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   ادبیات کالسیک فارسیهایی از نمونههاي آن درگرا و کاربستشناسی نقشنبافت در زبا 

   azadehsh194@gmail.com *آزاده شریفی
  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران 

  

                                      دهچکی

مفهوم بافت اشاره به .  زبانشناختی استگرا و نقدشناسی نقشبافت یکی از مفاهیم کلیدي زبان
. گذاردو هم در تفسیر آن تأثیر میگیري متن محیط متن و عناصر آن دارد که هم در شکل

همچنین  .ت غیر زبانی؛ بافت خرد و کالن و بافبافت زبانی: شود مانندبافت به انواعی تقسیم می
ت را در تعیین باف.... هاي ممکن، بینامتنیت و هایی مانند زمان، مکان، جهانشناسان مؤلفهزبان

گرا تمایز میان بافت شناسی نقشهاي مهم بافت در زبانبنديیکی از تقسیم. اندمؤثر دانسته
  ،گرامند نقششناسی نظامگذار زبانبنیان ي،به نظر مایکل هلید. موقعیت و بافت فرهنگی است

ن گونه که یک متن بازنمود فرهنگ و نظام زبانی یابد همابافت فرهنگی در موقعیت نمود می
گفتمان در این معنا فرآیند . کندپیوند متن با بافت آن را تبدیل به گفتمان می. خود است

بافت هلیدي هم چنین . توري استتکوین و درك متن در سطحی وراي واژگان و عناصر دس
در این . ، عامالن گفتمان و وجه آن می داندزمینه گفتمان: موقعیت را متشکل از سه عنصر

هاي رایج بافت و اشاره به برخی الگوهاي مرتبط، الگوي هلیدي براي مقاله ضمن ارائه تعریف
 الگوهاي داده شده بر  هم چنین کاربست.گرددتبیین بافت و تفسیر رقیه حسن از آن بیان می

هاي عملی آنها در نقد هایی از ادبیات کالسیک فارسی نشان داده شده است تا قابلیت نمونه
  .متون مشخص گردد

30/1/1397:                                 تاریخ پذیرش مقاله21/1/1397 :تاریخ دریافت مقاله   

  

  

 واژگان کلیدي
  گراشناسی نقش زبان*
   گفتمان*
    بافت فرهنگی*
   بافت موقعیت*
  سازي بافت*
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 مقدمه

. کردهاي اصلی مطالعۀ زبان در قرن بیستم بودند روی2شناسی زایشی و زبان1گراییساخت
گرایان که ملهم از نظریات ساخت.  بودن آنهاست3ویژگی مشترك این رویکردها توصیفی

اي سوسور زبان را شبکه« . کوشیدند تا زبان را در کلیت آن بررسی کنند  بودند ، می4سوسور
آورد؛ وي این شبکه روابط را ود میوجدانست که روي هم نظام یا سیستمی را بهاز روابط می

گرایان سعی در توضیح عناصر سازنده جمله ساخت). 79 : 1380باطنی، ( » نامید می5صورت
به ویژه ( گرایان  تأکید بیش از حد ساخت8. داشتند7 و جانشینی6با تکیه بر روابط همنشینی

عنی را کنار گذاشته و در بر صورت زبان باعث شد تا آنها مطالعه م) گرایان آمریکاییساخت
  .صدد توصیف صوري و عینی زبان برآیند

زایشی در - با طرح دستور گشتاري9شناس آمریکایی، نوآم چامسکی، زبان1957 در سال 
-، ساختبه نظر چامسکی. گرا پرداختشناسی ساخت به انتقاد از زبانهاي نحويساختکتاب 

؛ کنند زبان تأکید می10ند چرا که تنها بر روساختاگرایان از توضیح روابط میان جمالت ناتوان
  . ساخت تنها صورت عینیت یافته آن است  و رو11حال آنکه اصل معنا در ژرف ساخت

 زبانی تمایز قائل شد ، مطابق این نظریه، هرچند 13 و توانش12چامسکی همچنین میان کنش
 محدودیتِ انسان تنها بخشی از هاي زبان به طور بالقوه نامحدودند، اما به دلیلامکانات و جمله

چامسکی وظیفه دستور زبان را . آید که به کنش زبانی موسوم استاین امکانات به فعل درمی
تکیه بر توانش زبانی موجب انتزاعی . دانستتوصیف توانش زبانی و استخراج قواعد آن می

 آن کامالً نادیده شدن دستور زایشی گردید تا حدي که مطالعۀ زبان در شکل معمول و روزمره
شناسی باقی ماندن در سطح جمله و ناتوانی از توضیح معنی، دو اشکال اساسی زبان. گرفته شد

شناسان بعدي براي رفع این نقص به مطالعه معنی پرداختند و زبان. گرا و زایشی بودساخت
 در بافت کاربردشناسی عمدتاً به مطالعۀ زبان.  شدند14موجب ظهور شاخه نوین کاربردشناسی

شناسانی که مطالعۀ معنی را روش اصلی یکی از زبان. پردازدکاربردي آن در تعامل روزمره می
فرث عالوه بر تأکید بر مطالعۀ معنی، معنی را نه امري ذاتی یا .   بود15خود قرار داد ، فرث

ن مکتب، در ای. دانستقراردادي بلکه متأثر از ساختارهاي فرهنگی و اجتماعی کاربرد زبان می
اي اجتماعی و در واقع بخشی از نظام اجتماعی است که براي رفع نیاز ارتباطی به زبان پدیده
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  صورت زبان تابع -دانست اي فطري می برخالف چامسکی که زبان را پدیده-وجود آمده است
مطالعۀ کارکرد زبان با توجه به نقش و . نقش آن و نقش نیز عامل ساماندهی معنی است 

 17ست که شاگرد فرث، مایکل هلیدي16گرامند نقششناسی نظامت اجتماعی، بنیاد زبانضرور
.  هلیدي نظریات فرث را بسط داد و به صورت مکتبی مستقل درآورد.  بنیان نهاد1960در دهۀ 

هايِ هلیدي زبان را نظامی از انتخاب. هستند » نقش« و » نظام« دو مفهوم کلیدي این مکتب
. دهد انجام می18ست که گویشور در سطوح مختلف با توجه به بافت موقعیتداناي مینشانه

هاي آورد که نقشها شبکۀ منظم و تودرتویی از روابط را پدید میمجموعۀ این انتخاب
زبان تحت . شودگوناگونی دارند و هر عنصر با ارجاع به نقش آن در نظام کلی زبان تعریف می

، این پردازدبه ساماندهی معنی میگیرد و رامون شکل میتأثیر ضرورت اجتماعی و محیط پی
هاي زبان در نظریۀ فرانقش.  موسوم است19»فرانقش« شناسی نقشگرا به کارکرد زبان در زبان

  : هلیدي عبارتند از 

پردازد  که به استفاده از زبان براي بیان تجربۀ شخصی از جهان می20فرانقش اندیشگانی « - 1
  .رودکار میث و حاالت و نهادهاي مربوط بدان بهو براي توصیف حواد

منظور از فرانقش بینافردي استفاده از زبان براي تعامل با مردم ، شروع : 21 فرانقش بینافردي- 2
یا ارتقاي روابط به منظور تأثیر گذاري بر رفتار دیگران ، بیان نقطه نظرات و تصحیح یا تغییر 

  .آنهاست

پیام براي متناسب سازي آن با توجه به دیگر عوامل متنی و ساماندهی : 22 فرانقش متنی- 3
  ).Thompson,2004 : 30 (»  زندبرون متنی فرانقش متنی را رقم می

گیرند و متحول  شکل میهاي زبانی در رابطۀ متقابل با کاربرد اجتماعیازسوي دیگر، ساخت
در آن به کار  محیطی که زبانکندبنابراین مطالعۀ زبان در بستر اجتماع ایجاب می. شوندمی
شناسان براي  زبان.. نیز بررسی شود... رود به لحاظ فیزیکی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و می

  .برنداشاره به چنین محیطی، اصطالح بافت را به کار می
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 تعریف و اهمیت بافت

فرهنگ در  . تشده اسبه بافت، سیاق عبارت و فحواي کالم ترجمه context  فرهنگ هزارهدر 
برخی . نیز در برابر آن به کار رفته است»  متن- زیر « ،  عالوه بر بافت و بافتارعلوم انسانی

ریشۀ آن ، . رسداند که درست به نظر نمیترجمه کرده» زمینه«ها و مترجمان، آن را به فرهنگ
contextus اسبی براي این معادل من» بافت« است؛ بنابراین » به هم بافتن«  التین به معناي

در ادامه .  داردشناسان توافق نسبی وجوددر تعریف بافت، میان زبان. رسداصطالح به نظر می
  :شودهاي بافت اشاره میتعریفبه چند نمونه از 

و جهان بیرون وجود دارد و ) دستور و واژگان(بافت را آن شبکه روابطی که بین صورت  -
 )425: 1369ساغروانیان،. ( داننددهد، می میدر حقیقت معنی خارجی زبان را تشکیل

کهنمویی پور و دیگران، . ( گویندشناختی یک عنصر زبانی بافت میبه محیط زبان -
1381 : 173( 

: 1379صفوي، . ( توان مجموعه عواملی دانست که در تعبیر معنی مؤثرند بافت را می-   
212(  

شود و هر آنچه در این محیط ر آن واقع می بافت محیط فیزیکی است که ارتباط د-        
ها، زبان بدن و حرکات طرفین، و آنچه هریک پیشتر گفته یا انجام ها، نگاهبدن: است؛ مانند 

 )(Gee, 2010: 11. گیرداند و دانش مشترك آنها که دانش فرهنگی مشترك را نیز دربرمیداده
، تأثیرگذاري بر محیط فیزیکی و فرهنگی «  بافت رابا توجه به تعاریف فوق می توان ارکان مهم

  . به شمار آورد» معنی و ارتباط برقرار کردن میان صورت زبان و جهان خارج 

پبش از پرداختن به تاریخچۀ تفکر دربارة بافت شایان ذکر است که با وجود اهمیت این مفهوم 
 در این باره صورت و نیز امکان کاربست عملی آن در نقد متون ادبی، تاکنون تحقیق جامعی

» هاي ادبیبررسی اهمیت بافت در پژوهش« اي با عنوان الهام الهیان در مقاله. نگرفته است
، سیاق و فحواي کالم درصدد توضیح د شأن نزولبا پیوند دادن بافت با مفاهیمی مانن) 1391(

جی و نظري میرحا. ی استشناختی و نمونه عملاین مفهوم برآمده است که فاقد چارچوب زبان
شناسان قدیم مسلمان بر اساس ترین زبانبررسی بافت متن از دیدگاه برجسته« در مقاله 

عرب تاریخچۀ مفیدي از تفکرات علماي بالغت و نحویان ) 1392(»  الگوي حازم قرطاجنی
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هاي ؛ هرچند این بررسی محدود به متون کالسیک عربی و الگودرباره بافت به دست داده اند
  . ستخرج از آنهاستبافتی م

 تاریخچه تفکر دربارة بافت

هایی بنديشناسان اجتماعی بیش از دیگران به بافت توجه کرده و تقسیمشناسان و زبانمعنی
 .اند؛ از جمله تقسیم آن به بافت زبانی و غیرزبانیتر کردن این مفهوم ارائه نمودهبراي روشننیز 
یی واحد زبان با دیگر واحدهاي گفتار یا متن و بافت بافت زبانی شامل روابط دستوري و معنا« 

» غیرزبانی شامل تمامی اشیا و اعمال پیرامون گوینده و شنونده و دانش مشترك آنهاست
  . هايِ جهان خارج از متن استها و تجربهبافتِ غیرزبانی برآیند ایده) . 212: 1379صفوي، (

تري از این مفهوم به دست نیم تصویر معقولهاي متنی زیر شاید بتوابا مشخص کردن سازه« 
  :دهیم 

  نوع متن یا ژانر ) 1
  موضوع، هدف و کارکرد آن ) 2 
  موقعیت فیزیکی و زمانی متن  ) 3
  موقعیتِ اجتماعی، فرهنگی و تاریخی متن ) 4
  گوینده / هاي نویسندههویت ها، دانش، عاطفه ها، توانایی ها ، باورها و انگارش) 5
  شنونده / گوینده یا خواننده/ یان نویسندهرابطۀ م) 6 
  ) 42: 1389وردانک، ( »   )23بینامتنیت( هاي همسان یا مربوط تداعی نوع متن با متن) 7

  : تاریخ بیهقیبراي مثال در 
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شناسی گفتمانی دارد ؛ تقسیم بافت به دو بندي دیگر بافت که اهمیت بسزایی در زبانتقسیم
گیرد و است که سخن در آن جاي می  بافتی24 منظور از بافت خردرد و کالن است؛دستۀ خُ

     .  به عوامل پیرامونی همچون عوامل جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد25بافت کالن
 )ذیل بافت: 1385ك داد، .ر(

داختند و شناسان و کاربردشناسان به طور گسترده به مطالعۀ بافت پرپیش از هلیدي، معنی
  به معرفی دو نمونه از این تحلیل گفتمانبراون و یول در . ه کردندالگوهایی براي تبیین آن ارائ

  :الگوها می پردازند 
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  :شمردهاي زیر را براي تبیین بافت برمی مؤلفه26هایمز -1 

  27فرستنده) 1
        28گیرنده) 2
  29موضوع) 3
  ....) و زمان و مکان ، حرکات بدن و صورت( زمینه ) 4
  ) نوشتار، مکالمه، عالئم راهنمایی و رانندگی( مجراي ارتباطی )5
  .........)     گفتگو ، افسانه ، نامه و ( شکل پیام ) 6
  رویداد    ) 7
  هدف          ) 8

)   1989:38( 
  :توان تصویر روشنی از بافت به دست داد  معتقد است با توجه به مختصات زیر می30 لویس- 2

  گوینده) 4مکان          ) 3زمان         ) 2      31هاي ممکننجها) 1

 )ibid:41(  33تخصیص) 8گفتمان پیشین    ) 7         32مورد اشاره) 6مخاطب       ) 5

  :شود تر شدن الگوي لویس، بیت زیر در این چارچوب بررسی میبراي روشن

  ه زبونی کشم از چرخ فلک ار غیر مرادم گردد         من نه آنم کچرخ بر هم زنم 

تواند حالت رجزخوانی و در این معنا بیت می. هاي ممکن بیت، حماسه استیکی از جهان
تواند از زبان اگر بیت در جهان مدیحه تفسیر شود می. ادعاي پیروزي در نبرد داشته باشد

دیوان یات عاشقانه اما اگر بدانیم که بیت از یکی از غزل. ممدوح و اشاره به قهر و غلبۀ وي باشد 
عاشقانه و عارفانه است سروده اي که غلبه با شعر است و در زمانه) 301غزل شماره  ( حافظ

در این حالت مورد اشاره نه حریف جنگی و یا دشمن . یابدشده، همین بیت معناي دیگري می
  : و با توجه به ابیات پیشین مانندبیگانه بلکه معشوق و جفاکاري او خواهد بود

  گشا پسته خندان و شکر ریزي کن            خلق را از دهن خویش مینداز به شکب
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و همچنین اختصاص بیشتر ابیات به وصف معشوق یا گفتگو با او ضرورت تفسیر عاشقانۀ بیت 
  .سازدبا توجه به بافت آن را آشکار تر می

 که در مورد زبان مالینوسکی.  دارد34توجه هلیدي به مفهوم بافت ریشه در آراي مالینوسکی
کرد، هنگام ارائۀ تحقیقاتش به  تحقیق می36وینیان موسوم به کري35ساکنان جزایر تروبریاند

زبان انگلیسی متوجه شد مسائلی در این زبان وجود دارد که تنها در فرهنگ اهالی این جزایر 
یط ، فرهنگ قابل توضیح است و امکان انتقال آن به زبان دیگر بدون توضیح دادن در مورد مح

اي تفسیرگونه براي حل این مشکل وي به ترجمه. و آداب و رسوم بومیان تروبریاند وجود ندارد 
)  (Halliday 1985:7.، اصطالح بافت موقعیت را ابداع نموددست زد و براي اشاره به محیط متن

از اصطالح وي همچنین براي اشاره به ساختارهاي فرهنگی و تأثیر آن بر رفتار و زبان اهالی 
شناسی که نظریات ابتدائی ولی درخورتوجه مالینوسکی را زبان.  استفاده کرد37بافت فرهنگی

فرث توجه به فرهنگ را در . زند، فرث نام داردبه آراي کامل و کاربردي هلیدي پیوند می
طور که پیشتر ذکر شد ،فرث مطالعۀ معنا را وظیفۀ همان. دانستمطالعۀ زبان ضروري می

  )Ibid: 8(» دانست معنی را نیز حاصل قرارگرفتن نقش در بافت می«  زبان و اصلی

یق ، بسط دهد تا قابلیت تطبیت را که از مالینوسکی گرفته بود فرث کوشید مفهوم بافت موقع
  :وقعیت به نظر فرث عبارتند ازعناصر سازنده بافت م« ؛ بر هر نوع متنی را داشته باشد

  وقعیت در م38 مشارکت کنندگان- 1

   کنش مشارکت کنندگان اعم از کنش زبانی و کنش غیرزبانی- 2

اشیاء و حوادث پیرامون ، مادامی که بر آنچه در : هاي مرتبط موقعیت شاملایر ویژگی س- 3
  گذارندحال وقوع است تأثیر می

  )ibid(»  تأثیر کنش کالمی - 4

بررسی تبادل معنایی در بافت سرانجام هلیدي با توجه به سه عنوان زیر چارچوب خود را براي 
  :دهد اجتماعی یا همان بافت موقعیت به دست می
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 به ویژه در متون نوشتاري –افتد اشاره دارد و گاهی   به آنچه اتفاق می39زمینۀ گفتمان« )1
داند که نمود هلیدي این مؤلفه را با نقش اندیشگانی زبان مرتبط می. است» موضوع«  همان –

  . است40)تعدي(ذرایی دستوري آن ساخت گ

 منظور کسانی هستند که در یک موقعیت گفتمانی حضور دارند و 41عامالن گفتمان) 2
 بیانگر 42این مؤلفه با نقش بینافردي زبان پیوند دارد و ساختار وجه.  همچنین رابطۀ میان آنها

  .آن است

جه گفتمان در و. پردازد به چگونگی عملکرد زبان در تعامل اجتماعی می43وجه گفتمان) 3 
 خبري، ساختِ اطالعاتی و انسجام -یابد و عواملی چون ساختِ مبتدانقش متنی زبان نمود می

پردازد ودو موضوع مهم را شامل وجه گفتمان به خودِ ارتباط می « )ibid:12(» در آن مؤثرند
گونه دهد که آنچه گفته شده چارتباطی نشان میمجراي. ارتباطیرسانه و مجراي: شود می

  )Hasan,2009 :179(»  قابل دسترسی است مثالً گفتار شفاهی یا دیداري 

  : توجه کنیدنامهقابوسبراي مثال به عبارات زیر از 

باید که مردم سخنگوي و سخندان باشد اما تو اي پسر سخنگوي باش و دروغگوي « 
از تو خویشتن را به راستگویی معروف کن تا اگر وقتی بضرورت دروغ گویی . مباش

  )47 : 1362عنصرالمعالی، ( » بپذیرند

زمینۀ گفتمان در همین متن کوتاه نصیحت پدر به فرزند و موضوع آن سخنوري و آداب آن 
تنی شونده که بنابر اطالعات برون مکننده و نصیحتعامالن گفتمان عبارتند از نصیحت. است

بر ابزار بیان و تأثیر مسلط است ، کننده در گفتمان حضور داردنصیحت. پدر و پسر نیز هستند
در مقابل نصیحت شونده در متن . گویددیده و باتجربه سخن میو از موضع فردي جهان

زبان در این تعامل در خدمت اعمال سلطه از . خاموش است و سهم ناچیزي از قدرت دارد
ام ، بسامد باالي افعال امري و انسججمالتساخت یکنواخت . طریق انتقال تجربه است

از لحاظ بالغی متن داراي تأکید و کارکرد . هاي متن هستنددستوري و واژگانی دیگر مشخصه
  . اقناعی و ترغیبی است
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) بافت سازي( متن و بافت   

داند که در بافت موقعیت مشخصی قرار گرفته اي از معناي اجتماعی میهلیدي متن را نمونه
        .هاي پیاپی از نظام معنایی است انتخابمتن در این تعریف فرآوردة محیط و حاصل. باشد

)1985:11(    

شود، پس بافت ها و متون میبافت موقعیت موجب رفع ابهام از جمله« توان گفت بنابراین می
رود و عالوه بر آن شامل چه که به توالی آواها و واژگان معروف است فراتر میبه این معنا از آن

از سوي ) 30: 1388العموش،( » گرددر گوینده و شنونده میفضاي محیطی و روانی حاکم ب
گرا گذشته از دو الیۀ ساختاري جمله و متن، الیۀ ساختاري سومی شناسی نقشزبان« دیگر، 

، به عنوان متنساخت گفتمان از رهگذر ترکیب . کنیمهم دارد که از آن به نام گفتمان یاد می
 پیداست. شودختی کامالً زبانی با بافت موقعیت به عنوان ساختی کامالً غیرزبانی حاصل میسا

 موقعیت تاریخی،شود که بتوان اثر ادبی را در بافت که وجود ساخت گفتمان سبب می
هاي فرهنگی، ادبی جغرافیایی، اجتماعی و ادبی آن قرار دهیم و آن را در سنجش با کل سرمایه

  ). 77 :1382شناس، حق(» ابی کنیمیک زبان ارزشی

گرا، بر این باور است که بافت تنها شناسی نقش، نظریه پرداز مشهور زبان44البته ویدوسن
هاي هاي پیشین نیست؛ بلکه تصورات دربارة آینده، فرضیهمحدود به محیط فیزیکی یا گفته

ر مخاطب از ذهنیت علمی، عقاید مذهبی، خاطرة نیاکان، باورهاي عمومی و فرهنگی و تصو
گر براین اساس، هر تحلیل (2004:42). گفتار، نقش دارندهمه در تعبیر یک پاره... نویسنده و

چنانکه . هاي معنایی پنهان در گفتمان باید به بازسازي بافت آن بپردازدبراي دریافت الیه
ة جهان که هاي مخاطب درباراي است از پیش فرضبافت زیرمجموعه« : نویسد می45بلومارت

به هر روي، تحلیلگر گفتمان باید تا جایی که  .گذاردتأثیر می} نزد او{ بر شیوة تعبیر هر گفته 
شود که هایی اطالق میفعالیتبه  مجموعه46بافت سازي . تواند به بازسازي بافت بپردازدمی

» دهندنا میاي از بافت آن مع با توجه به جنبه47کنندگان، به یک پاره گفتارطی آن مشارکت
(2006: 40)  
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  :به طور مثال در دو بیت زیر 

        و گر خواهی برآور دیدگانم   کنون خواهی بکش خواهی برانم                    

   به بند جاودان دار           و گر خواهی، برهنه کن به بازارو گر خواهی

می دهد؛ چرا که ه را نشانندشدن از جانب گویهاي فرهنگی تقاضاي شکنجهتوجه به جنبه
هاي شکنجه از جمله شیوه» برهنه به بازار گرداندن« و » بند کردن« ،»برآوردن دیدگان«

اي براي تسلیم توان بیت را تقاضاي عاشقانهاي که میبه گونه. کردن و رسوا نمودن بوده است
 خواهیم شد  متوجهاما اگر به نوع قافیه پردازي بنگریم. شدن به معشوق و خواست او دانست

؛ در حالی که چنین خطاب عاشقانه به معشوق بیشتر در قالب غزل که قالب آن مثنوي است
توان این ابیات را قسمتی از یک مثنوي عرفانی دانست که در میاز سوي دیگر، . دهدرخ می
وط به قسمتی اما اگر بدانیم این دو بیت مرب. کند کار به درگاه خداوند توبه میاي گنهآن بنده

موبد است که ویس نزد شاه) 133 : 1386فخر الدین اسعد گرگانی،( ویس و رامیناز داستان 
نماید که هیچ اقدامی از کند که عاشقِ رامین است و سپس تاکید میاعتراف می)  همسرش(

ه ؛ معناي این دو بیت از عرفانی و روحانی بتواند از عشق او به رامین بکاهدجانب شاه نمی
یابد و در واقع از تضرعی عاشقانه و شاید عارفانه به تهدید و اعتراف به مادي و زمینی تغییر می

  .شودخیانت تبدیل می

سازي بافت}فرآیند{بلومارت همچنین معتقد است که بافت به طور بالقوه همه چیز است و 
 بر معناي یک گفته تأثیر توانداي از بافت می به بیان دیگر، هر جنبه)2006:40(.پایانی ندارد

نهایت است از حاالت و حرکات ظاهري تا باورهاي مردم و بافت بی ، 48به قول پل گی.بگذارد
ممکن است بخش وسیعی از بافت در «. گیردتماعی و فرهنگی را دربرمیهاي اجنیز زمینه

د که با توجه به تعبیر معناي یک گفته به کار گرفته شده باشد اما، همواره این امکان وجود دار
  )2010:31 (»جنبۀ دیگري از بافت تعبیر متفاوتی از همان گزاره به دست دهیم 

هرچند . کند بنابراین، این مخاطب است که با توجه به امکانات بالقوة بافت متن را تفسیر می
هنگام گزارش دادن از محیط به تمام خصوصیات « . نویسنده نیز در تعیین بافت سهیم است

مجموعۀ این . می انگاردقیه را نادیده گزیند و بشود، بلکه انسان برخی را برمیه نمیاشار
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در نتیجه بافت انتزاع خصوصیات مخّیر . آوردی خارجی زبان را به وجود میخصوصیات معن
  )37 : 1391الهیان ، ( » محیط و تنظیم آن در هر شبکه است

این همان مشکلی .  باشد؛ اما کافی نیستدانیم ممکن است درستآنچه ما دربارة بافت می
مشکل چارچوب توجه ما را « .کند یاد می49»مشکل چارچوب« است که پل گی از آن با عنوان 

بریم؛ باید بار دیگر به بافت رجوع کند که هرگاه تحلیلی را به پایان میبه این نکته جلب می
 چرا که بافت  )37: 2010(» دهیمهاي دیگر بافت بسط کنیم تا تحلیل را با توجه به جنبه

  .  پیوسته در حال تغییر است

معموالً یکی « سازي فرآیندي پیچیده است، توان گفت اگرچه بافتبراي حل چنین مشکلی می
دیگر . شودها برتري دارد و متن بیشتر با توجه به آن تأویل میهاي بافت بر سایر جنبهاز جنبه

 شاید در نگاه نخست بیانگر ايمکالمهواژة .  دارند50اي مکالمهسازي ماهیتی، بافت و بافتکهآن
اي متقابل و متقارن باشد که فرستنده و گیرنده در آن سهم و قدرت مساوي دارند؛ اما رابطه

- انگاري و پیشهاي معنایی  به معناي تصادم جهانمکالمه. چنین تصوري کامالً نادرست است
سازي بافت«.اصم استوار است تا رابطۀ متقابلبر تقابل و تخهاي متفاوت است بنابراین بیشتر 

تواند معناي مورد نظر خود را  میمندتر مکالمهمتقابلی با قدرت دارد؛ یعنی طرف قدرترابطۀ 
 براي مثال، در قرون چهارم و پنجم تفکر (Blommaert, 2006: 40)»  به متن تحمیل نماید

رفانی غلبه دارد، پس بیشتر مفاهیم صوفیه با توجه به آن بینی عمدار بر جهاناشعري و شریعت
کند و تعریف اما کمی بعد در قرن ششم، عرفان عاشقانه و سکري غلبه پیدا می. شودتبیین می

  ) 54- 50: 1373نویا ، : ك .ر(. دهد مفاهیم صوفیانه ارائه میجدید و متفاوتی از

گراي هلیديشناسی نقشالگوي بافت در زبان  

به عنوان دو ) گفتار (52و پارول) زبان (51ترین نظریات سوسور، تمایز میان النگ از مهم یکی
     پردازان ترین نظریه ، از مهم54رقیه حسن.  53شناختی بودقلمروي مجزاي تحقیق زبان

ترین ، مهماز نظر وي. داندگرا، مطالعۀ بافت را در مطالعۀ پارول ضروري میشناسی نقشزبان
، چامسکی نیز همین اشتباه وجه به النگ و غفلت از پارول استگرا تشناسی ساختناشکال زبا

گرا تکوین زبان رابطۀ مستقیمی با کاربرد آن دارد شناسی نقشدرزبان« اما . شودرا مرتکب می
  ).2007:175(»  شودو کاربرد زبان عمدتاً پارول را شامل می
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از نظام زبانی که عناصر موقعیتی و فرهنگی در گزینشی « داند؛ هلیدي بافت را گزینشی می
 خود )ibid:120(» کند  متن را و متن گفتمان را رمزگذاري می55گرامر. آن نقش مهمی دارند

   .شودگرامر نیز به وسیلۀ بافت رمزگذاري می

  »  گذاردهاي درونی هر زبان میرود تأثیر پایداري بر ساختکار میبافتی که زبان در آن به« 

)Hasan,2009:172( نشان دادن این است که چگونه گرا متمایز استنچه در دستور نقشآ ،
     زبان تحت تأثیر کارکردهاي بافتی با به کار گرفته شدن در فرآیندهاي اجتماعی ساخته 

 براي مثال، بسامد باالي افعال مجهول و کاربرد کنایه در )Widdowson , 2004: 22( .شودمی
این کارکردهاي بافتی بیرونی . بازنمودي از شرایط مخوف و ناامن دربار غزنوي استتاریخ بیهقی

شیوة عملکرد زبان در بافت همان چیزي  .شوندبه صورت روابط معنایی درونی رمزگذاري می
هلیدي الگوي بافتی زیر را بر این اساس، . نامداست که هلیدي آن را نقش متنی زبان می

  :کند ترسیم می

  
)Halliday 1991d,volume 9: 257بھ نقل از Hasan,2009: 169(  

 فرهنـگ در  بـه نظـر هلیـدي،   .  با توجه به این الگو، بافت موقعیتی اجتماعی و فرهنگـی اسـت            
در واقـع فرهنـگ و   . یابـد  در متن نمـود مـی  )زبان(گونه که نظام   ، همان شودمیموقعیت معرفی 

بافـت  « . آینـد  در موقعیت و متن به فعـل درمـی  اي هستند که به ترتیبهاي بالقوهزبان صورت 
فرهنگی ناظر بر مجموعۀ امکاناتِ بالقوة بافتی و افق فکري مـشارکین کـالم در جامعـه اسـت و      



  ...گرا و شناسی نقشنبافت در زبا        رخسار زبان        1397، پاییز و زمستان 7 و6شماره  /           
  
 

87

هاي مـشخص  هاي محیطیِ بالفعلِ کاربرد کالم و ویژگیبافت موقعیتی مبتنی است بر چارچوب   
 بـه نقـل از مهـاجر و    50-49: 1973هلیدي (»شودبافتی که یک ارتباط معین در آن جاري می        

نبایـد فرهنـگ را   « شـود کـه   رقیه حسن پس از توضیح این الگو متذکر می) 24 : 1376نبوي،  
هـاي  اي از ویژگـی یافتـه فرهنـگ صـورت سـازمان   . هاي ممکن دانستاي از موقعیتتنها سیاهه 

منظـور از  در ایـن تعریـف   . هـاي ممکـن آن  هاي ممکن است با تمـام جایگـشت       ممکنِ موقعیت 
  )Hasan, 2009:169(» .ممکن، موقعیتی است که به لحاظ اجتماعی قابل درك باشد

    هاي مختلف روابط مشابهی نیز میان قسمت. شود فرهنگ نیز به وسیلۀ زبان ساخته می
اگر از پایانۀ نظام . برقرار است) دستوري و آواشناسی- شناسی، الیۀ واژيمعنی(شناسی زبان

، شیوه  کاربرديمنظور از گونۀ. ها هستند ریزنظام56و فرهنگی و گونۀ کاربرديبنگریم؛ قلمر
براي مثال، در قلمرو فرهنگی ایران عصر . زبانی متناسب با شرایط ارتباطی و فرهنگی است

اند مانند نامۀ رسمی، ؛ داشتههاي کاربردي متعددي امکان ظهورغزنوي در قرن پنجم گونه
  .....  و، مثنوي حماسی مدحیقصیدة

هاي آن را  حرکت کنیم؛ نوع موقعیت و نوع متن ریزنظام57اما اگر از سمت نمونه موردي
نگاري از دهند؛ یعنی فرهنگ جاري در دربار غزنوي و روابط درباریان و نیز تاریختشکیل می

  .  استتاریخ بیهقیمختصات متن 

 و بافتِ 59آرایش مادي موقعیت: داند جنبه می را داراي دو58رقیه حسن، بافت بالفصل گفتمان
پارول امکان / اي است که با قرار گرفتن در بافتآرایش مادي موقعیت، نیروي نهفته. 60مرتبط

 مانند امکانات غزل عرفانی و عاشقانه زبان فارسی که در شعر )2007:177(. یابدتحقق می
اره دارد که زبانِ هاي مشخصی اشدر مقابل، بافتِ مرتبط به چهارچوب .شودحافظ متجلی می

، زمینۀ گفتمان، عامالن گفتمان: بط از نظر وي شاملبافتِ مرت. سازدمتن آنها را روشن می
اي تکرار سازد که مجموعهبازگفت این امکان را فراهم می.  است61وجه گفتمان و بازگفت

اي ه62همایبراي مثال، تکرار بن. ها موجب پیوند بافت با متنی خاص شوندشونده از انتخاب
آنها را به .... و » تحمل سختی و مالمت مردم« ، » جان دادن در راه معشوق «اي مانند عاشقانه

کند و هم چنین شگردهایی مانند اغراق، کنایه و عناصر خاص بافت غزل عاشقانه تبدیل می
  .سازداستفاده از واژگان خاص آنها را برجسته می
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  نتیجه گیريخالصه بحث و 

سیر و گاه تغییر بافت زبانی و غیر زبانی هر دو در تف.  بافت آن بستگی داردمعناي متن به 
 که به بافت سازي –معنایابی متن از طریق قراردادن آن در بافت در واقع،  .معناي متن مؤثرند

د زمینه، عامالن و در نظر هلیدي، عواملی مانن. شود موجب تولید گفتمان می–مشهور است 
بافت موقعیت صورت بالفعل بافت فرهنگی . دهندقعیت را تشکیل میبافت مووجه گفتمان 

کننده این بافت فرهنگی تعیین. یابد میکلی است که در هر اثر خاص به شکلی متفاوت بروز
رقیه حسن ، بافت مرتبط با متن . شناختی آن استهاي زبانکاربردي متن و سایر کیفیتگونه

آن را در دو سطح آرایش مادي موقعیت و بافت مرتبط را بافت بالفصل گفتمان می داند و 
آرایش مادي موقعیت همان تحقق زبان در متن از طریق بافت است و بافت . دهدتوضیح می

به عالوه بازگفت را ) زمینه، عامالن و وجه گفتمان( مرتبط عناصر گفتمانی بافت موقعیت 
تواند باعث تعیین معنی نقشی دارد، میبنابراین بافت عالوه بر آنکه خود در  .شودشامل می

 .هاي نهفته آن گرددتغییر یا آشکار شدن جنبه
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