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  مقدمة مترجم

ناسـي  ش  انسان ةهاي اصلي حوز   شناختي در حكم يكي از زيرشاخه      شناسي زبان  انسان
گيـري ايـن حـوزه در اوايـل          در كشور زادگاهش يعني اياالت متحده از بدو شـكل         
شناســي،  باســتان(هــاي ديگــر  قــرن مــيالدي گذشــته همــواره دوشــادوش زيرشــاخه

امـا  . شـده اسـت   تدريس و تحقيق مي ) شناسي فيزيكي  شناسي فرهنگي و انسان    انسان
 ما هاي كشور  دانشگاه ي در شناس هاي انسان  تدريس و تحقيق در اين حوزه در گروه       

رسد يكي از داليل آن      به نظر مي  . يا بسيار اندك بوده است    و  يا تاكنون انجام نشده     
 مترجم كتاب حاضر بـه      رو  ايناز  . معرفي نشدن اين حوزه يا كمبود منابع بوده است        

 پيشنهاد داد كـه كتـابي را در         )سمت(  مطالعه و تدوين   سازمان اجتماعي    علوم گروه
اين پيشنهاد پذيرفتـه شـد و از     .  آن گروه ترجمه كند    اين زمينه براي چاپ و نشر در      

روه گــاي اســت توجـه   رشـته  اي ميــان شــناختي حـوزه  شناســي زبـان  آنجـا كــه انـسان  
 قاي دكتر مهدي احمديآ و وضوع معطوف گرديدم نيز به اين »سمت«شناسي  زبان

 خـارج از    هـاي   انـشگاه دشناسي در    هاي آموزشي انسان   دست به كار مكاتبه با گروه     
سـرانجام  . هاي موجود در اين حوزه شدند       كتاب ةها دربار كشور و نظرخواهي از آن    

هم اهم مباحـث    و   زيرا هم جديد است      ،كتاب حاضر براي ترجمه مناسب ديده شد      
 ايــن كتــاب بــراي ةاميــد اســت ترجمــ. دهــد مطــرح در ايــن حــوزه را پوشــش مــي

 علـوم اجتمـاعي و نيـز        ةهاي مـرتبط در حـوز      شناسي و رشته    انسان ةدانشجويان رشت 
  .شناسي مفيد و مؤثر باشد  زبانةي دانشجويان رشتبرا

 حاضـر آخـرين مراحـل را        رجمـة ت هنگامي كـه      كه استاين نكته الزم     كرذ
 جديد يـك    ةدر نسخ .  كتاب اصلي به بازار آمد     2017 ةگذراند نسخ  براي چاپ مي  
 به كتـاب اضـافه      »بودن چندوجهي و،  اشاره هاي زبان،  ها اشاره و ايما«فصل با عنوان    
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تـصميم  ،  رو  ايـن  از. شـد  هـا ديـده مـي      ود و اندك تغييراتي نيز در داخل فصل       شده ب 
  برخـي   اما برگـردان   ،كه برگردان فصل جديد به متن ترجمه افزوده شود        گرفته شد   

 سـطر بـه سـطر مـتن         ة كه مستلزم صرف وقت بيشتر و مقابلـ        ،ها تغييرات داخل فصل  
  . به چاپ بعدي كتاب موكول گردد،باشد مي

 اينجا الزم است به آن اشاره كـنم ايـن اسـت كـه بنـا بـه         ديگري كه در   ةنكت
 كتاب چندين كلمـه را كـه كـاربرد آنهـا در             دهمدر فصل    مترجم   »سمت«مقررات  

شد با كلمات ديگري     متن مغاير با شئونات اخالقي و هنجارهاي فرهنگي دانسته مي         
شجو كه در همان فـصل      همچنين چند سطر از گفتگوي بين چند دان       . جايگزين كرد 

 آن تغييـر    ة از كمرون نقل شده است حـذف گرديـد و چنـد كلمـ              274 ةو در صفح  
ها هيچ خللي به مـتن و مفـاهيم آن فـصل             خوشبختانه اين حذف و جايگزيني     .يافت

  .وارد نياورده است
 و حوصـله  و صـبر  با كه ،احمديمهدي   دكتر آقاي از دانم مي الزم پايان در

 مـدير  از و ،كردنـد  صـرف  را خـود  وقـت  حاضـر  كتـاب  انتخاب رايب فراوان دقت
 بـراي  كه،  »سمت«سازمان   اندركاران دست و مديران ساير و اجتماعي گروه محترم
 صــميمانه ،نكردنــد دريــغ همكــاري گونــه هــيچ از كتــاب ايــن بهتــر هرچــه چــاپ

  .كنم سپاسگزاري
  كيا رضا مقدم

  دانشيار دانشگاه تهران
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پيشگفتار

شود  هاي اجتماعيِ زندگي روزمره به كار برده مي        گونه كه در بافت    ان آن مطالعة زب 
اي  شناختي در مقام رشته    شناسي زبان  انسان. برانگيز است  نهايت چالش  جذاب اما بي  

هـدف  . آورد علمي مفاهيم و ابزارهايي را براي رويارويي با اين چـالش فـراهم مـي              
م بر اصول و رويكردهـاي اصـلي        من در اين كتاب به دست دادن درآمدي قابل فه         

تافتـة   آنكـه بخـواهم تـشريك مـساعي درهـم           بـي  ،شـناختي اسـت     زبان شناسي انسان
اين كتاب به هر انـدازه كـه        . سازي كنم  دانشمندان اين حوزه را بيش از اندازه ساده       

در دستيابي به اين مقصود توفيق يافته باشـد، نـه تنهـا بـراي دانـشجويان تحـصيالت                   
شناسـي   جويان دورة كارشناسي كـه بـراي بـار اول بـه مطالعـة انـسان         تكميلي و دانش  

 و اشـتياقم را بـه ايـن          منـدم تـا دلبـستگي       و من بسيار عالقه   (پردازند   شناختي مي  زبان
بلكه براي تمامي خوانندگان ديگري نيز كه ممكن اسـت          ) حوزه به آنها منتقل كنم    

ايـن دسـته از   . دمند خواهـد بـود  مند باشند سو عالقه» زبان زنده«به داليل مختلف به   
شناسـان   گيـرد، از جملـه انـسان       هاي مختلفـي را دربـر مـي        خوانندگان احتماالً گروه  

شناسان، يا دانشمندان علوم سياسي كه در تحقيقات خود چندان بـه             فرهنگي، جامعه 
همچنـين اميـدوارم كتـاب    .  اما از توجه بـه آن سـود خواهنـد بـرد            ،اند زبان نپرداخته 

شناساني سودمند باشـد كـه پـيش از ايـن آثارشـان مـاهيتي فنّـي و                   ي زبان حاضر برا 
 1هـاي واقعـيِ عمـل زبـاني        اند توجه خـود را بـه نمونـه          اما مايل  ،انتزاعي داشته است  

معطوف كنند و سرانجام، اميدوارم كتاب حاضر خوشايند همة كساني باشد كـه بـه               
و تعامالت اجتمـاعي و  نقش محوري زبان در شكل بخشيدن به هنجارهاي فرهنگي  

  .نمايان ساختن آنها كنجكاوي ذاتي دارند
                                                                                                                             
1. linguistic practice 
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شـناختي يكـي از چهـار حـوزة سـنتي        شناسـي زبـان    در اياالت متحده، انـسان    
، )يـا فيزيكـي   (شـناختي    شناسـيِ زيـست    شناسـي، انـسان    باسـتان : شناسـي اسـت    انسان
 بـيش   هنگامي كه فرانس بـوآس    . شناختي شناسي زبان  شناسي فرهنگي و انسان    انسان

شناسـي در ايـاالت متحـده بـود، اكثـر       از صد سال پيش در پي تأسيس رشـتة انـسان    
ديدند و اغلب در بيش از يكي         شناسان در تمامي اين چهار حوزه آموزش مي        انسان

اما با تخصصي شـدن بـيش از پـيشِ          . ها تحقيقاتي هم انجام داده بودند      از اين حوزه  
يكي از اهـداف    . تر شد   رنگ  خصص كم پژوهي در قرن گذشته، اين وسعت ت       دانش

  هـاي ديگـر،     شناسـانِ زيرحـوزه    اصلي من از نوشتن اين كتاب اين اسـت كـه انـسان            
شناسي  جانبه در انسان شناسان فرهنگي را در مورد مزاياي آموزش همه ويژه انسان  به

هرچـه باشـد بخـش      . خودشان متقاعـد كـنم    » اصلي«شناختي در كنار زيرحوزة      زبان
ــده ــسان  ز دادهاي ا عم ــه ان ــايي ك ــي   ه ــان فرهنگ ــشگران  (شناس ــسياري از پژوه و ب
شـناختي   شناسان زبان  انسان. كنند ماهيت زباني دارد    گردآوري مي ) هاي ديگر  حوزه

اي  ها را نبايـد پنجـره      اند كه اين داده    استدالل كرده ) 22: 1986 1براي نمونه، بريگز  (
توانـد بـه حقـايق يـا          مـي  شفاف دانست كه پژوهـشگر بـا نگـاه كـردن از پـشت آن              

هــا بــراي  هــا و ديگــر منــابع گــردآوري داده ، بلكــه مــصاحبهيابــداطالعــات دســت 
دانشمندان علوم اجتماعي را بايد رويدادهايي ارتباطي دانست كه در آنها معاني بـه              

اميـد مـن    . آميزند  هاي مختلف با هم درمي     شوند و در بافت    طور مشترك ساخته مي   
 فـراهم آورد     هـايي از تحليـل      ابزارهايي سودمند و نمونـه     حاضر كتاب اين است كه  

اعمــال مختلــف از  هــاي گونــاگون پژوهــشگران در بــه دســت دادن تحليــلبــه كــه 
  .رسانداجتماعي و زباني ياري 

 گـاه اختيـاري   گذاري و طبيعت      نام بارةدر اينجا الزم است چند نكته را هم در        
 همــةاي علمــي در   حكــم رشــتهشناســي در انــسان. هــا متــذكر شــوم رشــته مــرز ميــان
گـاهي  . شود  كشورهاي دنيا تدريس نمي    ةهاي اياالت متحده و مطمئناً در هم       دانشگاه

شـناس در    انـسان  گيـرد و در مـواردي      شناسـي قـرار مـي       جامعـه  اين رشته زيرمجموعة  
. كند شناسي تربيتي كار مي    هاي آموزشي ديگري از علوم سياسي گرفته تا روان         گروه

                                                                                                                             
1. Briggs 
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شناسي بيشتر محدود بـه      هاي انسان  هرشتشناختي در مقام يكي از زير       زبان شناسي انسان
اي مـستقل بـه حـساب        رشـته زيراياالت متحده است و در كشورهاي ديگر به نـدرت           

 شـناختي آن  شناسـي زبـان   ي انـسان بنيـاد با وجود اين، مضامين و رويكردهاي    . آيد مي
هـاي پيـشرو     مقدم پژوهشگونه كه در كتاب حاضر معرفي شده است عموماً در خط         

 بـه   در آن اي كه تحقيـق مـورد نظـر          هاي مختلف قرار دارد، حتي اگر حوزه       در حوزه 
بـراي مثـال، در   .  نداشـته باشـد  »شناختي شناسي زبان انسان« است برچسب   انجام رسيده 

اي رايـج شـده و معـرف         طـور فزاينـده      به 1»شناختي نگاري زبان  مردم«بريتانيا اصطالح   
از زبان توصـيف     ،شناختي زبان شناسان  مانند انسان  ،ار دانشمنداني است كه   كارها و آث  

  از هاي برخي  پژوهش). 2008 2كريس: مقايسه كنيد با  (دهند   نگارانه به دست مي    مردم
 نـه در    شناسـي دارنـد،     در زبـان   مـدرك دكتـري       معمـوالً  شناسانِ زبـان نيـز كـه       جامعه
بــسيار بــه ) اســتثنا هــم وجــود داردهرچنــد مــوارد (شناســي  شناســي يــا جامعــه انــسان

افـزون بـر آن، خـود       . دهـم  كه من در ايـن كتـاب شـرح مـي          اند    نزديكرويكردهايي  
شـناختي،   شناسـي انـسان     از عنـاويني چـون زبـان       گـاهي شناختي هم    شناسان زبان  انسان
 اسـتفاده   شان براي توصيف كارهاي   3»سياسي -انساني«شناسيِ   ، يا زبان  شناسي قومي   زبان
هاي مرتبط ديگـر     هحوز آثار مهم و مناسبي را در        ،پژوهشگراند، و بسياري از     كنن مي

 فـن (سياسي، تحليل گفتمان، سخنوري    -شناسيِ اجتماعي  همچون كاربردشناسي، زبان  
، 2003، 1997 4دورانتـي (كننـد    شناسي خلق مـي    شناسي كاربردي يا ارتباط    ، زبان )بيان

نيـز   از آثار بسياري از ايـن دانـشمندان و           در اين كتاب  ). 1996 5در دست چاپ؛ زنتال   
شناسـي    سنت انـسان   ةاينكه خود را پرورد    با. ام  ههاي ديگر بهره برد    پژوهشگران حوزه 

 مبنـي بـر اتخـاذ   ) 2008 (6خواسـتة مـري بـاكلتز و كيـرا هـال           ابـ دانم،   شناختي مي  زبان
  زنـدگيِ   هـاي اجتمـاعيِ     كـاربرد زبـان در بافـت       ة به مطالعـ   »همه موارد فوق  «رويكرد 

اي نـه تنهـا چيـزي از دسـت           رشـته ورود به بحث فرا   به باور من با     . همسو هستم واقعي  
  . آوريم دهيم بلكه چيزهاي زيادي به دست مي نمي

                                                                                                                             
1. linguistic ethnography 
2. Creese 
3. anthropolitical  
4. Duranti 
5. Zentella 
6. Mary Bucholtz and Kira Hall 
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هـاي    ايـن حـوزه   ة زبـان در همـ     ةشـده دربـار    همان اندازه كـه تحقيقـات انجـام       
 ويكرد ديگـري   را از ر   تأييدمرويكرد مورد   تا  كوشم   دانم، مي  مختلف را ارزشمند مي   

اي انتزاعي از قواعد دستوريِ مستقل از هر نـوع            كه زبان را صرفاً مجموعه     متمايز كنم 
 مربـوط بـه آن كـه        شناختي   زبان هاي بينشساخت زبان و    . داند تعامل زبانيِ واقعي مي   

 پـيش بـر   ة فرديناند دوسوسور و سپس نوآم چامـسكي از چنـد دهـ         ءپس از تسلط آرا   
انـد،    اندازه مهم  شناختي بي  شناسان زبان   انسان اكثر براي   ند آمد شناسي پديد   زبان ةحوز

شناسي، اكنون داليل بيـشتري وجـود دارد          چامسكي بر زبان   ء آرا اما با تضعيف سلطة   
كه كاربرد زبـان را شـكلي از كـنش اجتمـاعي        (شده در اين كتاب      كه رويكرد مطرح  

 مكملي براي آن باشد يـا       در حكم رويكردي جايگزين معرفي شود تا بتواند       ) داند مي
 ، آرمـاني  در شـرايط  . دگـرد ديـدگاه چامـسكي بـه زبـان          سازي مجـدد   موجب مفهوم 

 از  تواننـد    مـي  داننـد  دانشمنداني كه كاربردهاي زباني را شكلي از كنش اجتماعي مـي          
ه  چامـسكي بـ     به ساخت زبان كه در چـارچوب نظريـة         هاي مربوط  ارزشمندترين يافته 

 زبـاني در    اعمـال گيـري    النـه  چگـونگي    د و در عين حـال بـه        بهره ببرن  اند  دست آمده 
ايـن كـاري    . دقيق نشان دهند   هاي اجتماعي توجه    و هويت   مراتب ي از سلسله  ياه شبكه
 خاطرنـشان كـرده اسـت       1طـور كـه مايكـل سيلورسـتاين         است و همـان    برانگيز  چالش

اري د مـشابه احـساس شـخص در موقعيـت خنـده         «تواند به احساسي منجر شود كه        مي
است كه يك پايش روي اسكله و پاي ديگرش داخل قايق اسـت و در همـان هنگـام           

). 275: 2006 (»گـردد   با شتاب به سوي دريا بازمي استموجي هم كه به ساحل آمده  
 :گويد سيلورستاين در ادامه مي

  استعاري مهم در اينجا اين است كه نيروي بدني زيادي الزم است كه فـرد سـر                 ةنكت
 رمزگـاني سـاختمند   ة در حالتي كه يك پايش محكم در زبان بـه منزلـ    ،اندپا باقي بم  

هـاي مختلـف زنـدگيِ     قرار دارد و پاي ديگرش در زبان در حكم ابزار انتقـال شـيوه             
تاريخيِ نوظهـور    -ساختارهاي اجتماعي  هاي انساني و كالن    فرهنگيِ گروه  -اجتماعي

  .)275: 2006( هاي مختلف آنها در ابعاد و اندازه
شناختي، و   هاي نظري، ابزارهاي روش    بينشدف كتاب حاضر فراهم آوردن      ه
خواهند در چنين وضعيتي سـر پـا         نگاري براي كساني است كه مي      مردم از   ييها نمونه

                                                                                                                             
1. Michael Silverstein 
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ش نگـاه    ا اند به زبان هم از منظر الگوهاي دسـتوري         يعني كساني كه مايل   (باقي بمانند   
  ).كند ندگي اجتماعي ايفا ميدادن به ز كنند هم از منظر نقشي كه در شكل

هاي  برخي پرسش: زبان«در بخش اول،  . از سه بخش تشكيل شده استزبان زنده
 دربارة تصور ممكـن از كـاربرد زبـان و مطالعـة آن در حكـم شـكلي از كـنش                      ،»بنيادي

آكنـده از جامعـة   حيـات  «در فـصل مقـدماتي ايـن بخـش،         . اجتماعي توضيح خواهم داد   
هاي  شوند كه براي خوانندگان هنگام خواندن فصل       مهم معرفي مي   چهار اصطالح    ،»زبان

، بـودن  چندنقـشي (از ايـن چهـار اصـطالح        . گاه عمـل خواهنـد كـرد       بعدي همچون تكيه  
 منظـور   مختلـف بـه    هاي اجتمـاعي   توان در بافت   مي) اشارتگري، و    عمل ،هاي زباني  باور

هـا،    دوم، ايمـا و اشـاره      فـصل    .بـرد  بهـره  زبـان  كـاركرد  از تـري  عميق درك به دستيابي
 فراينـد «وم، س فصل  .بودن از نسخة جديد اضافه شده است       هاي اشاره، و چندوجهي     زبان

كـه  اختصاص دارد   هاي مختلفي     شيوهبه توصيف    ،»شناختي شناسي زبان  تحقيق در انسان  
در آن گيرنـد و   هـاي خـود بـه كـار مـي         شناختي براي انجـام پـژوهش      شناسان زبان  انسان

اهاي عملـي و اخالقـيِ پـيش روي پژوهـشگران بـه هنگـام مطالعـة زبـان در                    برخي تنگن 
فراگيـري زبـان و   «م، چهـار فـصل   . شود  گذاشته مي هاي زندگي واقعي به بحث       موقعيت
شـناختي چگونـه نحـوة فراگيـري         شناسـان زبـان    دهد كـه انـسان      نشان مي  ،»پذيري جامعه
زمـان بـا      ايـن فراگيـري هـم     كننـد كـه       اول از سوي كودكـان را مطالعـه مـي         ) هاي(زبان

از چنـين   . هـاي فرهنگـي اسـت      پـذيري و سـازگار شـدن آنهـا بـا اعمـال و روش               جامعه
تـوان در مطالعـة       مـي  ،دانـد  تافته مـي   برداشتي از اعمال زباني و فرهنگي كه آنها را درهم         

اي جديـد نيـز       هاي اجتماعي يا حرفـه      سازگاري زباني نوجوانان و بزرگساالن با موقعيت      
زبـان، انديـشه، و     « بخش اول كتاب اسـت،       از كه آخرين فصل     پنجمدر فصل   . ردبهره ب 

و برخـي مجـادالت   » ورف -فرضـية سـاپير  «، اصول بنيـادي فرضـية موسـوم بـه        »فرهنگ
  . شود مربوط به آن و چگونگي ربط زبان به انديشه و فرهنگ بررسي مي

 ،»سندگانيـ جوامع گويندگان، شنوندگان، خوانندگان و نو     «بخش دوم كتاب،    
را مختلـف   هـاي اجتمـاعي و زبـاني         گروهمبناي   تا   رود  راتر مي مباحث بنيادي ف  اين  از  

ــد ــان «، شــشمفــصل . بررســي كن ــع كــاربران زب ــ« مفهــوم ،»جوام ــاريةجامع  و » گفت
 مفهـوم   ةكند و بـا بحـث دربـار         اين موضوع را معرفي مي     ة موجود دربار   پژوهي دانش
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چنــدزبانگي و «، هفــتمفــصل . يابــد  مــيتمــه خا» عمــلةجامعــ«  و ارزشــمندجـايگزين 
دهـد تـا اهميـت توجـه بـه           ايـن جوامـع را در بـستري جهـاني قـرار مـي             ،  »شدن جهاني

هـاي زبـاني و اجتمـاعي در          فعاليت دربارةچندزبانگيِ افراد و جوامع را هنگام تحقيق        
 از اهميت توجه    ،»هاي نوشتاري  فعاليت«تم،  شفصل ه . هر جايي از جهان آشكار سازد     

شناسـان   بـسياري از انـسان    . كنـد   سواد و زبان گفتـاري دفـاع مـي         ةتافت به طبيعت درهم  
هـاي نوشـتاري      فعاليـت  مطالعـة كنند، اما    شناختي فقط بر زبان گفتاري تمركز مي       زبان

ي و  منـد  كـنش، كـنش   «هـم،   نفصل  . تواند روشنگر باشد    مي كالميهمراه با تعامالت    
 دوم كتاب است از رويكردهاي مختلف        كه آخرين فصل از بخش     ،»برساخت جوامع 

دارد و اهميت ايـن مـضامين را         مندي پرده برمي   نگارانه به كنش و كنش     نظري و مردم  
  . گذارد گيري جوامع زباني و اجتماعي به بحث مي در درك چگونگي شكل
 ضـمن بررسـي     ،»گذاري اجتمـاعي   زبان، قدرت، و تفاوت   «بخش آخر كتاب،    

و نـابرابري اجتمـاعي و زبـاني در برخـي جوامـع، بحـث               گذاري   ابعاد مختلف تفاوت  
زبــان و «هــم، ددر فــصل . كنــد تــر بررســي مــي گيــري جوامــع واقعــي را عميــق شــكل
گفـتن زنـان و مـردان          سـخن  هـاي   دربارة شـيوه  هاي زباني رايج      برخي باور  ،»جنسيت

 زبـانيِ اَعمـال    دربارة طبيعـت پيچيـدة    شده   هاي انجام  شود و برخي پژوهش    بررسي مي 
 دو شكل رايج ،»زبان، نژاد و قوميت «دهم،  يازدر فصل   . دگرد مدار معرفي مي   جنسيت

 بررسـي  ،2سـازي   و قـوم   1گذاري زباني و اجتمـاعي، يعنـي نژادسـازي         ديگر از تفاوت  
 عمـوميِ   ةيي، منـاظر  امريكا -ييگليسيِ افريقا مند ان  در اين فصل ماهيت قاعده     .شود مي

هـاي نژادسـازيِ اسـپانياييِ مـاك         ، و جنبـه   1997-1996هـاي    ابونيكس مربوط به سال   
 داليـل در    ،»مـرگ و تجديـد حيـات زبـان        «ازدهـم،   دوفـصل   در  . گـردد   ميتوصيف  

هـاي اجتمـاعي و     كـه كـدام نـابرابري     سئله   مـ   هاي جهان و نيـز ايـن       زبانمخاطره بودن   
. شـود   ، بررسـي مـي    دهند هاي مخاطره را تشكيل مي     هاي زباني اساس اين گفتمان     باور
هـاي   شـده در فـصل      مطالب مطـرح   ،»كنشگري و قدرت،  زبان: نتيجه«ر فصل پاياني    د

ل زباني در پوياييِ قـدرت و       اعماَگيريِ   اندازي از النه   شوند تا چشم   بندي مي  قبل جمع 

                                                                                                                             
1. racialization  
2. ethnicization 
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در اين فصل همچنين رئـوس      . تأثيرپذيري آن از اشكال مختلف كنشگري فراهم آيد       
پردازان اجتمـاعي از جملـه ريمونـد ويليـامز،        هاي جمعي از نظريه     و ديدگاه  ءكليِ آرا 

به گمان من براي دسـتيابي       كه   شوند ميشل فوكو، شري اُرتنر، و پير بورديو معرفي مي        
  از همــه اجتمــاعيكــنشتــري از زبــان، قــدرت، كنــشگري، و     بــه درك عميــق 

  . ندترسودمند
مـورد  تـر در      عميـق  كاوشدر مجموع، هدف اين كتاب دعوت خوانندگان به         

شـدن در شـكلي از كـنش         مفهوم است كه كاربرد زبان همواره بـه معنـي درگيـر           اين  
مبادرت به اين كندوكاو به درك بهتري از معني يـا مفهـوم احتمـالي               . اجتماعي است 

   .شد خواهد  منجر»زبان زنده«


