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  هاي سخنگفتاري در باب گونه
 ميخاييل باختين  

  *پورقدرت قاسمي: ترجمه و تدوين

  دانشگاه شهيد چمران اهواززبان و ادبيات فارسي استاديار 
  

ترين مقاالت ميخاييل باختين آيد، تلخيص يكي از مهم اي كه درپي ميترجمة مقاله
هاي سخن و گونها عنوان  در كتابي ب1اصل مقاله. هاي سخناست در باب سرشت گونه

نظرية مدرن انواع خالصة اين مقاله در كتاب .  چاپ شده است2ديگر مقاالت متأخر
 البته با حذف -ترجمة حاضر بر اساس اين منبع. آمده است  تأليف ديويد داف3ادبي
ذكر اين . هايي از متن اصلي مقاله صورت گرفته است  و افزودن بخش-هااي بخشپاره

ها، توضيحات ويراستار انگليسي و مترجم فارسي نوشت  است كه در پينكته ضروري
  . شود بر مقاله آورده مي4ايبراي بازنماييِ بهتر مطلب، مقدمه. داخل قالب آمده است

سبب آثار و نظريات بديعش دربارة  ميخاييل باختين در حوزة نقد و نظرية ادبي، به
هاي گوناگوني  در آثار او حوزه. شده استرمان و نثر، نامي آشنا و شناخته بوطيقاي

هاي  همچون رمان چندآوايي، گونه(بررسي شده است و برخي مفاهيم و اصطالحات 
يكي . بيش از هرچيز يادآور نام اويند...)  زمان در رمان، بينامتنيت و-سخن، عنصر فضا

گونة هاي سخن و تعريف هاي ادبي، گونههاي اصلي باختين، تعريف گونهاز دغدغه
 او، حاصل تحليلي 5وگوييِتخيل گفتكتاب پرحجم و ماندگارِ . رمان بوده است

هاي ها و مقاالتش، همواره نگاه و انگارهدر ديگر كتاب. شناختي از رمان است گونه
  .  شناختي براي تبيين سخن اثر ادبي يا كليت سخن انساني حاكم استگونه

                                                 
 a.ghasemipoor@yahoo.com:  نويسندة مسئول*

  25/4/90:تاريخ پذيرش  20/11/89:تاريخ دريافت

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

   15 شمارة/  4سال                                                                                   114

 هاي سخن گونه كه بخشي از كتاب ناتمام -يزانگ ميخاييل باختين در اين مقالة دل
 درپي گسترشِ چشمگيرِ قلمرو نظرية انواع ادبي است تاحدي كه تمام پهنة -است

شناختي است تا  اساس اين مقاله هم بيشتر طرحي زبان. هاي زباني را دربرگيردفعاليت
ي ها هاي پيشين اوست در باب نقش گونهاين كار بسط و گسترش استدالل. ادبي

بخشي به رمان؛ ديدگاهي كه باختين در اينجا بسط و گسترش  براي شكل» فراادبي«
» ثانويه«و » اوليه«هاي دهد تا گزارش جامعي از روابط ميان گونه بيشتري به آن مي

. ترند تر و برخي پيچيده ها ساده بر مبناي اين ديدگاه باختين، برخي گونه. باشد
هاي گفتاري متنوعي است كه با رشتة از كنشهايي مانند رمان، برساخته  گونه

صدا هستند؛ هاي سخن اوليه تكگونه. هاي سخن مرتبط استاي از ديگر گونه گسترده
ها  آيند؛ منطق شكلي آنخود به زبان درمي» صداي«هايي فقط بر اساس چنين گونه

ها  واسطة آنيشوند، ارتباط بهاي ثانويه ميمنفرد و يگانه است؛ هنگامي كه وارد گونه
ترند؛ منطق هاي سخن ثانويه چندصدايي و پيچيدهاما گونه. رودبا واقعيت از بين مي

ها را در دهد و آنها و ديگر صداها فرصت ميها به مشاركت ديگر شكلشكلي آن
  .كندخود ادغام مي

بي، آيد، نظرية انقالبي باختين درباب انواع ادگونه كه از متن كامل مقاله برمي آن
، متكي است بر انتقاد او از نظرية »وگوييمنطق گفت«هايش درباب مانند ديگر ديدگاه

يعني دستگاه (» 6زبان«زباني سوسور؛ ديدگاه اساسي سوسور مبتني است بر تمايز ميان 
شفاهي (هاي گفتار  زبان يا گونه8هاي فرعيكه نظام) گفتارهاي فردي(» 7گفتار«و ) زبان

به استدالل  بنا. را ناديده گرفته است» هاي سخنگونه «-عبير باختين به ت-يا) و كتبي
ها به همان شرط هر نوع ارتباط معنادارند؛ زيرا اينهاي سخن، پيش باختين، گونه

). نحوي(هاي دستوري بخشند كه صورت صورتي سخن ما را نظم و سامان مي
 ساختار هستند و به مايه، سبك وهاي سخن حاملِ انتظارات مربوط به درون گونه
مند تا  ترين پاسخ كوتاه قاعدهاز ساده: رسانند گيري هر نوع تبادل زباني ياري مي شكل
هاي  هاي ادبي و صورتجز مورد خاص گونه  همه، به با اين. ترين اظهارت علميپيچيده

نوان ع هاي سخن هنوز بهاند، گونه كرده ها را بررسيپردازان بالغت آنبالغي كه نظريه
. اند مثابة ويژگي حيات زباني مطالعه نشده نشده باقي مانده و به موضوعي بررسي
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اي را در دستور كار هاي معنادار، مسئلهبنابراين، مقالة باختين، با استفاده از بسياري مثال
  . شوددهد كه به شاخة جديدي از دانش تبديل ميقرار مي

هاي اين دستور كار،  برخي از جنبهم چاپ نشد،1979اگرچه اين مقاله تا سال 
م 1950ساخت و پرداخت اين مقاله پيش از دهة . مستقل از كار باختين، انجام شده بود

شناختي  و رهيافتي زبان9بوده كه تقريباً مصادف است با پيشرفت نظرية كنش گفتاري
هاي سخن باختين ها با نظرية گونه؛ هر دوي اين»10تحليل سخن«موسوم به 

» گيريِاشكال شكل«هاي نظري مربوط به  همچنين، گرايش. هاي جالبي دارند بهتمشا
 11هاي مربوط به مفهوم بينامتنيتهاي چشمگيري در حوزه گفتار انساني موفقيت

  .اند؛ اين اصطالح ساختة ژوليا كريستواست كه متأثر از كار باختين است دست آورده به

  متن
كامالً مسلم است كه . لزم استفاده از زبان هستندهاي فعاليت انساني مستتمام حوزه

هاي اندازة گستردگي و تنوع فعاليت ها از زبان، بهماهيت و اشكال اين نوع استفاده
زبان از . 12البته، اين امر هرگز به معناي انكار وحدت ملي زبان نيست. انساني است

هيئت و اشكالي از هاي انساني، در هاي گوناگون فعاليت سوي مشاركانِ حوزه
فقط اوضاع و احوال   اين گفتارها نه. يابدواقعي تحقق مي) شفاهي يا مكتوب(گفتارهاي 

يعني گزينش (و سبك زباني ) هامايهدرون(هايي را با مفاهيم ويژه و اهداف چنين حوزه
ها، از  نمايند؛ بلكه فراتر از همة اين بازمي) امكانات واژگاني، جملگاني و دستوري

يعني سبك، (تمام اين سه جنبه . تابانند  بازمي13طريق ساختارهاي تأليفي و تركيبي
واسطة ماهيت  ها به اند و وضعيت آن به كليت گفتار وابسته) مايه و ساختار تأليفي درون

اي منفرد است؛ هر گفتارِ جداگانه. شود ويژة هر نوع حوزة خاص ارتباطي تعيين مي
 را 14هاي نسبتاً ثابتي از اين گفتارهارود، گونه كار مي ن در آن بهاي كه زبا البته هر حوزه

  . ناميد15سخن هايتوان گونه ها را مي اين. پروراند مي
حدومرز است؛ زيرا امكانات گوناگون فعاليت  هاي سخن بيوفور و تنوع گونه

ة مجموعة ناپذيرند و از آنجا كه هر ساحتي از فعاليت انساني دربردارندانساني پايان
] فعاليت انساني[هاي سخن است، تا زماني كه يك ساحت ويژه از  كاملي از گونه
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يابند و از هم متمايز هاي سخن نيز گسترش ميتر شود، گونه گسترش يابد و پيچيده
) گفتاري و نوشتاري(هاي سخن  وافرِ گونه16گانگي و ناهمگنيِ بايد بر بسمي. شوند مي

هاي سخن دربردارندة مواردي است ازقبيل واقع، مقولة گونهدر. اي شودتأكيد ويژه
ها البته بسته به موضوع، موقعيت و خود اين(وگوهاي روزمره  هاي كوتاه در گفتپاسخ

، )تمام اشكال و صور آن(هاي روزمره، نوشتار  ، روايت)اند مشاركان بسيار گوناگون
، مجموعة متنوع اسناد و وتاب دستورهاي نظامي كوتاه، نوشتارهاي مفصل و پرآب

ترين معناي در وسيع(و جهان متكثر تفسيرها ) اسناد معموالً استاندارد(مدارك تجاري 
بايد انواع همچنين در اين فهرست مي). كلمه، يعني تفسيرهاي سياسي و اجتماعي

هاي المثل تا رماناز ضرب(هاي ادبي هاي علمي و تمام گونهگوناگون گزاره
اند كه نه سطح گانههاي سخن چنان بسرسد گونه نظر مي به.  بگنجانيمرا) چندجلدي

ها را بررسي كرد؛ زيرا در توانند داشته باشند كه بتوان آنمشترك واحدي دارند و نه مي
هاي  شود؛ مانند پاسخاي ديده ميگانه اين ميدان پژوهش، پديدارهاي ناهمگن و بس

غايت   چندجلدي، دستورهاي نظامي و آثار غناييِ بههايايِ روزمره، رمانواژهكوتاه تك
كسي . هاي شناخته و مرسومي داردها ويژگيشخصي كه حتي نحوة تلفظ و اداي آن

هاي عامِ  گانگيِ نقشمندي، ويژگي ممكن است تصور كند كه چنين ناهمگني و بس
دال بر آن است احتماالً همين امر . كند معنا مي غايت انتزاعي و بي هاي سخن را بهگونه

هاي ادبي بيشتر از گونه. هاي سخن هرگز بررسي نشده استكه چرا مسئلة عام گونه
هاي ها بر حسب ويژگياما از عصر باستان تاكنون، آن. اندها بررسي شدهديگر گونه

اي ديگر هايي كه يك گونه را از گونه اند؛ بر مبناي تفاوتشان بررسي شدههنري و ادبي
اي در  هاي گفتاري ويژهعنوان گونه نه به. كندمتمايز مي)  در قلمرو ادبياتهم فقط آن(

ها عام  مشتركي كه بين آن) زباني(واسطة ماهيت لفظيِ  هاي ديگر؛ بلكه بهتقابل با گونه
هاي آن هرگز انجام نشده  هاي گفتار و گونهبررسي عام ويژگي. شده است تلقي مي

هاي بعدي و البته در دوره(اند شدهستان بررسي ميهاي بالغي از عهد با گونه. است
در آن زمان، بيشتر، بر ماهيت لفظي ). هاي كالسيك افزوده نشدچيز زيادي به نظريه

هايي ازقبيلِ رابطة شده است؛ يعني معطوف به جنبه هاي گفتاري تأكيد مي اين گونه
 متفاوت با تماميت مطلب و  كه-شنونده و تأثير او بر گفتار، ختم و فرجام ويژة گفتار
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هاي خاص دست؛ اما در اين مقام هم ويژگي  و مواردي از اين-انديشه بوده است
هاي زباني سايه افكنده بر ماهيت عام ويژگي) قضايي و سياسي(هاي سخنِ بالغي گونه
هاي كوتاه در ويژه پاسخبه(هاي سخن روزمره هم بررسي شدند درنهايت، گونه. است
در مكتب (شناسي عام ؛ همچنين زبان بر اساس ديدگاه زبان)گوهاي روزمرهوگفت

 بر 17هاسوسور و پيروانش، يعني ساختارگرايان، رفتارگرايانِ آمريكايي و وسليرين
اما اين خط سير به تعيين دقيق . 18بررسي شد) شناختي كامالً متفاوتي مبناي نگرش زبان
نشد؛ زيرا اين خط سير به گفتار شفاهيِ روزمره شناختيِ گفتار منجر ماهيت عام زبان
گاه هم، مستقيم يا غيرمستقيم، به بررسي گفتارهاي بدوي معطوف بود محدود بود؛ گه

  ).از جانب رفتارگرايان آمريكايي(
هاي سخن و مشكل آن، يعني تعيين دقيقِ ماهيت گانگيِ مفرط گونه ناهمگني و بس

آنچه در اينجا بايست به آن .  كه ناچيز انگاشته شودوجه امري نيست هيچ عام گفتار، به
و ثانويه ) ساده(هاي سخن اوليه پرداخت، تفاوت مهم و معناداري است ميان گونه

ها، تمام انواع نامهها، نمايشيعني رمان) (پيچيده(هاي سخن ثانويه گونه). پيچيده(
در روابط و مناسبات ) اههاي عمدة سخن تفسيري و مانند اينهاي علمي، گونهپژوهش

تري پديد يافتهتر و سازماننسبت پيشرفتهتر و به پيچيده) اغلب نوشتاري(فرهنگيِ 
. ها اجتماعي و مانند اين-هاي هنري، علمي، سياسيگونه: اند از آيند كه عبارت مي

را جذب و هضم ) ساده(هاي اوليه شان، گونه گيري هاي ثانويه در فرايند شكل گونه
شكل ] با واقعيت[واسطه هاي ساده در فرايند رابطة كالميِ بينند؛ خود اين گونهك مي

هاي پيچيده شوند، دگرگون هاي اوليه هنگامي كه وارد گونهاين گونه. اندگرفته
شان را با واقعيت و واسطهها رابطة بيآن. گيرندشوند و ويژگي خاصي به خود مي مي

وگوهاي  هاي كوتاه در گفتبراي مثال، پاسخ. دهندگفتارهاي واقعي ديگر از دست مي
شوند، شكل و معناي روزمرة خود را فقط در ها ديده مي ها كه در رمانروزمره و نامه

عنوان يك كل و رخدادي  ها از طريق رمان بهآن. كنند سطح محتواي رمان حفظ مي
عنوان يك  رمان به. ندشو عنوان زندگي واقعي، وارد عالم واقعيت مي  ادبي، نه به-هنري

هاي  وگوهاي روزمره يا نامهطور كه گفتآيد؛ همان شمار مي كل، يك گفتار به
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ها، آيند؛ اما رمان برخالف اينشمار مي  گفتار به- كه ماهيتي عام دارند-خصوصي
  . است) ثانويه(گفتاري پيچيده 

؛ 19ن و اساسي استبسيار فراوا) ايدئولوژيكي(هاي اوليه و ثانويه تفاوت ميان گونه
اما دقيقاً همين امر، ماهيت گفتار را از طريق تحليل اين دو گونه سخن آشكار و 

فقط در اين زمان است كه تعريف ماهيت پيچيده و ناپيداي گفتار، . كند تعريف مي
رهيافتي ). هاي مهم گفتار را دربرخواهد گرفتو سويه(مناسب و شايسته خواهد بود 

كردنِ كل سازي و عوامانهناچار، به سادههاي سخن اوليه به سئلة گونهجانبه به ميك
روابط دوسويه ). شناسان رفتارگرا نمونة نهايي اين كار هستند زبان(شود مسئله منجر مي

هاي ثانويه، ماهيت گفتار گيري تاريخيِ گونههاي اوليه و ثانويه و فرايند شكل ميان گونه
ها، مسئلة روابط و مناسبات ميان زبان، ايدئولوژي از همة اينو فراتر (كند  را روشن مي

  ). كند نگري را آشكار ميو جهان
هاي گوناگون شناختيِ متنوع گفتارها در ساحتبررسي ماهيت گفتار و اشكال گونه
. شناسي بسيار مهم استشناسي و واژههاي زبانفعاليت انساني، براي تقريباً تمام حوزه

يعني ( اين دليل است كه هر نوع پژوهشي كه موضوع آن، زبان عيني باشد اهميت آن به
شناسي زبان و مانند تاريخ زبان، دستور زبان معيار، تأليف هر نوع فرهنگ لغت، سبك

است كه به ) مكتوب و ملفوظ(ناگزير سروكارش با گفتارهاي عيني به) هااين
ها، نگارياند؛ ازقبيل وقايع ي وابستههاي گوناگون فعاليت و ارتباط كالميِ انسان ساحت

هاي متنوعِ ادبي، علمي،  قراردادها، متون قانوني، متون سردفترها و ديگر اسناد، گونه
هاي يعني تمام زيرمقوله(وگوهاي روزمره  هاي شخصي و رسمي، گفتتفسيري، نامه

 نياز پيدا هاي زباني در اين مقام است كه پژوهشگران به داده. هاو مانند اين) آن
نظر ما اين است كه براي پژوهش در هر حوزة خاصي، داشتن تصور روشني . كنند مي

، يعني )اوليه و ثانويه(هاي گفتار هاي متنوعِ گونهطور كلي و مشخصه از ماهيت گفتار به
شناختي، ناديده گرفتن اي از پژوهش زبان هاي سخن، ضروري است؛ در هر حوزهگونه

هاي سخن به اهمال در پژوهش هاي گونها كوتاهي در بررسي زيرمقولهماهيت گفتار ي
كردن انجامد و موجب تحريف تاريخمنديِ پژوهش و سست گراييِ مفرط ميو انتزاع

درنهايت اينكه، زبان از طريق گفتارهاي عيني و . شودرابطة ميان زبان و زندگي مي
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و زندگي هم از طريق ) شندبخكه زبان را تجسم مي(شود واقعي وارد زندگي مي
رهيافت به مسائل . گفتار، گره مهم و استثناييِ مسائل است. شودگفتارها وارد زبان مي

  . هاي معينِ دانش زبان و مسائل آن بر اساس اين زمينه استحوزه
هر سبكي با گفتار و اشكال نوعيِ گفتار، . پردازيمشناسي مياول از همه به سبك

 شفاهي يا كتبي، اوليه يا -هر گفتاري. ناپذيري دارد رابطة جداييهاي سخن،يعني گونه
يا (تواند فرديت گوينده  منفرد است و بنابراين، مي-ثانويه در هر حوزة ارتباطي

هاي سخن  اما همة گونه. شودتاباند؛ يعني داراي سبكي منفرد ميرا باز) نويسنده
ر گفتارها بازتابانند؛ يعني به سبكي منفرد توانند فرديت گوينده را دنحوي برابر نمي به

در اين . هاي هنر ادبيات استها، گونهترين و رساناترينِ گونهگرانهآفرينش. منجر شوند
ترين  شود و اين، يكي از مهم طور مستقيم وارد كنش گفتار مي مقام، سبك فردي به

وع، امكانات هاي متن حتي در قلمرو هنر ادبيات هم گونه(اهداف اصلي آن است 
هاي گوناگونِ فرديت در زبان فراهم متفاوتي را براي اظهار و بيان فرديت و جنبه

هاي مطلوب براي بازتاب فرديت در زبان، مربوط به ترينِ موقعيتپايين). كنند مي
هايي است كه نيازمند شكل و صورت معياري هستند؛ براي مثال بسياري از اسناد گونه

هاي زباني در صنعت، و مواردي از  دستورهاي نظامي، نشانهو مدارك تجاري،
ترين بعد فرديت و تقريباً تواند سطحيدر چنين وضعي، شخص فقط مي. دست اين
ويژه در هنگام اظهار شفاهي اين به(شناختيِ فرديت را اظهار كند هاي زيستجنبه
سبك ) هاي ادبيگونهجز  به(هاي سخن در بخش اعظم گونه). هاي معيار گفتارگونه

ها ازجملة شود و نه مقصود گفتار نيز آن است؛ بلكه اينفردي نه وارد مفاد گفتار مي
توانند هاي سخن متنوع مي گونه. آمدهاي فرعيِ آن هستندعرَضيات گفتار و دست

توان  هاي گوناگون شخصيت فرد را آشكار كنند؛ سبك فردي را هم ميها و سويه اليه
مسئلة هويت ملي و فردي در زبان براي بررسي . و مناسبات با زبان ملي ديددر روابط 

 يعني در -ها، فقط در اين مقام استگذشته از اين(مسئلة گفتار، بسيار اساسي است 
تعيين و بررسي ). شودگيري مي كه زبان ملي در هيئت و شكل زبان فردي درونه-گفتار

ترِ  طور منفرد، نيازمند بررسيِ ژرف  فردي بهطور كلي و هر نوع سبك هر نوع سبك به
  . هاي سخن است گانگيِ گونه اين دو نوع گفتار و بس
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هاي زباني يا  در مسئلة سبك20ناپذير ميان سبك و گونهرابطة بنيادي و جدايي
هاي زبانيِ نقشمند، چيزي دراساس، زبان يا سبك. هاي نقشمند آشكار است سبك

هاي مشخصِ فعاليت و ارتباط شناختي، خاصِ برخي حوزه هايي گونه نيستند جز سبك
برد كه متناسب با اوضاع  كار مي هاي خاص خود را دارد و به اي گونههر حوزه. انساني

هر . ها هستاي هم متناظر با اين گونههاي ويژهسبك. و احوال خاص آن هستند
 و هر موقعيت ويژة )علمي، فني، تفسيري، تجاري و روزمره(ويژه ] زبانيِ[كاركرد 

هاي ويژه منجر اي، به پديد آمدن گونهمربوط به ارتباط كالميِ خاصِ هر حوزه
نسبت ثابتي  ساخت بهمايه، سبك و تركيبهايي گفتاري كه درونشود؛ يعني گونه مي

 به -تر از آن مهم-اي ويژه و مايه سبك وابسته و بازبسته است به واحدهاي درون. دارند
انواع ويژة ساخت و پرداخت كليت كالم، انواع و :  ويژه21ساختيكيبواحدهاي تر

صور ختم و فرجام سخن و انواع روابط ميان گوينده و ديگر مشاركان در وضع ارتباط 
سخنِ ديگران و مواردي از ] نقلِ[يعني شنوندگان، خوانندگان، مشاركان، (كالمي 

البته اين . شودشناختي گفتار ميهعنوان يك عنصر، وارد واحد گون سبك به). دست اين
. تواند موضوع مستقلي براي پژوهش باشدسخن به آن معنا نيست كه سبك زباني نمي

اي مستقل است كه هم ضروري است و شناسيِ زبان، رشتهچنين پژوهشي، يعني سبك
اما چنين پژوهشي زماني درست و سودمند است كه بر پاية آگاهي .  شدني هم

هاي يعني اينكه سبك[هاي زباني استوار باشد شناختي سبكهيت گونههميشگي از ما
و همچنين بر پاية بررسي اولية ] اي خاص هستندزباني همواره در هيئت گونه

شناسيِ زبان هرگز بر اين  سبك. هاي سخن بنا شده باشدهاي مربوط به گونهزيرمقوله
شدة  بنديِ شناخته نوع طبقههيچ. بنياد استوار نبوده است؛ ضعف آن در همين است

ها اند تا آن سبك كساني كه همواره درصدد برآمده. هاي زبان وجود نداردعامي از سبك
بندي برسند؛ يعني به اند به لزوم منطقي و بنياديِ امر طبقهبندي كنند، نتوانستهرا طبقه

راي مثال، به تازگي ب. 22اند و مبهم و جدانيافته ها درنهايت ضعفبنديبنياني واحد؛ رده
دار زير هاي سبكهاي زباندستور زبان روسيِ فرهنگستان چاپ شده است كه زيرمقوله

 -علمي، انتقادي  - انتزاعي، فني-گفتار كتابي، گفتار عاميانه، گفتار علمي: كندرا بيان مي
. هاي عوامانه رسمي، گفتار روزمرة خودماني و بحث و جدل-اي، تجاريروزنامه

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 121                            هاي سخننهگفتاري در باب گو                            15شمارة / 4سال 

هايي سبكي از كلمات جدلي، واژگان كهن و هاي زباني، زيرمقولهبر اين سبك هعالو
ترتيب  و نظم هاي زباني كامالً بياي از سبكبنديچنين طبقه. تعبيرات شغلي هم هست

اين . هاهم بر پاية اصولي استوار است براي تقسيم زبان به سبك است؛ اساس آن
. شودنمي] هاي سخنميان گونه[يز گذاشتن بندي هم ناقص است و هم باعث تما طبقه

هاي زباني است و همچنين شناختي سبك اين امر نتيجة درك ناصواب از ماهيت گونه
توجهي به تمايز ميان و بي(هاي فعاليت انساني  اي از ساحتبنديِ سنجيدهغياب طبقه

  ). شناسي بسيار مهم است هاي اوليه و ثانويه كه براي سبكگونه
. بخش است بحث از مسائل تاريخي، جدا كردن سبك از گونه، بسيار زيانهنگام
زبان . هاي سخنهاي زباني همراه است با تغييراتي در گونههاي تاريخيِ سبكدگرگوني

روابط و مناسبات اين . هاي زبانياي است؛ نظام پويايي است از سبكادبي زبان پيچيده
هاي  كه شامل سبك-زبان ادبي. غييريابنده استها در دستگاه زبان ادبي همواره تسبك

يابي به پوياييِ  منظور دست به. تري است  دستگاه زباني پيچيده-شود غيرادبي هم مي
 كه -هاسبك) و اغلب سطحيِ(ها و وانهادنِ توصيف ساده تاريخيِ پيچيدة اين نظام

انب تحليل  و رفتن به ج-كنندهمواره مشهود هستند و جايشان را با هم عوض مي
فقط   هم نه آن(هاي سخن بايد تاريخ ويژة گونهها، شخص ميتاريخيِ اين سبك

تواند تمام تغييرات اين امر مي. را بسط دهد) هاي اوليه همهاي ثانويه، بلكه گونه گونه
گفتارها و . پذيرتر نشان دهدتر، آشكارتر و انعطافنحوي روشن زندگي اجتماعي را به

هاي محرك پيوستنِ تاريخ اجتماع به تاريخ زبان هاي سخن، تسمه  گونهانواع آن، يعني
جديد منفردي بدون پيمودن مسير ) آوايي، واژگاني و دستوري(هيچ پديدة . هستند
شناختي نمي  شناختي و سبكهاي گونهوتعديلها و جرحدرپيچ و طوالني آزمونپيچ

  . 23تواند وارد دستگاه زبان شود
. گذارند هاي سخنِ معين بر مسير پيشرفت زبان ادبي تأثير ميگونهاي، در هر دوره

نيستند؛ بلكه ) ادبي، تفسيري و علمي(هاي سخن ثانويه ها هم البته فقط گونه اين
هاي محافل خصوصي، وگوهاي شفاهي، صحبتانواع معين گفت(هاي اوليه  گونه

اي خانوادگي روزمره، ههاي خودماني، سخنهاي سخن مانند سخنهمچنين ديگر گونه
هاي فراادبيِ متناظر زبان ملي، هنگام پرداختن به اليه...). سياسي، اجتماعي، فلسفي و
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در . يابند ها مجال ظهور ميهاي سخني پرداخت كه از طريق اين اليهبايست به گونه
 - ايهاي سخن مكالمهگونه:  است از اغلب موارد، اين اشكال گوناگون سخن عبارت

وبيش ويژة ميان  كم25وگوييِ بنابراين، از همين نگرش، منطق گفت. 24وييوگگفت
عنوان  گويانه، درك و دريافت جديد از شنونده بههاي ثانويه، تضعيف ساختار تكگونه

دست  ، اشكال جديد تكميل كليت سخن و مواردي از اين26سخن هم- مشارك
  .  داردهرجا سبك در كار باشد، گونه نيز حضور. خيزد برمي

پوشاني، از  شناسي در عين همدر بررسي هر پديدة عينيِ زباني، دستور زبان و سبك
اي دستوري  اگر آن پديدة زباني فقط در نظام زبان لحاظ شود، پديده. يكديگر دورند

- اي سبك است؛ اما اگر در كليت گفتار يا كليت يك گونة سخن بررسي شود، پديده

يل است كه گزينش گوينده از هر صورت دستوري ويژه، به همين دل. شناختي است
اما اين دو نگرش از يك پديدة واحد، نه بايد در برابر هم . شناختي استكنش سبك

بايد بر پاية واحد  اين دو . فكر جانشين هم شوندصورت قالبي و بي مقاوم باشند و نه به
شناختي  البته با تمايز روش (اي اساسي با هم تركيب شوند گونه واقعيِ پديدة زباني، به
- هاي خاص گونهفقط با فهم عميقِ ماهيت گفتار و ويژگي). هادقيق و روشني ميان آن

  . شناختي پيچيده يافت حل درستي براي اين مسئلة روش توان راههاي سخن مي
هاي سخن براي فائق آمدن بر رسد بررسي ماهيت گفتار و گونه نظر مي به

اي درباب زندگي كالم، اصالح جريان كالم، امر ارتباط كالمي گارانهانهاي ساده دريافت
هاي خامي كه هنوز هم در دست اهميت زيادي داشته باشد؛ ديدگاه و مواردي از اين

عنوان واحد واقعيِ  بر اين، بررسي گفتار به عالوه. شناسي رايج هستند مطالعات زبان
عنوان  به(واژگان و جمالت : اي زبانيتري از ماهيت واحدهارتباط كالمي، فهم درست

   .سازدرا ممكن مي) يك دستگاه
كشيم كه جمله واحدي زباني است در تقابل طور موقت، اين مسئله را پيش مي به

اي نسبتاً كامل است كه در جمله انديشه. با گفتار كه واحدي است از ارتباط كالمي
. اي گوينده رابطة مستقيمي داردهحيطة يك گفتار در مقام يك كل، با ديگر انديشه
اي ديگر برود،  كند تا به سراغ انديشهگوينده در پايان جمله براي اين منظور توقف مي

زمينه . اي ديگر جايگزينش كند يا انديشة پيشين را اثبات كنديا آن را ادامه دهد، انديشه
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مينة فرالفظيِ جمله خود با ز). گوينده(گوست و بافتار جمله، همان كالم فاعل سخن
يا با گفتار ديگر )  زماني و پيشينة تاريخي-يعني موقعيت و و وضعيت مكاني(واقعيت 
امر رابطه از طريق بافتاري كه كليت آن را فراگرفته، . گويان رابطة مستقيمي نداردسخن

فقدان . پذيردصورتي غيرمستقيم صورت مي عنوان يك كل، به يعني از طريق گفتار به
عنوان واحدي از ارتباط كالمي، به تمايز نادرست  پرداخته درباب گفتار به نيكاينظريه

  . ميان جمله و گفتار انجاميده و اغلب، موجب خلط كامل اين دو با هم شده است
رغم تمام  هاي متنوع هنري و علمي، بهآثار كامالً ساختارمند و ويژة گونه

لحاظ ماهيتّي، واحدي از  وها دارند، بهوگهاي كوتاه در گفتهايي كه با پاسخ تفاوت
وضوح تعيين  گو بهواسطة تغيير فاعلِ سخن ها بهمرز آن حدو. ارتباط كالمي هستند

 فرديت خود را در سبكش، - در اين مورد نويسندة اثر-گوشود؛ فاعلِ سخن مي
و بنابراين، اين نوع مهر . كند اش و در تمام ابعاد اثرش متجلي مينگري جهان
آفريند كه آن را در كليت اي براي اثر ميگذاريِ فرديت مرزهاي درونيِ ويژه نشان

اي، از ديگر آثار مرتبط متمايز فرايند ارتباط كالميِ مربوط به فضاي فرهنگي ويژه
ها تكيه كرده است، از ديگر آثار مكتبي كند؛ يعني از آثار پيشينيان كه نويسنده بر آن مي

  . ها كتب مخالفي كه نويسنده با آن سر ستيز دارد و مانند اينهمسان، از آثار م
وگوها، معطوف به واكنش ديگري هاي كوتاه در گفت مانند پاسخ27اثر ادبي

برانگيزي به جانب خود معطوف است كه است؛ به واكنشِ فعاالنه و توجه) ديگران(
انندگان، تأثيري آموزشي بر خو: ممكن است مفروض بر اشكال گوناگوني باشد

روان و پيروان و مواردي از هاي انتقادي، تأثير بر دنبالهبرانگيختن آنان، ايجاد واكنش
تواند در اوضاع و احوال پيچيدة ارتباط كالمي و در فضاي فرهنگي  اثر مي. قبيل اين
اثر حلقة واسط در رنجيرة . هاي ديگران باشدكنندة عالئق و واكنش اي، تعيينويژه

 -وگوها، مرتبط با ديگر اثرهاي كوتاه در گفتاثر مانند پاسخ. ي استارتباط كالم
اند كه به ديگران پاسخ دهند و هم براي اينكه  ها هم براي آنهردوي اين. هاست28گفتار
  .ها پاسخ دهند به آن

در هر گفتاري، از يك واژة منفرد و پاسخ كوتاه روزمره تا آثار پيچيدة علمي و 
توانيم دريابيم و احساس كنيم؛ اين اي كالمي را مينده يا ارداهادبي، طرح كالم گوي
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در پيش خود . كنندة كليت گفتار، يعني طول و حدومرزهاي آن استطرح تعيين
همچنين از اين طرح كالمي و . خواهد چه بگويدتوانيم تصور كنيم كه نويسنده مي مي

اين . مين فرجام كالم استفاده كنيمتوانيم براي تخمي) وقتي آن را دريابيم(ارادة كالمي 
يعني در اوضاع و احوال خاص (كنندة انتخاب موضوع است طرح كالمي هم تعيين

كنندة مرزها و هم تعيين) ارتباط كالمي، همچنين در ارتباط ضروري با گفتارهاي پيشين
كنندة انتخاب شكل البته، اين طرح گفتاري تعيين. و فراگيري معناشناختي گفتار

مشاركان مستقيم . شودشناختي هم است كه گفتار در بطن آن ساخته و پرداخته مي نهگو
ها و گفتارهاي پيشين اي مستقيم با موقعيت  كه خود را در مواجهه-در ارتباط كالمي

آنان از . يابندسرعت و سهولت طرح گفتار و ارادة كالمي گوينده را درمي  به-بينندمي
  . كنند روندة گفتار را درك ميه، مسير كليت پيشهمان اولين واژگان گويند

شناختي ثابت گفتار؛ ارادة كالمي گوينده پيش از حال برگرديم به اشكال گونه
واسطة ماهيت ويژة  اين انتخاب به. شودهرچيز، در انتخاب گونة سخن ويژه متجلي مي

عيت عيني ، موق)ايمايهدرون(فضاي خاص ارتباط كالمي، مالحظات معناشناختي 
. شود دست تعيين مي ارتباط كالمي، وضع شخصيِ مشاركان كالمي و مواردي از اين

اش با گونة سخن هنگامي كه طرح كالمي گوينده با تمام فرديت و ذهنيت بنيادي
شناختي كار بسته شود، اين كالم در بطن ساختار گونه منتخبي وفق داده شود و به

هاي سخن، بيش از هرجاي ديگر، اين گونه. شودده ميگيرد و پروراناي شكل مي ويژه
گانة ارتباط كالم شفاهي روزمره موجودند كه شامل آشناترين  در فضاي گسترده و بس

  .هاي سخن هستندترين گونهو خودماني
هاي سخن ويژه است؛ به اين معنا كه تمام گفتارهاي ما صحبت ما دربارة گونه

هاي انبار و ذخيرة گونه. كل هستند 29بنديي از ساختواجد اشكال نسبتاً نوعيِ ثابت
ها  ما در عمل، با اطمينان و مهارت از آن. ما غني است) و نوشتاري(سخن شفاهي 

ها را حتي در عالم نظر هم كنيم و براي ما كامالً شدني است كه وجود آناستفاده مي
زد، نوشتن نثر مي هنگامي كه دست به 30مانند مولير مونسير جوردن. فرض نكنيم

هاي سخنِ  ما نيز در حيطة گونه. كند كار مي نويسد و چهدانست دارد چه مي نمي
حتي در . ها هم وجود دارند زنيم، بدون آنكه تصور كنيم آن گونهفراواني قلم مي
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هاي سخن گوها هم كالم خود را در قالب گونهوقيدوبندترين گفت آزادترين و بي
اند، برخي مبتذل و  هاي سخن صلب و سخترخي از اين گونهريزيم؛ باي ميويژه

هاي  ارتباط زباني روزمره گونه(ترند پذيرتر و خالقانهپذيرتر، دگرگونبرخي هم انعطاف
هاي سخن را تقريباً به همان شكلي ياد ما گونه). اي دارد كه در دسترس بگذاردخالقانه

اي كه تسلط ما بر آن، پيش از زماني است  مان را؛ زبان مادريگيريم كه زبان مادريمي
يعني ساخت واژگاني و ساختار (ما زبان مادري را . كه دستور زبان را ياد بگيريم

آموزيم؛ بلكه از گفتارهاي ها نميها و دستور زباناز فرهنگ لغت) دستوري آن را
اسطة ارتباط و شنويم، و نيز با بازتوليد زبان بهگيريم كه مي اي فرامي واقعي و عيني

 را فقط با اشكال 31هاي زبانيما صورت. اي كه با افراد پيرامون خود داريمكالمي زنده
هاي زباني و اشكال نوعيِ گفتارها،  صورت. دهيم كنيم و پيوند ميگفتارها تركيب مي

. يابندشوند و با هم ارتباط تنگاتنگي مي هاي سخن، وارد تجربه و ذهن ما مييعني گونه
زيرا ما در حيطة گفتارها سخن ( معناي تسلط بر ساختن گفتارهاست  موزي بهآسخن
هاي سخن كالم ما را به همان گونه). گوييم، نه جمالت منفرد و نه كلمات منفردمي

ايم كه كالم  ما ياد گرفته). نحوي(بخشند كه اشكال دستوري شكلي نظم و سامان مي
- يم و هنگامي كه به كالم كسي گوش ميشناختي بريزخود را در قالب اشكال گونه

يعني (زنيم؛ اندازة معين سپاريم، گونه يا نوع آن را از همان اولين كلمات حدس مي
كنيم؛ پايان كالم را  بيني مي و ساختار تركيبي آن را پيش) اندازة تقريبي كل كالم

كه فقط در بيني كنيم؛ يعني از همان آغاز دركي از كليت كالم داريم توانيم پيش مي
داشتند و هاي سخن وجود نمياگر گونه. فرايند كالم ممكن است اين درك تغيير كند

ها را بيافرينيم داشتيم و مجبور بوديم در جريان و فرايند گفتار آنها تسلط نميما بر آن
ارتباط كالمي تقريباً ناممكن  خواه خود بسازيم،  و هر واحد گفتاري را به ميل و دل

  .شد مي
هاي  با صورت-ريزيمها مي كه ما كالم خود را در قالب آن-هاي سخنلبته، گونها
) تجويزي(اشكال زباني براي گوينده ثابت و اجباري . اي دارند  تفاوت اساسي32زباني

بدين سبب، . پذيرتر و آزادترندتر، شكل منعطف شناختيهستند؛ درحالي كه اشكال گونه
 كه در زندگي -هاي سخنشمار زيادي از گونه. اند هاي سخن بسيار گوناگونگونه
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اند كه كالم ويژة گوينده فقط از طريق هنجار شده چنان رايج و به-اند روزمره گسترده
يابد؛  مجال بروز مي-  و شايد بر مبناي لحن بياني خاصي-ايانتخاب گونة سخن ويژه

ها،  خداحافظي، تبريك پرسي،اي همچون سالم و احوالهاي روزمرهبراي مثال گونه
هاي سالمت، تجارت و مواردي از خواست و تمناها، اطالعات مربوط به حوزه

ها بسته به موقعيت، وضعيت اند؛ زيرا آنها بسيار گسترده و متنوعاين گونه. دست اين
ها اشكالي اين گونه. كنند اجتماعي و روابط مشاركان در ارتباط كالمي، تفاوت پيدا مي

هاي همچنين، اشكالي از گونه. آميز و همچنين خودماني دارند، احترام  بسيار رسمي واال،
ها با  اين(بودن و همچنين محرميت هست سخن با درجات گوناگوني از خودماني

طلبند و ساختار ها هم، لحن خاصي را مياين گونه). اند هاي خودماني متفاوتگونه
هاي واال و رسمي، ويژه گونهها، بهين گونها. ها واجد لحن بياني خاصي است آن

در چنين مقامي، كالم معموالً به گزينش گونة سخن . اندتجويزي و تاحد زيادي ثابت
يكي ممكن است لحني (هاي جزئي لحن بياني  فقط تفاوت. اي محدود استويژه

خود را تر برگزيند؛ يكي هم ممكن است كالم  آميزتر، سردتر يا گرمتر يا احترام خشك
. گوينده را بيان كند) احساسي منظور، عاطفي(تواند فرديت مي) با لحني شاد آغاز كند

اين امر درباب ارتباط . تر كردها را برجستهتوان گونهاما در چنين وضع و حالي هم مي
توان از پرسي را ميشناختي سالم و احوال كالمي معمول است؛ براي مثال شكل گونه

پرسي با فضاي ارتباط خودماني تغيير داد؛ به اين معنا كه احوالفضاي رسمي به 
تواند آزادانه براي اهدافي مشابه اين، شخص مي. كار رود آميز به هزل-ايتأكيدي نقيضه

  .هاي گوناگون با هم بياميزدها را از حوزهگونه
ز ارتباط شفاهي تري اتر و خالقانههاي آزادانههاي استاندارد، گونهبر اين گونه عالوه

هاي  هاي مربوط به صحبتگونه: كالمي وجود داشته است و هنوز هم وجود دارد
وگوهاي  ها، گفتمحفلي درباب موضوعات روزمره، اجتماعي، هنري و مانند اين

وگوهاي خصوصي  وگوهاي خصوصي ميان دوستان، گفت مربوط به ميزگردها، گفت
هاي سخن شفاهي وجود بته هيچ فهرستي از گونهال(ها ميان اعضاي خانواده و مانند اين

اكثر ). ندارد و اصل و اساسي هم وجود ندارد كه چنين فهرستي بر پاية آن استوار باشد
هاي همچون گونه(بنديِ دوبارة آزاد و خالقانه هستند ها پذيراي صورتاين گونه
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عين آفرينش يك نحوي آزادانه و خالقانه،  اما استفاده از يك گونة سخن به). هنري
ها بايست بر آن هاي سخن، مي گونة سخن از ابتدا نيست؛ براي تصرف آزادانه در گونه

  . كامالً تسلط داشت
هاي خاصِ ارتباطي اي دارند، در برخي حوزه بيشتر افرادي كه بر زبان تسلط عالي

آن شناختي مورد استفاده در بينند؛ زيرا آنان بر اشكال گونهخود را درمانده مي
شود كه شخصي كه در برخي بسيار ديده مي. هاي خاص تسلط عملي ندارند حوزه
اي دارد، كسي كه قادر است مقاالت  هاي ارتباط فرهنگي، بر كالم تسلط عاليحوزه

هاي علمي شركت كند، و كسي كه درباب مسائل  پژوهشي را بخواند و در بحث
ي اجتماعي ساكت يا بسيار وگويكند، ممكن است در گفتاجتماعي خوب صحبت مي

طور كلي  مسئله در اينجا مربوط به فقر لغات يا سبك نيست؛ بلكه به. ناشي باشد
وگوهاي اجتماعي،  هاي مربوط به گفتمربوط است به عدم تسلط بر منبع و انبار گونه

كند تا بتواند كالم خود را  آگاهي از كليت گفتار كه به شخص كمك مي نابسندگي و كم
اي بريزد؛ همچنين  ساختيِ ويژهطور طبيعي در قالب اشكال سبكمند و تركيب و بهروان 

دادنِ درست سبب ناتواني براي احضار دقيق كلمات است و قصور در شروع و پايان به
  ). هاي سخن ساده استقبيل گونه البته تركيب و تأليف كالم در اين(سخن 

ها استفاده توانيم از آنتر ميآزادانههاي سخن بيشتر باشد، هرچه تسلط ما بر گونه
امري كه هم (ها بيان كنيم تر فرديت خود را در آنتر و روشنتوانيم كاملمي. كنيم

هاي  تر و با انعطاف بيشتري موقعيتتوانيم دقيق ؛ مي)شدني است و هم الزم
يم طرح كالم توان تر مي نحوي كامل تكرارناپذير ارتباطي را اظهار كنيم؛ در يك كالم، به

  . آزادانة خود را تحقق ببخشيم
بندي  تركيب(فقط از اشكال الزاميِ زبان ملي برخوردار است  بنابراين، گوينده نه

هاي سخن هم هاي گفتاري، يعني گونه؛ بلكه از صورت)واژگاني و ساختار دستوري
فهم هاي سخن براي ها هم اجباري هستند؛ لزوم وجود گونهمند است كه اينبهره

پذيرتر،  هاي سخن دگرگونگونه. هاي زباني استاندازة لزوم صورت دوجانبه، به
گو  ها هم براي فرد سخنهاي زباني هستند؛ اما اين تر و تغييرپذيرتر از صورتمنعطف

سازد، بلكه به او بخشيده ها را نمياهميتي الزامي و تجويزي دارند؛ بنابراين او اين گونه
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اش،  هاي منفرد و خالقانه، هر گفتار واحدي را با تمام ويژگيرو ازاين. شوندمي
هاي زباني دانست؛ از صورت 33ساخت كامالً آزادي توان تركيبوجه نمي هيچ به

كرده فرض مي) شناسان پس از او و بسياري از زبان(سان كه براي مثال سوسور  بدان
 - فردي در كنار دستگاه زبان را به معناي كنشي صرفاً 34است؛ به اين معنا كه گفتار

بيشتر . 35 قرار داده است-اي كامالً اجتماعي و الزامي براي شخص عنوان پديده به
فقط  آنان در گفتار . اند  در عالم نظر چنين موضعي داشته- اگر نه در عمل-شناسان زبان

اند و ديگر اشكال را ديده) واژگاني و دستوري(تركيب منفرد اشكال صرفاً زباني 
  . اند و نه بررسي نه كشف كرده-كندها را تحصيل مي كه گفتار در عمل آن-تجويزي را

نسبت  هاي گفتاريِ تجويزي و بهعنوان صورت هاي سخن، بهناديده انگاشتن گونه
كه (شود؛ همچنين موجب اتخاذ موضعي ثابت، ناگزير به خلط گفتار با جمله منجر مي

شود مبني بر اينكه كالم ما فقط در ساختار مي) نشدهالبته هرگز دفاع پايداري از آن 
  .اند شود كه از پيش به ما بخشيده شدهبندي ميجمالتي ثابت قالب

گزينيم، هدف ما فقط خود آن جمله نيست؛ بلكه اي را برميهنگامي كه جملة ويژه
ليت گفتار، ما از منظر ك. اي را اظهار و بيان كنيمخواهيم از طريق اين جمله مسئله ما مي

بنديِ  گزينيم؛ اين كليت گفتار هم از پيش به تخيل و صورتنوع و گونة جمله را برمي
مسئلة كليت . شود كنندة انتخاب ما مي شخص داده شده است و همين تعيين36واژگانيِ

طرح . كنندگويي رهنمون ميهاي سخن ويژه، ما را در فرايند سخن گفتار، يعني گونه
عنوان يك كل، ممكن است براي اجراي خود فقط نيازمند يك جمله  هيك گفتار، ب

گونة سخن منتخب، . باشد؛ اما ممكن است مستلزم شمار بيشتري از جمالت هم باشد
  . كندها را از پيش تعيين مينوع گفتارها و روابط تركيبي و ساختاري آن

، اين است كه شناسي فراموش شدههاي گفتاري در زبانيكي از داليلي كه صورت
يعني (ها ويژه حجم آن نهايت متنوع و گوناگون است؛ بهها بيساختار تركيبي اين گونه

بنابراين، حجم و . گيرداي تا رمان را دربرميواژهكه از پاسخي تك) طول كالم
هاي سخن  رو، گونه ازاين. هاي سخن شفاهي هست گونه هاي گوناگوني از  اندازه

  .ودندشمارناپذير و نامحد
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ها را از وجه آن هيچ در فرايند ساخت و پرداخت گفتار، هنگام انتخاب واژگان، به
ما معموالً واژگان . گزينيمشان برنمي دستگاه زبان به حالتي خنثي و در وضعيت قاموسي

مايه و لحاظ سبك، درون ويژه از گفتارهايي كه به گزينيم؛ بهرا از ديگر گفتارها برمي
بنابراين، ما واژگان را بر اساس .  يك گونة خاص، با هم مرتبط باشندساختار در حيطة

گونة كالمي، يك صورت زباني نيست؛ . كنيم شان انتخاب مي شناختي هاي گونه مشخصه
بر اساس اين، گونة سخن مشتمل بر . نما از گفتار است بلكه صورتي نوعي و سنخ

هاي سخن، در گونه. ن موجودندنماي معيني است كه در سرشت آهاي بيانيِ سنخ شيوه
گونة سخن متناظر و برابر است با . كند اي كسب ميكلمه كيفيت اظهاري و بياني ويژه

نما و درنتيجه متناظر هاي نوعي و سنخمايه هاي نوعيِ ارتباط كالمي، درونموقعيت
و هاي نوعي است با برخوردهاي ويژه ميان معانيِ واژگان و واقعيت عيني در موقعيت

. پيوندد هاي نوعي به واژگان مي روست كه امكان اظهار و بيان ازهمين. وار ويژهنمونه
اي نيست  واجد همان نيروي اجباري) و لحن متناظر با آن(اين شيوة اظهار و بيان نوعي 

طور كلي،  به. كيفيت تجويزيِ گونه آزادتر است. كنندهاي زباني اعمال ميكه صورت
سازي دوباره هستند؛ گفتاري غمگنانه تر مطيعِ برجستهر و آزادنهت هاي سخن آسانگونه
آميز ساخت؛ اما پيامدش اين است كه چيز جديدي حاصل توان طنزآميز و مطايبهرا مي
  ).آميزنامة طنزبراي مثال وفات(شود مي

واژگان » 37شناختيِفضاي سبك«توان را مي) شناختيگونه(اين گونه بيان نوعي 
اما اين فضا متعلق به خود واژگان نيست؛ بلكه به گونة سخن وابسته . آوردشمار  به

اين نوع اظهار و بيان همان پژواك كليت . كننداست كه واژگان معيني آن را اجرا مي
 و -شناختيِ واژگانطرز بيان گونه. شودانداز ميشناختي است كه در واژگان طنينگونه

هاي سخن كه  غيرشخصي است؛ مانند خود گونه-هاي آنشناخت گونه38گرايانةلحن بيان
  ). هاي نوعي از گفتارهايي منفردند نه خود گفتارهاها صورتزيرا اين(اند غيرِشخصي

ها و هاي عام آنمعاني قاموسي خنثاي واژگان هر زباني ضمانتي است براي ويژگي
توانند حرف  كنندة اين است كه تمام گويندگان زبان خاص ميهمچنين تضمين

همديگر را بفهمند؛ اما كاربرد واژگان در ارتباط كالمي زنده، ذاتاً و همواره منفرد و 
عنوان واژة  به: بنابراين، واژه براي گوينده از سه جهت وجود دارد. محور استزمينه
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عنوان واژة ديگران كه متعلق به شخص ديگري  خنثاي زبان كه متعلق به كسي نيست؛ به
ده از طنين گفتار ديگري است؛ و درنهايت واژة من، زيرا من بر مبناي است و آكن

برم و اكنون هم سرشار از  كار مي اي، همراه با طرح كالميِ خاصي آن را به موقعيت ويژه
 دارد؛ اما باز 39گرايانهدر دو حالت اخير، واژه حالتي اظهاري و بيان. شيوة بيان من است

  .ظهاري در خود واژه موجود نيستكنم كه كيفيت اهم تكرار مي
اين امر گوياي آن است كه چگونه تجربة كالميِ يكه و يگانة هر فردي از راه 

گيرد و پرورانده ارتباط و تعامل هميشگي و پيوسته با گفتارهاي افراد ديگر شكل مي
 وبيش خالقانة جذب عنوان فرايند كم توان تاحدي بهاي را ميچنين تجربه اين. شودمي

عبارتي  كالم ما، به. بازشناخت) نه واژگان يك زبان( واژگان ديگران 40و همانندسازيِ
، انباشته از واژگان ديگران است؛ البته ميزان اين )ازجمله آثار خالقانه(كل گفتارهاي ما 

 و آگاهي از واژگان، متغير و 43 واژگان و ميزان تفكيك42 و خودبودگي41دگربودگي
ع كلمات ديگران، ويژگي عاطفي و اظهاري خود و لحن اين نو. متفاوت است

ها را جذب، جرح و تعديل و براي آورند؛ ما نيز آنهمراه مي داورانة خود را به ارزش
  . كنيمخود برجسته مي

عنوان واحدهايي   واژگان منفرد نه در خود واژگان به44نماييبنابراين، كيفيت حالت
اين امر يا دستاورد : شودعاني اين واژگان ناشي ميطور مستقيم از م زباني است، نه به
هاست، يا پژواك شيوة اظهاري و بياني فرد ديگري است شناختي آن وضع نوعي و گونه

نماي كليت گفتار ديگري گذارانة خاصي، واژه به حالت از منظر ارزش-اصطالح  به-كه
  . شودمبدل مي

ها هم واقف به همديگرند  خودبسنده؛ آناعتنا هستند و نهگفتارها نه به همديگر بي
كنندة ويژگي اين نوع بازتاب دوجانبه، تعيين. نمايندو هم متقابالً همديگر را بازمي

ها و طنين گفتارهاي ديگر است كه از بركت هر گفتاري آكنده از پژواك. هاست آن
ايست پيش از هر گفتاري را ب. شوندبودنِ ساحت ارتباط زباني به هم مرتبط ميهمگاني

در اينجا (هرچيز، پاسخي به گفتارهاي پيشينِ يك ساحت ارتباطي خاص درنظر گرفت 
هر گفتاري گفتارهاي ديگر را ). بريمكار مي ترين معنايش به را در وسيع» پاسخ«

هاست و به هاست؛ مستلزم آگاهي از آنكند و متكي بر آن تكذيب، تأييد و تكميل مي
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بنابراين، هر گفتاري در هر ساحت ارتباط كالمي، . كند ميها توجههر نحوي به آن
ها اشكال اين واكنش. ها به ديگر گفتارهاستها و پاسخآكنده از انواع و اقسام واكنش

طور مستقيم و كامل وارد  گفتار ديگري ممكن است به: گيرندگوناگوني به خود مي
عنوان   وارد شوند كه بهبافت گفتار شود يا اينكه فقط واژگان و جمالت منفردي

توانند  هم كليت گفتار و هم واژگان مي. نمايندگان كليت گفتار ديگري عمل كنند
با (ها را جرح و تعديل هم كرد توان آنحالت بياني بيگانة خود را حفظ كنند؛ اما مي

با گفتار ديگري ). قبيل آميز و كاربردهايي از اينآميز، احترامكاربرد طنزآميز، نفرت
ها و اشارات مايهگفتارها انباشته از نهان. پذير است درجات گوناگوني از تأويل تكرار

 هستند كه براي فهم درست سبك گفتار، بايد به 45وگوييتلويحيِ مبتني بر منطق گفت
در فرايند )  انديشة فلسفي، علمي و هنري(از اين گذشته، انديشة ما . ها توجه كرد آن

گيرد؛ اين فرايند در شود و شكل ميانديشة ديگران زاده ميتعامل و كشمكش با 
ها بازتاب كنند موجود نيستند، بلكه در آناي كه انديشة ما را بيان مي هاي زبانيصورت

  .يابندمي
  اما گفتار فقط با گفتارهاي پيشين مرتبط نيست؛ بلكه در زنجيرة ارتباط كالمي،

دانيم، نقش ديگران براي گفتاري كه خطاب  ميطور كههمان. آيند هم داردروابطي پي
گفتيم كه نقش ديگران كه انديشة من براي . شود، بسيار زياد استها ساخته ميبه آن
، نقش شنوندگان )و حتي براي خود من هم(يابد ها فعليت ميبار، خطاب به آن اول

وينده از همان گ. منفعلي را ندارد؛ بلكه نقش مشاركان فعالي در ارتباط كالمي دارد
بيني عبارتي، كليت كالم در پيش به. گويانه داردآغاز، انتظار پاسخ و فهمي فعال و پاسخ

  .شودچگونگي رويارويي با اين پاسخ ساخته و پرداخته مي
بودنِ آن به جانب كسي است؛  گفتار، همان كيفيت معطوف) و زاياي(نشان اساسي 

ب تفاوتشان با ديگر واحدهاي داللتگر زبان، سب گفتارها به.  آن46پذيرييعني خطاب
اند و متعلق به كسي و خطاب به كسي  كه غيرشخصي-يعني واژگان و جمالت

ويژه سبك گفتار به كساني ساختار و به. آورنده دارند و هم مخاطب هم پديد-نيستند
شود؛ همچنين بازبسته است به ها گفته ميوابسته است كه گفتار، خطاب به آن

مخاطب ممكن است مشارك . از مخاطبانش) نويسنده(چگونگي درك و تصور گوينده 
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وگويي روزمره باشد و يا ممكن است متخصصاني متمايز در و طرف صحبت در گفت
وكم متمايز، جماعتي قومي،  هاي ويژة ارتباط فرهنگي، جماعتي بيشبرخي حوزه

ر، هواداران و دشمنان، اشخاص فرودست يا فرادست، آشنا و فكمعاصران، گروهي هم
تمام . همچنين مخاطب ممكن است ديگريِ ناآشنا و نامعيني باشد. يا بيگانه باشند

اي از ارتباط كالمي، درك و دريافت عامي از مخاطبانشان هاي سخن، در هر حوزهگونه
  . دآوردارند؛ همين امر آن گفتار را به شكل يك گونه درمي

اي ادراكي و دريافت مخاطب را از سخن زمينههنگام سخن گفتن، من همواره پيش
ها و اعتقادات دامنه و گسترة آشنايي او با موقعيت كالمي، نگرش: كنمخودم لحاظ مي

هاي او، و اينكه آيا او ها و ناسازگاري، همدلي)از منظر من(هايش  داوري او، پيش
كنندة  اط فرهنگيِ موردنظر دارد؛ زيرا تمام اين موارد تعييناي از حوزة ارتب شناخت ويژه

همچنين اين مالحظات گونة سخني را معين . دريافت تأثيرپذيرِ او از گفتار من هستند
كنندة گزينشِ تمهيدات گزينم و تعيين كنند كه من براي گفتار خود برمي مي

ي زباني من هستند؛ يعني كنندة انتخاب ابزارها ، و درنهايت، تعيين47ساختي تركيب
اي از  ، گروه ويژه پسندـ تخيليِ عامه براي مثال، مخاطب ادبيات علمي. سبك گفتار من

زمينة ادراكي خاصي هستند؛ مخاطب ادبيات تعليمي خوانندگان است كه داراي پيش
نوع ديگري از خوانندگان است؛ و مخاطب اثر پژوهشي خاص نيز گروه كامالً متفاوتي 

و همچنين ) زمينة ادراكي اوپيش(در چنين مواردي، لحاظ دانستن مخاطب . است
ها  تمام اين: ملحوظ داشتن تأثير مخاطب بر ساخت و پرداخت گفتار، بسيار ساده است

  .منحصرند به گسترة آگاهي و شناخت ويژة مخاطب
موجود و (تا شخص نحوة نگرش گوينده را به ديگري و گفتارهاي 

شمار نياورد، نه از گونة سخن و نه از سبك كالم درك درستي   او را به)شونده بيني پيش
طرفي كه تأكيد بليغشان بر خود هاي بيانيِ عيني و بي حتي سبك. نخواهد داشت

رسد كه از مالحظة ديگري آزاد باشند نيز بر درك و دريافتي   نظر مي موضوع است و به
  . از مخاطب خود مبتني هستند

اينكه گوينده (ت، مسئلة چگونگي درك و دريافت از مخاطب كالم در تاريخ ادبيا
هر . اهميت وافري دارد) يا نويسنده چگونه درك و تصوري از مخاطب داشته است
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اي، و هر گونة ادبيِ مربوط به يك   هنري- اي، هر جريان ادبي و هر سبك ادبي دوره
ود است؛ يعني درك و دوره يا جرياني، حاكي از درك و دريافت از مخاطب ادبي خ

هاي مربوط  بررسي تاريخي دگرگوني. دريافتي از خواننده، شنونده، طرفداران يا عامه
منظور پيشبرد  اما به. هايي رسالت مهم و جذابي استبه چنين درك و دريافت

  . لحاظ نظري روشن باشد ترِ آن، تشريح خود مسئله بايد بهثمربخش
هاي ثانويه، در مقام يك كل،  اثر مربوط به گونه48ترينترين و فراتركيبيپيچيده

اي واقعي و مخاطباني واقعي دارد كه گفتار واقعي و يكپارچة واحدي است كه نويسنده
پذيري، يعني ويژگي بنابراين، خطاب. نويسنده همواره درك و تصوري از او دارد

بدون آن، معطوف بودن گفتار به جانب كسي، مشخصة اساسي و زاياي گفتار است؛ 
پذيري مفروض بر اشكال خطاب. تواند وجود داشته باشد گفتار نه وجود دارد و نه مي

اند از عوامل  هاي گوناگون از مخاطب نيز عبارتعام گوناگوني است و درك و دريافت
  . هاي سخنكنندة گونه سازنده و تعيين

در اين است ) نهاي سخو گونه( با گفتارها - واژه و جمله-تفاوت واحدهاي زباني
اين واحدها نه . بودن به جانب كسي هستندبودن و خطابكه فاقد ويژگي معطوف

ها فاقد هر نوع ارتباط با بر اين، آن عالوه. متعلق به كسي هستند و نه خطاب به كسي
اگر واژه يا جملة منفردي معطوف يا خطاب به . اند ديگر گفتارها و واژگان ديگران

ضع، ما گفتار كاملي داريم كه مشتمل بر يك جمله يا يك واژه كسي باشد، در اين و
. پذيري در واحد زباني نيست، بلكه در گفتارهاست در اين مقام، امر خطاب. است
اش را از طريق كليت گفتار، پذيري اي كه در يك بافتار قرار گرفته باشد، خطابجمله

  . 49كند سازندة آن، كسب مي) يا عنصر(عنوان بخش  به
  
  هانوشتپي

1. "the problem of speech genres" 
2. M. M. Bakhtin, Speech Genres and Other Late Essays, Trans. Vern W. 

McGee, Eds. Caryl Emerson & Michael Holquist (Austin: University of 
Texas Press, 1986) 

3. David Duff, Modern Genre Theory (Harlow: Longman, 2000) 
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شـناختي و   آينـديِ عملكردهـاي زبـان     صـورت مختـصري از ارجـاع بـه هـم          » وحدت زبان ملـي    «.12
بنابراين، مثال جالبي است كه منظور بـاختين از         . شناختيِ مشترك در بين يك سرزمين است        فرازبان

  ]. ويراستار انگليسي[آن وحدتي باز است 
 

13. compositional 
14. utterances 
15. speech genres 
16  . heterogeneity 
17. Vosslerians 

 زبـان يعنـي  ). la parole( و گفتـار  )langue( سوسور مبتني اسـت بـر تمـايز ميـان زبـان       آموزة.18
هـر نـوع   كننـدة   اي تجـويزي تعـين  گونه بسته كه بههاي مرتبط و هم ها و صورت  دستگاهي از نشانه  

هـا و مـوارد    نمونه گفتار هم يعني  . شناسي هستند ها موضوع اصلي زبان     كنش گفتاري است و همين    
شـناس   شناسـي كـه روان   اي است بـه مكتبـي روان  در اينجا، اشاره» رفتارگرايان«. منفرد كاربرد زبان  

هـاي  ايـن مكتـب بـر مبنـاي واكـنش         . م بنيـاد نهـاد    1913واتسون آن را در سال      . بي. هاروارد جي 
. هاي بيروني، به دنبال توضيح رفتارهاي انساني و حيـواني بـود           پذير به محرك  پذير و اندازه  مشاهده

شناختي به محركـي بيرونـي اسـت، ارزش امـر     اش بر اينكه رفتار، پاسخي روان   واتسون با پافشاري  
پذير  حتي اگر مشاهده   -رواني را   او فرايندهاي روحي  . كاوي و مفهوم خودآگاهي را انكار كرد      درون
. تي جسماني تصور مي كرد؛ بنـابراين در نظـر او، انديـشه، گفتـاري نـاملفوظ اسـت                  حركا -نباشند

شناسي توصيفيِ آمريكايي هست كه     شناسي رفتارگرا و مكتب زبان      ارتباط محكمي ميان مكتب روان    
شناس برجسته، فرانس   گرا را مردم  اين مكتبِ موسوم به مكتبِ توصيف     . كندباختين به آن اشاره مي    

همانندي اين مكتب با رفتارگرايان بر تأكيد آن . بنياد نهاد) مFranz Boas) (1858-1942(بوآس 
ها و مقوالت مربوط به ساختار زبان سنتي،          فرضبر مشاهدات دقيق مبتني است؛ چيزي كه در پيش        

  ]. ويراستار انگليسي[شد مسلم انگاشته مي
واژة ايـدئولوژي در اينجـا بـه        . آن خلـط كـرد    را نبايد با كاربرد سياسي      » ايدئولوژي« در اينجا واژة     .19

شناختي است كه مـشتمل     به اين معنا، ايدئولوژي عنصري نشانه     . هاستمعناي نظام عقايد و انديشه    
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اش را عيـان    گفتماني ايـدئولوژي گوينـده    / هر واژه . ها در جامعه و تاريخ    است بر تبادل عيني نشانه    
و هر گفتاري يك واحـد ايـدئولوژي   ) ideologue(وگ  اي يك ايدئول  بنابراين، هر گوينده  . كندمي

)ideologeme ( ويراستار انگليسي[است   .[  
20. genre 
21. compositional 

 .A. N(گوزديف . ان. هاي زباني را ايهاي ضعيف، مبهم و مجعولي از سبكبندي چنين طبقه.٢٢

Gvozdev (وسيشناسي زبان رمقاالتي در باب سبك در كتابي با عنوان)  ،15-13: 1952مسكو (
هاي  هاي سنتي در باب سبكها بر تحليل غيرانتقاديِ ديدگاهبنديبيان كرده است؛ تمام اين طبقه

  .زباني متكي هستند

شناسي بر دستور زبان هيچ اشتراكي ندارد؛  ديدگاه ما با نظرگاه واسلرين دربارة اولويت سبك.٢٣
 .كند ميمباحث بعدي ما اين امر را كامالً روشن

24. conversational-dialogical 
25. dialogization 
26. partner-interlocutor 
27. work 
28. work-utterances 
29. construction 
30. Molière's Monsieur Jourdain 

هاي دستوري  همان واژه، جمله و صورت)forms of language(هاي زباني  منظور از صورت.٣١
 ].سيمترجم فار[است 

32. language forms 
33. completely free combination 
34. la parole 

در يـك   . عملي قـصدي و عقالنـي اسـت       . گفتار كنشي فردي است   «گويد   دربارة گفتار مي   سوسور. 35
هـاي زبـاني    تنظيماتي كه گوينده بـر مبنـاي رمزگـان        . 1: كنش ما بايد ميان دو امر تمايز قائل شويم        

فرايندي رواني كـه بـه گوينـده اجـازة اظهـار و بيـان آن                . 2كند؛  شة خود استفاده مي   براي بيان اندي  
 McGraw-Hill, Course in General Linguistics :ك. ر» .دهـد تنظيمات و تركيبـات را مـي  

(New York, 1966), p. 14.   
هايي موسـوم   رتهاي زباني، صو    بر صورت   بنابراين سوسور اين واقعيت را ناديده گرفته است كه عالوه         

  . كنندهاي زباني را تنظيم ميهاي سخن هست كه اين صورتبه گونه
36. speech imagination 
37. stylistic aura 
38. expressive intonation 
39. expressive 
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40. assimilation 
41. otherness 
42. our-own-ness 
43. detachment 
44. expressiveness 
45. dialogic overtones 
46. addressivity 
47. compositional devices 
48. ultra-composite 

مثابة گفتارهايي كامل عمـل       هايي از جمالت امري و پرسشي به      شود كه بنابه قاعده، گونه    يادآور مي . 49
  ).هاي سخن مطابقت دارندبا گونه(كنند مي
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