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  مقدمه - 1
شناسی ساختگراي آمریکایی از یک سو و توجه به مطالعه گیري زباننگ جهانی دوم و با اوجبعد از ج

شناسی توصیفی و بعد از ، زبانها از سوي دیگرهاي سرخپوستی در ایاالت متحده و توصیف این زبانزبان
به کاربرد هاي عظیمی دست پیدا کردند که مورد توجه عالقمندان به رهیافت 6شناسی صورت گرازبانآن 

به عنوان مثال، همگام با . شناسی قرار گرفتهاي مربوط به زبان و زبانها در سایر زمینهاین رهیافت
شناسان ان دوم و زبانامر آموزش زب شناسی تربیتی محققانشناسی نظري و رواناي در زبانارائه نظریه

  .کردند که مبتنی بر همان نظریه تازه مطرح شده بودعملی براي معلمان زبان تجویز می کاربردي روش
  هاي نادرست مطلوب نبود و این امر موجب قضاوتکار  هبدیهی است که در تمامی موارد نتیج

  .هاي نظري نگاه کردندبدبینانه به یافته شناسی نظري شد و با دیدي کامالًاي درباره زبانعده
ی اي نظـري خیلهگیري از یافتهرد و بهرهشناسی کاربردي نسبت به کاربنیو مایر معتقد است که زبان

کاربردي پیدا  علمی جدید، نظریه مدت زمان نسبتاً طوالنی الزم است تا براي. عجول بوده است
شناسی شناسی و زبانتعاریف اولیه زبان«نویسد همین مورد میصادقیان در ). 118: 1370صادقیان، (دشو
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2- Pike, K.I. 
3- Hymes, D. 
4- Communicative Competence 
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6- formal Linguistics 
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شناسی کاربردي و موفقیت سریع زبان مریکاشناسی ساختگراي نوپاي آخاطر ماهیت زبانه کاربردي، که ب
هاي عجوالنه برداشتاین قرن قبول عامه یافت،  هاي چهارم و پنجمر کاربرد مستقیم نتایج آن در دههد

شناسی کاربردي موجب تجدید نظر شناسی و زبانیش آورد که پیشرفت هاي بعدي زبانو نادرستی را پ
  .)همان(در مورد رابطه این دو رشته شد

اي از پدیده روشن است که هیچ متخصص علوم نظري در بدو امر که به بررسی و کشف ماهیت یا
ود ـوجها یا روابطی که بین پدیده هپردازد یا در صدد کشف و توصیف رابطیهاي جهان هستی مپدیده

، کاربرد آن ه با توجه به موضوعات مختلفد و پس از کشف است کاندیش، به کاربرد آن نمیدآیدارد برمی
، ري کشف شداي در فیزیک نظرژي هستهبه عنوان مثال، زمانی که ان. گیردرار میمورد توجه ق

کشف مربوطه از آن براي مصارف خاصی که نیاز به هاي فیزیک کاربردي با توجه به ویژگی دانشمندان
به کاشف  توانست استفاده نامناسب از آن را نمیطبیعی ا. ادي از انرژي داشت استفاده کردندحجم زی

هاي ساعت استفاده یا انرژي الزم جهت چرخاندن عقربهاگر از آن براي حرکت اتومبیل  نسبت داد مثالً
در مورد . گشتش نبود این پیامد صرفاً به طراح ساعت اتمی برمیرضایت بخکار  کردند و نتیجهمی

- به طور مشخص نظریه. دارد هاي آن مصارف گوناگونینظري هم باید توجه داشت که یافتهشناسی زبان
کند در امر آموزش کارکردهاي اجتماعی را ملحوظ نمی پردازد و نقش واي که تنها به صورت زبان می

   .، ناکافی و نامناسب خواهد بودامر ارتباط مد نظر است که تمامیتزبان دوم 
اهداف خود در پی یافتن شناسان کاربردي با دقت بیشتري و با توجه به ، امروزه زبانرسدبه نظر می

کند و شناسی کاربردي را پیشنهاد میویدوسن تغییر نگرش در مطالعات زبان. هاي جدید و کارآمدندنظریه
شناسی تغییر نگرش و تغییر جهت از عمل به نظریه موقعی ممکن است که زبانمعتقد است که این 

بیشتر است هایی که از تجربه خود و بالطبع از علوم دیگر به دست آورده گیري از آگاهیکاربردي با بهره
هش لذا پژو. )119: همان(دیگر نپذیرد خاطر اعتبارش در حیطهه ب ی کار بپردازد و روشی را صرفاًبه چرای

شناسی کاربردي اخیراً معرفی شده است که در ادامه هایی است که در زبانکیفی از جمله جدیدترین روش
  .مطرح خواهد شد

  
2 - میکرویکرد ا  

اي در ساختگرایی آمریکایی و مطالعه و توصیف با پیشینه 1گذار نظریه تحلیل نقشگاهیکنت پایک، پایه
به دستور زبان روي آورد که  1950، در دهه به زوال اقوام بومی قاره آمریکا روها زبان ناشناخته و بعضاً ده

 پایک. بود 2اي متحد از ساختار رفتار بشرينظریهزبان در ارتباط با  ، انتشار کتاب1967حاصل آن در سال 
نقشگاهی را ترسیم  ریهآنها ساختار نهایی نظ عهمنتشر کرد که مجمو پس از این کتاب چند اثر دیگر نیز

  .کندمی

                                                             
1- tagmemics 
2- Language in Relation to a Unified Theory of  the Structure of Human Behavior 
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رفتار بشر وجود دارد به نظریه او این  دیدگاه پایک نسبت به زبان و کالًهاي خاصی که در یویژگ
مورد مطالعه و  1شناسی سامرزبان تنها در موسسه زبان 350بیش از  1964امکان را داد که تا سال 

شناسی و معتقدند که اتحاد بین مردم3درسلر دوبوگراند و. )87: 1991، 2دو بو گراند(دگیرتوصیف قرار 
هایی که به سرعت در حال محو شناسی در نظریه نقشگاهی اسناد فوق العاده ارزشمندي از زبانزبان

نگرش پایک در خصوص دیدگاه  ، نحوهبه اعتقاد نگارنده. )454: 1991، 4ریمالمک(شدن بودند به دست داد
   و»phon/emic«هاو بـه قیاس دو واژ. مطلب فوق افزودگر نسبت به زبان را باید به تحلیل

»phon/etic «هايواژه»etic/emic «گر نسبت ر نگرش تحلیلرا براي نامگذاري دو رویکرد که ناظر ب
یل ا معتقد است در تحلد امبینا یکدیگر میرد را در تقابل بر چه او این دو رویکاگ. به زبان است وضع کرد

از هر دو دیدگاه استفاده  باید) از جملـه زبان(شوندوعی رفتار بشري تلقی میاو ن یی که به نظراهپدیده
  .کرد

، 6امیک ، رویکردالیکـهر است در حگو مبتنی بر نظر مشاهده، جهانی نگرش بیرونی 5رویکرد اتیک
یک کننده در عضوي از یک جامعه زبانی یا شرکت هايه، خاص یک زبان و مبتنی بر دیدگادرونی نگرش

، اما توسط پژوهشگران و شناسان جایگاهی نیافتچه در میان زباند گر، تمایز این دو رویکرگفتگو است
شناسی کاربردي مورد استقبال قرار گرفته زبان شناسی و اخیراًه خصوص مردمها بان سایر رشتهدانشمند

  ).3188: 1994، 7اشر(است
ست و هیچیک را مقدم بر دیگري ا »روش«و  »نظریه«ه بین پایک معتقد به تعادل و توازن و رابط

و راهنما براي کشف داند که به عنوان دستورالعمل ی میرا مشتمل بر اصول »روش«در واقع او . داندنمی
گیرد و ارهاي دیگر مورد استفاده قرار میساختار و ابزار اکتشافی براي کها و فرآیندهاي موجود در ماهیت

دف از ـه .روده کار میپدیده یا درك بهتر آن پدیده بمی است که براي تشریح و توصیف ، حک»نظریه«
اي هدهبینی وقوع پدیها یا پیشبط موجود بین پدیدهتنها بیان یک جمله صادق یا تشریح روا »نظریه«

رفتار شناسی تحلیل هر روش اید یکپارچه و مشتمل بر اصطالحات وکه البته ب بلکه هدف. دیگر نیست
گیرند و مان شکل میکه توأهاي عملی است اي از اصول نظري و روشمجموعه ،پیچیده انسانی باشد

  .هیچ یک بر دیگري نه تفوق و نه تقدم دارد
پایک بر این باور است  .فعال است که خود اهل عمل باشد ،، نظریه پردازي، در این عرصهبنابر این
جا کند و از آنمیار ، درك و گزارش یا عمل و رفتکشفامعه، به عنوان عضوي از یک جگر که مشاهده

، درصدد ارائه توصیفی واحد و یکپارچه است که ر کالمی استکه معتقد به تعامل بین رفتار کالمی و غی
                                                             
1- Summer Institute of linguistics 
2- De Beaugrande 
3- Dressler, W.U. 
4- Malmkjær,  
5- Etic approach 
6- Emic approach 
7- Asher, R.E. 
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- ی میاو زبان را نوعی رفتار تلق. به عقیده او این دو می توانند جایگزین هم  شوند. هر دو را در بر بگیرد
  ه دست معتقد است هر رفتاري داراي ساخت است و آن ساخت در یک واحد رفتاري بزرگتر بکند و 

  . آیدمی
، رویکرد همچنین. غیر قابل تحلیل است ،نقش آن در بافت به عقیده پایک زبان بدون مراجعه به

که بدون  گر اهل زبانو معتقد است تحلیلدر واقع ا .داندمی روش مناسب را در توصیف زبان 1یک زبانه
و  که حتی اهل زبان نیست و با تکیه بر ایماء و اشارهکند و یا آنده از مترجم و متون مکتوب کار میاستفا

با تکیه بر رفتار غیر کالمی فرآیند ارتباط در این زبان را  سعی دارد شودژست به دنیاي یک زبان وارد می
  .بشناسد

می را از کالکند رفتار کالمی یا غیرستفاده میا» اتیک«گري که از روش پایک معتقد است تحلیل
  روي 2گراییانر این به ناچار او به نوعی آرمبناب. دهدحظه قرار می، مورد مالخارج از نظام مورد نظر

، آداب و ها، سنتهانده فرهنگربرداان به عنوان رفتار ارتباطی که در، در واقع براي برخورد با زبدآورمی
ر روش امیک اما د. را مورد مطالعه قرار دهد ، تا بتواند آنشوداست ناگزیر محدودیت قائل می...  رسوم و
کند از زاویه نگاه اهل زبان آن زبان را مورد ن عضوي از یک جامعه زبانی سعی میگر به عنواتحلیل

ایان بـودن آن در این صورت گستردگی و بی پ. مطالعه قرار دهد و نگاهی درونی به آن داشته باشد
  .ملحوظ شده است

دهد که داراي طرح منطقی ه دست میهایی را ب، مالكیکترویکرد ا )94: 1991(ول دوبوگراندبه ق
در عین حال موقتی و ابتدایی  هاي آن جزئی وپردازد، لذا اطالعات و دادهنظام بیرونی زبان میاست و به 

ه دست ی از کــل نظام را بشود و دانشزبان بررسی می نقش و نظام درونیاما در رویکرد امیک . است
  .، ماندگار و نهایی استهاي آن کلیال دادهن حد در عیدهمی

و گاه به عکس،  اما از نظر رویکرد امیک متفاوتند ک نظام به لحاظ اتیکی مشابهگاهی واحدهاي ی
هاي دمیده صداهاي انسدادي بیواك آغازین در زبان انگلیسی با هم متفاوتند و به عنوان مثال، واجگونه

ندارند این تفاوت تنها در رویکرد اتیک قابل طرح است اما با توجه به رویکرد امیک این دو با هم تفاوتی 
  .کنندچون تمایز معنا ایجاد نمی

هر دو نگاه را  و بایدملحوظ شوند  ایدهاي زبانی بپایک بر این باور است که هر دو دیدگاه در تحلیل
روش . رسدود و با رویکرد امیک به پایان میشمطالعات با رویکرد اتیک آغاز می گاهی ،به زبان داشت

ه دهد به دست میهاي الزم براي مطالعه را بغاز راه و در برخورد اول به زبان، دادهخصوص در آه اتیک ب
ها را استخراج کرده هاي کشف بسیاري از عناصر ساختاري زبانخصوص خود پایک با استفاده از روال

  ه دست است در واقع این رویکرد سریعترین و امکان پذیرترین وسیله براي کشف صورت زبان را ب
اي نماید بنابر این مجموعهامیک آنست که زبان و فرهنگ را یکجا ملحوظ میاما ارزش رویکرد . دهدمی

                                                             
1- Monolingual approach 
2- Idealization 
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ر توصیف از زبان در که در بافت وجود دارند د... ، تضادها و ها، واکنشعالیق، هاانگیزهاز شرایط، عقاید، 
  .شوندنظر گرفته می

  
  نگاري ارتباطقوم - 3

است  نآناکنند نتیجه مالحظات نظري و فلسفی اي خود اتخاذ میههایی که محققان در پژوهشردرویک
شناس زبان نطور که گفته شد پایک به عنوانهما. کنندکه به طور آگاهانه یا ناخودآگاه از آنها استفاده می

روز بیش از گذشته فاصله بین هر داند زیرا و قومی را در روش امیک ضروري می مالحظات اجتماعی
به 1شناسان زبانیمردم 1970 در دهه. شودهاي جدید پر میشناسی با ایجاد رشتهشناسی و زبانمردم

، مواضع شدیدي را در شناسی و نظریه زبانیدر زبان» صورت«عنوان واکنشی نسبت به اتکاي محض به 
. شناختی چامسکی اتخاذ کردند و ثمره آن ارائه فرضیه توانش ارتباطی توسط هایمز بودمقابل مدل روان

کودك معمولی دانش جمالت زبانی ین واقعیت را ملحوظ نمائیم که ما ناگزیریم ا« می نویسد 1972او در 
و توانش اینکه چه موقع صحبت ا. گیردن بلکه با رعایت تناسب آن فرا میرا نه تنها در شکل دستوري آ

کی و کجا، به چه کسی، چگونه بگوید را کسب  ،یزي را به چه کسی بگوید، چه موقع نکند، چه چکند
، در هر حادثه گفتاري را دارد 2گفتاري ، کودك توانایی انجام فهرستی از اعمالکهخالصه این. نمایدمی
ها و ، ارزشخود را توسط دیگران ارزیابی کند، این توانش با عقاید تواند شرکت کند و کنش زبانیمی

  ).213: 1988، 3دورانتی(صات و کاربردهاي آن همبستگی دارد، مختهایی که با زبان ارتباط داردانگیزه
هاي دستوري زبان تنها در درون ماتریس، هایمز معتقد است درك و تفکیک جمالت همچنین

هاي ارتباط و ها اهداف و سایر جنبهام کاربرد زبان را که شامل اشخاص، مکان، او نظاجتماعی میسر است
، 4دیویس(را داردشناختی زبانی کودك نقش اصلی رد و در این فراگیري توانش جامعهگیغیره است فرا می

1995 :429 .(  
تحقیقات میدانی متعددي روي جوامع گوناگون قومی و تأثیر اجتماع بر زبان و  1980 طی دهه

  .برد زبان بودمطالعات نتیجه توجه بیشتر به کارفراگیري زبان اول و دوم صورت گرفت و در تمامی این 
شناسان زبان اتخاذ شده که توسط جامعههایی است ها در واقع همانشاید تصور شود که این نگرش

شناسان کاربرد زبان دارند و تعبیر جامعهاز  5نگاران ارتباطه داشت که بین تعبیري که قوماست اما باید توج
  .زبان تفاوت وجود دارد

-به عبارت دیگر منظور جامعه. کنندمحدودتر از کاربرد زبان را لحاظ میجامعه شناسان زبان تعبیري 
، کلمات یا اصوات خاص توسط سخنگویان گفتارهاي خاصه کارگیري پاره، بزبان از کاربرد زبان شناسان

                                                             
1- linguistic anthropologist 
2- speech acts 
3- Duranti, A. 
4- Davis, K.A.  
5- Ethnographers of communication 



   1394، بهار و تابستان 41- 40، شماره 11فصلنامه پازند، سال  /42
 

نه توجه دارند و  1هاي محقق زبانیو مکان خاص است به عبارت دیگر آنان به نمونهخاص در زمان 
شناختی در زبان، کاربرد زبان به مثابه کاربرد کدهاي نگاران ارتباطلیکن براي قوم .2نمونه کلی زبانی

هاي د براي بیان چگونگی کارکرد نشانهان معتقدنآن). 212: دورانتی، همان(گذران زندگی اجتماعی است
  .رود توجه کردار میکه ها بهاي خاصی که زبان در آنزبانی باید به بافت

فراتر از  نگاران ارتباط و پایک توجه به عواملی است کهآید نقطه مشترك در دیدگاه قوممیبه نظر 
  .صورت زبان است

 
  پژوهش کیفی - 4

شناسی کاربردي یکی از جدیدترین رویکردهایی است که در هاي تحقیق در زباننظریه کیفی و روش
تا . ، مشکالت و نکات مبهم زیادي در آن وجود داردهااسی کاربردي مطرح است و هنوز بحثشنزبان

هایی مبتنی بر کردند تحلیلفراگیري زبان دوم مطالعه میمورد ، پژوهشگرانی که در 1980اوایل دهه 
هاي ، پژوهش3قیتحقّ -و رویکردهاي منطقی هاي آماري ارائهشناختی و با استفاده از روشاصول روان

  .دادندرا شکل می 4ىکمـّ
نگاران در خصوص رویکرد امیک و نظرات قومهاي کیفی به عنوان برآیند دیدگاه پایک پژوهش

دیگران  هاي دیکته شدهي است که در آن معلم زبان، مجري نظریههاي جدیدروش هدهند، ارائهارتباط
نیست بلکه خود او به عنوان عضوي از جامعه گفتاري با لحاظ کردن تمامی عوامل اجتماعی با استفاده از 

و تجربیات خود را  هاو از این قبیل، دانسته 7، مطالعه موردي6، خودنگري5برداريهایی مثل یادداشتروش
قاط ضعف و قوت خود را هاي خود نکند و پس از بررسی یادداشتگیرد و یادداشت میه کار میخود را ب

ن کاربردي شناسادر واقع زبان. کند، آن را بررسی میسازد و خودکند، فرضیه جدیدي میارزیابی می
پرداز باشند یعنی ، نظریهبودنبیت شوند که عالوه بر مـدرس تر معتقدند نسلی از معلمان زبان باید

اه شناسی نیز همین دیدگهاي کاربردي زباندر مورد سایر زمینه. پژوهشگر یا پژوهشگران معلم معلمان
ه تجویزهاي نظری هکارگیرنده هاي کیفی مترجمان هم مثل معلمان بدر چهار چوب پژوهش. وجود دارد

هاي مشابه همچون معلمان ، بلکه با استفاده از روشدکنند نیستنانی که از بیرون به زبان نگاه میپرداز
 .توانند به بازبینی و ارائه نظریات جدید در مورد نظریه ترجمه بپردازندمی

 ىتوان برخی مختصات آن را با مختصات پژوهش کمـّهاي پژوهش کیفی میبراي شناخت ویژگی
  .ستا هابرخی از این ویژگی دهندهنشان 2و  1جدول . مقایسه کرد 

                                                             
1- linguistic token   
2- linguistic type 
3- logical-positivistic approach 
4- quantitative research 
5- diary writing 
6- self- monitoring 
7- case study 
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ک کنش ارتباطی تفسیر و کنندگان در یعانی و نقش عناصر ارتباطی از نظر شرکتدر پژوهش کیفی م
- است یعنی از درون به این امر می رتباط همان رویکرد امیکدر واقع رویکرد طرفین امر ا .شودتعبیر می

  .پردازند
هاي روش گر و آن کسی کهتحلیل کنند در حالیکهاز درون به زبان نگاه می... م و ، مترجم زبانمعل

تقیم با مسائل موجود در ممکن است هیچگاه خود به طور مس دهدرا ارائه میهاي ترجمه تدریس یا نظریه
رسد آنچه در کالس درس از طریق در واقع به نظر می. ، در داخل کالس روبرو نشده باشدکالس درس

گویی  .شود فاصله زیادي با روح زبان داردارائه میگیري برخی تجویزها هاي دستور زبان و با پیکتاب
  شود، گیرم ین پوسته به عنوان زبان معرفی می، اآموزشود و به زبانه و قالبی از زبان گرفته میپوست
یرا یابد که آنچه آموخته زبان نیست زمیز مدتی درها را به طور کامل درك کند، پس اآموز آموزشزبان

آموزش داده شده وجود است در صورت ِ... هاي اجتماعی، فرهنگی و با ویژگیروح زبان که آمیخته 
دازد تنها همین صورت پرا رویکرد اتیک به مطالعه زبان میبه عقیده پایک محققی که ب. نداشته است
ی آن را بشناسد یا اي است که اگر قرار باشد کسزبان پدیده. کندبیند و آن را توصیف میقالبی را می

  .هایش راژگیرا بیاموزد و نه فهرستی از ویزبان خود آن  وزد بایدبیام
شناسان کاربردي ست که میان زبانا ها، سالدیگري بحث تفاوت رویکرد اتیک و امیک به گونه

، داشتن نگاه هاي ایشان مورد نیاز استن کاربردي معتقدند آنچه در پژوهششناسازبان. مطرح بوده است
معقتد است اهل 1کوردر. کندبرد و نه آن که، زبان را تحلیل میه کار میزبان را بیک فردي است که 

  شود در حالیکه یچگاه به صراحت به او آموخته نمیناخودآگاه نسبت به زبان دارد که ه زبان دانش
  .کند که آموزش دادنی استهایی از زبان را توصیف میگر بخشتحلیل

شناسی نگاري ارتباط و زبانیگر از دانشمندان که در حوزه قوماري د، ویدوسن و بسی2، فیرابندهایمز
اند که برخی از ن دادن دو دیدگاه فوق ارائه دادهکنند شقوقی را براي نشاکاربردي مطالعه و تحقیق می

  .تواند تا حدي این دو نگرش را نشان دهدآمده است، مقایسه آنها می 1در جدول  هاآن
چه در حوزه پژوهش کیفی و کند گرنیز صدق می ىدر مورد پژوهش کیفی و کمـّ ها تقریباًتقابل

  .ارائه شده است 2است که آن نیز در جدول  هاي خاص خودشان مطرحتقابل ىکمـّ
  

user’s perspective analyst’s perspective 

Insider out sider 
Participant observer 

activity analysis 
layperson scientist 

expert opinion democratic jndgement 

                                                             
1- Corder, P. 
2- Fereabend,  
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practice reason 
Everyday Specialist 
pedegogic Theoretical 

 گر و کاربرديمقایسه دو دیدگاه تحلیل -1جدول 

 
 

qualitative research quantitative research 
emic approach etic approach 

holistic approach discrete approach 
semiotic process mental process 

credible valid 
Dependable reliable 
Transferable generalizable 
naturalistic positivistic 

contcxtual experience control experiment 
  )431: 1995دیویس، (مقایسه تحقیق کیفی و کمی -2جدول 

اند آن را بدین صورت تعریف که پژوهش کیفی را درك کرده حققانی، منویسدمی )1995(دیویس
  ). 432: همان(»نباشد ى، پژوهشی است کــه کمـّپژوهش کیفی« کنند،می

این تحقیقات  ،هاي تشریح شدهکه با توجه به ویژگی گیرنداي به پژوهشگران کیفی خرده میعده
ها اتخاذ ول در این پژوهشگام ا دارد که اتفاقاًدیویس در پاسخ چنین بیان می. اردهیچ پشتوانه نظري ند

دو بو (پایک. منظور از نظریه در اینجا، چهارچوب فرهنگی اجتماعی مناسب است. نظریه مناسب است
استفاده و برخورداري از همکارانی که از  ،معتقدند در پژوهش) 437: همان(و دیویس) 95: گراند، همان

، تحقیق را از آفت اند و نگاه درونی به زبان دارندمورد نظر برخاستههنگی و اجتماعی درون جامعه فر
انی که کند و از طرف دیگر برخورداري از کمک همکارمدارانه حفظ میهاي ناصحیح یا احیاناً قومبرداشت

ه دست دهد که حاصل تواند قضاوتی عادالنه و در عین حال دقیق بکنند میاز بیرون به زبان نگاه می
  .از اعتبار و اطمینان الزم برخوردار است، کار

، مورد توجه پژوهشگران کیفی قرار گرفته شناختینگاري و جامعههاي قومجا که امروزه نظریهاز آن
  گرا انهاي آرمهنظری -الف. شودمیها مشاهده دو گرایش عمده در بین این نظریه است،

  .راهاي ماده گنظریه -ب
هاي ذهنی و برخاسته از گرا تغییرات بنیادي ناشی از فعالیتهاي آرماننظریه«د نویسمی1فترمن 
مثل منابع اکولوژیکی ، پول و گرایان بر این باورند که شرایط مادي اما ماده. است) مردمان(ها و افکار ایده

 ،ر حال در هر دو نظریهه به .شوندمحسوب می) رات اجتماعی در تغیی(هاي تولید، محرك اولیه روش
- امروزه دیدگاه. به تبع آن ساختار زبانی استکننده ساختار اجتماعی و ئولوژي در باالترین سطح، تعییناید

                                                             
1- Fetterman 
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ها بر این امر تأکید دارد که تغییر شکل عوامل تولید و کنترل آن باعث ایجاد تغییرات هاي نئومارکسیس
آنان معتقدند به لحاظ . عقاید استاین تحت تأثیر ، دقیقاً 1شناسان انتقاديزبان. شودعی میبنیادي اجتما

  ).438: همان(است، نابرابري در جامعه به طور عام و در نهادها به طور خاص در حال عمل کردن قدرت
جویند، به هره میهاي خود از هر دو نگرش بز جمله خود دیویس در توصیف یافتهبرخی از محققان ا

بان در شهر لوگزامبورك داشته است، به این ریزي زبرنامهه اي که در زمینعنوان مثال، او در مطالعه
یات افراد به لحاظ هاي دولت و هم تجربقتصادي اجتماعی هم در سیاستگذاريرسد که شرایط انتیجه می

در  لذا این دو دیدگاه کامالً. دارد خصوص فراگیري تأثیر مستقیمه گیري زبان آنها و بفرهنگی در شکل
  .د استتوصیفات دیویس مشهو

بر مبانی ژنتیکی و تربیتی هایی است که مبتنی هاي کیفی از سوي دیگر دستخوش بحثپژوهش
شوند و یا تحت تأثیر عوامل اجتماعی به لحاظ ژنتیکی تعیین میال این است که آیا رفتار سئو. است

  2اندتربیتی
  
  نتیجه بحث - 5

شناسان نظري یعنی پایک و برخی از زبانشناختی یکی تذکر نگرش روش آنچه در این جستار بررسی شد
شناسی کاربردي ارائه کرده است علیرغم روش جدیدي را به زبان شناختی بود که مجموعاًشات جامعهگرای
به نظر  اندسی نظري پیدا کردهشناهاي زبانردي نسبت به یافتهکارب شناسانهایی که زبانبدبینی همه
دید در تحقیقات خود هستند ناگزیر، جا که به دنبال روش جندارند حتی آنها رسد گریزي از این یافتهمی

  . شناسی نظري مطرح شده استزبان یابند که چندین سال قبل توسطروشی را می
- ان و قومار جامعه شناسی زباگر حتی چامسکی را مسئول غیر مستقیم رشد شتابد 3به قول الوندرا

را کـه از رهگذر تأکید مخالفان ایم چسخنی به گزاف نگفتهبدانیم  1960هاي شناسی زبان در سال
ها حاصل شد ستاوردهاي فراوانی براي این حوزهو تجزیه و تحلیل گفتمان د 4کاربردشناسی چامسکی بر

تقابل با توانش چامسکی معرفی شد، مبناي  ، مفهوم توانش ارتباطی که توسط هایمز دروان مثالبه عن
الزم به ذکــر است که . تان زبان قرار گرفشناسهاي قوم نگاران و جامعهداللها و استبسیاري از بحث

شناسی اي زبانهشناسی نظري در تحلیلهاي زبانکا به نظریههایی که تاکنون به لحاظ اتنارسایی
و مالك خوب  است هاهو نامناسب این نظرینادرست  ل گزینشردي مشاهده شده است، صرفاً به دلیکارب

توان بین اتومبیل سواري و اتوبوس یکی را بد به قول کوردر، نمی .چندان اعتبار نداردجا و بد بودن در این
در جاي خود  خود را دارد و از هر کدام باید و دیگري را خوب دانست چرا که هر کدام کارآیی خاص

                                                             
1- critical linguists 
2- nature debates vs. nurture debates 
3- Lavandera, B.R. 
4- pragmatics 
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مد امیت زبان اگر به عنوان وسیله ارتباطی د که تماین مطلب را تأیید کر ل، بایددر عین حا .استفاده کرد
  .طلبدشناسی را میشناسی، صرف، نحو و معنینظر باشد چیزي بیش از واج

  منابع
، ، سال هشتمشناسیمجله زبان، »شناسی کاربرديشناسی و زبانزبان«). 1370(ن،  جلیلبانان صادقیا
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