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 و تفاوت آن با دستور سنتی شناسیزبان
 

 1سمیه رحیمی سبدانی

 

 چکیده
ترین وسیله برقراری ارتباط در جوامع بشری است، ساختار هر زبان وابستگی و ارتباط نزدیکی با ساخت و زیربنای جامعه زبانی که زبان مهمینابا توجه به       

تبع پیوسته و به "جتماعیامری ا"عنوان ییر و دگرگونی هستند. زبان نیز بهمانند و همواره در حال تغگاه ثابت و یکسان نمیخاص خود دارد، زیرا جوامع انسانی هیچ

تواند بافت و ساخت ای است که میصورت آیینهرو هر زبان در هر زمان، بهشود. ازاینای متناسب با نیازهای جامعه، متحول و دگرگون میگونهتحوالت اجتماعی، به

شناسی، شناسی، مردمته و مبهمات مربوط به تاریخ، جامعهجامعه خاص آن عهد را در خود منعکس کند. بدین ترتیب بسیاری از مشکالت و مسائل ادوار گذش

 شود.معه گشوده و روشن میجا آنمانده از زبان شناسی، فرهنگ و ادبیات به کمک مکتوبات برجایقوم

که این علم به یناتی است و ر زبان سنعنوان یک علم نوپا و تفاوت آن با دستوشناسی بهآنچه در این فرصت مقصود ما است، همانا پرداختن به تاریخچه زبان      

 پردازد.هایی از زبان میچه جنبه

.دستورزبان ،شناسیزبانزبان،  کلیدی: هایواژه  

 

 مقدمه -1      

الینفک زندگی انسان است. کودکان ء از زبان جز کنند. استفادهاکثر مردم وقت زیادی را صرف صحبت کردن، گوش کردن و خواندن و نوشتن می      

 . زبان و تفکرپیمایندمیراه یکسانی را  تقریباًکه در تکامل گفتار  کنند و جای شگفتی استمی باهمیکسانی شروع به ترکیب کلمات  تقریباًدر سنین 

گر، انسان را از حیوان متمایز بیش از هر ویژگی دیکه این دو ویژگی  اندعقیدهانتزاعی با یکدیگر رابطه تنگاتنگی دارند و بسیاری از مردم بر این 

 .کندمی

پایگاه محوری در حیات  عنوانبهر، زبان به تعبیر دیگبا یکدیگر است.  هاانسانسو وسیله ارتباط  از دیگربیان مفاهیم و  سو ابزاریکزبان از       

ویی دیگر عامل پیشرفت و از سویی ابزار بقای انسان و اندیشه اوست و از س هچراکاجتماعی و ابزار ارتباط انسانی، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ 

. امروزه جای شوندمند میبهرهجوامع انسانی اعم از گسترده و محدود یا شهری و روستایی برای بیان مقاصد خود از زبان تکامل اطالعات بشری است. 

از جهات نژادی،  توانمیختلف را و وجوه مشترک گوناگونی دارند. این وجوه م اندمرتبطمختلف با یکدیگر  هایزبانهیچ تردیدی باقی نمانده است که 

 .قرارداد موردبررسیفرهنگی، سیاسی و اقتصادی 

زبان را سومین  "ربشرق الی المغحدود العالم من الم"ای که مؤلف ناشناخته کتاب گونهانسان به اهمیت زبان توجه داشته است به دیربازاز »      

که زبان  گونههمانخود به  هایشناختهانسان با  "ویلهلم فون هومبولت"و نیز به قول  داندمیوجه از وجوه چهارگانه تمایز ناحیتی از ناحیت دیگر 

 (50: 1367)کاسیرر،  «.بافدمیهستی خویش  تاروپودو به همین دلیل است که او زبان را با  سازدمیارتباط برقرار  کندمی شانارائه

نگام پیدایش کلمه و در آنجا که بحث از عوامل عقلی و روحی تمدن است، ابتدای مرحله انسانیت را ه "تاریخ تمدن"ویل دورانت در کتاب »      

یافتن و اختراع  درصددرحله ین مزیرا به عقیده وی مغز انسان در ا؛ کندمیانسانیت انسان معرفی  آشکارکنندهو این وسیله را  کندمی کالم قلمداد

زیادی از ابناء بشر  هاینسلراستا، پیدایش اسامی خاص، اسم کلی و مطلق حاصل عمر  در همیناز اشیاء مشابه برآمد.  ایدستهعالماتی برای معرفی 

کر بشری و رابطه فمؤید ترقی  همهاینهستند.  "کمیت"و  "عقل"، "نغمه"است. مرحله بعدی ظهور اسامی معنی بود که نماینده مجرداتی از قبیل 

. روندمیو عالئم تمدن به شمار  رموز درواقعفکر کمک کرده و  دقتبهکلمات همچون ابزار و ادواتی هستند که  کهاینآن با تفکر انسانی است و نتیجه 

 (57و58 :1363نت،دورا) «وسیله اندیشیدن واضح و روشن، بلکه سبب پیدایش بهبودی در سازمان اجتماعی بوده است. تنهانهکلمات و الفاظ 

و عرضه به دیگران است که مبتنی بر زبان باشد.  انتقالقابلزیرا فقط استداللی ؛ زبان است درگرواستداللی در قلمرو مفاهیم،  هرگونه، هرتقدیربه      

یلی که ویژه خود اوست و با ساختاری که داراست، تحلیلی از جهان خارج را در خود دارد. تحل واسطهبهبود که هر زبانی در خود،  هومبولت مدعی»

 عاملی تلقی مثابهبهشود، بنابراین زبان خاصی نیز نتیجه می بینیجهان، زمانهمتفاوت دارد. پس با فراگیری یک زبان،  هازبانتحلیل موجود در سایر 

 (502: 1373)نظامی زاده،  «شود که قادر است نظام اجتماعی را بنا نهد.می

و حتی ممکن است شخصیت او را تغییر دهد. به خاطر اهمیت  گذاردمی تأثیرناتوانی در استفاده مناسب از زبان بر موقعیت شخص در جامعه       

، دانشمندان علوم کامپیوتر، گفتاردرمانیتعداد بسیاری از روان شناسان، جامعه شناسان، انسان شناسان، متخصصان  سالههمهزبان در زندگی بشر، 

                                                           
  _yahoo.com84s_rahimi@                                                        کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان   -1

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:s_rahimi_84@yahoo.com


 

 هایسالشناسی در بنابراین جای تعجب نیست که زبان؛ یابنددرمیزبان را  ترعمیقآثار زبانی و بسیاری دیگر ضرورت مطالعه هر چه  پدیدآورندگان

 یافته است.گسترش  سرعتبهاخیر 

 شناسی چیست؟زبان -2      
را در مورد چگونگی  هایینظریهآن،  هایجنبهپردازد و ضمن توصیف تمام زبان می مندنظامشناسی علمی است که به مطالعه و بررسی زبان»      

 (15: 1371)ایچیسون،  «.دهدمیعملکرد آن ارائه 

این امکان  هازبانکه چگونه  کندمیه دارد. این علم بررسی صدسالیک تقریباًنوپا بوده که قدمتی  نسبتاً شناسی به مفهوم جدید آن، علمی زبان      

و  آیندمیمختلف زبانی پدید  هایگونهو  هاسبکتا عقاید و احساساتشان را به یکدیگر منتقل کنند، چه طور  دهندمیرا فرا روی گویشوران قرار 

 و چه در بافتی رسمی. غیررسمی، حال چه در موقعیتی گیرندمیباطات روزمره خود به کار را در ارت هاآنچگونه مردم 

، سخن کاوی، کاربردشناسی، معناشناسی، شناسیواجشناسی، ابعاد مختلف زبان در قالب واحدهای درسی صرف و نحو، آواشناسی و در زبان      

، برای مطالعه جامع باشدمیزبان پدیده پیچیده انسانی و اجتماعی  کهشوند. ازآنجاییمیبررسی غیره  زبان و شناسیروانشناسی، شناسی زبانجامعه

شناسی عالوه بر بنابراین زبان؛ طلبدمیرا  ایرشتهمیانمطالعه فراگیر زبان، رویکرد  درواقعاز علوم مرتبط دیگر الزامی است.  گیریبهره و دقیق آن،

زبان توجه  اینشانه، مردم شناختی اجتماعی و هنری و ادبی و فلسفی و شناختیروان، کاربردشناختیی زبان به ابعاد توصیفی و نظر هایجنبهمطالعه 

 .نمایدمی

مختلف  هایشاخهآن تا حدودی مشکل است اما این  حدومرزکه تعیین  گیردمی شناسی طیف وسیعی از مباحث گوناگون را در بردر کل زبان      

 .اندیافتهتوسعهاز همه  ترسریعشناسی زبان زبان و جامعه شناسیرواناخیر  هایسالا یکدیگر همپوشی دارند. در ب ایتااندازه

 پیشینه مطالعه زبان-2-1      

 و طوالنی را پیموده است. وخمپرپیچده باریکی انگاشت که مسیر ان جاتومیشناسی را رشته زبان      

 رشته وجود دارد:سه جهت اصلی در این »      

است که فالسفه  ذکرشایانفالسفه بود. این نکته  موردتوجهشناسی تاریخی؛ قبل از قرن نوزدهم زبان در دنیای غرب بیشتر قرن نوزدهم: زبان -1      

 27سال تولد زبان است. در میالدی،  1786 ، سالبسیاری از افراد ازلحاظ. اندداشتهیونان، چون افالطون و ارسطو، در مطالعه زبان نقش بسزایی 

آسیایی در کلکته ارائه نمود و اشاره کرد که  هایزبانیک انگلیسی به نام سر ویلیام جونز گزارشی به موسسه سلطنتی میالدی  1786 سال سپتامبر

قرار  هاشباهتاین  تأثیرند. او سخت تحت ، یونانی، التین، سلتیک و آلمانی همگی دارای ساختاری مشابه هست(زبان سانسکریت )زبان هند باستان

عنوان کاشف این مطلب شهرت یافت، ولی باید از یک منبع مشترک سرچشمه گرفته باشد. گرچه جونز به هازبانگرفت و به این نتیجه رسید که این 

بعد، تمام تحقیقات زبانی  صدسالمحققان زد و تا در قوه تخیل  ایجرقهدر آن زمان بسیاری از محققان دیگر نیز همین عقیده را داشتند. کشف جونز 

 هندواروپایی هایزبانمختلف زبانی در خانواده  هایشکل. در تهیه این دستورها، ابتدا به مقایسه قراردادتهیه دستورهای تطبیقی  الشعاعتحترا 

 ایعالقهاز آن جدا شده بودند.  هازبانکه همه این  هندواروپایی، یعنی یک زبان کردندمیو سپس مبادرت به تعیین یک نیای فرضی  پرداختندمی

مختلف امروزی به وجود آمد، زائیده جو روشنفکرانه آن  هایزبانتبدیل آن به  و چگونگیاولیه  هندواروپاییکه در قرن نوزدهم به بازسازی یک زبان 

دستور نویسان "منتهی شد. اواخر قرن نوزدهم گروهی از پژوهشگران با عنوان به یک پیشرفت نظری عمده  نهایتاًبر تغییر زبان  تأکیدزمان بود. 

از یک گویش مفروض، یک  ایواژهمعتقد بودند که چنانچه در  هاآناست.  "نظم"گرد آمدند و ادعا کردند که تغییرات زبان تابع  در الیپزیش "جوان

فراوانی بر علم  تأثیر "دستورنویسان جوان"ایی مشابه دیگر نیز رخ خواهد داد. ادعای آو هایمحیطآوا به آوای دیگر تبدیل شود این تغییر در همه 

شناسی نوین اولیه باید محور اصلی زبان هندواروپاییتغییرات زبان و بازسازی زبان  بندیطبقهشناسی داشت. امروزه، بسیاری حتی معتقدند که زبان

 باشد.

 نظر گرفتندر  جایبهبر توصیف زبان بدل شد.  تأکیدبر تغییر زبان به  تأکیدسی توصیفی؛ در قرن بیستم، شنانیمه اول قرن بیستم: زبان -2      

سوسور، پژوهشگر  دو دمنفرد در یک زمان مشخص توجه کردند. فردینان هایزبانبه توصیف شناسان زباناز عناصر،  ایمجموعهچگونگی تغییر 

. جای بسی تعجب است که او بدون نوشتن اثری خوانندمیشناسی نوین این تغییر دیدگاه دانست. گاه او را پدر زبانگذار بنیان توانمیسوئیسی را 

دوره "با عنوان  ایمجموعهصورت کردند و به آوریجمعاو را  هاییادداشتشناسی عمومی از دنیا رفت. شاگردان وی پس از مرگش مهم درباره زبان

شناسی گذاشت. کمک وی به زبان جایبهدر اروپا  مخصوصاًشناسی بسزایی در روند زبان تأثیربه چاپ رساندند که  1915سال در  "عمومی شناسیزبان

 تأکید. بر پیوستگی عناصر زبان پیش از آن اندپیوستهصریح و روشن اظهار داشت که کلیه عناصر زبان به یکدیگر  طوربهاز این لحاظ مهم بود که 

ذکر شد، سوسور نخستین کسی  ازاینپیشکه  طورهمانارتباط بین یک عنصر با سایر عناصر را بررسی نکرده بود.  طورجدیبه کسچهینشده بود و 

وی بر دقت و  تأکیدو  اصرار شود.بود که ادعا کرد زبان مانند بازی شطرنج است؛ نظامی که هر عنصرش برمبنای ارتباط با دیگر عناصر توصیف می
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است  شدهتشکیلاست که از عناصر پیوسته  مندطرحشناسی ساختاری شد. ساختاری یعنی زبان نظامی ساختار زبان، آغازگر عصر زبان درهم تنیدگی

 از عناصر منفرد و گسسته نیست. ایمجموعهو 

ساله انستیتو تکنولوژی  29شناسی است، نوام چامسکی استاد نقطه عطفی در زبان 1957شناسی زایشی؛ سال نیمه دوم قرن بیستم: زبان -3      

شناسی صفحه داشت، اما سرآغاز انقالبی در زبان 120نحوی منتشر کرد. گرچه این کتاب کمتر از  هایساخت، کتابی را به نام (MIT)ماساچوست 

شناسی فراتر رفته است. وی به شناسی است که شهرتش از دایره زباناو زبان مطمئناًاین قرن است و  شناسزبان بانفوذترین یقینبه شد. چامسکی

شناسی را از یک رشته مبهم و پیچیده به علمی اجتماعی بدل ساخت که به روان شناسان، جامعه شناسان، انسان شناسان، فالسفه بسیاری زبان هعقید

. دستور زبان باید باشد میقدی هایگفتهیاری دیگر ارتباط مستقیم پیدا کرد. چامسکی مدعی بود که دستور زبان باید چیزی بیش از توصیف و بس

عل بالف هایگفتهتوصیف پیکره  صرفاًان را شناسزبانخالصه، این دیدگاه سنتی که وظیفه اصلی  طوربهاحتمالی آینده را هم توضیح بدهد.  هایگفته

ی که هایگفتهتواند ویژگی باروری یا خالقیت زبان را توضیح دهد. خالقیت یعنی توانایی انسان در تولید و درک تعداد نامحدودی از ، نمیانگاردمی

مجاز آن  هایتوالی کنندهمشخصاز قواعد را که  ایمجموعهباید  داندمیساخت که هر کس که زبانی را  خاطرنشانهرگز نشنیده است. چامسکی 

. چامسکی دستور زایشی را سازندمیرا  موردنظرکشف قواعدی است که دستور زبان  شناسزبانزبان است در ذهن داشته باشد. به عقیده وی، کار 

دقیق  چنانآنزبان. در این نوع دستور قواعد باید  غیرمجازمجاز یا  هایتوالی کنندهمشخصیعنی دستور دارای مجموعه احکام یا قواعد ؛ مطرح کرد

 موردنظراطالعی از زبان  ترینکوچکباشد حتی اگر  بدساختاز جمالت  ساختخوش هایجملهتنظیم شوند که هر کس قادر به تشخیص دادن 

 هانساناساخت که چون  خاطرنشانزبان نیز جلب کرد. او  هایهمگانینداشته باشد. او فقط آغازگر عصر دستور زایشی نبود بلکه توجه اذهان را به 

ان شناسزبانزبانی ذهنی شده آنان نیز دارای خواص مشترک مهمی باشند. او معتقد است که  هایمکانیسمبسیار به هم شباهت دارند احتمال دارد که 

. اندموروثیبان بشری ز هایمحدودهاست معطوف سازند. به عقیده چامسکی،  هازبانباید توجه خود را به یافتن عناصر و ساختارهایی که در اختیار همه 

 شناسی مشخص نمودن محتوای آن است.و معتقد است کار اصلی زبان دهدمیاو به این هسته موروثی عنوان دستور همگانی را 

 تأکیدشناسی بر توانایی بالقوه زبانی چامسکی است. امروزه زبان پرارزشان نتیجه جانبی کار شناسزبانبه زبان در میان غیر  مندانعالقهکثرت       

تعداد زیادی از روان شناسان، عصب شناسان، انسان شناسان، جامعه شناسان، فالسفه و بسیاری  درنتیجهمنفرد.  هایزباندارد و نه بر توصیف مفصل 

انجامیده است  هاییرشته یشرفتبه پان و سایر دانشمندان علوم اجتماعی شناسزبان. همکاری اندپیداکردهشناسی دیگر عالقه شدیدی به زبان و زبان

 «.روندمیعمده به شمار  هاییرشتهشناسی زبان، اما اکنون خود زبان و جامعه شناسیرواننام داشتند، همچون  "ایحاشیه هایزمینه"که زمانی 

 (33-43)همان: 

 سنتیشناسی با دستور های زبانتفاوت-3      

که این یدرحالشده و با عناوین جدید به میدان آمده است، یمشناسی همان دستور زبان است که در مدارس تدریس کنند زباناغلب تصور می      

 .اندمتفاوتدو در چندین مورد اساسی با یکدیگر 

 مندعالقهشود گفته می واقعاًشناسان به آنچه تجویزی. زبان( است و نه Descriptiveشناسی توصیفی )زبان کهاز همه این ترمهمنخست و »      

 کنند.را تجویز نمی "صحیح بودن"پردازند، اما قواعد های زبان میها به توصیف تمام جنبهکنند باید گفته شود. آنهستند؛ نه آنچه تصور می

دهد و نه نوشتار را. درگذشته دستورنویسان سی زبان گفتار را اصل قرار میشناشناسی با دستور سنتی در این است که زباندومین تفاوت مهم زبان      

کردند و این مسئله بیشتر به خاطر دوام این زبان بود. تعلیم و تربیت کالسیک را نیز باید تا حدی مسئول این تصور در اهمیت زبان مکتوب اغراق می

بر این،  افزون دانیم در همه جای دنیا قبل از نوشتار مطرح بوده است.دازند که تا آنجا که میپرشناسان ابتدا به زبان گفتار میاما زبان؛ غلط دانست

های شفاهی با جمالت نوشتاری از بسیاری از جهات دارای خصوصیات مشترکی گفته اگرچه گیرند.های نوشتاری از آواهای گفتار نشأت میبیشتر نظام

دانند که های متفاوت اما همپوش و متداخلی میهای گفتاری و نوشتاری زبان را نظامشناسان شکلبراین زبانبنا؛ های زیادی نیز دارندهستند، تفاوت

 باید جداگانه تحلیل شوند: نخست گفتار و سپس نوشتار.

رچوبی که اساس آن زبان زور در چاها را بهشناسی زبانشناسی و مطالعات دستوری سنتی این است که در زبانسومین وجه تمایز بین زبان      

ها گنجانند. درگذشته در بسیاری از کتب درسی سنتی با قاطعیت فرض شده بود که زبان التین چارچوبی جهانی دارد که تمام زبانالتین است نمی

های دیگر فراهم کند. م زبانتواند چارچوب مناسبی را برای توصیف تماشناسان مخالف این نظر هستند که زبان میگیرند، در کل زباندر آنجای می

ها بر این است که یک چارچوب همگانی و جهانی ارائه دهند و هیچ دلیلی ندارد که این چارچوب شبیه دستور زبان التین یا هر زبان دیگری تالش آن

 (4-8)همان: « گویند.ها بدان سخن میباشد که از بین هزاران زبان انتخاب شده باشد که انسان
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 گیرینتیجه -4      
 وجودبااینهستند؛  اییافتهسازمانزبان بشر است. مردم دارای دانش زبانی عظیم، پیچیده و بسیار  هایجنبهشناسی علم مطالعه تمامی زبان      

تا افکار خود را به زنجیر کالم کشیم و آنچه دیگران به  گیریممیصورت ناخودآگاه است. این همان دانشی است که به کار تمامی این دانش به تقریباً

زمانی  همهاینبه این روندهای شگرف وقعی بگذاریم و  آیدمیپیش  ندرتبهکه  دهیممیسرعتی انجام  چنانآنرا با  همهاینرا دریابیم.  گویندمیما 

این دانش  بندیصورتان نیز در راستای پی بردن و شناسزبان. تالش توجه ما را به خود جلب خواهد کرد که درصدد یادگیری زبانی دیگر برآییم

، برخی دیگر بررسی خود را به مسائلی از ورزندمیاز طریق مشاهده و توصیف ساخت زبان به این امر مبادرت  هاآناز  یبرخ ناخودآگاه زبانی است.

مقوالت زبانی را بر  تأثیرهمچنین  هاآن پردازندمیعه جنبه اجتماعی زبان کنند و تعدادی نیز به مطالقبیل یادگیری زبان در کودکان معطوف می

و صدها بلکه  اندبودهاز تاریخ  پیشبهکه متعلق  پردازندمیی هایزبانبه بازسازی  عالوهبهو  دهندمیقرار  موردبررسینیز  هاانسانتفکر و رفتار روزمره 

باستان به نظامی پی بردند  خاموش عهد هایزبانان با بررسی در شناسزباناموش شدند. این گروه از تبارشان برافتاد و خ کلیبههزاران سال پیش 

 باستان را به هزاران زبان امروزی بشر میسر نموده است. هایزبانکه تحول 

 :دهدمیو بررسی قرار  موردمطالعهذیل را  مسائلشناسی گفت علم زبان توانمیساده  طوربهدر یک کوته گویی       

 هایزبانزبانی و تا حد ممکن بازسازی  یهاخانوادهفراهم ساختن تاریخچه  منظوربه، دسترسقابل هایزبانتوصیف و بررسی تاریخی تمامی     -

 مادر هر خانواده

خاص تاریخی  هاییدهپدبه قوانینی کلی که تمام  یابیدستدرگیرند و  هازبانجستجو به دنبال نیروهایی که به شکلی دائمی و جهانی در تمامی     -

 بتوانند تحت شمول خود قرار دهند.را 

 معنایی که در پس کاربرد زبان نهفته است    -

 ؟گیرندیفرامکودکان چگونه زبان را     -

 مشترک است؟ هاانسان هایزباندر بین همه  هایییژگیوچه     -

 متفاوت هستند؟ باهم هازبانچرا     -

 اجتماعی متعدد چگونه است؟ یهاگروهو  هارسانهکاربرد و استفاده زبان در ادبیات،     -

 ؟آیدمیآسیب دیدن مغز در صورت سکته یا مصدومیت چه بر سر قوه نطق  در صورت    -

 قادر به فهم و استفاده از زبان انسان خواهند شد؟ و بسیاری مسائل دیگر. هایانهراآیا     -

       

 مراجع -5      

 .1371، نگاه ، محمد، تهران،فائض، شناسیمبانی زبانایچیسون، جین،  -1

 .1363، اقبال، تهران ، صفری، عزت،داستان تمدن خالصه دورانت، ویل، -2

 .1382، هرمس ، کورش، چاپ دوم، تهران،صفوی، شناسی عمومیزباندوره  ،دسوسور، فردینان دو -3

 .1367، نقره ، ثالثی، محسن، تهران،زبان و اسطوره یرر، ارنست،کاس -4

 .1373، دانشگاه عالمه طباطبایی ، تهران،کاربردی شناسی نظری ومجموعه مقاالت دومین کنفرانس زبانمیرعمادی، سید علی،  -5
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