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افسانۀ زبان
زبان در حیات انسان نقش مهمی دارد و درواقع ابزاری است فرهنگی که او را از سایر گونهها متمایز میساازد
ّ
ّ
عدهای بر این باورند که زبان امری ذاتی و یک توانایی بالق ّوۀ غریزی است کاه از ابتادای تولاد در انساان نهااده
شده است ایوانز ،با ارائۀ شواهدی در این خصوص ،نشان میدهد که این باورها افسانهای بیش نیستند
ارتباطی سایر موجاودات
او در ِّرد مفهوم غریزۀ زبان به مسائلی از این قبیل اشاره میکند :زبان با نظامهای
ِ
شباهتهایی دارد این ّ
قاوه دارای گونااگونیهاای زیاادی اسات ماا زباان ماادری را از طریا توانااییهاای
همگانی ذاتی زبان حوزهای مستقل نیست و باا ساایر توانمنادیهاای
شناختیمان فرا میگیریم نه یک دستور
ِ
عینی روابط و تعامالت انسانیاند
ذهنی انسان ارتباط دارد زبان و ذهن،
بازنمود ِ
ِ
ّ
درمجموع ،این کتاب نقطه مقابل تفکراتی است که از آنها بهعنوان افسانه یاد شده و باا هاد ِ نشاان دادن
عملکرد واقعی زبان و ذهن ،نگاشته شده است
شناسی دانشکدۀ زبانشناسی و زباانهاای خارجاۀ دانشاگاه باانگور انگلساتان
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است
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پیشگفتار نویسنده
زمانی که فارغالتحصیل شدم قصد نوشتن چنین کتاب را داشتم اما الزم بود چیزهای زیادی یاد بگیرم و در ایان
استفن پورسل به
زمینه تجارب بیشتری کسب کنم انگیزۀ اصلی نوشتن این کتاب مسئلهای بود که سالها پیش ِ
ذهنم افکند؛چرا رویکرد غریزی زبان ،که چامساکی و طرفادارانش مطارک کارده بودناد ،رویکاردی نادرسات
است کتاب حاضر تالشی است برای پاسخ به این سوال و همچنین توصیف چگونگی عملکرد زبان ،ارتباط آن
با ذهن و ماهیت انسان ،که البته امیدوارم مطالب را بدرستی انتقال داده باشم
برای این منظور از آثار و دیدگاههای ّ
عدۀ کثیری از پژوهشگران بهاره گرفتاهام از حمایاتهاای بای شاائبۀ
لدبرگ ،جرج لیکا ِ ،اینک ِمنن ،تاورا تنبریناک،
افرادی همچون ِبن ِ
برگن ،اندی کالرکِ ،اوا دابروسکا ،ادل گ ِ
ویلر نهایت ساپا را دارم مادیون افارادی نظیار ِبان آمباریج ،میهاایلو،
ترنر و مایک ِ
توماسلو ،مارک ِ
مایک ِ
ویوین مست ،آنتونو بوومان و آلن والینگتون هستم که جزئیات هر فصل را باا دقات بررسای
باستین ِ
بوتونتِ ،
نمودند تشکری ویژه به پاول ایباتسون بدهکارم که پیشنویس کتاب را مطالعه کرد و پیشنهادهایی هام داد کاه
امیدوارم آنها را بدرستی بازنمایانده باشم و از افرادی که به هر شکل با نظراتشان به این مهم توجاه داشاتهاناد
صمیمانه تشکر میکنم
در پایان بر خود الزم میدانم که از اندرو وینارد ،ویراستار انتشارات دانشگاه کمبریج ،بخاطر حمایاتهاا و
راهنماییهایش تشکر کنم اندرو در کار خود از مهارت و توانایی باالیی برخوردار است و نکات بسیار مهمای را
در ارتباط با برخی از جوانب کتاب به من یادآوری کرده است امیدوارم آنچه مادنظر او باوده را بدرساتی انجاام
داده باشم
این کتاب را به استاد ،همکار و دوست عزیزم آندرا تیلر تقدیم میکنم من و آندرا در زمینۀ رویکرد کاربردی
زبان ،که در ادامه با آن آشنا خواهید شد ،مطالعات زیادی انجام دادهایم امیدوارم که کتاب مورد تایید او نیز
واقع گردد
ویویان ایوانز
4102
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ّ
آنچه پیش رو دارید ،نوشتاری است در مورد زبان و ارتباط آن باا تفکار و ذهان هاد از انجاام ایان پاژوهش
پرداختن به مسائل مهمی است از این قبیل که زبان چگونه فرا گرفته می شود و چارا زباانهاا در نظاام آوایای،
واژگان ،و دستور با هم تفاوت دارند زبان در حیات انسان نقش مهمی دارد؛ ابزاری است فرهنگای کاه او را از
سایر گونهها متمایز می سازد زبان رفتاری است نمادین که منجر به پدیادآیی ویژگایهاای منحصار باه فاردی
همچون هنر ،مذهب و علم شده که فقط مختص انسان میباشند تونی مریسون ،نویسندۀ معارو آفریقاایی –
آمریکایی ،در سخنرانی کوتاهی که در مراسم جایزۀ نوبل خود داشت ،گفت« :ما میمیریم که این معنای زندگی
ّ
تکلم میکنیم که همانا معیاری است برای حیاتمان؛ زبان جایگاه ویژه ای در حیات انسان دارد»6
است و
افسانۀ زبان مناظرهای است که در نیمۀ دوم قرن اخیر میان دانشمندان علوم شناختی بهوقوع پیوسته اسات
ّ
کلای ذهان
های
مهارت
و
ها
توانایی
اسا
بر
و
ن
آ
استعمال
اثر
در
یا
شویم؟
می
د
تول
آیا زبان ذاتی است و با آن م
ِ
ّ
پدید آمده است؟ در دهههای اخیر نظریۀ غالب این بوده است که انسان با توانایی اولیۀ زبانی متولد میشاود در
ادامه خواهیم دید که این نظریه از صحت و اعتبار چندانی برخوردار نیست
اما ذاتی باودن زباان باه چاه معناا اسات؟ بادیهی اسات کاه گوناۀ انساان -انساان اماروزی -باه لحاا
زیستشناختی ،دارای ظرفیتی است برای فراگیری زبان که سایر گونهها از آن بینصیباند ماا قاادر باه تولیاد
واحدهای آوایی مستقل از هم هستیم ،که از زبانی به زباان دیگار متفااوت اناد ماا از یاک سااختار عضاالنی
برخورداریم که بهوسیلۀ آن میتوان تولید این آواها را بهسادگی کنترل کرد برای تولید و یادآوری اصوات ،قدرت
حافظهای داریم که به سبب آن زنجیرهای از صداها و در نهایت جمالت دستوری را پدید میآوریم.
انسان توانایی پیچیدهای در پردازش داده های آماری دارد که از این طری می تواند اصوات را نیز درک کند
ما حتی کسی که عامل تولید اصوات است را هم تشخیص میدهیم و مایتاوانیم اصاواتی را کاه تولیاد مایکناد
بهعنوان واحدهایی معنادار شناسایی کنیم جوامع مختلف بر وجود یک سری قراردادهای زبانی توافا دارناد
هر زبان مجموعهای از قراردادهای زبانی است ،که با استفاده از آن ها می توان مفاهیم پیچیده را انتقال داد و یا
ا
متقابال دریافت کرد در زبان انگلیسی اصواتی که واژۀ  catرا تشکیل میدهند ،هماان مفهاومی را دارناد کاه در
زبان فرانسه با واجهایی بهصورت  chatیا در هندی بهصورت  billiنوشته میشوند
تاکنون تصور بر این بوده که ما با وجود داشتن قابلیتهای جسامانی ،باا مجموعاهای از قواعاد دساتوری
ّ
(دستور همگانی) متولد شدهایم که درجایی در ذهن نهاده شده و به ما کمک میکنند تا بدون نیاز باه های گوناه
ا
تالشی زبان را فرا بگیریم بنابر این ،دستوری که همۀ هفت هزار زبان دنیا دارند ،ضرورتا یکای اسات خالصاه
ّ
ا
اینکه ،انسان منحصرا با یک دستور در ذهن متولد شده و رشد یافتاه و هماین امار فراگیاری زباان را در هماان
ّ
ابتدای حیات برای او ممکن ساخته است بر این اسا توانش دستوری ما در آغاز تولد شکل میگیرد
ّ
این تفکر که اغلب به آن دستور همگانی اطالق میگردد ،بر این مبنا قرار گرفته اسات کاه هماۀ زباانهاای
ا
ّ
انسانی ،زبانهایی که در تمام دنیا به آنها تکلم میشود ،ضرورتا یکساناناد باا ایان وجاود تفااوتی نادارد کاه
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انگلیسی یاد بگیریم یا ژاپنی ،سواحیلی یا تونگان؛ چرا که با بررسی همۀ آنها به این نتیجاه خاواهیم رساید کاه
ا
همه ،شبیه هم هستند مطمئنا هرکدام از این زبانها واژگان متفاوتی دارند و هر زبان تعداد مشخصی از صداها
را بهکار میبرد ،هرچند که اشتراکات جزئی هم داشته باشند اماا در ورای هماۀ ایانهاا عنصار اصالی ز باان-
دستور -در ژن انسان ،از قبل ،در او نهاده شده است ما باهخااطر میاراژ ژنای مشاترکمان ،یاا هماان دساتور
ّ
همگانی ،با زبان متولد شدهایم همانگونه که اندامهای بدن از جمله ،مغز ،کبد ،قلب و کلیهها ،رشد میکنناد،
زبان هم رشد میکند اندام دستوری که در مغز شکل میگیرد در گونههای دیگر موجودات وجود ندارد و همین
ّ
ذاتی مختص انسان است که او را در آغاز تولد برای پرورش و فراگیری زبان ،هر زبانی کاه باشاد ،قاادر
توانایی ِ
میسازد
زبانشناسی به معنای مطالعۀ علمی زبان است با این وجود  ،مطالبی کاه در ایان کتااب ارائاه خاواهیم داد
حاصل بررسیها و تحقیقات علمی زبانشاناختی اسات هماانطاور کاه مایدانیاد زباانشناسای حاوزههاا و
ا
موضوعات زیادی را تحت پوشش قرار میدهد ،اما بنا به دالیل خاصی که بعدا ذکار مایگاردد ،موضاوعاتی در
این کتاب انتخاب شدهاند که در فصلهای بعد مفصل به آنها خواهیم پرداخت اکثر اسناد و شاواهد باهدسات
آمده حاکی از این است که زبان آنگونه که مطرک شد ،ذاتی نیست
ا
هد نگارنده این است که به شما نشان دهد زبان ذاتی نیست و آنچه اصاطالحا دساتور همگاانی نامیاده
شده ،در پدیدآیی آن هی گونه دخالتی ندارد چیزی که خواهیم گفات ایان اسات کاه زباان سااخته و پرداختاۀ
تواناییهای ذهن انسان است به عبارت دیگر ،زبان یک نوع توانایی فرهنگی اسات کاه انساان از آن بهارهمناد
شده است زبان ماهیت اجتماعی انسان را در ارتباطات جمعی نشان میدهد برایتان آشاکار خاواهیم سااخت
که ما زبان را در دوران کودکی ،با تالش و حتی با اشاتباهات زیاادی ،از والادین و پرساتارانمان فرامیگیاریم و
چیزی نیست که بهطور خودکار یا بدون تالش پدید آید زبانی که در معرض آن قرار میگیریم ،بهتادریج هماان
زبان مادری ما خواهد شد البته اینطور هم نیست که نوزاد انسان ،دست خالی و بدون هی زمینهای به مرحلاۀ
فراگیری زبان بیاید او به نیرویی مجهز است که فراگیری زبان مادری را برایش ممکن میسازد
حال این مسائل چه اهمیتی دارند؟ و چه لزومی دارد که ما به آنها بها میدهیم؟ مطالعاۀ زباان بارای ساایر
مطالعات علمی نیز اهمیت ویژهای دارد اگر زبان نشان و شارط الزم انساان باودن اسات ،اگار معیاار حیاات
ماست ،پس این میتواند دلیل اهمیت آن باشد و بهخاطر اهمیت آن در سایر مطالعات ،فهم درست ما از آن نیاز
مهم میباشد باید فهمید که زبان چه ارتباطی با سایر تواناییهاای ذهنای انساان دارد و اینکاه چاه تااثیری بار
حیااات اجتماااعی او ماایگااذارد زبااان مشخصاۀ انسااان بااودن ماساات؛ شکسااپیر باادون خالقیاات فکااری و
داستانپردازیها و پس از آن ،تاثیر بر مخاطب که همۀ اینها از طری زبان صاورت میگرفات ،چاه جایگااهی
داشت؟ زبان فراتر از یک ابزار فرهنگی است چیازی اسات کاه ماا را از ساایر موجاودات روی زماین متماایز
میسازد زبان منافع زیادی برای انسان دارد؛ ما را آنچه هستیم نشان میدهد و به ما این فرصت را مایدهاد تاا
خودمان و فراز و نشیبهای عاطفیمان را بیابیم همه باید به زبان توجه کنیم ،حتی زماانی کاه برایماان اماری
بدیهی و اثبات شده باشد چرا که بدون آن چیزی نداریم


زبانشناسی در مقایسه با علوم دیگر بهویژه موضوعات دیرپا مانناد فلسافه و علام بادیع و حتای علاوم جدیاد
ا
ازجمله نجوم و پزشکی ،رشتۀ علمی نسبتا جدیدی است بنیانگذار آن زبانشنا برجستۀ سویسای ،فردیناان
ّ
دو سوسور است که کتاب دوره زبانشناسی عمومی او پس از مرگش در  0801انتشار یافت تفکار غالاب نیماۀ
قرن بیستم شکلی جدی از عقلگرایی بود مبنی بر اینکه زبان ذاتی اسات و های شاباهتی باا ساایر نظاامهاای
ارتباطی غیر انساانی نادارد ایان افساانه ،بار ایان مبناا قارار داشات کاه هماه زباانهاا دارای مجموعاهای از
ّ
همگانیهایی هستند که درون ذهن انسان نهاده شده و با آنها متولد میشود
دالیلی که طرفداران این دیدگاه داشتند بر اسا فرضیاتی در مورد ماهیت ز بان بود که بیشتر آن هاا مرباوط
به قبل از انجاام تحقیقاات واقعای و منساجم در ایان حاوزه باود اماا اماروزه ماا اطالعاات زیاادی در ماورد
گوناگونیهای میان زبانها داریم همچنین در مورد تقسیم زبانهای دنیا به  0111زبان و اینکه کودکان چگوناه
زبان را فرامیگیرند ،دانش زیادی داریم رویکرد غریزی زبان ،که از آن تحت عنوان افسانه زبان یاد مایشاود،
در دهههای  0891و  0811شکلگرفته است که دانش و اطالعات کنونی در مورد زبان خیلی بیشاتر از آن دوران
میباشد در حقیقت امروزه کثرت اسناد موجود ،به زبانشناسان از جمله خود من کماک مایکناد تاا باه ایان
نتیجۀ قطعی برسیم که زبان ویژگیهای ذهن را بهصورت کلیتر و قابل تعمیمتر منعکس میکند و بهطاور قابال
توجهی ما زبان را از والدین خود و پرستارانمان با ممارست و استعمال آن فرامیگیریم این مفاهیم را به جهات
سهولت امر ،رویکرد کاربردی زبان مینامیم در مقابل قصد دارم برایتان اثبات کنم که رویکارد غریازی زباان،
یک افسانه است و این رویکرد ،خود از تعدادی افسانۀ کوچکتر تشکیل شده است
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الزم است به این نکته اشاره کرد که هرچند بسیاری از دانشمندان حرفهای حوزۀ زباان شناسای و از جملاه
ّ
خود من بر این باور هستیم که تفکر قبلی اشتباه است ،اما این نظریه -دستور همگانی -که تحت عنوان افساانۀ
ا
ّ
زبان از آن یاد شد ،هنوز پا برجا است علی الرغم اینکه تفکری است کامال اشتباه ولی هنوز بر ّقوت خود بااقی
مانده است در ادامه خواهیم گفت که چرا نظریۀ قبلی یک افسانه باوده و ایانکاه واقعیات چیسات؟ باا ایان
وجود ،کتاب حاضر راهنمایی است برای کاربران زبان و همۀ اندیشوران ،و همچنین آنگونه کاه انتظاار مایرود
ّ
تفکری است محکم مبنی بر ماهیت زبان
در بخش های مختلف کتاب دستاوردهای مطالعات علمی را بررسی خواهیم کرد که بیشاتر آنهاا مطاالبی
است در حوزههای زبانشناسی ،روانشناسی ،فلسفه ،زیستشناسی عصبی ،نخستیشناسای ،رفتارشناسای و
شناسی شناختی این دستاوردها از اواسط دهۀ  0891به بعد منجر به پدیادآیی فرضایات متقنای در ماورد
انسان
ِ
ماهیت و ساختار زبان ،ذهن و روش یادگیری زبان بومیشده اند در مورد واقعیت شکلگیری زبان هام بحا
خواهیم کرد

ماهیت زبان
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قبل از ورود به بح اصلی الزم است یک درک کلی از اینکه زبان به چه منظور و چگوناه نظاام یافتاه اسات،
داشته باشیم زبان جزء جداییناپذیر حیات انسان است ما از زبان برای خرید کاال در یک سوپر مارکت ،پیدا
کردن شغل ،استخدام و اخراج یک کارمند ،خرید بلیط قطار و نوشتن ایمیل استفاده مایکنایم از زباان بارای
برقراری تما تلفنی ،صحبتهای دوستانه ،بهمنظور قرارگذاشاتن باا شخصای و دعاوت او باه بیارون ،بارای
آشتی بعد از آن استفاده میکنیم زبان به ما این امکان را مایدهاد
پیشنهاد ازدواج و ازدواج کردن ،برای دعوا و ِ
تا دوست پیدا کنیم و در مقابل دشمنی کنیم ،روز را سپری کنیم و مواردی از این قبیل ما هر روز بارهاا و بارهاا
با زبان مفاهیمی را انتقال میدهیم و دریافت میکنیم ،به ّ
حدی ساده که آن را بدیهی فرض میکنیم اما با اینکاه
ا
بکارگیری زبان برایمان کار آسانی است ،خود دارای پیچیدگیهای نسبتا زیادی است
شما ممکن است تفاوت حر اضافه را از قید نتوانید تشخیص دهید یا تفاوت بین جملۀ مجهاول و جملاه
خبری و یا ساخت دو مفعولی را نتوانید درک کنید همچنین این امکان وجود دارد که اگر از شما خواسته شود،
نتوانید توضیح دهید که صر فعل ربطی چگونه است یا اینکه نمود کامال باه چاه معناا اسات باا ایان وجاود
هماکنون من و شما همانند حدود  211میلیون انگلیسی زبان دیگر در کل دنیا ،افعاال ربطای را مای شناسایم و
بارها میتوانیم آنها را برشماریم به عبارتی دانش ما از زبان ،ضمنی است نه صریح اگر یک شخص خاارجی
از شما بخواهد که بدون استفاده از کتاب دستور انگلیسی افعاال ربطای را صار کنیاد ،شااید نتوانیاد بارایش
ذهنای
توضیح دهید اما با کمک انگشتان دستتان میتوانید آنها را نام ببرید هر کدام از ماا دارای یاک دساتور
ِ
باودن
موثرتر و کاراتر از دستورهای نوشته شده می باشیم خالصه اینکه من و شما مجبور نیستیم فعال ربطای ِ
 beو چگونگی استعمال آن را بدانیم
واقعیت دیگری که در مورد زبان گفتار و اشاره وجود دارد این است که زبان مانند سایر رفتارهای فرهنگای
انسان نیست و ربطی هم به مسائلی از قبیل آمار جمعیت ،اقتصاد اجتماعی و تفاوتهای نژادی و قومی ندارد
من ،شما و همۀ انسانها زبان را با چنان سهولتی بهکار میگیاریم کاه آن را اماری عاادی فارض مایکنایم باه
عبارتی مهم نیست ثروتمند باشید یا تهیدست ،سیاه باشید یا سفید ،و یا اینکه چشمهایتاان چاه رنگای باشاد
اینطور مقرر گردیده که شما حداقل یک زبان را فرابگیرید هرچند که اکثریت حدود  0میلیارد جمعیت جهان
دو زبان و یا بیشتر را هم یاد میگیرند البته این را هم بدانیاد کاه تاک زباانگی در میاان انگلیسای زباناان بااب
ا
نیست یک کودک در حال رشد حدودا در سن چهارسالگی ازلحا زبانی یک نابغه است باا ایان وجاود ماا
یادگیری زبان مادر یمان را در کل فرآیند زندگی پی میگیریم؛ این مسئله خالی از اهمیت نیست زبانی که باا آن
صحبت میکنیم ،در دوره هایی تغییر و رشد میکند
ا
تقریبا در همه لحظات زندگی ،زبان فرصتی برای ما ایجاد میکند تا آنچه را که در ذهن داریم ابراز نمااییم
زبان همچنین راهی برای تفهیم و انتقال تصوراتمان فراهم میکناد کاه ایان کاار باا دو نقاش کلیادی آن انجاام
میشود؛ نقشهایی که ارتباطات زبانی را بنیان میگذارند نخست اینکه زبان جهت اباراز امیاال ،احساساات،
عالی و افکار ،به ما قدرت میدهد این کار با رمزگذاری و ماهیت عینی دادن به افکار صورت میگیرد بارای
این منظور ،زبان از نمادها استفاده میکند نمادها اجزاء معنیدار زبان هستند و شامل این موارداند :وند هاایی
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از قبیل  unو  edدر  ،uninterestedکل یک واژه مانناد  ، knickers ،yesterday ،walkگروهای از واژگاان کاه
عبارات را تشکیل میدهند ،مانند  behind the sofaو سر انجام گروهای از عباارات کاه جماالت را مایساازند
مانندShe left her knickers behind the sofa :
نمادهایی که در زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری بهکار میروند شامل دو بخش صورت و معنا می باشاند
صورت واژهها را میتوان تولید کرد ،نوشت یا همچون زباان اشاارۀ انگلیسای -زباان افاراد ناشانوا -بهصاورت
حرکات یا اشارات ادا کرد در حالیکه بخش معنای واژگان ،افکار و مفاهیمی هستند که بهصورت قراردادی با
آن صورتها همراه می گردند برای مثال در گونۀ گفتاری زبان انگلیسی واژۀ  catاز سه واحد آوایی متفاوت که
به لحا فنی سه واج  /t/ ،/a/ ،/k/نامیده می شوند ،تشکیل شده است معنایی که این صورت واژگانی باا
خود و بهطور قراردادی همراه دارد ،دانشی است که ما در مورد /گربه /در ذهن دار یم؛ موجاودی دارای چهاار
دست و پا ،سبیل ،دم ،صدای بخصوص ،حرکات سریع ،جست و خیز و رفتارهای گربه مانند و امثال آن
با این وجود زبان برای اینکه بهعنوان ابزاری برای ایجاد ارتباط ،نقش موثری ایفا کند ،تنها کافی نیست که
نمادها را در جهت پیوند دادن صورت و معنی بهکار گیرد بلکه؛ صورت و معنی بایستی برای افراد دیگار جامعاه
زبانی ،قابل فهم و تشخیص باشند در کنار همۀ اینها ما از زبان برای ایجااد ارتبااط و انتقاال افکاار اساتفاده
میکنیم این کار با ارسال از جانب گوینده و رمزگشایی و دریافت از طر شنونده صاورت مایگیارد باهطاور
خالصه زبان ،نقش نمادین و ارتباطی ایفا میکند
عالوه بر این ،پیامهایی را که میخواهیم با استفاده از نمادها در زبان رمزگذاری کنیم ،باه شاکل یکنواخات
نقش تعاملی و بهطور کلی نقش اجتماعی زبان را نشان میدهند -دومین نقش زبان به عناوان مثاال :از زباان
میتوان برای تغییر وضعیتی در دنیاای خاارج اساتفاده کارد هنگاامی کاه یاک کشایش در موقعیات و بافات
بهخصوصی دو شخص بالغ را مورد خطاب قرار میدهد و میگوید که من شما را زن و شوهر اعالم میکانم ،باا
سخن خود وضعیتی را در جهان تغییر میدهد از لحظهای که این خطابه صورت گرفته است ،وضعیتی قانونی،
اجتماعی و اخالقی بین دو شخص بطور قطعی تغییر میکند زوجی که بهتازگی زن و شاوهر اعاالم شادهاناد،
مسئولیتها و حقوقی در قبال یکدیگر دارند که تا قبل از خطابۀ کشیش ،نسبت به هم نداشتهاناد در برخای از
کشورها حتی وضعیت مالیات طرفین هم بعد از ازدواج تغییر میکند خالصه اینکه از زبان میتوان برای انجام
کارهایی استفاده کرد که بر دنیای واقعی تاثیر میگذارند
ا
اما همیشه برای تغییر یک وضعیت به وجود کشیش ،یا مثال یک نخست وزیر یا یک پادشاه ،نیازی نیست
گفتگوهای ّ
روزمرهای مانند 'رفتی بیرون در را هم ببند'  ،نیز عملی است که از طری زباان صاورت مای پاذیرد
همه میتوانیم از زبان برای انجام کاری توسط دیگری استفاده کنیم که با آن وضعیتی در دنیاای خاارج را ،طبا
تمایالت و خواستههایمان تغییر دهیم
یکی دیگر از جنبههای نقش تعاملی زبان این است که ما را قادر مایساازد تاا افکاار و احساسااتمان را در
مورد دنیای پیرامونمان بیان کنیم عباراتی مانند تروریست و مبارز آزادی را میتاوان بارای توصایف افارادی کاه
دیدگاهها و اهدا متفاوتی دارند بیان کرد استفاده از زبان برای صحبت در مورد جنگ و وحشات یاا توصایف
تالش برای محکوم کردن سقط جنین ،معنایی فراتر از این واژهها را دارد زبان با خود ،افکار ،و واژگان با خود،
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مفاهیم را به همراه دارند استعمال زبان به ما کمک میکند تا موضوعات مختلف را پیکربندی کنایم و ایان کاار
هم میتواند اثر مثبت و یا منفی داشته باشد از زبان بهعنوان یک سالک پر یاد شده است که با خود پیامادهاای
واقعی را به دنبال دارد
همچنین با زبان و از طری واژگان می توان بر دیگران و احساساتشان تاثیر گذاشت عباراتی نظیار 'خفه
شو! ' و 'واقعا شرمندهام ک حرفت را قطع میکنم'  ،هرچناد کاه باهظاهر مفهاوم یکساانی دارناد اماا دو تااثیر
متفاوت بر مخاطب میگذارند این وضعیت بهخاطر این است که ما افکار و حتی انگیزه های ذهنای ماان را از
طری زبان بروز میدهیم هر حالت از زبان را که بهکار ببریم نگرش ما نسبت به دیگران ،خودماان و ماوقعیتی
که در آن قرار داریم را نشان میدهد
تا اینجا فهمیدیم که نقش کلیدی زبان ،تعامل اجتمااعی اسات بارای نموناه در ماواردی از قبیال شاایعه
پراکنی ،آشنایی با یک شخص ،انجام یک معامله تجاری ،برای خرید در یاک مغاازه ،بارای جاذب افارادی از
جنس مخالف یا غیر آن ،برای ابراز عش جاودانه و امثال آن از زبان استفاده می کنیم اما باید فهمید که بارای
ا
انجام این کارها دقیقا زبان را چگونه بهکار میبریم؟ ما این کار را با حضور در فعالیتهای فرهنگی و با رسایدن
به یک فهم متقابل (حداقل کاری که صورت میگیرد) انجام میدهیم بهعالوه ،اینگونه فعالیتها فقط با زبان
شکل میگیرند و انجام دادن کاری بدون زبان مشکل به نظر میرسد
برای مثال فرض کنید به یک مغازه کفشفروشی برای خرید یک جفت کفش ،مدل جاان وایان ،مراجعاه
میکنید در چنین موقعیتی ،مسئول فروش نزد شما میآید و با گرفتن اندازه پایتان به انبار میرود و یک جفات
کفش برایتان میآورد تا آن را امتحان کنید بعد از آنکه پسندیدید ،معاملاه صاورت مایگیارد ،پاول را پرداخات
ا
میکنید و مسئول فروش آن را برایتان میپیچد این رویداد نمونهای از یک فعالیت فرهنگی است و قطعا بارای
به نتیجه رسیدن ،عمل خرید کفش ،به زبان نیاز دارید
عالوه بر استفاده از زبان در چنین موقعیتی ،برای اینکه از بافت و وضعیتی کاه قارار داریام خاارج نشاویم
باید یک بازنمایی ذهنی از آنچه روی میدهاد داشاته باشایم و در نتیجاه بایساتی اطالعاات زباانی و عالئام و
ا
ا
نشانههای وضعیت موجود را یکی کنیم مثال متوجه میشویم که فروشنده اشتباها رنگ دیگری را میآورد و یاا
اینکه وقتی کفش را امتحان میکنید اندازه آن مناسب نیست و پا را اذیت مایکناد ایان اطالعاات هماه از راه
ارتباط کالمی متقابل ،از طری گفتار ،بهکارگیری زبان در موقعیتهایی که برایمان پیش مایآیاد و زود باه زود
تغییر میکنند ،شکل میگیرند

اگر به خاطر داشته باشید گفتیم که واژهها شامل نمادهایی هستند که در آنها صورت و معنی با هم حضور پیادا
میکنند ز بان در برگیرندۀ دانش و اطالعاتی است که استفاده از نمادها را برایمان ممکان مایساازد ماورد اول
دانشی است در رابطه با اصوات موجود در یک زبان خاص و قواعادی کاه باا هام آیای ایان اصاوات را تعیاین
میکنند صداهایی که انسان میتواند تولید کند محدود هستند زبانهای مختلف تعداد مختلفی از این صاداها
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ّ
را برای ساخت کلماتی که زبان را تشکیل میدهند ،بهکار میگیرند به همین علت است که یک فرانسوی زباان
در تولید صدای  thانگلیسی مشکل دارد یا اینکه یک چینی زبان نمیتواند صدای  rرا تولید کند در زبان چینی
عبارت  fried riceبهصورت  flied liceتلفظ میگردد این صداها در زبانهای فرانسه و ماندارین وجود ندارند
همین وضعیت برای انگلیسی ز بانانی که به زبان دیگری صحبت میکنند پیش میآید مصداق آن نتیجۀ سالهاا
تالش من در بررسی زبان فرانسوی اسات؛ تعادادی از صاداهای موجاود در زباان فرانساه در انگلیسای وجاود
ندارند
انگلیسی معیار ،دارای  04واکۀ ساده است که  /i/در واژه  /pit/و  /e/در واژه  petاز آن دستهاناد عاالوه
ا
بر این ،تعداد هشت ،دو واکهای دیگر هم وجود دارند که اصطالحا واکۀ مرکب نامیده می شاوند مانناد  /ei/در
واژه  dayزبان انگلیسی همچنین دارای  42همخوان است مانند  /z/در  zipو  /n/در  ringهمۀ ایان ماوارد
 22صدای موجود در زبان انگلیسی را تشکیل میدهند که روی هم رفته واژگان زبان انگلیسی معیار بریتانیاایی
از آنها ساخته میشوند این تعداد بهظاهر شاید عجیب به نظر برسند چرا که میدانایم الفباای زباان انگلیسای
شامل  41حر میباشد با این وجود ،نظام خطی زبان انگلیسی در واقع از زباان التاین گرفتاه شاده اسات و
استعمال آن تاثیر فجیعی بر این زبان گذاشته است برای نمونه این تاثیرات در اشعار تی ا وات به وفاور دیاده
میشوند
دومین دانشی که استفاده از نمادها را برای ما ممکن می سازد ،ساختار کلماات اسات هار یاک از ماا بار
ّ
شم زبانی مان ،چگونگی ترکیب کلمات بسیط را برای ساخت کلماات غیار بسایط و همچناین معناای
اسا
هرکدام از آنها را نیز میدانیم ما تفاوت بین ساه واژه  teachable-teacher-teachingرا باه خاوبی مایدانایم
 teacherکسی است که تدریس میکند (عمال در دادن را انجاام مایدهاد)  teachableیعنای ایانکاه یاک
موضوع ،قابل تدریس است برای ساخت مفهوم مورد نظر به ریشه فعال  teachپساوندهاای  able- ing- erرا
اضافه میکنیم از صورت واژه  teacherمی فهمیم که به معنای کسی است که در میدهد با این وجاود ایان
را هم میدانیم که هر کلمهای را اینگونه نمیتوان ساخت و این روش باه ناوع کلماه بساتگی دارد بارای مثاال
 ،villagerکسی نیست و یا  bestsellerیک شخص نیست
مورد سوم دانشی است مربوط به بار معنایی ،که کلمات یا عبارات زبانی بههمراه دارند این نوع داناش ،آن
ا
معنی محدودی نیست که مثال بتوان در فرهنگ لغت برای واژگان پیدا کرد معنیای که بارای واژگاان در ذهان
ِ
داریم یک نوع معنای دایرة المعارفی است بهگونهای که این نوع داناش باهعنوان داناش دایرةالمعاارفی شاناخته
میشود برای مثال همۀ آنچه را که برای درک معنای واژه ( openبازکن) در عبارات زیر باید بدانیاد را در نظار
بگیرید کتاب را باز کن -چمدانت را باز کن -پرده را کنار بزن (باز کن) -دهانت را باز کن -پیراهنش را در بیار
(باز کن)؛ دانشی که باید به آن دسترسی داشاته باشاید در جاایی در ذهنتاان اسات و موقعیاتهاایی را بررسای
میکند که در آن هر چیزی را میتوان «باز کرد» بر ایان اساا واژه  openرا در ماورد واژگاانی نظیار چمادان،
دهان ،پیراهن ،یعنی چیزهایی که هرکدام را میشود به اشکال مختلف و با اهدا متفاوت باز کارد ،باهکاار مای
ا
بریم کامال مشخص است که کتاب جسمی است که باز کردن آن با باز کاردن پارده یکای نیسات ماا باهطاور
قراردادی این واژه را برای حالتهای مختلف بهکار میبریم؛ افتتاک (باز کردن) حساب بانکی نیز از ایان قبیال

