهن  فرمولوارهکند و همچنین حضور در یک مجلس ترحیم  مجلس ترحیم را تداعی می

 سازد. متبادر می زبان فارسیگویشور 

بر این باورند که تسلط کامل و روان بر یک زبان تا حدود زیادی مشروط به دانستن تعداد  پژوهشگران

های گوناگون در خود تنیده  برای بیان مفاهیم مختلف در بافتباشد که زبان بشر  می فرمولوارهزیادی 

تواند  می فرمولوارههر  موردنظربا بافت  ها آنها به همراه تطبیق  فرمولوارهاست. بنابراین بررسی 

نزدیک سازد )پاولی و سایدر تری از دانش زبانی گویشوران  تر و عمیق را به درک صحیح شناسان زبان

1913.) 

 

 ها و ایجاد موقعيت طنز وارهفرمول. 8-9

با عبارات بدیع زبان از  ها آناز  هرکدامکه  یابیم درمیبا اندکی تأمل در معنا و بافت کاربردی عبارات فوق 

 :باشند میچند لحاظ متفاوت 
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