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Abstract
The fundamental change in language research, which started with Saussure in the
early twentieth century and led to the establishment of modern linguistics, restricted
the said research within the so-called central part of language, i. e., the language
system, without taking into consideration anything that was conceived as external
to language as an autonomous system. In terms of its clearly-defined theoretical
structure and subject, modern linguistics once again became an influential leading
discipline in the humanities and social sciences. It achieved a great deal, but its
achievements took place at the cost of isolating language from its environment
and excluding the user of language and the context in which language is used
from the scope of linguistic analysis. Although this stance has long been criticized
by scholars who prefer to see language within a more extended context, it has
generally been ignored by mainstream linguists who dominate linguistic circles.
However, in the last few decades of the twentieth century, significant changes have
taken place in linguistic studies. These changes have brought about a new era, the
era of ″post-modern linguistics″, in which the theoretical foundations of modern
linguistics are problematized and the way language is viewed and investigated
is profoundly renewed. This article is written in a narrative form describing the
linguistic change from modernism to postmodernism and in the course of this
review it will become clear in which research perspective the two main linguistics
directions (theoretical and applied) are located: disciplinary interdisciplinary and
transdisiplinary? In other words what is the object of linguistics research?
Keywords: theoretical linguistics, applied linguistics, disciplinary, interdisciplinary,
transdisciplinary (post-disciplinary), modernism; post-modernism.
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چکیده

تغییر اصلی در پژوهش زبان ،در اوایل قرن بیستم توسط سوسور آغاز شد که خود سبب پایهگذاری
«زبانشناسـی مـدرن» شـد .ایـن پژوهـش در بخـش مرکـزی زبان بود؛ یعنـی نظام زبـان بهمثابه نظامی
مسـتقل بـدون اینکـه هـر چیـزی خـارج از زبـان در نظـر گرفته شـود .در آن زمان که زبانشناسـی مدرن
از نظـر سـاختار و وظایـف بهوضـوح تعر یـف شـد ه بـود ،یکی از رشـتههای برجسـتۀ تأثیرگـذار در علوم
انسـانی و اجتماعـی بـه حسـاب میآمـد .ایـن موفقیـت چشـمگیری بـود امـا بـه قیمـت مجـزاکـردن
ـتن کار بـر زبـان و بافتـی کـه زبـان در آن بـهکار مـیرود از
زبـان از محیـط اطـراف و بیـرون نگاهداش ِ
حیطـۀ بررسـی زبانـی ،بـه دسـت آمـده بـود .هرچند محققانـی که ترجیـح میدادند زبـان را در حیطۀ
وسـیعتری بنگرنـد ،ایـن رویکـرد را مـورد انتقـاد قـرار دادند و بهطورکلی از چشـم زبانشناسـانی که در
آن زمـان بـه حلق ههـای زبانشناس ِـی مسـلط بودنـد ،دور مانـده بـود؛ امـا از ده ههـای آخـر قرن بیسـتم،
تغییرات مهمی در مطالعات زبانی رخ داد و دورۀ جدیدی با عنوان «زبانشناسـی پسـامدرن» خلق
کـرد کـه در آن پای ههـای نظـری زبانشناسـی مـدرن مسـئلهمند شـد و شـیوۀ بررسـی و مشـاهدۀ زبـان
ً
اساسـا بازسـازی شـد .ایـن مقالـه بـه شـیوۀ شرححالنویسـی مـروری بـر چرخـش زبانـی از مدرنیسـم
بـه سـوی پسامدرنیسـم دارد و در ایـن راسـتا مشـخص خواهـد کـرد کـه دو شـاخۀ اصلـی زبانشناسـی
نظـری و کار بـردی در کـدام نگـرش پژوهشـی قرار میگیرند :رشـتهای ،بینارشـتهای یا فرارشـتهای؟ به
شهـای زبانشناسـی در مـورد چیسـت؟
عبـارت دیگـر پژوه 
کلیدواژه :زبانشناسی نظری ،زبانشناسی کاربردی ،رشتهای ،بینارشتهای ،فرارشتهای (پسارشتهای)،
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مقدمه
دانشـجویان چنـد موضـوع نیسـتیم ،بلکـه دانشـجویان «مسـائل» هسـتیم و مسـائل ممکـن
«مـا
ِ
اسـت مرزهـای سراسـری هـر موضـوع یـا رشـتهای را قطـع کنـد» (کارل پو پـر.)1963 ،
آنچـه مـردم بـا زبـان انجـام میدهنـد ،تنهـا منحصـر بـه نظـام زبـان و سـاختار آن نیسـت بلکـه نگـرش
سـخنگویان نسـبت بـه جهـان پیرامـون و مـوارد زبانـی آ گاهانـه و ناآ گاهانهشـان اسـت کـه بـه آنهـا
کمـک میکنـد ماهیـت خـود را تعریـف کننـد .زبـان بهمثابـه پدیـدهای اجتماعـی (بـه جـای نظـام
سـازمانیافتۀ سلسـلهمراتبی از نشـانههای مسـتقل کاربـران) بـه کار مـیرود تـا دیدگا ههـای جهانـی مـا
را خلـق کنـد و آنهـا را بـه نسـلهای پـس از مـا منتقـل کنـد؛ ازایـنرو زبـان بـه مجموعـهای از عوامـل
اجتماعی ،سیاسـی ،اقتصادی ،فرهنگی و دیگر عوامل فرازبانی بسـتگی دارد که تعیینکنندۀ منزلت
اجتماعـی ،ارتبـاط و قـدرت در گروههـا و جوامـع اسـت.
ً
زبانشناسـی علـم نسـبتا جدیـدی اسـت کـه در گـذار از تجربهگرایـی (پوزیتیویسـم) از یـک سـو و
نظریـه انتقـادی سـازهگرایی و مشـارکتی 1از سـوی دیگـر ،رویکردهـای جدیـدی را در مطالعۀ زبان ترسـیم
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کـرده کـه هرکـدام در جـای خـود قابـل بحـث و اسـتدالل اسـت .بررسـی همبسـتگیهای میـان تحلیـل
انتقـادی جامعهشناسـی زبـان ،مـا را در درک بهتـر مدلهـای فرهنگـی حا کـم بـر رفتـار زبانـی و غیرزبانـی
یاری میرساند و در مقابل ،این خود هستۀ ساختار جوامع اجتماعی و گفتار یمان میشود که مستقیم
و غیرمسـتقیم بـر موقعیـت اجتماعـی مـا کـه مبتنیبـر سلسـلهمراتب قـدرت ،تفکیـک نـژادی و هژمونـی
یهـا زندگـی میکنیـم بـر
اسـت ،تأثیرگـذار خواهـد بـود .ایـن حقیقـت کـه مـا در جوامعـی مبتنیبـر نابرابر 
شـیوۀ درک ،کاربـرد و عـدم کاربـرد زبـان تأثیـر دارد و ایـن خـود زمینـۀ معتبـری در پژوهـش زبانـی اسـت.
پرسـش ایـن اسـت کـه پژوهشهـای زبانشناسـی دربـارۀ چیسـت؟ نگارنـدگان مقالـه درصـدد
تأییـد ایـن حقیقـت هسـتند کـه امـروزه دانـش زبانـی در زمینههـای اجتماعـی غیـر از علـم وجـود دارد
و تولیـد میشـود (وایزمـن 2و همـکاران)5 :2008 ،؛ بدینمعنـا کـه پژوهـش علمـی بایـد در میـان سـایر
افراد واقعی باشـد
واقعی ِ
اهـداف ،در جسـتوجوی راهحـل جدیـدی در راسـتای حـل مسـائل زندگـی ِ

و بـرای رسـیدن بـه ایـن مهـم ،گفتوگویـی در میـان جوامـع دانشـگاهی ،سیاسـتگذاران و جوامـع
غیرعلمـی شـکل بگیـرد تـا راهحلهـای درازمـدت و پایـداری خلـق شـود و در نهایـت بـه توز یـع برابـر
قـدرت اجتماعـی در جوامـع بیانجامـد.
1. Constructionism & Participatory
2. Wiesmann

در بررسـی زبان ،دو نگرش مطرح اسـت :زبانشناسـی نظری و زبانشناسـی کاربردی که هرکدام
زبـان را از منظـر فلسـفی و معرفتشـناختی خـود مـورد توجـه قـرار میدهنـد .ایـن دو نگـرش خـود بـه
موضوعـات فرعیتـری تقسـیم میشـوند؛ امـا هـدف ایـن مقالـه پرداختـن بـه جزئیـات محتوایـی ایـن
دو نگـرش نیسـت بلکـه نگارنـدگان تلاش دارنـد مشـخص کننـد در هرکـدام از ایـن حیطههـا بـه چـه
جنبـ ه یـا جنبههایـی از زبـان توجـه میشـود .از ایـن رو ،موضوعـات خاصـی از ایـن دو منظر مـورد توجه
قـرار میگیرنـد کـه خـود منجـر بـه ایجـاد رویکردهـای پژوهشـی رشـتهای ،بینارشـتهای و فرارشـتهای
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(پسارشـتهای) بـه مطالعـۀ زبـان میشـوند .در ایـن مقالـه بـه تفصیـل بـه ایـن سـه رویکـرد پژوهشـی و
ارتبـاط آنهـا بـا دو نگـرش زبانشناسـی پرداختـه میشـود ،امـا بهتـر اسـت کـه در ابتـدا مفهـوم سـه
اصطلاح رشـتهای ،بینارشـتهای و فرارشـتهای و ویژگیهـای مربـوط بـه آنهـا بیـان شـود تـا بـه مـا در
درک بهتـر مباحـث کمـک کنـد.
رویکرد رشتهای

رویکـرد رشـتهای ،گفتمـان منفـردی 2اسـت کـه در فضـای تخصیصـی ،نـام منحصربهفـردی داشـته
ً
مثـل فیزیـک ،شـیمی ،جامعهشناسـی و روانشناسـی .ایـن منفردهـا ،صرفـا گفتمانـی
باشـد؛ نامهایـی ِ

در مـورد خودشـان تولیـد میکردنـد و جـز مـوارد مربـوط بـه خودشـان ،ارجاعـات بیرونـی بسـیار کمـی
داشـتند و حـوزۀ تولیـد دانـش را خلـق میکردنـد .در قـرن بیسـتم بهویـژه در پنـج دهۀ اخیـر ،طبقهبندی
بسـیار قـوی از منفـردات دسـتخوش تغییـر شـدهاند و آنچـه مـا ا کنـون داریـم ،منطقهایشـدن دانـش
و بافتسـازی دوبـارۀ 3منفـردات اسـت .بـرای مثـال در طـب ،معمـاری ،مهندسـی ،علـوم اطالعـات

وغیـره هرگونـه منطقهسـازی دانـش متضمـن یـک اصـل بافتسـازی مجـدد اسـت :کدامیـک از
منفـردات بایـد انتخـاب شـوند ،چـه دانشـی در ایـن گفتمـان منفـرد معرفـی میشـود و مرتبـط اسـت؟
مناطـق محـل تقاطـع حـوزۀ تولیـد دانـش و هـر حـوزۀ عمـل هسـتند (برناشـتین.)23 :1996 4،
بـرای ایـن گفتمانهـای منفـرد ،اصطلاح «رشـته» بـه کار مـیرود .از منظـر پژوهشـی ،رویکـرد
ً
رشـتهای معمـوال بـه معنـای دپارتمـان یـا بـه نظـر کلیـن )35 :1986( 5یـک ِملـک خصوصـی اسـت؛
1. Disciplinary, Interdisciplinary & Transdisciplinary
2. Singular
3. Regionalization & Recontextualising
4. Bernstein
5. Klein
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یعنـی قلمـرو یـا امپراتـوری بـا مایملـک درون خـود متضمـن ثبـات مرزهـای بیـن دانـش اسـت نـه
مجموعـهای از روشهـا ،مفاهیـم و نظریههـا .در واقـع رشـتهها نظریهمحـور هسـتند و مسـائل جامعـه
خـارج از حیطـۀ بررسـی رشـتهای محـض هسـتند .یکـی از ویژگیهـای مهـم مفهـوم رشـتهای ،صحبـت
در مـورد قواعـد اسـت کـه در رابطـه بـا رشـتۀ علمـی اسـت .همچنیـن از نظـرگاه رشـتهای انـواع مختلـف
رشـتهها ،صورتهـای گونا گونـی از سـازمانبندی دانـش را نشـان میدهنـد .رشـتهها دانشـمندان
را بـه چارچوبهـای ارجـاع ،رویکردهـای روششـناختی ،موضوعـات مطالعـه ،قوانیـن نظـری و
فناور یهـا مجهـز میکننـد .عالوهبرایـن در ایـن رویکـرد ،زبـان و مفاهیـم مشـترک بـه دانشـمندان هـر
رشـته اعتبـار میدهـد؛ بدینمعنـا کـه بازشناسـی صالحیت محققان هر رشـته توسـط سـایرین بهآسـانی
اتفـاق میافتـد .نگـرش رشـتهای بیشـتر ناخـودآ گاه اسـت و حتـی ا گـر محققـان آ گاهانـه در نظـرگاه
بینارشـتهای باشـند ،از منظـر رشـتهای متأثـر خواهنـد بـود .در دهههـای اخیـر عناصـر کلیـدی نگـرش
ـخص مورد بررسـی
رشـتهای شناسـایی و مطـرح شـدهاند ،نظیـر اینکـه رشـتهها موضوعـات و مسـائل مش ِ
را شناسـایی میکننـد ،بـه یـک یـا چنـد نظریـه توجـه دارنـد ،از یـک یـا چنـد روش و انـواع دادههـا
و معیارهـا اسـتفاده میکننـد ،مفاهیـم کلیـدی را بـه روشهـای خاصـی تعریـف میکننـد ،وضعیـت
معرفتشـناختی خاصـی در رابطـه بـا ماهیـت واقعیـت دارنـد ،بـا توجـه بـه وضعیـت معرفتشـناختی
خـود بـه امکانـات درک بشـری و بهتریـن روشهـای ارتقـای درک (در صـورت امـکان) توجـه دارنـد،
ممکـن اسـت بـه درجههـای مختلـف بـا گرایـش اخالقـی ،ایدئولوژیـک یـا زیباییشناسـی خاصـی
همـراه باشـند ،و برخـی رشـتهها از نزدیـک بـا برخـی متفکـران بـزرگ شناختهشـده هسـتند.
تنها درک انحصاری این عناصر حائز اهمیت نیست ،بلکه نحوۀ بهکارگیری آنها نیز مهم است:
ً
 .1ایـن عناصـر متقابلا تقویتکننـده هسـتند .رشـتهها روشهایـی را کـه در بررسـی نظریههایشـان
خـوب هسـتند و موضوعـی کـه نظریههـا و روشهایشـان میتواننـد بـا آن برخـورد کننـد ،برمیگزیننـد.
چشـمانداز معرفتشـناختی یـک رشـته بهطـور طبیعـی روشهـای بهکارگرفت هشـده را تأییـد میکنـد؛
بنابراین مانع بزرگ بر سـر راه پژوهشهای بینارشـتهای این اسـت که پژوهشـگران رشتهای ،روشهای
دیگـران را تحقیـر میکننـد امـا در حمایـت از نظریههـای خـود ،بـه روشهـای خـود گرایـش دارنـد ز یـرا
عناصـر نگـرش رشـتهای منسـجم و یکپارچـه اسـت .محققـان بینارشـتهای اغلـب بـرای توصیـف ایـن
ویژگـی رشـتهای از کلمـۀ «جهانبینـی» اسـتفاده میکننـد.
 .2دیـدگاه رشـتهای تـا انـدازۀ زیـادی ناخـودآ گاه اسـت و بهآرامـی در طـول زمـان جـذب میشـود.
تهـای آن
محققانـی کـه دیـدگاه رشـتهای را تشـخیص میدهنـد ،ممکـن اسـت بهتـر بتواننـد محدودی 
را درک کننـد.

 .3رشـتهها در مـورد اعطـای درجـه ،اسـتخدام و انتشـار ،بـا توسـل بـه دیـدگاه رشـتهای (اغلـب
ناخـودآ گاه) تصمیمگیـری میکننـد .دانشـمندانی کـه علیـه دیـدگاه رشـتۀ خـود طغیـان میکننـد،
میتواننـد ببیننـد حرفهشـان نابـود یـا محـدود شـده اسـت.
ً
 .4توجـه داشـته باشـید رشـتهها معمـوال بـه رشـتههای فرعـی تقسـیم میشـوند کـه ممکـن اسـت
از نظـر موضـوع ،نظریههـا ،روشهـا ،و سـایر عناصـر دیـدگاه رشـتهای ،روشهـای متفاوتـی داشـته
باشـند .بااینحـال ،ا گـر تصمیمگیـری در مـورد اعطـای درجـه ،اسـتخدام و یـا چـاپ در نشـریههای
کلیـدی توسـط نماینـدگان رشـته بـه جـای رشـتههای فرعـی انجـام بگیـرد ،میتوانیـم پیشبینـی کنیـم
فرعـی یـک رشـتۀ خـاص وجـود خواهـد داشـت تـا بـه
فشـار زیـادی بـر همـۀ افـراد درگیـر در رشـتههای ِ
چشـمانداز یکسـانی دسـت یابنـد.

1

رویکرد بینارشتهای

امـروزه اعتقـاد بـر ایـن اسـت که مسـائل قرن بیسـتم آنقدر عمیق هسـتند که پژوهش و آمـوزش باید تنها
بـه حـل مسـائل بپـردازد .بـه بیـان دیگـر ،اهمیـت فزاینـدۀ موضوعـات مربـوط بـه ماهیـت پیونـد انسـان
و نظامهـای بیوفیزیکـی منجـر بـه افزایـش درک پیچیدگـی نظـام شـد کـه خـود بـه چالـش جدیـدی
در نظـام علمـی بـرای فهـم مسـائل انجامیـد؛ ازایـنرو در دهههـای اخیـر توسـعۀ تلفیقـی بروندادهـای
پژوهشـی ،بخشـی از دغدغههای جوامع علمی شـده اسـت .بهعبارتدیگر ،مرزهای روششـناختی،

معرفتـی و هستیشـناختی درهـم شکسـته و مانـع درک مشـترک موضوعـات پیچیده شـده اسـت .کلین
( )53 :1986در تبییـن و تصریـح پژوهشهـای بینرشـتهای و پسارشـتهای از اسـتعارۀ مفهومـی لیکاف
ُ
و جانسـون ( )1987بهـره گرفتـه و ایـن رویکردهـا را بـا اسـتعارۀ موجـود زنـده (ارگانیـک) تبییـن کـرده
زهـر مهلـک
اسـت .وی در ایـن اسـتعاره،
دانـش اشـتباه را دانشـی مـرده میدانـد کـه ضـرورت دارد ِ
ِ
پادزهـر بینارشـتهای درمـان شـود .دانشـگاه ،مـورد تهاجـم شـریان متـورم قرار گرفتـه و بیمار
تخصـص بـا
ِ
نیـاز بـه جراحـی دارد امـا ایـن خطـر هـم وجـود دارد کـه چگونـه اندامهـای جدیـدی کـه میخواهنـد
کل موجـود زنـده را تغییـر دهنـد بـدون کشـتن آن ،پیونـد داده شـوند؟ ا گـر ا کنـون تخصـص ،بیمـار
اسـت ،بینارشـتهای پیشـرفت بـه حسـاب نمیآیـد بلکـه نشـانهای از وضعیـت آسیبشـناختی اسـت
کـه در آن دانـش نظـری انسـان یافـت میشـود .در گونـۀ افراطیتـر ایـن اسـتعاره ،دانشـمندان نقـش
https://sites.google.com/a/ualberta.ca/rick-szostak/research/about-interdisciplinarity/definitions/

1.

defining-disciplinary-perspective.
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کسـی را دارنـد کـه مراسـم کفـن و دفـن جسـد مـردۀ دانـش را بـه عهـده دارنـد و در معـرض خطرهایـی
هسـتند کـه بایـد طبیعـی دیـده شـوند ،یعنـی پیشـرفتهای بیخطـر نـه بحرانهـای مخـرب .فعالیـت
بینارشـتهای بهمثابـه فراینـدی از وسـاطت طبیعـی در راسـتای خطـوط بینفرهنگـی ،وابسـته بـه هـم،
درونشـبکهای ،تقاطعـی و بینـااداری درک میشـود .بهعنـوان مثـال ،مسـائل مرد مشـناختی در رشـتۀ
خاصـی قـرار نمیگیرنـد و از مانـدن در درون مرزهـا خـودداری میکننـد .فعاالن بینارشـتهای ،برخالف
فعالیـت رشـتهای کـه یکنـوا و خطـی اسـت ،غیرخطـی ،شـبکهای و چرخـهای اسـت.
بـا توجـه بـه مطالبـی کـه گذشـت بینارشـتهای تعامـل میـان بدنههـای مختلـف دانـش یـا عمـل
پژوهشـی اسـت و طبـق ایـن تعریـف ،چالـش اصلـی عملکـرد بینارشـتهای ،غلبـه بـر مرزهـای مفهومـی
میـان رشـتههای مسـلط پژوهشـی اسـت .یـک پژوهـش زمانـی بینارشـتهای محسـوب
و روششـناختی ِ
1
میشـود کـه شـامل چندیـن رشـته باشـد .هوتونیمـی و همـکاران ( )82 :2010بـا توجـه بـه حیطـه و
عملکـرد بینارشـتهای بـه دو دسـتۀ عمـده از ایـن پژوهشهـا اشـاره کردهانـد :بینارشـتهای محـدود و
بینارشـتهای وسـیع (تفصیلـی) .2در پروژههـای بینارشـتهای محـدود ،رشـتههای مشـارکتکننده از
نظـر مفهومـی بـه هـم نزدیـک بـوده و بیشـتر بیانگـر حیطـۀ یکسـانی از کار علمـی هسـتند .ایـن قلمروهـا
شـامل علـوم طبیعـی ،رشـتههای فنـی و مهندسـی ،علـوم زیسـتی و زندگـی ،علـوم اجتماعـی و انسـانی
تشـناختی در مـورد
ای محـدود مربـوط بـه مطالعـۀ زیس 
هسـتند .نمونـهای از پروژههـای بینارشـته ِ
تکامـل همزمـان یـک پسـتاندار شـمالی و انگلهـای آن اسـت .یـک گـروه پژوهشـی شـروع بـه بررسـی
لهـای
تکامـل و مهاجـرت ایـن پسـتاندار در رابطـه بـا تجزیهوتحلیـل عال ئـم ژنتیکـی _ مولکولـی انگ 
نزدیکـی مفهومـی دو رشـتۀ زیستشـناختی یعنـی ژنتیـک _ مولکولـی و تاریخچـۀ تکامـل
آن کردنـد.
ِ
ـوع بینارشـتهای
و نیـز گسـترش روشهـای مولکولـی در زیستشناسـی مـا را وادار بـه پذیـرش ایـن ن ِ
در ردۀ بینارشـتهای محـدود میکنـد .از سـوی دیگـر ،اجـزای بینارشـتهای تفصیلـی یـا وسـیع از تنـوع
ً
مفهومـی رشـتهها ناشـی میشـوند کـه از مرزهـای حوزههـای عقالنـی گـذر میکننـد ،مثلا حقـوق و فنـی
و مهندسـی ،مطالعـات فرهنگـی و پزشـکی ،لغتشناسـی و عصبشناسـی .نمونـهای از بینارشـتهای
تفصیلـی در آ کادمـی فنالنـد عبـارت اسـت از پـروژهای تاریخی در مورد تغییـرات زندگی اجتماعی در
جنـوب غربـی فنالنـد .ایـن پـروژه به کاربرد عناصر باسـتانی و شـواهد علوم طبیعی مثـل تجزیهوتحلیل
 DNAدر راسـتای منابع اطالعاتی تاریخ سـنتی میپردازد که چالش بینارشـتهای بارزی ناشـی از نیاز
بـه ترکیـب روشهـای مختلـف اسـت و دادههـای ناهمگـون را تفسـیر میکنـد.
1. Huutoneimi
2. Narrow Interdisciplinary & Broad Disciplinary

رویکرد فرارشتهای (پسارشتهای)

در سـال  1970اصطالح فرارشـتهای نخسـتین بار در سـمیناری در مورد «بینرشـتهای در دانشـگاهها»،
در دانشـگاه نایـس کـه زیـر حمایـت سـازمان تعـاون و توسـعه اقتصـادی 1بـود ،مطـرح شـد (برناشـتین،
 .)2 :2015جالـب اینکـه در همیـن سـال دانشـجوی جـوان بیستوهشتسـالهای بـه نـام ماهـان 2از
دانشـگاه بینالمللـی ایـاالت متحـده ،تـز دکتـری خـود را بـا ایـن اصطلاح معرفـی کـرد« :بـه سـوی
ـردن
کاوش فرارشـتهای در علـوم انسـانی» .3وی علاوه بـر اشـاره بـه ترکیـب و تلفیـق دانـش ،بـر لحاظک ِ
مالحظات اخالقی در این زمینه تأ کید داشـته اسـت؛ از جمله نیاز به تکریم زندگی ،انسـان و شـرایط

شـناس برجسـتۀ سوئیسـی ژان
بشـری (برناشـتین .)4 :2015 ،گفتنـی اسـت مبـدع ایـن اصطلاح ،روان
ِ
بـدون هیـچ مقدمـهای در بخـش نتیجهگیـری مقالـۀ  1972خـود در رابطـه
پیـاژه 4اسـت کـه ایـن واژه را ِ
بـا انـواع گونا گـون تعامـل بینارشـتهها ،اینگونـه مطـرح کـرد« :فرارشـتهای مرحلـۀ باالتـری اسـت کـه در
پـی روابـط بینارشـتهای میآیـد ...کـه نهتنهـا تعاملات یـا اعمـال متقابـل میـان پروژههـای پژوهشـی
تخصصـی را پوشـش میدهـد بلکـه ایـن روابـط را در سیسـتمی کلی بـدون هیچ مرزبندی مسـتحکمی
بینرشـتهها قـرار میدهـد» (پیـاژه.)138 :1972 ،
گفتنـی اسـت هرچنـد کلمـات فرارشـته و فرارشـتهای 5در دهـۀ  1970مطـرح شـدند ،امـا شـرایط کار
در حـوزۀ فرارشـتهای دسـتکم در دو دهـۀ بعـد فراهـم شـد ِ(ک ِسـل و روزنفیلـد .)226 :2008 ،6در سـال
 2000پـس از برگـزاری کنگـره بینالمللـی در شـهر زوریـخ ،دو مکتـب عمـده در رابطـه بـا فرارشـتهای
مطـرح شـد :مکتـب نیکولسـکویی و مکتـب زوریـخ .7در واقـع نوشـتگان نیکولسـکو منجـر بـه روش
جدیـدی از تفکـر در مـورد دانـش و تفحـص شـد کـه شـامل آثـاری در زمینـۀ نگرشهـای اخالقـی،
متافیزیـک و حتـی عرفانـی اسـت امـا مکتـب زوریـخ در آثـاری نفـوذ کـرد کـه هـدف آنهـا طراحـی و
اجراییکـردن راهحلهـای محسـوس و ملمـوس بـرای مسـائل «دنیای واقعـی» بود .تفکر نیکولسـکویی
در مـورد فرارشـتهای بـر مفهـوم زیسـتجهان بشـری و معانـی زندگـی تأ کیـد دارد .مکتـب زور یـخ بـه
تعامـل میـان علـم ،اجتمـاع و فنـاوری در جهـان معاصـر میپـردازد (بـرن اشـتین.)6 :2015 ،
)1. the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
2. Mahan
3. Toward Trandisciplinarity Inquiry in the Humane Sciences
4. Piaget
5. Transdisciplinary & Transdisciplinarity
6. Kessel and Rosen Field
7. Nicolescuian School & Thezurich School
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ی مسـائل معاصـر در علـم و فنـاوری تعر یـف میکننـد .در
گاهـی فرارشـتهای را پاسـخی بـه پیچیدگـ 
واقـع «پیچیدگـی» خـود میتوانـد مسـئلهای باشـد بـرای مطالعـات فرارشـتهای .اطالعـات ،دادههـا،
نظریههـا و روششناسـیها از منظـر چندیـن رشـته در فراینـد پژوهـش فرارشـتهای گردهـم میآینـد و بـه
هـم میپیوندنـد تـا چیـز جدیـدی خلـق کننـد کـه قابـل تقلیـل بـه اجـزای هـر رشـتهای نیسـت (لیـوی،1
 .)31 :2011یکـی از اهدافـی کـه بـه واسـطۀ آن نظریههـای درحالتوسـعه در حیطـۀ فرارشـتهای همـواره
مورد تأ کید قرار گرفتهاند ،نیاز به پژوهش فرارشـتهای در راسـتای تلفیق دانش اسـت .در واقع مسـئله
دانـش ،خـود بهعنـوان بنیـان تمـدن و اسـاس ارتبـاط ،هـم از درون و هـم از بیـرون دانشـگاه میتوانـد
نقطـۀ آغازینـی بـرای نگـرش فرارشـتهای باشـد کـه منجـر بـه پیوند علـوم انسـانی ،اجتماعـی ،فیزیکی،
زیسـتی و روانشناسـی و همچنیـن سـبب خلـق رویکـردی نـو و ادغامـی بـه دانـش میشـود (بریئـر،2
2009؛ برناشـتین.)2014 ،
رویکـرد فرارشـتهای در حقیقـت پاسـخی بـود بـه نگرانیهـای جامعـۀ علمـی در مـورد تفکیـک
دانـش ،اقتصـاد جهانـی ،تغییـر در مرکـز گرانـش تولیـد دانـش ،اخلاق در پژوهـش و بحـران محیـط
زیسـت .آنچـه فرارشـتهای را از دیگـر رویکردهـا متمایـز سـاخت و جایـگاه آن را در آمـوزش قـرن
بیسـتویکم مـورد تأییـد قـرار داد ،پذیـرش پیچیدگـی ذاتـی واقعیـت اسـت کـه در زمـان بررسـی یـک
مسـئله یـا پدیـده از جوانـب مختلـف و ابعـاد گونا گـون بـا درنظرگرفتـن کشـف پیوندهـای پنهـان میـان
رشـتههای مختلـف ،قابـل درک اسـت .تأ کیـد بـر ایـن اسـت کـه فرارشـتهای و بینارشـتهای پایههـای
یشـان ریشـه در
شـناختی کارهایشـان را بهصراحـت فراهـممیآورنـد و چارچـوب نظر 
نظـری و روش
ِ
3
نظریـۀ «کنـش ارتباطـی» فیلسـوف آلمانـی یورگـن هابرمـاس دارد .نظـر هابرمـاس ایـن اسـت کـه دانـش
علمـی تنهـا نوعـی از دانـش عقالنـی نیسـت بلکـه بایـد دانـش ابـزاری ،اخالقـی و زیباییشناسـی را
بـرای شـکلگیری یـک علـم کلـی ممـزوج کـرد (دسـپرس 4و همـکاران.)2004 :
با توجه به مطالبی که گذشت ،ویژگیهای رویکرد فرارشتهای را میتوان اینگونه برشمرد:
 .1فرارشـتهای در راسـتای رفـع پیچیدگـی در علـم اسـت و تفکیـک دانـش را بـه چالـش میکشـد.
ایـن رویکـرد بـا مسـائل پژوهشـی و بـا سـازمانهایی درگیر اسـت کـه از قلمروهـای پیچیـده و ناهمگونی
برخوردارنـد؛  .2ایـن رویکـرد ماهیـت پیونـدی  ،غیرخطی و بازخوردی 5دارد؛  .3رویکرد فرارشـتهای به
1. Leavy
2. Brier
3. Communicative Action
4. Despres
5. Hybrid & Reflexivity

معنای کنش ارتباطی است در واقع دانش فرارشتهای نتیجۀ بینسوژهای است؛  .4فرارشتهای عملمحور
اسـت؛  .5هـدف اولیـۀ پژوهشهـای فرارشـتهای مسـئلهمحور بـودن آنهاسـت؛ و  .6رویکـرد
فرارشـتهای ،فراینـدی مشـارکتی بیـن دانشـمندان و غیردانشـمندان در مـورد یـک مسـئله جهـان واقعـی
اسـت .بـه عبـارت دیگـر نگـرش فرارشـتهای نهتنهـا مسـتلزم تلفیـق چندیـن رشـته اسـت بلکـه چندیـن
شـرکتکنندۀ غیردانشـگاهی مثـل مدیـران ،گروههـای کاربـر و اقشـار عمومـی نیـز بـه شـیوهای بـا ایـن
رویکـرد پیونـد مییابنـد.
نگاهی تاریخی به پژوهش زبانشناسی

بر اساس دستهبندی که از سه رویکرد پژوهشی در بخش پیشین داشتیم ،ا کنون میتوان زبانشناسی
را از نقطهنظـر تاریخـی بـه دو ردۀ عمـده تقسـیم کـرد :زبانشناسـی تحـت چالشهـای مدرنیتـه ،و
زبانشناسـی تحـت چالشهـای پسـامدرنیته .هرکـدام از ایـن ردههـا ،رویکردهـای زبانشـناختی
خاصـی را بـه خـود اختصـاص میدهنـد .فرضیـۀ مـا در ایـن مقاله این اسـت که زبانشناسـی نظری در
ردۀ چالشهـای مدرنیتـه و زبانشناسـی کاربـردی در ردۀ چالشهای پسـامدرنیته قـرار میگیرند .البته
ً
نمیتـوان بـا قاطعیـت بیـن ایـن دو رده مرزبنـدی مشـخصی قائـل شـد چرا کـه مثلا زبانشناسـی نظـری
درصـدد تبییـن نظریههـای خـود
امـروزه بـا توسـل بـه علـوم دیگـر مثـل روانشناسـی و زیستشناسـی
ِ
اسـت .در راسـتای دو نوع ردهای که ارائه شـد (مدرنیته و پسـامدرنیته) ،سـه نوع ماهیت رشـتهای و به
عبارتـی سـه نـوع فعالیـت پژوهشـی مختلـف مطـرح میشـود کـه بـا سـه هـدف تعریـف میشـوند  .ایـن
فعالیتهـای پژوهشـی سـه نـوع ابـزار پژوهشـی مختلـف را میطلبـد و بـا پیـروی از مجموعـۀ متفاوتـی
از قواعـد ،مجموعههـای گونا گونـی از خطـوط مرزبنـدی را در راسـتای دیگـر فعالیتهـا تولیـد میکنـد
و منجـر بـه ایجـاد انـواع مختلـف رویکردهـای رشـتهای ،بینارشـتهای و فرارشـتهای (پسارشـتهای)
میشـود .در بخشهـای آتـی زبانشناسـی نظـری و زبانشناسـی کاربـردی را تعریـف میکنیـم و سـپس
در رابطـه بـا فرضیـه مقالـه بحـث خواهیـم کـرد کـه ایـن دو شـاخه از زبانشناسـی در کـدام حیطـۀ
پژوهشـی قـرار میگیرنـد.
زبانشناسی نظری

زبانشناسـی نظـری شـاخهای از علـم زبانشناسـی اسـت کـه بـه تدویـن الگوهـای دانـش زبانـی
میپـردازد .حوزههـای اصلـی در زبانشناسـی نظـری شـامل نحـو ،واجشناسـی ،صـرف و معناشناسـی
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ً
هسـتند .ا گرچـه آواشناسـی معمـوال ارتبـاط تنگاتنگـی بـا واجشناسـی دارد امـا مثـل حوزههایـی
ی زبـان و روانشناسـی زبـان ،خـارج از حـوزه زبانشناسـی نظـری قـرار میگیـرد.
همچـون جامعهشناسـ 
زبانشناسـی نظـری همچنیـن در پـی تبییـن جهانیهای زبان اسـت .در زبانشناسـی نظری امروز ،سـه
نگـرش مسـلط وجـود دارد :زبانشناسـی صورتگـرا ،زبانشناسـی نقشگـرا و زبانشناسـی شـناختی.1
نهـا بـه ترتیـب
هریـک از ایـن نگرشهـا خـود زیرمجموعههایـی را شـامل میشـوند کـه فصـل مشـترک آ 
عبارتند از« :نظامی سـاختبنیان و ریاضیگونه»« ،نظامی برای ایجاد ارتباط» و «نظامی شـناختی».
بـه بیانـی دیگـر ایـن سـه نگـرش در واقـع سـه رویکـرد بـه زبـان هسـتند؛ بـه ایـن معنـی کـه از سـه منظـر
مختلـف زبـان را تعریـف کـرده و مـورد مطالعـه قـرار دادهانـد.
الف) زبانشناسی صورتگرا

در دهـه نخسـت قـرن بیسـتم آرا و افـکار فردینـان دوسوسـور پـس از مرگـش توسـط دانشـجویانش
2

گـردآوری و بهصـورت کتابـی بـا عنـوان «زبانشناسـی همگانـی» منتشـر شـد .سوسـور در تعالیـم خـود
شـالودۀ نظـری نوینـی را در مطالعـات زبانشناسـی بنـا نهـاد .وی دو مفهـوم النـگ (زبـان) و پـرول

3
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(گفتار ) را معرفی کرد که در واقع ارکان چارچوب نظری سوسـور هسـتند .آخرین جملۀ کتاب سوسـور
بیانگر بینش وی نسـبت به زبانشناسـی اسـت« :هدف واقعی و یگانۀ زبانشناسـی عبارت اسـت از
مطالعـۀ محـض و فینفسـۀ زبـان» (سوسـور .)232 :1916 ،در ایـن گفتـه ،حیطـۀ زبانشناسـی ،مطالعـۀ
ِصـرف و محـض زبـان فـارغ از عواملـی همچون جامعه و طبقات اجتماعی ،جغرافیا ،فرهنگ ،وظیفه
و نقـش ارتباطـی و کاربـردی زبـان و امثـال آن تعییـن شـده اسـت؛ ازایـنرو سوسـور را بایـد زبانشناسـی
درونگـرا 4پنداشـت .زبانشناسـانی کـه زبـان را در ارتبـاط بـا عواملی همچون فرهنـگ ،روان ،جامعه،
وظیفـه و نقـش ارتباطـی و کاربـردی آن ،تحـوالت تاریخـی و امثـال آن بررسـی میکننـد ،زبانشناسـانی
تعالیگـرا 5خوانـده میشـوند (دبیرمقـدم ،)11 :1383 ،امـا همزمان سوسـور در مورد ارتباط مسـئله زبانی
بـا جنبـۀ اجتماعـی زبان بحـث میکند:
«سـرانجام کاربـرد زبانشناسـی چیسـت؟ افـراد بسـیار کمـی در ایـن مـورد نظـر دارنـد و در اینجـا
ن مـوارد پرداخـت امـا بـرای مثال ،بدیهی اسـت که پرسـشهای زبانشناسـی مورد توجه
نمیتـوان بـه آ 
1. Formal Linguistics, Functional Linguistics & Cognitive Linguistics
2. Ferdinand de Saussure
3. Langue & Parole
4. Immanent
5. Transcendent

همۀ کسـانی اسـت که در زمینۀ متون تاریخی و لغتشناسـی وغیره کار میکنند .اهمیت زبانشناسـی
ً
بـرای فرهنـگ عامـه کاملا روشـن اسـت :در زندگـی افـراد و جوامـع ،گفتـار از هـر چیـز دیگـری مهمتـر
اسـت .بدینمعنـا کـه قابـل تصـور نیسـت زبانشناسـی بهعنـوان حـق ویـژۀ تعـداد کمـی از متخصصان
تدوام داشـته باشـد .هرکسـی به راههای مختلفی با زبانشناسـی مرتبط میشـود» (سوسـور.)5 :1916 ،
بـا توجـه بـه گفتـۀ سوسـور میتـوان بـا اندکـی تسـامح گفـت ایـن زبانشـناس سـاختگرا تـا
انـدازهای تعالیگـرا بـوده و بـه چند ُبعدیبـودن زبـان توجـه داشـته اسـت و ایـن خـود آغازگـر رویکـرد
پساسـاختگرایی بـه مطالعـۀ زبـان اسـت .آرا و مفاهیـم نظـری مطرحشـده از سـوی سوسـور ،مکتـب
زبانشناسـی سـاختگرایی یـا سـاختارگرایی اروپایـی را پدیـد آورد .گفتنـی اسـت در همیـن دوران
اجـزای نظـام زبـان مـورد بررسـی قرار میگرفت از جمله آواشناسـی و واجشناسـی در زبانشناسـی مدرن
اولیـه جـزء حوزههـای مطالعاتـی مسـلط بودنـد و در همـان زمـان بود که انجمـن آواشناسـی بینالمللی

1

در سـال  1866تأسـیس شـد.
از دهـۀ  1950بـه بعـد در دسـتور گشـتاری _ زایشـی چامسـکی دو مفهـوم النـگ و پـرول بـه توانـش و
کنـش 2ترجمـه شـدند .ارتبـاط مفهومـی مسـتقیم میـان النـگ و توانـش زبانـی در پژوهـش زبانشناسـی
منجـر بـه خـروج محـض و بلندمـدت عوامـل اجتماعـی ،تاریخـی ،روانشناسـی ،فرهنگـی و دیگـر
عوامـل فرازبانـی و رابطهشـان بـا زبـان و کاربـرد زبـان (پـرول ،گفتـار ) شـد (فیلیپوویـچ .)18 :2015 ،3بـه
عبـارت دیگـر آنچـه در ایـن رویکـرد پژوهشـی در کانـون توجـه زبانشناسـان قـرار داشـت ،مفاهیمـی
چـون نظـام زبـان ،سـاختار ،قواعـد و سلسـلهمراتب عناصـر زبانـی بـود؛ بدینمعنـا کـه مسـئله اصلـی
در سـاختگرایی ،ویژگیهـای یـک نظـام اسـت؛ اینکـه عناصـر یـک نظـام چیسـت و چـه رابطـهای
بیـن ایـن عناصـر وجـود دارد؟ ِ(ک ِـرس .)30 :2001 ،4در ایـن رویکـرد پژوهشـی هـر نـوع فعالیـت فـردی و

اجتماعـی در رابطـه بـا کاربـرد زبـان در بسـترهای زندگـی واقعـی و در موقعیتهـای ارتباطـی واقعـی،
جایگاهـی نـدارد .احیـای عقلگرایـی از سـوی چامسـکی در زبانشناسـی قـرن بیسـتم در واقـع
بازگشـتی بـود بـه آرا و افـکار افالطـون و دکارت دربـارۀ منشـأ و ماهیـت دانـش و وا کنشـی بـود بـه قصـد
مـردود دانسـتن و کنـار نهـادن ادعاهـای تجربهگرایـی ،فلسـفه و تفکـر علمـی مسـلط در زبانشناسـی
)1. International Phonetic Association (IPA
2. Competence & Performance
3. Filipovic
4. Kress
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در نیمـۀ قـرن نوزدهـم و نیمـۀ اول قـرن بیسـتم در امریـکا دربـارۀ یادگیـری ب هطـور عـام و زبانآمـوزی
بهطـور خـاص (دبیرمقـدم .)12 :1383 ،دبیرمقـدم ( )22 :1383چامسـکی را نیـز همچـون سوسـور
زبانشناسـی درونگـرا میدانـد ،زیـرا او وظیفـۀ زبانشناسـی را بـه مطالعـۀ ِصـرف و محـض حـوزۀ زبـان
قـوت درونگرایـی سوسـور نیسـت
منحصـر و محـدود میکنـد؛ امـا درونگرایـی چامسـکی بـه شـدت و ِ
زیـرا چامسـکی در آثـار خـود اشـارههای فراوانـی بـه زبانآمـوزی کـودک میکنـد کـه ایـن امـر قـدری از
ً
درونگرایـی او میکاهـد .از سـوی دیگـر ،چامسـکی دادههـای زبانـی مورد اتکا را معمـوال فارغ از بافت
موقعیتـی غیرزبانـی و بافـت زبانـی 1بررسـی و توصیـف میکنـد و معتقـد اسـت قضـاوت و ش ّـم 2زبانـی

فردی (بیشـتر ّ
شـم زبانی زبانشـناس) مبنای تصمیمگیری دربارۀ دسـتور یبودن 3یا غیردسـتور یبودن

دادههاسـت (دبیرمقـدم.)22-23 :1383 ،
بـر اسـاس آنچـه گذشـت میتـوان گفـت نگـرش پژوهشـی زبانشناسـان صورتگـرا نگرشـی
رشـتهای اسـت چرا کـه بـا ویژگیهایـی کـه بـرای نگـرش رشـتهای در بخـش نخسـت برشـمردیم،
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تطابـق دارد؛ از جملـه اینکـه صورتگرایـان بـه یـک نظریـه در بررسـی زبانـی خـود متوسـل میشـوند
و نـه چنـد نظریـۀ مختلـف؛ یعنـی نظریهمحـور هسـتند و از یـک یـا چنـد روش اسـتفاده میکننـد.
ایـن نگـرش رشـتهای صورتگـرا بـا اشـخاص برجسـتهای ماننـد سوسـور و چامسـکی شـناخته شـده
اسـت؛ نتیجـه اینکـه در ایـن نگـرش« ،مسـئله زبـان» پرسشـی نظـری و معطـوف بـه زبـان در سـطح
فراتاریخـی ،فرابشـری و جهانشـمول زبـان اسـت و چیسـتی زبـان ،کارکردهـای زبـان و ماهیـت امـر
زبانـی در آن مـورد توجـه اسـت .ایـن پرسـش زبـان ،دال مرکـزی گفتمـان زبانشناسـی صورتگـرا
ً
بـه شـمار میآیـد .از سـوی دیگـر نمیتـوان چامسـکی را کاملا ذهنگـرا دانسـت چـون وی در
تبیینهـای نظـری خـود بـه روانشناسـی ،فلسـفه و زیستشـناختی اتـکا میکنـد کـه ایـن امـر منجر به
ورود وی بـه تعالیگرایـان میشـود و اندکـی از ذهنگرایـی او میکاهـد .روشـنتر اینکـه صورتگرایـی
چامسـکیایی بـرای رفـع تاریکیهـای برخـی زوایـای اتـاق صورتگرایـی خـود ،پنجرههایـی را بـه
سـوی دیگـر رشـتهها بـاز میکنـد تـا اتـاق صورتگرایـی روشـنتر شـود؛ بنابرایـن از مـرز زبانشناسـی به
مرزهـای دیگـر رشـتهها مینگـرد .هلیـدی در ایـن مـورد از تمثیـل جالبـی اسـتفاده میکنـد کـه بـا ایـن
مبحـث بیارتبـاط نیسـت:
1. Context & Co-text
2. Intuition
3. Grammaticality

«بینارشـتهایبودن یعنـی همهچیـز را بـه دو روش داشـته باشـی؛ هـم صاحـب کیـک هسـتی و هـم
آن را میخـوری .بینارشـتهای انـرژی دوچندانـی میدهـد که سـبب ایجاد انعطاف در دانش میشـود
تـا در محیـط زیسـتی _ اجتماعـی خود بالنده شـود» (هلیـدی.)184 :2008 ،
ب) زبانشناسی نقشگرا

زبانشناسـی نقشگـرا یکـی از رویکردهـای نظـری در زبانشناسـی اسـت کـه در مقابـل زبانشناسـی
صورتگـرا قـرار میگیـرد .در ایـن رویکـرد بـر نقشهـای اجتماعـی و بافتـی زبـان تأ کیـد میشـود .بـه
اعتقـاد نقشگرایـان ،نحـو نسـبت بـه نقـش ارتباطـی زبـان فـرع اسـت و در حقیقـت مقولـهای ثانـوی
ً
اسـت و ازایـنرو مطالعـۀ واقعـی زبـان بایـد از مطالعـۀ نقـش ارتباطـی آغـاز شـود .اصـوال نقشگرایـان را
زبانشناسـان تعالیگـرا مینامنـد زیـرا در دیـدگاه آنهـا سـاخت زبان تنهـا در ارتباط مسـتقیم با عوامل و
سـاخت شـناختی و ادرا کی انسـان،
مقولههـای گونا گـون از جملـه محتوای کالمی و کاربردشـناختی،
ِ
پدیدآیـی فـردی ،پدیدآیـی نوعـی 1و تغییـرات درزمانی و با توسـل و اتکا به آنها قابل توصیف و تبیین
ً
اسـت .در نقشگرایـی معمـوال دادههـای زبانـی در بافـت موقعیتی و غیرزبانی و بافـت زبانی خود مورد
بررسـی و توصیـف قـرار میگیرنـد و نـه بهعنـوان دادههـای مسـتقل و بافـت زدوده ،2یافتههـای آنهـا بـا
اتـکا بـه مطالعـات آمـاری پدیـدۀ مـورد نظـر یـا بـه تعبیـری بـا اسـتناد بـه ّ
شـم جامعـۀ زبانـی (گروهـی از
اهـل زبـان) و نیـز مطالعـۀ ردهشـناختی آن پدیـده یعنـی در سـطح وسـیعی از زبانهـای همخانـواده و
غیرهمخانـواده بـه دسـت آمـده و تبییـن میشـوند (دبیرمقـدم.)41 :1383 ،
رویکـرد نقشگـرا ،زبـان را از زاویـهای غیـر از صورتگرایـی مینگـرد .حـال پرسـش ایـن اسـت کـه
ایـن رویکـرد نظـری ،رویکـردی رشـتهای اسـت یـا بینارشـتهای؟ به عبـارت دیگر دغدغـۀ نقشگرایان
تنهـا توصیـف محـض زبـان از منظـر کاربـردی آن اسـت یعنـی تنها به مسـئله زبان توجه دارند یا مسـائل
زبـان3؛ مسـائل زبـان موضوعـات گسـتردهای را دربرمیگیـرد از جملـه اینکـه زبانهـای جهـان چـه نـوع
مراودههایـی بـا هـم دارنـد ،نسـبت زبـان بـا نهادهـای اجتماعـی ،سیاسـی ،اقتصـادی ،فرهنگـی در
سـطح جهانـی و عـام چگونـه اسـت و تغییـرات فنـاوری و صنعتـی چـه تأثیری بـر زبـان میگذارند .این
مسـائل ،هـم در حیطـۀ زبانشناسـی و هـم در حیطـۀ دیگـر رشـتهها ماننـد فلسـفۀ زبان ،انسانشناسـی و
جامعهشناسـی قـرار میگیـرد امـا مسـئله زبـان بیشـتر پرسشـی زبانشناسـانه اسـت.
1. Ontogenetic Development & Phylogenetic Develoment
2. Decontextualized
3. linguistic Problems
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در بخـش مفاهیـم کلیـدی طبـق نظـر برناشـتین مبنـی بـر گفتمانهـای منفـرد کـه رشـته محسـوب
میشـوند و نه بینارشـتهای ،باید نسـبت به گفتمانهای منفردی که بهصورت ترکیب با کلمهای دیگر
یشـوند :روانشناسـی
میآینـد ،هوشـیار باشـیم؛ ماننـد اسـامی کـه بهوفـور در رشـتۀ زبانشناسـی یافـت م 

زبـان ،جامعهشناسـی زبـان ،زبانشناسـی متـن وغیـره .بـرای مثـال در جامعهشناسـی زبـان لبـاف
«جامعهشناسـی» وجـود نـدارد و آنچـه مییابیـم تشـخیص تنـوع واجـی و صرفـی بـر اسـاس سـبکهای
رسـمی یـا غیررسـمی و یـا گویشـی اسـت .در زبانشناسـی ،اسـامی ترکیبـی منعکسکننـدۀ لـزوم بـه
تضعیـف طبقهبنـدی زبانـی زبانشناسـانی اسـت کـه خـود را در رابطه بـا چارچوب تنگاتنـگ هژمونی
ً
صورتگرایـی در ایـن رشـته قـرار دادهانـد؛ اینگونـه نامگـذاری معموال بیانگر بینارشـتهایبودن نیسـت؛
ازایـنرو  ،مـا بایـد در چنیـن مـواردی نسـبت بـه منفرداتـی هوشـیار باشـیم کـه بینارشتهایبودنشـان در
شگـرا جـزء منفـردات بـه
هالـهای از ابهـام اسـت (مارتیـن .)36 :2011 ،بـرای مثـال آیـا زبانشناسـی نق 
حسـاب میآیـد؟ بـه عبـارت دیگـر نقشگرایـی را کـه بـا تمرکـز بـر متـون رخـدادی طبیعـی کـه در رابطـه
بـا نظـام اجتماعـی کـه بـا آن در تعاملنـد ،تبییـن میشـوند بایـد در چـه ردهای قـرار داد ،رشـتهای یـا
بینارشـتهای؟ رقیه حسـن ( ،)51 :2005زبانشـناس کلیدی در نقشگرایی ،در تأیید بینارشـتهایبودن
نگـرا.2
نگـرا و نظر یـۀ برو 
رویکـرد نقشگرایـی دو نـوع نظریـه را از هـم تفکیـک میکنـد :نظریـۀ درو 
نظریههـای درونگـرا بـر هـدف مطالعـۀ خـود متمرکـز میشـوند و آن را از سـایر اهـداف مجـزا میکننـد.
پدیدههایـی کـه آنهـا میخواهنـد توصیـف کننـد درسـت مثـل ایـن اسـت کـه خودتولیـد ،خودلقـاح
نگـرا در
و خودتجدیـد 3هسـتند؛ بنابرایـن در مسـائل اصلـی خودشـان مسـتقلند .در مقابـل ،نظر یـۀ برو 
قی دوبند هدف مطالعۀ خود محصور نشـده بلکه جهاننماسـت و مسـئله اصلی خود را در یک ْ
بافت
نهـای تجربـه
درونـه کـرده اسـت؛ جایـی کـه فرایندهـای حفـظ و تغییـر نظریـه در تعامـل بـا دیگـر جها 
شگـرا ،نظر یـهای
ایجـاد میشـوند .بـا توجـه بـه نظـر رقیـه حسـن میتـوان نتیجـه گرفـت زبانشناسـی نق 
ای محـدود بـه حسـاب میآید.
برونگراسـت کـه بـا جامعهشناسـی در تعامـل اسـت و ازایـنرو بینارشـته ِ
1
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ج) زبانشناسی شناختی

زبانشناسـی شـناختی رویکـردی در مطالعـۀ زبـان اسـت کـه بـه بررسـی رابطـۀ میـان زبان انسـان ،ذهن
او و تجـارب اجتماعـی و فیزیکـی او میپـردازد .بـه عبـارت دیگـر ،در زبانشناسـی شـناختی تلاش
1. Labove
2. Endotropic & Exotropic
3. Self-generating, Self-fertilizing & Self-renewing

میشـود مطالعـۀ زبـان بـر اسـاس تجربههـای مـا از جهـان ،نحـوۀ درک و شـیوۀ مفهومسـازی باشـد؛
بنابرایـن ،مطالعـۀ زبـان از ایـن نـگاه ،مطالعـۀ الگوهـای مفهومسـازی اسـت .بـا مطالعـۀ زبـان میتـوان
بـه ماهیـت و سـاختار افـکار و آرای ذهـن انسـان پـی بـرد.
مطالعـات مربـوط بـه زبانشناسـی شـناختی کـه دهـۀ چهـارم عمـر خـود را میگذرانـد ،از دهه ۱۹۷۰
میلادی آغـاز شـد و از دهـۀ  ۱۹۸۰بـه بعـد ،بهتدریـج گسـترش یافـت و ا کنـون بـه یکـی از مهمتر یـن و
پرطرفدارترین مکاتب زبانشناسـی در غرب ،بهویژه اروپا تبدیل شـدهاسـت .زبانشناسـی شـناختی
ریشـه در مباحـث زبانـی و علـوم شـناختی نوظهـور در دهههـای  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰میالدی بهویژه در بررسـی
مقولهبنـدی 1در ذهـن انسـان و روانشناسـی گشـتالتی دارد .پژوهشهـای نخسـتین در زبانشناسـی
شـناختی در دهههـای  ۱۹۷۰و  ۱۹۸۰در بخشهـای غربـی ایـاالت متحـده انجـام میشـد .در اواخـر
دهـۀ  ،۱۹۸۰حـوزۀ ایـن پژوهشهـا بـه اروپـا نیـز کشـیده شـد و از دهـۀ  ۱۹۹۰بـه بعـد ،در بسـیاری از
نقـاط مختلـف جهـان میتـوان محققانـی را یافـت که خود را زبانشـناس شـناختی میداننـد .انجمن
ً
بینالمللـی زبانشناسـی شـناختی در  ۱۹۸۹در همایـش دویسـبورگ آلمـان رسـما پایهگـذاری شـد
(راسـخمهند.)7 :1388 ،
در ایـن نگـرش فـرض بـر آن اسـت کـه زبـان الگوهـای اندیشـه و ویژگیهـای ذهن انسـان را منعکس
تهـای
میکنـد (راسـخمهند .)6 :1388 ،ازآنجاکـه در زبانشناسـی شـناختی ،زبـان بخشـی از قابلی 
شـناختی انسـان در نظـر گرفتـه میشـود ،مـوارد زیـر اهمیـت پیـدا میکنـد )1 :ویژگیهـای سـاختاری
مقولهبندی در زبانهای طبیعی نظیر مدلهای شـناختی ،اسـتعاره و تصاویر ذهنی؛  )2فصل مشـترک
معناشناسـی و نحـو؛  )3ارتبـاط میـان زبـان و تفکـر کـه شـامل مسـئله نسـبیت و یـا جهانهـای تصـوری
و غیـره اسـت؛ بنابرایـن زبانشناسـی شـناختی بـه مطالعـۀ زبـان در نقـش شـناختی میپـردازد کـه ایـن
نقش مهم همانا ارتباط سـاختارهای ارتباطی انسـان با جهان خارج اسـت .در زبانشناسـی شـناختی،
تعامـل بـا جهـان بهوسـیلۀ سـاختارهای اطالعاتـی ذهـن صـورت میگیـرد و در ایـن میـان بـر زبـان طبیعـی
بهعنوان وسـیلهای برای سـازماندهی ،پردازش و انتقال اطالعات تأ کید میشـود؛ بنایراین در رویکرد
زبانشناسـی شـناختی ،بـه زبـان بهعنـوان مخزنـی از دانـش بشـر در مـورد جهـان خـارج و مجموعـهای
نظاممنـد از مقولههـای معنـادار کـه مـا را در رویارویـی بـا تجربههـای نویـن و ذخیـرۀ اطالعـات در مـورد
تجربههـای پیشـین یـاری میرسـاند ،نگریسـته میشـود (گیرارتـز.)25 :1995 ،2
1. Categorization
2. Geeraerts
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در حـال حاضـر زبانشناسـی شـناختی بـا پیشـینۀ پژوهشـی عظیـم مرتبـط ،تشـکیالت نظـری
و تجربـی بالغـی اسـت .شـاید بتـوان گفـت در زبانشناسـی پسـامدرن ،تنهـا مکتبـی کـه بسـیار سـریع
در حـال توسـعه اسـت و یکـی از هیجانانگیزتریـن حوزههـای پژوهشـی علـوم شـناختی اسـت ،همیـن
زبانشناسـی شـناختی اسـت .بهاینترتیب زبانشناسـی شـناختی بهطور فزایندهای خوانندگان زیادی
را از زبانشناسـی و نیـز دیگـر رشـتههای مجـاور از جملـه دیگـر علـوم شـناختی و اجتماعـی و رشـتههای
ششـناختی،
علـوم انسـانی بـه خـود جـذب میکنـد .همچنیـن از نظـر الزامـات هستیشـناختی و رو 
چندگانهتـر از دو رویکـرد پیشگفتـه اسـت .در نـگاه نخسـت گمـان مـیرود زبانشناسـی شـناختی
رویکـرد بینارشـتهای گسـتردهای اسـت امـا ترکیبـی از ویژگیهـای ذیـل ،آن را از دیگـر رویکردهـای
تلفیقی مجزا میکند و بر ورود زبانشناسـی شـناختی در حیطۀ فرارشـتهای صحه میگذارد )1 :تلفیقی
ششـناختی؛  )3تأثیر
از پژوهشهـای تجربـی و نظـری؛  )2وجـود چندگانگـی هستیشـناختی و مثـل رو 
پدیدارشـناختی؛  )4توجـه بـه فلسـفۀ دینامیسـم (پویایـی)؛  )5تأثیرپذیـری از فلسـفۀ فیزیکالیسـم.
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همگانـی و نظـری متمایـز میکنـد .در زمـان پیـت کـوردر 1بنیانگذار زبانشناسـی کار بـردی در بریتانیا
ً
در دهـۀ  ،1950ایـن رشـته را معمـوال بهمثابـه پژوهشـی نظـری و تجربـی در زمینـۀ مسـائل واقعـی دنیـا
تعریـف میکردنـد کـه در آن ،زبـان موضـوع اصلـی محسـوب میشـد (برامفیـت)1955 ،2؛ بنابرایـن
زبانشناسـی کاربـردی حـوزۀ مطالعاتـی میانرشـتهای گسـتردهای اسـت کـه بـه تحلیـل مسـائل زبانـی
دنیـای واقعـی میپـردازد و از همیـن روسـت کـه با بسـیاری دیگـر از حوزههای مطالعاتی علوم انسـانی
و اجتماعـی مرتبـط اسـت .اصطلاح «زبانشناسـی کاربـردی» بهطور معمـول معادل با «آمـوزش زبان و
مسـائل مرتبـط بـا آن» در نظـر گرفتـه میشـود و بـر اسـاس همیـن برداشـت ،بسـیاری از آثـاری کـه عنـوان
زبانشناسـی کاربـردی را بـر خـود دارنـد تنهـا بـه حـوزۀ آمـوزش زبـان و مسـائل آن معطـوف میشـوند،
ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن حـوزه مطالعاتـی وسـیع ،طیفـی از انـواع مسـائل اعـم از سیاسـتگذاری
و برنامهریـزی زبـان ،زبانشناسـی حقوقـی ،زبانشناسـی اجتماعـی ،تحلیـل انتقـادی گفتمـان،
مطالعـات ترجمـه ،فرهنگنـگاری و نیـز روششناسـی آمـوزش زبـان ،طراحـی دوره و مـواد آموزشـی،
1. Pit Corder
2. Brumfit

آزمونسـازی ،زبـان بـرای اهـداف ویـژه و فرا گیـری زبـان دوم را دربرمیگیـرد .کـوک )2009( 1سـه ویژگـی
را بـرای زبانشناسـانی کـه در ایـن حیطـه فعالیـت میکننـد ،برمیشـمرد:
زبـان جهـان واقعـی بهنـدرت بـا نـگاه بـه
 .1زبانشـناس کاربـردی همهفنحریـف اسـت .مسـائل ِ
یک جنبه از زبان حل میشـوند و ازآنجا که زبانشناسـی کاربردی بینارشـتهای اسـت ،از این رویکرد
انتظـار مـیرود نهتنهـا از زبـان بلکـه در مـورد بسـیاری دیگـر از حوزههـا ماننـد فلسـفه ،جامعهشناسـی،
برنامهسـازی رایانـهای ،طراحـی تجربـی و بسـیاری دیگـر اطالعـات الزم را داشـته باشـد؛
 .2زبانشـناس کاربـردی یـک واسـطه اسـت نـه یـک مهاجـم ،مسـتخدم یـا کارفرمـا .مسـائلی کـه
زبانشناسـی کاربـردی بـا آنهـا روبهروسـت ،پیچیـده و چندوجهـی هسـتند .زبانشناسـان کار بـردی
ماننـد مشـاوران میتواننـد تفسـیر و نظرهـای خـود را در اختیـار دیگـران قـرار دهنـد؛
 .3توصیـف محـض هـر حـوزه از زبـان ،زبانشناسـی کاربـردی نیسـت بلکه زبانشناسـی توصیفی
اسـت .توصیفکـردن فینفسـه نمیتوانـد مسـئلهای را حـل کنـد حتـی ا گر بـه راهحل مربوط باشـد.
در مـورد رابطـۀ میـان زبانشناسـی نظـری و زبانشناسـی کاربـردی سـه نظـر و موقعیـت مطرح شـده
اسـت (برنز و ماتسـودا:)2006 ،2
 .1زبانشناسـی بخشـی از زبانشناسـی کاربـردی اسـت :افـرادی کـه چنیـن دیدگاهـی دارنـد

تحقیقاتشـان تحـت تأثیـر نگـرش نقشگـرای زبانـی در سـنت رومـن یا کوبسـن ،مایـکل هلیـدی و ِدل
هایمـز اسـت .در ایـن دیـدگاه فـرض بـر ایـن اسـت کـه تنهـا زبانشناسـان میتواننـد در پژوهشهـای
کاربـردی مشـارکت داشـته باشـند .هلیـدی معتقـد اسـت همۀ زبانشناسـی ،جامعهشناسـی زبان اسـت
یعنـی ایـن مطالعـۀ زبـان ،در واقـع مطالعـۀ زبـان در کار بـرد اسـت؛
 .2زبانشناسـی کاربـردی مسـتقل یـا نیمهمسـتقل از زبانشناسـی نظـری یـا هـر رشـتۀ دیگـری اسـت
و اجـازه میدهـد افـراد غیرزبانشـناس وارد ایـن حـوزه شـوند؛ و
 .3وجه تسـمیۀ زبانشناسـی کاربردی این اسـت که زبانشناسـان به کاربرد توجه دارند .از این نظر،
زبانشناسـی کاربردی از دیگر نگرشها متمایز میشـود چون زبانشناسـی همگانی 3توانایی حل مسـائل
کاربردی و مسـائل مربوط به کاربران زبان را ندارد .برای رفع این عدم توانایی ،زبانشناسـی کاربردی به
مهارتهـا و دانـش دیگـر حرفههـا هـم در درون دنیای آ کادمیک و هم بیـرون از آن توجه میکند.
1. Cook
2. Berns and Matsuda
3. General Linguistics
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زبانشناسـی کاربـردی در حـال حاضـر تنهـا معطـوف بـه آمـوزش زبان (زبـان اول ،زبـان دوم و زبان
خارجـی) نیسـت بلکـه آمـوزش زبـان نمونـهای از حوزههایـی اسـت کـه در آن نظری ههـا و روشهـای
زبانشـناختی مرتبـط مطـرح میشـود و در مفهـوم گسـتردهاش بهمثابـه مطالعـۀ زبـان اسـت .ایـن تفسـیر
وسـیعتر و منعطفتـر از زبانشناسـی کاربـردی نهتنهـا اتـکای انحصـاری بـه زبانشناسـی بهعنـوان
زبانـی موردنظـر در زبانشناسـی
خاسـتگاه رشـته را تأییـد میکنـد بلکـه مشـخص میکنـد مسـائل
ِ
کاربردی در بسـیاری از حوزههای زندگی انسـان وجود دارند .در واقع فعالیت زبانشناسـی کاربردی

بـر گسـترهای از موضوعـات زبانمحـور متمرکـز اسـت و اغلـب از دیگـر رشـتهها بـرای بررسـی مسـائل
زبانـی بهـره میگیـرد .دخالـت دیگـر تخصصهـا از دیگـر ِح َـرف (مثـل طـب و حقـوق) یـا رشـتههای
پژوهشـی (مثل روانشناسـی ،مطالعۀ ارتباط یا جامعهشناسـی) متضمن شناسـایی دقیق مسـئله زبانی
اسـت تـا حیطـۀ عملکـرد زبانشناسـی کاربـردی تعییـن شـود .یـک نمونـه از مطالعـات زبانشناسـی
کاربـردی کـه دیگـر حوزههـای تخصصی را هم دربرمیگیرد عبارت اسـت از :تشـخیص آسیبشناسـی
فصلنامه علمی _ پژوهشی
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گفتـار ،طراحـی یـک دسـتور املای نوین ،پردازش زبان طبیعی ،توسـعه در تعلیم مترجمان و مفسـران،
توسـعۀ آزمونهـای معتبـر زبـان ،تعییـن سـطح سـواد در یـک جمعیـت ،توسـعۀ ابزارهایـی بـرای تحلیـل
متـن ،مقایسـۀ ا کتسـاب زبانهـا از دو خانـوادۀ زبانـی یـا گروههـای سـنی ،مشـاوره بـا وزارت آمـوزش و
پـرورش در معرفـی رسـانۀ جدیـد آموزشـی ،توسـعۀ مـواد تدریـس زبـان ،تهیـۀ کارگاه آموزش زبـان یا حل
تفاوتهـای ارتباطـی بیـن گروههـای فرهنگـی.
زبانشناسـان کاربـردی نهتنهـا درصـدد دسـتیابی بـه تخصـص دیگـران هسـتند بلکـه بـه مشـاوران
غیرآ کادمیـک نیـز نیازمندنـد کـه خـود نمونـهای از ویژگیهـای رویکرد فرارشـتهای اسـت کـه عالوهبر
نیـروی متخصـص آ کادمیـک ،از نیـروی غیرآ کادمیـک نیـز در پیشـبرد حـوزۀ پژوهشـی خـود اسـتفاده
قبـودن دستنوشـتۀ
میکنـد .مشـاغل مشـاورهای را میتـوان از توصیـۀ یـک وکیـل مدافـع در مـورد موث 
یک اقرارنامه فرد مظنون تا ارزیابی یک برنامۀ آموزش زبان در مدرسـه در نظر داشـت .چنین افرادی
اطالعـات الزم را بـرای کمـک بـه کسـانی فراهـم میآورنـد کـه درگیـر حـل مسـئله هسـتند .ایـن افـراد
موضوعـات را بهتـر درک میکننـد ،توضیحـات الزم را در مـورد موضـوع فراهم میآورند و پیشـنهادهای
اجرایـی ارائـه میدهنـد؛ بنابرایـن توضیحـات زبانشناسـی کاربـردی در چنیـن موقعیتهایـی واسـطۀ
نظریـه و عمـل اسـت کـه امـکان مشـارکت یکـی بـا دیگـری را فراهم مـیآورد.
توسـعۀ زبانشناسـی کاربـردی بـه معنـای آن اسـت کـه مسـئله زبانـی ا کنـون گسـتردهتر از آمـوزش زبـان
محض و دربردارندۀ ا کتسـاب زبان اول ،دوزبانهای ،ترجمه ،زبانشناسـی اجتماعی ،روانشناسـی زبان،

نظامهای نوشتاری و برنامهریزی زبان است .در حال حاضر ،زبانشناسی کاربردی به موضوعاتی مانند
زبانشناسـی کاربـردی انتقـادی میپـردازد که با مسـائل اجتماعی زبانمحور مرتبط اسـت.
نتیجهگیری

در بخشهـای پیشـین ضمـن ارائـه ویژگیهـای زیرشـاخههای زبانشناسـی (نظـری و کاربـردی) و
تبییـن نـوع نگـرش پژوهشـی کـه هرکـدام از اینها اتخاذ میکننـد ،میتوان دریافت زبانشناسـی نظری
و نگرشهـای غالـب در ایـن حـوزه از نقطهنظـر رونـد پژوهشـی در مسـیر مدرنیزهشـدن قـرار دارنـد و
در همیـن راسـتا پیوسـتاری ایجـاد کردهانـد کـه در یـک سـوی آن صورتگرایـان بـا نگـرش پژوهشـی
رشـتهای و بینارشـتهای محـدود قـرار میگیرنـد و در نقطـۀ سـوم ،شـناختگرایان در حـوزۀ بینارشـتهای
وسـیع یـا تفصیلـی هسـتند کـه در آسـتانۀ ورود بـه حـوزۀ فرارشـتهای قـرار دارنـد و در نهایـت نقشگرایان
در میانـۀ ایـن دو یعنـی صورتگرایـان و شـناختگرایان با نگرش بینارشـتهای محـدود جای میگیرند.
رشتهای  /بینارشتهای محدود
صورت گرایان

بینارشتهای محدود بینارشتهای تفصیلی
نقش گرایان

فرارشتهای
شناخت گرایان

شکل شماره  .1روند پژوهش نگرشهای زبانشناسی

علـت اینکـه صورتگرایـان در وضعیـت بینابینـی قـرار دارنـد بهدلیـل نگـرش رشـتهای سوسـوری
نسـبت بـه زبـان اسـت کـه مطالعـۀ صـرف زبـان در اولویـت هـدف پژوهشـی وی بـوده اسـت .از سـوی
دیگـر چامسـکی در قـرن بیسـتم بـه پیـروی از افالطـون و دکارت بـه چیسـتی زبـان عالقهمنـد بـوده
و کارکـرد زبـان را در جامعـه منظـور نظـر نداشـته و در ارائـۀ قواعـد نحـوی از جامعـۀ زبانـی همگـن و
سـخنگوی آرمانـی صحبـت کـرده اسـت ،بااینحـال در تبییـن همگانیهـای زبانـی بـه روانشناسـی
زبـان و فلسـفۀ زبـان متوسـل میشـود کـه سـبب میشـود از رشـتهایبودن ِصـرف فاصلـه بگیـرد و بـر
بینارشـتهایبودنش بیافزایـد.
نقشگرایـان و شـناختگرایان از نظـر توجـه بـه مسـائل زبانـی ،نسـبت بـه صورتگرایـان پیشـی
گرفتهانـد .بـه عبـارت دیگـر در یـک رونـد تاریخـی و انباشـتی بهتدریـج مسـائل زبـان شـکل میگیرنـد.
چیسـتی زبان در فضای پسـامدرن و تحوالت مربوط به شـناختی که رشـتههای علمی پیدا کردهاند،
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پرسـش معصومانـهای نیسـت .هـدف کلی این دوره ،شـناخت مسـائل زبان اسـت؛ بنابرایـن مهمترین
کار ،تلاش بـرای مسـئلهمندکردن گفتمـان رشـته و مسـئلهمندکردن خـود زبـان اسـت.
در سـوی دیگر پیوسـتار ،اصطالح فرارشـتهای درج شـده اسـت .آیا میتوان زبانشناسـی را در این
حیطه جای داد؟ در واقع در جهان پسامدرن ،سطح دیگری به نام «مسائل زبانی» 1ایجاد شده است
ً
کـه آن دسـته از موضوعـات و چالشهـا و دسـتورکارهای مطالعاتـی هسـتند کـه لزومـا بـه زبانشناسـی یـا
ً
امـر زبانـی محـدود نیسـتند یـا حتی لزوما خاستگاهشـان زبان نیسـت ،بلکه دسـتور کارهایـی مطالعاتی
هسـتند که خاستگاهشـان سیاسـت و اقتصاد و فرهنگ و جامعه اسـت ،اما داللتهای زبانی دارند.
ماهیـت موضوعـات ایـن سـطح زبانشناسـانه نیسـتند بلکـه امـری جامعهشناسـانهاند و بـه بیـرون از
ِ
زبـان مربـوط میشـوند؛ ا گرچـه در ارتبـاط و پیوسـتگی بـا زبـان قـرار میگیرنـد ماننـد زبان مخفـی .زبان
مخفـی یـا «آرگـو» یکـی از گونههـای اجتماعـی زبـان اسـت و نخسـتینبار سـارقان و راهزنـان و افـرادی
کـه رفتـار خلاف قانـون داشـتند ،چنیـن زبانـی را فراهـم آوردند.
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مسـائل زبانـی در چارچـوب مفهـوم «فرارشـتهای» بررسـی میشـوند .فرارشـتهای عنوانی اسـت برای
دانشـی که میخواهد مسـائل زبانی را بررسـی کند .نگرش فرارشـتهای ،مطالعۀ تمام وجوه اجتماعی،
اقتصـادی ،سیاسـی و فرهنگـی از منظـر زبـان اسـت .بـه عبـارت دیگـر ،موضـوع ،مطالعـۀ جامعـه،
اقتصـاد ،سیاسـت ،تاریـخ و انسـان از دیـدگاه زبانـی اسـت و زبـان و دربـارۀ زبان نیسـت .ا گر فرارشـتهای
را مفهومی وسـیع و به معنای حکمت عملی در نظر بگیریم ،زبانشناسـی و زیرشـاخههای آن از جمله
زبانشناسـی نظـری و کاربـردی در مطالعـات زبانـی بسـیار کارآمـد هسـتند .در اینجـا مـا از زبانشناسـی
جـدا نمیشـویم بلکـه ایـن علـم میتوانـد بسـیار یار یرسـان باشـد ،همانطـور کـه دیگـر رشـتهها در ایـن
حیطـه مفیدنـد .گفتنـی اسـت در اینجـا ْ
بحـث جامعهشناسـی زبـان نیسـت چـرا کـه جامعهشناسـی
زبـان میانرشـتهای اسـت و از ترکیـب جامعهشناسـی و زبـان درسـت شـده یـا فلسـفه زبـان از ترکیـب
فلسـفه و زبانشناسـی ایجاد شـده اسـت .مطالعات زبانی و مسـائل زبانی از ترکیب همۀ رشـتهها شـکل
گرفتهانـد .از جملـه ویژگیهـای مطالعـات زبانـی ،تاریخمنـدی و مکانمنـدی آنهاسـت.
نتیجـه اینکـه در دهههـای اخیـر قـرن بیسـتم ،تغییـرات مهمـی در مطالعـات زبانی رخ داده اسـت.
ایـن تغییـرات دورۀ جدیـدی را خلـق کـرده اسـت .بـه نظـر میرسـد دورۀ «زبانشناسـی پسـامدرن»
ً
کـه در آن پایههـای نظـری زبانشناسـی مـدرن مسـئلهمند شـد و شـیوۀ بررسـی و مشـاهدۀ زبـان اساسـا
بازسـازی شـد ،دارای ویژگیهایـی اسـت کـه آن را از دورۀ «زبانشناسـی مـدرن» متمایـز میکنـد:
1. Language-based Problems / Language-oriented Problems

 .1دیگـر مطالعـۀ زبـان تنهـا منحصـر بـه خـود نظـام زبـان نیسـت؛ چـون زبـان مسـتقل و مجـزا دیـده
ً
نمیشـود بلکـه کاملا مرتبـط بـا بافـت وسـیعتری اسـت کـه در آن زبـان نقـش اجتماعـی و فرهنگـی
دارد .بسـیاری از موضوعاتی که در زبانشناسـی مدرن حاشـیهای و بیرون از زبان محض به حسـاب
میآمدنـد ،ا کنـون بـه امیـد درک بهتـر کار زبـان البته نـه بهعنوان یک زبان آرمانی بلکـه بهعنوان آنچه
ً
واقعـا در جهـان واقعـی وجـود دارد ،بهطـور جـدی مـورد توجـه هسـتند؛
 .2نگـرش ذاتگرایـان 1بـه زبـان و پارادایـم عینیتگرایـی 2در پژوهـش کنـار گذاشـته شـده اسـت.
تقلیلگرایـی 3کـه در زبانشناسـی مـدرن نگـرش غالـب بـود ،امـروزه مـورد پرسـش و نقـد قـرار گرفتـه
اسـت .بسـیاری از چیزهایـی کـه در مطالعـات زبانـی پیشـین اغلـب مفـروض بـوده ،در حـال حاضر به
چالـش کشـیده شـده اسـت و بـه نظـر میرسـد نگرانـی در مـورد زبـان و کاربـرد زبـان بیشـتر بومـی شـده
اسـت تـا جهانـی؛
 .3زبانشناسـی دیگـر زبانشناسـی محـض نیسـت بلکـه بیشازپیـش بینارشـتهای و فرارشـتهای
شـده اسـت .امـروزه زبانشناسـان بـه جـای تأ کیـد بـر اسـتقالل رشتهایشـان ،اغلـب تالشهـای خـود
را بـا محققانـی از دیگـر علـوم آ کادمیـک تلفیـق میکننـد تـا حوزههـای جدیـد و روشهـای جدیدی را
ً
بـرای بررسـی زبـان و کاربـرد آن بگشـایند .مرزهـای میـان رشـتهها کـه پیشازایـن کاملا واضـح ترسـیم
شـده بـود ،ا کنـون تـار و مبهـم هسـتند؛ بدینمعنـا کـه در حـال حاضـر اصطلاح زبانشناسـی بایـد
بهعنـوان یـک اسـم جمـع تعریـف شـود کـه ایـن خـود نشـان میدهـد رویکردهـای مختلفـی در مـورد
زبـان وجـود دارد کـه هرکـدام مشـروعیت خـود را دارنـد؛
 .4ازآنجاکـه مطالعـات زبانـی بهطور فزایندهای متنوع شـده اسـت ،زبـان و کاربرد آن از منظرهایی
نهـا
مـورد بررسـی قـرار میگیرنـد کـه ممکـن اسـت بسـیار متفـاوت از یکدیگـر باشـند و هرکـدام از آ 
ً
بینشـی را فراهـم آورنـد کـه در نـوع خـود ارزشـمند باشـد .هیـچ رویکـرد کاملا درسـت و علمـی وجـود
نـدارد کـه بتـوان آن را بهطـور جهانـی بـه کار بـرد .در ضمـن مشـخص شـده اسـت کـه هیـچ تحقیقـی
در خلأ فرهنگـی و اجتماعـی یعنـی فـارغ از قضاوتهـای ارزشـی و متعصبانـه انجـام نمیشـود .آنچـه
آشـکارا دورۀ زبانشناسـی پسـامدرن را مشـخص میکنـد ،گرایـش بیبازگشـت زبانشناسـی در قـرن
بیسـتویکم را نشـان میدهد که ممکن اسـت منجر به پیشـرفت غیرمنتظره در مطالعۀ زبان در آیندۀ
قابـل پیشبینـی شـود.
1. Essentialist
2. Objectivist
3. Reductionism
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ُ
چندبعـدی داشـته باشـند .ا گـر رسـالهای
بهطورکلـی تحقیقاتـی مانـدگار هسـتند کـه نگاهـی
ً
صرفـا نظریهبنیـاد باشـد ،بـا توجـه بـه اینکـه عمـر نظریههـا در علـوم انسـانی چنـدان طوالنـی نیسـت و
ً
دسـتخوش تحـول میشـوند ،بـا رفتـن آن نظریـه و انـدک تغییـری در آن ،مثلا پـس از گذشـتن بیسـت
سـال ،هـم اصطالحـات آن نظریـه متـروک میشـود و هـم تحلیلهایـش و ا گـر دادههـای اندکـی داشـته
باشـد ،دسـتاورد آن رسـاله ناچیـز اسـت .زبانشناسـی بایـد کاربـردی باشـد تـا بتوانـد مسـائل واقعـی
انسـان را در زندگـی واقعـیاش حـل کنـد و مشـکلی را از سـر راه بـردارد.
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