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 رفتار زبانی يها یاصول دستور زبان و سرکش

لفظی و معنایی  يها هیروس، درباره تکرار آرا بیابتدا با نقل مطلبی از زبان شکلوفسکی، اد در این مقاله، سخن را

شناس و در رفتار  زبان یلیقواعد زبان در الگوي تحل یشناخت ؛ سپس بحث واقعیت روانمیکن یدر کالم آغاز م

ارکردهاي اصلی زبان، به شرح ؛ و در آخر، ضمن ارائه تعاریفی چند از کمیکن ینویسنده را مطرح م/زبانی گوینده

زبان، نقش بایگانی زبان، نقش ابزاري  ينقش هیجانی زبان، نقش آوایی زبان، نقش کارگزار: شش نقش آن انیب

 .میپرداز یزبان م کیدئولوژیزبان، و نیز نقش ا

خودکاري زبان و روند «با عنوان) ۵٠:٧٠-۵۵(مندرج در کتاب ماه ادبیات و فلسفه  يها مقدمه در یکی از مقاله

مطلبی را از زبان شکلوفسکی  سندهینوشته جواد اسحاقیان، نو1»آن در نقد فرمالیستی سازي هاي برجسته گونه

در جایی از این . مفهومی آن در خور تأمل دوباره است تیکه به لحاظ اهم کند یادیب و منتقد روسی، نقل م

زبانی، سنن و مواریث   و عادتهاي يدیکاربردهاي مکرر، تقلهاي لفظی و معنوي در اثر  آرایه» :میخوان یمقاله م

سخن فی  نیا) 50ص (».گراید دهد و به تباهی، ابتذال و انحطاط می ادبی طراوت و بکارت خود را از دست می

نفسه درست است و نه تنها در مورد تکرار کارکردهاي زبانی با صورت و محتواي مکرر صادق است، بلکه در دیگر 

روشن و  يبه باور نگارنده، موضوع به قدر. کند ینیز صدق م ابندی یزندگی که به تکرار مألوف وقوع م ياه دهیپد

 يها ذکر مثالی موجب مالل خاطر گردد، وگرنه کیست که نپذیرد مکان رود یمعلوم همگان است که بیم آن م

دکتر بهروز  چون.. لیزه پاریسشانز ابانیترافالگار لندن، خ دانیقاپوي اصفهان، م یزیبا چون میدان عال

و شخص  دهند یاولیه خود را از دست م يها هر روز محل تردد و منظر چشم کسی باشد جاذبه *عزبدفتري

طور است دیگر  نیهم. ، و نه لذت نخستین را همیشه با خود داردشود یها نه در شگفت م بیننده از تماشاي آن

آن  تیواقع. گردند یتحسین و نه سبب التذاذ خاطر م هیتجمالت زندگی که چون به تکرار تجربه شوند نه ما

، به ویژه پردازد یو به جست و جوي تنوع م شود یاست که انسان همواره از یکنواختی و تکرار خسته و دلزده م

در سالهاي پیش زمانی از قول یک نویسنده روسی خواندم  هست ادمی. اگر او را سرشتی ناآرام و ناسازگار باشد

 .غم نیز برایش خوشایند است یوقتی آدمی زندگی یکنواخت دارد حت

که با موضوع  یشناخت اشاره به یک مطلب زبان یپس از این مقدمه و پیش از پرداختن به بحث کارکردهاي زبان

آن منوط است،  عملکرد تیاعتبار یک نظریه به قابل میدان یم. این گفتار مرتبط است خالی از استفاده نخواهد بود

به سخن دیگر، آن روش کاري مفید و مؤثر . شود یکه پشتوانه آن محسوب م يا هیو شأن عمل به قدرت نظر

پیچیده بودن ماهیت زبان، و  لیبه دل یشناس حکم در زبان نیا. معتبر و بسنده برخوردار باشد هیاست که از نظر

آموزش زبان به دلیل تأثیر عوامل عدیده فطري و اجتماعی در فرآیند یادگیري زبان همواره به چالش در زمینه 

فراوان آموزش زبان است که در  يها و روش یشناس طلبیده شده و دلیل این مدعا وجود مکاتب گوناگون زبان

است که کدام یک از  نیاصلی ادر نگاهی دقیق، پرسش . پژوهشگران خلق و ارائه شده است يهایپرداز پرتو گمان

شناس، زبان  است؟زبان یشناخت گویشور داراي واقعیت روان یو یا رفتار زبان یشناس تحلیلی زبان فیتوص: این دو

، یدیدگاه، علم نیا. کند یم نییو اصول آن را تع دهد یانتزاعی مورد بررسی قرار م/را بر حسب نظام صوري

؛ اما رفتار زبانی غالبا مبهم، ناقص و دوپهلو تابد یگونه ابهام و نقص را در توصیف بر نم چیشفاف و صریح بوده، ه
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گوینده و مخاطب او به هنگام تعامل زبانی از منابع بالقوه غیر زبان شناختی  رایاست و باید هم چنین باشد؛ ز

 ریناپذ زبانی گویشور با قواعد خدشهدر هیچ جامعه زبانی رفتار . ندیجو یمعنا در بیان و در ادراك زبانی بهره م

برون از حوصله همه کسانی است که با  يبحث تفصیلی این موضوع به ظنّ قو. دستور زبان قابل تبیین نیست

رفتار  يشناس و الگو الفتی ندارند، و از این رو با ذکر این نکته که بین الگوي توصیف زبان یشناخت مباحث زبان

و در جهت تأیید این باور خود، که ملهم از نظریه  کنم یختم مقال م. وجود داردزبانی گوینده تفاوت اساسی 

 :میکن یاست، شواهد زیر را عرضه م) 1986(2دوسنیو

 ی، آسمان، آسماندیگو یزبان، گل سخن م یشناس، در رفتار زبانی گویشور فارس برخالف توصیف زبان )الف

 تی، دلداده همچون پیراهن، جمعندینش یچشم عاشق م نینش شاه، خیال معشوق در شود ی، ماه همدل مکند یم

 :ابدی یخاطر م

 گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد

  حافظ

 کند یگر زمین دود هوا گردد همانا آسمان با همان نخوت که دارد آسمانی م

  شهریار

 آخر اي مه تو همدرد من مسکینی ینیامشب اي ماه به درد دل من تسک

 

  شهریار

 
 مباد جاي تو تو یشاه نشین چشم من تکیه گه خیال تست جاي دعاست شاه من، ب

 

  حافظ

 چو پیراهن شوم آسوده خاطر گرش همچون قبا گیرم در آغوش

 حافظ

جذبه مفاهیم استعاري موهم دو معنا باشد، اما در رفتار زبانی،  تواند یشناس، واژه نم در نظام توصیفی زبان )ب

با توسل به قواعد دستور زبان هر یک از مفاهیم استعاري را در جمله جداگانه  میهاست و اگر بخواه در ایهام آن

مفهوم استعاري به شرط وجود همزمان معناي ظاهري و  رای، ززدیخ یبیان کنیم نقش استعاري از میان بر م

 :شود یب حادث ممعناي باطنی جمله در ذهن گوینده و یا مخاط
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 ز آنچه آستین کوته و دست دراز کرد میاي دل بیا که ما به پناه خدا رو

 حافظ

 .است تعدي«و»زاهد متشرع«کنایه از»دست دراز«و»آستین کوته 

 برو از خانه گردون به در و نان مطلب کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را

 )بخیل و سفله«به کنایه یعنی آدم»سیه کاسه (حافظ

 دست از سرِ آبی که جهان جمله سرابست میسبزست در و دشت بیا تا نگذار

 3.است»می«به کنایه سر آب حافظ

ها ممکن است داراي ابهام معنایی باشند، اما در رفتار زبانی،  از جمله یشناس، برخ در نظام توصیفی زبان )ج

 lanoitautis )یتیموقع(هم  تواند یو با توجه به بافت کاربردي که م یشناخت به مدد دانش غیر زبان ندهیگو

 .شود یابهامی مواجه نم (با) citsiugnil (یشناخت باشد و هم زبان)

را جداي از بافتی که در آن به کار رفته در نظر »کلبه احزان شود روزي گلستان«به عنوان مثال، اگر ترکیب

گلستان ) ؛ بشود یکلبه احزان روزي به گلستان تبدیل م) الف: رسد یذهن مبگیریم، دو معناي زیر ارتجاال به 

؛ اما در رفتار زبانی که بر بافت کالم مبتنی است، خواننده در راه بردن به شود یروزي به کلبه احزان مبدل م

 .شود یمعناي مورد نظر شاعر با ابهامی مواجه نم

 احزان شود روزي گلستان غم مخوریوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور کلبه 

) 121ص (87به بیتی در غزل  (4،1362به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر(در تورق دیوان حافظ  حافظ

 :برخوردم که به باور نگارنده مثال مفهوم ابهام تواند بود

 اند کانکس که پخته شد می چون ارغوان گرفت بر برگ گل به خون شقایق نوشته

می ارغوان به  شود یکسی که پخته م-موصول »که«)الف: است»که«ام بر سر نقش دوگانهدر اینجا ابه حافظ

کارآزموده و  یکس یزمان-کند یقید زمان ربط که بند وابسته را به بند اصلی متصل م»که«)؛ بردیگ یدست م

 :و یا مالحظه کنید چگونه در این شعر حافظ ردیگ یکه می ارغوان به دست م شود یپخته م

 عد شودم دایره چرخ کبود هم به دست آورمش باز به پرگار دگرگر مسا

ما در دستور . شوند یهمزمان در رفتار زبانی به ذهن خواننده متداعی م) حیله و ابزار هندسی(»پرگار«دو معناي
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که صرفا از  یابهام. با چنین ابهامی مواجه نیستیم شوند یزبان به سبب آنکه این دو معنا جدا از هم تعریف م

 5.گردد یحادث م یشناخت در بافت معین زبان»پرگار«کاربرد واژه

به طور  توان یاین نکته هم گفتنی است در حالی که اصول دستور زبان قاعده پذیرند، قواعد رفتار زبانی را نم

و چون  صریح و مشخص تعیین کرد، صرفا براي آنکه رفتار زبانی مبتنی بر بافتهاي گوناگون ارتباطی است

رفتار زبانی وجود ندارد و الجرم رفتار زبانی  یگون حصري بر گونه شمارند یاین بافتهاي ارتباطی ب يها سازه

باال تصریح این نکته است  يها با اعتذار از اطناب کالم در بخش مقدمه، مقصود از ذکر مثال .است ریناپذ قاعده

شناسان در پاسخ به این پرسش که  ازگاري وجود دارد؛ و زبانناس که بین رفتار زبانی و اصول دستور زبان همواره

 )انینهادگرا: اند دهیبرگز(است یا اصول دستور زبان، دو موضع متفاوت  یشناخت آیا رفتار زبانی داراي واقعیت روان

stsitani انیگرا این خصیصه را به اصول دستور زبان، و کنش stsinoitcaretni سب منت یآن را به رفتار زبان

 .کنند یم

 نقشهاي زبان

براي آنکه افکار خود را «این است شود یپاسخی که معموال داده م»بریم؟ چرا زبان را به کار می«در برابر پرسش

با دیگران سخن  مان ستیکه درباره خود و شرایط محیط ز یزمان. رندیپذ یو این پاسخ را همگان م».بیان کنیم

و یا حتی وقتی  میکن ی، استفسار مبرند یکه در آن به سر م یطیو یا از دیگران درباره عقایدشان و شرا مییگو یم

 .میآور یخود و دیگران پل ارتباط کالمی به وجود م نی، بمیزن یخلوت خود با خویشتن حرف م يایدر دن

 نقش خبریه) laitnerefer )یلتدال(نقش  نیدر بحث مربوط به کارکردهاي زبان معموال از سه نوع آن با عناو

lanoitisoporp  یانیب(نقش  (و( lanoitaedi (هلیدي کلیما. شود ینام برده م yadillaH.M زین)  از سه

نام  lautxet و نقش انسجامی) lanosrepretni )یاجتماع(نوع کارکرد اصلی زبان با عناوین نقش بیانی، نقش 

، اعمال و حاالت اشارات دارد؛ نقش اءیواقعی یا خیالی، اشخاص، اشدر نقش بیانی، زبان به جهان . برده است

 طیدر میان مردم با عنایت به موقعیت اجتماعی افراد، شرا یاجتماعی زبان براي ایجاد و حفظ مناسبات اجتماع

ي و در نقش انسجامی، زبان گفتار. رود یبه کار م...ها ارتباط، رسانه پیام و حاالت عاطفی آن یمکانی و زمان

حاکم بر شرایط  يها ساختاري و معناي زبان و متناسب با مؤلفه يها شنیداري داراي بافتی است تنیده از رابطه

 .ارتباط میان نویسنده و گوینده از یک سو، و خواننده و شنونده در سوي دیگر

: ر گردیده استنیز براي زبان سه نقش اصلی ذک 6)1992ریچاردز و دیگران،( يکاربرد یشناس در فرهنگ زبان

هو زیر صفر   امروز درجه برودت«، مانندهاست تیکه همانا بیان واقع evitpircsed )زبان(نقش توصیفی  )الف

هر سال هزاران نفر در تصادفات رانندگی جان «، »دارد  جمعیت مهاجر به کشورهاي غرب سیر صعودي«، »است

، )حدیث نفس( یکه براي بیان احوال شخص evisserpxe )زبان(نقش عاطفی ) ؛ ب»دهند می  خود را از دست

زندگی  يها ینابسامان«: رود ی، تعصبات و نیز براي بیان تجارب گذشته به کار مها شیاحساسات، تألمات، گرا

برابر براي همگان تحقق   عدالت بدون ایجاد فرصتهاي«، »ورزي دیگران است برخی از مردم به علت طمع

و باالخره ».ام دعوت کنم خواهم او را به مهمانی به خاطر رفتار بدش نمی«: مانند يا ؛ و یا جمله ساده»یابد نمی
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در : رود یاجتماعی به کار م يها مراوده ها و که براي ایجاد و حفظ رابطه laicos نقش اجتماعی زبان

  لطفا مراقب«)در فرودگاه(، »منتظرتان بمانم یا مرخصم؟«)راننده به مسافر(، »دسر چی میل دارید؟«رستوران

که هلیدي به کار برده  latnosrepretniاست این نقش اجتماعی زبان با واژه  یهیبد. »وسایل سفر خود باشید

قرابت تنگ پیدا  lanoitaedi، و نقش توصیفی زبان که در باال ذکر شد با مفهوم مفهومی دارد یاست، همپوش

است از دو  يا زهیدر شکل گفتاري و نوشتاري آن آم (از هلیدي(به تصور نگارنده، نقش انسجامی زبان . کند یم

 میسینو یا می مییگو یزمانی که سخن م رایز) کاربردي یشناس مندرج در فرهنگ زبان( ینقش عاطفی و اجتماع

صورت کالم ما از ...) میده یم شنهادی، پمیکن یم ی، عذرخواهمیآور یبه عنوان مثال از کسی دعوت به عمل م(

مخاطب /عواملی مانند زعامت سنی مخاطب، مقام اجتماعی وي، مکان و زمان ارتباط زبانی، حاالت روانی خود

 .ردیپذ یتأثیر م...زمان

از کارکردهاي زبان داراي صورتی معین،  کیاگر هر  میدان یرا اگر چه به اختصار الزم م يا در اینجا ذکر نکته

نثر سعدي،  عیبد فیارتباطی مشخص و معناي ثابتی بود با چنین زبانی تلمیحات شاعرانه حافظ، ظرا يمرزها

به یک دارند فرصتی  که در آن صورت و نقش رابطه یک یزبان. گرفت یبکر و ایهام برانگیز صائب جان نم نیمضام

 کند یو آینه را ممثل م ء یچنین زبانی که رابطه ش نیا. کند یبراي تأویل و غوراندیشی براي خواننده فراهم نم

ساختاري و معنایی زبان یا از  يها طرفه. اداري مفید است يها نامه نییدولتی، آ حیبراي نوشتن متون حقوقی، لوا

، و گردد یحادث م lanitautis txetnoc )یتیموقع(و یا از بافت  citsiugnil txetnoc )یشناخت زبان(بافت 

، و یا شود یم نیکه یک صورت زبانی با نقشهاي گوناگون زبان قر کنند یجلب نظر م یزبانی وقت يها یاین شگفت

گفتیم رابطه اندیشه و زبان همانند رابطه  تر شیپ .گردد یگوناگون زبان عرضه م يها یک نقش زبانی با صورت

طی  يا ناشناخته ریو آینه نیست، تا اندیشه در قالب زبان تجسد یابد و از بودن به شدن بینجامد، مس ء یش

شناسان و دیگر اصحاب خرد پوشیده است، و شگفتا هر چه به مدد ادراك، نقاب  که راز آن بر روان زبان کند یم

بیشتر به حیرت ...و مولوي يزبانی همچون کالم حافظ، سعد يها برگیریم در برابر طرفهمعنا را از چهره لفظ 

 .میافت یم

تصویري ناقص از  یشناخت زبان يها یبر اهل تحقیق پوشیده نیست در آغاز سده بیستم رویکرد علمی در بررس

به این سو الزم گردید  1960ه توانش زبانی گویشور ارائه کرد و زمانی که براي تکمیل این تصویر در سالهاي ده

. در تبیین فرآیند ادراك و تولید زبان مد نظر قرار گیرند یشناخت زبان- و جامعه یشناخت زبان-روان يها که مؤلفه

صورت  یشناس به روان یشناس جهت بزرگی از نظام زبانی به رفتار زبانی، و یا به تعبیري از زبان رییدر واقع، تغ

است که نگارنده اصوال تألیف و ترجمه را عمدتا از  یشناخت گرفت، و با عنایت به تأثیر همین عوامل غیر زبان

تجزیه کرد، اما  توان ی، به لحاظ آنکه هنر به مفهوم کلی، و هنر کالمی به مفهوم اخص را مداند یمقوله هنر م

 کشد یرشته سخن ذهن مرا به دو واژه م. مسک جستبه چند اصل و قاعده ت توان یبراي ترکیب و خلق آن نم

هنر، به کار برده است آنوتومی زبان که به باور  یشناس ها را در بحثی در کتابش، روان آن7یگوتسکیکه و

 ◌ٔ به مثابه توان یرموز سخن و ترفندهاي بافتار متن را م- گفتمانی گران لیو تحل یدستوریان سنت-مدعیانش

ادارك و تولید زبان، و یا به مفهومی بر  انییل کرد، و فیزیولوژي زبان، که بر جرکالبد مرده تجزیه و تحل

مفردات  دنیهنري صرفا با حرکت استقرایی و یا در کتار هم چ يها در مقوله .کارگزاري مغز انسان ناظر است
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ترکیب استحاله عناصر هنري را در حالت مفرد خواصی است که در فرآیند . به کل زنده و پویا رسید توان ینم

، ردیپذ یوجود دارد که تعلیل نم»آنی«در این صیرورت، به کالم حافظ. رندیگ یدیگري به خود م تییافته، خاص

 )یستیچ(از تنگی مجال آن را در قالب واژه  ecarG.J,5691().W 8سیکه ویلیام جی گر یمفهوم

ssentahw کرده است انیب. 

برچینیم و به شرح و بیان چند نقش اصلی زبان وقت آن است که در همین جا دامن سخن را 

 :بپردازیم

 نقش هیجانی زبان     lanoitomE noitcnuf   : 

را به دیوار  شی، عصارسد یپیرمرد از راه م .شود یمراد آن نقشی است که زبان وسیله تخلیه هیجان یا عصبیت م

. دهد یو دوباره آن را به دیوار تکیه م دارد یبرم، عصا را شود یخم م رمردی، پافتد یم نی، عصا بر زمدهد یتکیه م

نقش زبان . »وایسا!لعنتی«دهد یبا تغیر عصا را مورد فحاشی قرار م رمردیپ. افتد یو م خورد یبار نیز عصا سر م نیا

 lanoitome / evitome / evisserpxe )یعاطف/یجانیه(خشمگین است،  اش ندهیرا در چنین حالتی که گو

گوینده در برابر یک اثر هنري  یزبان صرفا محدود به موارد خشم نیست؛ گاه یالبته بیان عاطف. ندا نهاده (نام)

که همه از حاالت درونی گوینده حکایت  آورد یو یا صحنه دلخراش عباراتی را بر زبان م زیانگ زیبا، منظره دل

به !واي !اي منخد!س معرکه«عباراتی چون شوند یدارند و مصادیق نقش هیجانی زبان محسوب م

 !جونمی!محشره!به

 زبان  نقش یا نیروي آوایی        ehT rewop fo dnuos  : 

آمده که کودکان به هنگام بازي، مثال زمانی که  یزبان کودکان دبستان يها یمربوط به بررس) 1954( یدر گزارش

عموما عبارات نامفهوم، اما آهنگینی را  گرفتند یو در برگشت آن را م زدند یبه دیوار م یتوپ بازي را پی در پ

تا حرکات بدنشان را به هنگام بازي  کرد یگفته شده که این عبارات موزون به کودکان کمک م. کردند یتکرار م

نقش آوایی زبان گاهی در میان برخی از کارگران ساختمانی، بافندگان فرش و گلیم، در میان  نیا .کنترل کنند

اند و نیز در میان بزهکاران محکوم به اعمال شاقه  به کار گروهی مشغول کاشت و برداشتکشاورزانی که در فصل 

در فصل سوم، 9استاد فقید، امیر حسین آریانپور،. ، به وضوع مشهود استشوند یکه به بیگاري گماشته م

وند نزدیک در بیان خاستگاه موسیقی مطلبی دارد که با این نقش آوایی زبان پی) 1354(هنر  یشناس جامعه

، زدند یو دم م انداختند یابزارها را به کار م ...ابتدایی در حین کار جمعی رفتاري موزون داشتند يها انسان«دارد

 رونیبه هنگام زدن تبر به چوب نفس خود را به شدت و با صدا از سینه ب شکنان زمیهمان طور که ه

کلماتی ...کردند یو از حنجره اصواتی اخراج م دندیکش یاین مردم، موافق حرکات موزون شهیق و زفیر م...رانند یم

فریاد «و منظما به وسیله رفتند یاز این کلمات، که در نظر آنان عوامل جادویی به شمار م. راندند یهم بر زبان م

 )31ص (».فراهم آمده  هاي ابتدایی گردید، ترانه قطع می»صداي ابزار«و»کار
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، در ها یخانقاهی، فراز و فرود سخنران يي چون مولودخوانی، سرودهااین نقش آوایی زبان در موارد دیگر

نیروي آوایی زبان در آواز کسی  نیبه زعم نگارنده، ا. نبرد نیز حضور آشکار دارد يها مارشهاي نظامی و در جبهه

د و یا بر ترس خود غلبه کن خواهد یبدین وسیله م و  کند یکه دیر هنگام تنها از کوچه خلوت و تاریک گذر م

، او را میزن یداد م ییا چیزي بیمی به دل ندارد متجلی است و نیز آن زمان که بر سر کس یاز کس کند یوانمود م

با استعانت از نیروي آوایی زبان به قصد خود جامعه  میخواه ی، در واقع ممیانداز ی؛ و یا هیاهو راه ممیکن یهو م

ماکاریچ، در  نیپدربزرگ وانکوف، کونستانت میخوان یاثر چخوف م voknaV )وانکوف(در داستان . عمل بپوشانیم

و در آن  دیچیپ یم يها خود را در پوستین گل و گشاد ؛ شبکرد یبه نام ژیوارف شبگردي م يا زاده امالك اشراف

در واقع، در . آورد یناحیه پیوسته در حال حرکت به این سو و آن سو بود و گاهی جغجغه خود را به صدا در م

با سوت  ای، شود یکه صداق تلق و تلوق از آن بلند م يا وضعیتی این چنین، شبگرد یا گزمه با تکان دادن جعبه

حضور خود را در منطقه کشیک خود اعالم کند  خواهد یم نیزدن و یا با کوبیدن چماق دستی خود به روي زم

به سر داشت، او را بترساند  یکسی قصد شومآرامش خاطر اهالی محل را فراهم آورد، و یا چنانچه  لهیتا بدان وس

 !و هشیار  بله، او بیدار است«و از محل دور بسازد که

 :نیز به وفور شاهد هستیم...عینیروي آوایی زبان را ما در اغلب صنایع لفظی بدیع مانند تجنیس، تسجیع، ترص

ه مال و بزرگی به خرد است نه به به هنر است نه ب يتوانگر. مالی به مشقت فراهم آرند، و به خست نگه دارند

 .سال

 گلستان سعدي، سجع متوازي

 تر است چه جاي فرق که زیبا ز فرق تا قدمی ندانم از سر و پایت کدام خوب

  سعدي، جناس تام

 ورنه بروم بر آستانش میرم رمیگر دست دهد که آستینش گ

  سعدي، اشتقاق

 آیی ترس یباید که به پیش دوست ب ییاي بت به سر مسیح اگر ترسا

از  يریگ یافت که همگی بر شگردهاي بهره توان یفراوانی را م يها در ادب فارسی نمونه 10سعدي، جناس مکرر

 .نویسنده اشارت دارند/نیروي آوایی زبان در راه بیان مقصود شاعر
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 نقش کارگزاري زبان یا کنترل واقعیت 

ecnamrofreP noitcnuf / lortnoc fo ytilaer  در این نقش گوینده با به کار بردن زبان در عمل کاري را

؛ »کنم نامگذاري می»مبشر آزادي«را یکشت«نی؛ ا»کنم من، شما دو نفر را زن و شوهر اعالم می«: دهد یم انجام 

 .کنم یشرکت خود را در آن جلسه تکذیب م«؛ »دهم از این پس دیر نکنم قول می«

 يها وهیبه ش...، مناجات وهیایجاد ارتباط با نیروهاي فوق طبیعی زبان را در اوراد، ادعزمانی که انسان براي 

چون خدا،  گذارند یبا واسطه زبان نیروهایی که بر زندگی وي تأثیر م خواهد یدر واقع م برد یگوناگون به کار م

استفاده از خطوط . را کنترل کند-آتشفشان، زمین لرزه و لیباران، س-طبیعی يروهای، ننیاطیرب النوع، ارواح، ش

حامل آیاتی از کتب مذهبی بر  ییکج و معوج یا نقوش عجیب و غریب به روي سنگ، پارچه، چوب، نصب تابلوها

تسهیل یا - یا بعد از صرف غذا همه مصادیق نقش کنترل واقعیت شیشکرانه پ يسر در منزل و مکاسب، ادا

 .امور از قبل زبان است قییتض

  بایگانی زباننقش   evihcrA noitcnuf   : 

اي را از  به کار ارباب رجوع کتاب کهنه  مشاور حقوقی در جریان رسیدگی«: درباره این نقش زبان آمده است

دیوید ) «کند اي آمده، مطالعه می رویدادي که فرضا بیست و پنج سال در پرونده  آورد و گزارش قفسه پائین می

 )یانیب(شاید در نگاه نخست آن را همان نقش  12؟کند ینقشی است که زبان ایفا ماین چه 11).1999کریستال 

lanoitaedi يدیکه هل yadillaH.M گذشته را براي  عی؛ اما این نقش زبان که وقامیبه کار برده است، بدان

به . وت است، متفارود یبا نقش بیانی که در تعامل با مخاطب حاضر به کار م کند یاستفاده نسل آینده ضبط م

محال است بتوان درباره اینکه چه  شود یمتن زبانی براي کاربردهاي آتی تهیه و بایگانی م یتر، وقت عبارتی روشن

کرد و شاید هرگز  يپرداز کسی، به چه منظوري، در کجا و تحت چه شرایطی به آن رجوع خواهد کرد گمان

هم از این روست که  .است»دیالوگ«زبانی فاقد عنصر نوع مراوده نیکسی به آن متن رجوع نکند و از این رو، ا

در موارد بسیاري راهی وجود ندارد که کاربر  رایفی نفسه جامع و شفاف باشد، ز دیبا یاطالعات موجود در متن م

تعدیل دوباره راهکارهاي  نویسنده متن اثر بگذارد و او را به  يآتی از خود واکنش نشان داده، رو امیزبان در ا

 .زبانی ترغیب یا وادار سازد تعامل

زبانی با  يها نشانه. شخصی است يها بیشتر بوده، فاقد جنبه يمند زبان داراي نظام نیبه عبارتی دیگر، ا

برون از متن معموال به داخل  یشناخت و روان یشناخت مدلولشان عموما رابطه یک به یک دارند؛ عناصر جامعه

ها و  براي قرائت ییبیشتري برخوردار بوده، جا ییآنکه متن از شفافیت معنا جهینت. کنند یمتن رسوخ نم

تاریخی،  يها که بر شمردیم نقش این زبان در گزارش ها یژگیبا این و. گذارد ینم یگون باق استنباطات گونه

 .تتجاري به خوبی هویداس يها پارلمانی و صورت حساب حیعلمی، لوا يها جغرافیایی، گزارش يها یبررس

 نقش ابزاري زبان latnemurtsnI noitcnuf     : 
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، و اگر از او آورد یکه فردي افکار خود را با صداي بلند بر زبان م میا بوده ییها به گمان قوي، همه ما ناظر صحنه

 .کند یبه احتمال قوي خواهد گفت این کار به او در تمرکز افکارش کمک م زند یبپرسیم چرا با خود حرف م

، و به سخن زند ی، دست به این کار مآورد یشده هنگامی که فردي طرح اولیه کارش را به روي کاغذ مدیده 

از این طریق پی ببرد آیا آنچه را که نوشته با  خواهد یو شاید م برد یرا به کار م»زبان خودمحور«ویگوتسکی، 

 متفکر فرانسوي. آنچه در ذهن داشته است مطابقتی دارد یا نه

 

hpesoJ trebuoJ,4571-4281یابیم چه  را بر زبان آوردیم در می  ما فقط بعد از آنکه مطلبی«گفته است

که کسی محاسبات ریاضی را در مغز  میکن یاین نقش زبان را آشکارا وقتی مشاهده م».ایم معنایی را بیان کرده

البته همیشه روال کار  .کند یدر چنین حالتی، کالم شفاهی محاسبات ذهنی را همراهی م دهد یخود انجام م

ها  لب ی؛ گاهشود یبا این قبیل اعمال فکري قرین م renni hceeps زبان درونی یلزوما چنین نیست؛ گاه

 .بدون آنکه اصوات زبانی مسموع واقع شوند خورند یتکان م

آن از  سخن فراوان گفته که شرح) 1381(در فصل دوم کتابش تفکر و زبان 13یگوتسکیدرباره این نقش زبان و

 )خودمحور(که ضریب زبان  میکن یحوصله این مقال خارج است و فقط به ذکر این مطلب بسنده م

cirtnecoge hxeeps  در سر راه  ها يو دشوار ها یرشته ناکام کیبه کالم ویگوتسکی، همواره در مواجهه با

برد که کاغذ و مداد  ناگهان پی میخواست نقاشی کند  مثال، هنگامی که کودك می«رود یانجام فعالیتی باال م

: اندیشی کند با خود وضعیت را بفهمد و چاره  کوشد به هنگام صحبت کودك می...رنگی دلخواهش وجود ندارد

تیره بشه و به نظر   زنم تا رنگش کشم و بعد بهش آب می با مداد قرمز می. ولش. خوام می  مداد کجاس؟مداد آبی

 )51ص (».آبی بیاد

تا  12(یست اگر در همین جا به اختصار بگوییم که رشد زبان در نزد کودك در نخستین مرحله آن ن مناسبت یب

به نظر  .کند یبوده، سپس به جانب زبان خودمحور، و آن گاه به سوي زبان درونی میل م ی، ارتباط)ماهگی 18

 .شود یجلی مکه در مرحله میانی رشد زبان است که نقش ابزاري آن در زبان خودمحور مت رسد یم

 نقش ایدئولوژیک زبان lacigoloedI noitcnuf   : 

در جوامع مترقی امروزین قدرت . زبان نوعی رفتار اجتماعی است که در آن ایدئولوژي با زبان پیوند تنگاتنگ دارد

شناختی به ما در عصر زبان . شود ی، از ساز و کار ایدئولوژیک زبان حاصل متر قیاز راه ایدئولوژي، و به مفهومی دق

 tluacuoF.M فوکو شلیم ueidruoB.P )بردو( ری یو این قولی است که متفکران بزرگ مانند پ میبر یسر م

خود به زبان از این لحاظ جایگاهی واال قائل  يها هیاند و در نظر بر آن معترف samrebaH.Y هابرماس ورگنیو 

زبان داراي رابطه  یشناخت ه قراردادهاي جامعهبر این باور است کhgualcriaF,1991 )14رکالفیف. (اند شده

ها و حافظ مرزهاي  اند و از سوي دیگر، مراقب تفاوت قدرت يها قراردادها مولود رابطه نیاز یک سو، ا: اند دوگانه

فاقد  ضیبرخوردار است؛ مر یقدرت به عنوان مثال، در رابطه میان پزشک و فرد بیمار، پزشک از دانش پزشک
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در چنین . را بر شیوه درمان وقوف نیست ضی، مرداند یرا م يماریت؛ پزشک راه درمان بچنین دانشی اس

و مریض تن به  ردیگ یم میتر، و بیمار در موضع کهتر قرار دارد پزشک تصم پزشک در موضع مهم وضعیتی که

 يها صورتمقصود از ذکر مثال فوق این است که گفته باشیم در تعامالت اجتماعی . دهد یرضا و همکاري م

بدیهی است قدرت همیشه در حوزه استراتژیهاي زبانی .مادونی هستند-مافوقی يها همواره نشانگر رابطه یکالم

، از مشاغلشان، از شانیها نی، بلکه به صورت گوناگون مانند اخراج مردم از سرزمکند یتبلور پیدا نم

از طریق اعمال خشن چون حبس و شکنجه و اعمال  ، ابراز قدرتنی؛ بنابرادهد ینیز خود را نشان م...شانیها خانه

در نوع  برند یقربانی را به مذبح م یکیدر : و رضا دو مقوله متفاوت است میتسل. قدرت از طریق تلقین عبودیت

که  تیدر اینجا بحث ما نه آن است و نه این، بلکه بیان این واقع. آورد یم میخود، سر به کمند تسل یدوم، قربان

منتقدانه زبان از سوي  یبررس. سازد یراه استیالي فردي یا گروهی را بر افراد دیگر جامعه فراهم م چگونه زبان

و نقد )vonihsoloV,3791 (16نوفیولوش(relwoF.R,6891 )15فاولر(برخی از اندیشمندان مانند 

تفکر غالب در جامعه، صرفنظر از اینکه رنگ  يها وهیروشن بر ش يپرتو) msicitirctsixram مارکسیستی

آشکار و ناآشکار  يها ؛ عناصر زبانی با رابطهاندازد یدارند، م...، زیباشناختیي، اقتصادی، فلسفیسیاسی، مذهب

یا باور دارند قبل  ندیگو یقدرت پیوند تنگاتنگ دارد، هر چند افراد عادي ممکن است ندانند که بیشتر آنچه م

 .جمعی شکل گرفته است يها دولتی مانند نظام آموزشی و رسانه يها ق دستگاهزبان و از طری

: میپرس یو از روي کنجکاوي م میکن یدر اینجا بحث خود را به پرسشی که در آغاز گفتارمان آوردیم وصل م

که نقش اصلی  میریپذ یکاربردهاي زبانی در معرض ابتال به آسیب تکرار و تقلید قرار دارد؟همگان م نیکدام

ساختاري از پیش آماده  يها کار به طور معمول صورت نیاجتماعی است و براي ا يها و حفظ مراوده جادیزبان، ا

تکرار این . میبر یبه کار م (...مانند مطب دکتر، آژانس مسافرتی، فروشگاه( یارتباط يها تیموقع يرا به اقتضا

زبانی ما  يها ها بخشی از عادت آن رایآور نیست، ز تماعی ماللاج يها در عرصه مراوده يا شهیقبیل عبارات کل

 يبرا citsilautir )یفاتیتشر(تکرار این قبیل عبارات . روند یبوده و در مالزمت صور رفتاري خاص به کار م

، بلکه غایت تعامل زبانی مد نظر میکن یها توجه نم زیرا معموال به طور عمد به آن کند یگوش ما سنگینی نم

ها جایی براي تعقل و تدبر  ذهن ما بوده و در کاربرد آن ◌ٔ زبانی ملکه يها صورت نیتر بگوییم، ا روشن .است

امکان وجود دارد که  نییا احساس را بر عهده دارد، ا شهیوجود ندارد؛ اما آنجا که زبان رسالت بیان اند

که تحمل آن  يا به گونه شوند یبا، مکرر مزبانی، ولو زی يها صورت یعنینویسنده دچار آفت تکرار شود، /گوینده

به زشتی، طراوت  ییبایلفظی و معنوي، ز يها هیزیرا بر اثر تکرار آرا. دهد یخواننده را آزار م/گوش و ذهن شنونده

در جایی از کتابش ادبیات و  ecarG.W,5691 )سیگر(ویلیام .شود یبه سترونی و شگفتی به ابتذال تبدیل م

، که این خود به مفهومی، نقد دارد یکالم ادب در آن است که خواننده را به تعمق وا م تیمز :دیگو یبازتاب آن م

و  زند یزندگی م يها اگر بپذیریم ادبیات راستین در ایفاي نقش خود الزاما دست به انتخاب تجربه. زندگی است

 يگفت چنین آثار توان یم به جرأت کند یآنگاه با آرایش هنرمندانه این تجارب، یک اثر هنري اصیل خلق م

و نه حدي بر شمار  گنجد یزندگی آدمیان در تصور م يها ینه شگفت رایدچار آفت تکرار نخواهند گشت؛ ز

 .ها در آثار ادب وجود دارد ترکیب آن يها وهیش
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 :ها پانوشت

 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد تبریز (*)

کتاب ما ادبیات و . »سازي آن در نقد فرمالیستی هاي برجسته روند خودکاري زبان و گونه«. جواد اسحاقیان (1)

 .50-55، صص 1382، مرداد 70فلسفه، شماره 

(2)- noswoddiW,G.H 6891. deilppA scitsiugniL: ehT tiusruP fo 
drofxO.ecnaveleR.sserP.ytisrevinU  

 :زیر داراي مفهوم استعاري هستند يها لدر زبان انگلیسی، مثا (3)

ehT doolb si rekciht naht.retaw  

ehT nep si reithgim naht eht.drows  

ehT niahc si ton regnorts naht sti tsekaew.knil  

 .، انتشارات صفی علیشاه1362دیوان غزلیات حافظ، به کوشش دکتر خلیل رهبر، (4)

 :زیر داراي ابهام معنایی هستند يها در زبان انگلیسی، مثال (5)

1(ehT) yob si gnikrow ta eht.elbat  

 .پسر پشت میز مشغول کار است) الف

 .کند یپسر روي جدول کار م) ب

2(eH) dehsaW eht rac ni eht.egarag  

 .را داخل گاراژ شست نیماش) الف

 .داخل گاراژ را شست نیماش) ب

3(ehT) hsilgnE srehcaet era gniteem siht.noometfa  

 یسیمعلمان انگل) ب .امروز جلسه دارند) کنند یکسانی که زبان انگلیسی تدریس م( یسیمعلمان انگل) الف

 .امروز جلسه دارند) معلمانی که تبار انگلیسی دارند(

(6)- sdrahciR, te.C.J.la 2991. namgnoL yranoitciD fo egaugnaL gnihcaeT dna 
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deilppA.scitsiugniL  

دکتر بهروز  ترجمه ehT ygolohcysP fo trA )هنر( یشناس ، روان1377لوسیمنوویچ ویگوتسکی، (7)

 .عزبدفتري، دانشگاه تبریز

ترجمه دکتر بهروز  esnopseR ot erutaretiL )آن(و بازتاب  اتی، ادب1965گریس،.ویلیام جی (8)

 .1981عزبدفتري، انتشارات فروزش، چاپ سوم،

دانشکده هنرهاي زیبا، دانشگاه  انیهنر، انجمن کتاب دانشجو یشناس ، جامعه1354نپور،امیر حسین آریا (9)

 .تهران

، اثر استاد عالمه جالل الدین )1367( یها را از کتاب فنون بالغت و صناعات ادب این مثال (10)

 .میا آورده*همایی

 .هما، تهران، فنون بالغت و صناعات ادبی، نشر 1367عالمه جالل الدین همایی، (*)

(11). latsyrC,D 2991. egdirbmaC aidepolcycnE fo.egaugnaL  

 nitsuA.J.L,2691مفهوم را در قالب واژه  نیاevitatsnoC آورده و مقصود وي از آن پاره گفتاري 

ecnarettU ؛ »تهران پایتخت ایران است«: دارد یاست که وجود چیزي را به طور ایجابی یا سلبی اعالم م

 .»فرانسوي نیست  ع تلفنمختر«

(*).nitsuA.L.J 2691. woH ot oD htiw egdirbmaC.sdroW,ssaM drawraH 
ytisrevinU.sserP  

ترجمه دکتر بهروز  thguohT dna egaugnaL ،)زبان(، تفکر و 1381لوسمینوویچ ویگوتسکی، (13)

 .عزبدفتري، انتشارات فروزش، چاپ دوم

(14)- hgualcriaF,N 1991, egaugnaL dna rewoP,namgnoL  

(15)- relwoF.R,6891, citsiugniL msicitirC, drofxO ytisrevinU.sserP  

- vonihsoloV.V,3791, msixraM dna eht yhposolihP fo ranimeS.egaugnaL 

weN.sserP (kroY) tsriF dehsilbuP 9291 ni naissuR 

 

79شماره , 1383اردیبهشت , مجله کتاب ماه ادبیات و فلسفه: منبع
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 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

  .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

  .کند می هزینه خود
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