بررسي اهميت بافت در پژوهشهاي ادبي
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چکيده
بافت زمینة زبانی ،محیطی ،زمانی و مكانی است که متن در آن آفریده ،درك و تفسیر میشود.
متن بدون بافت ناقص است .واژه یا عبارت در هر بافت معنایی متفاوت با همان واژه در بافتی
دیگر دارد .همچنین ،بسیاری از استعارهها ،کنایهها و طنزها به سبب عدم دریافت بافت واقعی
مورد نظر نویسنده نایافته مانده یا درست دریافت نشدهاند .بافت در بالغات سنتی با نامهای
«سیاق کالم»« ،مقتضای حال»« ،شأن نزول» و ...معرفی شده است ،و در زبانشناسی در مبحث
تحلیل گفتمان ،همگام با مباحث زبانی پیش رفته است.
در این پژوهش تالش شده است به این پرسشها پاسخ داده شود :بافت چیست؟ از چه رو
بررسی بافت در متن ضرورت دارد؟ تقسیمبندیهای بافت کدام است؟
بافت بر دو نوع زبانی و غیرزبانی است .بافت زبانی فضایی است که جمله در آن قرار
گرفته است و با توجه به قبل و بعد آن فهمیده میشود .بافت غیرزبانی بافت فرهنگی و بافت
موقعیت است و همة عوامل برونزبانی را دربرمیگیرد که متن با آنها فهمیده میشود .در هر
بخش از مقاله ،کوشش شده است به نقش گونههای بافت در تحلیل متن و نقد ادبی اشاره
شود.

مقدمه
آنچه امروز در زبانشناسی به نام «بافت» شناخته شده است و ما در شناخت و بررسیی
بهتر متن به آن نیز نیاز داریم ،تقریباً معادل «شیأن نیزول»« ،اسیباب نیزول» و «مقیام» در
فرهنگ مسلمانان و «مقتضای حال» در ادبیات فارسی است .در قدیم ،چیه در فارسیی و
چه در عربی ،علم بالغت یكی از علوم بسیار مهم بود کیه شیاخهای از آن بیه مقتضیای
حال مخاطب سخن گفتن مربوط بود .بالغت به معنای ایراد غیرمستقیم جملهها به قصید
تأثیر بیشتر کالم بود ،مثالً ما هنگام تسلیت از واژهها و عبارتهای خاص این موقعییت ،و
برای تهنیتگویی از عبارتهای دیگری بهره میبریم.
0
شاهد قدمت این مباحث کتاب معروف ارسطو ،بوطیقا  ،و توجه او به متن سخنرانی
به علت رواج آن در یونان باستان است« .رتوریك» هنر گفتن بیه نحیو میؤثر ،و بعیدها،
علم بررسی اصول و قوانین نوشتن به گونهای مؤثر ،معنیا شید و از آنجیا کیه در یونیان
مردم هنگام طرح دعاوی خود در دادگاهها به فن خطابه و سخن تأثیرگذار بسیار توجیه
می کردند ،دیری نگذشت که رتوریك به یكی از موضوعهای مهم علمی آن زمان تبیدیل
شد.
مسلمانان نیز به لحاظ اهمیت معنا و شأن نزول آیات به مقتضای خویش به بررسیی
این موضوع پرداختند (شمیسا .)994-993 :9339 ،در فارسی نیز از قدیم بر سخن گفتن بیه
مقتضای حال تأکید شده است .صاحب انوارالبالغه مقتضای حال را سخن گفتن میتكلم
به «وجه مخصوص» دانسته است و کالمی را که بدون تأکید بر شرایط گفته شده اسیت،
فاقد بالغت دانسته است ( 20 :9374و .)23نویسنده بر این باور است که انسان بیه اعتبیار
مقامات متفاوت و حاالت مختلف ،متفاوت سخن میگوید یا معنای خاصی را میسازد.
از معاصران ،شمیسا زمینة اثر ،فحوای کالم و سیاق کیالم ،همیه را معیادل Context
آورده است که متن با توجه به این زمینه ،قراین و اشارات آن فهمییده مییشیود (:9332
 .)340متن در فضا و حال و هوایی خاص معنای دقیق خود را دارد ،اما ممكن اسیت در
فضایی دیگر معنایی دیگر داشته باشد .همچنین ،گیاه معنیای ییك واژه را بیا توجیه بیه
فحوای جمله ،یعنی در بافت درمیی ییابیم .او اهمییت زمینیة میتن (بافیت) در بحثهیای
سبك شناختی را مورد توجه قرار داده است ،مثالً تفاوت اصیطالحات پزشیكی در میتن
ادبی یا در متنی پزشكی ،و اینكه ممكن است در اولی ویژگی سبكی اثر باشد .صلحجیو
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تصریح کرده است که بافت همان فحوای کالم و مقدمهچینی برای رساندن پیام اسیت و
اگر بافت همانگونه که شكل گرفته است با پیام فرستاده و دریافت شیود ،کیالم در اوج
بالغت خواهد بود ( .)97 :9339باطنی میگویید« :بافیت شیبكة روابطیی اسیت کیه بیین
صورت (دستور و واژگان) و جهان بیرون وجود دارد ،و در حقیقت ،معنی خارجی زبان
را تشكیل میدهد» .پس او محیط را وقایع ،اشیا و پدیده های جهیان بییرون و برداشیت
انسان از آنها توصیف کرده و خصوصیات آن را پیچیده و بییشیمار دانسیته اسیت ،امیا
هنگام استفاده برای گزارش دادن از محیط به تمام خصوصیات اشیاره نمییشیود ،بلكیه
انسان برخی از آنها را برمیگزیند و بقیه را نادیده میانگارد .مجموعة ایین خصوصییات
معنی خارجی زبان را به وجود مییآورد .در نتیجیه ،بافیت «انتیزاع خصوصییات مخیّیر
محیط و تنظیم آن در هر شبكه» است .به دیگر سخن ،بافت اصطالح فنی معنی خارجی
زبان است و زبان به آن همچون جزئی نیاچیز از همیة خصوصییات پیچییده در جهیان
اشاره میکند .او سپس فعل «رفتی» را مثال میآورد و آن را دارای خصوصییات پیچییده
و متنوع میداند که در فارسی تنها تعدادی از آنها عرضه میشود؛ مانند «رونده ییك نفیر
بوده است ،نه بیشتر»« ،رونده مخاطب است ،نه غایب»« ،فعیل در گذشیته انجیام گرفتیه
است» و «عمل انجامشده حرکت از محل نزدیك به دورتر بوده است» (.)33-32 :9332
با این حال ،در تحقیقات ادبی معاصر به این موضیوع کیم پرداختیه شیده اسیت .در
زبانشناسی نقشگرا و معنیشناسی شناختی به بافیت بیشیتر پرداختیه شیده اسیت .ایین
زبان شناسان مطالعة معنی را بدون در نظر گرفتن محیطی کیه کیالم در آن آفرییده شیده
است ،ناممكن می دانند؛ زیرا درك کلیت متن با دریافت بافت محقق میشیود .بیه بیاور
الینز ،تعریف بافت باید آنقدر جامع باشد که شامل تمام خصوصیات پیرامتنیی میؤثر در
پیوستگی ،استحكام و هماهنگی متن باشد ( .)350 :9333هر چنید هنیوز چنیین تعرییف
جامعی با این کارآمدی از بافت عرضه نشده است.
درك و تفسیر متن کم و بیش به زمینة آن وابسته است .همچنین ،آنچه قبل و بعد از
عبارت یا حتی پارهای طوالنی از متن بیاید ،بافت آن نامیده میشود که بیه درك معنیای
ویژة یك کلمه یا عبارت کمك میکند .معنای بافتی معنایی است که عنصیری زبیانی در
یك بافت کسب می کند؛ معنای واژه یا عبارتی در یك بافت متفیاوت بیا همیان واژه در
بافتی دیگر است .باورهای افراد دربارة جهان و نظرهای شخصی آنها در متن مشیارکت
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می جوید .فرهنگ باورهای آنها را تعیین میکند و حضیور بیاور آنهیا در میتن بافیت را
تعیین می کند ،اما بیشتر سخنان (بالفعل یا بالقوه) دامنیة گسیتردة تفسییری دارنید (الینیز،
.)07 :9333

با این مقدمات محقق ادبی باید همواره با چنیین دییدگاهی در میتن ادبیی و صینایع
بالغی ،به ویژه هنگام تفسیر استعارهها و کنایهها ییا درییافتن معنیای ایهامهیا و ابهامهیا
بنگرد؛ زیرا نویسنده برای گزینشهای واژگانی ،خواسته یا ناخواسته ،به فرهنگ ،مسائل و
مردم جامعة خویش نظر دارد .چنین درنگریستنی گاه با دشواریهایی همراه اسیت ،زییرا
گاه نویسندگان در تكثر معنای بافتی میکوشند یا بیه سیبب گذشیت قرنهیا و تغیییرات
اجتماعی ی سیاسی و فرهنگی خواننده نمیتواند با بافت زمان نویسنده ارتباط برقرار کند
و حتی از درك معنای واقعی و همهجانبة برخی واژگیان درمییمانید ییا بیه آن معنیایی
میبخشد که در بافت متن در زمانة مؤلف معنی بسیار متفاوتی داشته است.
در واقع ،بافت در پس پرده به محیط ،شرایط یا بستر یك رخیداد ییا گفتگیو اشیاره
می کند و به همین دلیل کشف آن زمانی دوچندان میطلبد .حتی نقیش طیرفین گفتگیو،
اهدافشان ،مشخصات زمانیی مكانی ،فضا و صحنه ،که ممكن است با واژهها بیان نشیده
باشد ،جزو بافت دانسته می شوند .در متونی که اساس آنهیا گفتگیو اسیت ،درك بافیت
بخش مهمی از درك متن را در پی دارد .چه بسا بسیاری از متون ادبی ما با این ابزار بیه
گونة دیگری فهمیده شود یا معناهیای دیگیری بیه آن افیزوده شیود؛ ماننید حكایتهیای
گلستان سعدی ،متون معاصر مانند انواع داستان (داستان کوتیاه ،رمیان و )...و نییز شیعر
شاعرانی چون فروغ فرخزاد ،احمد شاملو و اخوان ثالث.
گاهی خواننده با ذهنیت پیشین خود بافتی را از جمله یا عبارتی دریافت مییکنید و
مطابق آن به تفسیر جمله یا عبارت میپردازد و این چنین چیزی غییر از میراد نویسینده
میفهمد ،ی عنی نویسنده قصد القای برخی مفاهیم و مطالیب را نیدارد ،امیا خواننیده ییا
مخاطب با فضای فكری خود از داللتهای مجموعة الفاظ ،حاالت متكلم یا شخصییتها و
فضای کالم چیزهایی دیگر درك می کند .به دیگر سخن ،گاه بافت نویسنده غلبه مییابد
و گاه بافت خواننده (نصری .)25 :9339 ،گاهی نیز نویسنده بافتی را به وجود مییآورد تیا
عالوه بر آنچه نوشته است ،چیزهایی دیگر نیز از آن دریافت شود؛ مثل لحن شادی ،غم
یا عصبانیت .در ادبیات به کارگیری امكانات خلق چنیین بیافتی بیه هنرمنیدی نویسینده
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بستگی دارد که بافتهای فرهنگی متفاوت را به بافتی واحید و نزدییك بیه میتن خیویش
مبدل سازد تا تأیید خوانندگان را کسب و آنها را با متن همسو کند.
با اندکی تأمل می توان دریافت که همة مشخصههای موقعیتهای اجتماعی جزو بافت
نیستند .شاید قد ،وزن ،رنگ چشمها یا داشتن گواهینامة رانندگی اهمیتی نداشیته باشید،
اما جنسیت ،سن ،طبقه ،تحصیالت ،موقعیت اجتماعی ،قومیت و حرفیة طیرفین گفتگیو
معموالً از موارد تعیین کنندة بافیت هسیتند .نییز ممكین اسیت عالییق شخصیی ،ماننید
عالقه مندی به سینما ،تئاتر و ...تأثیر کمتری داشته باشند ،اما روابط اجتماعی ،دوست ییا
دشمن بودن ،قدرت داشتن یا نداشتن ،غالب یا مغلوب بودن بسیار مهمتر است .فضیا و
صحنة موقعیت نویسنده معموالً مكان و زمان را نیز دربرمی گیرد ،برای مثال در گلسیتان
هنگام پروردن شخصیتها در داستان خصوصیات جزئی افراد کمتر توصیف شیده اسیت،
و به جای آن ،ویژگیهای کلی و اجتماعی شخصیتها ،ماننید شیغل ،سین ،مییزان قیدرت
اجتماعی ،جنسیت یا روزگار حكومتی خاص و پادشاهی شناختهشده برجسته شیدهانید
تا در فضایی اندك بافت ثابتشده برای خوانندگان متفاوت معنایی واحد داشته باشد.
خصوصی یا عمومی بودن ،رسمی یا غیررسمی بودن موقعیتهیایی کیه در مكانهیایی
مانند دادگاه و بیمارستان برای شخصیتها در مقامهای مختلف در نظر گرفته میشود ،کیه
گاه نوع استفاده از افعال یا ضمایر را جهت میدهند ،همه و همه میتوانند تعییینکننیده
باشند ،مثالً ممكن است گاه سخنان یك پزشك یا معلم در فضای غیر از اتیاق عمیل ییا
کالس درس نامفهوم بنماید .نویسنده بر اساس اهداف خود میتوانید بیا پررنیگ کیردن
فضاها ،تصویرها و کلمات در دریافت بافت صحیح به خواننده کمك کند:

D
I

S
f

v
i
h

c
r

بچهام هی ناراحتی میکرد و من داشتم خسته مییشیدم .از بیس سیؤال مییکیرد،
حوصلهام را سر برده بود .دو سه بار گفت« :پس مادل چطول سیدس؟ ماسیین کیه
نیومدس! پس بلیم قاقا بخلیم ».و من باز هم بیرایش گفیتم کیه حیاال خواهید آمید
(آلاحمد.)02 :9332 ،

A

در این نمونة کوتاه از داستان بچة مردم ،نویسنده با آوردن کلمات شكسیته ،درسیت
به شیوة زبان کودکانه ،فضای بسیار روشنی از گفتگوی مادر و فرزند نمایانده اسیت .بیا
این ترفند کلماتی که در فضایی غیر از این بافت کامالً نامفهوم مینماید (مانند «سُیدِس»
به جای «شد») ،خود تقویتکننده و تثبیتکنندة بافتی مشخص در ذهن خواننیده اسیت.
همچنین ،نویسنده میتواند با کمرنگ کردن فضاها و تصویرها شیرایطی بیهوجیود آورد
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که دست خواننده برای ساختن بافتهایی مطابق با شرایط ذهنی خود ،بازتر باشید؛ ماننید
داستانهای بوف کور و سه قطره خون اثر صادق هدایت .در این شرایط تخیل و اوضیاع
فكری و اجتماعی خواننده در ساختن بافیت همكیاری مییکننید« :حضیور میرگ همیة
موهومات را نیست و نابود می کند .ما بچیة میرگ هسیتیم و میرگ اسیت کیه میا را از
فریبهای زندگی نجات می دهد ،و در ته زندگی ،اوست که ما را صدا میزند و به سیوی
خودش میخواند» (هیدایت .) 31 :9370 ،در ایین سیطرها نویسینده در تمهیید بخشیی از
داستان از مفهوم مرگ استمداد میطلبد که امیری رازنیاك اسیت و همیواره بیر سیر آن
اختالفنظر بوده است ،اما در بافتی مبهم و کلی از آن سخن گفتیه و نظیر خیود را وارد
نكرده است؛ بدین ترتیب ،ذهن خواننده با دیدن واژههایی مانند «ته زنیدگی»« ،نجیات»،
«نابود» و «به سوی خود خواندن» بافتی مطابق با اوضاع فكری و حتیی اعتقیادی و نییز
تجربههای شخصی خود میسازد.
ابزار و وسایل میتوانند از بافتهای نمادین باشند ،مانند اونیفرمهیا ،پرچمهیا ،مبلمیان
مخصوص ،ابزار کار ،همچیون چكیش قضیاوت و ....چنیین نمادهیایی اگرچیه بخیش
انكارناپذیر موقعیت اجتماعیاند ،فقط زمانی که به طور نظاممند در میتن حضیور داشیته
باشند ،جزء مهم و معرّف بافت دانسته میشوند .گیاهی حتیی تلفین ییا رایانیه بخشیی
جداییناپذیر از یك متن است .هر شیء زمانی جزو بافیت اسیت کیه در سیازمان میتن
نقشی بازی کند« .معنی زمانی خلق میشود که نشانهای در یك بافت خاص قرار گیرد».
این تعریف هم در مورد نمادهای تصویری صدق میکنید و هیم در میورد زبیان (بلیور،
 .)950 : 0227بسیاری از نمادها در متون عرفانی یا عناصر داستان در داستانها با اسیتمداد
از همین ویژگی بافت ایجاد شده است:
«اینجا
وضعیت خطر گذرا نیست
آژیر قرمز است که مینالد
تنها میان ساکت شبها
بر خواب ناتمام جسدها( »...امینپور.)9372:09،
در این قطعه از شعر «شعری برای جنگ» ،آژیر قرمز جزء مهم و معرّف بافت اسیت.
شاید در متنی جز این چنین نباشد ،اما در این بافت این کلمه ،هر چند تبیدیل بیه نمیاد
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بررسي اهميت بافت در پژوهشهايادبي

شده است ،برای همة خوانندگانی که در دهة شصت شمسی در اییران بیودهانید ،کیامالً
رسانندة معناست.
روابیط غیرکالمییی معنییادار ،چیون اشییاره ،حرکییات صیورت و بییدن میییتواننیید در
رویدادهای متنی نقش داشته باشند .برخی از آنها ممكن اسیت بیا کیالم همیراه باشیند،
مانند حالت بدن و دست هنگام قسم خوردن یا سالم نظامی یا دعای مسیحیان .اینهیا در
فهم بافت اهمیت دارند.
تبیین معنای تلویحی ،تفسیرها و پیش فرضها دربارة متن و طرفین گفتگو بیر مسیلم
انگاشتن دانش طرفین گفتگو دربارة آنها مبتنی است .به همیین دلییل ،بیا هیر نشیانه میا
هدفی خاص را به انجامدهندة یك عمل نمیادین نسیبت مییدهییم ،یعنیی نشیانههیا را
– بهشرط آشنایی با آنها -نوعی ویژگی بافتی قلمداد میکنیم ،مثالً برای فهیم سیخنرانی
نمایندة مجلس یك جامعه آگاهی از باورهای آن جامعه و شناخت فرهنگ آن جزئیی از
بافت است که ما را یاری خواهد کرد ،هر چند سخنان او را توضیح نمیدهد.
فهم بافت یا بافت کاوی چندان ساده نیست ،چون عینی نیست .افراد آن را میفهمند،
میسازند یا تفسیر و در ذهن خود خلق می کنند .عالوه بر این ،با خلیق فضیا ییا تغیییر
واژگان ثابت نمیماند ،بلكه آن هم متغیر و انعطافپذیر است (ون داییك.)927-17 :9112 ،
افزون بر آنچه ذکر شد ،بافت مؤلفه هایی دارد که محیدودة نظیری آن چنیدان مشیخص
نیست و بررسی آن در این مقال نمی گنجد .بر اساس تعریفهایی که از بافیت بییان شید،
می توان آن را به دو بخش بافت زبانی (درونزبیانی) و بافیت غیرزبیانی (بیرونزبیانی)
تقسیم کرد.
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بافت زبانی  ،شامل همة اطالعاتی است که در چارچوب زبان است .محیطی کیه جملیه
در آن قرار گرفته است و بدون در نظر گرفتن محیط خارج از زبیان فهمییده مییشیود،
بافت زبانی آن است .واحدهایی که در همنشینی با هیم ایین زنجییرة گفتیار را تشیكیل
میدهند« ،همبافت» نامیده می شوند .تعبیر هر جمله از کالم به قبل یا بعد از آن محیدود
می شود ،و در واقع ،به وسیلة همبافت خود فهمیده میشود و هیر دو در هیم تنییدهانید
(مختاری 42 : 9377 ،و .)45
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به تفاوتهای واژة «والیت» در دو نمونه از متون کهن فارسی توجه کنید کیه بیه میدد
کلمات و جمله های قبل و بعد خود دو معنای کامالً متفاوت را در بر دارند« :یكیی را از
ملوك عجم حكایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذییت
آغاز کرده؛ خلق از مكاید ظلمش به جهان برفتند .چون رعیت کم شید ،ارتفیاع والییت
نقصان پذیرفت و خزینه تهی ماند( »....سعدی« .)43 :9377 ،یكی آمد کیه میرا ادب طعیام
خوردن بیاموز ....گفتم من نگویم که بخور .مرا آن والیت نباشید ،آن والییت خیدای را
باشد که گوید این رنج من دادهام به تو ،هم من بردارم این رنج را .خدای میرا علیم داده
است که این دلیری نكنم( »...شمس تبریزی.)353: 9335 ،
به غیر از جملة اول ،مفهوم همة جملههای تشكیلدهندة متن با عبارتها ،جملیههیا و
متون قبل و بعد از خود مرتبط است و درك آنها به یكدیگر وابسته است و اهمیت آنهیا
در معنا بخشیدن به متن است (یول و بیراون .)24 :9131 ،در آمیوزش سینتی فارسییزبانیان
برای فهم سخن همیشه به اصطالح «توجه به پس و پیش» جمله یا واژه تأکید مییشیده
است .واژة «حالجی» با توجه به بافت زبانی خود در این متن معنای مشخص دارد« :در
قرن چهارم ،یعنی دورة شكوفایی علوم در عالم اسالم ،کتابی نبود که دانشیمندان اییران،
هند یا یونان نوشته باشند و مسلمانان آن را ترجمیه ،شیرح و حالجیی نكیرده باشیند».
بی توجهی به بافت زبانی در خالصه کردن متون ،مطالعه و فهم متون آموزشی یا ادبیی-
تاریخی ،ابیات موقوفالمعانی و منظومهها یا کتابهایی با حكایتهای فرعی تیو در تیو بیه
اشتباهات فراوان و فاحش میانجامد و گاه فهم اصل و لُبّ مطلب را مختل میکند.
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بافت غيرزباني
در مقابل بافت زبانی ،بافت غیرزبانی وجود دارد و مقصود از آن محیط خیارج از زبیان
است که می تواند در معنای متن تأثیر گذارد و حتی وضعیتی به وجود آورد کیه معنیای
جمله عكس معنای همان جمله در بافت زبانی باشد؛ مانند دو جملة «هوشینگ ریاضیی
 0گرفته است» و «هوشنگ خیلی باسواد است» که جملة دوم عكیس جملیة اول معنیی
میدهد (مختاری .)45 : 9377 ،بررسی متن بر اساس بافت غیرزبانی مستلزم تحلییل آن بیه
همراه بافت زبانی متن است که اشخاص ،اشیا ،زمان ،مكان و ...را دربرمیگیرد.
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بافت غیرزبانی در دو بخش بافت فرهنگی و بافت موقعیت 2بررسی میشود .بافیت
فرهنگی زمینهای وسیعتر از بافت موقعییت اسیت .در واقیع ،بافیت موقعییت در قیالبی
بزرگتر معنا می شود که همان بافت فرهنگی است ،زیرا باورها و داشیتههیای فرهنگیی
است که موقعیت به معنایی خاص را میسازد و به کمك ایین هیر دوسیت کیه محییط
غیرزبانی متن شكل میگیرد.
در برخی متون ادبی ممكن است دریافت بافت موقعیت بسیار دشوار باشد .این کیار
در متونی که قرنها از زمان نوشتن آنها گذشته ،دشوارتر اسیت .بییتردیید ایین از ارزش
ادبی کار نمیکاهد ،اما دانستن بافت قطعاً فهم مخاطب را بیشتر خواهید کیرد و معنیایی
نزدیك به نظر نویسنده یا معناهای دیگری متفاوت با فهم مخاطب خواهد داشت .با این
دیدگاه کافی است به طنزهای عبید زاکانی ،جهانگشای جوینی یا چرند و پرنید دهخیدا
بپردازیم .گویا همین تعریف از بافت را مسلمانان در قالب اصطالح «شأن نزول» و ...بیه
طور خاص استفاده میکردهاند.
در میان زبانشناسان تا قبل از اینكیه مالینوسیكی ( 9120-9332م) ایین اصیطالح را
گسترش دهد ،تعریفی که از بافت وجود داشت ،همان بافیت زبیانی بیود .مالینوسیكی،
مردمشناس لهستانی االصل ،کار خود را از متون بومیان جزایر اقیانوس آرام آغیاز کیرد و
به این نتیجه رسید که مفهوم این متون فقط زمانی معنا دارد که در بافتی خاص باشد .به
باور وی زبان به جامعة خود وابسته است؛ از آن جهت که میتن و موقعییت بیه شیكلی
الینفك به یكدیگر گره خوردهاند و بافت موقعیت از واژهها جداییناپیذیر اسیت (:9103
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هلیدی و حسن موقعیت را تمام عوامل برونزبانی دانستهاند که به گونیهای بیا میتن
رابطه دارند ،و سپس ،برای اینكه تعریفی سازگار با نظام زبیان بدهنید کیه نشیاندهنیدة
تناسب گزینشهای واژگانی و دستور زبان با بافت موقعیت باشد ،از مفهوم «نقیش» بهیره
گرفتهاند ( .)09 : 9174آنگاه نقش زبان را در جامعه و در متن بر سه دسته نوع دانستهانید:
نقش اندیشگانی ،نقش بینافردی و نقش متنی .اولی از محتوا سخن میگوید ،دیگیری از
مناسبات اجتماعی و آخری از چگونگی کاربرد زبان در بافت .آنها با این دستهبندی هیم
بخشهای معنادار بافت موقعیت را تعیین کردند و هم چگونگی رابطة بافیت موقعییت و
صورت زبان را نشان داده اند .هلیدی و حسین سیه سیازة موقعییت را گسیترة (زمینیة)

A
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سخن ،5شیوة سخن 4و نوع ارتباط (منش سخن) 7نامیدند و آن را توصییفکننیدة بافیت
موقعیت دانستند.
گسترة (زمینه) سخن :موقعیتی کلی است که متن در آن مطرح مییشیود .موضیوع و
هدف متن مربوط به این بخش است .سؤاالتی مانند «چه اتفاقی میافتد؟ طرفین گفتگیو
به چه کاری مشغولاند؟» ،در این بخش مطرح میشوند .گسیترة سیخن کینش معنیادار
اجتماعی است و تمام عناصر صحنة وقوع را دربرمیگیرد.
شیوة سخن :شیوة زبیانی اسیتفاده شیده بیرای بییان مطلیب و همچنیین نحیوة بییان
(دوستانه ،رسمی ،گزارش ،آموزشی و )...است .این روش نحوة سازماندهی کالم و بیان
آن است.
نوع ارتباط (منش سخن) :نوع ارتباط اجتماعی میان نویسینده و خواننیده اسیت کیه
ممكن است اجتماعی و پایدار (رابطة مادر و فرزند) یا موقتی (دکتر و بیمیار) باشید .بیا
این مشخصهها بافت موقعیت به همراه ساخت زبانی متن سیاق کالم 3را پدید میآورند.
به دیگر سخن ،معنا در شرایطی مشخص ،با کمیك سیاختار و واژگیان ،سییاق کیالم را
تشكیل می دهند .سیاق همكاری بافت موقعیت با مشخصههای زبیان بیرای رسییدن بیه
معناست .استمرار در سییاقی واحید از آن جهیت اهمییت دارد کیه بیه میتن انسیجام و
یكپارچگی میبخشد .در ادب سنتی ما نیز متونی که فاقد این یكپیارچگیانید ،بیا حفیظ
بسیاری خصلتهای ادبی دیگر ،فاقد ارزشاند .این در واقیع یكیی از معیارهیای سینجش
طراز ادبی اثر است که رفته رفته اهمییت پیرداختن بیه آن در چیارچوبی علمیی نادییده
انگاشته شده است .بافت موقعیتی را میتوان بر دو نوع بافت زمانی و مكانی دانست.
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بافت زماني :به اعتبار اینكه ما زمان را بر حسب موقعیتهای مكانی تصور میکنیم ،شاید
بتوان آن را استعارهای از مكان دانست .زمان برحسب عناصر ،مكانها و حرکیت فهمییده
میشود؛ مثالً زمان حال ،مكانی است که بیننده در آن قرار گرفته است .در بافیت زمیانی
به بررسی تاریخی فرهنگ و اجتماع معاصر مخاطب نیز پرداخته میشود تا بیا آن بتیوان
به پیشفهم او پی برد .فهم هر کس از فرهنگیی کیه در آن زیسیته اسیت ،در فهیم او از
متون هنری ،تاریخی یا هر نوع دیگر متن تأثیر میگذارد .همچنین ،در بافیت زمیانی بیه
زمان خواندن میتن ،فهیم آن ،ترجمیه ،گفتگیو ،داوری ،تماشیای اثیر هنیری و ...اشیاره
می شود .تأثیرپذیری از بافت تاریخی ،حاالت روحی فرد در یك زمیان خیاص و حتیی
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اتفاقات پیرامون زمان خواندن و فهم متن ،همه ،جزئی از پیشفهیم مخاطیبانید کیه در
یك زمان در هم تأثیر میگذارند؛ برای مثال ،معلم هوشمندی که هنگام تدریس ادبییات
یا انتخاب متنی برای آموزش به این نكته توجه کند ،در بازسازی فضیای میتن ،تعرییف
واژگان ،اهداف تربیتی و برقراری ارتباط مخاطبان با متن بهتر عمل خواهد کرد.
این نكته آنقدر مهم است که گاه برخوردهای متفاوت با متنیی واحید در دورههیای
تاریخی مختلف در پی داشته است .تحلیل همة عوامل دخیل در این بافت به نقیدی بیه
دور از خطا یاری می رساند و منتقد را برای رسیدن به کاستیها یا برتریهای واقعی اثر ،به
دور از پسندها و حتی تا حدی تحیوالت زمانیه ،کمیك مییکنید .همچنیین ،بیا همیین
پیشفهمهاست که یك اثر ادبی زمانی تبدیل به بیانیهای سیاسی ،زمانی یك متن تعلیمیی
و وقتی متنی عاشقانه یا عارفانه میشود:
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آقای فرنگیمآب ما با یخهای به بلندی لولةسماوری که دود خطآهنهای نفتی قفقاز
تقریباً به همان رنگ لولة سماورش هم در آورده بود ،در باالی طاقچهای نشسیته و
در تحت فشار این یخه که مثل کندی بود که به گردنش زده باشند ،در این تاریكی
و روشنی غرق خواندن کتاب «رمانی» بود (جمالزاده.)30 :9334 ،
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بافت مکاني :بافت مكانی معموالً همراه بافت زمانی است که اشارههای میتن بیا توجیه
به بافت و مختصات مكانی تفسیر و فهمیده میشود .البتیه گیاه در برخیی متیون بافیت
جابجاشده می بینیم و آن هنگامی است که همة اشارهها به بافت زمانی و مكانی خاصیی
توجه دارند ،اما در زمان و مكان دیگری خوانده میشوند و خواننده مجبور است آنها را
بازشناسی و تفسیر کند .زبان شناسان عالوه بر اشیای مربوط ،طرفین گفتگیو و عملكیرد
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این سطرها از داستان فارسی شكر است ،نمایندة اولین داستانهای کوتیاه معاصیر ،در
بافت موقعیتی زمان خود حاوی طنزی سیاسی و انتقادی دربارة اندیشیه ،سیخن گفیتن،
لباس و نحوة تأثیرپذیری فرهنگی افرادی از طبقات مختلف جامعیه اسیت ،امیا امیروزه
بافت تاریخی -زمانی آن بسیار کمرنگ شده است و دیگر مجموعیهمعنیای میورد نظیر
نویسنده را منتقل نمیکند و برای خوانندة عادی اشارهها و کنایهها روشن نیست.
برخی هنرمندان بر اساس همین نكته سبك خود را متمایز کردهاند .در ادبییات میا از
همه تواناتر در به بازی گرفتن این واقعیت حافظه بوده است ،زیرا مطابقساختن متن بیا
واژگانی که در هر بافت زمانی ،معنایی جذاب و خواندنی بیافریند ،کار دشواری است.
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زبانی را داخل فرایند بافت مكانی میدانند ،یعنی همواره بایید بیه خیاطر داشیته باشییم
همگی یك کل منسجماند (ساسانی.)911 : 9333 ،
بافت موقعیتی تمام مختصات زبانی ،زمانی ،مكانی و حتی افراد غیردرگیر در متن را
دربرمی گیرد .افراد درگیر متن (نویسنده ،متیرجم ،خواننیده ،مفسیر ،هنرمنید و )...خیود
بخشی از متن را تشكیل می دهند .باید توجه کرد کیه میتن هیر چیه از بافیت زمیانی و
مكانی خود دور شود ،بیشتر بافتزدایی میشود و در چنین وضعیتی مییتوانید بیه هیر
مكان یا زمانی اشاره کند .بسیاری از متون ،به عمد ،از بافت زمانی ییا مكیانی مشیخص
رها شدهاند تا هنریتر و ادبیتر گردند .در این متنها از واژههایی که بیه زمیان ییا مكیان
خاص اشاره می کنند ،مانند فالن قرن ،سال یا شهر کمتر استفاده شده است .با تمهییداتی
نظیر این متن هنریتر ،تفسیرپذیرتر و امكان تأثیر پیشفهمها بر آن بیشتر خواهد شد .در
این بیت بحث برانگیز دیوان حافظ« ،ماجرا کم کن و باز آ که مرا مردم چشم خرقیه از
سر به در آورد و به شیكرانه بسیوخت» ،بیا اینكیه تعرییف بسییاری از اصیطالحات و
بازسازی معنای اصیلی صیحیح و نزدییك بیه واقیع اسیت ،رنیدی حیافظ در انتخیاب
اصطالحات ،تعمد در همنشینی کلماتی با بافتهای دور از هم ،ایجاد تردید در مخاطیب،
بیزمانی و بیمكانی شعر ،و گذر زمان و ناآشنایی خواننده ،حتی خواننیدة حرفیهای ،بیا
حال و هوای و فضای واقعی محیل زیسیت شیاعر در پوشییدگی معنیای بییت و عیدم
اتفاقنظر بر سر آن نقش دارند.
نویسندة آگاه ،به طور نسبی ،از خوانندگان خود آگاه است و بیا ایین علیم بافتهیای
مكانی و زمانی را پررنگتر یا کمرنگتر میکند .در متون تاریخیی ادبیی ،ماننید قصیاید
مدحی ،و ژانرهای امروزی داستان (به ویژه رمان) ،با وجود تصریح زمانی و مكیانی ،در
اثر گذر زمان ،در هر صورت ارتباط خواننده با بخشی از متن قطع میشود؛ هیر چنید از
دیدگاهی دیگر (به ویژه خوانندگان معاصر آن اثر) ،تصویرگریهایی که بافیت زمیانی ییا
مكانی مناسبی را در پی دارد و بافت را در ذهن و تخیل خواننده تثبیت میکنید ،نیوعی
ارزش ادبی دارد و بر لذت هنری خواننده را میافزاید .برای مثال ،در رمان «من او» ،اثیر
امیرخانی ،حتی شیوههای محاورهای گفتگو عیناً نقل شده اسیت ییا از حروفیی اسیتفاده
شده است که نزدیك به حالیت ادای محیاورهای بیوده اسیت .ایین در کنیار فضاسیازی
مناسب ،بافتی دقیق آنطور که نویسنده میخواهد ،در ذهین خواننیده ایجیاد مییکنید و
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مكان و زمان در ذهن او نقش میبندد ،اما بیشك برای خوانندة دویست سال بعد چنین
نخواهد بود و او بخشی از متن را به علت دوری از بافت موقعیت درك نخواهد کرد.
تأثیر بافت در متون ادبی ،هنری و مذهبی ژرفتر از متون علمی و غیرهنیری اسیت.
در محاورة رودررو ،نه محاورة تلفنی یا گپ الكترونیك (چت) ،بافیت تولیید و تفسییر
مشابه یكدیگر ،و امكیان تأثیرگیذاری در میتن کمتیر اسیت .گیاهی در متیون هنیری و
نوشتاری ،مخصوصاً در متون کهن ،بافت تولید و بافت تأثیر متفاوتاند و در نتیجه ،فهم
مؤلف خواننده نیز متفاوت است (ساسانی.)099 :9333 ،
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رابطة متن و بافت
در مطالب پیشین دیدیم که متن و بافت چگونه مكمل و پیشفرض یكدیگرند .متن هیم
سازندة بافت خود است و هم ضمن آن تولید می شود .نویسندگان و گوینیدگان ضیمن
متنهایی که در موقعیتهای خاص تولید میکنند ،بافتها را مییسیازند ،تغیییر مییدهنید و
بازسازی میکنند .بافت معنا ،نوع و بار محتوایی متن را معین میکند (الینز 325 : 9333 ،و
 . )343به همین دلیل ،پژوهشگرانی چون هلیدی و حسن معیار تشخیص متن از غییرمتن
را بافت موقعیت دانستهاند؛ زیرا متن را واحدی از زبان مییداننید کیه نقشیی در بافیت
موقعیت داشته باشد .یكپارچگی متن برخاسته از یكپارچگی معنا در بافت است .میا بیر
اساس معانی زبانی و اطالعات بافتی به درك بهتر پیام متن نایل خواهیم شد؛ پس مییان
یك متن و موقعیت آن روابطی برقیرار اسیت کیه تجزییه و تحلییل میتن را بیر اسیاس
مفاهیمی چون شیوة سخن ،گسترة سخن و نوع ارتباط آسان میکند.
از بافت موقعیت میتوان انواع معانی را از متن اسیتنباط کیرد .درك میتن جیدای از
بافت موقعیت دشوار می نماید ،حتی یك کلمه نیز با توجه به بافت موقعییت مییتوانید
متن باشد؛ مانند واژة «خطر!» هنگام آتشسوزی یا حملیة هیوایی .پیس طیول و انیدازه
معیار درستی برای شناسایی متن نیست .متن میتواند از یك کلمه تا یك کتیاب داسیتان
باشد (ریچاردز .)373 :9110 ،مهم این است که اطالعات بافتی در مرکز توجه واقع شیوند.
هر چند گاه کانون توجه ما با تقدم و تأخرهایی در بافت زبانی تغیییر داده مییشیود .در
متون ادبی از این شگرد در ضربالمثلها یا جمالت قصار استفاده شیده اسیت .گوییا در
«باب هشتم» گلستان ،سعدی با همین اندیشه یك یا دو جمله را همردییف بیا حكیایتی

آورده و به همان اندازه ،حتی بیشتر ،معنا آفریده است؛ تنها به سبب اختصیار واژههیایی
در مرکز قرار گرفته و اهمیتی دو چندان یافتهاند ،مانند« :خبری که دانی دلی بییازارد تیو
خاموش تا دیگری بیارد» (سعدی.)972 :9377 ،
نتيجهگيري
آنچه آمید ،مقدمیهای در توصییف و تبییین بافیت در کیار شیناخت ،ییادآوری اهمییت
بازسازی این اصطالح ،و ضرورت بررسی آن در متون ادبی است .به نظر میرسید ایین
مقوله که با نامهای مختلف و تفاوتهایی در نظر و عمل در بالغیت سینتی مطیرح بیوده
است ،پس از مدتی ،کاراییاش را از دست داده و با پیشرفت نظرییههیای ادبیی همگیام
نبوده است .البته در میان عناصر داستان برخی اصطالحات اندکی از کار بافیت را انجیام
می دهند ،اما جامعیت و اهداف بافت را (با تأکید بر همة متون) ندارند .در زبیانشناسیی
بنا به نیازهای این رشته دربارة بافت پژوهشهایی انجام شده است ،اما به نظیر مییرسید
جای آن در پژوهشهای ادبی خالی است و الزم است در مطالعات میانرشتهای به بافیت
و سپس همسو ساختن یافتهها با نیازهای ادبیات در سبكشناسیی ،نقید ادبیی و تحلییل
متن توجه بیشتری شود؛ زیرا بیشك تعریف ،تقسیمبندی و شرح وظایف دقیق آن ،کیه
امروزه بهعهدة زبانشناسی است ،به صورت عملیتر در ادبیات و پژوهشهای ادبی بهکار
میآید.
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