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استعارۀ دستوری بهمثابۀ تنوع نحوی از منظر دستور نقشگرای نظاممند
 ابراهیم رضاپور

 علی عربانی دانا

چکیده
هليدی ( )519: 5331بازنمایی استعاری را به مثابۀ گونههای استعاری در نظر گرفته است که با نظریۀ تنوع (تنوع آوایی ،واجی،
واژگانی ،صرفی و نحوی) از منظر لباو ( )5313مرتبط هستند .بر اساس تعریف هليدی ،هر یک از گونهها برحسب بازنمایی
متناوب یک عنصر در الیۀ باالتر قابل توصيف است .گونههای صرفی ،واژی و نحوی بازنمایی متناوب معنای واحد در سطح
واژگان -دستور هستند .در پژوهش حاضر صورتهای متجانس و استعاری در گفتار گویشوران زبان فارسی مورد بررسی
قرار گرفته است .تعداد آزمودنیها جمعاً  41نفر هستند که بر اساس متغيرهای جنسيت ،تحصيالت و طبقۀ اجتماعی انتخاب
شدهاند .پرسشهای پژوهش عبارت است از )5 :چه تأثيراتی متغيرهای اجتماعی از جمله جنسيت ،تحصيالت و طبقۀ اجتماعی
بر کاربرد صورتهای متجانس و استعاری دارند؟  )2تأثير هر یک از متغيرهای اجتماعی از جمله جنسيت ،تحصيالت و طبقۀ
اجتماعی بر کاربرد صورتهای استعاری وجهيت ،اسمسازی و گذرایی چگونه است؟ دادههای پژوهش نشان میدهد که
متغير جنسيت بر کاربرد صورتهای متجانس و استعاری و همچنين کاربرد انواع استعارۀ دستوری گذرایی ،وجهيت و
اسمسازی تأثير ندارد .اما متغيرهای تحصيالت و طبقۀ اجتماعی تأثير زیادی در کاربرد صورتهای استعاری و متجانس و
همچنين در کاربرد انواع استعاری دستوری (بجز عدم تأثير جنسيت بر استعارۀ دستوری گذرایی) در گفتار گویشوران زبان
فارسی دارند .پدیدۀ قابلمالحظه در پژوهش حاضر تصحيح افراطی آماری است .طبقۀ متوسط (بر اساس تقسيمبندی طبقات
اجتماعی به سه گروه پایين ،متوسط و باال) نسبت به طبقات باال و پایين بسيار بيشتر از استعارۀ دستوری استفاده کرده است و در
حقيقت طبقۀ متوسط در کاربرد استعارۀ دستوری در تقليد از طبقۀ باال با بسامدی بيش از بسامد طبيعی آن در گفتار طبقۀ مورد
تقليد خود عمل کرده است که این پدیده تصحيح افراطی آماری ناميده میشود.
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 .1مقدّمه
استعاره در دیدگاه سنتی به مثابۀ تنوع در کاربرد واژهها و نيز تنوع در معناست :در این حالت گفته میشود که واژهای با
معنای استعاری مورد استفاده قرار میگيرد (هليدی .)925 :5331 ،5از این منظر ،واژهای با معنای لفظی معينی میتواند
دارای معانی و یا کاربردهای استعاری باشد .بر اساس سه نوع منظر کلی که در دستور نقشگرای نظاممند وجود دارد
(هليدی ،)51 :5331 ،چنين دیدگاهی دربارۀ معنای استعاری واژه در حقيقت نگاه از پایين 2است یعنی در نظر گرفتن
واژهها به مثابۀ نقطه شروع و سپس بيان چيزی درباره معانی واژههاست .چنين نگاهی به استعاره میتواند با نگاه از باال

9

تکميل شود .از این منظر نقطۀ شروع معنای خاص و پرسش مرتبط با آن است :روشهای متفاوت بازنمایی معنا کدام
است؟ از این زاویه استعاره به مثابۀ تنوع در بيان معانی در نظر گرفته میشود و از طریق نگاه از باال میتوان دریافت که
انتخاب واژگانی یکی از جنبههای انتخاب واژگان -دستور یا واژهپردازی 4است و تنوع استعاری واژگانی -دستوری و نه
صرفاً واژگانی است (هليدی .)942 :5334/5331 ،همانطوریکه هليدی اشاره کرده است ،مشخصۀ اصلی نگاه از باال
توصيف استعاره به مثابۀ تنوع در بازنمایی معنای مورد نظر و نه تنوع در معنای عبارت مورد نظر است .چنين دیدگاهی در
زمينۀ استعارۀ دستوری دارای پيامدهای مهمی است )5 :آنچه که در بحث استعارۀ دستوری مورد مقایسه قرار گرفته است،
صورتهای دستوری متفاوت است ،در حالیکه از منظر سنتی تأکيد روی معانی واژۀ واحد است .چنين مشخصهای دقيقاً
در تنوع دستوری مطرح شده است که میتواند بر حسب استعاره تفسير شود )2 .انواع مختلف ترکيبها میتواند به مثابۀ
بازنماییهای معنای یکسان در نظر گرفته شود .در حالیکه از منظر سنتی تقابل سادهای بين صورتهای لفظی و استعاری
وجود دارد ،در بحث استعارۀ دستوری درجاتی از تجانس 1وجود دارد :برخی عبارات بازنماییهای اصلی معنای مورد
نظر محسوب میشوند که صورت متجانس ناميده میشود و صورتهای دیگر در مقایسه با بازنماییهای متجانس کم و
بيش نامتجانس محسوب میشوند (تاورنيرز.)1 :2009 ، 1
در سالهای اخير مطالعات گستردهای در زمينه کاربرد استعارۀ دستوری در گفتمانهای مختلف صورت گرفته است
که از جمله میتوان به پژوهشهایی نظير مبارکی ( )5935با عنوان استعارۀ دستوری در متون علمی و ادبی ،احمدی
( )5939با عنوان تحليل گفتمان انتقادی استعارۀ دستوری اسمسازی و وجهيت در گفتمان سياسی فارسی و انگليسی:
رویکرد ون دایک ،چاوشی ( )5930با عنوان کارکرد استعارۀ دستوری در زبان علم و رضاپور ( )5934با عنوان تحليل
انتقادی استعارۀ دستوری در گفتمان سياسی روزنامههای داخلی اشاره کرد .اما تاکنون پژوهشهایی در زمينۀ استعارۀ
دستوری از منظر جامعهشناسی زبان از جمله تأثيرعوامل اجتماعی نظير جنسيت ،تحصيالت ،طبقۀ اجتماعی و غيره بر
تنوعات نحوی در زمينۀ استعارۀ دستوری صورت نگرفته است .در این پژوهش سعی میشود تا تأثير متغيرهای اجتماعی
طبقۀ اجتماعی ،جنسيت و تحصيالت بر تنوعات نحوی ناشی از کاربرد صورتهای متجانس 1و استعاری در گفتار
گویشوران زبان فارسی مورد بررسی قرار گيرد .به عبارت دیگر پرسش اصلی پژوهش این است که:
1
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wording
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scale of congruency
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استعارۀ دستوری به مثابۀ تنوع نحوی از منظر دستور نقشگرای نظاممند

 )1متغيرهای اجتماعی از جمله جنسيت ،تحصيالت و طبقۀ اجتماعی چه تأثيراتی بر کاربرد صورتهای متجانس و
استعاری دارند؟ و  )2تأثير هر یک از متغيرهای اجتماعی از جمله جنسيت ،تحصيالت و طبقۀ اجتماعی بر کاربرد
صورتهای استعاری وجهيت ،اسمسازی و گذرایی 5چگونه است؟
 .2استعارۀ دستوری از منظر دستور نقشگرای نظاممند
2

هليدی ( )920: 5331معتقد است که انتخاب واژگان فقط یکی از جنبههای انتخاب در سطح واژگان -دستور (واژهپردازی)
است و تنوع استعاری واژگانی -دستوری و نه صرفاً واژگانی است .مقولهبندی آغازین تجربه نوعی فرایند استعاری است
زیرا مقولهبندی شامل تغيير و تبدیل مفاهيم مادی به نشانهشناختی است و کاربرد اصطالح استعاره به معنای اصلی و کانونی
آن یعنی تغيير و تحول در شيوۀ بيان نشانهشناختی است ( هليدی .)535-530: 5333 ،راولی ( )9: 5331معتقد است که هر
انتخاب معناشناختی ممکن است دو یا چند بازنمایی واژگان دستوری داشته باشد و همچنين راولی ( )11 :5331معتقد است
که استعارۀ دستوری به مثابۀ بازنمایی متناوب در سطح واژگان -دستور یک انتخاب معنایی است .هليدی ()530: 5333
معتقد است بخاطر الیهای بودن ،دستور قدرت بازنمایی را دارد ،بنابراین دستور میتواند بازنمایی را انجام ندهد و یا بازنمایی
دوباره در طول مسير مختلف داشته باشد .دستور به مثابۀ یک نظام الیهای قدرت استعاری ذاتی دارد .استعارۀ دستوری
انطباق دوبارۀ بين الیههای جفتی است و هيچ استعارهای بدون الیهای بودن وجود ندارد و وقتی سطح معنا الیهبندی شد،
چنين تغيير و تحولی بهطور خودکار امکانپذیر میشود (هليدی.)532 :5333 ،
استعارههای دستوری از مولفههای اساسی کارآیی زبانی است که بر اساس یکپارچگی و تراکم چندین واژه در ذهن
شکل می گيرد ،بهطوری که در واقع کل ساخت به صورت یک واحد اسمی تجلی مییابد .دستور نقشگرای نظاممند
استعاره را به مثابۀ تنوع در بيان معنا در نظر میگيرد و نه فقط تنوع در کاربرد واژهها .تفاوت در پيام نوعی تنوع معنایی
است که هليدی ( )5334آن را استعارۀ دستوری ناميده است .هليدی ( )54: 5334مفهوم تجانس را این گونه تعریف
کرده است :بازنمایی متجانس نوع خاصی از بازنمایی است که به مثابۀ نمونه اعالء در نظر گرفته میشود و در برخی
موارد به دالیل خاص نقشی گونههای دیگر انتخاب میشود .بازنمایی متجانس نوعی بازنمایی بینشان است .راولی
( )11: 5333بازسازی استعارۀ دستوری بهصورت عبارت متجانس را بازچينش و گستردگی استعارۀ دستوری ناميده است.
استعاره تنوع در بيان معانی است و در استعارۀ واژگانی که از الیههای پایين دستور (واجشناسی) به آن نگریسته میشود،
شاهد یک صورت لفظ و دو معنای لفظی و استعاری هستيم .اما در استعارۀ نقشگرایی از باالی الیهبندی دستور یعنی معنا
به آن نگریسته می شود که شاهد یک الیۀ معنایی و دو صورت متجانس و استعاری هستيم ( هليدی.)942: 5334 ،
 .3انواع استعارۀ دستوری
دو نوع اصلی استعارۀ دستوری در بند وجود دارد :استعارههای وجه (از جمله وجهيت) و استعارههای گذرایی .این دو نوع
استعاره بر حسب انگارۀ نقشهای معنایی به ترتيب استعارههای بينافردی و اندیشگانی ناميده میشوند (هليدی:5334 ،
.)949
 .1-3استعارۀ دستوری اندیشگانی

modality, nominalization and transitivity
lexicogrammar

1
2
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استعارۀ گذرایی حاصل تغيير فرایندها در یک بند است و ممکن است فرایندهای متفاوتی در یک بند به کار روند که در
حقيقت بازنماییهای متفاوتی از معنا را خواهيم داشت و این بازنماییهای استعاری مترادف و همانند نيستند؛ بلکه
رمزگذاریهای متفاوت هستند که معنای کلی بند را دگرگون میسازند .امّا با وجود این ،آنها مجموعهای از گونههای
استعاری معنای اندیشگانی هستند (هليدی .)944: 5334 ،در حقيقت نوع فرایند در صورتهای استعاری نسبت به صورت
متجانس تغيير میکند ،مثالً صورت استعاری بندی مانند «مبينا به آسمان نگاه کرد» به صورت «مبينا به آسمان چشم
دوخت» تغيير پيدا میکند که فرایند «نگاه کردن» در صورت متجانس از نوع رفتاری و اما در صورت استعاری فرایند
«چشم دوختن» از نوع مادی است .اسمسازی منبع قوی برای توليد استعارههای دستوری است (هليدی.)912: 5334 ،
استعارۀ اسمسازی یکی از ویژگیهای اصلی در سطح واژگان -دستور است که در زبان دانشگاهی کاربرد دارد .این
استعاره به مثابۀ منابع زبانی است که اطالعات را از طریق بيان مفاهيم به صورت نامتجانس متراکم میسازد و با بيان
غيرشخصی ،انتزاعی و پوشيدگی پيام مرتبط بوده و نشانه اعتبار و قدرت است (هليدی .)5333 ،کارکردهای اصلی
استعارۀ اسمسازی عبارت است از :برجستهسازی نقاط قوت خودیها ،برجستهسازی نقاط ضعف غيرخودیها،
پنهانسازی ایدئولوژیها و پوشيدگی پيام ،ایجاد انسجام و پيوستگی معنایی ،متراکمسازی اطالعات و به تبع آن پيچيدگی
پيام ،تخصصیتر کردن متون سياسی و به تبع آن محدود کردن مخاطبان ،تغيير توزیع آغازگر و پایانبخش و اطالع کهنه
و نو و برجستگی عناصر در بند است (رضاپور.)12: 5934 ،
استعارۀ اسمسازی ابتدا که در سياقهای علمی و فنی بکار رفته است دارای نقش دوگانه است :ساخت سلسله مراتب
اصطالحات فنی و توسعۀ موضوع مرحله به مرحله و استفاده از عبارتهای پيچيده به صورت اسمی در جایگاه مبتدا .بيان
استعاری ظرفيت معنایی بيشتری را داراست که این ظرفيت در شيوۀ بيان متجانس و غيراستعاری وجود ندارد .اهميت
استعارۀ دستوری اندیشگانی در بسط و گسترش فراتر از فرانقش اندیشگانی است بهطوریکه فرانقشهای متنی و بينافردی
را در برمیگيرد و تأثيرات متنی و بينافردی استعارۀ اندیشگانی بخاطر این است که انطباق مجدد الگوهای اندیشگانی در
حقيقت انطباق دوبارۀ محيطهای متنی و بينافردی را به همراه دارد و موجب میشود چنين الگوهایی در سطوح متنی و
بينافردی عمل کند (هليدی و متيسن .)142: 2004 ،
تأثيرات استعارۀ اندیشگانی در دوسطح متنی و بينافردی عبارت است از )5 :تأثيرات متنی :وقتی توالی سازهها به لحاظ
استعاری از طریق بند بازنمایی میشود؛ این بدین معناست که نه تنها توالی سازهها با الگوهای گذرایی بند (فرانقش
اندیشگانی) همپوشی دارد ،بلکه آن توالی در حوزۀ ساختار آغازگر +پایان بخش بند و در حوزۀ ساختار اطالع کهنه  +نو
واحد اطالع (فرانقش متنی) قرار میگيرد .استعارۀ دستوری اندیشگانی راهبردی است که ما را قادر میسازد تا تجربهمان
را از جهان تغيير دهيم .استعارۀ اندیشگانی منبع قوی برای مدیریت توليد متن و ایجاد همپوشیهای جدید بين معانی
اندیشگانی و متنی است و  )2تأثيرات بينافردی :همچنين این نوع استعاره منبع قوی بينافردی برای سازماندهی تبادل
همزمان معنا و ایجاد همپوشی های جدید بين معانی اندیشگانی و بينافردی محسوب میشود (هليدی و متيسن:2004 ،
 .)141استعارۀ بينافردی سعی می کند تا معانی بينافردی را از طریق تغيير در بازنمایی وجه و وجهيت و همچنين افزودن بند
وجهيت (به عنوان مثال ،احتمال میرود که مبينا از سفر برگشته باشد ،شایسته است که آحاد جامعه به محيط زیست
C. M. I. M. Matthiessen
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احترام بگذارند) گسترش دهد اما گرایش کلی استعارۀ اندیشگانی بر عکس استعارۀ بينافردی است و در استعارۀ
اندیشگانی حوزه بازنمایی دستوری توالی معنایی را از سطح بند مرکب به بند ساده ،از بند به گروه و حتی از گروه به
سطح واژه تنزل مرتبه میدهد .هليدی ( )943: 5331/5334-923: 5331معتقد است که استعارۀ دستوری اندیشگانی
(گذرایی) در همه انواع گفتمان بزرگساالن وجود دارد و تجانس کامل و عدم تجانس کامل نادر هستند .تاورنيرز ( 2009
 )51:معتقد است که گوینده میتواند از صورت زبانی نامتجانس استفاده کند .کاربرد نامتجانس زبان معنیدار است؛ زیرا
باعث برجستهسازی بخشی از پيام میشود.
 .2-3استعارۀ دستوری بینافردی

هليدی ( )5334وجهيت را جزیی از استعارۀ دستوری وجه در نظر گرفته است .بر طبق نظر هليدی ،استعارۀ وجه دارای
حداقل دو ویژگی اصلی است که به هم مرتبط هستند .اول ،این استعارهها بر پایه رابطۀ بين مقوالت نقشی گفتاری خبری،
پ رسشی ،امری و پيشنهاد از یک طرف و بيان این مقوالت از طریق انواع مختلف وجه از سوی دیگر است و دوم این که،
تمایز بين تبادل اطالعات 5و مبادلۀ کاال و خدمات 2نقش مهمی در تشخيص و تعریف استعارههای وجه دارند؛ زیرا در
تبادل اطالعات دو نقش اصلی گفتار شامل خبر و پرسش و در تبادل کاال و خدمات دو نقش اصلی گفتار شامل پيشنهاد و
دستور دخيل هستند و در حقيقت وجه بازنماییکنندۀ نقشهای گفتاری است (هليدی .)919 :5334 ،بنابراین ،وجه خبری
و پرسشی مربوط به تبادل اطالعات و وجه امری مربوط به تبادل کاال و خدمات هستند .هليدی در زمينۀ استعارات
وجهيت مدعی شده است که معانی وجهی به صورت متجانس از طریق عناصر وجهی در بند از جمله عملگرها و
افزودههای وجهی بيان میشوند .استعارههای وجهيت از الگوی متجانس فاصله گرفته و معنای وجهی خارج از گزاره
بازنمایی میشود که وظيفۀ این جمله وجهی ارزیابی گزاره از منظر گوینده است و این بازنمایی در دو نوع ساخت
فرافکنی فرایندهای ذهنی و فرایندهای رابطهای ميسر میگردد .باوجود اینکه بندهای استعاری وجهيت بند اصلی
محسوب میشوند ،اما اطالعات اصلی توسط بند پيرو (گزاره) در گفتگو جریان پيدا میکند .به عبارت دیگر ،بند
وجهيت به عنوان بند اصلی وظيفۀ بازنمایی نگرش گوینده را نسبت به وقوع گزاره (بند پيرو) ایفا میکند و در واقع بند
وجهيت در صورت استعاری جایگزین افزودۀ وجه در صورت متجانس میشود .کارکردهای اصلی استعارۀ وجهيت در
متون سياسی عينيتسازی ایدئولوژیها ،بيان نگرش نویسنده و ميزان قطعيت وقوع گزاره و برجستهسازی
ایدئولوژیهاست (رضاپور .)12 :5934 ،خو )553: 2003( 9معتقد است که در جهتگيری مستقيم ،بندهای بيانکنندۀ
وجهيت برای بيان فرایند روانشناختی بهکار میروند تا دیدگاههای مستقيم گوینده را برجسته سازند و گوینده در برابر
قضاوت و پيشنهاد مسئول است؛ در حالیکه در جهتگيری غيرمستقيم ،چنين بندهایی برای بيان فرایندهای رابطهای بکار
میروند و دیدگاههای گوینده کم رنگ میشود و گوینده هيچ مسئوليتی در قبال قضاوتها ندارد .تاورنيرز ()53: 2004
معتقد است که استعارههای وجهيت متفاوت از وجه است؛ زیرا معنای وجهی خارج از عناصر وجه گزاره بازنمایی
میشود .در استعارۀ دستوری بينافردی ،عنصر فراگزارهای (فرافکنی فرایند و ساخت رابطهای) بر گزاره و زمينه گستره

exchange of information
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دارد .نکتۀ مهم این است که گزاره هم دارای عناصر گسترهای خاص خود ( فاعل و زمانداری) و زمينه است و عنصر
مجزا در استعارههای وجهيت گستره و زمينۀ ثانویه را برای گزاره فراهم میسازد.
 . 4استعارۀ دستوری به مثابۀ تنوع نحوی
هليدی ( )511 :5313در زمينۀ بازنمایی استعاری به مثابۀ تنوع اشاره کرده است که نمیتوان به صراحت دربارۀ همانندی و
تشابه معنای استعاری و معنای صورتهای روزمره تصميمگيری دقيقی اتخاذ کرد .اما به صراحت میتوان گفت که تمام
صورتهای استعاری در واقع گونههای استعاری محسوب میشوند؛ زیرا ارتباط صورتهای استعارۀ دستوری با نظریه
تنوع 5از اهميت زیادی برخوردار است و آنچه که مهم است استعاری بودن آنهاست .به عبارت دیگر ،ارتباط بين استعارۀ
دستوری و تنوع نحوی باعث پررنگ شدن نقش بافت اجتماعی و فرهنگی در انتخاب صورتهای متجانس و استعاری در
سطح واژگان– دستور میشود .اصطالح گونهها 2در نظریۀ تنوع لباو ( )5313بهکار رفته است که به معنای روشهای
متناوب بازنمایی معنای یکسان است .هليدی اشاره کرده است که هر یک از این انواع گونههای استعاری به صورت کلی
بازنمایی متناوب یک عنصر در الیه بعدی و یا باالتر میباشد .گونههای صرفی ،واژی و نحوی بازنماییهای متناوب
واژگان -دستوری معنای یکسان هستند و گونههای واجی بازنماییهای متناوب واژه یکسان (و بنابراین معنای یکسان)
هستند .بهطور کلّی با فرض الیۀ معنایی به عنوان باالترین الیه در نظام زبانی ،تمام مجموعههای گونهها دارای ویژگی
مشابه به لحاظ معنایی و برخی دارای ویژگی مشابه به لحاظ واژگان دستور نيز هستند و این روش کلّی برای درک
گونههاست (هليدی.)519 :5313 ،
هليدی ( )511 :5313عالوه بر گونههای متغير واجی ،صرفی و نحوی ،گونههای متغير معنایی را نيز معرفی کرده است.
گونههای معنایی عنصر یکسان را در الیه بافت فرهنگی بازنمایی میکنند و آنها در سطح باالتر یعنی سطح فرهنگی به
مثابۀ نظام اطالعات با هم تلفيق میشوند .گونههای متغير به مثابۀ استعارههای واجی ،استعارههای دستوری (صرفی،
واژگانی و نحوی) و استعارههای معنایی ناميده میشوند.
هليدی ( )20: 5331معتقد است که برای هر ترکيب معنایی یک عبارت متجانس و مجموعهای از گونههای استعاری
عبارات نامتجانس هم وجود دارد .تنوع یا بيان نامتجانس به مثابۀ انتخاب واژگان است که متفاوت از صورت اصلی یا
بینشان است .تنوع در استعارۀ دستوری بر اساس شباهت معنا بين صورت دستوری طبيعی و صورت دستوری نامتجانس
است .هليدی ( )942 :5334 /5331 ،920 :5331درباره استعارۀ دستوری اشاره کرد که یک عنصر دستوری قوی در انتقال
معانی بالغی نقش ایفا میکند و با پذیرش چنين ادعایی میتوان دریافت که عنصر دیگری تحت عنوان استعارۀ دستوری
وجود دارد که تنوع در آن اساساً در صورتهای دستوری وجود دارد ،باوجودیکه تضمينکنندۀ تنوع واژگانی نيز
هست .همچنين هليدی ( )925 :5331معتقد است که تنوع بين عبارات متفاوت دارای معنای یکسان بر حسب نشانداری
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تعریف میشود :صورتهای معينی به مثابۀ عبارات بینشان دارای معنای مفروض در نظر گرفته میشوند و با روشهای
پيشنمونه بيان عناصر همسو هستند .این صورتها گونههای غيراستعاری هستند که بازنماییهای متجانس 4ناميده
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میشوند .دستور نقشگرای نظاممند استعاره را به مثابۀ تنوعاتی در بيان معنا و نه فقط تنوعات در کاربرد واژهها تعریف
میکند .تفاوت در پيام نوعی تنوع معنایی است که هليدی ( )5334آن را استعارۀ دستوری ناميده است (توحين2055 ،5
 .)4:تاورنيرز ( )52: 2009در زمينۀ استعارۀ دستوری اشاره کرد که استعارۀ دستوری در حقيقت صورتهای دستوری
متنوعی هستند که بازنماییکنندۀ معنای واحد در نظر گرفته میشوند .استعارۀ دستوری بر روی پيوستار تجانس قرار
میگيرد و در حقيقت شاهد درجاتی از تجانس در تحليل صورتهای استعاری هستيم .رومرو و سوریا)20: 2009( 2
معتقدند که استعارۀ دستوری بهمثابۀ بازنمایی صرفی -نحوی نشاندار یک ترکيب معنایی است و میتوان استعارۀ دستوری
را نمونههایی از تنوعات صرفی -نحوی نشاندار در نظر گرفت .نکتۀ الزم ذکر این است که منظور از معنای یکسان در
تعریف متغيرهای استعاری معنای معناشناختی و نه معنای کاربردشناختی و گفتمانی است .به عبارت دیگر ،متغير نحوی
بدین معناست که معنای معناشناختی یکسان توسط صورتهای مختلف نحوی بازنمایی میشود .چنين بحثی را هليدی در
زمينۀ ارتباط استعارۀ دستوری با نظریۀ تنوع لباو مطرح کرد .لباو ( )193: 5313با معرفی قاعدۀ متغير معتقد است که
قاعده متغير به صورت  ҩ = 1- K0است و  k0درونداد متغير است که باعث محدودیت کاربرد قاعده میشود .درونداد
متغير تحت حاکميت عوامل فرازبانی نظير سبک بافتی ،طبقۀ اجتماعی -اقتصادی ،جنسيت و گروه نژادی است .قواعد
متغير به اصول کلّی و مهمّ قابل تبيين بودن بستگی دارند که در تحليل رفتار زبانی موردنياز است :هر صورت متغير
(عضوی از مجموعه روشهای متناوب برای بيان یک چيز یکسان) باید متناسب با مواردی گزارش شود که آن متغير در
محيط مرتبط در مقایسه با تعداد کلّ موارد قابل پيشبينی بکار رفته در نحو دارند.
 .5روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تحليلی -تبيينی است و روش پژوهش از منظر ماهيّت و روش از نوع ارزیابی همبستگی بين
متغيرهای اجتماعی و زبانی است .روش گردآوری اطالعات از طریق پژوهشهای ميدانی و ابزار گردآوری اطالعات
پرسشنامه است .پرسشنامهای حاوی پرسشهای متفاوت در زمينۀ کاربرد استعارههای دستوری اسم سازی ،گذرایی و
وجهيت در گفتار گویشوران زبان فارسی است .از آن جاییکه گویشوران زبان فارسی بر اساس دستور نقشگرای نظاممند
از انتخابهای معنایی متعددی در ذهن برخوردارند و هر یک از گویشوران ممکن است از ابزارهای واژگانی -دستوری
متعددی برای بازنمایی معنای مورد نظر استفاده کنند .بنابراین ،بر اساس مبانی نظری هليدی ( )5331در زمينه نقش استعارۀ
دستوری در تنوع دستوری در گفتار و نوشتار و همچنين ارتباط چنين تنوعات دستوری با نظریۀ تنوع لباو ()5313
پرسشنامه طراحی شده است .پرسشها طوری طراحی شدهاند که گویشوران میتوانند از صورت متجانس و یا صورت
استعاری در پاسخ هر یک از پرسشها استفاده نمایند .از منظر نظریۀ تنوع لباو ( )5313متغيرهای اجتماعی از جمله
جنسيت ،تحصيالت ،طبقۀ اجتماعی ،سن و غيره می توانند در تنوع آوایی ،واجی ،واژگانی ،صرفی و نحوی نقش اساسی
ایفا نمایند؛ اما تأثير هر یک از متغيرهای اجتماعی در ایجاد تنوع متفاوت است .جامعهشناسان زبان معتقدند که در
عملکرد هر قاعدۀ متغيری عوامل زبانی و غيرزبانی دخيل هستند و گویندگان زبان میدانند که قاعده با چه عواملی درگير
است و عوامل تأثيرگذار بر عملکرد یک قاعدۀ متغير را در اختيار دارند .بنابراین ،پرسشنامه بر اساس دیدگاه هليدی در
1
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زمينۀ تنوعات دستوری و همچنين دیدگاه جامعهشناسان زبان در زمينه تنوعات زبانی طراحی شده است تا نقش هر یک از
متغيرهای اجتماعی جنسيت ،تحصيالت و طبقۀ اجتماعی در کاربرد صورتهای متجانس و استعاری بررسی شود و
همچنين مشخص گردد که کداميک از متغيرهای اجتماعی نقش بيشتری در ایجاد تنوع نحوی در گفتار گویشوران زبان
فارسی دارند .تعداد آزمودنیها بر اساس متغيرهای اجتماعی جنسيت ،طبقۀ اجتماعی و تحصيالت و به صورت تصادفی
انتخاب شدهاند و جامعه آماری شامل گویشوران شهر تهران است .برای یکدست شدن همه گروههای مورد مطالعه ،جامعۀ
در دسترس اندک بود ،بدین منظور  30نفر انتخاب شدند که با اُفت پاسخگویی مواجه شدیم و  41نفر به پرسشنامهها پاسخ
دادند .پس جامعه آماری نمونه شامل  41نفر است که  25نفر مرد و  21نفر زن هستند .تعداد آزمودنیها از هر طبقۀ اجتماعی
پایين ،متوسط و باال به ترتيب  51نفر 22 ،نفر 50 ،نفر و همچنين تعداد آزمودنیها در سطوح تحصيلی دیپلم ،کارشناسی و
تحصيالت تکميلی به ترتيب  52نفر 53 ،نفر 51 ،نفر هستند .پرسشنامه حاوی  51پرسش است و سعی شده است تا
پرسشهایی لحاظ شوند که مرتبط با متغيرهای پژوهش باشند .همچنين در انتخاب آزمودنیها سعی شده است تأثير
متغيرهای کنترل خنثی شود تا همبستگی متغيرهای اجتماعی (متغير مستقل) و متغيرهای زبانی (متغير وابسته) به صورت دقيق
بررسی شود؛ مثالً در زمينه همبستگی متغير جنسيت و صورتهای متجانس و استعاری سعی شده است هر یک از دو جنس
زن و مرد طوری انتخاب گردند که متغيرهای اجتماعی دیگر نظير تحصيالت ،سن و طبقۀ اجتماعی کنترل شوند و در مورد
سایر متغيرهای اجتماعی به همين صورت عمل شده است .در زمينۀ تعيين طبقات اجتماعی از مالکهایی نظير شغل ،ميزان
درآمد و محل سکونت استفاده شده است .نمونههایی از استعارههای دستوری به شرح زیر است:
 )1-5استعارۀ دستوری وجهیت
الف) ما بایستی به مباحث کالن جامعهشناسی و اجتماعی توجه خاصی داشته باشيم( .صورت متجانس)
ب) شایسته است که به مباحث کالن جامعهشناسی و اجتماعی توجه خاصی داشته باشيم( .صورت استعاری)
 )2-1استعارۀ دستوری گذرایی:
الف) در همه مباحث علمی این اصول و نظریههای بنيادین دیده میشوند( .صورت متجانس)
ب) در همه مباحث علمی این اصول و نظریههای بنيادین به چشم میخورند( .صورت استعاری)
 )9-1استعارۀ دستوری اسمسازی:
الف) سيل خانهها را خراب کرد ،مزارع را ویران کرد و مردم را نگران کرد( .صورت متجانس)
ب) تخریب خانهها و ویرانی مزارع ناشی از سيل باعث نگرانی مردم شد( .صورت استعاری)
در پژوهش حاضر جهت تجزیه و تحليل دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده شد که از روشهای آماری فراوانی و
درصد و آزمون خی دو دو متغيری و خی دو تک متغيری استفاده شده است .روش دو متغيری در واقع همان کای اسکوئر
است و فرمول پایه آنها یکسان است .با توجه به زیاد بودن گروهها از روش دومتغيری استفاده شد که مبنای آن با کای
اسکوئر یکی است .با لحاظ به اینکه فراوانی آزمودنیها در سطوح دو متغير طبقهای (جنسيت ،تحصيالت ،طبقۀ اجتماعی)
و وضعيت تجانس (متجانس -استعاری) بود ،در آغاز از مجذور کای دومتغيری استفاده گردید .لذا با اجرای مجذور کای دو
متغيری در مرحلۀ اول به بررسی رابطۀ بين متغيرها پرداخته میشود که در جدول متقاطع ارائه شده است .در مرحلۀ بعد به
بررسی تأثير متغيرهای مورد بررسی در استفاده از وضعيت تجانس پرداخته میشود.
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 .6تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش
در این بخش تأثير عوامل اجتماعی از جمله جنسيت ،تحصيالت و طبقۀ اجتماعی بر تنوع نحوی ناشی از کاربرد
صورتهای متجانس و استعاری مورد تجزیه و تحليل قرار میگيرند.
 .1-6جنسیت
2

5

در مباحث اجتماعی زبان ،مانند بسياری از پژوهشهای علوم اجتماعی تأکيد بيشتر بر جنسيت است تا جنس  ،زیرا
جنسيت مقولهای است اجتماعی -فرهنگی در حالی که جنس جنبه زیستشناختی و اندامی دارد .تمایزهای جنسيتی بيشتر
با نقشهای اجتماعی زنان و مردان مرتبط است و از این رو تفاوت در نقشهای اجتماعی دو جنس تفاوت در رفتارهای
اجتماعی و از جمله رفتار زبانی آنان را در پی دارد (مدرسی .)250 :5935،مطالعات انجام شده نشان میدهد که به طور
کلّ ی زنان نسبت به رفتار زبانی خود بيش از مردان حساسيت دارند و همين حساسيت آنان را پيشرو تغييرات زبانی در
جهت گسترش ویژگیهای معتبر کرده است؛ زیرا زنان با حساسيّت خود نسبت به ویژگیهای زبانی معتبر بيشتر آنها را به
کار میگيرند و به سبب نقش مهمتری که در آموزش زبان به فرزندان خود دارند ،این ویژگیها را با سهولت و سرعت
بيشتری به نسل بعد انتقال میدهند (مدرسی .)255 :5935 ،ولفرام )13: 5313( 9اشاره کرد که زنان در مقایسه با مردان
حساسيّت بيشتری نسبت به صورتهای زبانی باارزش اجتماعی دارند .لباو ( )249: 5312مدعی شد که زنان در گفتار
دقيق نسبت به مردان از صورتهای زبانی نشاندار کمتر استفاده میکنند و زنان در قبال الگوی اعتبار نسبت به مردان
حساستر هستند .ولفرام و فسولد )39: 5314( 4اشاره کردند که زنان نسبت به مردان آگاهی بيشتری نسبت به هنجارهای
اعتبار هم در گفتار واقعی و هم در طرز فکرشان نسبت به گفتار دارند .با توجه به توضيح فوق ،دادههای پژوهش حاضر
در زمينه تأثير جنسيت بر کاربرد صورتهای متجانس و استعاری در جدول ( )5نشان داده شده است.
جدول :1فراوانی و درصد صورتهای متجانس -استعاری برحسب جنسیت
وجه
جنسیت
زنان

استعاری
فراوانی درصد
92/9
521

متجانس
درصد
فراوانی
11/1
214

کل
فراوانی درصد
500
930

مردان

555

91/2

204

14/3

951

500

تعداد کل

291

99/1

413

11/4

101

500

در جدول متقاطع ( )5فراونی و درصد صورتهای متجانس و استعاری استفاده شده توسط زنان و مردان ارائه شده
است .این جدول روند متفاوت فراوانی استفاده از صورتهای متجانس و استعاری را نشان میدهد .دادههای جدول نشان
میدهد زنان در  92/9درصد ،مردان در  91/2درصد موارد از صورتهای استعاری استفاده کردند .بدین ترتيب فراوانی و
درصد استفاده از صورتهای استعاری در گروه مردان بيشتر از زنان است .همچنين در مقایسه بين استفاده از صورتهای
متجانس و استعاری مشاهده میشود که در اکثریت موارد از صورتهای متجانس استفاده شده است.

gender
sex
W. Wolfram

R. Fasold

1
2
3
4
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جدول  : 2شاخصهای آماری معنیداری در مجذور کای دو متغیری (جنسیت × وضعیت تجانس)
شاخصها
مجذور کای

مقدار
0/11

درجه آزادی
5

معنی داری
0/459

نرخ درستنمایی

0/14

5

0/410

ضریب پيوستگی

0/095

---

0/459

101

تعداد کل

جهت بررسی رابطۀ جنسيت و وضعيت تجانس صورتهای مورد استفاده از مجذور کای دوبعدی استفاده شده است.
نتایج مجذور کای دو متغيری نشان میدهد ميزان مجذور کا ( )x2 =0/11و سطح معنیداری ( )sig = 0/459حاصل از
ارتباط بين دو متغير از لحاظ آماری در سطح آلفای  0/01معنیدار نيست .ضریب پيوستگی بين دو متغير طبقهای برابر با
 0/095و سطح معنیداری آن  0/459میباشد که دقيقاً برابر با معنیداری مقدار خیدو میباشد .همانگونه که مشاهده
میشود مجذور کای دومتغيری معنیدار نيست .به بيانی بين دو متغير تعامل وجود ندارد.
جدول  : 3بررسی تأثیر جنسیت بر استفاده از استعارۀ دستوری
شاخصها
جنسیت

فراوانی
مشاهده شده

مورد انتظار

زنان

521

553/1

مردان

555

553/1

کل

291

291

آزمون آماری
درجه آزادی
خی دو
0/343

5

معنی داری
0/990

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود فراوانی قابل انتظار هر دو گروه برابر فرض شده است .مقدار مجذور
کای برابر با  0/343و درجه آزادی  5در سطح  0/99از لحاظ آماری معنیدار نيست .به بيانی بين فراوانی صورتهای
استعاری مورد استفاده در دو گروه زنان و مردان تفاوت وجود ندارد .لذا میتوان گفت جنسيت روی ميزان استفاده از
صورتهای متجانس و استعاری تأثيرگذار نيست.
در ادامه تأثير جنسيت بر استعارۀ وجهيت ،استعارۀ گذرایی ،و استعارۀ اسمسازی به طور مجزا بررسی میشود.
جدول  : 4بررسی تأثیر جنسیت بر استفاده از استعارۀ دستوری (وجهیت ،گذرایی ،اسمسازی)
شاخصها

نوع استعاره

جنسیت

فراوانی
مشاهده شده

آزمون آماری

مورد انتظار

زنان

وجهيت

93

94

مردان

وجهيت

23

94

زنان

گذرایی

41

45/1

مردان

گذرایی

93

45/1

زنان

اسمسازی

42

49

مردان

اسمسازی

44

49

خیدو

5/41

0/130

0/041

درجه آزادی

5

5

5

معنی داری

0/221

0/442

0/323
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همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود:
مقدار مجذور کای در استفاده از استعارۀ دستوری وجهيت برابر با  5/41و درجه آزادی  5در سطح  0/221از لحاظ
آماری معنیدار نيست .به بيانی بين فراوانی صورتهای استعاری وجهيت مورد استفاده در دو گروه زنان و مردان تفاوت
وجود ندارد .لذا میتوان گفت جنسيت روی ميزان استفاده از صورتهای استعاری وجهيت تأثيرگذار نيست.
مقدار مجذور کای در استفاده از استعارۀ دستوری گذرایی برابر با  0/130و درجه آزادی  5در سطح  0/442از لحاظ
آماری معنیدار نيست .به بيانی بين فراوانی صورتهای استعاری گذرایی مورد استفاده در دو گروه زنان و مردان تفاوت
وجود ندارد .لذا میتوان گفت جنسيت روی ميزان استفاده از صورتهای استعاری گذرایی تأثير گذار نيست.
مقدار مجذور کای در استفاده از استعارۀ دستوری اسمسازی برابر با  0/041و درجه آزادی  5در سطح  0/323از
لحاظ آماری معنیدار نيست .به بيانی بين فراوانی صورتهای استعاری اسمسازی مورد استفاده در دو گروه زنان و مردان
تفاوت وجود ندارد .لذا میتوان گفت جنسيت روی ميزان استفاده از صورتهای استعاری اسمسازی تأثير گذار نيست.
 .2-6تحصیالت

ميزان تحصيالت هم عامل مهمی در شکلگيری تنوعات نحوی است .در یک جامعه زبانی هر چه تحصيالت افراد بيشتر
باشد ،بخش گستردهتری از پيوستار سبکی یا گنجينۀ زبانی در اختيار آنها قرار دارد .گروههای تحصيلی پایين دارای
پيوستار سبکی بسته و گروههای تحصيلی باالتر دارای پيوستار زبانی گستردهتری هستند (مدرسی.)242-245: 5935 ،
دادههای پژوهش در زمينۀ تأثير تحصيالت بر کاربرد صورتهای متجانس و استعاری در جدول ( )1آمده است .در
جدول متقاطع ( )1فراوانی و درصد صورتهای متجانس و استعاری استفاده شده توسط سه گروه از افراد با تحصيالت
متفاوت ارائه شده است .این جدول روند متفاوت فراوانی استفاده از صورتهای متجانس و استعاری را نشان میدهد.
دادههای جدول نشان میدهد افراد با تحصيالت تکميلی در  93/4درصد ،تحصيالت کارشناسی در  99/1درصد ،و با
تحصيالت دیپلم در  21/1درصد موارد از صورتهای استعاری استفاده کردند.
جدول  :5فراوانی و درصد صورتهای متجانس و استعاری در سه گروه تحصیلی
وجه

استعاری

کل

متجانس

تحصیالت

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

تحصيالت تکميلی

33

93/4

511

15/1

211

500

کارشناسی

35

99/1

513

11/9

210

500

دیپلمه

43

21/1

592

19/9

530

500

کل

291

99/1

413

11/4

101

500
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بدین ترتيب فراوانی و درصد استفاده از صورتهای استعاری در گروه با تحصيالت تکميلی بيشتر و در گروه با
تحصيالت دیپلمه کمتر بوده است .همچنين در مقایسۀ بين استفاده از صورتهای متجانس و استعاری مشاهده میشود که
در اکثریت موارد از صورتهای متجانس استفاده شده است.
جدول  : 6شاخصهای آماری معنیداری در مجذور کای دو متغیری (تحصیالت × وضعیت تجانس)
مقدار

شاخصها

درجه آزادی معنی درای

مجذور کای

1/14

2

0/093

نرخ درستنمایی

1/14

2

0/091

ضریب پيوستگی

0/031

---

0/093

101

تعداد کل

جهت بررسی رابطۀ بين تحصيالت (در سه سطح) و وضعيت صورتهای مورد استفاده (در دو سطح) از مجذور کای
دوبعدی استفاده شده است .نتایج مجذورکای دو متغيری نشان میدهد ميزان مجذور کا ( )x2 =/و سطح معنیداری
( )sig = 8/8 0حاصل از ارتباط بين دو متغير از لحاظ آماری در سطح آلفای  0/01معنیدار است .ضریب پيوستگی
بين دو متغير طبقهای برابر با  0/031و سطح معنیداری آن  0/093میباشد که دقيقاً برابر با معنیداری مقدار خی دو
میباشد .همانگونه که مشاهده میشود مجذور کای دومتغيری معنیدار است .به بيانی بين دو متغير تعامل وجود دارد.
در ادامه تأثير متغير تحصيالت در استفاده از استعارۀ دستوری مورد بررسی قرار میگيرد .همانگونه که در جدول
( )1مشاهده میشود فراوانی قابل انتظار هر سه گروه برابر فرض شده است .مقدار مجذور کای برابر با  53/11و درجه
آزادی  2در سطح  0/000از لحاظ آماری معنیدار است .به بيانی فراوانی صورتهای استعاری مورد استفاده در سه سطح
تحصيلی متفاوت است .لذا میتوان گفت تحصيالت روی ميزان استفاده از صورتهای متجانس و استعاری تأثير گذار
است.
جدول : 7بررسی تأثیر تحصیالت بر استفاده از استعارۀ دستوری
شاخصها
تحصیالت

آزمون آماری

فراوانی
مشاهده
شده
33

مورد
انتظار
13

کارشناسی

35

13

دیپلمه

43

13

کل

291

291

تحصيالت تکميلی

خیدو

53/11

درجه
آزادی
2

معنی
داری
0/000

به لحاظ اینکه تحصيالت در سه گروه مورد نظر بود به مقایسۀ  2به  2گروهها پرداخته میشود تا مشخص شود
تفاوت در استفاده بين کدام گروه بيشتر است.
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جدول  : 8مقایسۀ تفاوت دو به دو گروههای تحصیلی به لحاظ استفاده از استعارۀ دستوری
فراوانی
مشاهده
شده
33

شاخصها
تحصیالت

مورد
انتظار
34/1

کارشناسی

35

34/1

تحصيالت تکميلی

33

19

دیپلمه

43

19

کارشناسی

35

13/1

تحصيالت تکميلی

دیپلمه

13/1

43

آزمون آماری
درجه
خیدو
آزادی
0/213

معنیداری

5

51/52

0/155

5

59/90

0/000
0/000

5

در جدول فوق به مقایسۀ دو به دوی گروهها در استفاده از صورتهای حاوی استعارۀ دستوری پرداخته شده است.
همانگونه که مشاهده میشود ،بين گروه تحصيالت تکميلی و تحصيالت کارشناسی از لحاظ استفاده از صورتهای
استعارۀ دستوری تفاوت مشاهده نمیشود ()sig = 0/155؛ ولی در مقایسه گروه تحصيالت تکميلی با دیپلمهها (= 51/52
 )sig = 0/000( )x2و در مقایسه گروه تحصيالت کارشناسی با دیپلمهها ( )sig = 0/000( )x2 = 59/90تفاوت
معنیداری مشاهده میشود .بدینرو ،میتوان گفت گروهی که تحصيالت کارشناسی و تکميلی دارند بيشتر از دیپلمهها
از صورتهای استعارۀ دستوری استفاده میکنند.
در ادامه تأثير تحصيالت بر استعارۀ وجهيت ،استعارۀ گذرایی ،و استعارۀ اسمسازی به طور مجزا بررسی میشود.
همانگونه که در جدول ( )3مشاهده میشود:
مقدار مجذور کای در استفاده از استعارۀ دستوری وجهيت برابر با  1/33و درجه آزادی  2در سطح  0/053از لحاظ
آماری معنیدار است .به بيانی بين فراوانی صورتهای استعاری وجهيت مورد استفاده در گروههای تحصيلی متفاوت
(تحصيالت تکميلی ،کارشناسی و دیپلمه) تفاوت وجود دارد .لذا میتوان گفت تحصيالت روی ميزان استفاده از
صورتهای استعاری وجهيت تأثير گذار است.
جدول  : 9بررسی تأثیر تحصیالت بر استفاده از استعارۀ دستوری (وجهیت ،گذرایی ،اسمسازی)
آزمون آماری

شاخصها
تحصیالت

نوع استعاره

فراوانی

تحصالت تکميلی

وجهيت

مشاهدهشده
90

موردانتظار
22/1

کارشناسی

وجهيت

21

22/1

دیپلمه

وجهيت

52

22/1

تحصيالت تکميلی

گذرایی

99

21/1

کارشناسی

گذرایی

95

21/1

دیپلمه

گذرایی

53

21/1

تحصيالت تکميلی

اسمسازی

91

23/1

کارشناسی

اسمسازی

94

23/1

دیپلمه

اسمسازی

51

23/1

خیدو
1/33

4/54

1/54

درجهآزادی
2

2

2

معنیداری
0/053

0/521

0/023
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مقدار مجذور کای در استفاده از استعارۀ دستوری گذرایی برابر با  4/54و درجه آزادی  2در سطح  0/521از لحاظ
آماری معنیدار نيست .به بيانی بين فراوانی صورتهای استعاری گذرایی مورد استفاده در گروههای تحصيلی متفاوت
(تحصيالت تکميلی ،کارشناسی و دیپلمه) تفاوت وجود ندارد .لذا میتوان گفت تحصيالت روی ميزان استفاده از
صورتهای استعاری گذرایی تأثير گذار نيست.
مقدار مجذور کای در استفاده از استعارۀ دستوری اسمسازی برابر با  1/54و درجه آزادی  2در سطح  0/023از لحاظ
آماری معنیدار است .به بيانی بين فراوانی صورتهای استعاری اسمسازی مورد استفاده گروههای تحصيلی متفاوت
(تحصيالت تکميلی ،کارشناسی و دیپلمه) تفاوت وجود دارد .لذا میتوان گفت تحصيالت روی ميزان استفاده از
صورتهای استعاری اسمسازی تأثير گذار است.
 .3-6طبقۀ اجتماعی

مطابق بررسیهای اخير جامعهشناسان زبان ،ميان رفتار زبانی افراد و طبقۀ اجتماعی آنها همبستگیهای قابل مالحظه وجود
دارد؛ یعنی افراد وابسته به یک طبقۀ اجتماعی که ویژگیهای اجتماعی -اقتصادی مشابهی دارند ،از نظر رفتار زبانی نيز
تشابه بيشتری با یکدیگر نشان میدهند (مدرسی .)531: 5935،تاگليامونت )21: 2052( 5در زمينۀ طبقۀ اجتماعی اشاره
کرد که وقتی متغير زبانی دارای ارزشيابی اجتماعی صریح معيار در برابر غيرمعيار است ،مطمئناً آن متغير با سلسله مراتب
اجتماعی غالب در جامعه مرتبط است و بخاطر اینکه طبقۀ اجتماعی مقولهای اجتماعی است ،متغيرهای زبانی با آن
همبستگی دارند .الگوهای متغيرهای زبانی منعکسکننده ساختار اجتماعی خواهند بود .در این پژوهش طبقۀ اجتماعی بر
اساس شاخصهای تحصيالت ،شغل ،سطح درآمد و محل سکونت تعيين شده است .دادههای پژوهش در زمينه تأثير
طبقۀ اجتماعی بر کاربرد صورتهای متجانس و استعاری در جدول ( )50مطرح شده است:
جدول :11فراوانی و درصد صورت های استعاری -غیراستعاری در سه طبقۀ اجتماعی
وجه

استعاری

کل

غیراستعاری

طبقۀ اجتماعی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

طبقۀ باال

41

95/9

509

13/1

510

500

طبقۀ متوسط

522

40/1

513

13/9

900

500

طبقۀ پایين

13

21/1

531

19/9

211

500

تعداد کل

291

99/1

413

11/4

101

500

در جدول متقاطع فوق فراونی و درصد صورتهای متجانس و استعاری استفاده شده توسط سه طبقۀ اجتماعی متفاوت
ارائه شده است .این جدول روند متفاوت فراوانی استفاده از صورتهای متجانس و استعاری را نشان میدهد .دادههای
جدول نشان میدهد افراد با طبقۀ اجتماعی باال در  95/9درصد ،طبقۀ اجتماعی متوسط در  40/1درصد ،و طبقۀ اجتماعی
پایين در  99/1درصد موارد از صورتهای استعاری استفاده کردند .بدین ترتيب فراوانی و درصد استفاده از صورتهای
S. A. Tagliamonte

1
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استعاری در گروه طبقۀ اجتماعی متوسط بيشتر و در گروه طبقۀ اجتماعی پایين کمتر است .همچنين در مقایسۀ بين استفاده
از صورتهای متجانس و استعاری مشاهده میشود که در اکثریت موارد از صورتهای متجانس استفاده شده است.
جدول  : 11شاخصهای آماری معنیداری در مجذور کای دو متغیری (طبقۀ اجتماعی × وضعیت تجانس)
شاخصها

مقدار

درجه آزادی

معنی داری

مجذور کای

52/12

2

0/002

نرخ درستنمایی

52/11

2

0/002

ضریب پيوستگی

0/592

---

0/002

101

تعداد کل

جهت بررسی رابطۀ بين طبقۀ اجتماعی (سه سطح) و نوع صورتهای مورد استفاده (دو سطح) از مجذور کای دوبعدی
استفاده شده است .نتایج مجذور کای دو متغيری نشان میدهد ميزان مجذور کا ( )x2 =52/12و سطح معنیداری
( )sig = 8/حاصل از ارتباط بين دو متغير از لحاظ آماری در سطح آلفای  0/01معنیدار است .ضریب پيوستگی
بين دو متغير طبقهای برابر با  0/592و سطح معنیداری آن  0/000است که دقيقاً برابر با معنیداری مقدار خی دو است.
همانگونه که مشاهده میشود مجذور کای دومتغيری معنیدار است .به بيانی بين دو متغير تعامل وجود دارد .در ادامه
تأثير متغيرطبقۀ اجتماعی در استفاده از استعارۀ دستوری مورد بررسی قرار میگيرد.
جدول  :12بررسی تأثیر طبقۀ اجتماعی بر استفاده از استعارۀ دستوری
شاخصها
طبقۀ اجتماعی

فراوانی
مشاهده

مورد

شده

انتظار

طبقۀ باال

41

13

طبقۀ متوسط

522

13

طبقۀ پایين

13

13

تعداد کل

291

291

آزمون آماری
خیدو

91/33

درجهآزادی معنیداری

2

0/000

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود فراوانی قابل انتظار هر سه گروه برابر فرض شده است .مقدار مجذور
کای برابر با  91/33و درجه آزادی  2در سطح  0/000از لحاظ آماری معنی دار است .به بيانی فراوانی صورتهای
استعاری مورد استفاده در سه گروه طبقۀ اجتماعی متفاوت است .لذا میتوان گفت طبقۀ اجتماعی روی ميزان استفاده از
صورتهای متجانس و استعاری تأثير گذار است .با لحاظ به اینکه تحصيالت در سه گروه مطرح بود به مقایسۀ  2به 2
گروهها پرداخته میشود تا مشخص شود تفاوت در استفاده بين کدام گروه بيشتر است.
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جدول  : 13مقایسۀ تفاوت دو به دو طبقات اجتماعی از لحاظ استفاده از استعارۀ دستوری
شاخصها
طبقۀ اجتماعی

آزمون آماری

فراوانی
مشاهده

مورد

شده

انتظار

طبقۀ باال

41

34/1

طبقۀ متوسط

522

34/1

طبقۀ باال

41

11/1

طبقۀ پایين

13

11/1

طبقۀ متوسط

522

31

13

طبقۀ پایين

خیدو درجهآزادی معنیداری

99/23
9/39
51/94

31

0/000

5

0/01

5

0/000

5

در جدول فوق به مقایسۀ دو به دوی گروهها در استفاده از صورتهای استعارۀ دستوری پرداخته شده است.
همانگونه که مشاهده میشود ،بين گروه طبقۀ اجتماعی باال با طبقۀ اجتماعی متوسط ( )sig = 0/000( )x2 = 99/23و بين
طبقۀ اجتماعی متوسط و طبقۀ اجتماعی پایين ( ،)sig = 0/000( )x2 = 51/94بين طبقۀ اجتماعی باال و طبقۀ اجتماعی پایين
( )sig = 0/01( )x2 = 9/39تفاوت معنیداری مشاهده میشود .از اینرو میتوان گفت بين طبقات اجتماعی از لحاظ
ميزان استفاده از صورتهای حاوی استعارۀ دستوری تفاوت وجود دارد .افراد در طبقۀ اجتماعی متوسط بيشتر از طبقۀ
اجتماعی باال و طبقۀ اجتماعی پایين از صورتهای استعاری استفاده میکنند و افراد طبقۀ اجتماعی باال بيشتر از طبقۀ
اجتماعی پایين از صورتهای دستوری استعاری استفاده میکنند.
در ادامه تأثير طبقۀ اجتماعی بر استعارۀ وجهيت ،استعارۀ گذرایی ،و استعارۀ اسمسازی به طور مجزا بررسی میشود.
جدول  : 14بررسی تأثیر طبقۀ اجتماعی بر استفاده از استعارۀ دستوری (وجهیت ،گذرایی ،اسمسازی)
شاخصها

نوع
استعاره

آزمون آماری

فراوانی

مشاهدهشده موردانتظار خیدو درجهآزادی معنیداری

طبقۀ اجتماعی
طبقۀ باال

وجهيت

51

22/1

طبقۀ متوسط

وجهيت

99

22/1

طبقۀ پایين

وجهيت

53

22/1

طبقۀ باال

گذرایی

51

21/1

طبقۀ متوسط

گذرایی

45

21/1

طبقۀ پایين

گذرایی

21

21/1

طبقۀ باال

اسمسازی

51

23/1

طبقۀ متوسط

اسمسازی

43

23/1

طبقۀ پایين

اسمسازی

22

23/1

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود:

1/21

52/24

20/53

2

2

2

0/021

0/002

0/000
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مقدار مجذور کای در استفاده از استعارۀ دستوری وجهيت برابر با  1/21و درجه آزادی  2در سطح  0/021از لحاظ
آماری معنیدار است .به بيانی بين فراوانی صورت های استعاری وجهيت مورد استفاده در طبقات اجتماعی تفاوت وجود
دارد .لذا میتوان گفت طبقۀ اجتماعی روی ميزان استفاده از صورتهای استعاری وجهيت تأثير گذار است.
مقدار مجذور کای در استفاده از استعارۀ دستوری گذرایی برابر با  52/24و درجه آزادی  2در سطح  0/002از لحاظ
آماری معنیدار است .به بيانی بين فراوانی صورتهای استعاری گذرایی مورد استفاده در طبقات اجتماعی تفاوت وجود
دارد .لذا میتوان گفت طبقۀ اجتماعی روی ميزان استفاده از صورتهای استعاری گذرایی تأثيرگذار است.
مقدار مجذور کای در استفاده از استعارۀ دستوری اسمسازی برابر با  20/53و درجه آزادی  2در سطح  0/000از لحاظ
آماری معنیدار است .به بيانی بين فراوانی صورتهای استعاری اسمسازی مورد استفاده طبقات اجتماعی تفاوت وجود
دارد .لذا میتوان گفت طبقۀ اجتماعی روی ميزان استفاده از صورتهای استعاری اسمسازی تأثيرگذار است.
 .7نتیجهگیری
از منظر هليدی و متيسن ( ، )2004هر انسانی توانایی خاصی در انتخاب معنای مورد نظر در بافتهای مختلف را در اختيار
دارد و چنين معانی از طریق واژگان دستور رمزگذاری میشوند .بنابراین ،تنوع معانی در ذهن منجر به شکلگيری تنوع
دستوری میشود که بافت نقش اساسی را در این امر ایفا میکند و از طرفی بافت نقش محدودکنندۀ معانی را جهت فهم
مخاطبان نيز ایفا میکند .صورت متجانس و استعاری یکی از موارد اساسی در ایجاد تنوع زبانی در گفتار افراد به شمار
میرود که در پژوهش حاضر نقش جنسيت ،تحصيالت و طبقۀ اجتماعی در ایجاد تنوع نحوی مورد بررسی قرار گرفته
است .بررسی دادههای پژوهش مربوط به جنسيت بدین شرح است :نتایج مجذور کای دو متغيری نشان میدهد ميزان
مجذور کا ( )x2 =0/11و سطح معنیداری ( )sig = 0/459حاصل از ارتباط بين دو متغير از لحاظ آماری در سطح آلفای
 0/01معنیدار نيست .بنابراین جنسيت تأثيری بر تنوع نحوی ناشی از کاربرد صورتهای متجانس و استعاری ندارد و
همچنين دادههای پژوهش مربوط به تأثيرجنسيت بر انواع استعارۀ دستوری بدین شرح است :مقدار مجذور کای در
استفاده از استعارۀ دستوری وجهيت برابر با  5/41و درجه آزادی  5در سطح  0/221از لحاظ آماری معنیدار نيست و
مقدار مجذور کای در استفاده از استعارۀ دستوری گذرایی برابر با  0/130و درجه آزادی  5در سطح  0/442از لحاظ
آماری معنیدار نيست .همچنين مقدار مجذور کای در استفاده از استعارۀ دستوری اسمسازی برابر با  0/041و درجه
آزادی  5در سطح  0/323از لحاظ آماری معنیدار نيست .بنابراین جنسيت در ميزان کاربرد انواع استعارۀ دستوری یعنی
وجهيت ،گذرایی و اسمسازی هم نقشی ایفا نمیکند .چنين امری در جامعهشناسی زبان طبيعی به نظر میرسد ،زیرا
جامعه شناسان زبان بر این باورند که متغيرهای اجتماعی نقش اساسی را در ایجاد تنوع زبانی ایفا میکنند .اما نکته حایز
اهميّت در نظریّۀ تنوع لباو این است که تمام متغيرهای اجتماعی در شکلگيری تنوع زبانی ممکن است نقش یکسانی ایفا
نکنند ،به عبارت دیگر ،تأثير برخی از متغيرهای اجتماعی نسبت به متغيرهای دیگر در امر تنوع زبانی ممکن است بيشتر
باشد و البته نکته مهمّ دیگر اینکه ،در برخی از موارد اساساً متغيرهای اجتماعی نقش چندان خاصی در تنوعات زبانی
ممکن است نداشته باشند .همچنين دادههای پژوهش مربوط به تحصيالت بدین شرح است :نتایج مجذور کای دو متغيری
نشان میدهد ميزان مجذور کا ( )x2 =/و سطح معنیداری ( )sig = 0/093حاصل از ارتباط بين دو متغير از لحاظ
آماری در سطح آلفای  0/01معنیدار است .ضریب پيوستگی بين دو متغير طبقهای برابر با  0/031و سطح معنیداری آن

500
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 0/093میباشد که دقيقاً برابر با معنیداری مقدار خی دو می باشد .بنابراین تحصيالت در تنوع نحوی ناشی از
صورتهای متجانس و استعاری نقش اساسی را ایفا کرده است .در حقيقت بين کاربرد صورتهای متجانس و استعاری
تفاوت زیادی وجود دارد ،به عبارت دیگر ،افراد بيشتر از صورت متجانس نسبت به استعاری استفاده کردهاند .همچنين
دادههای پژوهش مربوط به تأثير تحصيالت بر کاربرد انواع استعارۀ دستوری بدین شرح است :مقدار مجذور کای در
استفاده از استعارۀ دستوری وجهيت برابر با  1/33و درجه آزادی  2در سطح  0/053از لحاظ آماری معنیدار است .به
بيانی بين فراوانی صورتهای استعاری وجهيت مورد استفاده در گروههای تحصيلی متفاوت (تحصيالت تکميلی،
کارشناسی و دیپلمه) تفاوت وجود دارد و مقدار مجذور کای در استفاده از استعارۀ دستوری گذرایی برابر با  4/54و
درجه آزادی  2در سطح  0/521از لحاظ آماری معنیدار نيست .همچنين مقدار مجذور کای در استفاده از استعارۀ
دستوری اسمسازی برابر با  1/54و درجه آزادی  2در سطح  0/023از لحاظ آماری معنیدار است .بنابراین در کاربرد
صورتهای استعاری وجهيت و اسمسازی ،افراد دارای تحصيالت تکميلی و دانشگاهی بيشتر از صورت استعاری استفاده
کردهاند ،امّا تحصيالت بر کاربرد استعارۀ دستوری گذرایی تأثير نداشته است .در نقشگرایی باور بر این است که
پيچيدگی نحوی صورتهای استعاری به مراتب بيشتر از صورتهای متجانس است ،بنابراین افراد با تحصيالت دیپلم
توانایی چندانی د ر استفاده از ساختار دستوری پيچيده را ندارند و افراد با تحصيالت دانشگاهی و تکميلی بر عکس
توانایی کاربرد ساختار پيچيدهتر نحوی را دارند .به نظر میرسد که دليل اساسی عدم تأثير جنسيت بر استعارۀ دستوری
گذرایی ناشی از غلظت باالی واژگان نسبت به دستور است .هليدی ( )942: 5331/5334بر این باور است که گزینش
واژگانی تنها یکی از جنبههای گزینش واژگاندستور ،یا واژه پردازی است و تنوع استعاری واژگان دستوری و نه فقط
واژگانی است .بنابراین ،در استعارۀ دستوری گذرایی ما با تغيير فرایند سر و کار داریم که پيچيدگی دستوری آن بخاطر
چيرگی غلظت واژگانی بر دستوری نسبت به دو استعارۀ دستوری وجهيت و اسمسازی چندان باال نيست.
نکته مهمّ دیگر اینکه هليدی و متيسن ( )140: 2004مدعی هستند که شيوۀ بيان استعاری 5با گفتمانهای قدرت و
اعتبار مرتبط است .آنها همچنين بر این باورند که استعارۀ اسمسازی احتماالً ابتدا در سياقهای علمی و فنی پدیدار گشته
است و به تدریج به حوزههای دیگر گفتمان بزرگساالن گسترش یافته است و استعارۀ اسمسازی نشانه اعتبار و قدرت
است ( .)111 :2004از منظر جامعهشناسی زبان ،افراد با تحصيالت باالتر سعی میکنند از ساختارهای زبانی با اعتبار
باالتری استفاده نمایند.کاربرد بيشتر انواع استعارۀ دستوری در گفتار افراد دارای تحصيالت دانشگاهی و تکميلی در
پژوهش حاضر نيز موید چنين تبيينهایی است .بنابراین چنين نتایجی از منظر جامعهشناسی زبان قابل تبيين است .همچنين
دادههای پژوهش مربوط به طبقۀ اجتماعی بدین شرح است :مقدار مجذور کای برابر با  91/33و درجه آزادی  2در سطح
 0/000از لحاظ آماری معنی دار است .به بيانی فراوانی صورتهای استعاری مورد استفاده در سه گروه طبقۀ اجتماعی
متفاوت است .بنابراین طبقۀ اجتماعی هم در ایجاد تنوع نحوی نقش اساسی را ایفا کرده است .افراد از طبقات مختلف
اجتماعی بيشتر از صورتهای متجانس نسبت به استعاری استفاده کردهاند.
دادههای پژوهش مربوط به تأثير طبقۀ اجتماعی بر کاربرد انواع استعاری دستوری بدین شرح است :مقدار مجذور
کای برابر با  91/33و درجه آزادی  2در سطح  0/000از لحاظ آماری معنی دار است .به بيانی فراوانی صورتهای
grammatical mode

1

505

استعارۀ دستوری به مثابۀ تنوع نحوی از منظر دستور نقشگرای نظاممند

استعاری مورد استفاده در سه گروه طبقۀ اجتماعی متفاوت است و مقدار مجذور کای در استفاده از استعارۀ دستوری
گذرایی برابر با  52/24و درجه آزادی  2در سطح  0/002از لحاظ آماری معنیدار است .همچنين مقدار مجذور کای در
استفاده از استعارۀ دستوری اسمسازی برابر با  20/53و درجه آزادی  2در سطح  0/000از لحاظ آماری معنیدار است.
بنابراین در کاربرد صورتهای استعاری ،طبقات اجتماعی باال و متوسط نسبت به طبقۀ اجتماعی پایين از صورتهای
استعاری استفاده کردهاندکه ناشی از اعتبار باالی استعارۀ دستوری است ،به عبارت دیگر ،طبقات متوسط و باالی
اجتماعی بخاطر اعتبار باالی استعارههای دستوری از آنها بيشتر استفاده کردهاند .پدیده قابل مالحظه از منظر جامعهشناسی
زبان در پژوهش حاضر در زمينه تحليل آماری طبقات اجتماعی تصحيح افراطی آماری 5است .اعتبار و ارزش اجتماعی
رفتار زبانی طبقات باال در یک جامعه سبب میشود که برخی از طبقات پایينتر ،آن را به عنوان الگو مورد تقليد قرار
دهند .مطابق بررسیهای جامعهشناسان زبان ،در ميان طبقات مختلف یک جامعه ،طبقۀ متوسط پایين نسبت به رفتار زبانی
طبقات باالتر حساسيت بيشتری نشان میدهد و بيش از سایر طبقات از ویژگیهای زبانی آنها تقليد میکند .این گروه
اجتماعی در این راه گاه تا آنجا پيش میرود که ویژگیهای زبانی معتبر را حتی به ميزان نسبی بيشتری از طبقات باالتر به
کار میگيرد .این پدیدهای است که تصحيح افراطی ناميده میشود (مدرسی .)533: 5935،بنابراین در پژوهش حاضر
طبقۀ متوسط (بر اساس تقسيم بندی طبقات اجتماعی به سه گروه پایين ،متوسط و باال ) نسبت به طبقات باال و پایين بسيار
بيشتر از استعارۀ دستوری استفاده کرده است و در حقيقت طبقۀ متوسط در کاربرد استعارۀ دستوری در تقليد از طبقۀ باال
با بسامدی بيش از بسامد طبيعی آن در گفتار طبقۀ مورد تقليد خود عمل کرده است که این پدیده تصحيح افراطی آماری
ناميده میشود.
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