
و گزارش تفصيلي اولين نشست تخصصي گروه زبان   شناسي 

  1385هاي خارجي سوم اسفند  زبان

  

هاي  بعد از تالوت قرآن مجيد و سرود ملي جمهوري اسالمي ايران رياست محترم دانشكدة زبان  
گويي به شركت كنندگان  آمدش خارجي دانشگاه تهران سركار خانم دكتر فريده علوي براي خو

  . ايگاه تشريف آوردنددر نشست به ج

  متن سخنراني سركار خانم دكتر فريده علوي

انساني و مطالعات  اي است كه از طرف پژوهشگاه علوم  با عرض سالم و احترام، اين اولين جلسه
يك ماه پيش شاهد اولين همايش زبان انگليسي در دانشكده . شود فرهنگي در دانشگاه برگزار مي  

مجدداً خيرمقـدم  . هاي زبان پذيراي دوستان هستيم  در بحث همايشبوديم و بسيار خوشحاليم كه 
كنم خدمت دوستان و اساتيد محترمي كه تشريف آوردند و دانشجوياني كه زحمـت        عرض مي 

در حقيقت، براي عرض خيرمقدم كه خـدمت همكـاران   . كشيدند و به اينجا تشريف فرما شدند  
واستم در اين رابطه توضيح دهـم كـه علـت    خ محترم رسيدم و نه براي سخنراني و همچنين مي   

هايي كه در ارتباط بـا   تشكيل اين همايش اين است كه با توجه به اين در پژوهشگاه همة كتاب 
هـاي موجـود در حيطـة آمـوزش زبـان،       گيرد، بتوانيم چـالش  زبان است مورد بررسي قرار مي    

كاري كه قرار است انجام شود در حقيقت . شناسي و ادبيات را بيشتر مورد توجه قرار دهيم  زبان
اين است كه ديدگاههاي تخصصي اساتيد مورد توجـه قـرار بگيـرد و مجموعـة ايـن نظـرات        

آوري شود و به صورت گزارشي ارائه شود تا بتوانيم در زمينـة ارتقـا كيفيـت و      تخصصي جمع 
 زبان هاي هايي كه در حوزة زبان شناسي و آموزش و ادبيات بهبود آموزش و ارتقاء كيفيت كتاب

  . شود، همفكري كنيم خارجي تدوين و تأليف مي

هاي خارجي به  شناسي و آموزش زبان در ادامه آقاي دكتر علي افخمي رياست محترم گروه زبان
  . ايراد سخنراني و ارائه گزارش پرداختند



 ٢

  متن سخنراني جناب آقاي دكتر افخمي 

  جيهاي خار شناسي و آموزش زبان رياست محترم گروه زبان

   

كه اجازه فرموديد نشست  با تشكر از اظهار لطف سركار خانم دكتر علوي به چند دليل اول اين 
هايي كنم به خاطر همراهي باز هم تشكر مي. در اين دانشكده در اين سالن بسيار زيبا تشكيل شود

كه خدمت عزيزان عرض كنم . انساني داشته و داريد ها در شوراي بررسي كتب و علوم    كه سال 
دريغ جناب آقاي  هاي بي انساني به ابتكار و پشتكار و حمايت در ده سال پيش در پژوهشگاه علوم

انساني و اساتيد برجسته دانشگاه صـنعتي شـريف و    دكتر گلشني رياست محترم پژوهشگاه علوم  
انساني شورايي تشكيل شد تحت عنوان شوراي بررسي متون و فلـسفة    مند به مسائل علوم     عالقه
تر كـردن كتـب و منـابعي كـه در      دي اين شورا هم بيشتر نقد و بررسي و اصالح و علمي  وجو

االن در اين شورا گروهي داريـم  . شود، بود انساني تدريس مي هاي علوم ها در تمام رشته     دانشگاه
  . هاي خارجي است شناسي و آموزش و ادبيات زبان كه مختص بررسي كتب و منابع زبان

هـاي مختلفـي تـدريس      كه بنده افتخار خدمت داشتم در درجـة اول زبـان  در اين دانشكده نيز 
 5 تـا  4ها هم به نوعي، نه اين اندازه، حـداقل   هاي زبان انگليسي در دانشگاه اكثر گروه . شود  مي

هاي  آرام آرام شورايي تشكيل شد و گروه. هاي خارجي را دارند رشته از ادبيات و آموزش زبان
هاي شهرسـتان، همـين االن خـدمت     گاه تهران، دانشگاه عالمه، دانشگاهشناسي دانش مختلف زبان 

هـاي   شناسـي و زبـان   آقاي دكتر كريمي دوستان هستيم، از اساتيد و مسئوالن محترم گروه زبان       
هاي مختلف  بقية اساتيد مستحضر هستند كه در اين گروه از دانشگاه   . خارجي دانشگاه كردستان  

 و آمـوزش زبـان انگليـسي در     ESPهايي كه در زمينـه  تمام كتابتقريباً . استاد داور داشتيم
چه به لحاظ محتوايي و چه بـه لحـاظ   )  داور2(اند، مورد داوري      انتشارات سمت توليد شده   

بعد دو بازبين نظرات داوران را مورد بررسي قرار مي دهند و در مرحلة   . گيرند  صوري قرار مي  
شـكلي و  (لف و ناشر به صورت نكـات قـوت و ضـعف    بعد نظر نهايي اعضاي گروه براي مؤ     

  . شود فرستاده مي) محتوايي



 ٣

شناسي چه به صورت تأليف  هايي كه در زمينه زبان طور تمام كتاب شناسي هم همين در زمينه زبان
هاي ديگر مانند  براي رشته. چه به صورت ترجمه داشتيم كه مورد نقد وارزيابي قرار گرفته است

ها به رياست جناب آقاي دكتر  ساير رشته... لوم تربيتي، ادبيات فارسي،  فقه و فلسفه، اقتصاد، ع  
شناسي و آمـوزش زبـان    گلشني فعاليت مي كنند و بنده به نيابت همة افرادي كه در حوزه زبان   

هاي ايشان بوده كه  كنم چرا كه با حمايت فعاليت مي كنند از جناب آقاي دكتر گلشني تشكر مي
كنيد كـه خـدمت    ايشان استاد فيزيك هستند ولي مالحظه مي.  قوت گرفته استها فعاليت گروه 

نكته ديگر عرض شود حضورتان . اين تاريخچة گروه است. كنند انساني مي عظيمي به حوزة علوم
ها و همة  اي با مشاركت همة گروه كه شوراي برررسي متون سال گذشته تصميم گرفت كه كنگره

ني در اسفند ماه برگزار شود و يـك نـوع آسـيب شناسـي شـود و      انسا هاي حوزه علوم   شاخصه
توان از نظر علمي به اين قضيه كمك كرد از نظر  هايي كه براي رفع مشكالت و موانع مي حل راه

آوري شود و قدمي برداشته شود در جهت ارتقـاء   هاي مختلف جمع پژوهشگران و استادان زمينه 
انساني ظلم شده، محروم هست   شود كه به علوم  ميگاهي اوقات صحبت. پژوهشي در اين حوزه

هست راجع به آن   نهايي قرار و بايستي به آن كمك شود، محورها يكي از مباحثي كه در كنگره  
هاي فني و علـوم   تواند به ساير رشته صحبت شود اين است كه در علوم انساني، چه كمكي مي       

 انسجام و پيوسـتگي  عنوانتنظيم كرده بود، تحت  ايمقالهدر گروه ما يكي از استادان  . بكندپايه  
 ب شيمي دانشگاهي كـاركرده اروي كتو ،  به شمار مي آيند خيلي مهم در توليد متن     يكه ابزار 

 و خيلي خوب  و خيلي چيزهايي كه از ديد متخصصين حوزة علوم پايه جا مانده، روشن كردبود
تـدوين   در  علوم پايـه توانيم به حوزه ميشناس حتي  كه به چه شكل ما به عنوان زباننشان داد   

بعدها مالحظه خواهيد .  كنيمكتب و منابع و پيشبرد اين علم در دانشگاه، به اين دانشجويان كمك
متأسفانه . ها باشد طور نيست كه علوم انساني منفك از علوم پايه، علوم تجربي و اين   كرد كه اين  

شود و اگر ما به صورت علمي به و شاعري بودن مياگر عوامانه به آن نگاه شود ، متهم  به شعر   
دوستان ساير رشـته هـا نيـز    . انساني خيلي مهم است كنيم كه علوم   قضيه نگاه كنيم مالحظه مي    

قسمت دوم كه . ها بكند تواند به آن حوزه انساني مي متوجه خواهند شد كه چه خدمتي حوزة علوم
بنده .  عنوان زبان خارجي در ايران استبه صورت تخصصي مطرح است مسأله آموزش زبان به

 سال 22 سال پيش شروع كررم و 34شناس و به عنوان كسي كه تدريس زبان را      به عنوان زبان  
در دانشگاه هستم و اين دانشكده كه هم كه از روي كاغذ طراحي شد و به اين مرحله رسـيد،       

 .ت را حل كنيمخارجي مشكالمان اين بود كه به هرحال در زمينة آموزش زبان  يكي از اهداف
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 كل دانـشگاه تهـران و علـوم    ESPبنده زماني حدود ده سال متولي اين دانشكده بودم و تمام        
 نتيجـه  لـي شد و  در دانشگاه ميESPپزشكي وقت زير نظرم بود و مبالغ هنگفتي خرج تدريس   

ه نوشـتن  اشكال چيست؟ اشكال برمي گردد به مسائل تدريس، ب  . يستخيلي درخشان نبوده و ن    
 تنهـا  كـشور  در دانشگاه تهران و اگر در سراسره دانشكد23 ـ   4براي تدريس زبان در . كتاب 
اگر نتيجة اين كار مشخص نباشد . شود  را حساب كنيم رقم خيلي بااليي مياساتيدالتدريس    حق

ب كتا(گيرند  ياد مي روند و زبان  خيلي از دانشجويان دكترا به مؤسسات مي   . خيلي خوب نيست  
Interchange ( شود، به اين دليل كه مواردي كه به آنها تدريس شـده     ها تدريس مي    به آن

هـاي كـه فـرد بـه تحـصيل زبـان        اگر به صورت تخصصي هم نگاه كنيم در گروه . موفق نبوده 
. هـم كارمـان بالاشـكال نيـست     جـا  پردازد تا متخصص آموزش زبان يا مترجمي شـود، آن  مي

فرمايند و ما هم از نزديك آمار و ارقام و اطالعـاتي   مكاران تأييد مي  مشكالتي دارد كه قطعاً ه    
ايـن موانـع    روال هايي پيش گرفته شده كه كارهاي پژوهشي انجام شود و. داريم در اين زمينه   

توانيم به سـاير   اگر موانع را برداريم و كارها را اصالح كنيم، قطعاً خدمتي كه مي   . برداشته شود 
 -گروه خودمان را عـرض مـي كـنم   -انساني بكنيم هاي ديگر علوم  قسمت علوم تجربي و فني و    
 و نشست هم در حقيقت هم آسيب شناسـي   هدف از اين جمع. شود تر مي خيلي ملموس و دقيق  

انساني كه ما هم جزئي از آن هستيم، كه استاد جناب آقاي دكتر پاكتچي  بوده در كل حوزة علوم 
كنيم و همكار ارجمند   استفاده ميايشانپردازند و ما از سخنان  در اين زمينه به ايراد سخنراني مي

هـاي خـارجي سـخنراني     جناب آقاي دكتر فخرروحاني در زمينة آسيب شناسي آموزش زبـان      
اي است بـراي   اين طريقه. شود و استفاده خواهيم كرد شاء اله چاپ هم مي خواهند داشت كه ان   

هـاي عزيـزان    ناي آن گذاشته شد كه مديون تـالش ب رشد، ادامه راهي كه از ده سال پيش سنگ  
بهتر است كه . قاي دكتر گلشني هستيم كه سنگ بناي اين كار را بنيان گذاشتند آ باالخص جناب

خـواهم عـرض كـنم     نكتة ديگري كه مي.  جلو ببريم از سخنرانان اصلي استفاده كنيم و كار را       
 3شنبه نشست با روز نيمه تعطيل پنج برگزاري متأسفانه همكاران ما اطالع رساني كردند اما تاريخ

اي كاش تمهيد ديگري چيده شده بود كه دانشجويان . سفند همزمان شد و مستمع زيادي نداريم   ا
كنـيم از   هاي خارجي، سعي مـي  ما زحمت داديم به دانشكدة زبان . توانستند استفاده كنند     مي  هم

 . خيلي ممنون و تشكر. ببريم  بهره ندسخنرانان عزيزي كه قرار است ما را به فيض برسان

 



 ٥

  سخنراني جناب آقاي دكتر پاكتچي 

 و  و مطالعـات فرهنگـي  انـساني  كنم از پژوهشگاه محترم علـوم  هم به نوبة خودم تشكر مي      بنده  
 كه موضوع بسيار مهمي را در مـدنظر قـرار دادنـد و     دانشگاه تهرانهاي خارجي   زبان كدهدانش

شناسـي و   شناسي زبـان  مسأله آسيب. و گويي فراهم آورند و گفت  فرصتي را براي چنين بحث      
هاي خارجي دانشگاهي و رابطة زبان و فرهنگ موضوعي است كه بنـا بـوده بنـده     آموزش زبان 

البته خود در محفل اساتيد صحبت كردن كار دشوار و . كلماتي چند در اين رابطه صحبت كنم       
كنم و اميدوارم بعد از تمـام شـدن    ا بلند مطرح ميسختي است بنابراين بنده فقط افكار خودم ر 

گويي بتوانيم راجع به مسائل ريزتر از ديدگاه هاي استادان گرامي اسـتفاده   صحبت در يك گفت   
كنم بحث را به اين صورت آغاز بكنيم كه  در مورد رابطة بين زبان و فرهنگ من فكر مي   . بكنيم

 در حال مرسوم است توجه به رابطة بين زبان و هاي مختلف در متدهاي آموزش زبان كه در زبان
شود گاهي اوقات بر نـام   هاي مياني قرن بيستم به بعد ديده مي فرهنگ به طور جدي در طي دهه     
رو در  متد معروف به متد موژه كه يكي از متدهاي پيش. شود  اين متدها ساية اين رابطه ديده مي 

بدون آشنا شـدن بـا تمـدن و    توان  نميفرانسه را زبان  بر اين مبنا است كه  اين زمينه است كه   
 كه دقيقاً به دنبال ايـن  Café crèmeتر از آن متدي بنام  و جديد. فرهنگ فرانسه ياد گرفت

كنـد را   مـي  است كه زندگي روزمره يك فرانسوي و فرهنگي را يك فرانسوي را با آن زندگي   
هاي آلماني، روسي و غير آن  له را در زبان نظير همين مسأ. بتواند در قالب آموزش زبان پياده كند

شناسي محدود  از آن جايي كه بنده بيشتر بناست بحث خودم را به حوزة زبان. توان يافت   هم مي 
شناسي در  گيرم كه زبان بخواهم در اين قالب پي هاي خارجي، بحث را ه مي كنم نه آموزش زبان

شناسي كه خود فردينان  جديد همان زبانشناسي  طول يك قرن اوج درخشش خود به عنوان زبان
 .سر گذاشته اسـت   شود، در واقع سه دوره را پشت  دوسوسور به عنوان بنيانگذارش شناخته مي 

شايد گاهي اوقات بعضي از اصرارها بر اين كه ما همچنان همان دوره اول را مدنظر داشته باشيم 
زماني كه سوسور . توجهي قرار بگيردشود كه رابطة بين زبان و فرهنگ كمي مورد بي   باعث مي 

 و نظريـه خـود را در مطالعـه زبـان بـه عنـوان مطالعـه         در اوايل قرن بيستم در واقع ديـدگاه  
Synchronic  اش در مورد زبان را، نگـاه اصـلي او   گاه ديد ساختاري  زبان مطرح كرد و آن

بود كه زبان را صرفاً تاريخي داد ديدگاه افرادي  يعني در واقع آن نگاهي كه او مورد نفي قرار مي
گرفتند كه يك زبان را بتوان بدون  كردند و هرگز اين امكان را در نظر نمي   مي  و تطبيقي بررسي  



 ٦

اين نوع نگرش در ديدگاه سوسور باعـث  . در نظر گرفتن ديدگاه تاريخي مورد مطالعه قرار داد     
 Synchronic و بر مطالعة زدايي از زبان برود شد كه سوسور به نحو افراطي به سمت تاريخ   

را نفي كند و به سمتي برود كه زبان را وقتي ) زماني در (Diachronicتمركز كند و مطالعه 
هاي ساختارگرايي كه از همان اوايل قرن بيستم    با توجه به ديدگاه   Structureبه مثابه يك    

به وجـود آمـده بـود،    هاي مختلف  شناسي و حوزه شناسي، زباندر حوزة علوم انساني، از جامعه  
 و Langueآن تمـايزي كـه بـين    . رود عمالً سوسور به سمت يك نوع جبرگرايي زباني مـي    

Parole  اين كه   و مي كند  Langue   يك امر از پيش موجود است و متكلمين يك زبان بـا
 parole در قالب langueاستفاده از قوه ناطقه خود صرفا مي توانند در جهت تحقق بخشي   

زدايـي و ايـن زدودون    به نوعي اين تـاريخ . قابل دست بردن نيست  langueد وحركت بكنن 
 حال كه بسيار توسعه عينشناسي را در   عمالً زبان روزمره آن  و كاربرد  Langueارتباط بين   

شناسـي از فرهنـگ و در    داده، به يك سمت ديگر هم برده و آن در واقع جدا شدن مطالعه زبان 
كند و تحقيق واقعة زبان در قالب آن  ت كه زبان در قالب آن كار ميواقع مطالعات اجتماعي اس

به اين ترتيب شايد بتوانيم اين . كنند اي است كه متكلمين آن زبان در آن جامعه صحبت مي جامعه
تعبير را به كار ببريم كه در نگاه ساختار گرايي سوسور به زبان نه تنها يك نوع تاريخ زدايي بلكه 

 و  شدن بر روي خود زبان كزرميعني سوسور به دليل مت. م وجود داردهدايي يك نوع فرهنگ ز  
 سعي كرده  ارتباط دارددر با جامعة پيرامونشواز آن كه چه كه در ارتباط با زبان قرار مي گيرد 

قصد بنده نقد كردن سوسور در اين زمينه نيست فقط توضيح دادن كاري است كه . قطع نظر بكند
شناسـي    كه در حوزة زبانHistorians و Diachronicist در تقابل با  سوسور انجام داده  

يي ها شناسي گام  آمدند و در حوزة زبانرالبته برخي از كساني كه بعد از سوسو    . كار مي كردند  
كماكان اين نوع ديدگاه را ادامه دادند ولي نه همه، بنده خيلي سريع از نسل سوسوري      ،برداشتند

دادند مي  نگرند مباحث زبان و فرهنگ را كالً احاله  سوسور به زبان ميو نسل كساني كه همانند
. شـويم  كنم و وارد نسل هاي مياني مي  عبور مي.شناسي اي غير از زبان  زهوح و   يبه انسان شناس  

 زود يشناسي انجام مي دادند، خيل هايي كه اواسط قرن بيستم فعاليت خود را در زمينة زبان    نسل
شناسي توجه به اين نكته به وجود آمد كه نمي توان زبان را مستقل از  ف زبانهاي مختل در حوزه

ه پراگ به روشني ديـده  قاين توجه به عنوان در مكتب پراگ، حل. فرهنگ مورد مطالعه قرار داد   
اي كه ويلهلم متسيوس كه خود متخصص زبان و ادبيات انگليسي بود و بنيانگذار        حلقه. شودمي

فـراد   ارادي را به دور خود جمع كرد كه زبان شناس بودند و زماني كه ايـن اين حلقه بود و اف 
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شـان از فرهنـگ    شناسي آغاز كردند عمالً يك دهه بعد همه شان را در حوزة توسعه زبان  فعاليت
شناسـي    اتصالي كه زبـان هقطن. شناسي رسيد ها به فرهنگ  عمالً كار آن و شناسي سر در آوردند   

 يـا  Functionalismگ بـه مطالعـات فرهنگـي رسـاند بحـث       سوسوري را در حلقة پـرا     
زمـاني كـه زبـان    . كنـيم  گرايي بود كه ما آن را در مكتب پراگ به طور جدي مشاهده مي      نقش

 كاركرد ها در زبـان  ن نكته تأكيد كردند كه مسألهايدي بر روي جشناسان مكتب پراگ به طور  
 هستند و مستحضر همه اين مساله را اساتيد. شناسي اهميت دارد و به بسط اين مساله پرداختند       

. گرايي در پراگ توضيحي بدهمط نظريه نقشس جا در مورد بنكنم بنده الزم باشد در اي فكر نمي 
 با جهان واقع و abstractاجماالً نقش گرايي پراگ مجدداً ارتباط بين زبان را عنوان يك امر 

جدداً زمينة آشتي بين زبان و فرهنگ را فراهم   برقرار كرد و مfactجهان پيرامون به عنوان يك 
 جايي انجاميد كه بزرگان مكتب پراگ كساني مانند آناين مسأله در طول فقط يك دهه به    . كرد

. به طور جدي درگير مطالعات فرهنگي شـدند   ولك رنه، راجع به    كا ريپ، مانند   سكيفوكاروم
    در مقايـسة آن بـا فرهنـگ   Anglo Saxon  مطالعاتي انجـام داد راجـع بـه فرهنـگ     ولك

continental.تبديل شد به يكريپ كا.  مطالعاتي انجام داد راجع به فرهنگ شرقيكا  ريپ            
 orientalist) و مطالعاتي انجام داد راجع به فرهنـگ شـرق و ارتبـاط ان بـا          ) شرق شناس

پراگ از حوزة مطالعه رب و در نهايت ما شاهد اين هستيم كه چطور انديشمندان مكتب غفرهنگ 
 انتقال پيدا كردند به حوزة مطالعات فرهنگـي  Function استفاده از عنصر نقش اب زبان صرف 

ما به نوعي شبيه همين حركت را در . ها گشود اي را به روي آن دريچهاين نقش گرايي و ناگهان 
ض يعنـي بـه محـ   . شويم با آن مواجه مي  Pragmatics در بحث AngloSaxonََحوزه 

( د ر به عنوان مطالعه كارك Anslo Saxon ، Pragmatics  شناسي كه در حوزة زبان اين
م كه  بالفاصله مجدداً ما شاهد اين هستي،شناسي مطرح مي شود در حوزه زبان  ) كاركرد شناسي   

شود در كاربرد شناسي آنگلوساكـسوني    در مكتب پراگ ديده ميبازهم به نوعي شبيه آن چه كه   
مطالعه  به اين ترتيب مجدداً با  آشتي زبان  با مطالعه جنبه هاي واقعي زبان هستيم و  بازهم شاهد 

 مسائل فرهنگي به ارتباط آن با زبان و واقعيات جهان خارج مي پردازد و مباحث ،در اين زمينه  
 بـه  شناسي انگلستان  قه پراگ و زبانحل. آشتي مي كنندبا مباحث مربوط به حوزه زبان  فرهنگي  

و مورد توجه  شده زبان شناسان ايراني امري كامالً شناخته هليدي براي ايراني ها و   ازخصوص  
 آنگلوساكسوني بـه سـمت    pragmaticsبرخي بسيار پيش تر از نقش گرايي پراگ يا. است

كنم  يكي از جدي ترين اين مكاتب كه من فكرنمي. رفتندارتباط برقرار گردن بين زبان و فرهنگ
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 و در حقيقـت  نام دارد "بيني زبانيجهان" باشدافل ايران بررسي عميقي شده  تا به حال در مح    
ايـن  . مبناي يك مكتبي بود كه معتقد بود مطالعه زبان فارغ از مطالعه فرهنگ امكان پذير نيست       

/ شناسـي قـومي    زبـان       (ethnolinguisticsنوع نگاه به زبان را بعدها غربي هـا نـام        
در اين نوع نگاه زبان شناسان مانند وايـس گربـرگ     . برآن گذاشتند  ) شناسي مردم شناختي    زبان

چه در   به دنبال اين بودند كه توضيح بدهند كه چه در قالب ساخت مفاهيم وتري يروهمكار او 
اين جريان از دوره اي . تاثيرگذار استدر زبان قالب تركيبات نحوي زمينه هاي فرهنگي و قومي 

 وايس گربـرگ هنوز شاگردان . پيشرفت است  همواره در حال رشد وكه به وجود آمد تا امروز  
مان مشغول فعاليت هستند و هنوز توليدات خود را ل و ديگران در آ ماخر  و ست نر رونالد پ مانند  

شناسي را كالً از مطالعات خود حـذف   شود گفت كه در ايران اين بخش از زبان   دارند و ما مي   
 ده ها جلد كتاب در اين مورد نوشت وايس گربرگ كه شخص  ناديده گرفتيم در حالي وكرديم  

  . نيز ديگر رجال مربوط به اين مكتب اين مبحث را توسعه دادندوايس گربرگوبعد از 

بـين االذهـاني اسـت كـه      زبان اصالً برمبناي يك بستر فرهنگـي و » جهان بيني زباني« در نگاه   
ا متكلمين به زبان فارسي از آن برخوردارنـد و  متكلمين يك زبان مثالً متكلمين به زبان آلماني ي 

 - بلكه چيزي بين ايـن دو  -نه براي امور صرفاً تخيلي واژه ها نه براي واقعيت هاي خارجي و     
اساس اين تئوري كامالً قابل توجيه  بر براي مفاهيم بين االذهاني بين يك ملت ساخته مي شوند و

بسياري از واژه ها .  ديگر معادلي وجود ندارد هايهست كه چرا براي بسياري از واژه ها در زبان
در برخي از زبان ها وجود دارند كه در زبان ديگري امكان يافتن معادل ديگري براي آن به هيچ  

در . اين به دليل آن است كه آن زبان براي خودش يك جهان بيني زباني دارد وجه وجود ندارد و
م شكل مي گيرد و واژه ها براي آن مفاهيم ساخته مي اي از مفاهي اين جهان بيني زباني مجموعه    

صرفاً در گرو مطالعه فرهنگ است و  گگربروايس   ون بمطالعه زبان براساس نظريه مكتب. شود
اگر كسي به دنبال اين باشد كه زبان را بدون در نظر گرفتن فرهنگ مردمي كه به آن زبان تكلم  

اين . تالشش بي ثمر خواهد بود يجه اي نخواهد رسيد ومي كنند مورد مطالعه قرار دهد به هيچ نت
ن  حتي اندكي بعد جنبه وارونه پيدا كرد و آن اين بود كه پيروان مكتب بن بنوع نگرش در مكتب

يعني به همان . به زودي متوجه شدند كه بهترين راه شناختن يك فرهنگ شناختن يك زبان است
ن بود كه واژه ها و تركيبات  نحوي به وجود بيايد زماني نسبتي كه جهان بيني زباني زمينه ساز اي

 يكي از ،خواهيم فرهنگ يك ملت را بشناسيمبكه زبان بوجود مي آيد و شكل مي گيرد حاال اگر 
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 آن ملت و دقيق ترين و عملي ترين راه هايي كه وجود دارد اين است كه برويم به سراغ زبان     
و تحليل كردن تركيباتي كه در )  واسازي كردن    ( deconstructشروع كنيم آن زبان را

اين زبان به وجود آمده و از اين طريق بتوانيم اليه هاي زيرين اين جهان بيني زبان آن ملت را به 
بنابراين نه تنها اين نظريه به سمت اين رفت كه زبان را در پايه فرهنگ مطالعه    . دست بياوريم   

 آناليز كردن و گ كه يكي از بهترين گام هاي مطالعه فرهندر گام بعدي به اين نتيجه رسيد     . كرد
ي كردن زباني است كه در قالب آن فرهنگ به وجود آمده و اليه هاي مختلف تاريخي آن كاووا

ـ   ،به وجود آمده و ملت در همين زبان خود را شكل داده      ن  خيلي مي توان در مـورد مكتـب ب
كنم به اين كه تنها گـروه از   كنم و اشاره مي صحبت كرد ولي بنده سريع از اين بحث عبور مي       

فرهنگ به اين شكل توجه كردند و زبان را برمبناي يـك   زيان شناسان كه به رابطه بين زبان و     
ما چنين گرايشي را در آمريكا .  مورد توجه قرار دادند فقط آلمان ها نبودندي فرهنگ هايواقعيت

 آمريكا وجود دارد كه البته شايد بنيان گذار  درethnoliguistics هم داريم و يك جريان   
 اعالم كرد ولي توسعه آن و شكل گيري كتاب هايي در اين زمينـه و شـكل     بوآسآن را بتوان    

ه معـرف  است ك ادوارد سايپر  در آمريكا مسلماً مربوط به     ethnolignisticsگيري ادبيات   
به ديدگاه هاي سايپر توجه نكرديم در ايران خيلي  چه كه ما اگرحضور همه زبان شناسان است، 

آثار سايپر در ايران آثار . خيلي زود با يك معرفي مختصر عبور كرديم  و همواره از روي سايپر 
اگر ما به دنبال اين باشيم كه . خيلي شناخته شده اي نيستند و معموالً مورد توجه قرار نمي گيرند

بكنيم ، آن زمان سايپر براي ما دوباره   بازرابطه بين زبان وفرهنگ را مباحث پژوهش خود بيشتر  
  ، گآن چـه كـه بنـده عـرض كـردم در قالـب نقـش گرايـي پـرا         . اهميت پيدا خواهد كرد

pragmatics    هاي   آنگلوساكسوني در قالب جريانethnolinguistics چه در آلمـان   
اما ما در طي . شناسي است   زبانيچه در آمريكا همه به نوعي بازگشت شان به نسل هاي ميانو 

شناسي هستيم كه در واقع مي تـوان   حدوداً سه دهه اخير شاهد تحوالت جدي تر در حوزه زبان 
شناسي اشاره كرد كه در اين تحوالت دو نسل اخير رابطه  در سخن از آن ها به دو نسل اخير زبان

ـ      . ده زبان و فرهنگ به مراتب جدي تر از چيزي مطرح شده كه در نسل هاي ميـاني مطـرح ش
دهد شايد  شناسي خود را نشان مي مفهومي كه در طي دو نسل اخير در حوزه هاي گوناگون زبان  

شناسي مـسكو   بتوان گفت اولين جايي كه اين مفهوم به وجود آمد و شكل گرفت در حلقه زبان  
شناسي مسكو اين انديشه و اين فكر بر حوزه هاي ديگري مثل آلمان  بود ولي به دنبال حلقه زبان 

شناسي نفوذ كرده واالن تقريباً به صورت همگاني در حوزه هاي  ، آمريكا و حوزه هاي ديگر زبان  
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.  يا فرايند شكل گيري واحد زبان است semiosisمفهوم . شناسي به كار گرفته مي شود     زبان
 سوسوري فكر نمي كند كه فكر يدر دو نسل اخير كس. يك واحد زباني از قبل موجود نيست     

 از قبل وجود دارد و متكلمين يك زبان فقط به يك سني كه مي رسند اين  langueكند يك  
langue ازاين در قالب  را مي آموزند و بعد هم حق دارند فقط langue قواعد و حقايق از 

 .پيش موجود آن استفاده كنند هيچ معنايي از قبل وجود ندارد، هيچ لفظي از قبل وجـود نـدارد       
هرچه كه در زبان هست حاصل يك فرآيند است و . ان از قبل وجود ندارداصالً هيچ چيزي در زب

  بـه  systemicشناسـي   در واقع نسل جديد زبان شناس را اصطالحاً مي گويند ما از زبـان        
شناسي خيلي جديد در واقع نگـاه بـه    در زبان. انتقال پيدا كرديم ي  prcocessشناسي  زبان

 ي يعني فقط فرايند مورد مطالعه قرار مـي  process اهنگ. زبان همانند ديدگاه سوسورنيست     
گيرد و فرايند ساخت و احدهاي معنايي يكي از اصلي تـرين مبـاحثي اسـت كـه در مباحـث       

شود ، تركيب نحوي چطور  شناسي جديد مورد مطالعه قرار مي گيرد ، واژه چطور ساخته مي زبان
ه سمتي مي روند كه يك واژه اي را چطور يك گروهي از متكلمان يك زبان ب. ساخته مي شود  

خوب، بخشي از اين مباحث مي توانست از الگوهاي قبلي بـه صـورت توليـد يافتـه          . بسازند  
 در جزوه كوتاهش به نام قطب هاي استعاره و مجـاز  نسوبكيا رومنمثالً بحثي كه . استفاده كند 

 يـا   semiosisهـم در  ن به عنوان يك مبناي بسيار مسمطرح كرد در دوره هاي بعد از ياكوب
ــرار گرفــت   ــورد توجــه ق ــاني م ــدهاي زب ــد ســاخت واح ــاً  . فراين و  mataphorقطع

metonymy   جزء اصلي ترين روش ها و هسته هايي هستند كه مي توان از آن در سـاخت 
امروزه  ولي در عين حال اين تنها گامي نبود كه در اين مسير برداشته شد و. معنا كمك گرفت    

  وجـود  semiosisهاي بسيار زياد و مباحث بسيار توسعه يافته اي در حوزه  در واقع كتاب  
اگـر مـا موضـوع    .  چطور ارتباط بين زبان و فرهنگ را برقرار مي كند semiosis اما . دارد

مطالعه را به فرايند ساخت واحدهاي زباني ، واحدهاي زباني كجا در چه ظرفي براي چه كاري 
استفاده در  براي كاربرد و باني در بستر فرهنگ ساخته مي شوند و واحدهاي ز . ساخته مي شوند  

بنابراين در مطالعه زبان توجه به فرهنگ الزم خواهـد بـود و در    . آن فرهنگ استفاده مي شوند      
من اين مسأله را سعي . مطالعه فرهنگ آناليز زبان مي تواند ابزار بسيار مهمي براي اين كار باشد 

ـ  .  توضيح بدهم كنم با تعدادي مثال مي  & selectionن تحـت عنـوان   سبحثي را كـه ياكوب

combination  گزينش كه ارتباط مستقيم با روابط   ) . گزينش و تركيب (   مطرح مي كند
paradigmatic      دارد و تركيب كه ارتباط مستقيم باsyntagmaticكـه  بحثـي  .  دارد
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رح مي كند و در دروه هاي بعـدي هـم   ن در همان رساله قطب هاي استعاره و مجاز مط  سياكوب
 در زمينـه  ،  مطالعه مي كنندsemiosisبسيار مورد توجه كساني قرار مي گيرد كه در حوزه     

كنم با ارائه چند مثال مقصود را بيان كنم كه چقدر اين ارتبـاط    من فقط سعي مي .استانتخاب  
ـ يك مثال كنم براي شروع به  اشاره مي. فرهنگ تنگاتنگ است     بين زبان و   ري كه آرديرماس گ

  زبان شناس و نشانه شناس معروف ليتوانيايي كه به عنوان بنيانگذار مكتب پاريس شناخته ماسير
توجه اش به اين نكته نيز ناشي از خاستگاه . است در جلسه اي به اين نكته توجه كرده ،مي شود

ـ     اش ليتواينيايي توانـسته تفـاوت هـاي    ي هست و اين كه در فرانسه زندگي مي كرد  وچقدر م
در نقلي كـه  گري ير ماس . فرهنگي بين دو ملت و ملت هاي ديگري كه مي شناخته درك كند    

در آن جـا    Analysis  Semiosis  Du Des Cue دارد در كتـاب   وا كـورتس از 
مي گويد وقتي در كالسي مي خواهند حضور وغياب بكنند مي گويند . عباراتي را مطرح مي كند

اگـر  :  مي گويدگري يرماس:  اسم كس را مي برند ، او در جواب چه بايد بگويد  ! حسين زاده 
 بحث حضور وغياب براي يك فرانـسوي مطـرح    .  presentيك فرانسوي باشد مي گويد 

 اگـر  .حضوروغياب برايش مهم است. كنيم  هم در فارسي از تعبير حاضر استفاده مي     ما. است  
 در جواب مـي  ،عني اگر حضور وغيابي در آلمان صورت بپذيردهمين نكته در آلمان گفته شود ي 

. اينجا بود وآنجا بود هست .  اينجا به مكان اشاره مي كند چيزي كه در اينجا مهم است –گويد 
 در سيستم هاي ارتشي . من-:مي گويد . وقتي كه همين حضور وغياب در ليتواني صورت بپذيرد

 يك صف نظامي حضور وغياب مي كنند تعبير من بـه  وقتي در. هم همين گفتن من رواج دارد     
  و شخصيت است كه مبنا هـست بـراي   personaliteدر واقع اين جا    . كار برده مي شود   

مطمئناً در ليتوانيايي هـم واژه  . پاسخ دادن به اين سؤال اين صرفاً يك تفاوت در واژگان نيست   
اگر سوالي . با تشكر. را گرفتميد محترم  اساتوقت  كهخواهممي عذر . اي براي اينجا وجود دارد
  .هست در خدمتتان هستم

  .بعد از سخنراني جناب آقاي دكتر كريمي دوستان به طرح سؤال پيرامون موضوع پرداختند
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   :وستانددكتر كريمي 

آيا مي توان تعريفي از فرهنگ داد كه بتوان گفت اين تعريف . اين سؤال را بيشتر متوجه نشدم        
في است كه همه كساني كه جنابعالي به آن اشاره كرديد در كشورهاي مختلف مد نظر همان تعري

آيا واقعـاً  .   انگليسي است cultureيكي بوده باشد يعني آيا فرهنگي كه ما مي گوئيم همان       
ي  خود جنابعالي وقتي مي گوييد فرهنگ چيزي در ذهنتان است كه بتوان بر مبنـا .مي توان گفت 

مـا  . خود زبان هم مسأله ديگر است هر چند تعريف آن آسان تر است . ن كردي  تعي  chart آن
اين خود تأييدي .   را فرهنگ مي گوئيم ، بعضي وقت ها هم لغت نامه  dictionaryمعادل  

اما من نمي . برنظرات جنابعالي است كه واقعاً بين زبان و فرهنگ رابطه بسيار محكمي وجود دارد
حـاال  . هاي ديگري هم داريم  سطهاو.  وسيله محاوره و انتقال افكار است كنم زبان دانم فكر مي  

ها هم با هم باالخره محاوره دارند ، زنبورها ، فيل ها ، ميمـوم هـا كـه نـوعي        مي گويند حيوان  
communication  است باز يك نوع communication    مخـتص  ديگر داريم كـه 

كنم در حد زبان خودمان نيـز باشـد    فكر مي. ورهاستهاست كه پيشرفته تر از زبان زنبكر والل 
 داشـته باشـيم از زبـان     communicationبحث من اين است كه ما هر وقت بخـواهيم  

در كالس درس جغرافيا هم زبان هست . اين را براي همه چيز به كار مي بريم . كنيم  استفاده مي
 فرهنگ صحبت كنيم يا فرهنگ را به قطعاً وقتي مي خواهيم از.  آدم هاست لفرهنگ هم ما ما   .

ديگر نمـي تـوانيم   . كار ببريم يا در يك فرهنگي زندگي كنيم ناگزير از استفاده از زبان هستيم        
فرهنگ يك .  نمي توانيم زبان را مورد مطالعه قرار دهيم .بگوئيم كه اگر فرهنگ را مطالعه نكنيم   

  .پديده است و زبان پديده ديگري 

  

  اسخ به سؤال  در پپاكتچيدكتر 

زبان چيزي است كه به اندازه . زبان كه فرموديد يك ابزار ارتباط است ديگر خيلي طرفدار ندارد
 1920از چيزي بين . فرهنگ تعريف كردنش مشكل است واجماالً زبان الزاماً ابزار ارتباط نيست 

وشته شده ، شايد ده ، كتاب هاي متعدد در اين زمينه نشفرهنگ مطرح   به بعد رابطه بين زبان و     
 ولي كتاب هاي بسياري ،ين هاستاآثاري كه بيشتر در ايران شناخته شده مربوط به چامسكي و  

قبل از اين كه ارتباط با كسي . زبان ابزار تفكر است . وشته شده ندر زمينه رابطه بين زبان وفكر 
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 تعبيري هميشه گفته مي تكبٍ يا سكويون مانند كساني به نقل ازبرقرار كند و در مباحث ادبي هم  
 الزامـاً بـا هـم همـراه       talking و Saying صحبت كردن براي هيچ چيزي نگفـتن  : شود

خيلي وقت ها چيزي . چ چيزي نمي خواهيم بگوييم ي ه وخيلي وقت ها ما حرف مي زنيم. نيستند
 ": گويد خانم منزل مي. مان چيزي را كه مي خواهيم مي گوييم  مي خواهيم بگوييم وبا سكوت  

آقا سكوت مي كند و شروع مي كند به كانال تلويزيون رو عوض  .  "امروز بريم خونه پدرم اينا
  هميشه communicationبنابراين الزاماً . ب اين گفتن هست بدون حرف زدن وخ. كردن 

  .مستلزم زبان نيست 

  دكتر كريمي دوستان

قطعاً اين ها با هـم   .م مال انسان استاين طور مطرح كنم كه فرهنگ مال انسان است و زبان ه 
زبان فرهنگ را مطالعه نكنيم  مشكل من اين عبارت است كه تا. ارتباط غني با هم خواهند داشت

  .را نمي توانيم مطالعه كنيم

  

  دكتر پاكتچي

اين عرض بعد بنده بود يعني اول فقط مي خواستيم با هم توافق كنيم كه الزاماً زبان ابزار ارتباط  
ادعاي بنده هـم اصـالً ايـن    . اما در مورد اين نكته كه فرموديد من كامالً با شما موافقم    . نيست

خواهد انگليسي درس م كه هركسي كه سركالس مي رود مي ويم بگ هخوامي  نيست يعني من ن   
بعد بگويد من حتماً شما را بايد با فرهنگ انگلستان  آشنا كنم يا مثالً ،  a,b,cو...بدهد و بگويد 

. من بايد ابتدا شما را با فرهنگ انگلستان آشنا كنم ! ويند حالت چطوره ي گانگليسي وقتي مدر  
 بايد براي يادگيري آن ابتدا بر منظور من اين نيست كه در همه مقاطع آموزش زبان يا همه مقاطع

 ، يك زبان شناس مي خواهد مثالً روي تركيب هاي نحوي زباني پژوهش كند.فرهنگ مسلط شد  
شناسي به مثابه يك كل با  ما مي خواهيم بگوييم كه زبان. بايد فرهنگ اين ملت را بشناسد ناً لزوم

ولي وقتي شما به مثابه جزء با زبان مواجـه  . فرهنگ شناسي به مثابه يك كل درهم تنيده هستند       
شويد بله ، خيلي وقت ها ممكن است كه ما مثالً بگوييم يك انگليـسي بـه كتـاب مـي گويـد          

book اما ما مي دانيم كه . شود و مي گويد ، خوب من فهميدم   ، خيال مخاطب هم راحت مي
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الزاماً همه جا كتـاب   و.    الزماً همه جا كتاب فارسي نيست bookدر پس زمينه مان كه اين   
  انگليـسي  book نيست يا مثال يك كسي خيلي سريع مي گويد كه  bookفارسي در آنجا 

 انجام مي دهد   bookingحاال فرض كنيد يك نفر در هتل .  است   آلماني / bux/ همان 
 هيچ وقت ولي در عين حال مثالً وقتي ما روي سناريوي . انجام نمي دهد /bux/ing/     ولي

در / .  bux/  آخر فيلم ، اگر فيلم آلماني باشد مي نويسد castكنيم در  يك فيلم صحبت مي
در حالي كه هيچ وقت در انگليسي براي چنين چيزي .  فيلم )كتابت (   يعني سناريو  buxآنجا 

book و اينجا است كه مي بينيم در جزئي ترين مسائل تا بخواهيم باب كند.   نوشته نمي شود 
بنـابراين مـا بـا يـك نـوع       .كاو را باز كنيم خود به خود درگير مـسأله فرهنـگ مـي شـويم         

reduction تقليل گرايي ، مي توانيم بعضي از مسائل   در حوزه آموزش ومطالعه ، يك نوع 
و در سطح تقليل يافته آن هـا را بـه صـورت    . را نديده بگيريم و از كنارشان راحت رد شويم  

فرمول هاي ساده زباني بدون در نظر گرفتن فرهنگ شان آموزش بدهيم يا مطالعـه كنـيم ولـي           
 مورد آناليز قرار دهيم ، ارتباط با هميشه بايد در ذهنمان باشد كه اگر تك تك آن ها را بخواهيم    

 انگليسي صندلي فارسـي ، مـا مـي تـوانيم در انگليـسي بگـوييم         chairمثالً . فرهنگ دارند
Chair of English .    نمـي  .  ولي هيچ وقت نمي توانيم بگوييم صـندلي ادبيـات انگليـسي

فتـيم كـه صـندلي بـه     توانيم هيچ وقت اين تعبير را به كار ببريم اگرچه به بچه ها سركالس گ     
بينيم كه همين طور  در ساده ترين موارد نيز اگر جست وجو كنيم مي.  مي شود  chairانگليسي

  .است

  دكتر كريمي دوستان

فرهنگ بستري است كه بايد فهميده شود تـا زبـان درك    پس شما نقل قول مي كرديد كه گفتيد 
  . افراطي ممكن است باشد كميكردم  فكر؟شود

  :پاكتچيدكتر 

  . اين ديدگاه خودم است من از اين ديدگاه دفاع مي كنم ولي نه به صورت افراطي

   :دكتر كريمي دوستان

  ؟ديدگاه خودتان اين است كه فرهنگ يك بستري است كه در اين بستر بايد زبان را مطالعه كرد
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  :پاكتچيدكتر 

 ندارد كه بتوانيم يك چنين چيزي امكان. ببينيد ارائه دادن يك تعريف از فرهنگ غيرممكن است 
تك تك مفاهيم مربوط به حـوزه علـوم   . تعريف از فرهنگ ارائه دهيم مثل خيلي چيزهاي ديگر  

همين االن اگر . انساني را به محض اين كه ما به آن پيله كنيم ، هيچ چيزي از آن باقي نمي ماند  
كه هر نـوع تعريفـي از   ما به زبان پيله كنيم ، من ظرف مدت ده دقيقه  براي شما ثابت مي كنم    

. به دين پيله كنيم متوجه مي شويم كه ارائه تعريف از دين غيرممكن است . زبان غيرممكن است 
 دقيقه پيله كنيم هيچ چيز از ادبيات بـاقي  5به ادبيات اگر . اساتيد ادبيات حضور دارند در اينجا    

  .   نه ادبيات يعني معلوم نمي شود كه چه چيزي ادبيات است و چه چيزي. نمي ماند

چون در اين دو مفاهيم امكان كشيدن مرزهاي قاطع وجود ندارد ولي به صورت بين االذهان مـا   
خيلي از اين موارد مفهوم بين االذهاني كه ما از اين هـا مـي   . از آن ها معاني اي را مي فهميم    

 و يـشتر اسـت  م ميزان توافق آراء در آن بيفهميم گاهي به نقطه هاي مركزي كه نزديك مي شو     
ولي تعريفي نمي تـوانيم از آن   .وافق آراء در آن كمتر استوقتي به مناطق پيراموني مي رسيم ت    

  .ارائه دهيم 

  دكتر كريمي دوستان 

. مخصوصاً كلمات انتزاعي شايد تعاريف مختلفي از آن داشته باشيم  در مورد بعضي از كلمات      
شما شايد متفاوت باشد و  "نستندا"من با "دانستن" .ي شبيه به بازي مي شود    يشايد يك جاها  

 پس چطور مي توان نظر .نمي توان آن را روشن ديد. شما مي گوييد نمي توان تعريفي از آن داد
  .قطعي داد

  :پاكتچيدكتر 

. اگر به دنبال شفافيتي در اين حد باشيم من فكر مي كنم بايد از هر نوع پژوهشي مـأيوس شـد       
در تاريخ علم به خصوص علوم انساني ديگـر دوره دوره  . ت  چون دوره شفافيت تمام شده اس     

 آن چه كه بين االذهاني از فرهنگ  باآن چه كه بين االذهاني از زبان مي فهميم . شفافيت نيست   
-و صحبت مي كنيم نه ايـده انـديوي  ما راجع به يك ايده كولكتي. مي فهميم با هم در تعامل اند    

به صورت  آن ايده را نتيجه زندگي در يك جامعه كه دراي صحبت مي كنيم راجع به ايده  .والج



 ١٦

collective ولي اگر ايده هاي . هم حرف بزنيم   براي همين است كه ما مي توانيم با .پذيرفتيم
اصالً چرا االن ما . ما صرفاً ايده هاي فردي بودند ما امكان حرف زدن با هم را پيدا نمي كرديم     

  وجـود   collectiveي اين كه يك سري ايده هاي جمعي  برا؟مي توانيم با هم حرف بزنيم 
  .دارند كه امكان ارتباط بين ما را برقرار مي كنند

  :دوستاندكتر كريمي 

آن ببينيد . يك سري چيزهايي هست كه روشن نيست . خيلي از اين چيزها براي ما روشن است 
يم ميزكاري كـه انجـام   وقتي كه مي گوي. داستاني كه مي گفت منظور من از ميز صندلي است      

  . بعضي چيزها هست كه انتزاعي است   بعضي چيزها هست كه روشن است و؟دهيمنمي

  :دكتر پاكتچي

ــاً در مباحــث      بحثــي داريـــم تحــت عنـــوان    semanticsدر زبــان شناســي اتفاقـ
Transparancy  &  opacityبحث يك معنا شناس در برخورد با مفاهيم اصـالً  .  متن 

معنـايش      Bه ژواو  اسـت   Transparent الـف معنـايش    ژهويـد وا اين نيـست كـه بگ  
opacque .    اگر بـه دنبـال   . درجه تيرگيو صرفاً بحث درجه اي است يعني درجه شفافيت 

Transparancy   مطلق بگرديم با عرض معذرت  semanties جديد چنين چيزي را  
در و نـه  پيدا كنيم نه در مورد فرهنگ نمي توانيم چنين چيزي را ايي  ما ج .اصالً تأييد نمي كند   

ه هاي ديگر هستند اين ژاز وا) تيره تر (  تر  opacqueه ها  ژبعضي وا .  ديگرمورد هيچ چيز
تيره ترين معاني با هم    ترين و opacqueولي خيلي مواقع حتي ما با . هم يك واقعيت است 

. يم دو كلمه راجع به آن صحبت كنيم ديگر كنار مي آييم بدون اينكه كسي از ما سؤال كند بتوان
: هنوز هم اگر كسي بگويد. مان است من اين مثال را مي زنم  اتفاقاً چون اين در راستاي بحث     

تيره (   است   opacqueاما  اوغر در اينجا كامالً  .   معني اش فهميده مي شود .اوغر بخير
 هيچ توضـيحي در  . دانيم يعني چهاگر كسي بگويد اين كلمه اوغر  يعني چه نمي    ). تيره است   

مي گويد آقا دماغت چاقه ؟  ما مي فهميم اين يعني چه داره احوال . مورد آن نمي توانيم بدهيم 
ولي اگر كسي از ما بپرسد كه ايـن  . و جوابش رو هم مي دانيم چه بايد بدهيم . ما را مي پرسد   

ني مـا يـك معنـاي بـين     يع.  روشن جواب نمي دهيم ،  است opacqueيعني چه ؟  چون 
. سياري از مفاهيم همين طوري هستندب. از آن متوجه مي شويم )   و كلي     global(  االذهاني  
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زبان به صورت زبان مادري هميشه عكس اتفاق مي افتد يعني ما مفاهيم مفاهيم اصالً در آموزش   
ن است كـه خيلـي   براي همي. را ابتدا به صورت جمعي مي آموزيم وبعد آن را آناليز مي كنيم        

وقت ها كودكان براي آناليز كردن دچار اشتباه مي شوند ولي در فهم معناي جمعي دچار اشتباه      
يعني وضـع فرهنـگ   . البته من مقداري هم لجبازي مي كنم در ترك نكردن فرهنگ      . نمي شوند 

: د در تعريف فرهنگ مي گويت مامدوري يمثال  . خراب كه من عرض كردم نيست آنقدرها هم 
يعني هر آن چه كه از دريافت هاي مستقيم . "فرهنگ عبارت است از آن چه كه طبيعت نيست"

بنابراين زبان خودش به نوعي بخش از فرهنگ است و وقتي ما . طبيعت فراتر رود فرهنگ است  
داريم راجع به رابطه زبان و فرهنگ صحبت مي كنيم يعني رابطه بين زبان و قسمت هاي ديگر      

مـي گويـد   .  در توضيح فرهنگ عبارات ديگري را به كار مي بردت مانيوري دان  هم. فرهنگ  
اگر ايـن ايـده هـاي     . "فرهنگ عبارت است از ايده هاي جمعي ذخيره شده در طول تاريخ     "

  mapايـده   آن  فرزنـدي  –جمعي بين همه انسان ها ذخيره شـده باشـد مثـل رابطـه پـدر             
universal  -و اگر اين ايده ها . ما فرهنگ جهاني هم داريم است چون-ك فرهنگ جهاني  ي 

به صورت ملي ذخيره شده باشند فرهنگ ملي است و اگر به صورت قومي و منطقه اي ذخيـره       
فرهنگ عبارت است از ايده هاي جمعي ذخيره شده . شده باشند فرهنگ قومي و منطقه اي است 

ي همه اين تعريف ها فقط تقريب بـه  ول. در تاريخ اين هم باز تعريفي است كه او ارائه مي كند 
  .  واقعاً ما نمي توانيم يك حد ومرز منطقي براي مفهومي مثل فرهنگ داشته باشيم .ذهن هستند

   :دوستاندكتر كريمي 

همين . دور نرويم . با تشكر فرموديد كه معادالتي را براي زباني داريم كه در زبان ديگر نداريم   
عده اي مي گويند هر جملـه اي در  . يم كه در فارسي نداريم ه هايي دارژدر تركي و كردي وا   

يك عده اي هم شق ديگر موضـوع را در نظـر مـي    . فرهنگ و زبان ديگري قابل ترجمه است   
رستم دسـتانم  مثالً  . هيچ جمله اي در هيچ زبان ديگري قابل ترجمه نيست     : مي گويند   . گيرند

ه كسي مي تواند جـاي رسـتم را در فرهنـگ    چ. مي تواند ترجمه شود         چطور  آرزوست
بين اين دو مـد نظـر    انگليسي بگيرد ؟ هر دوي اين جمالت افراطي هستند يا اين كه چيزي بينا 

ايتاليايي ها مـي  . در مطالعات ترجمه معموالً يك ضرب المثل ايتاليايي را مثال مي آورند     . باشد
شنونده عرضه مـي  / ي قلب به خواننده چون كاال. مترجم فريبكار است ، متقلب است    : گويند  

در صورتي كه اين كتاب جنگ و صلح .  است تولستويين كتاب جنگ وصلح  امي گويد   . كند



 ١٨

 اگر بخواهيم واقعاً به صورت ايده آل . نيست بلكه كتاب ديگري است كه به وجود آمدهتولستوي
  .به ترجمه نگاه كنيم چنين چيزي امكان ندارد

  :دكتر كريمي دوستان

  !گاه شما از نظر فرهنگ و زبان استبحث من ديد

  :دكتر پاكتچي

من فكر مي كنم هيچ چيزي . من اتفاقاً افراطي هستم . اگر شما بنده را به افراطي بودن متهم نكنيد
علتش اين است كه هر زباني زمينـه هـاي   . را از هيچ زباني به زبان ديگر نمي توان ترجمه كرد 

  اما. فرهنگي خودش را دارد

  هم به قدر تشنگي بايد چشيد                    آب دريا را اگر نتوان چشيد          

ترجمه يك ضرورت است بايد . اين عرض من به اين دليل نيست كه ما با ترجمه مخالفت كنيم 
اما هميشه بايد به عنوان پيش فرض در نظر داشته باشيم كه ترجمه توليد يك متن جديـد      . باشد

نمي توانـد  . مه فقط مي تواند بخشي از معاني و ايده هاي متن اصلي را منتقل كند      ترج. است  
  !همه را منتقل كند

  :دكتر كريمي دوستان

نيست، شما اگر من بگويم برخي از جمالت و نوشته ها از فرهنگي به فرهنگ ديگر قابل ترجمه  
  ؟اين را قبول نداريد

  :دكتر پاكتچي

  .تمقداري پذيرش اين مطلب سخت اس

  :دكتر كريمي دوستان

   .خيلي ممنونم
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  :خانم دكتر علوي

چون به هر حال ما تصميم گرفته بوديم كه صحبتي درباره زبان و حوزه هاي مختلف ديگر بشود  
در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات  كاري كه  اين كهيكي انتظارات من اين بود كه با توجه به

 و با توجه به اين كه ايـن بررسـي متـون در حـوزه     انجام مي شود بررسي متون است   فرهنگي  
م  سؤال من اين است كه بـه نـوعي اگـر بخـواهي    ،آموزش زبان به مقدار زيادي انجام مي شود     

آموزي  ين است كه ميزان بديكي از سؤال ها ا  ،ESPموضوع را برگردانيم به كتاب هاي حوزه 
ديكـي اش از بعـد بـدآموزي نداشـتن     ان نزيزفرهنگي در اين كتاب مثالً چقدر است ؟ يا نه م       

فرهنگي چقدر است ؟ آيا اين مورد را هم شما تفكيك ناپذير مي بينيد يا اين كه نه راهكارهايي  
به هرحال ما مي دانيم كه شـما اشـاره   . چون ما در اينجا به دنبال راهكارها هستيم   . وجود دارد 

 يا مـثالً  اده اي از آن نمي شود،ستفه كه البته سال هاي سال است كه ا  ژسيستم مو  كرديد كه در  
café creme  ميزان بعد فرهنگي كه در اين كتاب وجود دارد شايد خيلي خيلي كم باشـد  
چون شما مي فرماييد نمي شود فرهنگ و  مي تواند اين مشكل را ايجاد كند؟ ولي آن بار فرهنگي

   راهكار چيست؟زبان را از هم تفكيك كرد

  :دكتر پاكتچي

اگر اجازه بدهيد من . كنم كه ما در بسياري از ابعاد ديگر هم اين مشكل را داريم    من فكر مي    
يك فـيلم را  . داردبا فيلم هاي خارجي سيماي ما  خيلي كوتاه اشاره كنم به مشكلي كه صدا و    

اين كه چه سياستي را . سيما مي خواهد نشان دهد و همه چيز آن را نمي تواند نشان دهد صدا و
اتخاذ كنند و باالخره همان فيلم هاي قابل نـشان  لم هايي كه قابل نشان دادن باشد در انتخاب في 

يك سري تمهيداتي براي آن بيانديشند كه اگر قسمت هايي كه نبايد نشان داده شود ، براي  دادن  
جا فكر مي كنم بتونيم خيلي راحت  اين( اما اگر در انتخاب ها برويم به سمت . نشان داده نشود

گرفت ا اگر كسي دست نامحرمي ر) رف بزنيم ، قرار هم هست راحت با هم حرف بزنيم با هم ح
 اين خود بخود به ! خوب.كنيم، اما اگر او را زد مي توانيم پخش كنيم، ما اين فيلم را پخش نمي

هايي   و درجه خشونتش بسيار بيشتر از فيلمميزانهاي ما   كه فيلميبه سمتچه سمتي مي رود؟   
 چون خشونت جزء چيزهايي است كه ما .ر كشور ديگري مثل آمريكا پخش مي شود  باشد كه د  

 دو نفر دست همديگر را گرفته  اگركه در حالي. ان بدهيم خيلي براي ما تابو نيستمي توانيم نش
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چيزهايي كه زنـدگي  آن كه  تدريج مي رود به سمت اينه اين ب اند ما نمي توانيم نشان دهيم و   
باعث مي شود كه خشونت را از او بگيرد و كم بكند ما مجـاز   مي كند و يك غربي را تلطيف     

اگر ما نهايتاً قصور داشته باشـيم  . هم مي خورده خود اين باالنس به ب نيستيم نشان بدهيم و خود   
 موقع مي گوييم ما اصالً آن ، خوب است كالً فيلم داخلي نشان بدهيم اينكه كالً حذف كنيم و    
 .هاي خارجي آشنا بشويد  برايمان هم مهم نيست كه شما با فرهنگ. دهيمفيلم خارجي نشان نمي

 ر من نمي گويم كه ما اصول و ضوابط خود را كنـا -ولي اگر بخواهيم اين آشنايي حاصل بشود   
جا بايد انجام  ، ما بايد اصول و ضوابط خود را داشته باشيم ولي يك كار ظريفي در اين  اريمگذب

 واعصاب مي ماند، خيلي بايد ظريف ايـن جراحـي صـورت      ز مغ كار مثل جراحي    اين -بشود
 در نهايت يك چيـز فاجعـه   ه دست يك آدم غيركارشناس كبهبگيرد، اين جراحي را نمي شود  

بـه  (  در مورد آموزش زبان به نظر اينجانب ما اول اين را بپـذيريم  . بسپريم دباري صورت بگير  
زهـرا بـه    :به زبان انگليسي توضيح دهيمگر ا .كه زبان با فرهنگ عجين است  ) عنوان يك اصل  

زبـان  طور  اينزهرا امروز يك روسري جديد خريد، مسجد رفت تا نماز جماعت بخواند و يا      
هاي انگليسي آشنا مي شود، با دستور زبان انگليسي تا حدي آشنا مـي شـود ولـي       با لغت  آموز

  .اصالً زبان انگليسي ياد نمي گيرد

با مسأله برخورد كنيم كه شايد آن موقع متوجه گرديد هـر دو يـك   اجازه دهيد يك جور ديگر     
 حرف را مي زنيم و آن اين است كه يك موقع است كه ما داريم صحبت مي كنيم راجع به اين

 زبان با فرهنگ دقيقاً يك رابطه كامالً خوب مي دانيم كه. كه زبان با فرهنگ چه رابطه اي دارد    
كه مسأله آموزش زبان براي ديگري مطرح مي شود، ما تقريباً  ناما به محض اي. درهم تنيده دارد 

كه اساسـاً  داريم هايي  كتابفرانسه، آلماني يا روسي    مانند  اروپايي فتههاي پيشر  در تمام زبان  
-صورت فردي كه مي در آن . گويشوران ساير زبان ها طراحي شده است  براي آموزش زبان به   

. يك فرهنگ مادري هم دارد ن قبالً يك زبان مادري دارد و اي،بگيرد  يادزبان ديگريخواهد در   
. بگيـرد   اينطوري نيست كه يك فرد كامالً خالي ذهن باشد كم آمده است يك زبان جديد يـاد    

بنابراين وقتي هم كه اين با پديده يادگرفتن زبان دوم مواجه مي شود ، زبـان دوم بـرايش يـك      
هر وقت هم كه بخواهد درك صـحيحي از  . نيستالگوي ثانوي محسوب مي شود ، الگوي اولي   

 بـه زبان دوم داشته باشد دائماً در مقام مقايسه با الگوهاي اصلي خودش قرار مي دهد در واقـع    
 بنابراين، اساساً من با اين اصـل مـوافقم   . كه بين دو زبان وجود دارد توجه مي كند   تقابل هايي 



 ٢١

هل آن ملت و اهل آن زبان نيست، صحبت مي وقتي ما داريم راجع به آموزش زبان به كسي كه ا
وقت توصيه نمي كنم كه راه مسئله اين است  بنده هيچ. يك پديده پيچيده اي مواجه هستم كنم با

با آن  ودل بدهد  اين فرهنگ ، به تنها آشنا بشود و حتي به آن كه اين فرد برود كالً با همه چيز     
اصالً فكر نمي كنم كـه بـشود   . گيرد ب به خوبي يادهمدلي پيدا بكند تا بتواند آن زبان را فرهنگ  

 خود را دارد و اصالً اصالت          چون هر فرهنگي ، هر زباني. چنين توصيه اي را انجام داد     
 خودش را نفي كند تا بتواند با زبـان جديـدي   اصالتالزم نيست كه ما از يك نفر بخواهيم كه     

ـ  .آشنا بشود   transcultural & interculturalزهبـه حـو  ه همـين دليـل مـا دقيقـاً     ب

relations  شود ارتباط بين  يعني همان طور كه ارتباط بين زباني برقرار مي.نزديك مي شويم
 چيزي كه بنده در كل عرايضم قصد داشتم بگويم، توجه بـه  .ود مي آيدفرهنگ هم زمان به وج    

هـاي    از ويژگـي رانـسه  زبان فخالي كردن و تهي كردن. نقش فرهنگ در آموزش زبان است        
 فكر .فرهنگ فرانسه ، ريختن فرهنگ ايراني در غالب الفاظ فرانسه به كسي فرانسه ياد نمي دهد

 با هم توافق داريم ، اما اين به هيچ وجه به اين معنا نيست كه ما مطلقاً فرهنگ   مهكنم اين را ه   
 فرانسه وجود دارد، اين را مبناي عمل خودمان قـرار دهـيم و   فرانسه را به همان شكلي كه در    

 .بخواهيم فرد كامالً فرهيخته در قالب فرهنگ فرانسوي بشود تا بتواند فرانسه را درست ياد بگيرد
به هيچ وجه هيچ كس چنين توصيه اي را ندارد و رابطه بين زبان و فرهنگ هرگز چنين معنايي     

كه بايد حتماً در قالب همان كتب درسي كه جنابعالي فرموديد، ندارد بلكه رابطه اش اين است    
طور كـه مـا دو    در قالب همان متون بايد كارهاي كارشناسي بسيار دقيقي صورت بگيرد ، همان 

به  بهتر است هايمان مقايسه تطبيقي مي كنيم زبان را خيلي در مقاالت علمي پژوهشي و در كتاب
. و زبان را مورد مطالعه قرار دهيمهاي فرهنگي د  تفاوت ونيمزمينه هاي فرهنگي دو زبان توجه ك

، ارتباط بين دو مام عرايض بنده ناظر به اين است كه هر چقدر دانش ما در مورد روابط فرهنگيت
در آموزش زبان هم موفق تر خواهيم بود، بـه هـيچ    ،تر بشودغني تر و جدي تر و عميق  فرهنگ

كالً با يك ذهن خالي با فرهنگ بيگانه مواجه بشويم و آن را به وجه منظور بنده اين نيست كه ما 
 مطمئناً اين به هيچ وجه يك متد قابل توصيه .عنوان فرهنگ بپذيريم كه بتوانيم زبان را ياد بگيريم

- است كه آموزش مييتر در مورد فرهنگ آن زبانعميقو  توصيه بنده ، فقط دانش بيشتر .نيست

- توجه به تفـاوت وها در اين زمينه  صي در اين زمينه ، نوشتن كتاب نوشتن مقاالت تخص  .دهيم

 در . نيز مي تواند كمك كندهاي فرهنگي در تأليف كتب درسي كه براي زبان بيگانه وجود دارد 
عين حال اصالً ما تعهدي نداريم كه دانش زباني مربوط به همه چيز را در اختيـار زبـان آمـوز       
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 برود وسي زبان مثالً اسپانيايي را در حد بسيار عالي آموخته باشد  اگر يك ك.خودمان قرار دهيم
 گاوبازي دهند وپرورش مييكي از اين مزرعه هايي كه گاو  در در يكي از روستاهاي اسپانيا ، 

بدل مي شود  و ها و صاحبان مزرعه رد  خيلي از اين گفتگوهايي كه بين اين گاوچرانمي كنند،
 فرانسه ياد گرفته است زبان ديسكوتكها و  كهنفر لزومي ندارد كه يكطوري كه   همان.را نفهمد

  micro discourse لزومي ندارد براي آموزش يك زبان ما تمام ،نايت كالوها را بلد باشد
 زبـان را درسـت   تا اين كه ادعا كنـيم هايي كه در آن زبان وجود دارند را حتماً آموزش دهيم  

نش ها مي توانند كامالً وجود داشته باشند و هميشه هـم وجـود   لذا اين نوع گزي. آموزش داديم  
به دليل اين كـه مـا   . هيچ لطمه اي هم نمي زندآشنا شندن با فرهنگ آن ملت به نظر من   . دارند

  مـي ما با آن ابعادي از آن ملت بايد آشـنا . قرار نيست با همه ابعاد فرهنگي آن ملت آشنا شويم  
  .اي ما ارزش آشنا شدن را داردشويم كه براي ما مهم است و بر

  :خانم دكتر علوي

 مثالً زبان انگليسي بـراي رشـته   ،در خصوص كتاب هايي كه با اهداف ويژه  تدوين شده است    
 ، آيا در آن جا هم روح فرهنگي كه بر روان شناسي غالب است را  ها Espشناسي و ساير روان

 صرفاً يك كتاب زبان ؟توان از هم تفكيك كرد؟ آيا اين دو را مي منتقل كردبايد در آن كتاب ها 
تخصصي روان شناسي داشت يا اين كه نه آن را بايد فراتر ديد ؟ من احساس مي كنم آن چيزي 

 و خشك شده است يعنـي هـيچ   يتدريس مي شود آن هم خيلي سطح   Espكه تحت عنوان 
  .كند تا جذب آن شود يجذابيتي براي دانشجو ندارد و دانشجو بيشتر از زبان آموزي فرار م

  :دكتر پاكتچي

الزم است كه اين من فكر مي كنم كه در دو حوزه مي توان روي آن ها متمركز شد و البد هم      
 يـك فـرا   .  وجـود دارد  meta languageهر حوزه اي يك    در-1. كار صورت بپذيرد

ه وقتي زبان طبيعي است ك. زباني وجود دارد كه در برگيرنده اصطالحات خاص آن زبان است  
ه ژانگليسي براي افرادي تدريس مي شود كه رشته تخصصي شان روان شناسي است غلظت وا       

 micro آن چه كه كمتر مورد توجه است بحث .هاي تخصصي بيشتر از ساير كتاب ها است

culture  او در عين اين كه با انگليسي به معناي . روان شناسي است) خرده فرهنگ ها(  ها
 مي شود الزم است با بعضي از خرده فرهنگ هاي كه در حوزه فرهنـگ انگليـسي    عام آن آشنا  
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بعضي از فيلم هايي سينمايي كه به تحليل بيماري هاي رواني مـي پـردازد   . هستند هم آشنا شود 
مي توانند در برگيرنده مجموعه اي از عناصر گفتماني باشند كه الزامـاً اصـطالحات علـم روان     

ادي و روزمره اي هستند كه مردم در انگليسي به كار مي برند ولي مربوط  لغات ع،شناسي نيستند
 فرهنگي كه مربوط به بيماران رواني است يا مربوط خردهبه روان شناسي مي شوند به عنوان يك 

به افرادي است كه دچار آزردگي هاي فردي هستند يا مربوط بـه حـوزه روان شناسـي تعلـيم       
 مدير و در حوزه روان شناسي تعليم يا مربيان تربيتي هستند معلم به هرحال افرادي كه . وتربيت  

تربيت فعاليت دارند يك عناصر گفتماني براي خود دارند كه الزاماً آن عناصر گفتمان ممكـن        و
در جامعه خودمان هم همين طور است . است در خرده فرهنگ هاي ريز فرهنگ هاي ديگر نباشد

  ها و مسائل ديگري كه مطرح tone ها ، voice تا برخي از ه ها ژبه اين ترتيب  از برخي وا
تربيتي و مـثالً فـضاي يـك باشـگاه        بين يك فضاي تعليم وpolitenessمثالً بحث . است  

افراد خيلي راحت همديگر را با اسم . بدنسازي و عناصر گفتماني در اين فضاها نيز تفاوت دارد 
كه در فضاي تعليم وتربيتي فضاي كامالً متفاوتي كوچك صدا بزنند و تو خطاب كنند در حالي     

بنابراين اگر بنا باشد چنين متوني تهيه شود . ه ها  نيز به جاي خود تفاوت دارندژحاكم است و وا
من فكر مي كنم آن چه كه بيشتر بايد به آن توجه شود بحث فضاي گفتمان و عناصر گفتمان و        

رگير آن رشته تحصيلي هستند، كسي كه در حوزه  كه د استخرده فرهنگ ها و ريز فرهنگ هايي
روان شناسي تحصيل مي كند براي خواندن يك متن روان شناسي ، ديدن فيلمي كه حوزه روان  

 زبان بايد انجام شناسي مربوط مي شود يا حتي براي يك پژوهش موردي كه در محيط انگليسي       
  .نيازمند است زبان انگليسي دهد به دانستن 

   :ويخانم دكتر عل

 اين كه به هرحال اين كتاب هايي كه در . نتيجه گيري بكنماز فرمايشات حضرتعالي مي خواهم   
براي اهداف ويژه  علي القاعده با همه آن ظرافت كارهايي كه در زمينـه آمـوزش     Espزمينه  

نوشته شده است ، شايد خيلي درست نباشد كه اين كتاب ها توسط فقط افرادي  زبان وجود دارد
ته شده باشد كه فقط در حوزه تخصصي خودشان يك سري واژه ها را مي دانند و آن ها را   نوش

 شايد اگر افراد متخصص آموزش زبان در واقع .در قالب متون تخصصي در متن به كار مي برند
اين كتاب ها را بنويسند با استفاده و كمك آن همكاران كه در حوزه روان شناسي يا فني مشغول 

براي دانشجويي كـه در  ند آن كتاب ها بتوانند واقعاً گرايش بيشتري را ايجاد كند و    فعاليت هست 
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ها ،  جذاب تر باشد يا اين كه حتي آموزش اين ها در دانشگاهحال يادگيري زبان انگليسي است 
در دانشكده هاي مختلف ، توسط افرادي كه فقط تخصصشان فني است يا مـثالً روان شناسـي       

 باز اين جا مورد سؤال قرار مي گيـرد  ، است آن افراد زبان زبان تخصصي  است ، حتي اگر آن    
 زبان تخصـصي را يـك    هادر دانشگاه. چون آن ها با حوزه آموزش زبان خيلي آشنايي ندارند     

استاد متخصص فني تدريس مي كند و معموالً هم خيلي موفق نيستند چون در حد ترجمه فعاليت 
 اين مـتن در  . كالس آموزش نيست كالس ترجمه استقعهاي كالس محدود مي شود و در وا 

.   تمام مي شودEspمورد فالن مطلب است ، اين تمرين ها را حل كنيد و در همين حد كالس 
  .شوده اين موارد بايد ذكر شود و راهكارها به مسئوالن دادامروز در جلسه 

  :دكتر پاكتچي

 كه مثالً براي روان شناسي تهيه مي شود در تأييد فرمايشات شما من فكر مي كنم در يك كتابي   
چـون  . يا هر رشته ديگري اتفاقاً ساده ترين كار گنجاندن اصطالحات علمـي آن رشـته اسـت       

- فهرسـت   هاي تخصـصي و dictionaryاصطالحات علمي معموالً مشخص اند و در واقع  

خيلي سخت و اتفاقاً آن قسمتي كه . هايي كه از اين اصطالحات وجود دارد كار سختي نيست       
دشوار است بحث مطالعات گفتماني است كه بايد در اين جا صورت بگيرد كه دقيقاً كار كسي      

  .است كه در حوزه زبان و آموزش زبان و زبان شناسي تخصص دارد

  :دكتر افخمي

چهار نكته را در خصوص سؤال آقاي دكتر كريمي دوستان ، فرمايشات سركار خانم دكتر علوي 
  . دكتر پاكتچي مطرح كنم و سخنراني آقاي

نكته اي را آقاي دكتر مطرح كردند در خصوص بحث زبان و فرهنگ كه عده اي معتقدند كـه         
- از سوسور شروع كردند با ساختار گرايي و زبـان ،هيچ ربطي بين زبان و فرهنگ وجود ندارد     

ا بـه   معنا شناسي را كنـار مـي گذارنـد سـطح تحليـل زبـان ر         اين افراد . شناسي بلوم فيلدي  
morpheme   حاال از . رساند را به جمله ب حاال چامسكي سطح تحليلخُ.   ختم مي كردند

 من مي خواستم يك جمله . جالبي استنكتهاين . اينجاست كه مسأله فرهنگ هم مطرح مي شود
. را هم اضافه كنم كه سوسور چقدر فرهنگ برايش در ارتباط با زبان اصالً اهميت نداشته است    
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  بازي شـطرنج  در.  اگر بازي شطرنج را در نظر بگيريد دروني و عناصر بيرونيراصعندر كتابش   
 كه فيل چطور بايد حركت كند ، اسب بايد چگونه حركـت كنـد، همـان     قواعدي حاكم است  

  ي مي توانند داشته باشند و movementصفت و ساير عناصر زباني چه    طوري كه فعل و   
خيلي هم مهم است اين نكته ولي يك سري عناصر . دبيشتر آن اگر حركت كنند خراب مي شو       

بيروني كه همان مسائل فرهنگي است مثل خود مهره هاي شطرنج است كه جنسشان از عاج فيل 
باشد يا از پالستيك ، از كائوچو، يك تكه سنگ يا يك تكه آجر بگذاريد و قرار داد كنيد كـه         

 مي خواست مـسأله  سوسور تا اين حد .فيل است در كل بازي هيچ فرقي نمي كند    فالن مهره   
اين مسأله پيچيده و طوالني است كه آقاي دكتر به خوبي . فرهنگ را در ارتباط با زبان كم كند       

ما در آموزش زبان مي توانيم مـسأله نقـش و   . ند كه اين ارتباط تنگاتنگ وجود دارد دتوضيح دا 
اسـت تحـت عنـوان     كتـابي  .  ، را بـا هـم بـه كـار ببـريم     functiom  و   formصورت  

Discourse  For Fanguage  Teachersُفـست شـده ، خيلـي       تازه در آمده و ا
ما ياد مي دهيم كه اگر فعل كمكي را . خوب ياد مي دهد كه ما زبان را در ساختار ياد مي دهيم 

   raisingيـا اگـر جملـه خبـري يـك      . ه مان سؤالي  مـي شـود  ملاول جمله آورديم ، ج

intonationش اضافه كرديم تبديل به جمله سؤالي مي شود و مشخص است كه سؤال   آخر
  raising خبر يعني چه ؟ ولي در انگليسي بسياري از جمله هاي خبري كه هـيچ  ،يعني چه 

intonation  ُبحث بر سر اين است . ن افراشته اي آخرش نيست ولي جمله سؤالي است      ت
رت جدا كرديم كه آقاي دكتر مي فرمايند كه ما كه در اين نظام آموزش زبان ما نقش را از صو  

خصوصاً  .  جاي اين مساله خالي استهاي زبان در كالس . موارد را نيز آموزش دهيم   د اين   باي
 سال است كه زبان انگليسي را به 25كسن در آمريكا آن هايي كه به صورت تخصصي ، خانم و 

 خارجي ها ايبراي آموزش انگليسي بر افراد بسيار معروف. عنوان زبان خارجي آموزش مي دهد
 آن جا بحث مي كنند كه اين كه ما گرامر را خوب درس دهيم ، تلفظ را خـوب    .كتاب نوشتند 

بـا   و  زبان هيچ مراوده اي داشـته باشـد  درس دهيم ، اين فرد هيچ وقت قادر نيست كه با اهل    
ـ   pragmatics failureاي به نام  مسأله سـوء  / وء تفـاهم   مواجه مي شود يعنـي باعـث س

و مشكل . اين ها را ما متأسفانه در آموزش زبان مان حذف كرديم . برخورد مي شود / برداشت 
نكته ديگر راجع به . رنگ شود رداريم بايد پethnography  of  communication  

 علتش هم اين است. بحث كردند كه متأسفانه ما در حوزه زبان شناسي و آموزش زبان نياورديم 
 تا بـه حـال چنـدين بـار     1957 چامسكي خودش از .كه زبان شناسي در ايران يعني چامسكي   
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مطالبش را عوض كرده و هيچ وقت هم معتقد نيست كه آن چيزي كه من مي گويم وحي منزل        
همه را خالصـه كـرديم در    است و همه زبان شناسي را وقتي كشانديم به آموزش زبان را هم       

.Syntax     نحو خيلي چيزهاي ديگر . است نحوت آنلي كه دستور يك قسم   يعني نحو در حا 
و در آموزش زبان و زبان شناسي اثر گذاشته و آن وقت غالب شده اين وجه متأسفانه . هم دارد 

  performance  ,competenceسهل است  كه بگويم فرهنـگ همـان تقـسيم بنـدي     
-بين ذهن و جسم فاصله ميويكرد اين ر .افالطوني استكارتي و ده از همان ذهنيت نشأت گرفت

كـارتي بـه   گاه د  در ديـد Acquisition  of   Knowledge لذا فراگيري دانش .اندازد
شـما متولـد     با عضوزبان به عنوان يك. صورت الگوريتمي است و هيچ ربطي به فرهنگ ندارد   

 كنيد كـار   هرجا به برق وصل.فاده شدن است آماده است ودستگاه برقي است مانند يك   . شودمي
اين زباني است كـه  . فرقي نمي كنددر ايران  برق وصل شود يا در چين كه  حاال اين .مي كند 

 شـكوهارا  كتـابي از خـانم   ،نكته آخري كه حال من خيلي وقت نگيرم  . ربطي به فرهنگ ندارد   
  Meta Theory   in  Linguisticsترجمه كردم كه در حال چاپ است تحت عنـوان   

 اگر كه .، آن جا مي گويد كه ما پارادايم هاي  علم ها را نمي دانيم) ر زبان شناسي فرا نظريه د( 
 Functional Grammarهست يا هاليدي امـروزه    functionalist مارتينه به عنوان 

مي نويسد و ديگران فرهنگ و بافت را لحاظ  مي كنند و ديگري مي شود مثـل چامـسكي كـه     
 هـيچ  بررسي مي كند و معتقد است مطالعه زبان  شده  decontextualizedراكامالً زبان 

ه يكي دكارتي اسـت و  اين ها برمي گردد به اين ك. ندارد فرهنگ و حوزه هاي بافتي       به ربطي
  scientificيـن زبـان شناسـي چامـسكيايي يـك روش علمـي اسـت ،         و اديگري هگلي

method    روشكما اين كه روش هاليدي هم يك  .   است  scientific اين هـا را  .  است
منتهي آن چيزي كه خيلي مهم . بايد پارادايم هايشان را ببينيم تا بتوانيم حرف همديگر را بفهميم   

است در آموزش زبان ، حاال آقاي دكتر هم صحبت خواهند كرد، اين است كه در آموزش زبان  
ب ياد مي گيريم لغت خوب ياد مي گيريم ، گرامر خو.   باشيمCartasianما نمي توانيم يك  

من يك جمله از آقاي دكتر يار محمدي استاد همه از . ولي اين كه بتوانيم به كار ببريم نمي شود
دانشگاه شيراز ، زبان شناسي معروف ، نقل قول كنم چرا ديگران نمي فهمند كه آموزش زبـان ،   

  مي گويد شما اگر كه اين شعر معروف . ترجمه چيست و چقدر مهم است 

      شب قدر بي قدر بودي را                              ها همه قدر بودي          اگر شب 
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   :ترجمه كنيدبه اين صورت 

If  all the nights  were  to be the  night  of Ghadr 

The  night  of Ghard  would  be  without  Ghadr 

ولي هـيچ انگليـسي هـيچ    . الي ندارد اين جمله كامالً گرامري است ، دستوري است هيچ اشك   
م عـرض كـنم الز  . فرهنگ را چگونه بياوريم در كتاب هاي اين . چيزي از آن سردر نمي آورد  
 هـم روي آن  TESOL در كنگـره   - بحث بر سر اين استاالن. نيست آن كار را انجام دهيم  

 بدهيم  اول بايستي  يك  كه اگر ما بخواهيم انگليسي يا فرانسه در ايران ياد-خيلي متمركز هستند
ethnography )  ايـن پـژوهش هـا    .  در زبان فارسي و انگليسي انجام شود)قوم نگاري

يك فرانسوي وقتي با هم با تلفن حرف مـي زننـد   . گردآوري شود براساس آن كتابي تهيه شود     
ب در كتـا . براي اين كه روش تلفن كردن فرانسوي با آمريكايي فـرق دارد . دعوايشان مي شود  

لفسان خانم وcontribution   linguisticsوزه  براي ح TESOL    

 ) Teachersof  English  to  speakers  of other  languges(  

يـك  .  آن جا بحث مي كند كه در انگليسي اگر بخواهيـد تعـارف بكنيـد فرمـول دارد      . نوشته 
complement   چـه  !  داريـد عجب خودكار قشنگي داريد ، عجب عينك قـشنگي  (  بدهيد

  appearance  راجع به complementاگر كسي يك . ، فرمول داردزنيدخوب ساز مي 
يك عالم مسائل فرهنگـي  .   نيست thank you جوابش ! عجب كت قشنگي داريد.شما داد

 نويسنده  وساده وجود دارد كه اين ها اگر فرموله شود) كنش گفتار  (speech actبراي يك 
 شود كه فرهنگ آن ، آن وقت زباني كه ياد داده مي شود زباني ميلحاظ كندتواند كتاب درسي ب 

هـا   در اين فرضيه ما.  نه به آن معناي فرهنگي كه آقاي دكتر هم اشاره كردند   ،طرف را هم دارد   
-چي چامسكي گفـت زبـان   مقداري تحقيقات كم انجام داديم و يكي هم آن ذهنيت اين كه هر    

 واحد مقدمات زبان شناسي در گروه 2بان شناسي كه قرار است فارغ التحصيل ز. شناسي است 
هي مي آيد يك جمله مي نويسد، درختش را رسم مي كند، .انگليسي يا جاهاي دگر درس بدهد 

يا اين درخـت كـشيده   . شود آن چه مي شود   مي دهد ، اين چه مي   commandاين به آن    
سي كه مي خـواهيم انگليـسي درس    خيلي خوب اما الزم نيست ما در كال.شود خوب است   مي

  محـض  instrument of communicationدهيم كه بتواند مصرف بكند نه به عنوان 
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 روسي هم همين طور ، فرانـسه هـم   . با اين حساسيت چامسكي درس دهيم بلكه چيزهاي ديگر  
. گيردچيزهاي ديگر هم هست كه بايد مورد توجه قرار . همين طور ، اين همه اش نبايد اين باشد

كنم كه سخنراني بـسيار جالـب و    از آقاي دكتر هم تشكر مي. ببخشيد كه سرتان را درد آوردم  
 حاال خيلي مشكل است من مقاله اي ده سال : نكته آخر هم راجع به فرهنگ.مهمي را ارائه كردند

  : از فرهنـگ دي نافگُ تعريف .انساني پيش نوشتم راجع به رابطه فرهنگ و زبان در مجله علوم       
هر دانشي را كه شما از اجتماع مي گيرد  . "گ استندانشي كه از اجتماع مي گيريم همان فره"

 ابين همه م فرهنگيمشترك منتهي فرهنگ به عنوان دانش گاهي ممكن است دانش . فرهنگ است
بعضي وقت ها هم ممكن است اين دانش مشترك باشد .  كه همه ما از بيرون فرا گرفته ايم  باشد
نگرفتيم مشترك ولي  چيزهايي است كه ما از بيرون ياد. مشترك غير فرهنگي باشد وما   ه هم بين

همان چيزي . دانشي هم هست به عنوان فرهنگ نه مشترك است و نه فرهنگي. غير فرهنگي است
 idiolect  مي گوييم ولي هيچ كـس بـه صـورت    idiolectشناسي تحت عنوان    كه در زبان  

 فردي خود صحبت idiolectولي هيچ گاه ما با .  است finger print مثل .حرف نمي زند
اميدوارم كه ادامه پيـدا  .  بيان شد همند و خيلي خوبشروع كرد را بحثآقاي دكتر . كنيم    نمي

بكند و بتوانيم نگراني سركار را هم به دو دليل عضو شوراي متون و رئيس دانشكده زبـان هـاي    
  .ي ممنونخيل. كنيمخارجي ان شاء اهللا برطرف 
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  سخنران دوم جناب آقاي دكتر محمدرضا فخر روحاني 
خـدمت شـما   شناسي بپردازيم نكته اي را بايد  قبل از آن كه به آسيب شناسي پژوهش در زبان       

نويسنده معروف لبناني نجيب العقيقـي يـا   المستشروق   سه جلدي اگر كتاب . عرض كنم عزيزان  
ــ  ــي ادوارد س ــرق شناس ــاب ش ــد  كت ــه بفرمايي  Arabic  Studies in عيد مراجع

Netherlands   ها و آن مي بينيد اصوالً ما به عنوان شرقيرا مطالعه كرده باشيد، هلندچاپ-

يك تفاوت اساسي لكن . شناسي بوديم  ها به عنوان غربي ها، همواره داراي سنت مطالعات زبان       
فقط و فقط ايـن   شناسي زبان كاركردي ها به نظر غرببه گفته ادوارد سعيد  .بين ما وجود داشت   

. تبه انگيزه علمي برايشان مطرح نيسها را تحليل بكنند يعني فقط آن جنست كه يك سري زبانني
 آن ها در واقع در پي استيال و تفوق سياسـي بـر جـوامعي    .انگيزه علمي يك پله كارشان است  

ست كه ردپاي جامعه شناسي زبـان،  هستند كه دارند زبان هايشان را تحليل مي كنند و اين جا       
-  و اين ها به وجـود مـي  exhnolinguistcs  s Linguistic &فرهنگ شناسي زبان ، 

د بـه ايـن نكتـه كـه     نيعني اين نيست كه صرفاً عالقه مند باش. اين مسائل مطرح مي شود    . آيد
Inversion  گونـه  در زبان فارسي در فالن نوع جمله چگونه عمل مي كند و در انگليسي چ 

  و يك  paper  انجام بدهند و يك contrastive  Analysisكند و بعد يك عمل مي

presentation و يك conference  و يك  approval  در journal   و حداكثر
اين نيست آن هدف غايي .  استفاده كنند citation  و از آن به عنوان literature برود در 

شناسي هم مطلقاً اين نمي آيد ولي  نند و البته در كتاب هاي زبانكه آن ها در آن جا دنبال مي ك   
ها  مي بينيم كه هر جايي كه آن، داشته باشيم perspective  globalاگر يك ديدگاه عام  

در شناسي جلو رفتند و حضور مبارك شما كه وقتي كه مـا   آمدند چنگ بياندازند با محور زبان     
انيم بگويم خوشبختانه يا كنيم نمي تو هاي اسالمي نگاه ميكشورهاي شرقي و مخصوصاً در كشور

 شايد از يك باب متأسفانه ولي خب اين ويژگي در ما وجود داشت كه ما هـيچ وقـت     نهمتأسفا
شناسي استفاده كنـيم    نيامديم به عنوان سلطه بر جوامع ديگر از تكنيك هاي تجزيه و تحليل زبان  

 و سـاير ويه ايرانـي  سـيب  مثـل  -آمدند دستور زبان عربييعني في المثل اگر در جوامع اسالمي     
ـ   را فرهنـگ ايرانـي  ندبه اين دليل نبود كه مي خواسـت   ند نوشت را -رفيان و نحويان ايراني   ص  رب

بلكه همه اين ها در جهت اين بوده كه ما مي خواهيم كـالم خـدا را    . كندفرهنگ عربي غالب    
 ما هيچ وقت . از اين روايت استنباط حكم بكنيم بفهميم ، ما مي خواهيمابفهميم ، فالن حديث ر 
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هيچ وقت هم در طول تاريخ . بنابراين نگذاشتيم كه بخواهيم بر آن ها سلطه سياسي داشته باشيم   
رزش انكته با. م يما سلطه سياسي آن ها را قبول نكرديم يعني سلطه نا به حق آن ها را قبول نكرد

 در فرهنگ ايراني و در ساير كـشورهاي اسـالمي   دلدادگي كهعلي رغم آن همه  كه  است  اين  
يعنـي بـه   . را نپـذيرفتيم  ن ام جورشاحك وجود داشت ولي ظلم و جور  عربينسبت به فرهنگ    

و مطالعات علمي سر جاي خودش . راحتي ما خطي كشيديم و اين ها را از هم تفكيك كرديم     
شناسي وجود دارد اين است كه  اما بحثي كه در اين جا راجع به زبان.  خوداهداف ديگر سرجاي

 يعني زبان شناس به اين صورت كه مـا در  .شناسي علمي است كه از علوم وارداتي است      زبان
يك تفاوت هايي ميان علـوم  .  وارداتي است يدانشگاه هايمان داريم بايد واقعاً بگوييم كه علم       

انساني بسيار وابسته به  لوم اول اين كه ع:انساني وجود دارد دقيقه مثل فيزيك ، رياضيات و علوم  
يعني از يك نقطه تهران ما نقطه ديگر تهران ممكن است كه فرمول اجتماعي فرق . فرهنگ هستند

كند، ممكن است كه يك تغيير آهنگ از يك محله اي در تهران با يك طبقه اجتماعي خاص با        
جويان فوق ليسانسم در پژوهشي كه با يكي از دانش. محله ديگر در يك طبقه اجتماعي فرق كند    

 فرض كنيد قشر جديد دانشجويان دوره Intonation انجام مي دادم يافتيم كه با يك تغيير 
. كننداستفاده مي يا از  كشش آهنگ چطور Intonationليسانسي كه ما در دانشگاه داريم از 

ايي  ها استفاده مي كنند چه كاركردهconsonant  را كه در بعضي از sonorityيا درجه 
اين ها چيزهايي است كه در سخنراني جناب آقاي دكتر پاكتچي هم به اين ها  . از آن مي گيرند   

شناختي است كه  شناسي داريم جامعه شناختي زبان  كه ما در زبانهايي رويكردي ازيك. اشاره شد
ر شناسي د متأسفانه اين را مي خواهم عرض كنم خدمتتان كه متأسفانه در جامعه و آموزش زبان   

 مـا بـه جنبـه هـاي     MITايران به علت غلبه دادن نظريات بيش از حد مكانيكي چامـسكي و   
-شناسي مـي  اجتماعي و فرهنگي زبان نپرداختيم و غالب آن هايي كه فارغ التحصيل رشته زبان   

ـ   free شناسـي مـثالً فـرض كنيـد ايـن      زبـان ن آن اسـت كـه مـا در    اشوند منتهي همت ش

morpheme است يا . bound  morpheme  نمودار درختي فالن جمله يا اين كه 
در حالي كـه در جوامـع   . شناسي اين نيست   در حالي كه كل زبان. اي طور رسم مي شود   اش

شناسـي بايـد     اين گونه كار نمي كنند اما در خصوص آسيب شناسي زبـان اشناسي ر   ديگر زبان 
. شناسي چه ساير رشته ها نعرض كنم خدمتتان كه يك سري از اين ها مشترك است چه بين زبا

. به زور نمي توان اين كار را كرد . و شوق ذاتي بايد در پژوهشگر وجود داشته باشد  يكي شور
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به قول يك همكار كه مي گفت زماني كه در وزارت علوم مي بينيم كه بودجه پژوهشي را بيشتر 
  .ته باال ولي توليد علم كجاست بله بودجه رف. مي كنند عمالً ما توليد علمي در اين زمينه نداريم 

 بنـده  .يكي احساس مسئوليت در برابر آينده علم ، آينده كشور و آينده بشريت در آينه پـژوهش  
كنم يكي از ويژگي هاي كه يك محقق بايد داشته باشد اين است كه نبايد خود محـور       فكر مي 

از علمي ، نه حتي براي نياز مالي نه ني. يعني نبايد اين طور باشد كه براي نياز خود فكر كند. باشد
يكي از مشكالتي كـه بـه طـور    .  باالتر و بهتري را بايد ببيندبينشيك  . خود هم نبايد كار بكند    

انساني و علـوم   چون همه ما در حوزه علوم -عموم در زمينه هاي پژوهشي وجود دارد متأسفانه    
انساني  ن رشته هاي غير علوم دخيل كردن متخصصا -اعي هستيم مي توان اين حرف را زد   اجتم

 معموالً وقتي كه . استسطح كالن تصميم گيري براي بودجه هاي پژوهشي يا علوم اجتماعي، در
رويم آن جا كنيم در شوراي پژوهشي چند تا مهندس وجود دارند و وقتي هم كه مي     بررسي مي 

سركالس زبان ياد  و مي رويد فرهنگ لغتكنيد يك گرامر يك مي گويند كه شما كه كاري نمي
متأسـفانه يـك جنبـه    .  فرمول ياد مي دهـيم دانشجويانكنيم  كه به   مي را ما كار مهم   . مي دهيد 

ديگري كه به پژوهش آسيب مي رساند بروكراسي شديد اداري است يعني همه بزرگواران مـي     
و .  برونـد را بگيرند چقدر بايد از اين اتاق به آن اتـاق نامه اي دانند كه اگر قرار است امضاي    

معموالً محققان افرادي نيستند كه بخواهند دنبال اين كارها بروند و متأسفانه آدمي هم نيستند كـه    
حضور مبارك شما كه در حوزه پـژوهش بـه   . افرادي را داشته باشند كه دنبال اين كارها بروند 

مخصوصاً . ه شودطور كلي، نبايد اننظار داشته باشيم نتايج خلق الساعه از طرحهاي پژوهشي گرفت
شود ولي خـوب   معموالً منتهي كار به يك مقاله منتج مي.انساني و علوم اجتماعي  در حوزه علوم  

انساني و  در حوزه علوم. اين مقاله شبيه كارهايي است كه در كشورهاي ديگر هم انجام مي شود  
اها متأسفانه حضور مبارك شما كه از طرف ديگر در بعضي از ج.علوم اجتماعي اين گونه نيست 

. اين دو الزاماً يكـي نيـستند  . به معناي تدريس گرفتند تدريس را به معناي پژوهش و پژوهش را 
ممكن است يك استادي پژوهشگر خيلي خوبي باشد ولي در عين حال نتواند مدرس خوبي باشد 

شناسي و آموزش زبان هـاي خـارجي مـي تـوانم      اما آسيب شناسي در حوزه زبان . و بالعكس   
  . الب زير را عرض كنم مط

شناسي يعني واقعاً دانشجويي كه  فقدان هدفمندي اصيل از تحصيل ، تدريس و تحقيق در زبان  -
 چه معمايي دارد كه مي ؟ چه كار بكندداندشناسي درس بخواند واقعاً مي زبانخواهد براي دوره ب
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جملـه اي را  . برودش دنبالدر واقع چه گمشده اي دارد كه مي خواهد  . خواهد آن را حل كند    
مي گفت در بعضي از متون اسالمي اين مطلب آمـده  . عزيزي به من مي گفت خيلي جالب بود     

 گرفته به ا  واقعاً كسي كه مي خواهد فوق ليسانس بخواند يا دكتر" التحقيق رد الترديد"است كه
نس بگيـرد و  بايد تحقيق كند و فوق ليسارسيدن به يقين چه ترديد علمي رسيده است كه براي        

 به قـول  .ز بدهندپبا مدرك دانشگاهي نه اين اينكه فقط . بگيرد و بعد هم چنان ادامه بدهد  دكترا
بـه خـاطر   : دانشجويي كه من به او گفته بودم براي چه مي خواهي فوق ليسانس بخواني؟ گفت  

اي اين كـه  بر:  گفت .شناسي بخواني گفتم براي چه مي خواهي زبان. اين كه كالس بااليي دارد 
انگليـسي  . اگر به خاطر  اين است برو فوق ليسانس نقاشي بگير: گفتم . خب خيلي پرستيژ دارد   
  . مي خواهم بگويم صرف مدرك نبايد انگيزه باشد.بلد بودن هم نمي خواهد

 مقايسه با بودجه هاي ساير رشـته  در اني در حوزه هاي علوم انس نكته ديگر اختصاص بودجه  -
يك نكته اي را . نيست  قابل مالحظه ايي داروسازي دسي يا حتي پزشكي يا حتهاي فني و مهن

 سال پيش 12شناسي از فن تا علم در مجله نشر دانش حدود  آقاي دكتر حق شناس در مقاله زبان
 سال از 40گذشت بيش از حدود  بيان كردند و آن اين كه بعضي ها هنوز هم كه هنوز هست با     

ناسي در دانشگاه تهران هنوز خيلي ها فكر مـي كننـد آن چيـز كـه از      ش  آغاز اولين دوره زبان   
  .شناسي مورد نظر است يا ترجمه است يا آموزش زبان هاي خارجي زبان

اين ها در واقع كاربرد آن تئـوري هـا   . شناسي پايه هر دوتاي اين ها است  در حالي كه زبان   -
كنـيم بـراي ايـن كـه در      ا به آن ميمطلب بعدي كه من فقط اشاره اي  گذر .قلمداد مي شوند  

سخنراني مفيد و ارزشمند سرور مكرم ارجمند جناب آقاي دكتر پاكتچي بهره فراوان بـرديم آن     
مكانيكي فرض كردن پديده زبان و كمتر دخالت دادن جنبه هاي فرهنگي اجتماعي در بحث هاي 

ن فقط صرف مقداري واژه شناسي و مطالعات زبان هاي خارجي است و اين كه زبان ياد داد زبان
  ارتبـاط كالمـي  ن ها را مي دانند ولي نمي تواننـد خيلي از افراد اي. و ساختار و اين ها نيست  

  . برقرار كنند

شناسـي داريـم    يكي از مشكالتي ديگري كه در زمينه آسيب شناسي پژوهش در حيطه زبـان       -
انس ها و سمينارهاي خارجي دسترسي دشوار به آزمايشگاه ها ، مجالت و مجموعه مقاالت كنفر   

براي همه ما پيش آمده ، به خاطر يك دوست خارجي كه داريم ، مي تـوانيم مجموعـه       . است  
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تعمـيم   را  هـا مقاله از جايي بگيريم ولي اين ها موارد فردي است مواردي نيست كه بتوانيم آن    
 وزها س از دانشگاهمتأسفانه مشكلي كه داريم اين است كه غالب مديران پژوهشي بسياري    .دهيم

يعني همان طور كه اگر خبر بدهند كه بچه شما تب دارد ، يك دفعـه جلـسه        . پژوهشي ندارند 
 ": تا بتواند بچه اش را به بيمارستان برساند، وقتي كه استادي به او مي گويدرا رها كند كنفرانس

ن جوري دنبال كار را اي. اين احساس را ندارد " را مي خواهم وبايد از كانادا تهيه شودCDاين 
محقق به نظر بنده بايد اين طور باشد كه تا به او مي گويند كه اين مجموعه مقـاالت    . نمي گيرد 

نه ايـن كـه    كنفرانس را نداريم ، بالفاصله اگر هر كار واجبي دارد برود اين كار را انجام دهد   
متأسفانه از اين نمونـه هـا   . موكول كند به بعد تا اين كه بودجه اي برسد به فكرتان بخواهيم بود 

يك بحثي كه وجود دارد اين است كه هرچند كه بنده حركت ترجمه اي ايران را . بسيار ديديم 
شناسي و از جمله جناب آقاي استاد دكتر  گرامي مي داريم و از جمله ترجمه آثار كالسيك زبان

 برگرداندند و واقعاً اگـر  بلوم فيلد را به فارسي حق شناس تشكر كرد كه كتاب ادوارد ساپير و  
بزرگواران متن انگليسي اين كتاب ها را ديده باشند مي فهمند كه آقاي دكتر حق شناس با چه        

بازهم البته يك گريز مي زنم به سخنراني جناب آقـاي دكتـر     . ددناستادي اين كتاب را برگردان    
 را ترجمـه  زبـاني   پاكتچي كه البته آقاي دكتر حق شناس فقط به قول معروف آن ساختارهاي     

در واقع زبان حال آن . فرهنگي را ترجمه كردند هاي  betwneen the linesنكرده ، آن 
  intertextual ترجمه نشده و در واقع آن متنفقط . ها را ترجمه كردند نه زبان قال آن ها

ralation يـك    آن ها ترجمه شده من همه اين ها را قبول دارم ولي در بعضي جاها متأسفانه 
شگر كنند كه تصويري ديگر هم نشان داده و آن اين كه بعضي ها فكر مي     ين است ا بودن پژوه

بله . ي كار ااين به نظر من اول كار است نه منته. كه ما بعضي از آن ها را به فارسي ترجمه كنيم 
كار هاي تبراي محققيني كه انگليسي مي دانند از طريق آن ها بفهميم موضوع چيست ولي اين من       

اين ها بايـد  .  شوندكاربردي بايد  اين ها آثار كالسيك اند و. اين ها صاحب مكتب اند. نيست
بعد با ويژگي هاي فرهنگي   شوند واصالحبعضي جاها   شوند وتجزيه شوند ، خرد شوند و      ريز

اسـي  شن و اجتماعي جامعه ما تطبيق پيدا كنند و نهايتاً ادعا شود كه در روند توليد علم در زبان       
روي موضوعي در دوره دانشجويي كارشناس ارشد كار مي كردم و همـان  . كنيم  داريم كار مي  

به عنوان موقع يكي از دوستان به ما مي گفت كه اگر آقاي دكتر فالني بپذيرد من فالن كتاب را    
ترجمه  به فارسيساله ربه عنوان  را 1960 كتاب دهه 1960بود دهه . ترجمه كنمبه فارسي  رساله
گفتم االن كه تو انگليسي بلدي بهتره كه : گفت چطور . من به او گفتم اين كار خوبي نيست . كنم
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اين ارزشش . لو دو ورق حاشيه و نقد به آن كتاب  بزني  خودت چيزي به اين علم اضافه كني و
من دانـشجو  : گفتم براي چه ؟ گفت . كنم  مينگفت كه من ترجمه . بيشتر است تا ترجمه شود    

 آخـر تـرم و   گزارش تا از دانشجو ها و به عنوان 3د دارم هر فصل را مي دهم دست دو تا    زيا
شود خدمت مباركتان كه صرف ترجمه را نمي تـوانيم   عرض مي .نهايتاً من هم تزم را مي نويسم 

غايت علم بدانيم مخصوصاً در كشور ما در پي آن هستيم كه واقعاً علم توليد بكنيم يعنـي علـم     
  .م نه اين كه كپي برداري بكنيم سازي بكني

كنيم زبان شناساني كه انگليسي بلد هستيم داريم در اين كشور  يكي از مشكالتي كه ما فكر مي -
كنيم كه هركس دو كالس آموزشگاه زبان بيرون رفت خود را نه انگليسي دان بلكه زبان  فكر مي

 اگر شما زبان شناس هستيد ما گويندشناس فرض مي كند و جالب اين كه در بحث ها به ما مي 
ها زياد ديدم چه  بحث ديگري كه وجود دارد و من آن را در در دانشگاه. هم زبان شناس هستيم 

، متأسـفانه چـه اسـتاد و چـه     ساير دانشگاه هايي كه تدريس كردمدر دانشگاه خودمان چه در      
در كتـاب خانـه   من  .دشناسي به زبان اصلي دسترسي ندارن دانشجو به غالب آثار كالسيك زبان  

ايـن كتـاب مثـل    . وجود نداشت بلوم فيلد به زبان اصلي  languageچندين دانشگاه كتاب    
يه آقايان مراجع تقليد را به ملالبته من نمي خواهم رساله ع . يه يك مرجع تقليد است    ملرساله ع 

ز وضـع  بـدتر ا . زبان بلوم فيلد تشيبه كنم ولي اهميت آن را مي خواهم خدمتتان عـرض كـنم    
شناسي است يعني اگر شما االن در  هاي كالسيك ، وضع كتاب هاي روش تحقيق در زبان    كتاب

در بازار پيدا  شناسي را  تا كتاب خوب روش تحقيق مبتني بر زبان5بازار نگاه كنيد ما نمي توانيم 
   .كنيم

حسب نياز  رب الزم را علوم تنوعدر داخل كشور  اين است كه يكي از چيزهاي كه وجود دارد -
- من زماني بعضي از واحدهاي درسـي دوره .نددر درس هاي دوره فوق ليسانس و دكتري ندار  

 روي .دني كانادا، آمريكا و انگليس را نگاه مي كردم تفاوت جالبي داراهاي فوق ليسانس و دكتر
-مي  نيازهاي خودشان تعريفببقيه درس ها را برحس يك سري درس هاي اصلي متمركزند و   

 ظاهراً مثـل  .دوجود ندارانعطاف پذيري و روي آن ها متمركز مي شوند ولي متأسفانه اين         كنند
اين كه سازوكارها و مكانيسم هايي كه ما داريم، دانشجو بايد خيلي عالقه داشته باشـد تـا بـا         

متأسفانه كپي كاري هم . آن را به حدي برساند كه روي آن بتوان كار كرددرگير شود و موضوع  
من يك مورد اخير را عرض كنم . له هاي كارشناسي ارشد و دكتري فراوان وجود دارد    در رسا 
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همين هفته گذشته يك رساله فرهنگي . خدمتتان كه البته اين به زبان هاي خارجي مربوط مي شود
در ترجمه هاي قرآن ، ادعيه بايد خيلي دفت كـرد كتـابي را در نمايـشگاهي ديـدم كـه واژه           

imitation     تقليد به كار برد به مسئول روابـط عمـومي سـازمان تبليغـات كـه از         را براي
فرهنـگ  گفت مـا از  . كه چرا چنين عنواني را انتخاب كردند زنگ زدم   دانشجوهاي سابقم بود    

 religious  را به كار مـي برديـد يـا    adherence گفتم الاقل واژه .  چك كرديم لغت

adherenceورت ساده گرفتن امر با معتقدات افراد بازي به كار مي برديد چرا كه در ص   را
كنيم؛ يك نكته ديگري را عرض كنم آقاي دكتر كسرائيان استاد بنده   خـاطره اي را بـرايم          مي

تعريف مي كرد و مي گفت من دانشجويي داشتم كه خيلي دوست داشت در حـوزه مطالعـات        
تو . ت كه وارد اين كار شوي من به او گفتم كه پسرم هنوز زود اس  . اسالمي كار ترجمه بكند     

من مي خواهم اداي دين كنم به : گفت . ات قوي شود، بعد وارد اين كار بشو كن انگليسي تالش
ايشان در مورد پيامبر اسالم  يك مقاله را ترجمه كرده . ب بفرماييد گفت خُ . آموزه هاي اسالمي  

بعد ايشان نوشـته  . پ كرده بودندهمان مقاله را در سال هاي اول انقالب داده بود جايي چا       . بود
جزيه را ترجمه كرده بود : بود پيامبر اسالم رحمه اهللا للعالمين بود ايشان از كفار جزيه مي گرفت 

ransom    مييلون دالر به 2عوض به معناي پول زور است يعني بچه طرف را مي گرفتند و در 
ينه مسائل ديني تخصص ندارم اما گفتند من در زم آقاي دكتر مي.پدر و مادرش تحويل مي دادند

.  به قلم ايشان موفق شـدند خواستند در زمينه مسائل ديني تبليغات منفي كنندهر چه قدر كه مي  
ز خواهم در اين يك نكته اي را عرض كنم استفاده نكردن امي.  هم از خود ما گرفتندمدرك تازه

ـ ي در پرداختن به داده هاي دينيشناس روش هاي تحقيق زبان   در گـروه  .ز يـك معـضل اسـت   ني
شاهد رساله هايي بوديم كه بـا   شناسي دانشگاه تهران و آن اوايل در دانشگاه تربيت مدرس   زبان

موضوع هاي ديني آقايان دفاع مي كردند كه در همين زمينه به رساله فوق ليسانس مرحوم آقاي      
ان انگليسي دفاع كرده صالحي تحت عنوان ترجمه پذيري يا ترجمه ناپذيري قرآن مجيد كه به زب

شايد اگـر بـا   . بودند كه بعداً هم دانشگاه امام حسين چاپ كرد اشاره بكنم كه رساله خوبي بود  
 شود خيلي  گذاشتهبافتتئوري هاي امروزي نگاه كنيم چندان درخشان نباشد ولي اگر در همان 

كردنـد كـه   مـي  دانشگاه را ترغيب دانشجويان آقاي دكتر افخمي  . چيز خوب و درخشاني بود    
ر ه بود كه رساله دكتراي خود را ب فرصت مغتنمي براي بند.در اين زمينه ها كار كننددانشجويان  

اما بحثي كه وجود دارد ايـن اسـت كـه مـا ميـراث بـسيار        . داده هاي ديني نوشته بودم    مبناي  
اسـي كمتـر   شن ما متأسفانه جامعـه زبـان  ا. عاده غني از داده هاي ديني داريمارزشمندي ، فوق ال   
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بنده مي خواهم خدمتتان عرض كنم كه اگر ما با داده هاي . اعتنايي به اين داده هاي ديني ندارد     
شويم كه خيلي از تئوري شناسي بياييم، در آن صورت متوجه مي  ديني به طرف تئوري هاي زبان     
. سي را نفي كنيمشنا شود اين دقيقاً به اين معنا نيست كه ما علم زبان ها در همان لحظه اول رد مي

اما مي خواهم . كنم بلكه خيلي هم به آن تعلق خاطر دارم شناسي را نفي نمي بنده نه تنها علم زبان
شناسي مي پردازيم  اين نكته را خدمتتان عرض كنم كه ما وقتي كه با داده هاي ديني خود به زبان

شناسـي اضـافه    م زبانهم داده هاي ديني خود را توصيف كرديم هم از طرف ديگر به غناي عل       
يك خاطره اي عرض كنم از تابستان پارسال دانشجويي از دانشگاه فردوسي مشهد يك     .كنيم  مي

بار به من زنگ زد و گفت كه من دوست دارم شما به عنوان استاد مشاور يا استاد راهنماي من     
فني به يك اجماالً تل. گفتم مي خواهي روي چه چيزي كار كني ؟ گفت روي فالن موضوع. شويد

به . توافقي رسيديم او مي خواست بيايد كه من را ببيند گفتم من در سفر مشهد شما را مي بينم     
او گفتم بياييد يك كاري انجام دهيم گفت چه ؟ گفتم تو بيا اين كار را بكن كه برحسب مكتب    

speech act   theory )  performative utterance  (    ابتدا در آستين كه   

Oxford در آمريكا به عالوه شاخه هايي كه  ديويس و ديگران به آن اضافه كردنـد ،  لسرِ ِ  و 
  .را بررسي كند) ع(زيارت نامه حضرت امام رضا 

   .نه خيلي هم كار خيلي راحتي است: گفتم . آقاي دكتر خيلي كار مشكلي است:گفت

 دانشجويم گفت و را كاركرديم برايتان يك صفحه.  "افينا لنهدينهم سبلن ين جاهدواذوال": گفتم 
   گفت پس من چه كار كنم ؟. راحت مي توان زداآقاي دكتر پنبه اين كار ر

گفت اين جوري كه تئـوري  .در اين مرحله تئوري جديد بر مبناي اين داده ها مي دهي     :  گفتم  
   .كنم جديد درست مي

 قرار دهي و بگويي كه اين اصل كار علمي است نه اين كه يك تئوري را چارچوب نظري: گفتم 
البتـه  . تأييد شـد  كه زيات نامه حرم حضرت امام رضا مؤيد اين تئوري بودبه خاطر اين تئوري  

 به داده ها اين MITزيارت نامه حرم امام رضا خيلي باالتر از حدي است كه مؤيد تئوري هاي 
م يك چيزي به علم كني ، هكار ببرد و چون آن تئوري كم مي آورد حال به آن تئوري اضافه مي

كنم كه  من فكر مي. پيدا كرديمدر اين جا ده هاي ديني اخودت اضافه شده ، هم نگاه ديگري به د
شناسي وارد شويم مي توانيم بخشي از كارهاي انجام نـشده را انجـام    ما با اين نگاه به زبان    اگر
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ايان اسـاتيد كـه ديگـر    دهيم و يك مقداري از حالت مكانيكي بيرون بياييم و به قول يكي از آق  
 و شناسي به چند موضوع در آواشناسي ، سـاخت واژه و نحـو    رساله هاي ارشد و دكتري زبان     

اين در واقع رئوس مطـالبي  . مسائل ديگر پرداخته مي شودبه و د  شو   محدود نمي  جامعه شناسي 
  .بود كه متواضعانه خدمت بزرگواران تقديم شد

   :خانم دكتر حامدي

شناسي و حتي در كنفرانس ها و همايش ها اين سـخنراني هـا     شجويان رشته زبان  واقعاً تمام دان  
  تا3 سال معلم زبان بودم و ظاهراً 30تكرار شود، براي اين كه واقعاً خود من به عنوان كسي كه 

زبان را البته انگليسي را كامل و بقيه را در حد ناقص مي دانم ، مي دانم كه اين سـخنراني هـا    
 .شناسي است واهد بود براي معلمين زبان ، اساتيد زبان و كساني كه رشته شان زبانچقدر مفيد خ

چون واقعاً اين دو سخنراني جنبه هاي فرهنگي اجتماعي و ديگر اين كه بقيه رشته ها در خدمت 
   .محض رف وانساني و حتي علوم ص شناسي مي آيند حتي رياضيات و حتي علوم رشته زبان

   :انيآقاي دكتر فخر روح

تعريفي كه از زبان ارائه مي دهنـد زبـان را   در . كنم  البته اجازه دهيد من نكته اي را اضافه مي   
. كار مي بريم يعني همين زبان متعارفي كه به.محصور مي كنند در زباني كه انسان به كار مي برد

 باشيم كه شايسته اما اگر يك نگاه ديگري به پديده زبان داشته باشيم يعني نگاهي به زبان داشته       
مستحضر . مي توانيم مقداري وسيع تر بكنيم را در آن صورت تعريف زبان   ،  نگاه ديني ما هست   

مورچه اي به مورچه هاي : مورچه ها قرآن مي فرمايد  هستيد كه در داستان حضرت سليمان و     
ـ   ديگر مي گويد كه شما برويد داخل النه هايتان كه سليمان متوجه نمي  ليمان شود و حـضرت س

 مي خواهم اين نكته را .در اين داستان ما با مفهوم گسترده تري از زبان مواجه هستيم     .لبخند زد 
بعـضي   عرض كنم خدمتتان كه ما اگر بخواهيم به آن ميراث ديني و غني خود نگـاه بكنـيم در         

   و واج شناسی سـاخت واژه  نمي گـويم كـه   . تعاريف اصلي هم مي توانيم تجديد نظر بكنيم 
 در آن صورت .ولي به هر حال آن ديدگاه هاي اساسي ما را مي تواند تغيير دهد  . شود  ض مي عو

شناسي و نقد ادبي و ادبيات فاصله بگـذاريم چـون در آن    هست كه ديگر نمي توانيم ميان زبان       
رود به كار ميبراي مقاصد ديني كنيم مي بينيم كه در سطحي كه زبان  صورت وقتي كه نگاه مي    

يعني در واقع . شود از زبان ادبيات ، شعر و موسيقي و تمام جنبه هاي ديگر  آميزه اي مياين زبان
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كنيم و هم تصوير كلي از آن  ي به آن نگاه مينقش گرايما همان طور كه آقاي دكتر فرمودند هم    
در بعضي جاها واقعاً .  به دانشجو ياد دهيم ساخت واژه من مخالف اين نيستم كه ما     .مي گيريم 

 را حتماً بايد به دانشجو ياد داد ، نحو را بايد ياد داد واج شناسي را ياد داد ،  ساخت واژهيد با
شناسي ما بعد از چهل سال در ايران فقط به اين موضوعات و  اما محصور كردن آموزه هاي زبان

عرض كنم كه همين شـايد دو  . مي آوردننپرداختن به موضوعات ديگر چيزي براي ما به وجود    
هـاي آمريكـا    دانشگاهيكي از از  Carrol  Rafel  خانمس فوق ليسانرساله به ه هفته پيش س

. شناختي مرثيه محتشم كاشاني گذاشـت    روي جنبه هاي زيبا شناختي و زبان    برخورد كردم كه  
تاسـف كـردم كـه چـرا در     اظهـار   بود يعني وقتي من اين را خواندم واقعاً خوبيواقعاً رساله  

كنم مـا داراي   خل ما راجع به محتشم اين كار انجام نشد يعني اين كه عرض ميي دا ادانشگاهه
شناختي مان استفاده  اي هستيم اگر ما از اين عناصر زبان غناي فرهنگي و غناي زباني خيلي قوي    

كنيم و به اين داده هايمان بپردازيم ، همان داده ها را توصيف كرديم و هم تئوري هـا را جلـو          
  .برديم 

   :پاكتچيدكتر 

اش مـسأله   شود يكي از اصـلي تـرين مبـاني    كنم دقيقاً آن چه كه به فرهنگ مربوط مي     فكر مي 
 تقابل خود و ديگر عمدتاً فرهنگ هاي  other.  وego بحث .هاي خود و ديگر استتفاوت

در تقابل با فرهنگ هاي جهاني كه تقابل خود و ديگرش در غالب انسان . بومي را شكل مي دهد
بنابراين ما در واقع اگر جهاني شدن را به اين معنا بگيريم كه مطلقاً تقابل هاي . انسان است و غير

خود و ديگر از بين بروند و همه مردم دنيا خود را خود به حساب بياورند و ديگر را كـسي بـه    
ن ها در آن صورت بايد بگويم كه اين مسأله اآل  مثالً مريخي.حساب بياورند كه غير زميني است     

اگر منظور از جهاني شدن  و. هم وجود دارد و چيزي نيست كه قرار باشد در آينده اتفاق بيافتد    
اين باشد كه مردمي كه روي زمين زندگي مي كنند فرهنگ هاي بومي خود را داشته باشند و در 
عين حال به يك سلسله راهكارهاي بين فرهنگي دست پيدا بكنند كه بتوانند ارتباط مناسب تري   

اهم برقرار كنند بايد عرض كنم كه اين مسأله نه تنها به اضمحالل فرهنگ هـاي بـومي منجـر         ب
شود كه در اين ديالوگي كه بين فرهنگ ها به وجود مي آيد فرهنگ  شود بلكه اتفاقاً باعث مي نمي

ها بعضي از ويژگي هاي خودشان را بهتر بشناسند و ارزش هاي فرهنگي خود را بهتر بشناسند و 
ن ، آلمان االن ، روسيه االن به عنوان نمونه شما در فرانسه اال.  آن تأكيد بيشتري داشته باشندروي
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كه نسبت به بعضي از ويژگي هاي فرهنگي چنـين  مي بينيد  خود آگاهي  يوحتي ايران االن نوع   
 عالقه مند بودنـد كـه   همهشگفتي تمام  چهل سال پيش با. ديديدنمي پيش چيزي را چهل سال    

اي ديگري را قالب بكنند ولي به محض اينكه شرايط به نحوي پيش رفت كه ديالوگ جدي الگوه
 مي بينيد كه ما با يك نوع بازگشت به خويشتن مواجه هستيم كه همـين االن  ،علمي تر شد تر و 

شـناختي را   جناب استاد فخر روحاني راجع به اين صحبت مي كنند كه چرا ما الگوهاي زبـان        
 سال قبل از هيچ استادي 30ومي خود به كار نگيريم در حالي كه مطمئناً شما   راجعه به مسائل ب   

بنابراين اين از . ي را نمي شنيديد و ما اصالً در موضع چنين ديالوگي قرار نداشتيم تروچنين ضر
آن مواردي است كه ما با يك بازخورد منفي مواجه هستيم يعني به همان اندازه كه جامع جهاني  

ت اين كه در واقع روابط بينا فرهنگي جدي تر و قوي تر و مداوم تري باشد ، به مي رود به سم
همان اندازه خود اين مسأله بر مي گردد و روابط درون فرهنگي را مستحكم تر مي كند و باعث 

شود با اين حال در اين ميان ممكن است جابجايي هاي زيـادي صـورت       خود آگاهي بيشتر مي   
عي است به هرحال هركدام از اين فرهنگ ها ممكن است عالقه پيدا كنند اين خيلي طبي. بپذيرد 

. كه همديگر را بشناسند ، آن خانم آمريكايي عالقه مند شده است كه محتشم كاشاني را بشناسد 
چطور ممكن بود كه حتي مستشرقين دوره هاي قبلي كه اصالً موضوع مطالعه شان شرق بود هيچ 

به هرحـال ،  .  مي كردندبسنده كليات به ريز وارد نمي شدند و  وقت در موضوعاتي تا اين حد     
 پديده جهاني شدن باشد ، مستقيماً خود جهاني شدن پديده اي نيست كه منجر ازاگر سؤال شما    

چون اصالً فرهنگ در درون خودش تا زماني وجود دارد . شود به يكساني فرهنگي در سراسر دنيا
 تنوع زدايي صورت بپذيرد و افراد مانند  و تنوع حذف شودبه محض اينكه. كه تنوع وجود دارد  

طبيعت استفاده بكنم، چون ما  همديگر رفتار كنند در آن صورت اگر من از آن اصطالح فرهنگ و
گ زدايي صـورت  نمي رويم به سمت خودكار شدگي واكنش ها، در آن صورت به تدريج فره     

بنابراين تنها چيزي كه مي تواند به . ديگر گ نمي گيرد نه جايگزين شدن يك فرهنگ به جاي فره
عنوان امر نگران كننده وجود داشته باشد اين است كه جامعه اي مثل جامعه ايران در اين روابط 

هاي خود را آن طور كه هـست بـشناسد و    بين فرهنگي كه در جامعه جهاني شده نتواند ويژگي   
دست بدهد در آن صورت اين امكان را بيني و حقارت به او  اگر احساس خود كمي. معرفي كند

 در گذشته .وام بگيرداز ديگران هاي بومي خودش را از دست بدهد و  دارد كه بعضي از ويژگي 
 جهاني بهبه نظر من اين مستقيماً . افتد هم اين اتفاق بارها و بارها افتاده در آينده هم اين اتفاق مي



 ٤٠

شود كه اميـدواريم مـا هرگـز      مربوط مياين به ضعف فرهنگي يك ملت. شود   مرتبط نمي  نشد
  . دچارش نباشيم و نشويم

   :آقاي دكتر فخرروحاني

كنيم كـه   گيريم حس مي در چالش فرهنگي قرار ميكه وقتي معموال شود خدمت شما  عرض مي 
 سال پـيش يـك محقـق آلمـاني     30فرض بفرماييد كه شما مثالً . يك ميراث قوي از قبل داريم   

االن من موارد متعددي . ين طور نيست ن اند كه به آلماني بنويسد ولي اال ك  مقاالتش را سعي مي   
تواننـد   هايشان خـوب هـم نمـي    شناسم، كه هر چند انگليسي زبان نيستند و هرچند بعضي    را مي 

بنده در كنفرانسي در . نويسند انگليسي حرف بزنند ولي جالب است كه مقاالتشان را انگليسي مي 
از . گفت خواند، من كه نفهميدم او چه مي خانمي از كشور كُره مقاله ميجايي شركت كرده بودم، 

ي دانشگاه كمبريج بود سؤال كـردم كـه   سخانم بغل دستي خودم كه دانشجوي دكتراي زبان شنا  
من هم همان :  او گفت.فهمي به من بگو گويد تو اگر مي اي چه مي  اين خانم كرهممفه من كه نمي
 آن متن كاملبعد من نوشتم كه بهتر است كه منتظر شويم كه . فهميد يم كه شما م   مفه  اندازه مي 

ها يك آقاي آلماني را مـن ديـده بـودم كـه ايـشان       حتي همين.  شودپچا مجموعه مقاالت در  
داد  اش را به انگليسي ارائه مي اش زبان و ادبيات روسي بود، خودش آلماني بود و سخنراني رشته

 : گفت.گير كرده بودبه انگليسي در مقالة خودش ن تلفظ يك لغت ويبو جالب اين بود كه پاي تر
Excuse me" "به صـحبت  را باز كرد تا تلفظ آن را چك كرد و بعد فرهنگ لغت  ِ و بعد

 در نظر بگيريد اگر در .جا يك بحث فرهنگي وجود دارد و يك بحث زباني  اين.  داد ادامهكردن  
نويسند به اين معنا نيست كه از فـضاي   گليسي ميها خيلي از متخصصين به ان     بعضي از فرهنگ  

ول كنند بلكه به خاطر كارايي زبان انگليسي است كه احساس  دخواهند ع   فرهنگي خودشان مي  
 ولي مقالة خود را بـه  ندهنگ و معتقدات خود پايبندريعني به ف. گليسي بنويسندنكنند بايد به ا   مي

اگر به جاي انگليسي فرانسه در . نيا مطرح استچون امروزه انگليسي در د    . نويسند  انگليسي مي 
  .  را به زبان فرانسه بنويسيمبمبگيرم چون بايد مطال دنيا مطرح بود بنده هم مجبور بودم فرانسه ياد

    . مه يافتت به صرف نهار و پذيرايي خا14جلسه رأس ساعت 
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