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  چکیده
  عبـارت   به. شناسی معاصر است زبانتمایز میان رویکردهاي   زبان وجه  در مطالعه» 3بافت«  توجه به مقوله
رویکردهـاي  در  گیـرد زبان مستقل از بافت صورت می  گرا مطالعهدر رویکردهاي صورتکه  دیگر، درحالی

، 4زبـان  نگاري زبان و قوم یشناس زبان، روان    شناسی هایی چون کاربردشناسی، جامعه اي رشته گرا و میان نقش
. شـود امري ضروري تلقی مـی زبان   هاي اجتماعی در مطالعه سی بافتررو ب اي اجتماعی است زبان پدیده

شناسـی اسـت کـه کـاربرد      هایی از علم زبان رغم آنکه بافت مفهومی کلیدي و مشترك در میان شاخه  به
هاي آن در ایـن رویکردهـا    مشترك و جامع از بافت و مؤلفه توان تعریف شود نمی می زبان در آنها بررسی 

در . هاي بـافتی اسـت   ها متفاوت بودن اهداف این رویکردها از تحلیل ین تنوعی در تعریفدلیل چن. یافت
شناسی زبـان   مند، جامعه گراي نظام نقش از سه دیدگاه هاي آن قصد بر آن است تا بافت و مؤلفهاین مقاله 

 .شود نگاري زبان بررسی و قوم
  

  نگاري زبان  شناسی زبان، قوم عهمند، جام گراي نظام نقشرویکرد بافت، : هاي کلیدي واژه

  
 
   مقدمه - 1

هـاي   بافت از اهمیت برخوردار است، تولیـد و درك کـالم بـه صـورت      در رویکردهایی که توجه به مقوله
امـل زبـانی و   هـا و کاربردهـاي کالمـی یـا عو     کالمی محدود نیست، بلکه به عنوان تعاملی  میان صورت

ن دهد، روابط میا در این رویکردها توجه به موقعیتی که کالم در آن رخ می. شود می فرازبانی درنظر گرفته
. اسـت   جانشین توجه صرف به روابط میان جمالت شـده  ،ها با کالمآن  متکلم و مخاطب و همچنین رابطه

اسـت   بافـت   تـوجهی بـه مقولـه    آنها بی  معتقدند رویکردهایی هم که مشخصه )25،1983(6و یول 5براون
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 قصـد  ،محـور هنگامی که یک دستورنویس جمله«: دگوین می  بارهاین ها درآن. دان یرمستقیم به آن وابستهغ
کند تلویحاً ناگزیر از بررسی بافـت یـا شـرایطی     هایی را که با دستور خود نوشته ارزیابی دارد صحت جمله

  . »دهد می است که در آن، کالم رخ 
این . دهد می  گفت بافت شرایط یا موقعیتی است که کالم در آن رخ  توان درخصوص تعریف بافت می

اکنـون آن مفهـوم از   . شـد و بعد یک عبارت میکلمات و جمالت قبل شامل شناسی سنتی  مقوله در زبان
اجتماعی کاربرد شناسی معاصر به موقعیت  بافت در زبان. گویند می1»همبافت«یا  »بافت گفتاري«بافت را 

ساخت کالم گوینده و هم بـر درك مخاطـب از    هم بر) بافت(آگاهی از موقعیت کالم. کند می زبان داللت
تواند تلفـظ، واژگـان، نحـو،     که بافت می کندمی باره اظهار این در)4: 2009(2وندایک. کالم تأثیرگذار است

گونه که  یعنی همان. بافت و کالم دوطرفه استبین   البته رابطه. کند کالم را کنترلموضوع، سبک و تنوع 
. گیــرد اســت کــه آن را دربرمــیبــافتی   ي کــالم اســت کــالم نیــز آشــکارکنندهرو بافــت تأثیرگــذار بــر

ایـن،    بنـابر . اسـت   شـده   گوید زبان در بافـت احاطـه   پیرامون وجود بافت در زبان می )1996(3تریپ اروین
هاي زبـانی   و درك بافت کالمی خلق نظریه بان تأثیرگذار استشناخت ما از ز فرضیات بافتی بر چگونگی

. توان به چارچوبی کلی از مفهوم بافت دست یافـت  از این تعاریف می. داشت  خواهد دنبال  را به  تري جامع
زمان حال بیان یک تعریـف جـامع،    گویند در می  باره این در)1992( 5و گودوین 4گونه که دورانتی اما همان

  . پیرامون بافت غیرممکن استدقیق تخصصی و 
  

   مند گراي نظام شناسی نقش بافت در زبان - 2
منـد   نظـام  گـراي   رویکرد نقش  گرا در حوضه شناسی نقش در زبان ها پیرامون مقوله بافت بیشترین پژوهش

  منظـور   گوید این رویکرد بـه  مند می نظام گراي  رویکرد نقش  باره در) 21: 2004(6گینزا. است صورت گرفته
در . گـذاري شـد   پایـه  7توسـط هلیـدي   میالدي شصت  توصیفی و تفسیري از زبان در دههاي  بیان نظریه

 . شـود مند درنظر گرفته می ساز و نظام عنیبه عنوان فرایندي اجتماعی، م مند، زبان نظام گراي  یکرد نقشرو
  :شودجستجو میدو پرسش اساسی  خ بهپاس این رویکرددر 
  برند؟ می کار  هاي مختلف به چگونه افراد زبان را در بافت -1
   شود؟ اي ساخته می نشانه صورت نظام چگونه زبان به -2

 )2009(هلیـدي . گر تمایل پیروان این رویکرد به تحلیل کاربردهـاي زبـانی اسـت   پرسش نخست بیان
هاي انسان است پس  اي از فعالیت زبان جزء اصلی طیف گسترده«کند  می بیانگونه  دلیل این تمایل را این
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نمایـد   بـاره اظهـار مـی    در ایـن  )4: همـان (گینـز ا. »اجتماعی زندگی مطالعه شود هاي الزم است در فرایند
ري هاي گفتاري یا نوشتا متنهاي واقعی زبان یا همان  به دادهمند  نظام گراي  شناسان در رویکرد نقش زبان
این یکـی از    بنابر. مند هستند برند عالقه می کار هاي اجتماعی به مردم در تعامالت با یکدیگر و در بافتکه 

اما متن در این رویکرد به چه مفهـومی اشـاره   . اهداف اصلی این رویکرد تحلیل زبان به عنوان متن است
  اي با مفهوم بافت دارد؟ چه رابطه کند و می
گفتـاري یـا نوشـتاري و بـه هـر        شناسی را به هر تکه متن در زبان  واژه) 2-1: 1976(1هلیدي و حسن    

ها ویژگـی یکپـارچگی در مـتن را    آن. پیوسته باشد  هم  کنند با این شرط که کل آن به اي اطالق می اندازه
. اسـت   4و پیوسـتگی  3انسـجام   معتقدند که بافتار شامل تعامل دو مولفـه هلیدي و حسن . نامند می 2بافتار

ي درونی متن بـه یکـدیگر    اجزا طریق پیوند دهد و از نشان میرا اش  متن با عناصر درونی  انسجام، رابطه
اش یا همـان   متنی  با بافت برونمتن   اما پیوستگی، رابطه. کند دیل میپیوسته تب  هم  متن را به یک کل به

اش از طریـق    هاي فرهنگی و موقعیتی بافتیکپارچگی متن با . دهد را نشان میبافت فرهنگی و موقعیتی 
پیرامون این تأثیرات بیان  )همان(گینزا. شود گذارند مشخص می جا می ها روي آن به تأثیراتی که این بافت

 6کاربردي  أثیر بافت موقعیتی بر متن  گونهو ت 5نماید که در این رویکرد تأثیر بافت فرهنگی بر متن ژانر می
گـراي   توان گفـت کـه در رویکـرد نقـش     متن و بافت می  توجه به رابطه با. شود ینامیده م  6کاربردي  گونه

. سـازد  می و متن هم بافت را اند بدین معنی که بافت، متن  مند مفاهیم متن و بافت به هم گره خورده نظام 
ایـن   بنـابر . شـود و بـرعکس   عبارت دیگر تنها از طریق تشخیص بافت است که یک متن تشکیل می  به

کاربردي نیازمند توجه به   هاي ژانر و گونه  و توصیف مقولهدر پاسخ به پرسش نخست   مند امگرایان نظ نقش
  . بافت و تعریف آن هستند  مقوله

اما آنچه . است 7اي گر تمایل این رویکرد به توصیف نظام زبان به عنوان نظامی نشانهپرسش دوم بیان
اي بودن سـطح محتـواي آن    کند دوالیه متمایز میاي  ي نشانه ها اي زبان را از دیگر نظام آنچه نظام نشانه

تحتـانی آن    سطح محتوا به معناشناسی و الیه فوقانی  دهد که الیه باره شرح می این در )همان(گینزا. است
اي زبـان   این، نظام نشانه بنابر. شود  دستور معنا به لغت تبدیل می-واژه  در الیه. دستور تعلق دارد-واژه به 

ي را همزمـان   بیشـتر معـانی  سـازد تـا    ین امر زبان را قادر میبراي ساخت معنا است و هم شامل دو الیه
 کننـد  اي بر این نکته تاکید می عنوان نظامی نشانه نظرگرفتن زبان به با در  مند گرایان نظام نقش. ایجادکند

دیگر کاربرد زبان  رفیی که از یک طرف نظام زبان و از ط ها گزینه. ها است اي از گزینه که زبان مجموعه
  شوند؟ زبان چگونه تشکیل می  در هر دو جنبه  ها ما این گزینها. ندک را تفسیر می
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هاي ممکن یک نظام زبانی را ایجاد  دارد که بافت فرهنگی گزینه باره چنین اظهار می در این )2009(حسن
گوید  او می. برند می کار گوناگون بههاي  هایی را که کاربران زبان در موقعیت کند و بافت موقعیتی گزینه می

شناسـی،   نـد از بافـت، معنـا   اها عبارت این الیه. کنند پنج الیه در نظام زبان تصورمی  مند گرایان نظام نقش
  هـاي بـالقوه   بیرونی زبـان گزینـه    الیهدر نظام زبان بافت فرهنگی یا . شناسی شناسی، آوا دستور، واج-واژه

هاي بالفعل  بیرونی زبان گزینه  ربرد زبان بافت موقعیتی یا الیهدهد و درکا هاي زیرین را تشکیل می درالیه
گـراي   ر رویکـرد نقـش  او بر این باور است کـه بافـت د  . کند هاي زیرین را فعال می الیه کاربران زبان در

  .کند تفسیر می م طبیعت زبان و هم نقش زبان راد چون هاي دارمند نقش هسته نظام 
؟ شـود  مـی   هـاي آن چگونـه تعریـف    بافـت و مؤلفـه    زبـان و بافـت، مقولـه     اما در این رویکرد رابطه

کند هنگام کاربرد زبـان در یـک موقعیـت تنهـا سـه جنبـه از آن موقعیـت تـأثیر          ادعا می )2002(هلیدي
کـاربردي     بافت موقعیت را متغیرهـاي گونـه    و این سه جنبها. نوع متن دارند مشخص و مستقیم در تعیین

  : این متغیرها از این قرارند. نامید
  .گوییم آن سخن می  آنچه درباره: 1موضوع سخن -1
  .کنندگان در تعامل روابط بین شرکت: 2عامالن سخن  -2
  .کند زي مینقشی که زبان در تعامل با: 3 سخن  شیوه -3

دارد که هلیدي ضـمن بیـان    می  بافت چنین بیان  امون رویکرد هلیدي به مقولهپیر) 111: همان(گینزا
هاي زبـان   روي متن در تکاپوي برقراري رابطه بین ابعاد بافت موقعیت، نقش هاي بافتی تأثیرگذار بر جنبه

ن عبارت دیگر، هلیدي در پی پاسخ به این پرسش است که چرا ای  به. و الگوهاي متنوع دستور زبان است
گویـد در   در شرح نظرات هلیـدي مـی   )همان(حسن. وقعیت بر روي متن تأثیرگذار استها از بافت م جنبه
و  4توصیف بافت از دیدگاه نظام: دارد  مند دو دیدگاه براي توصیف بافت وجود گراي نظام شناسی نقش زبان

-یا همان بافت فرهنگی اهمیت داده مـی  به بافت بالقوه نظام دیدگاهدر . 5و توصیف بافت از دیدگاه مورد
از دیـدگاه مـورد، بافـت آن    . ل یا همان بافت موقعیتی مد نظـر اسـت  بافت بالفعدر دیدگاه مورد، اما . شود

امـا از  . شود این تجربه می بنابر ،درنگ جریان دارد چیزي است که هنگام کاربرد زبان در موقعیتی ویژه بی
عبـارت دیگـر نظـام یـا بافـت        بـه . اش قابل دیـدن اسـت   یابی و نتیجه دیدگاه نظام، بافت از طریق برون

منـابع نگهـداري و   ماید و مورد یا بافت مـوقعیتی هـم   ن فرهنگی، منابع تشکیل و تفسیر مورد را تأمین می
اما بافـت بـالقوه یـا     .اندمورد نسبت به یکدیگر حساس نتیجه نظام و در. آورد می  وجود  نوآوري نظام را به

دهـد از دیـدگاه هلیـدي     مـی   بافت فرهنگی که هم نظام زبان و هم منابع کاربرد زبـان را تشـکیل   همان
اي از  نظر هلیـدي فرهنـگ، مجموعـه    گوید از باره می این در )1991(6بئوگراندو شود؟ د چگونه تعریف می
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بـه آنچـه   دهاي بـالقوه  آورد و ایـن اسـتعدا   هاي ممکـن را بـراي اعضـایش فـراهم مـی      امکانات یا گزینه
عبارت دیگر، تـوانش هلیـدي     به. دانند ها مینماید و نه آنچه آن هند اشاره میتوانند انجام د گویندگانش می

توان  این، هلیدي اعتقاد دارد می بنابر. شود نه ذهن حسب فرهنگ تعریف می برخالف توانش چامسکی بر
هـا انجـام   از طریـق آنچـه آن  ) روهـی ش عینـی و گ توان(توانند انجام دهند به آنچه اعضاي آن فرهنگ می

هـاي زبـانی و بافـت     هاي بافت فرهنگی یا نظام زبان در متون یا کـاربرد  نتیجه بالقوه در. برد دهند، پی می
  .شوند موقعیتی بالفعل می

نظامی . کردن توازن بین تمرکز بر روي نظام یا مورد مشکل است گوید برقرار می )vii: 2009(هلیدي
نمایـد کـه بـا هـر دو بافـت       ریـزي مـی   این، او دستوري براي زبان پی بنابر. د قرار دارداین مورکه پشت 

گویـد بافـت فرهنگـی     بـاره مـی   ایـن  در )همـان (دبئوگرانـد ). 6: همان(موقعیت و فرهنگ در ارتباط است
بالفعـل   هاي افراد در بافت موقعیتی ها با انتخاب هاي ممکن دستور هلیدي را بالقوه دارد و آن گزینه گزینه

  متون و تنوعات اجتماعی و نقشـی آنهـا و مقایسـه   هدف هلیدي از طرح چنین دستوري تحلیل . شوند می
هاي زبـانی آن مـتن را بـا     رود ویژگی کار می دستوري که براي چنین تحلیلی به. هاي کاربردي است گونه

و زبانی هلیدي هـم نظـام زبـان      یهاین، نظر بنابر. کندمیمند مربوط  طور نظام  هاي محیطی آن به ویژگی
 زبان و بافت موقعیتی  و هم به رابطهزبان و بافت فرهنگی   هم به رابطه. کند می تفسیر اهم کاربرد زبان ر

همچنـین دسـتور او متـون را    . نتیجه رویکرد او بیشتر نقشی و کاربردي است تـا سـاختگرا   در. اشاره دارد
  . دهد تا جمله می مخاطب قرار
هـدف مـن سـاختن    «: کند گونه توصیف میآن با متون را این  خود و رابطه دستور )xv: 1994(هلیدي

 بنـابر . دستوري براي تحلیل متون است دستوري که بتواند نکاتی مفید و معنادار براي هر متنی بیان کنـد 
ي فرهنگـی و  هـا  عبارت دیگر متون گفتاري یا نوشتاري مرتبط با بافت  این تحلیل کاربردهاي زبانی یا به

  .  »مند است گراي نظام موقعیتی زیربناي رویکرد نقش
یدي تغییـرات محسوسـی   مند پیروان هل گراي نظام در رویکرد نقش معتقد است )2008a :43(وندایک

سـخن پایـه و     عـامالن و شـیوه   ،بـافتی موضـوع    اند و همچنان سه مقوله ال نکردهبافتی او اعم  در نظریه
  .استاساس این نظریه 

  
  زبان شناسی جامعه بافت در -3

خصـوص   بیشـترین مطالعـات در   نماید اظهار می شناسی بافت در زبان  پیرامون مقوله )28: همان(وندایک
نتیجـه   شناسـی و در  توجه به مفهوم بافـت در زبـان  . است شده زبان انجام شناسی جامعه  این مقوله در شاخه

در اواخـر  زبـان وکاربردشناسـی    نگاري زبان، قوم    شناسی هایی چون جامعه اي رشته پیدایش و گسترش میان
گوید دو ستون اصـلی   باره می در این )1988(2لوندرا. است  1مستقیم مرهون عقاید چامسکی غیر 1960  دهه

                                                             
1- Chomesky, N. 
2- Lavandera, B.R. 
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ل مهـم در  عامـ تقالل نحـو، دو  کنش و همچنین اس-نششناسی چامسکی یعنی تمایز دوگانه بین توا زبان
 بـا برقـرار   )1965(چامسکی. اند جتماعی و فرهنگی بودههاي ا کاربرد زبان در بافت  ایجاد عالقه به مطالعه

توانش یا دستوري است   شناس توصیف زبان  معتقد است که وظیفهکنش -دوگانه بین توانشنمودن تمایز 
 کنش یـا کاربردهـاي زبـانی کـه گوینـدگان از       این مطالعه بنابر. دانند شان می که گویندگان درمورد زبان

چون کنش یا کـاربرد زبـان متنـوع    . شناس نیست زبان وظایف  دهند در محدوده شان انجام می بانطریق ز
  . میماتی در این بخش دست یافتاست ممکن نیست به تع

کاربرد زبان بیشترین   حیطه معتقدند هرچندزبان که در مخالفت با این ادعاي چامسکی     شناسان جامعه
 در) 5: 2006( 1هـاو وارد. آن نیسـت   گذاشـتن مطالعـه   تنوع را دارد، این گوناگونی دلیلی موجه براي کنـار 

اي انتزاعی نیسـت بلکـه    نمایند که زبان مقوله گوید تنوع کاربردهاي زبانی این نکته را بیان می باره می این
حال که به بررسـی   زبان درعین    شناسی نتیجه جامعه در. برند کارمی چیزي است که مردم در دنیاي واقعی به

هـا را  بین آنها و کاربران آن  نمایند رابطه می پردازد تالش میغیره  دستور و عناصر زبانی مانند آواها، واژگان،
این باور است که شناخت زبان بـدون شـناخت گوینـدگان و شـنوندگان آن امـري       چون بر .نیز درك کند

هاي اجتماعی، تنوعات زبـانی و   زبان به ارزیابی    شناسان جامعه معتقد است )2002(2چمبرز. رممکن استغی
زبان منشأ تنوعات     شناسی پس جامعه. پردازند تنوعات زبانی می همچنین دانش ناخودآگاه گویندگان از این

دیگـر،    عبـارت   بـه . دهـد  ونـد مـی  مقوالت اجتمـاعی پی   رفته توسط گویندگان یک زبان را به کاره زبانی ب
هاي ممکن یا تنوعات زبانی براي بیـان یـک    نماید از بین گزینه که شخصی شروع به صحبت می هنگامی

هاي اجتماعی گوینـدگان و شـنوندگان    کند و این انتخاب به ویژگی موضوع تنها یک گزینه را انتخاب می
زبان در بافت  معتقدندزبان     شناسان گوید جامعه ه میبار این در) 3: 2006( 3تگلیمونت. آن کالم متکی است

حـال آن کـالم    برنـد و در عـین   مـی  کار آید یعنی تنوع زبان منوط به گویندگانی است که آن را به می پدید
ه را حمایـت  دارد دو اسـتدالل مهمـی کـه ایـن دیـدگا       او اعتقاد. نماید می هویت گویندگانش را نیز آشکار

  : ار استکنند از این قر می
کنند، چـون   توصیف زبانی خاص ممکن نیست مگر از طریق توصیف مردمی که به آن زبان تکلم می -1

  .اي اجتماعی است زبان پدیده
هاي اجتماعی مردمی کـه  نمودن گروه اي براي مشخص اي ارتباطی است و هم وسیله گفتار هم وسیله -2

 .هم داردالم نقشی اجتماعی پس ک. کنند به آن زبان تکلم می
. پنـدارد  تنوعی که آن را ویژگی ذاتی زبان مـی . تنوع زبانی است  زبان مطالعه    شناسی هدف جامعهاین  بنابر

واقـع همـان    گفتاري در  جامعه. برد می کار را به 4»گفتاري  جامعه«این رشته براي نیل به این هدف مفهوم 
دیگـر    عبـارت   به. آید رند کالم در درون آن پدید میزبان عقیده دا     شناسان بافت اجتماعی است که جامعه

                                                             
1- Wardhaugh, R. 
2- Chambers, J. K. 
3-Tagliamonte, S. 
4- Speech community 
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بـاره   ایـن  در )120-119: 2006(واردهـاو . شوند رهاي کالمی متنوع میجوامع گفتاري متنوع منجر به رفتا
هـاي زبـانی    اسـت کـه ویژگـی    تملک اجتماعی بدین معنی. و اجتماعی است گوید زبان تملکی فردي می

 متعلق به یک گروه اجتماعی است و یـک نـوع تنـوع   نتیجه  در. دارند هم  برخی افراد شباهت بسیاري به
زبـان       شناسـی  در جامعه. نامند گفتاري می  هاي اجتماعی را جامعهزبان این گروه     شناسان جامعه. داردزبانی 

ـ   یـن، جامعـه  ا بـا وجـود   .است  گرفته  گفتاري صورت  جامعه  ترین مطالعات پیرامون مقوله ردهگست اري گفت
دانـد امـا در    مفهومی نسبی است یعنی یک فرد در یک زمان خود را متعلق به جوامع گفتاري مختلف می

   .دهد می هر موقعیت ویژه تعلق خود را تنها با یکی از آن جوامع گفتاري نشان
اص رفتارهاي زبانی خـاص  گفتاري خ  خاص با تعلق به یک جامعه  وقعیتدرنتیجه یک فرد در یک م

. دهـد  نشـان  گفتاري هرچه بیشـتر   اهنگی خود را با افراد آن جامعهبرد تا هم می کار گفتاري را به  هآن جامع
هاي اجتماعی مشترك در بـین   هاي زبانی و هم دیگر ویژگی گفتاري هم ویژگی  پس تعلق به یک جامعه

گفتـاري را تنهـا از طریـق      زبـان جامعـه       شناسـان  برخـی از جامعـه  . نمایـد  اعضاي آن گروه را توجیه می
دارد کـه یـک زبـان      اشاره افرادي  گفتاري به همه  معتقدند که جامعهکنند و  هاي زبانی تعریف می ویژگی

  زبـان در تعریـف جامعـه        شناسـی  گـذاران جامعـه   یکی از پایه )b 1972(1اما لباو. برند می کار مشخص را به
مشترك زبانی به هنجارهـاي اجتمـاعی دیگـري کـه بـین افـراد آن گـروه        هاي  بر ویژگی  گفتاري عالوه

ه به هنجارهاي گفتاري وابست  معتقد است رفتارهاي زبانی در هر جامعهنماید و  مشترك است نیز توجه می
هـاي   هـاي زبـانی کـه افـراد در موقعیـت      دیدگاه لباو گزینه این از بنابر. گفتاري است  اجتماعی آن جامعه

گفتاري یا همان بافت اجتمـاعی اسـت کـه گوینـدگان در آن       تأثیر جامعه  کنند تحت خاب میمختلف انت
  . گویند سخن می

گوید کاربران زبـان تنوعـات زبـانی حاصـل از عوامـل متنـوع       باره می در این) 13-11: همان(وندایک
و غیـره   دسـتوري اجتماعی را در سـطوح مختلـف زبـانی ماننـد سـطوح آوایـی، واجـی، تکـواژي، واژي،         

زبان به اهمیت اجتماعی کاربردهاي متنوع زبـانی یـا اهمیـت زبـانی          شناسی این جامعه بنابر. برند می کار به
زبـان       شناسـان  جامعـه . نماید عوامل اجتماعی متنوع مانند طبقات اجتماعی، جنسیت، سن و غیره توجه می

 شناسـی  پس بافت در جامعـه . گیرند ي در نظر میگفتار  عهجام عنوان  یک از این عوامل اجتماعی را به هر
چون این متغیرهاي اجتمـاعی   انداجتماعی، جنسیت، سن و غیره قبیل طبقات متغیرهاي اجتماعی از ،زبان    

  .دهند بانی را تحت تأثیر قرار میمتغیرهاي ز
شناسان به  زباند برخی از گوی  شناسی می درخصوص توجه به مفهوم بافت در زبان )1996(اروین تریپ

زبـان بـا      شناسـان  امـا جامعـه  . داننـد  نامنظم و آشـفته مـی   اند، چون بافت را مفهوم اهمیت بیبافت   مقوله
طریـق درك   ایـن باورانـد کـه مـا از     هاي اجتمـاعی بـر   هاي زبانی وابسته به مؤلفه نمودن متغیر مشخص

فـت  پـس چنـین نگرشـی بـه با    . ا بشناسیمها ر بود مقوالت اجتماعی بافت  خواهیم هاي زبانی قادر ویژگی
  .مند است رویکردي نظام

                                                             
1- Labove 
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    زبان   نگاري قوم بافت در -4

توجـه بـه ایـن تعریـف       با. گفتاري ویژه است جوامع  زبان در زندگی روزمره کاربرد  زبان مطالعه  نگاري قوم
تـوان   ان چگونه است و آیا میزب     شناسی زبان و جامعه  نگاري بین قوم  شود که رابطه می  این پرسش مطرح

در پاسـخ بـه ایـن     )1988(1زبان درنظرگرفت؟ دورانتی     شناسی اي از جامعه مجموعه زبان را زیر  نگاري قوم
زبـان در زنـدگی اجتمـاعی     منـد کـاربرد   نظـام   زبـان را مطالعـه       شناسی که اگر جامعه کند می  پرسش بیان

هـاي خـاص    امـا ویژگـی  . زبان اسـت      شناسی فرعی از جامعه  ايزبان، رشته  نگاري درنظربگیریم پس قوم
. اسـت   زبـان شـده       شناسی شناسی باعث تمایز این رشته با جامعه زبان در سطوح نظري و روش  نگاري قوم

زبان اشاره شد هدف این رشته استنباط الگوهاي تنوعـات       شناسی همانگونه که در قسمت بافت در جامعه
 در )همـان (لونـدرا . کاربردهاي زبان است مند گیري نظام نمونه  گفتاري متفاوت برپایه  جوامع از  زبانی ناشی

کننـد و   می  هاي اجتماعی تاکید روي بافت دو بر زبان هر  نگاري زبان و قوم     شناسی گوید جامعه باره می این
نـوع زبـان   روي کـاربرد مت  اع بـر هاي اجتمـ  که کدام ویژگی اندتکاپو براي یافتن پاسخ به این پرسش در

ـ  مـی   بافـت بیـان    زبـان بـه مقولـه     نگـاري  پیرامون توجه قـوم  )155: 2009(وندایک تأثیرگذار است؟ د کن
وي ر اجتمـاعی افـراد را بـر     ر بافتی مانند جنسیت، سـن و طبقـه  عناص زبان تأثیر    شناسی که جامعه درحالی
 هاي دقیق و مفصـل رویـدادهاي ارتبـاطی بـه     زطریق تحلیلزبان ا  نگاري کند قوم زبان بررسی می کاربرد

روي  هـا بـر  کنندگان و تـأثیر آن  هاي اجتماعی، چگونگی تفسیر آنها توسط شرکت یتبررسی جزئیات موقع 
  . پردازد کالم می
یـک از   نـد، هـر  ازبـان متمرکز  هاي اجتماعی روي کاربرد رشته بر تأثیر بافت دو این، اگرچه هر بنابر

زبـان       شناسـی  زبان در جامعـه  درخصوص مفهوم کاربرد )همان(دورانتی. متفاوتی برخوردارندشناسی  روش
هـا و آواهـاي ویـژه توسـط      زبان در این رشته بـه کـاربرد واقعـی گفتارهـا، واژه     که کاربردنماید  می اظهار

مفهـوم کـنش    زبـان همـان   دیگر کاربرد  عبارت  به. دارد  گویندگانی خاص در زمان و مکانی خاص اشاره
زبـان در    نگـاري  اما متفاوت بودن دیـدگاه قـوم  . قابل با توانش زبانی او استزبانی چامسکی است که در ت

تـوانش ارتبـاطی   . اسـت  3توسط هـایمز  2توانش ارتباطیمعرفی مفهوم   زبان نتیجه رابطه با مفهوم کاربرد
پیرامـون تـوانش ارتبـاطی     )b 1972(هـایمز . تري از توانش زبـانی چامسـکی اسـت    هایمز شکل گسترده

هـا را مناسـب   آموزد آن گیرد بلکه می را فرانمی هاي زبان کودك طبیعی فقط دانش دستوري جمله گوید می
موضـوعی و چگونـه     چـه   کسـی، دربـاره    چه زمانی، کجا، با  گیرد که چه می  او این توانش را یاد. برد کار به

اي از  کند و مجموعه  شرکت 4شود در رویدادهاي گفتاري یم کالم اینکه کودك قادر  خالصه. کند  صحبت
هـا و   ایـن تـوانش بـا نگـرش    . کنـد  و همچنین اجراهاي دیگران را نیز ارزیـابی   گفتاري را اجرا هاي کنش

                                                             
1- Duranti, A. 
2- Communicative competence 
3- Hymes, D. 
4  - speech event 
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تار ارتبـاطی را نیـز آشـکار    هاي دیگر رف زبان با پیام  ارتباط است و رابطه هاي مرتبط با زبان هم در ارزش
   .دکن می

چامسکی درپی آن اسـت کـه بـه      یز دوگانهنتیجه رد تما معرفی مفهوم توانش ارتباطی و در باهایمز 
 در )1988(دورانتـی . بردن به دانش زبانی افراد اشـاره کنـد   اي براي پی عنوان وسیله زبان به مفهوم کاربرد

اسـی دانسـتن   هـاي اس  که کنش از مختصه معتقد استد که هایمز برخالف چامسکی کن می باره اظهار این
وجـود تنوعـات    همچنـین بـا  . شـود   زبان بررسی  تواند جدا از کاربرد زبانی نمی  پس دانش .یک زبان است

 زبان کاربرد  نگاري از دیدگاه قوم. زبان و آشفتگی ظاهري، این بخش از نظم خاصی برخوردار است کاربرد
زبـان یکـی از    دیگرکـاربرد   عبـارت   بـه . هاي فرهنگی اجتماعی اسـت  زبان محل ارتباط بین زبان و بافت

ها  نتیجه بررسی ارتباط کالم با فرضیات، ارزش در. هاي اصلی خلق و انتقال الگوهاي فرهنگی است محل
  . زبان است  نگاري یکی از اهداف قوم هارد دنیا یا همان هویت اجتماعی آنو اعتقادات گویندگان در مو

.  هاي فرهنگـی و اجتمـاعی اسـت   ان شامل عالئم زبانی و بافتزب زبان کاربرد  نگاري این در قوم بنابر
اعی در ایـن رشـته   هاي فرهنگـی و اجتمـ  زبان و بافت کاربرد  درخصوص رابطه)2005(2و کوتو 1فیلیپسن

نظـام    دارد  زبان داللـت  زبان که به همان مفهوم کاربرد  نگاري کردن در قوم صحبت  کنند مقولهاظهار می
هاي شود که نظاممی  این دیدگاه تلویحاً بیاندر . دکن وامع گفتاري خاص را آشکار میاجتماعی فرهنگی ج

  . اندبه رفتارهاي ارتباطی وابستهمعنایی متنوع فرهنگی 
-هاي فرهنگی و اجتماعی، یکی از مهـم  زبان و اهمیت آن در شناخت بافت توجه به تعریف کاربرد با

ان اشـاره  زب است که به بافت کاربرد  زبانی رویدادزبان   نگاري مکالمی در قو هاي تحلیل رفتار ترین بخش
  نگـاري  ترین ابزار تحلیلـی در قـوم  عنوان مهم  زبانی به در معرفی اصطالح رویداد )1972a(هایمز. کندمی

قـوانین  که مستقیماً تحت حاکمیت اند  هایی از فعالیت ها یا جنبه یتفعال  زبانی که رویداد کند می  زبان بیان
زبـانی   زبان رویداد  نگاري توان گفت که در قوم پس می. گیرند یم بردهاي زبانی ویژه قراري کار و هنجارها

زبان درك ساختار و محتواي متنوع آن را  زبان و تحلیل رویداد زبانی کاربرد بافتی است براي تنوع کاربرد
اي از  جاي بررسـی مجموعـه    زبان به ل تنوع کاربردزبان در تحلی  نگاري قومدر دیگر   عبارت  به. دارد پی در

دهد از بافت  زبان انجام می     شناسی گران اجتماعی همانگونه که جامعه هنجارها براي گروهی ویژه از کنش
پیرامون ارتباط بین تنوع کاربردهاي زبانی  )5: 1974(هایمز. شود زبانی شروع می کالم یا رویدادي کاربرد

کنـد    زبان را از بافت آن جدا کاربرد زبان نباید  نگاري که قوم دکن می  بردهاي زبانی اظهارو بافت همان کار
هاي فرهنگـی و اجتمـاعی    اگر مطالعات بافت معتقد است این او بنابر. کند  ها رابطه برقراربلکه باید بین آن

شـوند از    هـاي ارتبـاطی جـدا    شیوهمطالعات نمایند و یا اگر  می  ها را بیانهایی که آن شوند از آن شیوه  جدا
زبـان بـا    زبان ادغام کـاربرد   نگاري هدف رویکرد قوم. بود خواهند  ارزش هاي فرهنگی و اجتماعی بی بافت
  . فرهنگی و اجتماعی آن است بافت

                                                             
1- Philipsen, G. 
2- Couto, L. 
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زبـان اسـت     نگـاري  زبان در قوم بافتی تأثیرگذار بر تنوع کاربرد  ترین مقولهزبانی را که مهم هایمز رویداد
داند؟ او فهرستی شـامل   زبانی را معتبر می هاي رویداد دیگر چه ویژگی  عبارت  کند؟ به می  چگونه توصیف

. کنـد  دانـد پیشـنهاد مـی    نـوع کـالم مـی   زبانی را کـه مـؤثر در ت   هاي رویداد عنوان از معتبرترین مؤلفه 8
  : دهد می این عناوین را اینگونه شرح )249 -247: 2006(واردهاو

دیگـر، شـرایط فیزیکـی      عبـارت   به. کند می  موقعیت به زمان و مکان کالم اشاره: 1و صحنه موقعیت -1
هـاي روانـی انتزاعـی یـا بـه تعـاریف        اما صحنه بـه موقعیـت  . دهد می  محسوسی که کالم در آن رخ

  . کند می  فرهنگی آن موقعیت داللت
مخاطب،  -ندهکن شنونده، خطاب-گویندهترکیب  3کنندگان یک کالم شامل  شرکت: 2کنندگان شرکت -2

 .گیرنده است-فرستنده
هـاي ویـژه    کننـدگان در موقعیـت   به نتایج متعارف یک تعامل  یا اهـداف شخصـی شـرکت   : 3اهداف -3

 .دارد اشاره
 .کند می  شود داللت به ساختار و محتواي واقعی آنچه گفته می: 4کرداري توالی -4
شود ماننـد جـدي، شـاد و غیـره      می  که در آن پیامی خاص منتقل به لحن، چگونگی یا روشی: 5کلید -5

 .شود مانند ایما و اشاره  شکلی غیرگفتاري نیز مشخص  کلید ممکن است به. کند می  داللت
ر کالم مانند زبان، لهجـه  به انتخاب خط ارتباطی مانند شفاهی، کتبی و همچنین انتخاب ساختا: 6ابزار -6

 .دارد  کاربردي اشاره  و گونه
شـوند و   که در تعامل به کالم ضمیمه می دارند  به رفتارهاي خاصی اشاره: 7هنجارهاي تعامل و تفسیر -7

 .صدا، سکوت و غیره  مانند بلندي. روي تعبیر دیگران هستند تأثیرگذار بر
 ایـی متمـایز   ها آشـکارا در تقابـل بـا گفتارمحـاوره    آن  دارند که مرزهاي هایی داللت به انواع گفته: 8ژانر -8

  . ها و غیره ها، چیستان، موعظه المثل مانند اشعار، ضرب. اند شده 
 عبـارت   د که گفتار فعالیتی پیچیده و تخصصـی اسـت، بـه   کن می  فهرست هایمز این نکته را یادآوري

  .  ذکرشده فوق است عامل 8دیگر، اجراي موفق آن مستلزم آگاهی و توجه گوینده به  
زبـانی اسـت کـه     بـافتی رویـداد    وع تحلیل ارتباطی توجه به مقولـه شر  زبان نقطه  گارين این در قوم بنابر

زبـان    نگاري پس مرکز توجه قوم. کند می  گفتاري خاص را توجیه کردن در جوامع هاي متنوع صحبت شیوه
ـ     چگونگی کاربرد موقعیتی گفتار و یا انتخاب شیوه ار و هاي مناسب براي کاربرد گفتار اسـت نـه خـود گفت

                                                             
1- Setting and Scene 
2- Participants 
3- Ends  
4- Act sequence 
5- Key 
6- Instrumentalities 
7- Norms of interaction and interpretation 
8- Genre  



 87/ ... گرايمقوله بافت از سه دیدگاه نقش
  

 

گفتـاري ویـژه     گفتاري یک جامعـه    هاي کنش  زبان را مطالعه  نگاري هدف قوم )1962(هایمز. زبانی عالئم
هـم    نمایند که هایمز با این تعریف به سه مفهوم مرتبط بـه  می اظهار )2005(فیلیپسن و کوتو. کند می بیان

گروهی اجتمـاعی   گفتاري یا  جامعه-3بافتی اجتماعی،  کنش یا کاربرد گفتار در-2گفتار، -1کند  می  اشاره
گفتـار   نظر هایمز از. دهد می  بیند و توضیح زبانی را می  آن کاربردهاي زبان در  نگار عنوان بافتی که قوم  به

دیگـر،    عبـارت   شـود، بـه    زبان باید از طریق عملی و تجربی مشخص  نگاري به عنوان یکی از اهداف قوم
یجـه،  نت در. گفتاري ویژه را کشف و توصیف کند  در یک جامعه گفتار هاي کاربرد بان، باید شیوهز  نگار قوم

سـت کـه نظـام    موقعیتی ا ربردي در بافتگفتاري ویژه نیست و چنین کا  گفتار جدا از کاربرد آن در جامعه
توانـد   گفتار می  امکاربرد موقعیتی گفتار عالوه بر تشخیص نظ معتقد استهایمز . دکن گفتار را مشخص می
   .کند و حتی بسازد ز مشخصگفتاري را نی  مرزهاي یک جامعه

آغـاز مسـیر    تـا  نمایـد   زبانی را معرفی زبان رویکرد  نگاري نمود ازطریق قوم تالش )48: 1974(هایمز
نی در کاربردهـاي زبـا   نیعی  طرف جنبه  انتزاعی عالئم زبانی به  لعات زبانی را از توجه به مقولهحرکت مطا
بیـان    شناسی و معـانی  شناسی، جامعه گوید ما به زبان باره می این او در. دهد  گفتاري ویژه سوق  یک جامعه

ایـن تعریـف   کـه در   کننـد ح این ادعاي هـایمز اظهـار مـی   در شر )همان(فیلیپسن و کوتو. را نیز افزودیم
  بیـان بـه مطالعـه     اجتمـاعی و معـانی  هـاي   گـروه   شناسی به مطالعـه  گفتار، جامعه  شناسی به مطالعه زبان

  . کند می هاي اجتماعی داللت تمند در بافزبانی هدف کاربردهاي متنوع 
زبـانی    که هدف آن تحقیق پیرامون کاربردهاي 1960  زبان در دهه  نگاري هایمز با ابداع رویکرد قوم
شناسـی و   متفاوت بـود بـین زبـان   گفتاري   زبانی در زندگی اجتماعی جوامع از طریق توجه به بافت رویداد

گویند هایمز عقیده داشت کـه   می  باره این در)1991(2و کراگو 1کووارسکی. نمود شناسی رابطه برقرار انسان
نمایـد    عنوان بخشی از زندگی و هویـت انسـان توصـیف    هاي کاربردي زبان را به شناسی باید واقعیت زبان

  شناسی سنتی انجام زباننه آنچه . عی رابطه برقرار کندو اجتماهاي فرهنگی  زبان و بافت یعنی بین کاربرد
عنـوان    شناسی نیز باید به زبان بـه  انسان. عالمت انتزاعی خودبسندهعنوان   دهد یعنی توصیف زبان به می

هاي پرداختن به زبان و برقراري رابطه بین زبان و فرهنـگ بایـد    کند و شیوه  بخشی از زندگی افراد توجه
 زبان مفهومی مستقل از کـاربرد   نگاري بافت در قوم  این مقوله بنابر. شناسی فرهنگی باشد انسانز بخشی ا

  مقولـه نتیجـه   در. هاي فرهنگی اجتمـاعی اسـت   زبان جزیی از بافت دیگر، کاربرد  عبارت  به. زبان نیست
ر ایـن رویکـرد بـه مفهـوم     کند د می  گفتاري داللت   ه به مفهوم جامعهزبان ک  شناسی بافت برخالف جامعه

  .دارد  زبانی اشاره رویداد
  
  
  

                                                             
1- Kovarsky, D. 
2- Crago, M. 
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  گیري نتیجه -5
شناسی  اول بافت از دیدگاه زبان. توان بررسی کرد شناسی را از دو دیدگاه می مفهوم بافت در مطالعات زبان

 شناسی روانزبان،      شناسی هایی چون کاربردشناسی، جامعه اي رشته گرا و دیگري بافت از دیدگاه میان نقش
تعریفـی  تـوان   ایـن رویکردهـا اسـت نمـی      اي مشترك در همه رچه بافت مقولهاگ. زبان  نگاري زبان و قوم 

چون هـدف ایـن رویکردهـا از تعریـف بافـت و معرفـی       . این رویکردها یافت  مشترك از بافت را در همه
  . هاي آن با هم متفاوت است مؤلفه

بافـت فقـط یـک     بیان نقش بافت در زبان عقیـده بـر ایـن اسـت    مند در  گراي نظام رویکرد نقشدر 
پـذیري زبـان وارد    زمینه براي تولید گفتمان نیست بلکه  بافت از طریق مهیا نمودن زمینه براي نقش پس

هـا بـا   نهاي فرهنگی و موقعیتی و ارتباط آ این تحلیل بافت بنابر. دهد شود و به آن شکل می نظام زبان می
گـراي   رویکـرد نقـش   زیربناي ساختن دستوري مفید و معنادار بـراي تحلیـل متـون در   کاربردهاي زبانی 

  عنـوان مؤلفـه    سـخن را بـه    موضوع سخن، عامالن سخن و شـیوه   این رویکرد سه مؤلفه. مند است منظا
  . کند بافتی معرفی می

  با کـاربران زبـان در همـه     آن  یه تنوع زبانی و رابطهدنبال شناخت و توج  زبان به    شناسی رویکرد جامعه
رفته توسط گویندگان یـک زبـان را     کاره شناسان زبان منشأ تنوعات زبانی ب جامعه. هاي زبان است بخش

را  »گفتـاري   جامعـه «این رشته بـراي نیـل بـه ایـن هـدف مفهـوم       . دهند مقوالت اجتماعی پیوند می  به
گوینـد تنـوع زبـانی را     گویندگان در آن سخن می گفتاري یا همان بافت اجتماعی که  جامعه. برد می کار به

گفتـاري    بافتی یـا جامعـه    عنوان مؤلفه سن را به اجتماعی،  جنسیت، طبقه  این رویکرد مؤلفه. آورد پدید می
   .کند معرفی می

پی یافتن  کنند و در می  هاي اجتماعی تاکید روي بافت دو بر زبان هر     شناسی زبان و جامعه  نگاري قوم
 مورد با  این ها درشناسی آن اما روش. ثیرگذار استاتتنوع زبان  روي ساختار که بر اندهایی از اجتماع ویژگی

     شناسـی  زبان در جامعه کاربرد. زبان دارند کاربرد  هاي نظري متفاوتی درباره دیدگاههم متفاوت است چون 
رویداد زبانی . زبان توانش ارتباطی است  نگاري زبان در قوم زبان همان مفهوم کنش زبانی است اما کاربرد

موقعیـت و    لفـه واین رویکـرد م . را درپی داردزبان همان بافت اجتماعی است که تنوع زبانی  نگاري در قوم
عنـوان   مل و تفسیر و ژانـر را بـه  کرداري، کلید، ابزار، هنجارهاي تعا کنندگان، اهداف، توالی صحنه، شرکت

  .کند اد زبانی معرفی میبافتی یا روید  هلفوم
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