
١١١ 

 

  111-135، ص ص 87 زمستان، 1اي در علوم انساني، سال اول، شماره  رشته فصلنامه مطالعات ميان
ISSN :4641-2008  

  پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
  

 اي رشته شناختي مطالعات ميان زبانالزامات 

  احمد پاكتچي
  )ع( دانشگاه امام صادق ارياستاد
  

  چكيده
با تكيه بر باور امروزي در علوم مختلف انساني در خصوص رابطة ميان زبان و 

هاي مختلف علمي، ابزاري  فكر، گسترش روابط بينازباني در تماس ميان رشته
. دهند كه علوم در اختيار يكديگر قرار مي هاي نگاه است براي بسط انديشه و افق

شود و از سوي ديگر،  بدين ترتيب، حساسيت زبان در ارتباط علوم دريافت مي
يابد كه ممكن است در اثر اختالل در روابط  ها دربارة صدماتي افزايش مي نگراني

 هاي زبان علمي، مانند تفاوت نهادن توجه به برخي ويژگي. بينازباني به وجود آيد
هاي تعييني و تاريخي، در تنظيم اين روابط بسيار حساس و تعيين كننده  ميان جنبه

است و تعييني انگاشتن مفاهيم تاريخي، يا عكس آن، ممكن است نتايج مخربي را 
برخي مطالعات زيربنايي، مانند دست يافتن به . اي داشته باشد رشته در روابط ميان

تواند سالمت و ثمربخشي بيشتر  ميعلمي هاي  ارشناسي زباني از زباننوعي تب
  . اي را تضمين كند رشته براي مطالعات ميان

  
اي، روابط بينازباني،  رشته استعاره، خويشاوندي زباني، روابط ميان: كليدواژگان

برداري،  اي، گرته شناسي تاريخي، زبان علمي، سپهر نشانه شناسي، زبان ريشه
 . گيري شناسي، وام گونه
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  مقدمه
هاي علمي، اهميتي مضاعف يافته و توجه  اي در محيط رشته ديرزماني نيست كه مطالعات ميان

هاي  تواند راهگشاي پيشرفت محافل به اين نكته جلب شده است كه اين گونه مطالعات مي
شناسي  هاي  مختلف علوم زبان خود، روش از آنجا كه شاخه. شگرفي در توسعة علم باشد

هاي الزم ميان زبان،  اي، الزم است پل رشته دارند، در هر نوع ارتباط ميان خود، و منطق خود را
  . روش، و منطق ايجاد شود

هاي ساختاري در زبان، روش، و منطق، زماني كه علوم در گفتگو  بدون توجه به اين تفاوت   
اي  دازهها به ان گاه اين تفاوت: گيرند، يكي از دو خطر وجود خواهد داشت با يكديگر قرار مي

شود؛ و گاه با اينكه  كند و ارتباط ميان دو علم برقرار نمي است كه تفاهم در گفتگو را مختل مي
اي نامحسوس است كه موجب اين سوء  ها به اندازه در ميان است، تفاوت هاي مهمي  تفاوت

در  چنين برداشتي. پذير است براي علم ديگر به خوبي فهم  هاي علمي شود كه داده برداشت مي
تر از  خطر دوم به مراتب نگران كننده. شود نهايت، به نوعي فهم معيوب و نامعتبر منجر مي

كند كه از جهل بسيط  خطر اول است، زيرا در فرايند ارتباط، نوعي جهل مركب را ايجاد مي
  .تر است خطرآفرين

ي خود بايد در مقالة حاضر، موضوع زبان مطالعه شده است، اگرچه روش و منطق نيز در جا   
به هر روي، بايد توجه داشت كه زبان در پيشاپيش هر فرايند ارتباط قرار دارد و . مطالعه شود

  .ناپذير است در هر گفتگويي ميان دو يا چند رشتة علمي، همخواني زباني اجتناب
اي بايد گفت كه  رشته شناختي به الزامات مطالعات ميان در خصوص رويكرد زبان   
كه از الزامات اين گونه  نيست؛ از همين رو، هنگامي 1ساساً، دانشي تجويزيشناسي ا زبان

شود، انتظار آن است كه نخست، الگوهايي  شناسي پرسش مي مطالعات از منظر زبان
بسط داده شود و سپس، در  هاي علمي  شناختي براي وصف ابعاد مختلف رابطة بين زبان زبان

جويي  آنچه در مقالة حاضر پيبدين ترتيب، . فضايي تجويزي، الزاماتي از آن استخراج شود
را از  هاي مختلف علمي  شود، الگوهايي است كه بتوان در چارچوب آن، رابطة بين رشته مي

  .حيث زبان تحليل كرد و سنجيد
  

  و مسئلة زبان زبان علمي 
  زبان و تفكر. 1

و به  اي ميان زبان و فكر وجود دارد، همواره محل توجه اهل دانش بوده اين نكته كه چه رابطه
هاي فكري مختلف در جهان علم، همواره بر اين نكته تأكيد  م، در جريان 20ويژه در طي سدة 

                                                
1. Normative 
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ديگر كسي چنين تصوري ندارد كه . ناپذير نيست شده است كه منفك كردن تفكر از زبان امكان
گيرد براي به اشتراك گذاشتن آن  انديشد و سپس تصميم مي اي مي هر انسان نخست به مسئله

به ديگر سخن، اگر زبان ابزاري تلقي . شه با ديگران، انديشة خود را در قالب الفاظ آورداندي
تر بدون در  شود، ابزاري براي فكر كردن است، نه ابزاري براي انتقال دادن افكاري كه پيش

اي بر  رشته پردازان مطالعات ميان به هر روي، نظريه. ميان بودن هيچ زباني، انديشيده شده است
اند كه طبيعت اين نوع مطالعات پيوندي در شيوة تفكر يا به تعبير  نكته تأكيد ورزيده اين

  ).Still 2001(است » تفكر همگرا«تر  روشن
اي به آن در روند  در راستاي رابطة ميان فكر و زبان، برخي نظريات ارائه شده كه اشاره   

و شكل كمال يافتة آن  2ومبولتنخست، بايد به ديدگاه ه. تواند تعيين كننده باشد بحث مي
اي در اين راستا كه هر  ، اشاره كرد؛ انديشه3توسط انديشمندان نوهومبولتي، مانند لئو وايسگربر

بيني مشترك بين اهل آن زبان  كند كه جهان بيني زباني حمايت مي ملي را يك جهان/ زبانِ قومي
بيني منعكس است؛  تقيماً در اين جهانبيني مستقيماً در زبان، و زبان آن قوم مس اين جهان. است
 Weisgerber 1929; idem(نام نهاد » 4بيني زباني جهان«اي كه وايسگربر آن را  انگاره

1971.(  
شناسي در سدة حاضر نيز بر  شناسي، و روان مباحث برخاسته از تعامل سه رشتة فلسفه، زبان   

ت و اينكه در هر تحليل از رابطة اين محور تأكيد داشت كه تفكر و درك منفك از زبان نيس
كه از سويي، شكل  كنند؛ مفاهيمي فكر و زبان، اين مفاهيم است كه نقشي دوجانبه ايفا مي

  ).Carroll 1964: 81: مثالً(دهنده به تفكرند و از سوي ديگر، در زبان بنياد دارند 
كه اصالتاً در خصوص طبعاً آنچه دربارة زبان و رابطة آن با تفكر گفته شد، نظرياتي است    

ملي ـ مانند فارسي و انگليسي ـ ارائه شده / هاي قومي زبان با معناي مشهور خود، يعني زبان
هاي ديگري از  توان آن را به گونه اي است كه مي است، اما مباني ارائه شده در آنها به گونه

سان كه گروهي از  انبه هر حال، بايد توجه داشت هم. نيز گسترش داد زبان، مانند زبان علمي 
بيني مشترك، كه در محيط  مردم به عنوان يك قوم ممكن است با برخورداري از يك جهان

زيستي مشترك شكل گرفته و زيرساخت مشتركي را براي زبان آنان پديد آورده است، در 
توان انتظار داشت كه افراد متعلق به هر صنف خاص  هايي مشابه بينديشند، كامالً مي چارچوب
مشترك شكل گرفته و  بيني مشترك، كه در محيط علمي  نيز با برخورداري از نوعي جهان علمي 

                                                
2. Wilhelm von Humboldt 

3. Leo Weisgerber  
4. Sprachliche Weltanschauung 
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هاي مشابهي  پديد آورده است، در چارچوب» زبان علمي«زيرساخت مشتركي را براي يك 
  . ورزي كنند انديشه
ت كه دهد، بايد گف بر پاية آنچه دانش امروز در خصوص رابطة ميان زبان و فكر به دست مي   

هاي مختلف علمي، اين گونه نيست كه در حد  گسترش روابط بينازباني در تماس ميان رشته
هاي علمي به علم ديگر محدود باشد، بلكه ابزاري براي بسط  ابزاري براي ترجمه و انتقال داده

  .دهند هاي نگاه است كه علوم در اختيار يكديگر قرار مي انديشه و افق
  ملي/ وميو زبان ق زبان علمي. 2

توان در  بيني زباني را به همان اندازه كه مي هايي مانند جهان بر پاية آنچه گفته شد، انگاره
جويي  توان آن را پي نيز مي جويي كرد، براي هر زبان علمي  ملي پي/ خصوص هر زبان قومي

عة رسد الگوهايي مانند الگوي مطالعة نوهومبولتي بتواند در خصوص مطال كرد و به نظر مي
  .نيز كارساز باشد زبان علمي 

هايي پديد آمده است كه  فارغ از نظرية ياد شده، در فضاي فيلسوفان تحليلي نيز انگاره   
در . كند چه زباني است و چگونه عمل مي تواند در راستاي اين كارساز باشد كه زبان علمي  مي

ين اشاره كرد، تا آنجا كه وي ويتگنشتا 5هاي زباني اين باره، به خصوص، بايد به نظرية بازي
 Wittgenstein(هاي زباني محدود كند  باور داشت فلسفه بايد خود را به وصف بازي

1967.(  
شود و به صورت فضاي  ملي نهاده مي/ هاي قومي همگي بر دوش زبان هاي علمي  زبان   

زايا و هم معايبي هم م هاي علمي،  اين ثانوي بودگي براي زبان. گيرد زباني درون آنها شكل مي
هاي هر  ناچار نيستند تمام جنبه هاي علمي مزاياي اين رفتار، آن است كه زبان. به همراه دارد

شناختي، و دستورشناختي را پديد آورند و اين كار را  هاي آواشناختي، سازه زبان، اعم از جنبه
فاهيم و جنبة كنند و فقط هم خود را براي توسعة م ملي احاله مي/ هاي قومي به زبان

اي براي تخلف از اين قاعده ديده  اينكه هرگز نمونه. كنند معناشناختي زبان مصروف مي
. ناپذير بوده است گرايي براي علوم اجتناب شود، خود بهترين گواه است بر آنكه اين صرفه نمي
ملي است كه باعث / ترين عيب در اين عملكرد نيز وابستگي زبان علم به زبان قومي مهم
شود افراد متعلق به هر صنف علمي، در درك زبان يكديگر دچار مشكل شوند؛ اين مشكلي  مي

هاي گزافي را براي ترجمة  است كه همواره تحمل آن براي اهل دانش دشوار بوده و هزينه
ناپذير است كه همواره  اي اجتناب متون مهم به آنان تحميل كرده است، اما به هر روي، هزينه

  .شودبايد پرداخت 

                                                
5. Language games  
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بيني زباني، بايد گفت كه بر اساس نظرية نوهومبولتي، جهانِ هر  در بازگشت به انگارة جهان   
هايي مشترك حكومت دارد؛ اگر اين  زبان با زبان ديگر متفاوت است و درون هر زبان ويژگي

صادق شمرده شود، در آن صورت  هاي علمي  ملي و هم زبان/ هاي قومي انگاره هم دربارة زبان
بايد گفت آنجا كه سخن از جهانِ علمي به خصوص در ميان است، آن جهان به اندازة 

اين در حالي . اي خواهد داشت كنند، تنوع گونه ملي كه عالمان استفاده مي/ هاي قومي زبان
رود كه با وجود حاكميت  است كه در بخش مربوط به مفاهيم حوزة همان علم، انتظار مي

ملي به حداقل خود رسد و بيشترين / ن علمي، تأثير تنوع زبان قوميبيني مربوط به زبا جهان
  . حد اشتراك ميان دانشوران آن زبان احساس شود

ها در كليت خود، چه سازوكاري را  در اين صورت، بايد اين موضوع را مطالعه كرد كه دانش   
بيني  شتراك در جهانملي غلبه كنند و بيشترين ا/ هاي قومي گيرند تا بر تنوع زبان به كار مي

داري است كه اين مقاله  بديهي است اين خود موضوع دامنه. را پديد آورند زبان علمي 
 . گنجايش پرداختن به آن را ندارد و موضوع مقالة حاضر دايرمدار آن نيست

ر ها، مسئله را بسيا اي زبان ها در روابط بينارشته زبان به هر روي، وارد كردن روابط بيناقومي    
شناختي مطالعات  پيچيده خواهد كرد و از آنجا كه هدف در اين مقاله، الزامات زبان

ملي به مجالي ديگر موكول / هاي قومي با زبان هاي علمي  اي است، رابطة بين زبان رشته ميان
هاي علمي، مسئلة زبان در روابط  شود و بدون وارد كردن اين رابطه در روابط بين رشته مي
تا آنجا كه به موضوع مقالة حاضر  .مطالعه خواهد شد 6گرا ي به صورتي تقليلا رشته ميان
اي تك بعدي دارد و گسترش آنها  توسعه  هاي علمي گردد، بايد بر اين تأكيد شود كه زبان بازمي

. ملي است/ هاي قومي هاي ديگر، تابعي از زبان صرفاً، در حوزة معناشناسي است و در حوزه
  .در ادامه، بر جنبة معناشناختي زبان متمركز خواهد شد بدين ترتيب، مقاله

  هاي تعييني و تاريخيِ زبان جنبه. 3
شود، به اشكال  هاي قراردادي و تاريخي زبان از آن ياد مي موضوعي كه در اينجا، با تعبير جنبه

. شناسي و حتي علوم كالسيك به بحث نهاده شده است هاي مرتبط با زبان مختلف در حوزه
ز قائل شدن ميان وضع تعييني و وضع تعيني در دانش اصول فقه در سنت علوم اسالمي، تماي

هايي كه واضع مشخصي ندارد و قرارداد داللتي آنها  از آن رو بود كه فرق نهاده شود ميان دال
هايي كه توسط واضع مشخص در قالب  در طي زمان، به تدريج، شكل گرفته است، با دال

  ). 9: 1409؛ آخوند خراساني 14: 1405مثالً حائري (است  ده تعريفي مشخص پديد آم

                                                
6. Reductionistic 
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هاي داللت در  توان در مبحث مربوط به گونه اي ديگر از توجه به اين تفاوت را مي گونه   
دنبال كرد كه در آن،  7شناسي ساختاري، در چارچوب دو گونه داللت قراردادي و انگيخته نشانه

 :Martinet 1975: به ك مثالً ن(تاريخي ارجاع دارد آن، داللت انگيخته به نوعي، به داللت 
77 .(  
ميان  8شناسان با تعبير زبان صوري و زبان طبيعي سرانجام بايد به تفاوتي اشاره كرد كه زبان   

ها در پيامد هر  اند؛ مقصود آنان از زبان صوري، زباني است كه در آن، دال دو نوع زبان نهاده
ها رابطة خود  يابد و مقصود از زبان طبيعي، زباني است كه در آن دال تعريف خودآگاه معنا مي

 Hapcroft & Ullman: به ك ن(است   با مدلول را در فرايندي تاريخي به دست آورده

1979.(  
ترين تفاوت ميان اين دو نوع زبان، ثبات و مطلق بودن معنا در زبان صوري، و سياليت  مهم   

هايي مانند زبان رياضي يا  به عنوان نمونه، زبان. و نسبي بودن معنا در زبان طبيعي است
 هاي كه زبان حالي شود، در هاي صوري محسوب مي نويسي رايانه در شمار زبان هاي برنامه زبان
آنچه در اين تعاريف به عنوان . هايي طبيعي است ملي، مانند فارسي و انگليسي، زبان/ قومي

زبان صوري و طبيعي شناخته شده است، به نوعي، به تقابل جنبة تعييني و تاريخيِ زبان اشاره 
  .دارد
 خاص ها جز در علومي  هاي علمي، بايد گفت اين زبان در بازگشت به سخن از ويژگي زبان   

هاي آنها در چارچوب تعامل با  از دال هايي صوري نيست و بخش مهمي  مانند رياضي، زبان
از سوي ديگر، در حوزة علوم، هميشه چنين اتفاق . ملي شكل گرفته است/ هاي قومي زبان
سازند و براي نهادينه كردن آنها در فضاي علم  افتد كه مفاهيم جديدي را دانشمندان مي مي

هاي  بدين ترتيب، با وجود آنكه زبان. شود ي دال و مدلولي براي آنها تعريف ميا مربوط، رابطه
كنند، اما در  اي از ساختار خود، از معناداري تاريخي پيروي مي در بخش عمده علمي 
هاي مبتني بر تعريف و پيروي از معناداري  هايي از داللت هايي از اين ساختار، نمونه بخش

   .شود تعييني نيز ديده مي
هايي با غلبة معناداري تعييني باشند، صرفاً،  انتقال ميان دو زبان، در صورتي كه هر دو زبان   

نويسي، حتي  هاي برنامه مثالً، در زبان. در گرو آن است كه رمزگان دو زبان در اختيار باشد
 Cبان اي با ز اي نوشته شده با زبان پاسكال را به برنامه ماشين به راحتي قادر است برنامه

انتقال ميان دو زبان، كه غالب بر هر دو . كه هيچ نوع نسبيتي در ميان نيست حالي گرداند، دربر
پذير است  محور امكان معناداري تاريخي باشد، فقط در چارچوب يك ارتباط فرهنگي و بافت
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ي اين ارتباط فرهنگي را با استفاده از الگوهاي. و همواره نسبيت و سياليت در آن راه دارد
دشوارترين نوع ارتباط، . شناسي فرهنگي در ميان است توان مطالعه كرد كه در حوزة نشانه مي

زباني با غلبة معناداري تاريخي با زباني با غلبة معناداري تعييني است؛ در صورتي  ارتباط ميان
يي و با زدا زدايي و فرهنگ كه تاريخي مبدأ و تعييني مقصد باشد، اين انتقال فقط از طريق تاريخ

زدايي از مفاهيم  روزانه، بارها و بارها، ما با فرهنگ. پذير است گرا امكان رويكردي تقليل
روزمرة خود، آنها را به مفاهيم انتزاعي رياضي، مانند اعداد و اشكال هندسي، تبديل و امكان 

ي كه آشكار است كه امور طبيعي و روزمره تا زمان. كنيم محاسبه دربارة آنها را فراهم مي
انتزاعي تبديل نشود، امكان هيچ گونه محاسبه، يا به تعبير  زدايي نشود و به مفاهيمي  فرهنگ

ديگر، هيچ گونه پردازش در قالب زبان رياضي با غلبة معناداري تعييني بر روي آنها وجود 
سوية ديگر اين انتقال، آنجاست كه زبان مبدأ تعييني و زبان مقصد تاريخي . نخواهد داشت

از . رسد، اتفاق نخواهد افتاد در اين صورت نيز فرايند انتقال به آن آساني كه به ذهن مي. شدبا
كند و زماني كه به  هاي تعييني در پارادايمي مشخص معنا پيدا مي آنجا كه تعاريف در زبان

قال يابد، آن پارادايم به همراه مفهوم جابجا شده انت زباني با غلبة معناداري تاريخي انتقال مي
سازي شود و در شبكة معنايي  يابد، الزم است مفهوم تعييني به نوعي در زبان مقصد بومي نمي

آن زبان براي خود جايي بيابد، مانند آنچه در انتقال معناي دايره از زباني با غلبة معناداري 
  . ملي مانند فارسي اتفاق افتاده است/ هاي تاريخي قومي تعييني همچون هندسه به زبان

بديهي است دركي كه در فضاي عرفي زبان فارسي از معناي دايره وجود دارد، مبتني بر اين    
سطحي احاطه شده با يك منحني بسته كه فاصلة هر نقطة واقع بر آن، «: تعريف رياضي نيست

هايي با  در واقع، در درك عرفي از معناي دايره، در زبان. »از مركز سطح به يك اندازه باشد
هاي واقع  اداري تاريخي، معناي آن در ارجاع به سطح، منحني، بسته بودن منحني، نقطهغلبة معن

  .شود بر روي منحني، وجود يك مركز، و فاصلة هر نقطه از مركز درك نمي
  اي و مسئلة زبان رشته رابطه ميان. ب
برقراري هاي  اي، آگاهي بر انگيزه رشته نيازي مهم در مطالعة مسئلة زبان در رابطة ميان پيش

هاي  ها، با انگيزه واقع آن است كه ارتباط بين رشته. ها و مقتضيات آن است ارتباط ميان رشته
رسد  به نظر مي. ها، اقتضائاتي وجود دارد شود و در هر يك از اين انگيزه مختلفي برقرار مي

كردن جايگاه زبان ها، بتواند در معلوم  اي بر پاية انگيزه رشته از انواع مطالعة ميان 9شناسي گونه
  .در اين ارتباط مؤثر باشد

اي، كه در آن دو رشتة علمي  رشته به طور كلي، بايد توجه داشت كه در هر مطالعة ميان   
تواند به طور موازي در كنار هم قرار گيرد و ممكن است كه  درگير باشد، اين دو رشته مي 
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موازي همان است كه در مطالعات  رابطة. رابطة آنها به صورت طولي و در امتداد هم باشد
اي، آن دسته از  رشته از مطالعات ميان  گفتني است كه بخش مهمي. شود تطبيقي دنبال مي

البته اين بدان . شود خوانده مي 10اي مطالعات است كه اصطالحاً، مطالعات تطبيقي يا مقايسه
بسياري از اين گونه مطالعات، اي است، بلكه  رشته معنا نيست كه الزاماً، هر مطالعة تطبيقي ميان

اي  رشته شناسي تطبيقي و امثال آن، مطالعاتي كامالً درون مانند مباحث حقوق تطبيقي، زبان
  . است
تواند يكي  هاي ديگر از مطالعة تطبيقي، هدف مي اي، بسان گونه رشته در مطالعة تطبيقي ميان   

اي انتزاعي را  شود تا بتوان از آنها رابطه گاه دو موضوع از دو رشته، مقايسه مي: از دو امر باشد
ناميم، اساساً، هدف  در اين نوع مطالعه، كه آن را مطالعة تطبيقي متوازن مي. استخراج كرد

، به دنبال يافتن پيوندها بين اموري  پژوهشگر در اين نوع پژوهش. استخراج مشتركات است
به زبان مشتركي مسبوق نيست،   ژوهشاين گونه از پ. است تر پيوند داده نشده  است كه پيش

  .تواند ايجاد كنندة ارتباطي زباني بين دو رشته در حد همان حوزة پژوهش باشد اما مي
در مطالعات تطبيقي نامتوازن، هدف از اجراي پژوهش آن است كه دو موضوع از دو رشته،    

ي از دو موضوع در كه در يك كليت مشترك هستند، از نظر مقايسه، در اوضاعي باشند كه يك
هدف از . نيافته باشد  رشتة خود توسعه يابد و ديگر موضوع در رشتة خود، مغفول يا توسعه

مطالعة تطبيقي نامتوازن، انتقال دادن دانش موجود دربارة موضوع الف در رشتة الف، به 
ضوع ب در اين گونه از مطالعه، اساساً مو. شناختة ب در رشتة ب است موضوع ناشناخته يا كم

اي از اصطالحات و مفاهيم  از آن حيث كه در رشتة ب توسعه نيافته است، مشتمل بر مجموعه
گيري يا  هم نيست و يكي از ثمرات مقايسه آن خواهد بود كه اين اصطالحات به صورت وام

  .برداري به زبان رشتة ب منتقل شود به صورت گرته
ـ اعم از متوازن يا نامتوازن ـ مسئلة زبان  توان گفت كه در مطالعات تطبيقي در مجموع مي   

تواند به ايجاد زباني در سطحي  اي پيشيني در مطالعه نيست، اما نتيجة چنين مطالعاتي مي مسئله
) نامتوازن(اي به رشتة ديگر  اي از عناصر زباني از رشته يا به انتقال مجموعه) متوازن(تر  انتزاعي
  .بينجامد

گيرد، اين رابطه گاه روشي و  اي طولي با يكديگر قرار مي كه در رابطه  در خصوص علومي   
مقصود از قرار گرفتن دو رشته در طول يكديگر آن است كه امري از رشتة . اي است گاه داده

هاي  ممكن است يكي از روش اين امر مقدمي . داشته باشد  الف نسبت به رشتة ب جنبة مقدمي
ها و  باشد كه در رشتة ب از آن استفاده شده است و ممكن است يكي از دادهرشتة الف 

  .دستاوردهاي رشتة الف باشد كه در رشتة ب مبنا قرار گرفته و بدان استناد شده است
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هاي توسعه يافته در رشتة الف، به عنوان رشتة  در ارتباط روشي ميان دو رشتة علمي، روش   
گيرد تا براي پردازش اطالعات  عنوان رشتة مخدوم، قرار ميخادم، در اختيار رشتة ب، به 

ها از جنس قالب و  از آنجا كه روش. ها استفاده شود فراهم آمده در رشتة ب، از اين روش
شود،  شكل است و در اين فرايند ارتباطي، محتواي رشتة ب در قالب رشتة الف ريخته مي

از آنجا كه . هاي رشتة ب است نس دادهآيد، از ج پاسخي كه به عنوان نتيجه به دست مي
اي در سطح زبان  رشته هاي روشي بيرون از فضاي زبان قرار دارد، در اينجا، ارتباط ميان قالب

افتد؛ رشتة ب كاري به زبان رشتة الف ندارد و آنچه در حاصل فرايند به دست  اتفاق نمي
  .آيد نيز تماماً، در فضاي زبان رشتة ب است مي
هاي فراهم آمده در رشتة الف، در اختيار رشتة  اي ميان دو رشتة علمي، داده ط دادهدر ارتبا   

به . گيرد هاي بعدي دربارة آنها انجام مي هاي رشتة ب پردازش گيرد و با روش ب قرار مي
ها نيست و تماماً، در  عكس حالت قبلي، در اينجا، ارتباط بين دو رشته اصالً، در سطح قالب

هاي رشتة الف كه به زبان آن رشته بيان شده است، الزم  در واقع، داده. داردسطح زبان قرار 
هاي آن رشته جذب و  است نخست به زبان رشتة ب ترجمه شود تا بتواند در فرايند پردازش

  .هضم بشود
هاي رشتة الف در اختيار  اي از ارتباط طولي ميان دو رشته آن است كه داده گونة پيچيده   

گيرد تا با روش خاصي در فضاي ب پردازش شود و سپس، حاصل آن پردازش رشتة ب قرار 
بار ديگر در اختيار رشتة الف قرار گيرد تا بتواند در فضاي رشتة مبدأ به گسترش خود ادامه 

بار بايد  شويم؛ يك اي دوگانه و ترجمة مكرر مواجه مي در اينجا، با يك ارتباط داده. دهد
رشتة ب ترجمه شود، در فضاي ب پردازش شود و سپس، نتيجة  هاي رشتة الف به زبان داده

تواند مستقل از  بديهي است ترجمة بازگشتي نمي. پردازش به زبان رشتة الف ترجمه شود
هاي ترجمة نخستين، در اين ترجمة بازگشتي  يابي ترجمة نخستين باشد و الزم است معادل

  .ملحوظ باشد
  
  روابط بينازبانيشناسي و  شناسي، نشانه زبان. ج
  الگوهاي پس از سوسور. 1

م پاي به  20در اوايل سدة  11شناسي جديد به الگوي فردينان دو سوسور از زماني كه زبان
در اين ميان، . زبان در تقابل با مطالعة درزماني مطرح شد 12عرصة ظهور نهاد، مطالعة همزماني

از مطالعة درزماني، كه نزد شناسي  براي مدتي اين تلقي پديد آمد كه سوق دادن زبان
                                                
11. Ferdinand de Saussure 

12. Synchronic vs. Diachronic 
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م معمول بود، به مطالعة همزماني با الگوي  19در قرن  13شناسان تاريخي ـ تطبيقي زبان
افتادگي و گشوده شدن درهاي  كرد، نجات از نوعي عقب ، كه سوسور پيشنهاد مي14گرا ساخت

  .شناسي است پيشرفت به روي دانش زبان
گرا ـ همزماني در كانون توجه عالمان  شناسي ساخت م، زبان 20با وجود آنكه در طي سدة    

هاي چشمگيري برخوردار شد، اما آنگاه كه دايرة سؤال از  اين علم قرار گرفت و از پيشرفت
شناسي  رفت و روابط بين دو يا چند زبان موضوع سؤال بود، زبان ساختار هر زبان فراتر مي

هايي همچون انديشه،  ي در حوزهحت. گرا الگوهاي كارآمدي براي مطالعه نداشت ساخت
گرايي  تر از ساخت گراي سوسوري، به نوعي پيشرفته كه با عبور از الگوهاي ساخت 15چامسكي

كرد،  هاي خاص را دنبال مي فراتر از زبان 16دست يافته بود و الگوهايي جهاني و همگاني
ازباني پديد نيامده ها و كار در خصوص روابط بين هاي كارآمدي براي مطالعة تطبيقي زبان روش
م كه توانستند در زمينة روابط بينازباني توفيقي  20شناسي در سدة  برخي از مكاتب زبان. است

دهندگان سنت  حاصل كنند، مانند مكتب نوهومبولتي در آلمان با شاخص وايسگر، بر ادامه
  .شناسي تاريخي ـ تطبيقي در انزوا بودند زبان
و طرح  در حلقة كپنهاگ 18يلمسلو 17پراگ، با نظرية كاربردبا نقدهاي رخ داده در مكتب    

، )Martinet 1996(شناسي پاريس توسط آندره مارتينه  محدود روابط درزماني در مكتب زبان
به تدريج، باب اعتدال در خصوص افكار سوسور گشوده شد، اما محدود بودن اين نقدها 

شناسي  صالح الگوهاي سوسور در زبانهاي ياد شده بيشتر در جهت ا شد كه انديشه موجب مي
هاي چشمگيري را در زمينة مطالعات بينازباني پديد  گرا حركت كند و روش همزماني ـ ساخت

  .نياورد
شناسي، مانند آموزش زبان دوم، و به خصوص مطالعات  هاي كاربردي زبان در برخي حوزه   

شناسي زبان و  اسي، مانند جامعهشن اي يا مرتبط با زبان رشته هاي ميان ترجمه و برخي حوزه
در اين ميان، يكي از الگوهاي . توان توجه به روابط بينازباني را بازيافت شناسي، مي نشانه

اي است كه حتي در حوزة مطالعات ترجمه نيز بسيار تأثيرگذار و پيشرفت  كارآمد، سپهر نشانه

                                                
13. Historical- Comparative linguistics 

14. Structuralistic 

15. Noam Chomsky 

16. Universal 

17. Usage 

18. Louis Hjelmslev 



١٢١ 

 

شناسي تاريخي اشاره  دانش زبانفارغ از آن، بايد به باززايي ). Torop 1995(آفرين بوده است 
  .م، موجي نو در آن برخاسته و پيشرفتي درخور مالحظه داشته است 20كرد كه از اواسط سدة 

  اي و تبادل بينازباني سپهر نشانه. 2
بررسي شود، رابطة آن با ساير  19اي مانند زبان فارسي با الگوي سپهر نشانه اگر زباني كالمي 

اگر بحث را از باب نمونه، به . تعريف شود 20تقابل خود و ديگر تواند در قالب ها مي زبان
اي كه مربوط  اي كه فارسي است، خودي و هر واژه واژگان زبان فارسي محدود كنيم، هر واژه

. است» ديگري«به زباني جز آن، مانند عربي يا انگليسي باشد، براي سپهر زبان فارسي بيگانه و 
اي مطلق و بسته است، در آن صورت،  خود و ديگري، رابطه اما اگر تصور شود كه اين تقابل
هاي غير آن وجود  هاي ميان زبان فارسي با زبان ها و تبادل هيچ راهي براي توجيه تعامل

دانيم كه بسياري  اين در حالي است كه وجود چنين تبادلي مسلم است و ما مي. نخواهد داشت
هاي  سي شده است، و متقابالً، زبان فارسي نيز واژههاي ديگر وارد زبان فار ها از زبان از واژه

اي، الگويي است كه در عين  الگوي سپهر نشانه. هاي ديگر وام داده است بسياري را به زبان
ها  اي كه ميان زبان فارسي با ديگر زبان اصل قرار دادن رابطة خود و ديگري، براي توجيه رابطه

  . اي ورود و خروج نيز توجه داشته استه وجود دارد، به فرايند تبادل و دروازه
ها و باز بودن فضاهايي براي جابجايي ميان  دقيقاً، شبيه آنچه دربارة بسته بودن نسبي زبان   

به اين . نيز صادق است هاي علمي  ملي گفته شد، عيناً دربارة زبان/ هاي قومي آنها دربارة زبان
ي از مفاهيم و اصطالحات را براي خود ا شناسي، مجموعه معنا كه زبان علمي رشتة روان

معناست و  كه اصطالحات مربوط به علوم ديگر براي آن بي حالي شناسد، در دروني و خودي مي
شمارد،  را براي اين رشته خودي مي 21گرايي شناسي اصطالح برون مثالً روان. ما به ازايي ندارد

د كه از حيث واقع با موضوعات مربوط به حوزة فلسفه ـ هر چن 22كه اصطالح تجريد حالي در
شناسي بيگانه و نامفهوم  روان  ارتباط نيست ـ براي زبان علمي شناسي بي مورد عالقة روان

شناسي اصطالح تجريد را به كار برد، گويي در گفتگو با  آن كس كه در فضاي روان. است
  .ايرانيان از الفاظ چيني بهره گرفته است

هاي علمي، بايد دو ويژگي مهم  اي در تبادل ميان زبان ر نشانهبراي استفاده از الگوي سپه   
اي داراي يك درون و بيرون است و ديگر  نخست آنكه هر سپهر نشانه. سپهر را بررسي كرد
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هاي  اي پيراموني تشكيل شده است كه ويژگي اي مركزي و منطقه آنكه هر سپهر از منطقه
  . پيراموني از قوت كمتري برخوردار است تر است و در منطقة خودي در منطقة مركزي قوي

توان در مثالي دنبال كرد كه براي  رابطة ميان درون و بيرون سپهر را به اجمال مي   
. تر است قدري پيچيده 23شناسي و زبان آن مطرح شد، اما رابطة ميان مركز و پيرامون روان

هايي متفاوت با منطقة مركزي داشته  مشغولي تواند دل اي است كه مي منطقة پيراموني منطقه
ها  شود، اين رشته اي مربوط مي به عنوان سپهري نشانه هاي علمي  تا آنجا كه به رشته. باشد

ضوعات خاص تعريفي دارد كه بيشتر دربارة منطقة مركزي آنها صادق است و اموري را مو
اين در حالي است كه همان علوم در . كند داند كه بيشتر دربارة منطقة مركزي صدق مي خود مي

شود كه از تعريف و حدود موضوعات مطرح در  منطقة پيراموني خود درگير موضوعاتي مي
به . شود منطقة مركزي دور شده و به آن چيزي نزديك شده است به بيرون از سپهر مربوط مي

كند،  از قوانين موضوعه بحث مي«است كه طبق تعريفي سنتي  نمونه، علم حقوق، علمي  عنوان
: تا جعفري لنگرودي، بي(» ولو اينكه به طور استطراد از قوانين حقوق طبيعي هم بحث كند

. اي پيراموني براي حقوق تعيين شده است اي مركزي و منطقه در همين تعريف منطقه). 230
هاي  شناسي، به حوزة دانش حقوق در مناطق پيراموني خود، مانند جرم اين در حالي است كه

  .ديگر نيز نزديك شده است
هاي پيراموني اقتضا دارد كه بخشي از زبان هر رشته، به مفاهيم  بديهي است وجود منطقه   

شود تا همچون همگن نبودن  هاي پيراموني اختصاص يابد و همين موجب مي مطرح در منطقه
در درون فضاي هر سپهر، از حيث زباني نيز نوعي ناهمگني ميان منطقة مركزي و محتوايي 

در واقع، در اين مناطق پيراموني، به همان اندازه كه اموري . مناطق پيراموني وجود داشته باشد
شود، امكان خودي بودن دارند، زبان متفاوتي هم نسبت به  در منطقة مركزي بيگانه انگاشته مي

  .شود ركزي ديده ميزبان منطقة م
اي كه علوم را به سوي  رسد انگيزه هاي مختلف، به نظر مي در نگاه بدوي به سپهر رشته   

گرايي پيش برده و به تقسيم روزافزاي علوم منجر شده است، در تقابل  مستقل شدن و تخصص
آنان كه در . هاست با شكستن اين مرزها و كوشش براي برقرار كردن ارتباط بين رشته

گرا نيستند كه در تقابل  شكن و آشوب شوند نيز افرادي سنت اي وارد مي رشته هاي ميان فعاليت
اي به مثابة راهي براي  رشته گرايي در علوم قرار گرفته باشند، بلكه مطالعات ميان با تخصص

هاي مختلف دانش براي تنفس و  رساني به حوزه توسعة دانش مطرح شده و هدف آن خدمت
بدين ترتيب، حفظ استقالل و روابط دروني هر رشته، از سويي، و ايجاد . استرشد بيشتر 

ها، از سوي ديگر، هر دو مطلوبيت دارد و اين دو مطلوبيت در  ارتباط ميان آن با ديگر رشته
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اين تقابل، به خصوص آنگاه كه به حوزة مفاهيم و زبان . تقابل با يكديگر قرار گرفته است
  .ين ناسازي را داراستيابد، بيشتر ارتباط مي

اي، الگويي كارآمد است و  اي براي مطالعة چنين وضعيت دوگانه اما الگوي سپهر نشانه   
اي،  بر اساس الگوي سپهر نشانه. هاي ارتباط پديد آمده است كامالً، براي توضيح همين گونه

است، و آن  ها دارد، منطقة مركزي آن بخش از هر سپهر كه گرايش به استقالل و حفظ فاصله
بخش كه آمادگي وارد شدن در تبادل با سپهرهاي ديگر را دارد و به اندازة منطقه مركزي 

 Lotman)دهد، مناطق پيراموني است  مقاومت نشان نمي» بيگانه«و » ديگري«نسبت به 

اي در بين است ـ اگر مطالعه از  رشته بدين ترتيب، آنگاه كه سخن از مطالعات ميان. (1984
شد كه سپهرها نياز به ارتباط زباني داشته باشند ـ بيشترين بخش درگير در چنين نوعي با

  .هاي پيراموني سپهرهاي درگير است مطالعاتي، بخش
هاي مختلف، مفاهيم  بنابراين، بايد در نظر گرفت كه در تبادل ميان سپهرهاي مربوط به رشته   

ات به ناگاه ميان دو علم جابجا يابد و مفاهيم و اصطالح به صورت ناگهاني انتقال نمي
شدگي اصطالح ـ در صورت انتقال ـ يا  ها، بايد نوعي فرايند خودي در اين جابجايي. شود نمي

اين فرايند حاصل تعاملي است كه در . همگرا شدگي اصطالح ـ در صورت تعامل ـ رخ دهد
ي شدگي و ورود به افتد و بعد، فرصت خود گفتگويي ميان مناطق پيراموني دو رشته اتفاق مي

پردازان را به خود  اي توجه نظريه رشته اين رفتار در روابط ميان. كند مناطق مركزي را پيدا مي
ها از آن  رشته» روابط مرزي«هاي علمي يا  بين رشته 24هايي جلب كرده و گاه با تعبير چهارراه

اي براي تحليل  هر نشانهاي مانند سپ يافته ياد و تحليل شده است، بدون آنكه از الگوهاي ساخت
  ).Frost et al. 2004; Maton et al. 2006: مثالً(استفاده شود 

هاي مختلف  ملي، علوم و رشته/ هاي قومي ها و فرهنگ به هر روي، گفتني است مانند زبان   
ها داراي مناطق پيراموني  برخي رشته. نيز در خصوص رفتار مناطق پيراموني همسان نيست

به عنوان . آورد اي فراهم مي رشته اي مناسب را براي مطالعات ميان كه زمينهكارآمدي است 
شود و  اي پرتحرك محسوب مي شناسي اشاره كرد كه از اين حيث، رشته توان به زبان نمونه، مي

شناسي گرفته تا فيزيك، و  هاي گوناگون  را ـ از روان مناطق پيراموني آن، امكان پيوند با رشته
هايي اشاره  در مقابل، بايد به رشته. پژوهي ـ فراهم آورده است سي گرفته تا دينشنا از جامعه

كرد كه نبود نگرش طيفي و ضعف مناطق پيراموني، امكان فعال شدن آنها در روابط 
توان به دانشي مانند منطق اشاره  از آن جمله مي. اي محدود كرده است اي را تا اندازه رشته ميان

هاي  اين حوزه. اي بسيار محدود و دشوار است رشته هاي ميان عرصهكرد كه حضور آن در 
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ملي مقايسه كرد كه به سبب ناتوان بودن مناطق / هاي قومي دانشي را بايد با برخي فرهنگ
  .اند هاي ديگر پرهيز كرده و روي به انزوا نهاده پيراموني، از تعامل با فرهنگ

  
  شناسي تاريخي و روابط بينازباني زبان. د
ملي / هاي قومي سازي در زبان سازي در علوم، هيچ تفاوت بنيادي با فرايند واژه رايند اصطالحف

تري با  ندارد، اما پس از ساخت، غالب، آن است كه اصطالحات علوم رابطة تاريخي ضعيف
تر بودن رابطه نيز از آنجاست كه  اين ضعيف. اي دارد كه از آن برآمده است خاستگاه واژگاني

هاي علمي، رقيبي جدي براي رويكرد تاريخي و فرهنگي  رويكرد تعريفي در زبان همواره،
بسيار بيش از  هاي علمي،  است و در مجموع، اثرگذاري تعريف در مقايسه با تاريخ، در زبان

هاي  همين ويژگي موجب شده است تا در جابجايي ميان زبان. ملي است/ هاي قومي زبان
هاي  اي برقراري ارتباط بين اصطالحات، بسيار محدودتر از زبانشناسي بر علمي، كاربرد ريشه

  .تر است ملي باشد كه ميزان ابتناء آنها بر تاريخ و فرهنگ بسيار جدي/ قومي
است كه در  25شناسي تاريخي مقصود از رويكرد تاريخي در تبادل، رجوع به الگوهاي زبان   

در . شناسي و فرايند ساخت تكيه دارد فرايند مطالعة خود در حوزة واژگان، بر محور ريشه
ملي به خدمت گرفته / هاي قومي شناسي تاريخي در راستاي مطالعة زبان عمل، الگوهاي زبان

شود تا نشان  شده و مباحث آن در همين حيطه بسط يافته است؛ اما در مقالة حاضر، سعي مي
نيز مطرح باشد و از آن   يهاي علم تواند در زمينة مطالعة زبان داده شود كه آن الگوها مي

  .استفاده شود
  هاي زباني خويشاوندي. 1

شناسي  زبان. هاي زباني مبتني است شناسي تاريخي بر خويشاوندي از الگوهاي زبان بخش مهمي
ملي كرده است، / هاي قومي تاريخي، كه بيشتر هم خود را مصروف مطالعه در خصوص زبان

هاي زباني  ها پرداخته و خانواده د، به تبارشناسي زبانبه عنوان بنيادي مهم در طرح مباحث خو
هاي جهان در شمار  بندي زبان طبقه. ها را مطالعه كرده است و روابط خويشاوندي بين زبان

ها، و  ها، زيرشاخه ها، شاخه بندي هر خانواده به زيرخانواده ها، و بعد، طبقه محدودي از خانواده
  .بندي اقوام و طوايف در تبارشناسي انساني است طبقهها، به نوعي به ياد آورندة  گروه
تواند در خصوص  ها، مي بندي تبارشناختي زبان هاي زباني و طبقه توجه به خويشاوندي   
گيري خود،  در طي تاريخ شكل  هاي مختلف علمي رشته. نيز صادق باشد  هاي علمي زبان

ان آنها را رديابي كرد و فارغ از تو مسيري را در زايش طي كرده است كه از حيث تبار، مي
از ساختار  هاي علمي، آنچه بخش مهمي  هاي مقطعي ميان رشته گيري و تماس پديدة وام
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را رقم زده، خويشاوندي آن با علوم ديگر و خاستگاه  مفاهيم و زبان هر رشتة علمي 
ملي، / وميهاي ق همان گونه كه در مطالعات بينازباني در خصوص زبان. تبارشناختي آن است

اند و بر اساس آن روابط ميان  شناسان تاريخي اين خويشاوندي را محور بحث خود نهاده زبان
كنند، چنين كاري در خصوص  يكايك واژگان دو يا چند زبان خويشاوند را بررسي مي

هاي  شناس تاريخي در مطالعة زبان همان گونه كه هر زبان. پذير است نيز امكان  هاي علمي زبان
هاي خويشاوند به  توانند در زبان اي مشترك در نظيرهايي است كه مي ملي، به دنبال مايه/ يقوم

توانند اين ماية مشترك را به  هاي مختلف درآيند، و به دنبال قواعدي است كه مي صورت
هاي خويشاوند دگرگون كنند، چنين مسيري در روابط بين  هاي كنوني در زبان صورت
توانيم شماري از علوم سنتي در  به عنوان نمونه، ما مي. تواند دنبال شود ينيز م  هاي علمي رشته

متعلق به يك گروه خويشاوندي در نظر آوريم؛ علومي شامل  جهان اسالم را به عنوان علومي 
  .علم قرائت، علم الحديث، علم رجال، علم اخبار، و علم روايت شعر

هاي علوم، از حيث تاريخي، بر پاية گفتماني پديد آمده ايت كه به دنبال نقل  همة اين رشته   
ها  اين رشته. هايي است كه هر يك به اعتباري داراي ارزش ويژه است مضبوط برخي از داده
هاي انتقال، نحوة انتقال از يك نسل به نسل ديگر، ابتناء نقل بر كتابت يا  همه نسبت به واسطه

. ها، و امثال آن حساسيت دارد ها، ميزان راستگويي واسطه ارتباط شفاهي، ميزان دقت واسطه
ها را به سوي مفاهيم و زباني نسبتاً مشترك سوق داده  هاي مشترك اين رشته همين ويژگي
  .توان برخي اصطالحات را به عنوان نظير ميان آنها بازشناخت است و مي

ي مانند ضبط، وثوق، كتابت، و امثال آن اشاره كرد كه در تمامي از جمله، بايد به اصطالحات   
در مقايسة . رود و معناهايي نه دقيقاً برابر، اما نزديك به يكديگر دارد ها به كار مي اين رشته 

و قواعد  27ميان نظيرها 26هاي ظريف شناس به تفاوت هاي خويشاوند، توجه زبان ميان زبان
هاي تاريخي و  هاي غيرخويشاوند، توجه وي به تماس ميان زباندگرگوني است؛ اما در مقايسة 

  . ها معطوف است گيري وام
در خصوص روابط خويشاوندي بايد در نظر داشت كه تبارشناسي علوم، اگر در بستر    

هر حوزه از دانش، مانند . بعدي تواند چندبعدي باشد نه تك تكوين تاريخي نگريسته شود، مي
شناسي، از سويي با نقد ادبي، و از  اند چند تباره باشد، از سويي با زبانتو شناسي، مي نشانه

گاه برخي از والدهاي درگير در . سويي ديگر با منطق رابطة خويشاوندي داشته باشد
گيري يك علم و به تبع زبان آن ممكن است نه يك علم، كه نوعي طرز فكر باشد و  شكل

يث كه در آن والد و آن طرز فكر با يكديگر مشترك بدين ترتيب، شماري از علوم را از آن ح
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گرايي را به عنوان يك مثال در تكوين علوم  توان ساخت در اين باره مي. است، خويشاوند كنند
شناسي از حيثي  شناسي و زبان با وجود آنكه برخي علوم مانند انسان. عصر جديد شاهد آورد

گرايي ـ كه البته به  ا اشتراك آنان در ساختگرايي با يكديگر مشترك نيستند، ام به جز ساخت
شود ـ تبار مشترك و زباني  طيف وسيعي از مكاتب اين دو علم و نه همة مكاتب مربوط مي

در اينجا، همانند تبارهاي متداخل در انساب . مشترك را براي اين دو علم فراهم آورده است
در دو يا چند شبكة خويشاوندي  تواند برخي از علوم را انساني، تبارهاي متداخل علوم مي

تواند فارغ از اين تبار  وارد كند و مطالعة دربارة زبان اين علوم و روابط بينازباني آنها نمي
  .پيچيده، از دقت كافي برخوردار باشد

افزون بر تبارهاي متداخل، روابط عام و خاص هم بخش ديگري از تبارشناسي علوم را    
ملي / هاي مختلف براي هر زبان قومي در خصوص گويش همانند آنچه. دهد تشكيل مي

هاي مختلف آن وجود  شناسيم و پارادوكس يگانگي و چندگانگي كه ميان هر زبان با گويش مي
تواند  هاي خاص را از هم بازشناخت كه مي توان گويش نيز مي هاي علمي  دارد، در حوزة زبان

ها در زبان  از جملة گويش. وط بوده باشداي خاص از آن علم يا به مكتبي خاص مرب به حيطه
اي خاص از يك علم مربوط باشد، بايد به زبان رايج در حقوق جزايي  كه به حيطه علمي، 

حقوق، همان پارادوكس يگانگي و چندگانگي را از   اشاره كرد كه در مقايسه با زبان عمومي
ان گويش فرويدي در تو هاي مربوط به مكتب خاص هم مي براي گويش. دهد خود نشان مي

اصطالحاتي مانند . شناسي را شاهد آورد شناسي يا گويش مكتب پاريس در علم نشانه علم روان
برخاسته از مكتب فرويد در  عقدة اوديپ، عقدة الكترا و منش دهاني، ناظر به مفاهيمي 

 29و الگوي كنشي 28پردازي ؛ چنانكه اصطالحاتي مانند گفته)Ross 1992(شناسي است  روان
اين سخن ). Greimas 1986(شناسي پاريس است  برخاسته از مكتب نشانه  ناظر به مفاهيمي

هاي علمي، در فضاي آن علم و حتي فراتر از  نافي آن نيست كه برخي عناصر مربوط به گويش
  .فضاي آن علم گسترشي پسيني يافته باشد

ر اساس خويشاوندهاي به هر روي، اگر بنا باشد روابط بينازباني در حيطة علوم ب   
تبارشناختي مطالعه شود، بايد تبارشناسي علوم بيش از آن چيزي بسط داده شود كه تا كنون 

اي كه براي چنين  همچنين بايد به اين نكته توجه داشت كه تبارشناسي. بدان توجه شده است
گيري علوم  كلاي از مطالعه نياز است، آن گونه از تبارشناسي است كه به تاريخ و بافت ش گونه

ها، متكي بر  ناظر باشد، نه تبارشناسي متكي بر روابط فلسفي كه داوري آن دربارة خويشاوندي
  .گيري آنهاست تحليل فلسفي موضوعات علوم و نه بر تاريخ شكل
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 شناسي زباني گونه .1

يكي از دو قسم اصلي  ،در واقع ،در عرض مطالعة تبارشناختي ،30شناختي مطالعة گونه
. دهاي ديگر كاربرد دار شناسي تاريخي و هم در حوزه مطالعات تطبيقي است كه هم در زبان

چون جوزف همي نبا آثار كسا 50 ةكه به طور شاخص در ده ،شناختي به زبان رويكرد گونه
 ةهو روسيه توسعه يافت، در د ،آغاز شد و در مكاتبي محدود در امريكا، آلمان 31گرينبرگ

 Greenberg 1957); (Altmann et(روي به فراگير شدن آورد  يتر با موج گسترده 80

al. 1973); (Serebrennikov 1973: (شناختي، يكي از  اخير، رويكرد گونه ةدر سه ده
اين . شناسي و به خصوص در معناشناسي تطبيقي است مهم در مطالعات زبان يرويكردها

رويكرد تبارشناختي در مطالعات بينازباني، راهي براي  ةلبرويكرد با آزاد كردن خود از غ
تر  هايي كه پيش بندي ساخت معاني گشوده است، زبان ها بر اساس صورت ميان زبان ةمقايس

  )Enfield et al. 2006(رفت جايي براي مقايسه داشته باشند  هرگز گمان نمي
شود، مطالعة  دنبال ميشناختي در معناشناسي تطبيقي  آنچه در مطالعة گونه   

هاي مختلف دنيا، نه به اعتبار خويشاوندي  هاي مشتركي است كه در زبان 32بندي صورت
اي  مطالعة مقايسه. زباني، بلكه به اعتبار مشابهت در طرز فكر نسبت به چيزي، رخ داده است

 شناختي تاريخي است كه فارغ از روابط اي از كاوش زبان ساخت معناگونه ،بندي صورت
  .آورد ها را فراهم مي ها، امكان مطالعات تطبيقي ميان زبان خويشاوندي ميان زبان

                                                
30. Typological 

31. Joseph H. Greenberg 
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ـ هاي مختلف  طيف گزيده شده از زبان معاني همتوان  شناسي زباني، مي با تكيه بر گونه   
شناسي تاريخي به  در زبانكه رد كتحليل  ييزچ آن ةبر پايبدون ارتباط تبارشناختي ـ را 

هم از را شود، سپس فرايند ساخت آنها  معرفي مي 33»تغيير معناشناختي«عنوان الگوهاي 
بندي به كار گرفته شده در  درگير در ساخت و هم از حيث صورت 34هاي حيث مؤلفه

اين . دست يافتها و ناهمساني در فرايند ساخت  همسانيسپس به د و كرساخت مقايسه 
كيه بر طيف معاني برگزيده، نوعي از د كه با تكن چنين امكاني را فراهم مي روش مطالعه

نه حاصل تماسي تاريخي، كه اغلب حاصل  ،ها كشف شود كه الزاماً ارتباط ميان زبان
هاي  بندي چنين صورت .بحث است ضوعهاي مو همساني در طرز فكر نسبت به انگاره

شود، بلكه دقيقاً، در  نيز بسيار يافت مي  هاي علمي مشترك نه تنها در فضاي زبان
شناختي را يافت كه به  توان بيشترين اشتراكات گونه مي  هاي علمي هايي از زبان حوزه

به . اي قرار دهيم رشته ايم كه آن علوم را در ارتباطي ميان دليلي ديگر، به اين نتيجه رسيده
توان به موضوع مطلق و مقيد در علم اصول فقه و  اي از اين رابطه مي عنوان نمونه

  .معناشناسي اشاره كرد نشانداري در علم
اي در تقابل با يكديگر قرار گيرند كه يكي از  در علم اصول فقه، هر گاه دو تعبير به گونه   

آنها تحديد كنندة مصاديق ديگري باشد، يا به تعبيري ديگر، مصاديق يكي از آنها اعم مطلق و 
و » مقيد«است ديگري اخص مطلق باشد، در آن صورت، تعبيري كه مصاديق آن اخص مطلق 

آن وجه مميز معنايي كه در معناي مقيد . شود خوانده مي) يعني فاقد قيد(» مطلق«آن ديگر 
شود  خوانده مي» قيد«وجود دارد و مصاديق آن را نسبت به مطلق، خصوص بخشيده است، 

  ).132: 1406؛ ابواسحاق شيرازي 275/ 1: 1348سيدمرتضي (
يان دو واژة مرتبط، يكي از آنها براي پرسش و گفتگو در فضاي معناشناسي، هر گاه در م   

دربارة مفهوم هر دو واژه به كار رود، يا به تعبير ديگر، هر گاه يكي از دو واژه بر مصاديق 
نشان، و  ديگري صدق كند، اما عكس آن تحقق نيابد، واژة صادق براي مصاديق هر دو واژه بي

آن وجه تمايز . خواهد بود 35، واژة نشانداركند اي كه فقط بر مصاديق خود صدق مي واژه
شود كه نزد برخي  معنايي كه دو واژه را از هم متمايز كرده است نيز نشان ناميده مي

مفهوم نشانداري و . شناخته شد 37، به عنوان همان مؤلفة معنايي36معناشناسان همچون كتز

                                                
33. Semantic change 
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35. Marked vs. Unmarked 

36. J.J. Katz 
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تروبتسكوي در  شناسي مكتب پراگ و بحث عالماني همچون مفاهيم وابسته آن از واج
ها و روابط تقابلي بين آنها شكل گرفت، از مكتب كپنهاك براي وارد شدن  خصوص توزيع واج

در حوزة مطالعه معنا آماده شد و توسط كساني همچون پالمر به عنوان اصطالحي كليدي در 
   ).125ـ  121: 1379؛ صفوي Palmer 1981: به ك ن(معناشناسي تثبيت شد 

شود، با وجود اينكه دانش سنتي اصول فقه و دانش نوين  همان گونه كه مشاهده مي   
شناسي زباني،  اي تبارشناختي با يكديگر نيستند، ولي از نگاه گونه معناشناسي داراي رابطه

مسيري را كه هر دو آنها براي تبيين مفهوم نشانداري و ساخت اصطالحات مربوط به آن طي 
در . هاي ساخت بسيار به هم نزديك است بندي همسان است و صورتكرده است، مسيري 

كه در ساخت معناي تقابلي ) و نه سلبي(مثال ياد شده، قيد و نشان هر دو امري وجودي است 
و ) يعني مقيد(مداخله كرده، دو معنا را بر مبناي وجود آن امر وجودي » عدم #وجود«بر محور 

هاي جزئي در اين ميان ديده  البته برخي تفاوت. رده استپديد آو) مطلق(نبود آن امر وجودي 
نشان است، در اصول فقه، / شود؛ به عنوان نمونه، در اشاره به آن مفهوم كه ناظر به نبود قيد مي

است و  يافته در فضاي علوم اسالمي  ساخت  به كار گرفته شده كه خود مفهومي» اطالق«تعبير 
بر اين مبنا » مطلق«بندي معناي  بدين معنا، صورت. دارد» نرها كرد«و » آزاد كردن«ريشه در 

استوار است كه در اينجا نيز انتظار تحقق قيد به صورت بدوي وجود دارد، اما مفهوم مطلق از 
به تعبير ديگر، سلب قيد نه با افزودن يك حرف نفي به آغاز آن، بلكه . است» آزاد شده«آن قيد 

در دانش معناشناسي، نبود نشان صرفاً، با . بيان شده است با تحويل آن به معناي آزادسازي
. ساخته شده است» نشاني بي«بندي منطقي  افزودن يك حرف نفي به آغاز نشان و با صورت
و در » قيد«بندي است كه در اصول فقه  تفاوت ديگر، تفاوت در مادة ورودي به صورت

رشته بخواهد بين اصول فقه و  ناي ميا به هر روي، اگر رابطه. است» نشان«معناشناسي 
معناشناسي نوين برقرار شود و به نحوي درگير اصطالحات نشانداري و تقييد شود، بايد به 

بندي و نسبت  وجوه اشتراك و وجوه افتراق در ساخت اين معناها در الگوهاي صورت
  .شناختي دو زبان اصول فقه و معناشناسي توجه كرد گونه
  هاي زباني تماس. 3

ها از مقولة تماس  شناختي، گاه ارتباط بين زبان هاي تبارشناختي يا گونه از ارتباط فارغ
دو زبان به سبب قرار گرفتن در مجاورت يكديگر ـ اعم از مجاورت . است 38شناختي زبان

از آن در قالب   شود كه بخش مهمي هايي مي جغرافيايي يا مجاورت مجازي ـ درگير تعامل
هاي  ها، اگرچه بيشتر در حيطة زبان اين گونه تبادل. نمايد اي خود مي هو واژ  مبادالت مفهومي

نيز معنادار  هاي علمي  تواند در حيطة زبان ملي بررسي شده است، به همان اندازه مي/ قومي
                                                

38
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هاي زباني بررسي شده است، اگرچه  در اين بخش از مقاله، چند گونة مهم از اين تبادل. باشد
  .حاالت ديگري نيز براي تبادل متصور است بنا بر استقصا نبوده و

ملي است، و از آنجا كه / و نه قومي هاي علمي  از آنجا كه بحث ما در خصوص زبان   
ملي مختلف تجلي و / هاي قومي در تحقق بيروني خود در قالب زبان هاي علمي دانيم زبان مي

ملي تحقق داشته / دد قوميهاي متع ممكن است در قالب زبان يابد و هر زبان علمي  بروز مي
گيري در فرايند تماس  هايي مانند وام باشد، بايد دقت داشت كه به هنگام سخن از پديده

زبان  شناسان انگليسي زبان از روان شناسان فارسي بينازباني، سخن از آن نيست كه مثالً، روان
هاي  از چه زبان علمي اي را اخذ كنند، بلكه سخن از آن است كه فارغ از اينكه هر زبان  واژه
شناسان وام  را از فيلسوفان يا جامعه شناسان چه مفاهيمي  كند، مثالً روان ملي استفاده مي/ قومي
شناسي شكل گرفته،  است كه در فضاي علم فلسفه يا جامعه سخن دربارة مفاهيمي . اند گرفته

شناسي فراهم آمده  وانگيري و استفاده از آن در فضاي علم ر بسط يافته و اكنون زمينة وام
ملي مانند فارسي يا انگليسي / هاي قومي است؛ بدون توجه به اينكه متون اين علوم به چه زبان

  .نوشته شده است
در . است 39گيري هاي تبادل بينازباني، پديدة وام ترين نتيجة تماس، در ميان گونه شايع   

از واژگان است كه در تماس با ملي، هر زبان دربردارندة انبوهي / هاي قومي خصوص زبان
گيري در آن است كه ساخت اصلي عنصر  ويژگي وام. هاي ديگر، از آنها وام گرفته است زبان

شود و با تصرفاتي محدود، به دامنة  وام گرفته شده در زبان مقصد تا حد امكان حفظ مي
گيرد كه زبان مبدأ در  گيري، به ويژه در مواقعي انجام مي وام. شود واژگان زبان مقصد افزوده مي
تري برخوردار است، اما گاه نيز  تر و از بسط پيشرفته اي وسيع طيفي از مفاهيم، از پيشينه

هاي مثبت و منفي به عنصر  دهي گيري از آن روست كه برخي عوامل فرازباني، مانند ارزش وام
 Trask؛ Campbell 1998: 59 ff: به ك ن(بيگانه در كاربردهاي زباني تأثيرگذار است 

1996: 17 ff.(  
گيري امري رايج است و هر دو گونة ياد شده از  نيز پديدة وام هاي علمي  در رابطة بين زبان

ترين حجم  نيز گسترده هاي علمي  ملي، در زبان/ هاي قومي همانند زبان. شود گيري ديده مي وام
تر و  ز مفاهيم از پيشينة وسيعهايي مربوط است كه علم مبدأ در طيفي ا ها به نمونه گيري از وام

تري نسبت به علم مقصد برخوردار است؛ در چنين مواقعي، علم مقصد به  از بسط پيشرفته
  .گيري از علم مبدأ، دامنة مفاهيم و سطح زبان خود را ارتقا بخشد دنبال آن است تا با وام

يي است كه در طي چند ها گيري ذكر كرد، استفاده توان براي وام هايي كه مي از جمله مثال   
دهة اخير، در حوزة دانش فقه براي گسترش مفاهيم از دانش حقوق صورت گرفته است؛ اين 
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هايي انجام شده كه علم فقه به داليل تاريخي، كمتر امكان  ها به خصوص در حيطه استفاده
حقوق توان به مفاهيم علم حقوق در حوزة  از آن جمله مي. توسعه در آن را يافته بوده است

گيري، كه  فارغ از وام. اند اشاره كرد كه در حدي وسيع، فقيهان از آن استفاده كرده  عمومي
هايي در تبادل بينازباني اشاره كرد كه از جهتي،  توان به پديده هاي بسيار دارد، مي نمونه
 ها از جملة اين نمونه. شود گيري است و از جهت ديگر، در آن خالقيت و تصرف ديده مي وام

ملي بدان معناست كه / هاي قومي برداري در زبان گرته. اشاره كرد 40برداري بايد به پديدة گرته
هاي زبان مبدأ به زبان مقصد انتقال  در انتقال هر مفهوم از زبان مبدأ به زبان مقصد، مؤلفه

لي م/ هاي قومي از آن جمله در زبان. شود يابد، ولي الفاظ آنها در اين فرايند ترجمه مي مي
در فارسي را ياد كرد كه در » الگو كهن«از انگليسي به واژة  archetypeتوان انتقال واژة  مي

و » كهن«تجزيه شده، واژة اول با  typeو  archeنخست به دو مؤلفة  archetypeآن، واژة 
سازي شده، سپس فرض بر آن گرفته شده است كه تركيب اين دو  معادل» الگو«واژة دوم با 

. باشد archetypeتواند معادل مناسبي براي مفهوم مركب  الگو ـ مي سي ـ يعني كهنواژة فار
 Jung(شناسي يونگ است  اما اين انتقال با وجود آنكه مربوط به اصطالحي برخاسته از روان

  .است ملي و نه زبان علمي/ برداري در زبان قومي اي براي گرته ، نمونه)1968
برداري به آنجا  گردد، گرته بازمي هاي علمي  ازباني در ميان زبانآن اندازه كه به روابط بين   

هايي واسازي  مبدأ را به مؤلفه مقصد، تركيب مد نظر از زبان علمي  مربوط است كه زبان علمي 
كند و سپس، مفهوم  يابي مي ها را در نظام اصطالحات خود معادل كند، سپس آن مؤلفه مي

به عنوان نمونه، عالمان حديث اصطالح . سازد ر زبان مقصد ميمركبي را بر اساس اين انتقال د
تقسيم كرده، » نزول«و » اسباب«را از علوم قرآني اخذ كرده، آن را به دو مؤلفة » اسباب النزول«

تواند دربارة يك  اند كه نزول فقط اختصاص به آيات قرآني دارد و نمي به اين نكته توجه كرده
امكان كاربرد اسباب دربارة علل گفته شدن يك حديث هم وجود  حديث به كار برده شود، اما

علوم قرآني » اسباب نزول«را از » اسباب ورود«بر اين پايه، عالمان حديث اصطالح . دارد
  ). 1422اسعد  ؛ حلمي1416سيوطي (اند  برداري كرده گرته
گرفتن مفاهيم  41تعارهگيري است، به اس ديگر پديده در تبادل بينازباني كه فقط از جهتي وام   

شناسان با استفاده از مفهوم مربع در هندسه، مفهوم مربع  به عنوان نمونه، نشانه. است
هاي ظاهري مربع وجود  شناختي، ويژگي در مربع نشانه. اند را به وجود آورده 42شناختي نشانه

چهار گوشة شود، اما بر خالف مربع هندسي، ارزش معنايي  دارد و حتي قطرهاي مربع ديده مي
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تر، قطرهاي  ها داراي ارزش معنايي برابر نيست و از همه مهم مربع، ارزشي برابر نيست، ضلع
در كاربرد زبان مقصد، يعني . است 43مربع بر خالف قطرهاي هندسي، داراي ارزش برداري

كاربرد . اي استعاري از مربع زبان مبدأ، يعني هندسه است شناسي، مربع تنها گونه نشانه
اي از ايزوتوپي در فيزيك از همين دست  در حوزة معناشناسي به عنوان استعاره 44توپيايزو
  ).Greimas 1986: 70(است 
هاي متعددي از اصطالحات فقهي اشاره كرد كه در علم  به عنوان مثالي ديگر، بايد به نمونه   

حقوق نيز كاربرد يافته است، اما كاربرد آنها فقط ناظر به برداشتي استعاري از آن مفاهيم است، 
از آن رو كه آن مفاهيم در اصل فقهي خود، بر مبناي شارع بودن خداوند نهاده شده است و 

  .قوانين حقوق موضوعه، وضع قانون را به قانونگذار انساني بازگردانيده است
شناسي تاريخي،  واگيري در زبان. است 45گونة ديگر از ساخت معنا در اثر تماس، واگيري   

اي قرار گيرد و به سبب  به معناي آن است كه هر واژه در روابط بينازباني در تماس با واژه
به عنوان مثالي . است، طيفي از معناي واژة الف به واژة ب منتقل شود هايي كه در بين مشابهت
هاي  در فارسي ميانه اشاره كرد كه در طي سده» راي«ملي، بايد به واژة / هاي قومي از زبان

هاي بينازباني ميان فارسي و عربي، اين واژة فارسي در تماس با  متقدم هجري، به سبب تماس
ته و بخشي از معناي رأي عربي به معناي راي فارسي سرايت كرده قرار گرف» رأي«واژة عربي 

  .است
توان به معناي اراده در فلسفه اشاره كرد كه به سبب  نيز مي هاي علمي  در حيطة زبان   

هاي اخير وجود داشته، به خصوص در  در سده هايي كه ميان فلسفه و اصول فقه امامي  تماس
ناي آن به اراده در زبان اصول فقه سرايت كرده و موجب اين دوره از اصول فقه امامي، مع

گسترش مباحث مربوط به طلب و اراده در حوزة . تغييري در معناي ارادة اصولي شده است
؛ 64: 1409آخوند خراساني (دربارة معناي اراده است  دانش اصول محصول همين دگرفهمي 

  ).209/ 1: 1414عراقي 
  

  گيري نتيجه
شناسي در مقدمه گفته شد، بايد گفت كه در  با اشاره به آنچه دربارة تجويزي نبودن دانش زبان

هاي مختلف علمي، زبان اثري بسيار كليدي دارد، از آن روي كه ابزار  تنظيم روابط بين رشته
هاي زبان علمي، مانند تفاوت نهادن  توجه به برخي ويژگي. انديشيدن و نه فقط انتقال است
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هاي تعييني و تاريخي، در تنظيم اين روابط بسيار حساس و تعيين كننده است و  جنبه ميان
اي  رشته تواند نتايج مخربي را در روابط ميان تعييني انگاشتن مفاهيم تاريخي، يا عكس آن مي

هاي  هاي تعييني و تاريخي زبان بدين ترتيب، الزم است دانش ما در خصوص جنبه. داشته باشد
اي  تواند تضمين كنندة رابطه گسترش يابد و تدوين دانايي در اين خصوص مي مختلف علمي

  . باشد هاي علمي  ثمربخش و پيشرو ميان رشته
اي،  رشته اي و استفاده از آن در پژوهش دربارة روابط ميان در خصوص نظرية سپهر نشانه   

مختلف با اين الگوي  سازي شود؛ علوم پياده  هاي مختلف علمي بايد اين الگو دربارة رشته
سپهري ـ يا رابطة مركز و پيرامون ـ و  تحليل ارزيابي شود و از حيث سازوكار روابط درون

هاي  هاي موجود در بخش پيراموني سپهرها و ويژگي بندي سپهري، از حيث منطقه روابط برون
دهي منطقة مركزي و مناطق مختلف پيراموني، و استعداد اين مناطق پيراموني در سامان

  .اي دانايي مدوني به دست آيد هاي بين رشته تبادل
شناسي تاريخي  هاي موضوع بحث در زبان با روش هاي علمي  گسترش دامنة مفاهيم در زبان   

ترين حالت در  كننده نگران. اي بسيار اثرگذار باشد رشته تواند در مطالعة روابط ميان نيز مي
حات وارد شده در علوم، به درستي شناخته خصوص چنين روابطي آن است كه منشأ اصطال

برخي مطالعات زيربنايي مانند . نشود و با اصطالحاتي ديگر خلط شود، يا معادل انگاشته شود
اي در زمينة  هاي علمي، و برخي مطالعات نمونه دست يافتن به يك تبارشناسي زباني از زبان

هاي  تواند بسياري از سوء تفاهم مي ها شناختي، و تماسي بين زبان روابط تبارشناختي، گونه
هاي نادرست را برطرف كند و سالمت و  انگاري ناشي از كاربرد نابجاي اصطالحات يا معادل

  .اي تضمين كند رشته ثمربخشي بيشتر را براي مطالعات ميان
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