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Abstract 

Linguistic anthropology, as one of the most important subfields of anthropology, 

seeks to examine how language, as a social entity, plays an active role in the life of a 

society and encodes various aspects of social relations in a society. This branch of 

science, which is interdisciplinary in essence, tries to study the linguistic phenomena 

in a social context instead of in a vacuum, and thus decipher the hidden social 

components behind the use of different linguistic levels, from phonology and 

lexicography to syntax and semantics. The present article critically examines 

“Living Language: An Introduction to the Anthropological Linguistics” written by 

Laura M. Ahearn aims to show how the hidden social spheres of language, such as 

culture, thought, socialization, gender, race, ethnicity, power, etc. can be studied in 

terms of linguistic use in different contexts. By considering language as a map, we 

can find a way to understand the society in question. 
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  بررسي و نقد كتاب
  »شناختي شناسي زبان زبان زنده: درآمدي بر انسان«

  *ليال اردبيلي

  چكيده
شناسي به دنبال بررسي  هاي مهم انسان شناختي به عنوان يكي از زيرشاخه شناسي زبان انسان

اي  اين مهم است كه چگونه زبان به عنوان امري اجتماعي در حيات يك جامعه نقش فعاالنه
را هـاي مختلفـي از مناسـبات اجتمـاعي موجـود در يـك جامعـه         كنـد و جنبـه   را ايفا مـي 
كند تا در عوض  اي دارد تالش مي رشته شاخه از علم كه ماهيتي ميان كند. اين مي  رمزگذاري

هاي زباني در خأل آنها را با توجه به بافت اجتماعي مورد مطالعه قرار دهـد و   بررسي پديده
هاي اجتماعي پنهان در پس بكارگيري سـطوح مختلـف    از اين رهگذر به رمزگشايي مولفه

اسي گرفته تا نحـو و معناشناسـي، دسـت يابـد. مقالـه      شن شناختي، از آواشناسي و واژه زبان
نوشـته   شـناختي  شناسـي زبـان   زبان زنده: درآمدي بر انسـان  حاضر با بررسي انتقادي كتاب

توان ساحات اجتمـاعي نهـان در زبـان،     ام. اهرن قصد دارد تا نشان دهد كه چگونه مي  لورا
قوميت، قدرت را با توجه به كاربردهاي پذيري، جنسيت، نژاد،  مانند فرهنگ، انديشه، جامعه

هاي مختلف مورد مطالعه قرار داد و بدين وسيله زبان را به مثابه نقشه راهي  زباني در بافت
  درنظر گرفت كه از طريق آن جامعه مورد بررسي را فهم كرد.

  شناختي، بافت، زبان، جامعه، فرهنگ. شناسي زبان انسان ها: دواژهيكل
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  . مقدمه1
شناسي اسـت   هاي چهارگانه علم انسان عنوان يكي از زيرشاخه شناختي به شناسي زبان انسان
دنبال بررسي نقش زبان در حيات اجتماعي افراد و جوامع است و اينكه زبان چگونـه   كه به

ها، باورها و  رو اگر زبان را مخزني از هويت زند. از اين ارتباط افراد در يك جامعه را رقم مي
توان ادعا كرد كه مطالعه اين پديده شاهراهي اسـت بـراي    ي بدانيم آنگاه ميتفكرات فرهنگ

شود. به اين ترتيـب، بـرخالف    اي كه در آن از زبان مورد نظر استفاده مي درك دقيق جامعه
گيرنـد كـه درون    اي در نظر مي عنوان پديده شناس زبان را به زبان شناسانِ شناسان، انسان زبان

جتماعي قرار دارد و از اين روست كه ايـن انديشـمندان بيشـتر بـه     فرهنگ و ساختارهاي ا
هـا،   پذيري زبان، رويـدادهاي منسـكي و سياسـي، گفتمـان     مطالعه ارتباطات روزمره، جامعه

پردازند. به عبـارت ديگـر    ها مي هنرهاي كالمي، تماس زباني و تغييرات زباني و زبان رسانه
دهنـد و معتقدنـد    با جامعه را مورد بررسي قرار مـي اين انديشمندان دقيقاً نقاط تماس زبان 

هـاي   شناسان بوده است از طريق بررسي هاي مهم انسان فرهنگ كه از ديرباز يكي از دغدغه
  گيرد. تري قرار مي زباني مورد مطالعه دقيق

شناسي نيز توجه كنيم در جاي جاي اين تاريخچه  چنين اگر به سير تكوين علم انسان هم
آنها زبان محوريت اصلي مسئله تحقيق است، از شاهد مطالعاتي هستيم كه در پرنشيب و فر
يا كارهايي كه در نحله )، W. Goodenough ()1957(اي وارد گوديناف هاي مولفه مانند تحليل

) شاهد آنيم و شايد از همين رو باشد كه تا همـين اواخـر   F. Boasشناسي ف. بوآسي( مردم
شناسـان   هـاي تحقيقـاتي زبـان    فرهنـگ از روش  براي مطالعـه  شناسان در يافتن راهي انسان

  اند.  استفاده كرده
شناسـي   العـات زبـاني در انسـان   با توجه به آنچه تابدينجا درباره اهميـت توجـه بـه مط   

زبـان زنـده: درآمـدي بـر     "شد در اين جسـتار بـرآنيم تـا بـه بررسـي و نقـد كتـاب          گفته
ــان ــان   انس ــي زب ــناختي شناس  Living Language: An Introduction to linguistic ("ش

anthropology( نوشته لورا ام. اهرن)Laura M. Ahearn( كيا بپردازيم كـه   با ترجمه رضا مقدم
صفحه روانه بازار شده است.  ايـن كتـاب    418سمت در  از سوي انتشارات 1396در سال 

هاي زندگي واقعـي اسـت    به گفته ناشر درآمدي آموزنده و مفيد بر مطالعه زبان در موقعيت
تواند مورد استفاده عالقمندان به رابطه زبان، جامعـه و فرهنـگ  قرارگيـرد. پـيش از      كه مي
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پـردازيم و سـپس بـه     هاي اين كتاب مـي  بررسي موشكافانه اين اثر ما ابتدا مروري بر فصل
  بررسي نقاط قوت و ضعف آن خواهيم پرداخت. 

  
  هاي كتاب بررسي فصل. 2

شود، البته به غير از  اي سه بخش است كه هر بخش متشكل از چهار فصل مياين كتاب دار
بخش اول كه با احتساب فصل مقدمه شامل پنج فصل است.  نكته جالـب تـوجهي كـه در    

خـورد آن اسـت كـه ايـن كتـاب ماننـد بسـياري از         همان نگاه اول در كتاب به چشـم مـي  
هـاي مختلـف زبـان كـه در      اليـه  اي را بـه  شناسـي فصـول جداگانـه    هاي حوزه زبان كتاب
باشد اختصاص نداده اسـت، بلكـه در سراسـر ايـن كتـاب       شناسي ساختاري مطرح مي زبان
و نحوي و معنايي بـا   )morphology(شناسي، تكواژشناسي  ها و مباحث واج ها، تحليل نمونه

 صورت ممزوج و در ارتباط با هـم مـورد بررسـي    فرهنگي به- تاكيد بر قلمروهاي اجتماعي
توان آن را از نقاط مثبت كتاب حاضر ديد. در واقع اين نقطـه قـوت از    اند كه مي قرار گرفته

؛ 1391شــناس معتقدند(روشــن،  شناســان زبــان گيــرد كــه انســان ايــن بــاور سرچشــمه مــي
بافتـه در   هـاي درهـم   هاي خود بايد زبـان را بـه صـورت اليـه     )  در بررسي1394  اردبيلي،

در نظر بگيرند به نحوي كه نتـوان سـاختارهاي زبـاني را از     فرهنگي- ساختارهاي اجتماعي
شناسـان در مطالعـات    ساختارهاي اجتماعي آن جدا كرد، آنچه كه درست برعكس كار زبان

دانند كه براي بررسـي   مي اي شناس زبان را مانند كيك چنداليه زباني است. انديشمندان زبان
كليت آن جدا كرد و مورد مطالعه قرار داد؛ براي  هر اليه بايد با برشي طولي اليه مذبور را از

شـناس   شناسان زبـان  نمونه اليه آواشناسي يا معناشناسي و غيره.... اين در حاليست كه انسان
دانند اما در مطالعات خود معتقدند بايد برشـي عرضـي از    اگرچه زبان را كيكي چنداليه مي

فرهنگـي و اجتمـاعي بـا هـم      در محيطـي هاي مختلف زباني را  زبان برداشت تا بتوان اليه
گر  تواند پژوهش مطالعه قرار داد و بر اين باورند كه تنها اين نوع از مطالعه است كه ميمورد

نگـي كـه در آن   را به درك درسـتي از زبـان مـورد بررسـي و ارتبـاط آن بـا جامعـه و فره       
بال آن است كه همانا رود برساند؛ يعني همان هدفي كه نويسنده كتاب حاضر به دن مي  كار به

شناسـي   گيـري از رويكردهـاي موجـود در انسـان     نشان دادن اين مهم است كه چگونه بهره
اعي و فرهنگـي را مـورد بررسـي    كنـد تـا مسـايل اجتمـ     شناختي به محققان كمك مي زبان
  ).1397؛ بناردو، 1394دهند و از اين رهگذر به درك زبان عمق ببخشند(تراجتلوا،   قرار
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  هاي بنيادي ول: برخي پرسشبخش ا 1.2
نـام دارد، ايـن عنـوان كـه      "حيات آكنده از جامعـه زبـان  "با عنوان اين بخش اولين فصل 

باشد ترجمه  مي The socially charged life of language برگردان به ظاهر تحت الفظي عبارت
معناست. البته مترجم گويا خود نيز  چندان دقيق و رواني نيست و به گواه خواننده عبارتي بي

) 13به اين موضوع واقف بوده و از همين رو در پانوشت صفحه آغازين همين فصـل(ص.  
 "حيات اجتمـاعي زبـان  "از عبارت  "به منظور رواني متن"دارد كه در ادامه فصل  اذعان مي

معنـاي مـذكور    فاده خواهد كرد كه اي كاش در عنوان فصل نيز در عـوض عبـارت بـي   است
  برد.  همين ترجمه را به كار مي

 واقعاًها حياتشان  واژه"كند كه  قولي از باختين آغاز مي نويسنده كتاب اين فصل را با نقل
ي ا زبـان رسـانه  "كنـد كـه    ا مـي ). بـه ايـن ترتيـب وي ادعـ    13(ص."از جامعه آكنده است

(همان). البته در ادامه نويسـنده بـه   "اي از اعمال اجتماعي است. نيست بلكه مجموعه  خنثي
بـاختين نيـز    شـود كـه عكـس گفتـة     گذارد و مدعي مـي  درستي پا فراتر از گفته باختين مي

و  "شـان آكنـده از زبـان اسـت     يـات تعامالت اجتماعي نيـز ح "است بدين معنا كه   صحيح
كنـد كـه    هـاي مختلـف ارائـه مـي     ادعاي خود سه نمونه از فرهنگادامه براي تاييد اين   در

توانـد   فرهنگي به تنهايي نمي- دهند كه تحليل زباني يا تحليل اجتماعي ها نشان مي آن  هرسه
فرهنگي باشد. و در ادامه همين سطور اسـت كـه اهـرن    - گر رويدادهاي مختلف زباني تبيين

ـ هـاي آ  هاي اصـلي ايـن كتـاب را كـه در فصـل      پرسش ي بـه دنبـال پاسـخ بـه آنهاسـت      ت
هاي فرهنگي و  ها عبارتند از چگونگي درگير شدن زبان با ارزش كند. اين پرسش مي  مطرح
هاي ضمني ايـن مسـئله؛ چگـونگي توليـد و بازتوليـد تفـاوت يـا         و داللت يعاجتما قدرت

نسبت نابرابري در جنيست، قوميت، نژاد و... از رهگذر زبان؛ چگونگي تاثير باورهاي مردم 
هاي  ها و نمايش بيني آنها؛ تفاوت زبان آيين هاي زباني بر الگوهاي فكري و جهان به صورت

هـاي مربـوط بـه     هاي گردآوري و تحليل داده عمومي با زبان در گفتگوهاي معمولي؛ روش
  ). 18هاي باال(ص.  پرسش

اعي و هـاي اجتمـ   كند تا نشان دهد كه بافت به اين ترتيب اهرن در اين فصل تالش مي
نه فقـط  "دهند و معتقد است كه زبان را  دوسويه يكديگر را شكل مي نحوي  اعمال زباني به
بايد بررسي كرد  "عملي فرهنگي"عنوان  بلكه بيش از هر چيز به "اي از تفكر در حكم شيوه

هـم  "دارد كـه زبـان    بيان مي) Alessandro Duranti) (1997 :1(و به نقل از الساندرو دورانتي
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ــيش    روش ــان را در پ ــن جه ــودن در اي ــاي ب ــده    ه ــم پديدآورن ــود دارد و ه ــرض خ ف
  ). 19(ص."هاست آن

توسـط  شناسي ساختگرا كه  در ادامه اين فصل اهرن به مقايسه دو اصطالح مهم در زبان
) و langueشـود، يعنـي النـگ(    ) مطـرح مـي  Ferdinand de Saussereفردينـان دو سوسـور(  

 چامسـكيايي  - شناسـي گشـتاري   ين دو اصـطالح در زبـان  ) و معادل تقريبي اparoleپارول(
دارد كه هر دوي اين  ) و بيان ميperformance(كنش و) competence(پردازد، يعني توانش مي
د دارنـد  شناسان بر مطالعه دانش ناخودآگاه زباني كه حـاوي قواعـد زبـان اسـت، تاكيـ      زبان
شناختي معتقد است كه بايد به توانـايي   زبانشناسي  كه انسان النگ و توانش) درحالي  (يعني

بندي زبـان بـه    كارگيري اين دانش يعني (پارول و كنش) توجه داشت و در عوض تقسيم به
شناسـي، نحـو، معناشناسـي و كاربردشناسـي بايـد همـه ايـن         شناسي، واژه پنج قسمت واج

  بعد).  به 22(ص.گرفتفرهنگي در نظر  جا در ارتباط با محيط اجتماعي هاي زباني را يك اليه
) را 30شـناختي(ص.   شناسي زبان در ادامه اين فصل اهرن اصطالحات اساسي در انسان

، باورهاي زبـاني،  ) multifunctionality(بودن زبان مورد بررسي قرار داده كه شامل چندنقشي
شود و معتقد است كه اين چهار اصطالح كليدي ماهيت  مي) indexicality(عمل، اشارتگري

دهند. البته در مورد اصطالح اشارتگري بايد گفت  اجتماعي بودن زبان را به خوبي نشان مي
منـدي ترجمـه    اصـطالح بـه نمايـه    شناسـي ايـن   شناسي و نشانه هاي زبان كه در اكثر كتاب

شناسي اثر  [براي نمونه، از نشانه شناسي تصويري تا متن اثر بابك احمدي؛ نشانه است  شده
ز فرهنگ علوم انساني اثر داريوش آشوري] كه بهتر بود متـرجم نيـز از   فرزان سجودي و ني

اي مصـطلح در   كـرد چـرا كـه واژه    مندي ترجمـه مـي   اين سنت استفاده كرده و آن را نمايه
  شناسي است. شناسي زبان و نشانه شناسي اجتماعي، انسان هاي زبان كتاب

ش زبـان تنهـا ارجـاع و    نقشي بودن زبان معتقد اسـت كـه نقـ    نويسنده در تعريف چند
زدن به اشياء و رويـدادها نيسـت بلكـه گوينـدگان بـا اسـتفاده از زبـان عواطـف،          برچسب

). اصـطالح ديگـري   34كند(ص.  ها، پيوندهاي اجتماعي  را نيز بيان مي احساسات، قضاوت
شناس است باورهاي زباني است؛ منظور اهرن از باورهاي  شناسان زبان كه مورد توجه انسان

نظـامي  "هاي ما درباره زبان است. در واقع باورهاي زبـاني   ها، عقايد، يا نظريه ني نگرشزبا
 "فرهنگي از عقايد درباره روابط اجتماعي و زباني و اهميـت اخالقـي و سياسـي آنهاسـت    
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زبان و فرهنـگ  "كند تا بفهمند   شناس كمك مي شناس زبان و اين باورها به انسان )36  (ص.
  ). 37(ص. "شوند دهند و از آنها متاثر مي نساني شكل ميهاي ا چگونه به كنش

شناسي به گفته اهرن برگرفته از نظريه عمل است كه  شناسي زبان اصطالح عمل در انسان
انـد و هـم    هـايي متعلـق بـه گذشـته     بر طبق آن زبان، فرهنگ و جامعه همگي هم واقعيـت 

هـا و   ) و افـراد بـا انگيـزه   37هـاي آحـاد افـراد(ص.     ها و كنش حال محصول گفته  عين  در
دهنـد. بـه ايـن ترتيـب      آفرينند و آن را تغيير مي هاي متمايز خود جهان اطرافشان را مي نيت

شوند و هم آنهـا را   هاي زباني مي زمان هم موجب كنش ها(ي زباني و اجتماعي) هم ساخت
هـا را توليـد، بازتوليـد يـا از نـو       نيز به نوبه خود ايـن سـاخت  ها  سازند و آن كنش مقيد مي
  كنند(همان).  بندي مي تركيب

شناس بسيار اهميـت دارد ريشـه در    شناسان زبان اصطالح ديگري كه در مطالعات انسان
دارد و ) Roman Jackobson() و رومن ياكوبسونCharles Sanders Peirce ()1955(آراء پيرس

كـه   غير از خود به يك ويژگي اجتماعي يا بافتي اشـاره كنـد يـا آن    تواند به آن اينكه زبان مي
نكـه مـا بـا لهجـه يـا سـبك خاصـي        ) براي مثـال اي 43كاركردي ارجاعي داشته باشد(ص. 

اي است از اينكه متعلق به كدام واحد جغرافيايي هستيم يا به چه طبقه  كنيم نمايه مي  صحبت
كند تـا صـرفاً از طريـق     ي به محققان اين رشته كمك مياي تعلق داريم. اين ويژگ  اجتماعي
هـاي اجتمـاعي آنهـا     ربـاره ويژگـي  هـاي ارزشـمندي د   كردن با گويشوران به داده  صحبت

توانـد بـه ايـن     هاي يك كتاب كه خواننده با بررسـي آنهـا مـي    ببرند، درست مانند نمايه  پي
علـق دارد و بـا مراجعـه بـه     و صفحه ت بندي موضوع پي ببرد كه يك اصطالح به كدام دسته

ها درك بهتري از اصطالح مورد نظر پيدا كند. نكته آخري كه اهرن در اين فصـل بـه آن    آن
ناپذيري زبان، فرهنگ و روابط اجتمـاعي اسـت و نيـز در ايـن قسـمت بـه        پرداخته جدايي

ن شناسـا  كوشد تا نشان دهد كـه چگونـه انسـان    دهد كه در ادامه كتاب مي خواننده نويد مي
   كنند. شناس از اين چهار مفهوم در ميدان تحقيق استفاده مي زبان

 "هاي اشاره و چنـدوجهي بـودن   ها، زبان ايما و اشاره"در فصل دوم اين بخش با عنوان 
كند تا در راستاي مطالبي كه در فصل اول آورده است نشان دهد كه چگونه  اهرن تالش مي

كند در  شناس كمك مي شناسان زبان زبان به انسان) Multimodality(ويژگي چندوجهي بودن
هاي غيركالمـي   هاي خود عالوه بر گفتار و تحليل گفتگو ساير ابعاد جنبه تحقيقات و تحليل

شعر، سوت، آواز و تصاوير را نيز لحاظ نمايد و بـه ايـن    اي زبان مانند حركات ايما و اشاره
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داند زبان  اي چندنقشي مي كه زبان را پديدهگيرد كه عالوه بر نظر ياكوبسون  ترتيب نتيجه مي
اي مختلف كـه   هاي نشانه   وجهي دارد. اهميت اين موضوع در آن است كه شيوه ماهيتي چند

هاي اجتماعي و مواضع اخالقـي   دهنده هويت برند نشان كار مي افراد در تعامل با يكديگر به
چه  ) آن70ل گوناگون است(ص. شان درباره مساي هاي ظريف در ديدگاه متفاوت و يا تفاوت

اي  شود زيرا اغلب شيوه شناختي امري راهگشا تلقي مي شناسي زبان كه براي مطالعات انسان
گزيند به خودي خود القاگر پيامي معنادار است. مطالب و  كه فرد براي برقراري ارتباط برمي

 گرانـي  شمنابعي كه اهرن در اين فصل به آن اشـاره داشـته اسـت بخصـوص بـراي پـژوه      
اي امـروز و   هاي مختلـف انتقـال پيـام در دنيـاي چندرسـانه      است كه بر روي صورت  مفيد

كنند. براي مثال وقتي يك دانشجو قصد دارد  هايي كه هر يك از آنها دارند تحقيق مي داللت
هـايي   دهد از بين رسانه به استاد خود پيامي درمورد زمان امتحان فردا ارسال كند ترجيح مي

آپ، اينستاگرام، تانگو و بيتاك از كدام يك استفاده كند و  ايميل، پيامك، تلگرام، واتسمانند 
توانـد   دليل انتخابش چيست. مطالعه اين فصل و منابعي كه در آن معرفـي شـده اسـت مـي    

  كمك خوبي باشد براي كساني كه به اين دست از موضوعات عالقمند هستند.
 "شـناختي  شناسـي زبـان   ايند تحقيق در انسـان فر"در فصل سوم اين بخش اهرن درباره 

شناسـان   انسـان "كند. پرسش اصلي اين فصـل آن اسـت كـه     مطالب ارزشمندي را بيان مي
) جواب اهرن به اين 71(ص. "رسانند؟ هاي خود را به انجام مي شناس چگونه پژوهش زبان

در هـاي مقـدماتي كـه     ا بـا پرسـش  پرسش آن است محققان اين رشـته تحقيقـات خـود ر   
ن محـور قـرار دارنـد كـه زبـان      هـا حـول ايـ    كند و اغلب اين پرسـش  دارند آغاز مي  ذهن

واقـع  ). در72دهـد(ص.   را بازتاب/شـكل مـي  هاي زندگي اجتمـاعي   برخي از جنبه  چگونه
هـاي زنـدگي     شناس از اين حيث كه بر زبـان در موقعيـت   شناسان زبان پرسش اصلي انسان

شناسـي   شناسـي و روان  اير انديشمندان در حـوزه زبـان  هاي س با پرسشد نواقعي تاكيد دار
بنـدي   متمايز است. همچنين اين امكان وجود دارد كه پژوهشگر در ميدان تحقيـق صـورت  

شناس  شناسان زبان سوال تحقيق خود را تغيير دهد چرا كه اين احتمال وجود دارد كه انسان
ود قرار بگيرند و مجبور شوند هاي فرهنگي و زباني متفاوت با موقعيت خ اغلب در موقعيت

ر ايـن صـورت فرضـيات اوليـه آنهـا      هاي ميداني بلندمدت دست بزنند كـه د  تا به پژوهش
  چالش كشيده خواهد شود.   به
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شناس  شناسان زبان پردازد آن است كه انسان پرسش دومي كه اهرن در اين فصل بدان مي
). نويسنده معتقـد اسـت   74(ص. كنند؟ هايي گردآوري مي هايي را با چه روش چه نوع داده

كمـي) در تحقيقـات خـود    - ه(كيفيهـاي آميختـ   كه اين دسـت از محققـان اغلـب از روش   
كننـد تـا    هاي خود استفاده مـي  آوري داده هاي چندگانه براي جمع گيرند و از روش مي  بهره

شـان دسـت يابنـد. مشـاهده مشـاركتي،       تري از پديده مورد بررسـي  بتوانند به تصوير دقيق
هـاي   گونه  هاي تجربي، آزمايش هاي طبيعي، روش نامه و گفتگو احبه، پيمايش و پرسشمص

  ها هستند.  همتا و غيره از جمله اين روش
گونـه  شـناس چ  شناسان زبـان  پرسش سوم اين فصل درباره اين موضوع است كه انسان

اسـان  شن كنند؟ پاسخ اهرن به ايـن پرسـش آن اسـت كـه انسـان      هاي خود را تحليل مي داده
ها در گام بعـد از طريـق كـارت بايگـاني يـا نمودارهـاي        شناس پس از گردآوري داده زبان

ها با اسـتفاده از   بندي داده كنند و با طبقه دهي مي هاي خود را سامان ها و داده گردشي انديشه
هاي متني، نموداري، صـوتي يـا تصـويري      اي رمزها يا مضاميني را در فايل هاي رايانه برنامه

هايي از  هاي كمي يا جنبه هاي تحليل آماري داده نمايند و گاه در اين ميان از برنامه عيين ميت
نهايـت  كند تا در نچه كه به آنها كمك مينمايند آ گفتار همچون زيروبمي يا تلفظ استفاده مي

  ). 86گيري دست يابند(ص.  به كشف الگوها و برقراري ارتباط بين آنها و نتيجه
شناس با چه نـوع مسـائل اخالقـي     شناسان زبان فصل آن است كه انسان سوال آخر اين

شناسـي آمريكـا    نويسد كه انجمـن انسـان   رو هستند؟ اهرن در پاسخ به اين پرسش مي روبه
) و بسياري از محققـان ايـن   87اي را در اين خصوص بيان كرده است(ص. موازين اخالقي

برانگيـز هسـتند.    ه برخي از آنها مـبهم و بحـث  اند كه البت رشته اين موازين را مناسب دانسته
پژوهشگران اين حوزه بايد نسبت بـه مـردم،   "براي نمونه اين انجمن اعالم داشته است كه 

اما مشـخص نيسـت كـه در     "كنند تعهد اخالقي داشته باشد ها و موادي كه مطالعه مي گونه
اد مورد مطالعه اسـت يـا   آزاري يا فساد سياسي اين تعهد متوجه افر موضوعاتي مانند كودك

  ). 88قربانيان و اساساً اين تعهد اخالقي به چه معناست؟(ص. 
بـا ايـن نقـل قـول از       "پـذيري  فراگيري زبان و جامعه"فصل ديگر اين بخش با عنوان 

تـرين   زبان نيرويي عظيم و احتماالً بـزرگ "آغاز شده است كه  (Edward Sapir)ادوارد ساپير
اهـرن در ابتـداي ايـن فصـل در     ). 15: 1949("پـذيري اسـت   هنيروي موجود بـراي جامعـ  

هاي مختلف از فراگيري زبان توسط كودكـان   هايي از فرهنگ است تا با آوردن نمونه  تالش
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وجه امري جهاني نيست و تنها ماهيت جهاني بودن فرايند  هيچ نشان دهد كه گفتار بچگانه به
. نويسـنده  )94اسـت(ص.   بـر زبـان   فراگيري زبان توسط كودكـان قابليـت آنهـا در تسـلط    

پـذيري كـودك ارتبـاط تنگـاتنگي دارد از      دارد از آنجا كه فراگيري زبان با جامعـه  مي  اذعان
ن شناسـا  رو مسـئله فراگيـري زبـاني يكـي از موضـوعات مهـم و مـورد توجـه انسـان          اين
ايـن نظـر   پذيري كـودك   است. اهرن در بيان ارتباط ميان فراگيري زبان و جامعه  شناس زبان

گيرد كه در فراگيري زبان براي محيط نقش ناچيزي قايل است و  چامسكي را به باد نقد مي
براين باور است كه كودك از طريق ابزار يادگيري زبان كه در مغز او تعبيه شده است حتـي  
با وجود فقر محرك محيطي قادر خواهد بود زبان را فراگيرد؛ بـه عبـارت ديگـر چامسـكي     

تي اگر والدين كودك به نحو مطلوب با او صحبت نكنند باز هـم كـودك بـا    معتقد است ح
) LAD( Language Acquisition Device((توجـه بـه ابـزار زبـاني كـه در مغـزش قـرار دارد       

شناسـان شـناختي    تواند زبان مادري خود را ياد بگيرد. اما ايـن در حاليسـت كـه انسـان     مي
) و 96اي در فراگيــري زبــان دارنــد(ص.  دهكننــ تعيــين معتقدنــد تعــامالت اجتمــاعي نقــش

پردازد. در واقع فرايند فراگيري زبان  است كه به اين موضوع مي پذيري زبان مفهومي  جامعه
عنوان عضوي از جامعه ظاهر شود و فراينـد تبـديل شـدن بـه      كند تا به  به كودك كمك مي

شود. داللت ضـمني   ق ميعضو قابل و با كفايت جامعه به ميزان زيادي به واسطه زبان محق
هـاي اجتمـاعي را از زبـان و     هـاي فرهنگـي و روال   اين بحث در آن است كه نبايـد ارزش 

اي از تحقيقـات كسـاني چـون     فراگيري آن جدا دانست. اهرن براي تبيين ايـن ادعـا نمونـه   
) D.Kulick(كوليــك )،1988) (E.Ochs(اُخــس اي.)، 1990) (B. Schieffelin( شــفلين  يبــامب

) را به طور مفصل در اين فصل آورده است كه به خواننده در درك چگونگي انتقال 1992(
پذيري فرد در حين فراگيري  هاي فرهنگي و باورهاي اجتماعي از طريق زبان و جامعه ارزش

ايـن فصـل بـدان اشـاره كـرده ايـن       كنند. نكته ديگري كه اهرن در  زباني كمك شاياني مي
رسـد و حتـي افـراد     ي با گذشت دوران كودكي به پايان نميپذيري زبان است كه جامعه  مهم
هـاي اجتمـاعي مختلـف و     زبانه در طول زندگي اجتماعي خود و قرار گرفتن در بافـت  تك

گيرند؛ بـراي نمونـه    پذيري قرار مي هاي گوناگون به طور مدام در معرض جامعه قبول نقش
آمـوزد كـه نحـوه تعامـل و      مـي پـذيري   شود طي فرايند جامعـه  فرد وقتي وارد دانشگاه مي

ن خـود در مدرسـه داشـته اسـت     گو بـا اسـتاد بـا طـرز تعـاملي كـه وي بـا معلمـا        و گفت
آمـوزد و   هاي جديد تعامـل و گفتگـو را مـي     است و از همين طريق فرد استراتژي  متفاوت

همين روند بعد از ورود به محل كار و برخورد با رييس شركت و همكاران ارشـد مجـدداً   
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تـر   ان عمـر فـرد تكـرار و غنـي    شود به نحوي كه اين حلقه تطور ارتباطي تـا پايـ   يتكرار م
  شد.   خواهد

پردازد، ارتباطي كه  مي "زبان، انديشه و فرهنگ"آخرين فصل اين بخش به ارتباط ميان 
شناسـان را بـه    شناسان و مردم چگونگي آن پرسشي است كه از ديرباز ذهن بسياري از زبان

ها با عنوان فرضـيه نسـبيت    ترين فرضيه جر به طرح يكي از قابل تاملخود جلب كرده و من
)) شده است. Sapir-Whorf  Hypothesis(وورف- ساپير (فرضيه) Linguistic relativity( زباني
ساز طرح اين فرضيه  مطالعات فرانتس بوآس و شاگردان او بود. بوآس در تحقيقـات   زمينه

آورد.  شناسـي روي  آنها از رنگ يخ و آب به انسـان خود بر روي اسكيموها و بررسي درك 
هاي مختلف داراي مفاهيم متفاوتي از  وي براساس مشاهدات خود دريافت كه مردم فرهنگ

هايي مانند،  هاي بعدي دربارة مقوله جهان اطراف هستند. تحقيقات بوآس راه را براي بررسي
  و غيره هموار كرد.ها  ها، گياهان، حيوانات، بيماري واژه خويشاوندي، رنگ

شناسـي   عنوان كارمند شركت بيمه، كـه در مكتـب مـردم     از سوي ديگر توجه وورف به
رفت، به اين مسئله معطوف بود كـه چگونـه واژگـان     بواسي از شاگردان ساپير به شمار مي

خصـوص در   شـناس، بـه   عنوان يك زبان كنند. وي همچنين به گاهي افراد را دچار اشتباه مي
ها، از اقوام بومي آمريكا، دريافت كـه چگونـه مـردم در     ود در زمينه زبان هوپيتحقيقات خ

اي متفـاوت از هـم    گونـه  هاي اصلي تجربه(مانند زمان و مكان) را به هاي مختلف جنبه زبان
اي مواجـه شـد كـه در آن كـارگري بـا       كنند. وورف در شركت بيمه با نمونه گذاري مي رمز

سـوزي در يـك كارخانـه     باعـث آتـش  گازوئيل  "خالي"كه انداختن ته سيگار خود در بش
شدند. از نظر  ها باتوجه به خالي و پر بودن از هم تفكيك مي بود. در اين كارخانه بشكه  شده

تـوجهي در بشـكه وجـود نـدارد و      به معناي آن بود كه چيز قابـل  "خالي"ژه      اين كارگر وا
تر از خود گازوئيل است، هنوز در بشـكه   فراموش كرده بود كه بخار گازوئيل، كه خطرناك

و نيـز انديشـة    "خالي"ي مقولة زباني "معنا"باقي مانده است. وورف علت اين اتفاق را در
ديـد.   شـود مـي   رايج مرتبط با اين مقوله و معناي معمول آن كه باعث بروز رفتار خاصي مي

دهد. ولـي   يشه را شكل ميترتيب، وورف باتوجه به شواهد خود ادعا كرد كه زبان، اند اين به
هـاي   كردنـد و در مجلـه   هاي او ديدگاه و تجربة شخصي وي را بيـان مـي   از آنجا كه نوشته

صراحت اعالم نكرد كه منظـور دقيـق او از ايـن      شدند وي هرگز به غيرتخصصي چاپ مي
رو از آن زمان تا به حال اين ادعاي وورف تحقيقات فراوان و تفاسـير   ادعا چيست. ازهمين
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وورف معروف است، - همراه داشته است. امروزه اين ادعا، كه به فرضية ساپير متعددي را به
دهندة انديشه يا تاثيرگذار بر انديشه بدانيم، به دو خوانش قوي و  بسته به اينكه زبان را شكل

 دهنـدة انديشـه اسـت    ضعيف قابل تقسيم است. در خوانش قوي از اين فرضيه، زبان شكل
وانش ضـعيف آن زبـان بـر انديشـه     )) و طبـق خـ  linguistic determinism((جزميت زبـاني 

شناسان  شايان ذكر است كه در ميان انسان)). linguistic relativity((نسبيت زباني گذارد مي  اثر
شناسان خوانش ضعيف اين فرضيه به مراتب از اقبال بيشتري برخوردار بوده اسـت.   و زبان

تجربي ميان زبان و تفكر ارتباطي معنـادار وجـود دارد و بـا     هاي به عبارت ديگر، طبق يافته
زبـاني كـه مـا بـه آن     تـوان ادعـا كـرد     توان بر جزميت زباني اصرار كرد اما مـي  كه نمي اين

گـذارد از ايـن روسـت كـه      تاثير مي مان كنيم بر نحوه نگرش ما به جهان اطراف مي  صحبت
). 111دهنـده اسـت(ص.   ه باشـد گـرايش  كننـد  شود اين رابطه بيش از آنكـه تعيـين   گفته مي
وورف - هايي كه اهرن در اين فصل درباره چگونگي رد خوانش قـوي فرضـيه سـاپير    نمونه

آورده است متعدد و بسيار جالب توجه هستند كه شامل تحقيقات در زمينـه رنـگ، مكـان،    
ـ   هاي مكاني و غيـره مـي   ها در مقوله هاي ارجاعي مكاني و مقايسه زبان مالك راي شـود و ب

هــا بســيار  ايــن نمونــهوورف - ايضــاح چگــونگي تكــوين، رد و بــازنگري فرضــيه ســاپير
پردازد كه تفكر ما نه تنهـا   هستند. در نهايت نويسنده در اين فصل به اين مهم مي  مفيدفايده

كنـيم هسـتند بلكـه     تحت تاثير ساختارهاي معنايي و دستوري زباني كه بدان صـحبت مـي  
بينـي مـا    نحـوه تفكـر و جهـان    هاي اجتمـاعي نيـز بـر    در بافتچگونگي كاربرد روزمره ما 

توان فرهنگ را نيز وارد رابطه زبان و تفكر كـرد. البتـه    ارد و در اينجاست كه ميگذ مي  تاثير
بايد توجه داشت كه  نحوه اين رابطه چندسويه بوده چراكه عوامل فرهنگي و اجتماعي نيـز  

  گذارند.  قطعاً بر رشد زبان تاثير مي
  

  دگان، خوانندگان، و نويسندگاننبخش دوم: جوامع گويندگان، شنو 2.2
هـاي   شـدن، فعاليـت   فصولي مربوط به جوامع زباني، چندزبانگي و جهانياين بخش شامل 

در فصل ششـم كتـاب كـه اولـين     مندي و برساخت جوامع است.  نوشتاري، و كنش، كنش
پردازد. در اين  مي "ران زبانجوامع كارب"شود اهرن به بررسي  فصل اين بخش محسوب مي

گفتـاري در ابتـداي ايـن فصـل برخـي از       كند تـا بـا تعريـف جامعـه     فصل اهرن تالش مي
هاي اجتماعي ضمني موجود در پس مفاهيمي مانند جامعـه گفتـاري را    مفروضات و نظريه
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هـاي اجتمـاعي    زبـاني و گـروه   هـاي  چالش بكشد و درك خواننده را از رابطـه فعاليـت    به
بخشد. اهرن معتقد است كه تعريف كالسيك جامعه گفتـاري بـا سـه پرسـش اصـلي        ارتقا

مواجه است كه عبارتند از اندازه و موقعيت مكاني اين جامعه، مشـتركات اعضـاي جامعـه    
. وي در نهايـت  )155كـنش اعضـاي جامعـه گفتـاري بـا هـم(ص.        گفتاري و نـوع بـرهم  

هد كه تعيـين مرزهـاي جامعـه گفتـاري و     كند تا با پرداختن به اين موارد نشان د مي  تالش
مشتركات اعضاي آن جامعه كار پردردسر و پيچيده است و كفايت تبييني و توصيفي الزم را 

 كند تا با ارائه مفاهيم جـايگزين بـراي جامعـه گفتـاري     نيز ندارد و از اين رهگذر تالش مي
نـويني از ايـن اصـطالح    سازي  (مانند؛ ناحيه گفتاري، شبكه گفتاري، جامعه عمل) به مفهوم

). در نهايـت اهـرن   171- 163. شـناختي دسـت يابـد(ص     شناسـي زبـان   پراهميت در انسان
است كه پژوهشگر اين حوزه از هر اصـطالحي بـراي تعريـف جامعـه گفتـاري كـه         معتقد

هـا و   كند بايد چندنقشي بودن زبان و چگونگي تعيين و مشخص كـردن هويـت   استفاده مي
را با هـم  بان و تحليل خود از درهمبافتگي رفتارهاي اجتماعي و زباني روابط اجتماعي در ز

 هـاي اجتمـاعي(و بـرعكس) را نشـان دهـد      آميزد و نحوه تاثير باورهاي زبـاني برمقولـه  در
سـازي جديـد از    ). در واقع اهرن در اين فصـل توانسـته اسـت بـا ارائـه مفهـوم      172  (ص.

شناختي پيچيدگي و دشـواري كـار انديشـمندان و     شناسي زبان اصطالحات پراهميت انسان
محققان در اين رشته را به خواننده القا كند و نشان دهد كـه چگونـه ايـن افـراد در ميـدان      

  تحقيق خود بايد ديدي چندجانبه به موضوع تحقيق داشته باشند. 
به ابعاد مختلف  "شدن چندزبانگي و جهاني"عنوان فصل بعد اين بخش(فصل هفتم) با 

چندزبانگي هم در سطح فرد و هم در سطح جامعه در خصـوص پديـده رو بـه گسـترش     
شناسي كـه   زبان شناسي پردازد. اهرن با تعريف سه اصطالح مهم در انسان مي "شدن جهاني"

دوزبـانگي بـه ايـن    ، و با چندزبانگي در ارتباط هستند، يعني رمزگرداني، آميـزش رمزگـاني  
دهند تـا ابعـاد فـردي و     به بعد) كه اين مفاهيم به محقق امكان مي 183(ص. پردازد مي  نكته

اجتماعي چندزبانگي را مورد بررسي قرار دهد. همچنين نويسنده بر اين باور است كه يكي 
ارتبـاطي زبـاني    هـاي  هـاي موجـود در بـرهمكنش    هاي معتبر براي بررسي پيچيدگي از راه
هاي زباني سـطح خـرد    هاي خود به طور همزمان هم كنش است كه محققان در پژوهش  آن

  مردم و هم سطح كالن سياست زباني در درون يا برون جوامع را مورد توجه قرار دهند. 



 15   )ليال اردبيلي( ... شناسي رآمدي بر انسانزبان زنده: د« كتاببررسي و نقد 

 

كند تا نشان دهد  اهرن تالش مي "هاي نوشتاري فعاليت"در فصل هشتم كتاب با عنوان 
هـاي كـاربرد    اعي، نوشتار به يكي از مهمتـرين جنبـه  با گسترش سواد به عنوان عملي اجتم

شناس، از جمله خود  شناسان زبان خصوص در عصر جديد بدل شده است كه انسان زباني به
هـاي   اند چراكه سواد نوشتن موجب شده است كه افراد شـيوه  او، از مطالعه آن غافل نمانده

هـاي   جنبـه   تـوان بـه   مطالعه آن ميرو با  جديد تفكر و عمل را در جهان بكار بگيرند از اين
اهرن خود در تحقيقـي وسـيع در   توجهي از بافت اجتماعي و فرهنگي دست يافت.   جالب
هاي عاشقانه به دنبال آن بوده اسـت كـه دريابـد در جامعـه نوسـواد نپـال        بر روي نامه نپال

هنجارهـاي  گسترش سواد در ميان دختران و زنان چه پيامدهايي را به دنبال داشته اسـت و  
هـاي   موجود چگونه بر نحوه استفاده دختران و زنان از مهـارت  اجتماعي و فرهنگي از پيش

لـب تـوجهي را   ) كـه ايـن تحقيـق نتـايج جا    210جديد تاثير گذاشته است و برعكس(ص.
همراه داشته است، از جملـه اينكـه سـوادآموزي بـراي زنـان در برخـي منـاطق موجـب          به

هاي بـدون رضـايت والـدين     شده و روي آوردن به ازدواج ريزي  روگرداني از ازدواج برنامه
شده است، همچنين سوادآموزي در برخي مناطق كمـك كـرده اسـت تـا افـراد تصـورات       
جديدي از خود شكل دهند. به اين ترتيب اهرن با ارائه تحقيقاتي كه در زمينه سواد با توجه 

است نشان دهد كه چگونه سواد كه يكي    زباني انجام گرفته توانسته- هاي اجتماعي به نظريه
هاي اجتماعي و فرهنگي افـراد   تواند بر روي ويژگي از مفاهيم مرتبط با پديده زبان است مي

در جوامع مختلف تاثير بگذارد و آنها را گاه دستخوش تغييراتي كند و بـدين وسـيله اهـرن    
اي چـون   يـده بـه بررسـي پد  توانسته اسـت در ايـن فصـل بـراي محققـاني كـه عالقمنـد        

  هستند نكات كاربردي پراهميتي را ارائه كند.  سوادآموزي
كه آخـرين فصـل    "مندي، و برساخت جوامع كنش، كنش"در فصل نهم كتاب با عنوان 
منـدي   و كـنش   مفـاهيم كـنش   شـود نويسـنده بـه بررسـي     بخش دوم كتاب محسوب مـي 

اين خصوص تحت تـاثير   شناختي در شناسي زبان است. اهرن معتقد است كه انسان  پرداخته
كنش در برابر توانش در كار چامسـكي و  )؛ يكي تعريف 222اند(ص. سه رويكرد مهم بوده

-Speech( گفتـار - مندي در رويكرد نظري كنش ) ؛ ديگري مفهوم كنشD.Hymes( د. هايمز

act theory)ج. آل. آستين (J.L.Austin)و ج. آر. سرل (J.R.Searle ؛ و آخر ارزيابي مخاطب (
 و سـي. ال. بريگـز  ) R.Bauman(يـه ار.بـاومن  ز كنش در حكم اجـراي هنـر زبـاني در نظر   ا
)C.L.Briggsشـناس بـا تلفيـق ايـن سـه رويكـرد        شناسان زبان ). اهرن معتقد است كه انسان

اند دريابند كه چگونـه گويشـوران در يـك جامعـه زبـاني از زبـان بـراي آفـرينش          توانسته
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هاي اجرايي بـراي تعريـف و    كنند يا چگونه از كنش  مي نمايشي استفاده- هاي اجرايي كنش
در ايـن فصـل اهـرن بـا     برنـد.   بهره مي گويشور يك جامعه زبانيبازتعريف خود در حكم 

دهد كه چگونه زبان خود  هاي فراوان به خواننده نشان مي هاي تحقيقاتي و مثال معرفي نمونه
هاي سبكي و رفتاري يـك جامعـه    گيتوان به ويژ كنشي اجتماعي است كه با مطالعه آن مي

  پي برد. 
  

  گذاري اجتماعي سوم: زبان، قدرت، و تفاوت بخش 3.2
چهار فصل است كه يكي از آنهـا در واقـع   داراي  باشد اين بخش كه بخش پاياني كتاب مي

د كـه زبـان بـه    نتاكيد دار موضوعبر اين بخش فصول اين  .گيري كتاب را دارد حكم نتيجه
ان روابـط  يـ كننده ماهيت تمـايز اجتمـاعي نيسـت، بلكـه واسـطه مهمـي م       منعكسسادگي 
در واقـع ايـن    شـوند.  هاي اجتماعي بازتوليد و منتقل مـي  است كه از طريق آن مقوله  قدرت

تلقي كاربرد زباني به عنوان شكلي از كنش "د كه نده اي نشان مي كننده شكل اقناعفصول به 
  ."دارد داراي مزاياي زيادي است يجااجتماعي كه درون روابط قدرت 

كند تا بـا پاسـخ بـه     اهرن تالش مي "زبان و جنسيت"در فصل اول اين بخش با عنوان 
هاي زباني زنـان   ها و شباهت هايي از قبيل چيستي جنسيت و ربط آن با زبان؛ تفاوت پرسش

ادي و مدار زنـان و مـردان بـا هـر پيشـينه قـومي، نـژ        هاي جنسيت و مردان؛ بررسي تفاوت
هـاي جنسـيتي در حـوزه زبـان(براي مثـال       فرهنگي در كاربرد زبان؛ چگونگي تاثير افسـانه 

كننـده ارتبـاط زبـان بـا      هاي خيره پرحرف بودن زنان و رقابتي بودن گفتار مردان) پيچيدگي
هـايي از   ). همچنين اهرن در اين فصل با بررسـي نمونـه  255جنسيت را آشكار نمايد(ص. 

دهـد كـه    سيت و تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام شـده اسـت نشـان مـي    ارتباط زبان و جن
  بهترين توصيف براي رابطه اين دو پديده پيچيدگي و تغييرپذيري آنهاست. 

اهـرن بـرآن اسـت كـه      "زبـان و نـژاد، و قوميـت   "در فصل بعدي اين بخش با عنوان 
ت را بررسـي نمايـد و   شكل ديگر از تفاوت اجتماعي در كاربرد زبان يعني نژاد و قوميـ   دو

گيرنـد.   كننـد و شـكل مـي    نشان دهد كه چگونه اين دو تمايز در كاربرد زبان نمود پيدا مـي 
انـد و   چنين وي به دنبال اين مهـم اسـت كـه چـه نـوع كاربردهـاي زبـاني نژادپرسـتانه         هم

كنند؟  هاي اجتماعي واقعي عمل مي ها و موقعيت هاي نژادي/قومي چگونه در بافت پيچيدگي
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كند تا رابطه آنهـا بـا زبـان را     ه اين ترتيب اهرن با ارائه تعريفي از نژاد و قوميت تالش ميب
  برد  مورد بررسي قرار دهد. در نهايت نويسنده فصل را با اين سخن به پايان مي

كننده هستند و تا حد زيـادي بـا ديگـر ابعـاد      هايي نگران ازآنجا كه نژاد و قوميت مقوله
اند بايد در تحقيقات  هويت، جنسيت، طبقه، سن و منطقه در هم بافتهتفاوت، نابرابري، 

هـاي   تواند درباره حـوزه  ها مي زباني به آنها توجه شاياني مبذول شود زيرا اين پژوهش
 برانگيز زبان، قـدرت و كنشـگري در جهـان معاصـر روشـنگري كننـد       پيچيده و بحث

  ).315  (ص.

هـاي در   به بررسي زبـان  "د حيات زبانيتجديمرگ و "فصل بعدي اين بخش با عنوان 
هايي كه در اين زمينه انجام گرفته اسـت   پردازد و با مطالعه پژوهش معرض خطر نابودي مي

هاي در معرض خطـر،   هاي ايمن، زبان ها براي زبان به معرفي معيارهايي كه در اين پژوهش
). 319- 324پردازد( اند مي هاي مرده يا خاموش در نظر گرفته شده هاي رو به زوال، زبان زبان

ميـرد چـه چيـزي از     كند كه وقتي يك زبان مي در ادامه فصل اهرن به اين موضوع تاكيد مي
هاي انجام شده در اين زمينه  رود؟ و در پاسخ به اين پرسش نيز از دستاورد پژوهش بين مي

موجـب   توانـد  دارد كه زيان حاصـل از نـابودي يـك زبـان مـي      كند و اذعان مي استفاده مي
شناختي محلي)؛ از دست رفتن ميـراث فرهنگـي و    فرسايش شالوده دانش بشري(دانش بوم

- 326هاي شناختي انساني و مواردي از اين دست شود( دست نيافتن به درك كامل ظرفيت
) و 333ميرنـد(ص.   هـا مـي   زبـان  پردازد كه چـرا  ). در ادامه نويسنده به اين پرسش مي325
 ). 335توان نجات داد يا خير(ص.  طر را ميهاي در معرض خ زبان  آيا

نويسنده معتقد است كه در كنه پديده زوال زباني در همه جاي جهان مسايلي مرتبط بـا  
). از همين روست كـه در  337قدرت اجتماعي و كنشگري فردي يا جمعي قرار دارند(ص. 

 "و كنشـگري زبـان، قـدرت،   "بـاره  گيـري نويسـنده در   عنوان نتيجه فصل آخر اين كتاب به
هاي اجتماعي واقعي  گويد موضوعي كه براي هر پژوهشي كه درباره زبان در بافت مي  سخن

بـان را شـكلي از كـنش اجتمـاعي     گيرد حائز اهميت خواهد بود. وقتـي كـاربرد ز   انجام مي
قـدرت و كنشـگري اهميـت حيـاتي      ترديد در اين ميـان مسـايل مربـوط بـه     كنيم بي  تلقي
كند. اهرن معتقد است كه براي آنكه نظريه اجتماعي بتواند ربط مسـتقيم بـا مطالعـه     مي  پيدا

زبان در بافت اجتماعي زندگي واقعي پيدا كند بايد تعريفي روشن از اين مفاهيم ارائه كـرد.  
هـاي فوكـو، بورديـو، شـري ارتنـر،       از اين رو در اين فصل نويسـنده بـا توجـه بـه نظريـه     
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هاي واقعـي عمـق ببخشـد و     كنش هاي زباني ميان كند تا به تحليل مي ويليامز تالش  ريموند
روابـط   تواند نشان دهـد كـه چگونـه    شناس مي شناسان زبان معتقد است كه مطالعات انسان

  آيد.  از دل رويدادهاي ارتباطي خرد بوجود ميمقياس  قدرت بزرگ
  
  ارزيابي كلي كتاب. 3

رود اين است كـه   نقاط قوت آن به شمار ميهاي مهم كتاب حاضر كه جزء  يكي از ويژگي
اسـي  شن اي بـه مباحـث و مفـاهيم مطـرح در انسـان      رشـته  اين كتاب با نگـاهي نـو و ميـان   

در ايـن چـارچوب توانسـته اسـت     از آنهـا  هاي جديـدي   سازي شناختي و ارائه مفهوم زبان
اي در  د تـازه بر طرح موضوعات مهم و بنيادين اين رشته در اين كتاب به خواننده ديـ  عالوه

هـاي ايـن شـاخه از علـم ارائـه كنـد. بـراي مثـال، نويسـنده بـا            مورد مطالعات و پژوهش
هـاي فرهنگـي دارد    عنوان كنشي اجتماعي كـه حيـاتي آكنـده از مولفـه     سازي زبان به مفهوم

اي كه چـراغ راه پـژوهش    توانسته است ويژگي چندوجهي بودن زبان را تبيين كند، ويژگي
  شود.  ن رشته محسوب ميبراي محققان اي

در همين راستا نويسنده كتاب تالش كرده است تا با استفاده از تصاوير و نمودارها و نيز 
هاي مختلف اين شاخه از علم تصويري روشـن و   هاي پژوهشي انجام شده در حوزه نمونه

زنده از موضوعات مطرح در هر فصل ارائه كند آنچه كه براي خواننـدگان كتـاب فرصـت    
هاي مـذكور در ميـدان    شمندي است كه در كنار مباحث نظري با نحوه بكارگيري نظريهارز

هـاي فراوانـي اسـتفاده     عمل و پژوهش آشنا شوند. از آنجا كه در هر فصل نويسنده از مثال
اي بكر  ترديد خواهد توانست موضوع و ايده كرده است خواننده آگاه با مطالعه هر فصل بي

شناسي و  شناسي و مردم خصوص براي دانشجويان زبان آنچه كه بهو در خور پژوهش بيابد 
يابيم  تر درمي شمار رود. در واقع با نگاهي دقيق اي به تواند ويژگي پرفايده علوم اجتماعي مي

شناختي بوده است  شناسي زبان كه هدف نويسنده نيز نگارش كتابي كاربردي در حوزه انسان
كند و  ر مورد فرايند تحقيق در اين رشته صحبت ميخصوص در فصل سوم كه نويسنده د به

كنـد.   گويا گام به گام خواننده را با موضوع و چگـونگي تحقيـق در ايـن رشـته آشـنا مـي      
هاي نوشتاري و فصل دهم زبان و جنسيت و  هايي مانند فصل هشتم كه درباره فعاليت فصل

ها  هستند كه نويسنده در آن هايي نيز فصل يازدهم كه درباره زبان ونژاد و قوميت است فصل
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شناسي  هاي فراوان تحقيقاتي خواننده را به موضوعات مطرح در انسان گيري از نمونه با بهره
  شوند.  بخشي براي خواننده محسوب مي هاي الهام سازد و فصل مند مي شناختي عالقه زبان

گاني را فرض خـود خواننـد   از ديگر نقاط قوت اين كتاب آن است كه نويسنده در پيش
شـناختي   شناسـي زبـان   در نظر گرفته است كه آشنايي كامل با اصطالحات و مفاهيم انسـان 

رو اصطالحاتي كه قرار است ستون مباحث هر فصل باشـند را بـه روشـني     ندارند و از اين
هايي كه   شود خواننده مبتدي در كنار مثال معرفي و توصيف كرده است، آنچه كه موجب مي

گي روزمره در هر فصل آورده است بتواند با كتـاب ارتبـاط مـوثر و خـوبي     نويسنده از زند
  برقرار نمايد. 

اگر بخواهيم به رسم نقد و بررسي نقطه ضعفي براي كتاب حاضـر قايـل شـويم نـوك     
پيكان انتقادات بيش از هر چيز متوجه ترجمه كتاب است كه البته خوشـبختانه تعـداد آنهـا    

در ترجمه برخي از اصطالحات بيش از انـدازه مقيـد بـه     شمار است.. مترجم كتاب انگشت
زبان مبدا بوده و همين امر گاه موجب شده است كه محتوا قرباني صورت شود. نمونه ايـن  

توان در ترجمه عنوان فصل اول كتاب ديد كه متاسفانه حاصـل كـار عبـارت     موضوع را مي
هـاي   معناسـت. نقـص   و بـي  است كه به نظـر عبـارتي مـبهم    "حيات آكنده از جامعه زبان"

شـمار قابـل مشـاهده هسـتند كـه البتـه        گاه در متن كتاب نيز هـر چنـد انگشـت    چنيني اين
باشد. نكته ديگر در مورد  ميخوشبختانه با توضيحات بعدي متن خواننده قادر به رفع ابهام 
برخـي از اصـطالحات قـرار    ترجمه كتاب معادل نامانوسي است كه مترجم بـراي ترجمـه   

در بسياري  indexicality طور كه در متن مقاله حاضر نيز اشاره شد اصطالح است. همان  داده
مندي ترجمه شده است كـه اصـطالحي گويـا بـه      شناسي نمايه شناسي و نشانه از كتب زبان

ويژگي مذبور زبان است كه مترجم آن را  اشارتگري ترجمه كرده است. بهتر بود كه مترجم 
هايي مترجم  كردند هر چند معادل  ن رشته مانوس هستند استفاده مياز اصطالحاتي كه در اي

  به هيچ وجه اشتباه نيستند. 
تـوان بـراي بهبـود مـتن ترجمـه كتـاب ارائـه كـرد در مـورد           پيشنهاد آخـري كـه مـي   

است كه مترجم براي اسامي درون متن در انتهاي هر صفحه ارائه كرده است.   هايي پانوشت
گـر   انوادگي نويسـنده يـا پـژوهش   نوشت برخي از اسامي تنها نام خـ به اين ترتيب كه در پا

) و در برخي ديگر عالوه بر نام خانوادگي نام كوچـك نيـز   225(براي مثال ص.  است  آمده
ها و اينكه خواننده بتواند  ذكر شده است. اين درحاليست كه براي يك دست شدن پا نوشت
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بيشتر بيابد بهتر است كه نـام و نـام خـانوادگي    نام نويسنده و اثر مورد نظر او را با سهولت 
ها هر دو با هم آورده شود، حتي اگر در متن  نويسنده يا متفكر مورد نظر در سراسر پانوشت

آينـد    اصلي اينگونه نباشد. همچنين در مواردي كه دو اسم در متن اصلي پشت سر هم مـي 
ــالت(ص.  ــالينز و ب ــد ك ــ  آن  )) درســت143(مانن ــراي ه ــه ب ر يــك از دو اســم اســت ك

  جداگانه پانوشت داده شود.   طور به
  
  گيري نتيجه. 4

شـناختي بـه    شناسـي زبـان   توان گفت كتاب زبان زنده: درآمدي بر انسان به طور خالصه مي
شناختي؛ توجه به  شناسي زبان اي در مطالعات انسان دليل تعريف و توضيح اصطالحات پايه

هـا و   ها، مثال چه در عمل؛ استفاده مبسوط از نمونهچندوجهي زبان چه در نظريه و   ويژگي
ها، فصول و  تر موضوع؛ ساختاربندي مناسب بخش تصاوير براي كمك به درك بهتر و عميق

شــناختي و نيــز  شناســي زبــان ترجمــه روان كتــابي مناســب و مرجــع بــراي درس انســان 
ين كتـاب بـراي تمـامي    رود. از اين رو خواندن ا شناسي زبان در دانشگاه به شمار مي جامعه

ر بطـن جامعـه و فرهنـگ هسـتند     هـاي زبـاني د   كساني كه عالقمند به مباحث و پـژوهش 
  شود.  مي  توصيه
اي اجتمـاعي و   برد كه زبـان رسـانه   چنين مخاطب با مطالعه كتاب به اين مهم ره مي هم

ن تـوا  غيرخنثي است كه به قول باختين مملو از نيـات ديگـران اسـت و بـا مطالعـه آن مـي      
ها و هنجارهاي اجتماعي را در  هاي فرهنگي، باورها و ارزش مناسبات، روابط قدرت، هويت

  جامعه مورد آشكار كرد. 
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