
گويانِ زبان، فلوريان  هاي سخن بررسي انتخاب: شناسي اجتماعي زبان

 .1صفحه 263 ،2005 كالمس، انتشارات كمبريج،

  

هاي  بررسي انتخاب"شناسي اجتماعي فلوريان كالمس با تأكيد بر عنوانِ  وقتي كتاب زبان

خوريم  برمي 2مزكنيم، در همان صفحات آغازين به اين گفتة دل هاي را باز مي "گويان زبان سخن

و اين چيزي جز همان  "...اند چيزي است كه كاربرانِ آن زبان ساخته بخش اعظمِ زبان، آن"كه 

عنوان موضوع محوري  گويان نيست كه در تمامي مباحث اين كتاب به هاي سخن انتخاب

بِ شود كه ذات پوياي انتخا وجود كالمس در مقدمه يادآور مي بااين. چالش كشيده شده است به

 .داده است ها تن در ه محدوديتاسارت كشيده شده و ب رفتار و كالم در طبيعت فيزيكيِ انسان به

 ( بر مقدمه  و مشتملمنتشر شده  2005در سال كه است كتاب، از انتشارات دانشگاه كمبريج 

است كه به دوازده فصل  "هاي كالن انتخاب"و  "هاي خرد انتخاب"و دو بخش عمدة  )فصل اول

 همة مباحث محورگويانِ زبان  انتخابِ سخن ور كه قبالً نيز گفته شد،ط همان. شوند سيم ميتق

گوييم،  گونه مي گوييم و چه گوييم، در كجا مي چه كه مي گويد آن و درواقع به ما مي كتاب است

  .گيرد گوي زبان صورت مي انتخاب سخن همگي به

شناسي  كه زبان گويدمي، كالمس "زبان ايه نگرش"در فصل اولِ كتاب يا مقدمه، با عنوانِ 

شناسي زيستي و دستور نظري، متمايز ساخته  ويژه زبان اجتماعي خود را از ديگر علومِ زباني، به

وي براي زبان . ورزد پردازند، تأكيد مي هاي متغير زبان، كه به مقولة انتخاب مي و به جنبه

چنين معتقد است كه  وي هم. داند مي را محصولي گروهي واقعيتي اجتماعي قايل شده و آن

اند، به گوناگوني  ويژه عامل مهاجرت تكثر و تنوعات زباني، كه نتيجة بعد تاريخي و ارتباطي، به

نواختيِ  سازي و يك وجود، مجاورت را نيز تضميني براي همگن بااين. ها منجر شده است زبان

علت  سازي باشد و چه به علت همگن هگويد كه تمايالت اجتماعي، چه ب داند و مي زبان نمي

گيرند  اين تمايالت از اعضاي جامعة زباني نشأت مي. انجامند جداسازي، هردو به تغيير زبان مي

كالمس براي توضيح پيچيدگي . زنند مند دست به انتخاب مي طور پويا، آگاهانه و هدف كه به

شناسي  و معتقد است كه چون زبانداند  ديگر ميرا مكمل يك ه فيزيكي و روانيِ آنزبان دو وج
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گر نياز است و نه يك  هاست پس در امر انتخاب به يك كنش شناسيِ انتخاب اجتماعي، زبان

شناسي اجتماعي قرار دارند، خود  هاي زبان ديگر تنوعات، كه در بطن پژوهش ازسوي. روبات

رند كه منجر به ثبات و آو وجود مي هايي را براي انتخاب به داراي الگوهايي هستند كه محدوديت

گويان با  كند كه سخن درواقع كالمس زبان را به مسيري تشبيه مي. شوند يا تغيير زبان مي

كه منحرف شوند، در آن مسير رفتارهاي زبانيِ خود را به منصة  تشريك مساعي و بدون اين

  .شود گونه نقش و بقاي زبان تضمين مي اين رسانند، و به ظهور مي

. گيرد هاي دوم تا ششم را دربر مي ، فصل"هاي خرد انتخاب"بخش نخست  از مقدمه، پس

. است "عنوان عامل انتخاب زباني قشربندي اجتماعي به: معيار و گويش"عنوان فصل دوم، 

پردازد و معتقد است كه دغدغة  نويسنده در اين فصل به گوناگوني زبان در بعد اجتماعي مي

از . گويان است ها و انتخاب گويش توسط سخن يِ نقش گويششناسي اجتماعي، بررس اصليِ زبان

گويان  هاي زباني، كه توسط سخن اند، انتخاب بسته هاي اجتماعي هم ها با اليه جا كه گويش آن

ها، وقتي  در امر ارتباط بين گويش. كشد تصوير مي ها را به گيرد، هويت اجتماعيِ آن انجام مي

ديگر دارند و زنجيره و  جوار دركي متقابل از يك هاي هم ويشمانع فيزيكي بر سرِ راه نباشد، گ

ند ادهند، كه بر روي يك اليه قرار گرفته اند، و در ارتباط پيوستاري از يك گويش را تشكيل مي

ترتيب دو نيروي  اين و به. هاي ديگر قرار دارند هاي معيار كه بر روي اليه با ناپيوستاري از زبان

ديگر عواملي چون  ازسوي. گيرند ي تصادف تاريخي و اختيار تاريخي شكل ميها، يعن تكامليِ زبان

داشتن به يك نوشتار رسمي، تمايل  رسيتي و سياسيِ يك جامعة زباني، دستنهادهاي جمعي

گذارند،  براي حفظ وحدت زباني و يا تأكيد بر روي تمايزات زباني، همگي بر گونة معيار تأثير مي

ها و  هاي اجتماعي پرداخته و كاستي معرفي الگوهاي تعامل زبان و اليه بنابراين نويسنده به

 "گويش"هايي مانند  كند كه واژه نشيند و چنين استدالل مي بحث مي هاي هريك را به توانمندي

سپس . ها ارائه داد توان تعريفي از آن دشواري مي اند و به مفاهيمي انتزاعي "طبقة اجتماعي"و 

جاي توصيف انتزاعي از طبقة اجتماعي به تنوع و  ه رويكرد شبكة اجتماعي بهافزايد كه اگرچ مي

اي  حال تحليل شبكه پردازد، اما درعين گويان مي هاي ارتباطيِ موجود بين سخن تراكم شبكه

منزلة جايگزيني براي تحليل طبقات اجتماعي باشد، زيرا جوامع، چه كوچك و چه  تواند به نمي

در بخش . رفت، همگي داراي قشربندي اجتماعي هستندچه درحال پيشبزرگ، چه پسامدرن و 

اين سازگاري  پردازد كه پايانيِ اين فصل كالمس به مسئلة انطباق و نظرية سازگاري مي

ترتيب نشان  اين به. گيرد بستگي يا عضويت در يك گروه خاص صورت ميمنظور وحدت و هم به
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عنوان عوامل تأثيرگذار بر  عي و مطابقت، بهدهد كه تغييرات گويشي، قشربندي اجتما مي

  .گيرند گويان مدنظر قرار مي هاي سخن انتخاب

نويسنده در . است "منزلة عامل انتخاب زباني جنسيت به: گفتار جنسيتي"فصل سوم 

پردازد،  تنها به تمايزات گفتاريِ فيزيكيِ زنان و مردان مي تمايزات گفتاري بين زنان و مردان، نه

وي معتقد است كه الگوهاي مختلف . كند نظر تسلط نيز به اين تمايزات اشاره مي نقطه بلكه از

شود  رو ديده مي گيرند، ازاين اجتماعي، معيارهاي متفاوتي را براي گفتار زنان و مردان درنظر مي

كه  به دختران برخوردارند، درحالي نفسِ باالتري نسبت كه در جوامع مختلف، پسران از اعتمادبه

بنابراين سبك گفتار در پسرها، رقابتي و در . ختران به ابزارهاي درك و مسئوليت مجهزندد

از  دهد كه زنان براي بهبود موقعيت اجتماعي خود بيش چنين ادامه مي هم. دخترها باتعاون است

هاي  ها تمايل به شركت در شبكه از آن كنند و بيش مردان از معيارهاي معتبر زباني استفاده مي

وي معتقد است كه اگرچه جنسيت در انتخاب تنوعات زباني نقش دارد اما نبايد . دگانه دارندچن

هاي غربي  ويژه در زبان بردنِ تمايزات جنسيتي، به هاي فراواني براي ازبين فراموش كرد كه تالش

افزايد كه اگرچه  وي در پايان مي. گيري نيز شده است صورت گرفته كه باعث تغييرات چشم

ل گوناگوني، كه باعث تغييرات زباني مي شوند، عمدتاً تصادفي هستند، اما اصالحات زبانيِ عوام

اند كه  گر اين واقعيت گرفته، بيان خصوص اصالحات فمينيستيِ صورت اي و فرهنگي، به شبكه

  .اند گويانِ زبان هاي آگاهانه و عمديِ سخن ها عميقاً تحت تأثير انتخاب زبان

، "عنوان عامل انتخاب زباني سن به: ها برقراري ارتباط بين نسل"نوانِ در فصل چهارم با ع

كالمس معتقد است كه ما قادر به درك متقابل يكديگر هستيم چون زبان، سنتي است كه از 

ها فاصله بيفتد،  يك نسل به نسلِ ديگر منتقل مي شود، اما اگر مرگ زباني باعث شود بين نسل

توان  وسيلة گفتار مي دهد كه به وي ادامه مي. نسلي را مشاهده كرد توان شكاف بينِ گاه مي آن

در . گذارد نمايش مي هاي خاصي را به چهار دورة سني را درنظر گرفت كه هريك مشخصه

گوي زبان همواره گفتار خود را با توجه به مخاطبي كه در ذهنِ خود  برقراري ارتباط، سخن

گويان با توجه به  تعبير ديگر در هر دورة زندگي، سخن به. كند ريزي مي تصور كرده است، طرح

كه زبان، همواره خود،  زنند، درحالي تصورات فرديِ خود دست به انتخابِ تنوع زباني مي

ها نقشِ  كه جوان چنان. كند هاي سني را تنظيم و در زمان حركت مي هاي مربوط به رده كليشه

شوند كه در اثر تغييرات  كردهاي انحرافي مي عمل ساالن مانعِ سازگاري را برعهده دارند و بزرگ

  .افتند سريع اتفاق مي
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نويسنده در اين فصل به تغيير زبان در گذرِ زمان . نام دارد "انتخاب و تغيير"فصل پنجم 

 - محور و نه زبان -گو نظر سخن كالمس معتقد است كه تغييرات زباني را بايد از نقطه. پردازد مي

گويانِ زبان هستند كه  كنند بلكه سخن يرا اين آواها نيستند كه تغيير ميمحور بررسي كرد، ز

بنابراين وظيفة . آورند تدريج از تنوعي به تنوعِ ديگر روي مي دهند و به تلفظشان را تغيير مي

گونه برخي از اين  كه چه گويان است و اين شناسي اجتماعي، بررسي تغييرات تلفظيِ سخن زبان

راستا نويسنده به تمايزات موجود بين  دراين. گويان ارجح است براي سخنتغييرات تلفظي 

ه، مثالً بين شد تحقيقات زمانِ واقعي و زمانِ ظاهري پرداخته و دومي را ثبت تنوعات مشاهده

داند و معتقد است اين تحقيقات  اند، مي زمان صورت گرفته مندان كه همگفتار جوانان و سال

دهند كه تغييرات زباني واقعاً  زماني و درزماني زده و نشان مي صلِ همدرواقع پلي بين فوا

هاي زمانِ واقعي به بررسيِ طوليِ تنوعات  كه پژوهش گيرند، درحالي گونه صورت مي چه

كالمس سپس به . پردازد هاي جداگانه مي ها و دهه شده در يك جامعة زباني در سال مشاهده

گويانِ زبان با معيارهاي معتبرِ جامعه  ق سازگاريِ سخنطرحِ مسئلة معيارشدگي، كه ازطري

گو صورت  هاي واقعي توسط فرد سخن شوند، پرداخته و معتقد است كه انتخاب حاصل مي

هاي ديگر افزوده  گيرد، كه تصادفي نبوده بلكه در مسيرِ مشخصي قرار دارند و به انتخاب مي

طول زمان، در اثرِ نياز به معيارشدگي، كه ها در چنين عقيده دارد كه زبان وي هم. شوند مي

  .كنند گيرد، تغيير مي بيشتر توسط زنان صورت مي

، آخرين مبحث از مباحث ُخرد "ابعاد فرهنگيِ انتخابِ زباني: ادب"فصل ششم با عنوانِ 

بنياد  - پذيرد و تعاريف نظريه چه عقل سليم مي كالمس بينِ آن. شناسي اجتماعي است زبان

وي ابتدا . شود دهندة روابط اجتماعي، تمايز قائل مي عنوان يكي از عوامل شكل ، بهدرمورد ادب

را براي برقراري و ) 1983( 1نهاديِ ليچاصول پيش. پردازد ايِ ادب مي ايهبه معرفيِ مفاهيم پ

داند و تشريك مساعي  رفتاري و حسن رابطه و درنهايت كنترلِ رفتارِ زباني مؤثر مي حفظ خوش

را، كه برپاية دو نخستيِ عقالنيت و وجهه قرار دارند، ) 1987( 3و لوينسون 2يِ براونكار و هم

بودن به اين معنا  وي در ادامه بر اين نكته اشاره دارد كه مؤدب. كند نقطة عزيمت فرض مي

رسند بلكه اين امر مربوط به انتخابِ  نيست كه اصطالحاتي با اين ويژگي در يك زبان به ارث مي

بنابراين اگر براي مثال وجود سيستمِ ضمير در زبان . ان در شرايط گفتاريِ خاص استگوي سخن
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طلبيِ بيشتر در اين جامعه است، به اين معنا نيست كه احترام،  دهندة مساوات انگليسي، نشان

توان بيان كرد، بلكه اين زبان از  دوستي، فاصلة اجتماعي و تفاوت قدرت را در اين زبان نمي

نويسنده . كند هاي منظمِ ديگر براي اين منظور استفاده مي ي غيرآشكار و رمزگذاريابزارها

قراردادهاي : گويد درپاسخ به اين سؤال كه ادب بخشي از زبان است يا بخشي از كاربرد زبان، مي

هاي زبانيِ متناسب با فرهنگ  ادب كه در گفتار هر جامعة زباني جاري و ساري هستند، انتخاب

ها هم ازجهت  گويانِ زبان دارند، و زبان جوامع زباني، ازجهت انتخابي كه سخن. اند آن جامعه

ديگر كنند، با يك ات اجتماعي اعمال ميهاي واژگاني و دستوري كه براي تمايز رمزگذاري

بنابراين تعيين رابطة ادب در زبان و ساخت اجتماعي براي يك جامعة زباني حائز . متفاوتند

شود، چه  گونه ادب در زبان رمزگذاري ميارت ديگر بايد ديد كه چعب به .اهميت است

  .گيريِ ادب مؤثرند رود و چه مطالبات فرهنگي در شكل كار مي هايي به ها و روش استراتژي

م تا گيرد، از فصل هفت شناسي اجتماعي را دربر مي بخش دوم كتاب، كه مباحث كالن زبان

هاي  انتخاب: رمزگرداني"مورد به  بحث را دراين كالمس نخستين. شود سيزدهم را شامل مي

گويان  چنان تأكيد وي بر انتخابِ سخن دهد و هم اختصاص مي "زباني درسطحِ مرزهاي زباني

ها در سطوحِ پايينِ  شناسي اجتماعي اين انتخاب هاي خُرد زبان است، با اين تفاوت كه در بحث

هاي سطوحِ  كه در اين مباحث انتخاب گيرند، درحالي ان، يعني تعامالت خاص، صورت ميزب

نويسنده، . گيرند اند، مدنظر قرار مي باالييِ زبان، كه در اثر برخوردهاي زباني حاصل شده

شناسيِ كالن قرار  شناسيِ زبان يا زبان گرايي را درمقابل جامعه شناسي اجتماعي يا تنوع زبان

وجود  پوشي دارند، كه مناطق خاكستري را به دو در جاهايي هم اما معتقد است كه ايندهد  مي

. شود و حاصلِ آن پديدة رمزگرداني است آورند و عنصري از يك زبان يا ديگري انتخاب مي مي

گوي زبان نيست بلكه  دليل عدمِ توانشِ سخن افزايد كه وجود اين پديده به ديگر مي درجايي

هايي كه  كار برَد، و همة انتخاب هاي مختلفي را به دارد كه گونه تماعي وي را واميهاي اج انگيزه

كالمس . اند دهد، آكنده از معناهاي اجتماعي هاي مختلف انجام مي گو در سطح زبان سخن

كند و معتقد است كه درواقع اين  گويان را در رمزگرداني پررنگ مي اگرچه نقش انتخاب سخن

تناسبي از رمزهاي زبانيِ گوناگوني  ميزان و باچه چه گيرد به كه تصميم مي گوي زبان است سخن

ه در تمام جوامع گذارد كه اين پديد كه در اختيار دارد استفاده كند، اما بر اين امر صحه مي

هاي برخورد زباني،  چه مسلم است در وضعيتگيرد و آن طور يكسان صورت نمي زباني به

  .هاي اجتماعيِ متفاوت، كمتر دست به انتخاب مي زنند علت محدوديت گويان به سخن
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، "هاي نقشي بر انتخابِ زبان محدوديت: گونگي و دوزبانگي دوزبان"در فصل هشتم با عنوانِ 

) 1959( 1را از ديدگاه فرگوسن lowو  highگونگي و تمايزِ دو گونة  كالمس ابتدا مفهوم دوزبان

كند كه معيارشدگيِ زبان و گونة نوشتاري همواره  ه ميكشد و اشار تصوير مي ن بهاو ديگر محقق

دهند، چون ادبيات نوشتاري و متونِ مقدسِ هر زبان  دردست هم به حيات خود ادامه مي دست

كه عمدتاً نوشتاري است، نقش زبان  highبنابراين گونة . شالودة معيارشدگيِ آن زبان هستند

سپس . اختصاص دارد lowهاي  امالت گفتاري به گونهكه نقش تع معيار را برعهده دارد، درحالي

آورد  حساب مي اعي بهگونگي را نوعي دوزبانگيِ اجتم دوزبان) 1980؛1967( 2نقل از فيشمن به

هاي زباني و  زيرا دوزبانگيِ اجتماعي در باالترين سطحِ انتخاب. داند را صادق نمي ولي عكسِ آن

پذيرد و به تعيين و كنترلِ شأن و  زباني صورت مي هاي ريزي ها و برنامه گذاري توسط سياست

هاي اجتماعي و نظاير آن  نقشِ زبان، قلمروي كاربرد زبان، سازگاريِ زبان، بافت بومي، شبكه

راي سازگاري و تشريك مساعي گويان را ب در پايانِ اين فصل نويسنده انتخاب سخن. پردازد مي

  .داند ابل و ايجاد تعهد ميآوردنِ درك متق دست ديگر درراستاي بهبا يك

، عنوانِ فصل "كنند گونه زبانِ خود را انتخاب مي ها چه گروه: گسترش، تغيير و حفظ زبان"

اس با ديگر گويانِ يك زبان درتم نويسنده درپاسخ به اين پرسش كه سخن. نهم كتاب است

در برخورد با  زبانيدهند، معتقد است كه جوامع  گونه واكنش نشان ميها چ ها و زبان گروه

گويان  ديگر ازلحاظ وسعت، قدرت، ثروت، اعتبار و قدرت حياتي متفاوتند بنابراين سخنيك

درطول دوران زندگي خود يا از نسلي به نسل ديگر به تنظيم الگوهاي انتخابِ زبانيِ خود 

ويج داري، اشغال، سلطه، گسترش و تر كند كه مهاجرت، تجارت، برده وي اشاره مي. پردازند مي

ها به گسترشِ زبان، فراتر از  ها و اعتباربخشي به برخي زبان هاي خاص، تضعيف فرهنگ زبان

براي مثال . طور طبيعي صورت نگرفته است شود، كه به مرزهاي سرزمينِ بومي منجر مي

شدنِ  خوردنِ توازنِ زباني دراثر گسترش اينترنت و كاهش گوناگوني زباني دراثر جهاني هم به

برعكس در تغيير و حفظ زبان، مفهوم وفاداريِ زباني، اهميت زبان . اند ها از اين گونه نبرخي زبا

حال تغيير زباني همواره درجهت زباني  درعين. يتي، نقشي اساسي دارندعقومي و عوامل جم

هاي كنشِ زباني در انتخابِ  گويان همانند ديگر حوزه است كه سودمندي بيشتري دارد و سخن

  .گاهيِ كامل ندارندزبانيِ خود آ

                                                             

1. Ch. A. Ferguson 

2. J. A. Fishman 
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را به اين موضوعِ محوريِ  "فردي، اجتماعي، ملي ‐ زبان و هويت": كالمس، فصل دهم

تعبيري  به. گذارد نمايش مي گويان را به دهد كه زبان، هويت سخن شناسي اختصاص مي زبان

ق هويتي، كه هرفرد با خوديِ فرد منطب -، برپاية اين خود"گويندة بومي"ديگر مفهوم نظريِ 

ورزيم و گاه نيز از  بودن است، پس به آن عشق مي گر هويت ما زبان نشان. است، بنا شده است

وجود، چنين  بااين. كند كه در جامعه اعتبار ندارد آن نفرت داريم چون هويتي را آشكار مي

نيست كه نتوانيم از هويت زباني خود فرار كنيم، چون هويت زباني، ساختي اجتماعي است و 

بستگي گروهي، كه فرايندي اما وقتي پاي هم: افزايد چنين مي وي هم. ند انتخاب شودتوا مي

گيرد، مسئلة انتخاب فرد درگرو  بر ميآيد و هم فرد و هم گروه را در اجتماعي است، پيش مي

ها  اي چندبعدي در ساختار هويت عنوان پديده درواقع زبان به. شود انتخاب گروه مطرح مي

شده در  ريزي هاي اجتماعيِ پايه كه به انعكاسِ صحيحِ ويژگي جاي آن شده و به استثمار كشيده به

هاي هويتي، كه پيوسته ساخته و دوباره  هاي مختلف گفتاري بپردازد، براساس كنش شكل

  .كند شوند، رفتار مي ساخته مي

عمومي، مطالبات ارتباطي، انتخاب : ريزي زباني برنامه"نويسنده در فصل يازدهم با عنوانِ 

شناسي اجتماعي  هاي ديگرِ زبان ريزي زباني را جداي از زيرمجموعه ، بحث برنامه"سودمندي

گيرد، زيرا ذات تجويزي دارد و بدون درنظرگرفتنِ تمايالت ايدئولوژيكي سعي در  درنظر مي

. توجه دارد تغييرآگاهانة رفتار زباني دارد و به برآورد الگوهاي آيندة انتخاب زباني و كاربرد زباني

ريزي زباني در سراسر جهان اين است كه منابع  برنامه مؤسسةافزايد كه هدف دويست  وي مي

شده تغيير دهند و با مطالبات ارتباطيِ آن  طراحي هاي ازقبل ريزي وسيلة برنامه زباني خود را به

هاي زباني را  گذاري درپايان، علت موفقيت كمِ سياست. جوامعِ زباني هماهنگ و سازگار كنند

  .داند درك ناكامل از تعامل عوامل گوناگون زباني و اجتماعي مي

، عنواني است كه كالمس براي بحث دربارة "تمايزي عمده: انتخاب حروف"فصل دوازدهم 

وي معتقد است كه انتخابِ دستگاه . گيرد زبان نوشتار و سيستم نگارش و خط درنظر مي

حساسيت فراواني برخوردارند و درواقع زبان نوشتاري، بين نگارش و قراردادهاي نگارشي از 

از . وجود آورده است اي به هايي كه برايش درنظر گرفته شده، مصالحه مطالبات گوناگون از نقش

سازد، هرگونه پيشنهادي براي  كه هر تغييري، بالقوه، اين سازش را متأثر مي علت اين رو، به اين

شود و  كه خوب و منظم باشد، با مخالفت مواجه مياصالح خط و نوشتار، هرقدر هم 

ديگر چون زبانِ نوشتار با باسوادي گره خورده است،  ازسوي. انگيزد هاي شديدي را برمي واكنش
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پس هرگونه انتخابِ زباني، مشروط به درنظرگرفتنِ عوامل اجتماعي، فرهنگي، زباني، 

سمبوليك و هم ارزش سودمندي اعطا  تكنولوژيكي و سياسي است تا به زبان نوشتار هم ارزش

  .گردد

، كه فصل پاياني است، به زبان انگليسي، كه درمقامِ زبانِ "زبان انتخاب"فصل سيزدهم 

تازد،  پيش مي چنان به جهاني رقباي خود را پشت سر گذاشته و گوي سبقت را ربوده و هم

جمهور  يسئدومين ر ،1جان آدامز نويسنده بحث خود را با گفتة. اختصاص داده شده است

هاي آينده، زبان انگليسي  قرن بيني كرده بود كه در وي پيش. كند ، آغاز مي.)م 1780( مريكاا

: دهد كالمس ادامه مي. از زبان التين در زمانِ خود، بر جهان تسلط خواهد داشت بيش يحت

افول قدرت بريتانيا، از  پس امپراتوري بريتانيا زبان انگليسي را به مناطق وسيعي از جهان برد، و

گري، جذب مهاجر، تكنولوژي برتر، فرهنگ پاپ و نظاير آن، اين وظيفه  مريكا با تجارت، نظاميا

وي . دانند را انتخابي سودمند مي كنند آن امروزه كاربراني كه از اين زبان استفاده مي. را ادامه داد

دانند و ادعا  زبان انگليسي ميها خود را صاحبانِ اصليِ  كند كه اگرچه انگليسي اشاره مي

ها ساخته شده است، اما مردماني كه در ديگر كشورهاي  كنند كه اين زبان توسط آن مي

گونه  ها حق دارند آن ها بوده و آن كنند معتقدند كه اين زبان انتخاب آن زبان زندگي مي انگليسي

مريكا و اسيِ معيار، كه در ن انگليبنابراين مشخص نيست زبا. را شكل بدهند كه دوست دارند آن

  .هايي گردد شدن دچار چه تحوالت و دگرگوني شود، تحت تأثير جهاني انگليس صحبت مي

فلوريان كالمس، رييس مركز آلماني مطالعات زبان ژاپني در توكيو، در كتاب خود تصوير 

را بايد  اين كتاب. دهد دست مي شناسي اجتماعي به واضح و روشني از كلية مباحث كليدي زبان

گونه  مند به اين شناسي و هم افراد عالقه زبان اندتاي برشمرد كه هم دانشجويان و اساز منابع

هاي  قول ستفاده از نقلجايِ كتاب با ا نويسنده در جاي. توانند از آن بهرة فراوان ببرند مباحث مي

مفاهيم پيچيده  ديگر ازسوي. شناسان غناي بيشتري به كتاب بخشيده است ن و زباناديگر محقق

تصوير كشيده است،  طور منسجم به هاي خود و ديگران به كمك يافته و مباحث كليدي را به

هاي پژوهشيِ فراواني را نيز از كشورهاي  بر تحقيقات كشورهاي غربي، نمونه كه عالوه ويژه آن به

موضوعِ محوريِ  .ترِ خواننده از مطالب بسيار مفيد است كند، كه براي درك عميق شرقي ارائه مي

خوبي  درميان تعامالت پيچيده و بغرنجِ زبان و اجتماع به "گويانِ زبان هاي سخن انتخاب"

، "سؤاالتي براي بحث"هاي بخش ،در قسمت پايانيِ هر فصل. استچالش كشيده شده  به

                                                             

1. J. Adams 
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ده اما نويسن. گنجانده شده تا اذهان جستجوگر را به تفكر وادارد "مطالعات بعدي"و "ها نكته"

برانگيز   گيري اختصاص داده، كه پرسش هاي يازده و دوازده، قسمتي را به نتيجه فقط در فصل

منابع و منابع  ،درانتها. ها قرار دارد از فصل سيزده، نماية اصطالحات با مفاهيم آن پس. است

خود اختصاص  و موضوع، آخرين صفحات كتاب را به اعالم هاينمايهاند و  اينترنتي ثبت شده

 .داده است

 شراره مظفري

شناسيدانشجوي دكتري زبان  

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
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