
 مند نظامگراي  گذار دستور نقش مايكل هليدي، بنيان گفتگو با

  

 رضوي محمدرضا

  فارسي ادب و زبان فرهنگستان

  

چهلمين همايش برگزاري  در زمانِ، 1وود هليدي ركك الكساندر گفتگو با پروفسور مايكل
رابر ، ب2013جوالي  ١٩تا  8 در روزهايهمايش  .صورت گرفت 2مند گراي نظام المللي نقش بين
 4گوانژوشهر 3سن- تون ياسهاي خارجي دانشگاه  در دانشكدة زبان، 1392تيرماه  28تا  17با 

 گرانِ پژوهان و پژوهش دانش نظر و صاحب شناسانِ زبانبسياري از  .برگزار شد چين در كشور
وان و تخود،  ة آرايتا با ارائآمده بودند گرد هم  5مند گراي نظام شناسي نقش به زبان مند عالقه
دكتر چانگ  .نمايش بگذارند  به ،گسترش  به رو گير و اندازي جهان درچشم ،اين رويكرد را يِپربار

مراسم افتتاحيه به  رانيِسخن، در آن دانشگاه هاي خارجيِ رئيس دانشكدة زبان، 6گوانگِچن
و را نشانة خروج از ترديدها   هل در فرهنگ چيني اشاره كرد و آنعدد چ نمادينِ اهميت
اين رويكرد و جايگاه كنوني  كوشيد تا وسيله   اين  هو بتوصيف كرد يابي به ثبات و آرامش  دست

هليدي در . كي. اي. انة امگشايش كتابخ .تصوير بكشد  نگرانه به ژرف را آن چهلمين همايشِ
 رابين عموميِ سخنرانيو  گرا نقش شناسيِ زبان) آنالين(برخط  مذكور، گشايش مجلة دانشكدة

ساله و  چهل از اين نقطة عطفهمه  اين رويكرد و آيندة آن، سالة رة تاريخچة چهلدربا 7فاست
شناساني كه در  ترين زبان رشناساي از س پاره .حكايت داشتند  زمان اين بودنِ فرد  به منحصر

، رابين 8جمله، كريستين متيسناز ،كنند مند پژوهش مي گراي نظام شناسي نقش ارچوب زبانچ
  .در همايش حضور داشتند ،11و جاناتان وبستر 10سونپ، جف تام9ت، رقيه حسنفاس

مالقات كردم و از ايشان درخواست كردم  همايش در نخستين روزپروفسور هليدي را 
سرانجام . كنم هايم را طرح گفتگو و پرسش اوطور رسمي با  به ند تارا در اختيارم بگذار فرصتي

ضبط صوتي و  ، در همان دانشكده و با امكاناتظهربعداز 2ه ساعت تيرما 19روز چهارشنبه 
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 هشت، در سن هشتادوهليدي. گفتگو صورت پذيرفت تصويري كه در اختيار ما قرار گرفت، اين
دقيقه مانده به  پنج. است منظم و منضبطبسيار دقيق، و  دارد طبع ذهني فعال و شوخ، سالگي

مدت يك   دانشكده حاضر شد و به ، دردقيقه جپن و  پنجاهو  يكس ساعت رأمان،  قرار مالقات
ديدار  برايپيش  از يي كهها پرسش. ها پاسخ داد به پرسش ،تمام جديت دقت و با ،ساعت

گراي  تكوين دستور نقشگوناگوني چون  به موضوعات ،آماده كرده بودم با هليدي احتمالي
ر با ساير رويكردها هاي اين دستو بينشمقايسة مفاهيم و آن،  ها بر فراد و نظريهاثير مند و تأ نظام

 و3ي كودك، پيوستگيآموز ، زبان2شناسي شناختي و زبان1شناسي زايشي ويژه زبان به
عنوانِ  ميالدي كتابي با جاريِ سالِدر  كه شايان ذكر است5.داشت اختصاص 4شناسي اصطالح
 حاوي بلومزبِري اراتتوسط انتش ،)2013مارتين، ( 6”هليدي. كي. اي. گفتگوهايي با ام“اصليِ 

با  2011تا  1972 هاي كه ظرف چهار دهة گذشته، طي سالمنتشر شده گفتگو  چهارده
شناس و انديشمند  حاضر، نخستين گفتگو با اين زبان گفتگوي .ه استهليدي صورت گرفت

برگزاري اين  زمان با انتشار اين مجموعه گفتگوها و كه هم ،است شهير به زبان فارسي
اين  متنِ پيشِ رو برگردانِ فارسيِ .گيرد نظرية او صورت مي ساله دربارة چهل دهماييِگر

  .7گفتگوست
صميمانه  ،گفتگو درخواست ما را برايكه  تشكر كنم از اين خواهم ابتدا اجازه مي: م ر ر

مند و جايگاه آن در دنيايِ  نظامگراي  نقششناسي  زبان هايي را دربارة پرسش .پذيرفتيد
شناسي هستيد  در زبان  اي برجسته شما چهره. پرسم يك مي به كه يكام  آماده كردهشناسي  زبان

، نيز بسيار طبيعتاً در كشور من، ايران. اريدجهان برخورد از شهرت بسياري در سرتاسرو 
در شناسيد، زماني  را ميايشان  كه شما ،دكتر محمدرضاباطني ،در ايران .شده هستيد شناخته

 نسخة اولية باطني كتابي برپاية .اند يالدي دانشجوي دكتري شما بودهشصت م هاي دهة سال
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 Ideational“شانعنوان انگليسي مقالة اي. دكتر زهرا جوهرچي كه براي ارائة مقاله در همايش شركت كرده بودند

metafunction and the Persian language: A systematic review ”)فرانقش انديشگاني و زبان فارسي :
  .بود) مند مروري نظام

  
 Interviews with M.A.K. Halliday: Language Turned Back onعنوان كامل انگليسي اين كتاب. ٦

Himself”  ”)2013(است ،. 

نسرين (، ن ص )محمدرضارضوي(م ر ر : هاي ديگر به شكل اختصاري ذكر شده است دي، نامجز نام هلي به .7
  ).مرضيه صناعتي(، م ص )صيفوري
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توصيف ساختمان دستوري “عنوانِ رشتة تحرير درآورد با ، به1شما، مدل مقوله و ميزان  مدل
هاي دانشگاهي و  در حوزه ،كه باطني تدوين كرده بوداز آن هنگام كتابي . )1348( ”زبان فارسي

 جمله وزه بسياري از افراد ازامر حتياست و ايران تدريس شده در سطوح مختلف در سرتاسر 
از آن هنگام  .كنيم قي ميدستورنويسي در فارسي تلرا نقطة عطفي در تاريخ  آنانم و همكار من

سسات و و بسياري از مؤزبان فارسي به اجرا درآمده  مختلف درخصوص وجوههاي بسياري  طرح
گراي  نقشارچوب دستور چهايي را در  پژوهش رورشوزارت آموزش و پ يحتها و  دانشگاه

  ...ها مطلع باشيد شما از برخي از آنشايد كنم كه  گمان مي اند و مند به اجرا درآورده نظام

ويژه كه من هرگز به  اما خيلي غيرمستقيم، به. ]مطلع هستم[ ها از آن اي از پاره: هليدي
  .شناسم رانمي جا و آنام  كشورتان سفر نكرده

براي  ،را نظرات شما اند تا طرح شده ها اين پرسش. ف استسبراي ما ماية تأ: ر رم 
در  حتيدانم و  ها را مي اي از پاسخ شخصاً پاره .دهند بازتاب در ايران ،شناسان و زبان خوانندگان

از زبان خودتان  اما مايليم كه .شد ها مشاهده مي برخي از پاسخشما  دو روز پيشِ برگ دست
اين بخت را براي مخاطبين، و  مختص شما را مشاهده كنيم و استدالل و شيوة تفكر بشنويم

  .ندبنشين ليديصحبت ه پاي مستقيماً وريم كهفراهم آ ،شناسان ايراني خوانندگان و زبان

  .كنم را مي تالشم: هليدي

يم كه دان مي. مطرح كنم تان نظريه گيريِ شكل هايي را دربابِ خواهم پرسش ابتدا مي: م ر ر
اخذ  3و وان لي2په چنگلو  از دانشمندان چيني مانند را ها بينشاي از  هتان پار در آغاز مطالعات

  ...كرديد
 يشناس زبان معلم نخستيندرحقيقت  ]اما.. [. بود يبزرگ شناس زبان په لو چنگ: هليدي

ا به من ر 4تبتي-شناسي چيني زبان ويژه، ، بهشناسي تاريخي كه اصول زبان بود من تاريخي
بنابراين  ،جديد كار كنم روي مطالعات توصيفيِ طور خاص بهاز آن قصد داشتم  پس .آموخت

ل مكان كردم و با وان لي شروع نق ]سن-سون يات[ه همين دانشگاهبحركت كردم و از پكن 
هم  بسياري چيزهاي ديگربود و  بسيار برجسته يشناس دستوري و واجكه  كار كردم به

  .بود شناس گويش دانست، مثالً مي

بر  كرديد مي زبان چيني پژوهش كه روي ساختمان  اين افراد ابتدا هنگامي نظرات: م ر ر
چه براي نمونه،  ،و آنان چه بود آراي دهيد كه ماهيتلطفاً براي ما توضيح . ثير گذاشتتأ شما

  هايي از آنان بر شما تأثيرگذار بود؟ بينش
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يك زبان با  ضرورتاً از همان بدو امر خواهد بود كهسودمند  دركلكه  پنداشتم مي: هليدي
 و هيافت نمو و در اروپا رشدشناسي  دانيد زبان طور كه مي همان. هندواروپايي مواجه شوم غير

عميق من با  خوردنخستين برچيني  و بنابراين ...ههاي هندواروپايي شكل گرفت طبعاً برپاية زبان
، مثالً در داردويژه با انگليسي  زيادي، بههاي  ، شباهتسياربهاي  چيني از جنبه .بود ديگر يزبان
خيلي مهم اين هاي  كنم يكي از تفاوت دارد و گمان ميهاي بسياري هم  ، اما مسلماً تفاوتنحو

 آشكارا  ابعادوارد راست  عبارتي شما يك به هاي صرفي وجود ندارد، است كه در چيني دگرگوني
 كار روي صرفي را زياد خيلي مجبور باشيد زمانِ كه ن آند، بدوشوي زبان مي معناسازترِ
  ...بكنيد هاي فعلي و صورت كهن هاي حاالت اسميِ صيغگان

  ...هاي تصريفي نظام ها و يا تصريف:م ر ر

 ي را كههاي ويژگي گويي، خود خودي كنم اين به و فكرمي .كل نظام تصريفيبله،... :هليدي
 هنهاد و ب مي يكنار شدند به يآموزش داده م اروپايي شناسيِ نزبا بودند و نوعاً در جهاني كمتر

-واژو مربوط به معناشناسي  هاي پرسش سراغِ توانستيد مستقيماً ترتيب شما مي ينا 

  .برويد1دستور

  درست است؟. قرن چهاردهم بوده است در زبان چيني دربارة رسالة دكتري شما :م ر ر

  .بله :هليدي

منظورم جذابيت ساخت ل بود كه چنين موضوعي را انتخاب كرديد؟ دلي همين بهآيا  :م ر ر
  ؟]است[ چيني زبان

 .قصد داشتم كار كامالً متفاوتي انجام بدهم. را انتخاب نكردم درواقع من آن :هليدي
، 2هاي گوناگون كانتونيگويشدرخصوص  يمواد پژوهشي بسيار كردم، كار ميجا  كه اين زماني

گذراند  وهشي را ميطرحي پژ او. بود برايم فراهم شده، كرديم ررسي ميبا پروفسور وان لي بكه 
باقي  هاي اصلي چيني لهجه از كه ،شد ي مربوط مينتوكان ايِ هاي لهجه گونيبه گونا كه اساساً

 دستوريِ نامة داشتم بلكه پرسش شركت طرح شناختيِ آن واجدر تحقيق  تنها نه من .مانده بودند
و پيشنهاد كرده  دمسيرپ مي ي كه داشتيمشوندگان آزمون را از ودم، و آنم را تنظيم كرده بخود

مجبور شدم ، خاطر بورسي كه داشتم ، بهوقتي اما ،دام باش رسالة دكتري موضوع كار بودم كه اين
كافي اطالعات  كس گفتند هيچ چون مي ،پذيرفتآن ران دانشگاه كمبريج به انگلستان بازگردم،

قرن  ]چيني[ به زبان من بود كه ترتيب ينا هب. شودكارب اين يِيراهنما دار عهده بتواند كه ندارد
  .آوردم روي چهاردهم
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ساخت زبان  از و ستشما از رسالةمدل شما  نيم نتيجه بگيريم كه خاستگاهاتو ميآيا: م ر ر
  گيرد؟ ت ميچيني نشأ

 و اين بودم آموزگار زبان چيني منظورم اين است كه من. نقش مهمي داشت. بله :هليدي
جدي كه به كار آموزشي  بنديِ ، در عين پاياز آن اما پساز اولين مشاغل من در انگلستان بود، 

 مستلزم روي آوردن بهاين كار . تر حركت كردم عام شناختيِ ارچوب زبانچسوي يك  به داشتم،
بگويم  بهتر استگمانم  پيش گرفتم اما بهترتيب مطالعة انگليسي را در ينا به .انگليسي بود زبان

  .زبان چيني گذاشته شده بودند تحليلِ و  زيهها پيشاپيش در تج بنيان

  بود؟ مشاور رساله 1ي فرثِج: م ر ر

 ،3بلنك وليپ ادوين و استاد استاد زبان چيني ،2استاد والتر سايمون. او راهنما بود :هليدي
 بود، شناس تاريخي اساً زبانكرد و اس كار تاريخي ميكه شخصاً  كمبريج ير گروه زبان چينيِمد

  .مشاور بودند

فرث بر تفكر شما  .شما به مكتب نوفرثي تعلق دارد اند كه آراي اي براين عقيده عده :م ر ر
  ؟ثيري داشته استأت دقيقاً چه

فرث بود، كسي كه نظرية  معلم مخصوصِ من در انگلستان ِجي آر ،از وان لي پس :هليدي
نكتة مهم در كار فرث اين بود كه وي استاد  .ابداع كرده بود براي كارِ خود را 4ساخت-نظام
او  ولي عالقة اصليِشناخت  مينيز هاي اروپايي را  اي از زبان و پاره شناسي همگاني بود زبان
] دانست مي[مثالً اردو . هاي هندي را مطالعه كرده بود او شخصاً زبان. ي غيراروپايي بودها زبان
يي و هاي آسيا اما مكتب وي كامالً به زبان .ست اما اروپايي نيستهندواروپايي ا البته كه

هاي بسيار  بينش او ترتيب اين به .چنان كه هنوز هم هست آفريقايي اختصاص يافته بود، آن
فراهم  جهان نقاط مختلف در ي گوناگونها از زبان برهمِ دانشو زمينة درهم از پسرا  عميقي

  .آورد

  ه است؟ثيري داشتتأه چ 5رفولي و هاي بنجامين نوشته :م ر ر

 اثر ،از همه پيشفرث بود كه  گمانم خود به. تقريباً از همان ابتدا سراغ وورف رفتيم :هليدي
در آن زمان تقريباً . يافتم هايت خردمندانه و جذابن را بي من آن .را به من معرفي كرد وورف

. فهمي بودند شدت دربارة آن دچار كج به طور گسترده و ، بهرا خوانده بودند ي كه آنهمة افراد
ياد دارم  به .خودم وارد كنم يةارچوب عمومي نظره كار او را در چبنابراين به ذهنم خطور كرد ك
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 كردم ميبرگزار را 1گرا معناشناسي نقش در اوايل دهة شصت كالس براي نخستين باركه  هنگامي
  .در آن مطرح بود وورف بسيار نام

  چطور؟ 2مالينفسكي :م ر ر

هاي  ايدهمالينفسكي  .بود در كالج لندن مالينفسكي يارِ دست فرث شود گفت مي :هليدي
] و[ .بودگرا شدت عمل به شناسي اما زبان ،شناس بود يد، انسانا گونه كه آگاه ، همانبسياري داشت

، اش مردمِ مورد مطالعههاي  گفتن به زبان سخن توانست مي. داشتدربارة زبان نظرات بسياري 
مشكالت تفهيم و پيرامونِ وي  .زياد بياموزد با مهارت را ،3ندابوميان جزيرة تروبري زبانِ ويژه به

 به انگليسي برگردانيم تروبرياند زبان ي را ازكه بخواهيم مطالب ، مثالً وقتي ويژه يشرايطدر تفاهم 
طور جدي  به، متفاوت كامالً هاي فرهنگيِ آن براي مردماني با پيشينه پذيري چگونگيِ فهم نيز و

ت و رابطة آن با ترجمه همين باف دربارةخصوصاً  ،همرث فنظرات جهت،  ازاين. انديشه كرده بود
  .داده بود ارچوب خود بسطدر چ سپس و اخذ كرده را از مالينفسكي ي بنيادينفرث نظرات. بود

  مثل بافت است؟ يمفاهيم منظورتان :م ر ر

گفت براي درك متن، تنها  او مي. ريِ مالينفسكي بودنوآو 4بافت موقعيتي خب :هليدي
را در  قرار دهيم، بلكه بايد آن آن پيرامونيِ ، در متن5ِاش را در بافت زباني افي نيست كه آنك

، يعني چه كه در زمان جاري استبافتي دوگانه شامل آن .بگيريم درنظرنيز  6اش بافت غيرزباني
در ] يعني[آن گسترده شده است، در پسِ ،تعبيري هچه كه، بآنچنين  بافت موقعيتي، و هم

، اين مفاهيم ميان ازفرث  .را بر آن نهاد7نام بافت فرهنگي وي كه عنوان يك كل، فرهنگ به
  .تكار بس سط داد و در نظرية خود بهب فت موقعيتي رايعني با نخستين مفهوم، ويژه به

مدلِ : دل داشته باشيماكنون اجازه بدهيد چند پرسش درخصوص م. متشكرم :م ر ر
يك . و ساير روندها شناسي زبانساير مكاتب مقايسه با در مند نظام گراي نقششناسي  زبان

ترين يا  ااهميتبمند،  نظامگراي  نقشگذار دستور  عنوان بنيان اعتقاد شما، به به. پرسش كلي دارم
  چيست؟ نظرية شما دربارة زبان ترين جنبة برجسته

از نيم قرن  كنار، رشد و توسعة آن بيش چيز به همه! دشوار است بسيار]پاسخ[ :هليدي
  .طول انجاميده است به

  .دانم مي.بله :م ر ر
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نظورم اين است كه م اي را برگزينم، حداقل باشم نكته كنم اگر مجبور گمان مي:هليدي
، مفهوم آن كنم فكر مي پاسخ متفاوتي بدهم، ال را بپرسيد شايدفردا همين سؤ اگر فردا يا پس

جايي در خود و او  شد ناميده مي ساخت-نظامنظرية فرث اغلب نظرية  .باشد 1نظام مفهومِ
 .هاست نظام ، تمايزگذاري ميان ساختشناسي گفته است كه اصل اولية زبانهايش  نوشته

اساساً نظرية  يعني استوار بود، نشيني پاية روابط هم برشناسيِ مسلط در قرن بيستم  زبان
 نظرية عام يك خواهم گفت كه به متنِرا مشخص كنم،  SFL جايگاه گر بخواهما .ها ساخت

بر  آن است كه معنايِ ، اين بهشناسانه بيانِ زبان به. ها تا ساختها تعلق دارد  نظام درخصوصِ
غايت  كند، و اين به نشيني را مشتق از آن تلقي مي تمركز كرده و روابط هم روابط جانشيني
شما بايد بتوانيد  ،شناسي رده ها و مقايسة زبان در ،راي مثالدر هر موضوعي، ب اهميت دارد زيرا

اختالل ايجاد  هاي ساختي در كارتان كه گوناگوني تري، بدون اين ها را در سطوح عميق زبان
ست كه جا اساساً آن ، ومند زبان چيست نظام سازمان كنند، مقايسه كنيد تا بتوانيد بگوييد

  .يابيد هاي گوناگون را درمي زبان يها ها و تفاوت شباهت

رويكرد اصلي وجود سه  شناسي نظريِ معاصر كه در زبان شود كلي ادعا ميطور به :م ر ر
رسد و  نظر مي به .شناسي شناختي گرا و زبان شناسي نقش ان، زب2گرا اسي صورتشن زبان: دارد

 ،گرا و شناختي كردهاي نقشديگر روي و در سوي گرا رويكرد صورت سو در يك شود كه گفته مي
 ،بين اين دو اردوگاههاي عمدة  اعتقاد شما تفاوت به. اند قرار گرفته ،شتراكات بيشتري دارنداكه 

  چيست؟ نمونه الگويعنوان  به SFLيا  ،گرا نقش گرا و صورت
اين است  درتفاوت حقيقت، در. هاست 3تفاوت اصلي در ماهيت تبيين نظر من به: هليدي

اي  دههر پدي ]مانند[ كه چرا چيزي، پرسش دربارة اين .گيريد ميدرنظر  تبيينرا  يچيز كه چه
. كند هاي صوري ارائه مي از بنياد تبيين گرا تشناس صور زبان. چنين است كه هست در زبان،

 چيزي  چه در بررسي،اين است كه بنابراين تفاوت اصلي در  .هاي نقشي شناس نقشي تبيين زبان
  .شود مي تلقي يينمثابه تب به

  اضافه كنيد؟ نكتة ديگري هست كه بخواهيدآيا :م ر ر

و هاي ديگري هم داريد  ندهم زيرا شما پرسش تفصيل و  ولط كنم سعي مي :هليدي
كه دو روز پيش نيز در  ، آن استنم اضافه كنماتو تنها چيزي كه مي .حاشيه برومخواهم  نمي

و الزم است مشخص معناست  چند» نقش«واژة  يد كه خودبايد توجه داشته باش.گفتم كارگاه
تواند سه چيز  مي منظور ما عمالًتوانم بگويم  واقع ميدر. كنيم دقيقاً كدام معنا مورد نظر ماست
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بيان ديگر،  به .ام ناميده 1را فرانقش همان كه من آن. ها اولويت دارد اما يكي از آن ،باشد
ند و دا كسي اين را ميره .اين بديهي است. هاي گوناگوني دارد نقش فقطزبان گوييم  مين

كلِ  ، وزبان كه كلِ تكاملِاما بيان اين نكته  .پردازي كنيد آن چندان نظريه توانيد دربارة نمي
گيري  كه مبناي شكلشده است  يي بنياد نهادهها نقش ماهيتاً بر ،آن زيرينِ سازمانِ كاركرد و

  ...استم ظرمورد ن  موشكافانة معناي انهم ، اين دقيقاًاند زبان در گونة بشر بوده

در يكي از ، )1388( 2شناسي تاريخ و مكاتب زبانسورن، نويسندة كتابي دربارة  :م ر ر
رسد دستوريان زايشي  نظر مي به: نويسد مي ،است مربوط به سنت زايشي كه، فصول كتاب

ها را عرضه  از آن گاه برخي و گهدارند  دسترسي به قواعد زبان سحرآميز و مرموز يطرز به
  د؟يياب آن نمي چيست؟ آيا حقيقتي در پسِ دربارة اين ادعا نظرتان 3.كنند مي

آنچه كه  در كلِ .دهد قرار مي مورد طعنرا  چيزي چهاو ام كه  همتوج. بله...  :هليدي
 اي دستور جهانيِ گونه بر وجود  يي مبنيهاادعا شدهشناسي پساچامسكيايي خوانده  امروزه زبان

ر ند نفر بچهنوز اكنون دانم  نمي. دانم پذيرش آن را ناممكن ميمغز بشر وجود دارد كه  تيِذا
آنچه  و بينم شاهدي براي آن نمي نوع  من هيچ. ، اما مسلماً هنوز رواج داردندا اين عقيده

دانيم كه كودكان در سال نخست زندگي، در  مي عنوان نمونه هب. است د عليه آنشاه بينيم مي
نظامي  ناميم، را زبان مي آن زباني كه آن ، يعنيكودكيپسا دورة رود بهاز و  پيش ماهگي،هجده 

را با خود دارند، چرا  اگر پيشاپيش آن ]پس[ .هاست متعلق به خود آنكه  كنند را ايجاد مي زباني
ي هم نكات ديگر ؟كامالً متفاوت را ايجاد كنند ، زبانياين مفهوم به زبان در رسيدنبايد قبل از 

، يعني اند را دربرگرفته كودكي كه در بدو امر ادعا شده بود كه شواهدبراي مثال . دنوجود دار
توانايي ساخت دستور كافي نيستند و پيرامون خود در اختيار دارد،  كه كودك در شواهد زباني

] ودكك[چه كه پيرامون وي  آن .ستمعنا كنم كه اين كامالً بي من فكر مي .دهند را به وي نمي
ميليون بند به  نيمسالگي كمابيش كنم تا سن چهار گمان مي. غني است نهايت بي جريان دارد
 همراه به ... ايد اضافه كنمچنين ب اما هم. كسي كافي است، و اين براي هرخورد گوشش مي

هاي  نظام احتماالتي، يا نمايِ احتماالتيِ درخصوص ساختاي  روي فرضيه ... ي برجستههمكار
 .آموزي كودكان است شيوة زباناصلي در  يشاخصاين نيز  مزيرا معتقد. كنيم كار مي وريدست

 وجود دارد و شود ون كودك شنيده ميپيرامكه  ييها گفته بسيار آشكاري در بسامدهاي نسبيِ

                                                             

1. metafunction 

  .است””Western Linguistics: An Historical Introductionعنوان كامل انگليسي كتاب. ٢

گونه  اين) 354: 1388سورن، (جا نقل به مضمون شده، در ترجمة فارسي كتاب مذكور  اين مطلب كه در اين. ٣
ا به ديگران القا كنند كه انگار درميان اصحاب چامسكي گرايشي آشكار هست كه اين احساس ر... “: بيان شده است

ها را با عالم ملكوت  قول معروف، انگار خط مستقيمي آن اي به اسرار زبان دارند، يا، به دسترسي خاص و محرمانه
  .”سازد متصل مي
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 عقيدة من ترتيب به ينا به .كنند مي ييزر پيرا  ساختار دستور خود ين پايه و اساسهمآنان بر
كه من با آن  داردرا  ربرد نمادكا ذاتيِ تواناييِانسان البته . آن فرض نيستبه  هيچ نيازي

بنابراين من به ادعاهاي  .دداردستوري فطري دارد تفاوت  بگوييم كه كامالً با اين اما اين موافقم،
مطرح  1تبحث جالبي چند سال پيش با كارِ دانيل اورِ .مربوط به دستورجهاني بسيار بدگمانم

اين تمام  .3بود 2گفتة او فاقد تكرار كه بهزباني را در آمازون مورد مطالعه قرار داده بود  شد كه
 ...ايد تكرار داشته باشيمب ]ازنظر آنان[ زيرا شكست گرا درهم تبراي دستوريان صور قواعد را

 .اند بسيار عينيكار گرفته شده  ها به هيمي كه براي توصيف جهانياست كه مفاج مشكل اين
ساختاري نيستند و  .هستند] مند نظام[ها وجود دارند اما سيستمي  بله، جهاني. سيار عينيب

اين . فاعل بيهوده است مجهول يا جهانيِ دربارة جهانيِ  پرسش .اي نيز نيستند قطعاً مقوله
  .راستي انتزاعي نيستند فاهيم بهم

  در دستور زايشي؟ 5حركت آلفا؟طور هچ 4ها حركت :م ر ر

اين خوب  .كنيد اش مي كه توصيف هستند ظامين آن تعبيري محصولِ ها به نآ :هليدي
براي خصوصيات مغز انسان  ،يا بدتر از آن ،ذاتيِ زبان خصوصياتها براي  اما اگر از آن ،است

  .حجت بياوريد معقول نيست

شناسي است و  روانشناسي بخشي از  زبان كه زماني ادعا كرده بود 6چامسكي :م ر ر
شناسي واقعاً  ناعتقاد شما زبا  به. شناسي است نوبة خود، بخشي از زيست شناسي نيز، به روان

  شناسي؟ جامعه؟ به اي است متعلق به چه حوزه

را با جايگاه   و من بحث 7]نمتيس[ كريستين] در اشاره به نخستين سخنراني[ :هليدي
اي كه در آن زندگي  مرويِ ماديقل ]يعني[عد مادي، بين ب...  و شناسي در علوم آغاز كرديم زبان
دانان  تمايز فيزيك .تمايز گذاشتيمناميم،  شناختي مي نشانه را قلمروي ا آنچه كه م آنكنيم و  مي

حال، تمامي  . ...را ماده و معنا بناميم خواهيم آن ما مي. ممكن است بين ماده و اطالعات باشد
آن فيزيك است كه عمدتاً با ماده  يك سوي كهگيرند  در مكاني در اين پيوستار قرار ميعلوم 

اي كه  عمده هاي بندي و نظريه سازمان] مانند[ن وجود دارد سروكار دارد، البته معنا نيز در آ
 ]و[ ،كنيم گاه از علوم اجتماعي گذر مي و آن شناسي سپس از زيست .دنوجود دار دربارة ماده

طور  تقريباً به] شناسي زبان[ .رسيم مي ،استكه نظرية معن ،شناسي ه زبانب ديگر، دقيقاً درسوي
اي بازنمايي ه ههمة گون امواج صوتي، .، اگرچه بعد مادي هم داردبا معنا سروكار دارد كامل
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 .كنيد الزم است مطالعه را گونه موارد و همة اين ،امروزه رواج يافتهكه ، 1، چندوجهيتنمادين
] و[فيزيك مطالعة ماده است، كه  درحالي معناست مطالعة اصل و اساسشناسي در اما زبان

ها قرار  لوم اجتماعي بين آنشناسي و ع سوي ديگري دارد و زيست اي به مسلماً هريك پنجره
  .اند گرفته

 2النگاكر. شناسي و شناخت داشته باشيم زبان چند پرسش دربارة رابطة بدهيداجازه  :رم ر 
زء الينفك حوزة شناسي شناختي ج سد اما زباننظر ر انگاري به د اگرچه ممكن است سادهگوي مي

گرايي  نقش هاي پاية رويكردش به زبان با فرضزيرا  محور است نقش شناسيِ ترِ زبان گسترده
گرا و  شناسي نقش بانز كه اينرغم  علي ترتيب ادعا شده است ينا به. سوست شناسي هم درزبان

اساساً  گفتة او، به ،دهاي متفاوتي دارندكيتأ اصول اولية فلسفي زمينةشناسي شناختي در زبان
شما  .)2007نوتس  ؛2007النگاكر(  نوعِ متفاوت تلقي كنيمدليلي وجود ندارد كه اين دو را دو 

  بينيد؟ هاي اين دو اردوگاه را در چه مي ها و شباهت اوتتفكنيد؟  دربارة اين مقايسه چه فكر مي

و من  ]متيسن[ كريستين كه گاميهن .گويد كنم اساساً درست مي گمان مي :هليدي
بايد بين  .درست است نظرم  اي اشاره كرد كه به به نكتهكرديم او  گفتگو ميخصوص  دراين

 هوايش، و  آب وضع مثل كه ،در ساحل غربي اياالت متحده شناختي، شناسيِ گونه از زبان آن
 خوذ ازو احتماالً مأ يمكن با رفتن به ساحل شرقي مشاهده مي ]ه كهگون و آن[ است، بسيار فازي

در تفكر ساحل شرقي  بنابراين .تمايز قايل شويم ،بسيار مطلق است واست 3جكندوف آراي
در كاليفرنيا در كه  درحاليهوايش كه يا سرد است يا نيست، ت بيشتري وجود دارد، مانند مقوال

شناسي  علت زبان  اين  ما به .نوعي فازي است دانيد، به طور كه مي هوا، همان و  آب ،ساحل غربي
 يك  به. مانم درست استگ به. بله. 4اند برايمان مطلوبها  آن پسنديم و همة ساحل غربي را مي

چه كه  آن يعني ،مسئلة تفاوت در اهداف وجود دارد گرا و شناختي ميان دو رويكرد نقش معنا، 
، توضيح ريق معناطتعبير تجربه از، )1999( مان ن متيسن و من تالش كرديم در كتابكريستي

اي موجه و  رسيم زيرا انگاره ان به شناخت ميطريق زباساساً ديدگاه ما اين است كه از. دهيم
و به وراي آن حركت ر گيريم كا را به گونه آن هدانيم چ مي تيار داريم وتوانمند از زبان در اخ

 سوي ما بهبنابراين . رويم به بافت، در نظرية زباني فرث، ميگونه كه  همانكنيم، دقيقاً  مي
ي شناختي شناس ر زباند. نگريم ميمعنا اي از  عنوانِ گونه به شناختبه اما  ،يمرو شناخت مي

افكندن بر  پرتوكنند و از آن براي  از بازنمايي و شناخت آغاز مي.ددهن اين را انجام مي عكسِ
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  .طبعيِ خاصِ خود بيان كرد سنجي و شوخ هليدي اين جمالت را با نكته. ٤
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ان را ه من شيوة خودمروشن است ك. عملِ كامالً موجهي استنيز اين كار . گيرند معنا بهره مي
  .است نظر دقيقي كنم فكر مي دهم، اما در انجام اين كار ترجيح مي

شناخت  SFLكه در  حاليمعنا شكلي از شناخت است، درشناسي شناختي  در زبان :م ر ر
 نظر به كه درحاليكنيم  كت به سوي معنا از شناخت آغاز ميچرا ما براي حر. شكلي از معناست

آغاز  برند، كار مي شناختي به شناسانِ ، اصطالحي كه زبان1هاي شناختي انايياز تو اگررسد  مي
كنم  فكر مي .شناختي معنا محصول شناخت است شناسانِ ادعاي زبان به ؟باشد تر طبيعي كنيم

  .مدل باشد يت دارد كاربست و سودمنديِاهم SFL چه كه در اين خصوص براي آن

كرديد نقل قولي كه ذكر  ،تعبيري گمانم، به به. حال دسترسي سودمندي و درعين:هليدي
معنا، و من مطمئن  يك شناخت، به. بله. دهد را نشان مي شناسي عاميانه نوعي ديدگاه زبان

معنا كه زبان در  اين به. تمعنا درست اس يك به. بله .رسد نظر مي تر به يادينيستم كدام معنا، بن
گذشته است،  سالِ هزار دويستاحتماالً در  2دانسان هوشمناز تكامل بخشي اش  شكل امروزين

اما من  .تكامل يافته است ،كنوني ترِ عالي سطحِِ  ابتدايي به آگاهي از آگاهيِ ،شناخت كه آن حال
 حقيقت مبناي بسيار محكميدر .نگرم مي چگونگي دسترسيعمدتاً از ديدگاه به اين موضوع 

عبور از معناشناسي، به  دستور و- شناسي يا واژ طريق واجاز: در اختيار داريم براي اين كار
ايي كه در اختيار طريق ابزارهدرنتيجه اين يعني چه چيزي از .، نه برعكسرسيم مي شناخت

  .بيشتر در دسترس استآشكارا گيرند  داريم و شكل مي
  گيرد؟ و بعد شناخت قرار مي ،معنا و ساخت نخست پس: م ر ر

نظرم  هبزيرا . هاي معنا نظام ؟معنا و ساختگوييد  ميا ه جاي معنا و نظام به چرا: هليدي
. آوريد ز ساخت زباني براي شناخت حجت نميمستقيماً ا. آورد اين يك مشكل ديگر پديد مي

ت كه از آن زيرين اس اين نظامِ .شود و بسيار سريع دگرگون مي ساخت بسيار متغير است
اين دستور، گردد، كه  كه پرسيديد برميالي اين به اولين سؤ .كنيد سمت شناخت حركت مي به

م بسيار دشوارتر خواهد بود اگر بخواهيم از ساخت نظر به .گرا مند است نه ساخت دستوري نظام
  .به آن سمت حركت كنيم

 3»تعبير« شما اصطالح. شود ال مربوط مينوعي به همين سؤ به بعدي پرسشِ البته :م ر ر
كار رفته است، اما  بهشناسي شناختي  زبان هم در و SFLدر هم اصطالحي كه  .كار برديد به
 طور نيست؟ اين. جا متفاوت است مفهومش در اين. رسد مفهوم آن كامالً متفاوت است نظر مي به

. كردهايي مربوط به قواي شناختي هستند كردهاي تعبيري، عمل عملشناسي شناختي  در زبان
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، 7سازي مفهوم، 6سازي واره ، طرح5منظر، 4ديد ، زاوية3، تمركز2، ادراك1مواردي مانند توجه
هاي گوناگون  كنند تا موقعيت را به شيوه ياري مي را و بسياري ديگر كه ما 8سازي مشخص

متفاوت  كامالً SFLواقع اين مفهوم در اما در .را در زبان بازتاب دهيم تحليل كنيم و سپس آن
حكايت  طريق معناتجربه از يرگريِعبشما و متيسن يعني تگونه كه عنوان كتاب  آن است،

  .گيرد ابتدا نظام معنا قرار مي كه شما بيان كرديد. كند مي

اگر حوزة محتوا را . بريم كار مي زبان به اي ختمان اليهويژه براي سا را به ما آن. بله:هليدي
 اش ديروز درباره] حسن[كه رقيه  ،افتيدستور، معناشناسي و نيز ب-نظر بگيريم، سپس واژدر

، معنا را زبان دستوريِ  هاي واژ اين معناست كه نظام ر براي ما بهگاه تعبي آن كرد، صحبت مي
 .9كنند جاد مياي را آن مادي، و نه ،شناختي در مفهومي نشانه بيان ديگر، به. كنند تعبير مي

ي استفاده كنيد، اما ايجادكردن فرايند »كردنايجاد«] لفظ[توانيد از  منظورم اين است كه مي
جهت  ينا م، بهشناختي نياز داري نشانه يفرايند ،]آن[كه ما به معادلِ  حاليمادي است در

  .»تعبيركردن«گوييم  مي

  ست؟ني» كردنتعبير«معناي جا به اين»construe« لفظ آيا :م ر ر

  .]مراد است[شناختي  نشانه» كردنِايجاد« .خير: هليدي

 يا اشارهغالباً ادعا  .است پراهميتيوضوع فراگيري زبان يا رشد آن نزد كودكان م:م ر ر
اصول يا  11آموزي زبان اسباب يا10كه يك دستور جهاني ،شود مي پاسخ داده گونه اين ، ياشود مي

 .فراگيري زبان اول است عاملِ آيند و دنيا مي ن بهكودكان با آ جود دارد كه و 12و پارامترها
سرعت و سهولت يادگيري زبان  .وجود دارد اين ديدگاه نفع بسياري به داليلچامسكي  گفتة به

اساس بر. و مانند آن انسان در سرتاسر دنيا انِكودك فراگيري زبان در در ، مراحل مشابهمادري
تواند عاملِ فراگيريِ زبان  قرار دارد نمي كودك چه بيرون از ذهن آنهر 13فقر محرك] استدالل[

اين ، كنم پاسخ داديد كه البته گمان مي ،من الِسؤ .باشد و قدرت كافي را براي اين كار ندارد
  تان چيست؟ انديشيد و موضع گونه مي هادعاها چ گونه طور كلي دربارة اين شما به: بود
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نظرم محرك بيروني قطعاً  به. ام پاسخ داده واقعدر طور كه گفتيد بله، همان :هليدي
ساخت  چنين بسيار خوش هم. دپندار خود چامسكي مياحتماالً چه  آنتر از  بسيار غني .ستكافي
زبان گفتاريِ . ستمعنا بي .ساخت است گويند زبان گفتاري بي است كه مي اين يك افسانه. است

اي دارد، و از همان بدو امر در  بسيار پيچيده هاي دستوريِ ساخت خودي خودبهغيررسمي و 
  .رك حقيقت داشته باشدمح بودنِ كنم كه ناكافي مينبنابراين من فكر  .اختيار كودك قرار دارد

ها قرار  آن معرضِك احتماالً درتعداد بندهايي كه كود. ديدشما به عددي اشاره كر: م ر ر
  ؟گيرد مي

كنم  گمان مي. ]است[ خيلي تقريبي و سردستي .ام بار محاسبه كرده بله يك :هليدي
ت گفته شود ممكن اس كودك در بدو تولد درخصوصِ البته .]باشد[ حداقل صدهزار بند در سال

كند  او درك مي. كند يقيناً درك ميچيست؟ كودك  »كردن درك«از منظور . كه او دركي ندارد
 ،بدو تولد مربوط به درست ،تصاويريدر  .اي براي ارتباط با افراد ديگر است كه زبان وسيله

ارتباط برقرار كه  دهد اين به ما نشان مي. كنند ارتباط برقرار ميبا مادر بينيم كه  ميرا  نوزادان
 چيز پيرامونِ همه .دهند مي خود را گسترش ها دقيقاً از همان آغاز درك آنبنابراين . شود مي
  .حقيقت داشته باشد] آن ادعا[كنم كه  بنابراين من فكر نمي .وجود داردميزان زياد  بهها  آن

شناسي  انو زب عنوان زبان خارجي، است ن تدريس زبان انگيسي، انگليسي بهرشتة م :صن 
ها  فقر محرك واقعدر كه اشاره كرديد آيا ام اصالح بفرماييد، اگر درست درك نكرده... نيست

  ثير بگذارد؟آموزي تأ روي زبان تواند نمي
، كه كه كودك ناشنوا باشد جزاين. ام اي نديده اما هرگز نمونه تواند، ، البته كه ميبله:هليدي

 انموسوم به كودك اند، شود از جنگل آورده شده ته ميكودكاني را كه گفاگر .است يديگر مسئلة
بنابراين  .شده است زباني احاطه ، كنار بگذاريم، يك كودك متعارف انسان با محرك1پرورد گرگ

ثير قرار را تحت تأآموزي  شديداً محدود، زبان بنابراين موافق خواهم بود اگر بگوييم محرك
  .دهد مي

مجموع فراگيريِ بيشتري رخ در ن قرار گيرد،زبا معرضِكودك بيشتر درپس آيا اگر  :صن 
  دهد؟ مي

. ديگري نيز وجود دارند هاي بسيارِ البته شاخصه. طور است مجموع ايننظرم در به: هليدي
  .چه زبان در پيرامون بيشتر باشد، بهتر استاما در شرايط برابر، هر

أثير قرار دهد و آموزي را تحت ت تواند زبان طريق مي محرك از اين واقع فقرپس در :صن 
  .خير بياندازدتأ را به آن
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نظرم افراد افكار  به. دارم معناي آن ترديد دربارة. د فقر محرك را تعريف كنيدباي: هليدي
اين فقر محرك  گذاشته شود،تمام اي نا جملهكنند اگر  فكر مي. به آن دارند داري نسبت خنده
كلِ مسئله اين است كه .. .ين اصطالح ندارماي به كاربرد ا عالقه. پوچ اين فكر پوچ است،. است
ذاتاً در درون بافت جاي  ]زبان[حقيقت، در. مند است شدت بافت كودك طبعاً به پيرامونِ زبانِ

پيرامون او روي چه كه  آنفقط از زبان، بلكه از هر داد را نه بنابراين كودك درون .گرفته است
اما بسياري از . فقير باشد تواند محرك نمي ها ايناز  كدام نظرم هيچ به.  كند دهد دريافت مي مي

احتمالي  مفهومي نادرست از فقر محرك] و[، گيرند اً چنين معنايي را درنظر نميافراد واقع
  ...رنظر دارندد

اي  شناسي و پاره پيوندهاي ميان زباناكنون  ...بگوييم محرك غنايِ از شايد بايد :م ر ر
 وجود يازي بهنايد كه  شما زماني اظهار داشته. پرسش استچند اي موضوع  هاي بينارشته حوزه

آيا هنوز به اين گفته  .بوده است شناسي همواره اجتماعي زيرا زباننيست  1زبان شناسيِ جامعه
  اعتقاد داريد؟

تر  مسلماً براي نزديك. معنا، اجتماعي بود ، به اينفرثي شناسيِ زباناساساً . بله :هليدي
 زبانِ شناسيِ اما جامعه. فعاليت بسيار بيشتري نياز داريمشناسي به  سي و جامعهشنا ختن زبانسا

زبان را در  فقط بنا نشده بود،ويژه برمبناي نظرية اجتماعي  به ]و[ شناسي نبود جامعهواقعاً  ،اوليه
شناس  ، جامعه2با كار آشكارا نقادانة برنستاين مسلماً اما.گرفت درنظر مي بافت اجتماعي

 با ،تعامل گونه نيم كه آندا ميبنابراين . مموافق داشتيم همكاري نزديكي بدواً او باكه  اي هبرجست
 ،بله .دهد كند رخ مي مي از نزديك مشاهده را شواهد مادي كه شناسي نظرية انتزاعي جامعه

 طور نبود و اين كالسيك شناسي زبان ز داريم اما در جامعهدقيقاً به چيز بيشتري نيا
  .بود اش در بافت اجتماعيمعناي زبان  بهبيشتر  ]ناسي زبانش جامعه[

  .زبان همواره در بافت اجتماعي بوده است :م ر ر

اما در كار فرث همواره در درونِ بافت . جا نه همه. نه در سراسر جهان....  :هليدي
  .داشتود خدر  پيشاز ارلفه اين مؤپيشينة موجود  منظور من كالً همين بود، .اش بود اجتماعي

مفاهيمي كه ما در  بسياري ازاساس  براينآيا چطور؟  3شناسي زبان و روان:م ر ر
  شناختي هستند؟ بريم روان كار مي شناسي به زبان

نچه در آن كه ارتباطي ايجاد كنم و دريافتم آتالش كردم  كار در اوايل نوعي به :هليدي
 من عقيدة به .من نيستهاي  پرسش گويِ گذشت پاسخ شناسي زبان مي هنگام در روان

                                                             

1. sociolinguistics 

2. B. Bernstein 

3. psycholinguistics 



 ... گفتگو با مايكل هليدي

171 

 

كه واقعاً به پيشينة علم  بيان ديگر، هنگامي به .توفيق بيشتري دربرداشت 1زبان شناسيِ عصب
 .خوريم طالعة مغز انسان برمييك قرن م ، بهكنيم رجوع مي ،در اوايل قرن نوزدهم، فرضاً اعصاب

شناسي زبان،  روان جاي كه به خواهم گفت] پس[.استم براي كارِ بنيادين اين همان موضوعِ
  ...كند نوعي يك محل تالقي را ايجاد مي شناسي زبان به عصب

 انِشناس زبان ازجملهكه گاه  ،3دارُگ] كليف[و 2اي از دانشمندان مانند آنا ويرزبيكا پاره :م ر ر
 و لقبِ معناشناسانِ كنند كار مي 4قومي روي معناشناسيِ، و درواقع براند شناختي قلمداد شده

و نحو جهانيِ 5هاي معنايي كنند و از نخستي ي را پيشنهاد ميگراي اي جهاني ا دارند، گونهقومي ر
گراي  نقش شناسيِ زبانشباهت به  بياين افراد  كارِرسد  نظر مي به. آورند ميان مي صحبت به 6معنا
اما . هجملپسِ در نظام معناسازيتمركز روي معنا، رابطة ميان معنا و اجتماع، و . مند نيست نظام

  درخصوص مدل ويرزبيكا نظر شما چيست؟. اند حال، اين دو مدل كامالً متفاوت نايبا
خواندن خودم  شكلاين  با گويم توقع نداشته باشيد مي همهبه . روز نيستم من به: هليدي

ياد  به ...اما مفهوم نخستي معنايي. بايد خواند اخيراً چهاطالع ندارم  وجه هيچ هب .روز نگه دارم به را
 اشتغال داشتمانشگاه كمبريج در انگلستان به كار در گروه ترجمة ماشيني د 1950دارم در دهة 

هاي معنايي را  در تالش بوديم نخستي .كرديم هاي معنايي كار مي جا روي نخستي و در آن
درخصوص مفهوم . بسيار اغواكننده است. ترجمة ماشيني قرار دهيم برنامة اساسِو بيابيم
نظرم را بيان  ،كنيم ها استفاده نمي از آن شان ي بودنسطحدليلِ  كه به ،در دستور ها جهاني
 توانيم آن گاه مي آن .كنيد تر حركت مي سمت مقوالت انتزاعي در معناشناسي، شما بهبله،  .كردم

اين عقيدة من به. فرض كنيم مان هاي زبان در تكامل هايِ معنايي احتماليِ نظام مقوالت را بنياد 
  ؟اشاره كرديدكسي  به چه تر پيش، بدانمحال بد نيست .بسيار ارزشمندي است كارِ

هاي معنايي  ها و جهاني دانشگاه ملي استراليا روي نخستي ها در آن. ُگدارويرزبيكا و  :م ر ر
  .كنند كار مي

مسلماً اين  .است و معتبر طور كه گفتم اصل كار بسيار ارزشمند اما همان ...: هليدي
آثاري اي از  پاره .زباني بستگي دارد گوناگونِهاي  اشتنِ آگاهي بسيار گسترده از ردهه به دمسئل

شناسي زبان در بيست  شرح و بسط رده ]مربوط به[ ند،رسيدبها  بسيار گراننظرم  بهكه اخيراً 
بود از مد افتاده  نوعاً هاي طوالني مدت] شناسي رده[ دانيد، طور كه مي همان .ندبود اخير سالِ
و نهايت سطحي بودند  ، بيقديميِ آن كه در قرن نوزدهم شكل گرفته بودند مقوالت زيرا
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تر  خصوص بسيار جالب آثار اخير دراين. دادند تغيير شكل ميهاي مختلف  يوهش به سهولت به
با مطالعات  اين موضوع و مايلم بسيار بيشتر پيشرفت كنيم نظرم ما بايد در اين زمينه به .هستند

هاي  داده ]اين موضوع[ ، زيرا عقيده دارم كهپيوند بخوردها  مند بسيار بيشتري از ساير زبان امنظ
در جستجوي كارهايي كه . سازد دست فراهم مي رهاي بيشتري ازاينرا براي كابسيار مهمي 

توان  كه مياي است  اين همان حوزهبله،  توان در موردشان گفت، اكنونمي كه استهايي مشخصه
كار  را به» همگاني«اصطالح . اند هايي كه همگاني مشخصه جستجوي .اش تعمق كرد هدربار
براي مثال آن پرهيز دارم،  ي ضمنيِادليلِ معن به» جهاني«اصطالح  بردنِكار برم و از به مي
درون ها را  توان مشخصه گاه مي آن .چنين است ، كه اصالتاً نيز»شناسي همگاني بانز«گوييم  مي

بدل چنين  اين موضوعي وانند بهت مي] ها مشخصه[واقع در .داد بانيِ همگاني جاييك نظرية ز
ممكن است منزلتي نظري  كه سرانجامند هست توصيفي يمقوالتگويي  در آن هنگام .شوند
 حضور داشتيد ]در كارگاه[ احتماالً آنجا .ممكن است بيابند. هنوز چنين منزلتي ندارند .بيابند

والت مق .اهميت مقوالت نظري و مقوالت توصيفي را بيان كردمبا ، تمايزِشيوه همين به من، كه
مقوالت . نظريه است اين همان معناي .شوند كار برده مي ها به زبان نظري، بنابر تعريف، درتمام

مايل باشيد كه هر دو را  اگر حتيبنابراين . كنند ر زبان كسب مياعتبار خود را در ه ،توصيفي
مورد نظر من  اين تمايز بسيار مهمي است، و مفهومِ .، آن دو يكسان نيستنددبا يك نام بنامي

 وسعت بخشيد؟ ها اي از اين مشخصه طريق پارهن قلمروي نظريه را ازتوا اين است كه آيا مي
 خوب خيلي. جامع قرار دهيم رون يك نظرية زبانيِها را در د توانيم آنب هين شكل كا به واقع،در

  .دهدنمي كفاف نم عمر به اما است

م نظر شما مايل ، اماحسن پرسيده شوددكتر ز رسشي هست كه شايد بهتر باشداپ :م ر ر
، ما براي سنجشِ انسجام در انگليسي، )]1976[( تان با دكتر حسن مشترك در كتاب. رابدانم

و  واژگاني، تكرارانسجام، به ابزارهايي صوري و قابل سنجش نظيرِ حرف ربط، جانشيني، روابط 
ريِ گي رم، چنين شيوة روشني براي اندازهاطالع دا من جا كه آنتا ،اما. خوريم مانند آن، برمي

من  ع مشكل دانشجويانِواقاين در .مهيا نشده است ،يا معنايي كه در پسِ متن نهفته پيوستگي
ا ه آن .پيوستگي نياز دارند سنجشِ نوعي ابزار جهت ها به آن. باليني شناسيِ است در زبان

  .اما در آن كتاب چنين چيزي عرضه نشده است ،و دارنداند  ابزارهاي چندي ابداع كرده

اين ... تر مفهومي انتزاعي مثالًجور كه تعريف كنيد، هرپيوستگي را  .خير .ابداً نشده :هليدي
-بسيار در واژ روشنيِ معنايي كه به يروابط .بسيار در زبان حضور دارد وضوحِ انسجام است كه به

 .شناسم آن نمي گيريِ اي براي اندازه ، هيچ شيوهپيوستگي درخصوص .شوند ستور تعبير ميد
ترديد دارم كاري در  .ويژه در محيط باليني بسيار اهميت دارد بهگوييد،  كه مي طور همان ،البته

  .من از آن آگاهي ندارم شايد. اين جهت در جريان باشد

  .اين يكي از ابزارهاست .رندشما ا ميرها  ارتباط ميان گزاره :م ر ر
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  .بله، بله :هليدي

  .كننده باشد پيوستگي كمك در سنجش تواند نظرم تحليل گفتمان مي به :صن 

ديويد . كننده باشد تواند كمك مي1م كارهايي مانند تحليل ساخت بالغيدارگمان  :هليدي
ل دارد و حوزه اشتغا اين دراو . از او پرسيد ار اين موضوع توان كه مي است فرد مناسبي 2باث

  .آيد جا مي اين هفتة آينده به

هند، چين، : شناسي تاريخ جهاني زبانلف كتاب مؤ، 3اسا ايتكوننبرخي افراد نظير : م ر ر
جهان شرق است، در آثار  در شناسي بر اين باورند كه خاستگاه زبان، هاي عربي، اروپاسرزمين

ويژه در  شناسي چيني، به بان، و زاني، سيبويهاير چون پانيني، يا دستوريِ دستورياني هم
انديشيد؟ آيا  شما دربارة اين خاستگاه چگونه مي. نگاري در چين هاي نوشتاري و فرهنگ نظام

  شرق باشد؟ شناسي ممكن است جهانِ ما اعتقاد داريد كه خاستگاه زبانش

بعد  ها و واژه مطالعات مربوط به گنج در چين،. اي داريم هاي جداگانه خاستگاه: هليدي
. ]هست[ در فارسيسيبويه  و ني،در هند، پاني .البته بدون دستور ]وجود دارد[ شناسي واج

دانيم، مستقل از  كه ميطور  گونه كارها، آن و اين... يونان در اثر ارسطودر اي آغاز  گونهسپس 
درست  بنابراين .دهد نوشتار رخ نمي ]نظام[ وجود اين رويداد هرگز بدون .اند يكديگر آغاز شده

زبان  ، اما نظريةهاي گفتمان ند و گونهگفتمان دار نظرية نوشتاريهاي غير زبان است كه
جهت گمان  ينا به.  ...اند دستورها تجويزي فاقد دستور هستند، .ندارند ما مفهوم امروزي به

 گريهاي دي احتماالً مكان. آغازيدن گرفته استدر چند مكان مختلف شناسي  زبان كنم مي
آنان  داده است؟ جا چه رخ مي در آن. باستان ها نداريم، مانند بابل آن دربارة اطالعي كه هست

اما . دانم نمي. شان نيز چنين بوده است شناسي اند و شايد زبان اي داشته رياضيات بسيار پيشرفته
نه ود جداگابايد درنظر بگيريد، كه خ نظرم يونان را اما به .در نقاط مختلفي بوده استقطعاً 

  .دشو شكوفا مي

  .پانيني را داريم ،از دستوريان يوناني البته پيش: م ر ر

اما همواره از  ، ...دان زمان بوده همها  آن ،از دستوريان يوناني نبوده يني پيشپان: هليدي
تالش براي يافتن كنم  گمان نمي. كنيم توري بزرگ ياد ميدس ...نخستين عنوانِ پانيني به

  .باشد معقولاحد خاستگاهي و
جا گروهي براي گزينش  آن .من در فرهنگستان زبان و ادب فارسي اشتغال دارم: م ر ر

هدف اصلي در آن گروه، . وجود دارد شناسي است، اصطالح اي گونهكه  گزيني، نام واژه ، بهواژه
 ي كه وارد شدههاي واژه .است ، غالباً انگليسي،هاي خارجي جاي واژه هاي نويِ فارسي به واژه ابداع
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هاي  ه چنين وضعيتي، يعني كاربرد واژهقاد بر اين است كاعت .اند كار رفته و در متون فارسي به
هت داليلي براي اين كار ارائه ج ينا به .آفرين باشد جاي فارسي ممكن است مشكل ليسي بهانگ
ارند تيرگي درانيان نظر معنايي براي ايازهاي انگليسي  شود كه واژه گفته مي ، براي مثالشود مي

كه  ، درحاليچرخندمي ترراحت فارسي صرفي نظام در هاواژه اين .اند شفاف هاي فارسي اما واژه
سهولت عمل  رفي و مانند آن بههاي ص تركيب، نظام دردهند و  هاي انگليسي به آن تن نمي واژه
  .تر است شان آسان خاطرسپردن و يادگيري بهبنابراين  .كنند نمي

ها  مدت از دهم زيرا در جاهاي ديگر،توضيحي دربارة اين موضوع ب مندم عالقه. بله :هليدي
شناسي  روهي براي اصطالحكسي گهر و ام با آن سروكار داشته هاي گذشته، پيش و در دهه

 شيوة ي كه بايد بپرسيد اين است كهالسؤ شناختي از ديدگاه زبان ام همواره گفته. داد تشكيل مي
 ، روز دوشنبه دردر چيني اين موضوع دربارة .طالحات نو در آن زبان چيستطبيعيِ خلق اص

 منظورم اين است كه. من دربارة فارسي چندان اطالعي ندارم .صحبت خواهم كرد ام مقاله ارائة
] اگر نيست[ پذيرد؟ آواهاي خارجي را مي وگيري تمايل دارد  به وام كه آيا زباني است دانم نمي

عناصر خارجي  گيري وام به وجه هيچ هب چنين است و چيني .سازد را در فارسي ميها  واژه طبيعتاً
اين عمل را  .دنكن را به چيني ترجمه مي ]عناصر خارجي[ ها سادگي آن  به بنابراين. تمايل ندارد

چه مشكلي . اند فارسي از عربي گرفته شده هاي عالمانة واژهبسياري از  .ناميم مي1برداري هرتگ
 عاً نكتة اساسي ايناما واق. جديد سراغ عربي برويد د آمد اگر براي اين اصطالحاتپيش خواه

هاي  ه شيوهگيري دارند اما ب ها وام همة زبان. گيري كدام است است كه شيوة طبيعيِ زبان در وام
اي  گونه به ،شناختي هاي اصطالح اين كميته در روزهاي نخست .كنند كامالً متفاوت عمل مي

  .نتيجه نداد. اين عمل شود و اين خوب نيست كه خالف تالش شد
  رايج است يا يك شيوة صحيح؟ شيوة طبيعي، شيوة منظورتان از :م ص

  .در گذشته چگونه بوده است كه اين ]يعني.. [.كنم ها را درك نمي تمايز آن :هليدي

تلفظ براساس ها  بسياري از تلفظ. ام گرفته استدرگذشته، فارسي از فرانسه و :صن 
  .گيري از انگليسي م سياستي وجود دارد براي عدم وامكن اما امروزه فكر مي. رانسوي هستندف

مداران از زبان هيچ سياست كند زيرا همان چيزي است كه مرا نگران مياين  :هليدي
كنند  ها تالش مي آن] دهد نشان مي[كه هاي بسياري در سراسر دنيا وجود دارد  نمونه .دانند نمي

شيوة ] ممكن است[كه  رغم اين علي. خودشان وادارند سازي به زبانِ به واژه اجبار را بهمردم 
  ]... باشد[ هاي خارجي گيريِ واژه وام ،طبيعي

  ...پرسيديد سازي دربارة شيوة طبيعي واژه شما. طبيعي ]شيوة[پس اشاره كرديد به  :ن ص
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آورم،  خاطر نمي هباش را  شناس بسيار خوب هندي، كه نام كاري مشابه را زبان:هليدي
هاي  زبانكه يكي از  ،1گوولاو قصد داشت چنين كاري را براي زبان ت. انجام رسانده است به

وجود  او دريافت كه نقاطي. ف فرستاداطرابنابراين شاگردانش را به  .هندي است انجام دهد
 .شود ميوارد ورزان ماهيگيران و كشا طريق محصوالت تكنولوژي بسياري از جا د كه در آنندار

 را شانجديد چگونه كشاورزان و ماهيگيران اصطالحاتكه بررسي كنند تابه شاگردانش گفت 
  .اند ابداع كردهجديد  آالت تكنولوژي و ماشين براي گفتگو دربارة

  .طبيعي سازيِ واژه :م ص

  ندارد؟دربرزبان خطري  هاي قرضي براي واژه كارگيريِ بهنظر شما  پس به :م ر ر

طور  گيرنده است، همين قرض كالسيك انگليسي يك زبانِ. ديدبايد  نظرم به .خير :هليدي
من دارم باالترين حدش . يردگ وجه وام نمي هيچ هچيني ب. گيرد چيز را وام مي ژاپني همه. ژاپني
آواهاي خارجي است  گيريِ حالت طبيعي براي ژاپني وام. ستندقدر افراطي ني اما آن ،گويم را مي

البته حق . جا هست ني اينكامالً روش پس تمايزِ. استگيري  وامو حالت طبيعي در چيني عدم 
شارهاي مذهبي، فشارهاي ف .اند اريخ عوامل ديگري حضور داشتهسرتاسر تدر  .با شماست

زبان  اند و بخشي از تاريخِ اين موارد حضور داشته .خود وجود داشته است نوبة سياسي، هريك به
تالش  ،را درنظر داشت كه، الاقلاين مفهوم توان  مي ،من گمانِ به ،حال هنوز درعين]اما[ .اند بوده

اكنون با . فايده است تحميل كنيم، زيرا بيآنچه را كه مغاير با روح كلي زبان است بر آن  نكنيم
  .جا را ترك كنم پوزش از شما، بايد اين

  .زارمگباز هم بسيار سپاس .بله :م ر ر
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