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زبان و مسائل مربوط به آن همیشه موردتوجه هم افراد متخصص و هم غیر آن بوده
است .گستردگی این حوزه نویسندگان و صاحبنظران را وادار به ارائۀ اندیشههای
خود در قالب کتابها و مقاالت بیشمار کرده است که با مطالعۀ آنها میتوان به
بخشی از این گستردگی پی برد .در اثری که پیشرو دارید جوانب مختلفی از زبان،
ارتباط آن با فرهنگ و جامعه و نقشی که در حوزۀ آموزش ایفا میکند ،بررسی
میگردد .لذا ترجمۀ اثر میتواند موردتوجه هم زبانشناسان و هم کارشناسان حوزۀ
آموزش و حتی جامعهشناسان و فرهنگشناسان قرار گیرد .در ترجمۀ اثر تالش شد
برای اصطالحات و واژگان تخصصی معادلهای آشنایی انتخاب شود و در بعضی
جاها از ترجمۀ مفهومی برای برخی از عبارات استفاده شده است .با اینوجود امکان
خطا در معادلیابی اصطالحات و واژگان وجود دارد لذا از خوانندگان بهخاطر وجود
ایرادات احتمالی پوزش میطلبیم.
در پایان بر خود الزم میدانیم که از زحمات دلسوزانۀ ناشر محترم و فرهیخته،
جناب آقای امیر احمدی ،بهخاطر همکاری در چاپ اثر تشکر کنیم.
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نمیخواهم اشتباه حرف بزنم .میخواهم مثل یک خانم متشخص،
درستوحسابی صحبت کنم -.الیزا دولیتل (موسیقیدان معروف
بریتانیایی).
من نیز همچون بیشتر زبانشناسان سالها درگیر مسئلۀ زبان استاندارد بوده ام.
چگونه باید با این مسئله کنار بیایم که تغییر در زبان امری طبیعی و اجتنابناپذیر
است با اینکه حضور بعضی از کاربردهای واژگانی و دستوری جدید بهشدت آزارم
میدهند؟ مخالف بعضی از تغییرات هستم .برخی دیگر را الزم میدانم .من البته به
عنوان مدرس مهارت نگارش بیشتر درگیر این مسائل هستم .بهنظرم اکثر قوانین
دستور سنتی الزاما دلبخواهی اند .با اینوجود از روی ناچاری آنها را تدریس می
کنم .این وضعیت شاید برای عموم مردم توجیهپذیر باشد اما در عمل ،به حرفۀ
تدریس و آموزش آسیب میرساند.
برای آنان که با زبان سروکار دارند این مسائل دارای اهمیت بیشتری است .گفتار
زشت و تعرضآمیز یکی از مشکالت زبان است .حتی افرادی هم که طرفدار وجود
اصطالحات بیقیدوبند در زبان هستند با زبانی که توهینآمیز ،بیادبانه و زشت باشد
در تعارضاند .آیا الزم است برای گفتار مؤدبانه تمهیداتی انجام گیرد یا اینکه کافیست
به تعامل و ارتباط کالمی گویشوران اعتماد کرد و ازاینطریق خوب و بد را از هم
جدا ساخت؟
گوناگونی گونههای زبانی یکی دیگر از مسائلی است که زیاد مورد توجه قرار
میگیرد .کسانی که با گوناگونی زبانی و چنددستگی فرهنگی در جامعه مخالفتی
ندارند اکنون به این نتیجه رسیدهاند که برای تعاملی کارآمد ،اتحاد ملی و تفوق
اقتصادی به یک زبان مشترک نیاز است .چه نوع ترغیب ،حمایت یا فشار سیاسی
ای برای استانداردسازی زبان باید اعمال شود؟
زمانی که درمورد زبان صحبت میکنیم ،عقاید و واکنشمان درخصوص این که
چه چیزی مناسب و چه چیز ناپسند است بعضا با دیگر عقایدمان ممکن است
متفاوت باشد .کتاب حاضر حاصل بحثهایی است در زمینۀ مسائلی از قبیل

تغییرات دستوری ،سبکهای متنوع ،گفتار بیادبانه و گوناگونی زبانی .بهنظر
زبان
میرسد این مسائل بههم مرتبط باشند؛ بنابراین سؤال دیگری هم مطرح استِ :
بد تا چه اندازه با زبانی سالم و طبیعی تفاوت دارد؟ برای پاسخ به این سؤال باید
بدانیم که زبان بد (و از طرف دیگر زبان خوب) دارای چه ویژگیهایی هستند ،چه
شباهتهایی میان آنها وجود دارد و بهطورکلی به چه گونههایی اطالق میگردند؟
با مقابله و مقایسۀ انواع مختلفی از این نوع زبانها ،و بررسی امکانات زبانی
مختلف میتوان به اهمیت این موضوع ،که بخشی از حوزۀ فرهنگ محسوب
میگردد ،پی برد .آنچه پیش رو دارید درهمینخصوص میباشد.
ادوین باتیستال

زبان بد
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ایدۀ نوشتن این کتاب در سال  ،1992در گفتگوی بعد از شامی که پس از مراسم
سمینار لورنس روزن ،پژوهشگر حوزۀ انسانشناسی ،برگزار شد به ذهنم رسید .البته
تا هشت سال بعد از آن ،یعنی تا سال  ،2000کار روی این پروژه را شروع نکردم و از
آن زمان تاکنون مطالب موجود در کتاب چندین بار مورد بحث و بررسی قرار گرفته
َ
اند .از ان لوبکِ ،تری النگندون و شارون کلین بهخاطر نظراتشان درمورد پیش
نویس اولیۀ کتاب سپاسگزارم .ایشان معتقد بودند که نسخۀ اولیۀ پیشنویس بسیار
خستهکننده بوده است .مدیون داوریهای انتشارات دانشگاه آکسفورد هستم که
مورن فالناگان هستم بهخاطر نظرات
کمک شایانی کردند .همچنین مدیون ِ
ُ
ارزشمندی که در مورد نسخۀ پایانی پیشنویس ایراد نمود .تشکری ویژه به پیتر الین
از انتشارات دانشگاه آکسفورد بهخاطر همکاری باارزشی که کرد بدهکارم .و سر
تعظیم فرود میآورم بر پیشگاه آنا بیوچامپ و کارکنان کتابخانۀ هانون دانشگاه اورگن
(ایالتی در آمریکا) بهخاطر همکاری در جمعآوری دادههایی که برای انجام این پروژه
نیاز داشتم.
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زبان بد» برایتان چه مفهومی دارد؟ شاید تصور کنید که به معنای بد
عبارت « ِ
دهانی یا اصطالحات عامیانۀ غیرادبی است .وقتی با چکش به انگشت دستتان
زبان بد» است؟ اگر ُرماننویسی
ضربهای میزنید ،آیا فحش و ناسزایی که میگویید « ِ
زبان بد است؟ سخنان یک
در متن کتابش از کلمات رکیک استفاده کند آیا این ِ
شخصیت کمدی ،سخنگوی خبر یا کاندیدای ریاستجمهوری چطور؟ آیا استفاده
ُ
از اصطالحاتی مانند فکلی ،چاییدیُ ،تخس ،بهتورزدن یا جلف توسط جوانها بد
است؟
زبان بد
برخی از مردم تفاوتهای گویشی ناشی از نواحی و نژادهای مختلف را ِ
میدانند .برای نمونه مولی ایوینز ،نویسندۀ تگزاسی ،معتقد بود که لهجۀ جنوبی برای
شمالیها نشانگر تفاوت نژادی و پایینبودن طبقۀ اجتماعی آنها است .او به این
نکته اشاره داشت که سبک فیلمهای دوران جنگ جهانی دوم به گونهای بود که در
آنها قهرمان داستانها ساکنان غرب آمریکا ،شخصیتهای طناز اهل نیویورک و
1
افراد خنگ هم اهل جنوب بوده اند که این ناشی از وجود تفاوتهای گویشی است.
آیا مثال در زبان انگلیسی تلفظ کلمات ”( “tenعدد ده) و ”( “penخودکار) به
صورت ” “tinو ” ، “pinیا بهکار بردن کلمۀ ” “y’allبهجای ضمیر دومشخص جمع،
زبان بد است؟ یکی دیگر از گویشهای نشاندار زبان انگلیسی گویش شهر نیویورک
ِ
زبان
است .آیا تلفظ دو کلمۀ قهوه و شکالت بهصورت ” “cawfeeو ”ِ “chawklit
بد است؟ گویش آفریقایی  -آمریکایی برخی از ساکنان آمریکا چطور؟ آیا تلفظ کلمۀ
”( “askپرسیدن) بهصورت ” “aksیا کاربردهای دستوریای مانند “He been
زبان بد تلقی کرد؟
”? marriedرا باید ِ
گویشوران انگلیسیزبان ،لهجههای خارجی یا ادغام انگلیسی با زبانی دیگر را
زبان بد میپندارند .در یکی از قسمتهای سریال معروف «من لوسی را دوست
هم ِ
دارم» لوسی ریکاردو یک معلم خصوصی را استخدام میکند تا شیوۀ درست حرف
زدن را به او آموزش دهد تا مبادا پسرش عادتهای کالمی بد او را یاد بگیرد .او از
شوهرش ریکی بهخاطر لهجۀ کوباییاش میخواهد با پسرشان تا زمانی که به سن
 19یا  20سالگی میرسد صحبت نکند 2.آیا صحبتکردن با لهجۀ کوبایی یا ادغام

کردن اسپانیایی با انگلیسی مانند عباراتی نظیر ” “okay graciasزبان بد است؟
اکنون بیش از پنجاه سال بعد از پخش آن سریال تغییرات لهجهای در ایاالت متحده
و دیگر نقاط دنیا به مسئلهای مهم و رایج تبدیل شده است.
حتی اگر نظر خوبی در مورد فحشواژهها ،اصطالحات غیرادبی و لهجهها
نداشته باشید به این معناست که برخی از صورتهای دستوری و واژگانی را زبانی
بد پنداشته اید .از شخصی شنیدم که دفتر کارش را «سپر بال» نامیده بود .با اینکه
منظور از این عبارت «جایی برای حل مشکالت» است اما با بهکار بردن این اصطالح
کالم شخص وجههای غیرادبی مییابد .در کالس درس مهارت نگارش همیشه سعی
میکنم از انگلیسی استاندارد استفاده کنم و صورتهای غیراستاندارد را هم اصالح
نمایم .اما مواردی هم هست که نیاز به اصالح ندارند .بهعنوان مثال به موارد زیر که
3
مربوط به تمرینهای درس نامهنگاری اوایل قرن بیستم است توجه کنید:
?What do you think of (me—my) going to town

(نظرت درمورد رفتنِ من به شهر چیه؟)

I was frightened at (that examination’s length—the length of that
examination).

(از طوالنیبودن سؤاالت امتحان ترسیدم).

You must act (quicker—more quickly).

(باید سریعتر عمل کنی).

The order was (only intended—intended only) for the major.

(این دستور فقط به سرهنگ داده شد).
زبان بد
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You must report to me (more often—oftener).

(باید بیشتر به من گزارش بدهی).

در هر مورد طراح سؤال گزینۀ اول را گزینۀ نادرست تعیین کرده است .اما به نظر
من هیچکدام از این گزینهها ایرادی ندارند و میتوان بهکارشان برد .حتی در سؤال
آخر هم گزینۀ اول درستتر از گزینۀ دوم میباشد.
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زبان بد را بهسادگی نمیتوان تعریف کرد .یک راه این است که بگوییم زبانی است
ِ
که از هیچ قواعدی پیروی نمیکند .که البته همین هم مسئلهآفرین است؛ منظور از
قواعد زبانی چیست؟ بهطورکلی میتوان قواعد زبانی را اینگونه تعریف کرد؛ اینکه
آنها را قوانینی بنامیم که گویشور با رعایتکردنشان عبارات و مفاهیم را میسازد.
بهعنوان مثال نحوۀ ساختن جمالت سؤالی در زبان انگلیسی را در نظر بگیرید .برای
این کار ابتدا فعل کمکی و پس از آن فاعل جمله را میآوریم .برای سؤالیکردن جمله
ای ساده نظیر ”َ ( “Mary has leftمری رفته است) ،فعل کمکی ” “hasرا در ابتدای
جمله قرار میدهیم و جمله به این صورت سؤالی میگردد( “Has Mary left?” :آیا
َمری رفته است؟) .بنابراین جملۀ ”?( “Is John busyآیا جان سرش شلوغ است؟)
هم صورت سؤالی جملۀ ”( “John is busyجان سرش شلوغ است) است“Will .
”?( you close the doorدر را خواهی بست؟) نیز صورت سؤالیشدۀ جملۀ “You
”( will close the doorدر را خواهی بست) میباشد.
حال اگر فعل کمکی در جمله نباشد چگونه میتوان آن را سؤالی کرد؟ در این
حالت فعل کمکی ” “Doرا پیش از فاعل و در ابتدای جمله قرار میدهیم .بنابراین
”?( “Do you see thatآن را می بینی؟) صورت سؤالیشدۀ جملۀ ”“You see that
(آن را میبینی) میباشد .یکی از قواعد زبان انگلیسی این است که جمالت سؤالی
با استفاده از افعال کمکی در ابتدای جمالت خبری و پیش از فاعل یا با افزودن فعل
کمکی ” “Doدر حالتی که در جمله فعل کمکی نباشد ،ساخته میشوند .چنین
قواعدی عملکرد زبان را نشان میدهند .با این قواعد میتوان به الگوهای دستوری
الی ساده می
و ساختهای موجود در زبان پی برد .با استفاده از همین جمالت سؤ ِ
توان ساختهای دیگری با ضمایر پرسشی تولید کرد از قبیل“What are you :
”?( readingچه چیزی را میخوانی؟) یا جمالت منفی با استفاده از فعل کمکی
”“Do؛ ”( “I didn’t see that movieآن فیلم را ندیدم).
مطالعۀ الگوهای زبانی و قواعدی نظیر این موارد ،دستور توصیفی نامیده می
شود .دستور توصیفی در فرهنگهای لغت ،که تغییرات و کاربردهای واژگان در آن
ها ثبت میگردد ،و علم زبانشناسی ،که به توصیف و بررسی زبانها و ماهیت آنها
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میپردازد ،نقش اساسی و بنیادین ایفا میکند .توصیف زبان به معنای توجه و تمرکز
بر روی جزئیاتی است مانند چگونگی ساخت جمالت سؤالی و الگوهای موجود در
زبان و همچنین تغییراتی که در این الگوها ایجاد میشود .فرهنگهای لغات به
وضوح تغییرات زبانی را نشان میدهند .همزمان با ویرایش جدید این فرهنگها،
لغات جدیدی مانند بوتاکس ،سرقت هویت ،محشر و بیوتروریسم نیز به آنها افزوده
میشود .آنها همچنین معنای جدید واژگان موجود در زبان را هم ثبت میکنند؛
مانند واژۀ «سالح هستهای» که معنای جدید آن به صورت فعل آمده است ،یا واژۀ
«پرینت» که به معنی «نوشتن» بوده و به «چاپ ماشینی متون یا عکس» تغییر یافته
است.
قواعد دستوری هم تغییر میکنند .در بندهای پیشین در مورد الگوی ساخت
جمالت سؤالی در انگلیسی امروزی صحبت کردیم .اما شخصیتهای نمایشنامه
های شکسپیر جمالتی سؤالی را بهکار میبرند که با الگویی متفاوت ساخته شده اند.
آنها جمالتی از این قبیل را بهکار میبرند( “What said she?” :او چی گفت؟) و
”?( “Came he not home tonightاو امشب به خانه نیامد؟) .این جمالت با
جابهجا کردن فعل به جملهای سؤالی تبدیل شده اند درحالیکه الگوی کنونی به این
صورت است که با افزودن فعل کمکی ” “Doبه ابتدای جمله ،سؤالی میگردند .در
زمان شکسپیر جمالت سؤالی هم با جابهجا کردن فعل و هم با افزودن ” “Doساخته
میشدند مانند( “And did you not leave him in this contemplation?” :آیا
او را در این تصورات تنها نگذاشتی؟) 4.در آن زمان از این دو الگوی متفاوت در
سبکها و موقعیتهای متفاوت استفاده میشد .اما در نهایت ساختهای همراه با
فعل کمکی ” “Doبه تنها الگویی تبدیل شد که برای سؤالی کردن جمالت فاقد فعل
کمکی بهکار میرود .بهعبارتی قاعدۀ ساخت جمالت سؤالی پس از قرنها تغییر
یافته است.
ممکن است عدهای تصور کنند که قواعد دستوری تنها در گونۀ رسمی و معیار
بهکار گرفته میشوند و گونههای غیررسمی بدون قاعده و بیقیدوبند هستند .اما
درواقع گونههای غیررسمی هم از قواعد خاصی پیروی میکنند .بهعنوان مثال
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مخففسازی قاعدهای است که در گونههای غیررسمی کاربرد زیادی دارد .صورت
مخفف ” “Isدر جمالتی از این قبیل گویای این مطلب است“Where’s my :
”?( penخودکارم کجاست؟) .اما این حالت در انتهای جمله معموال بهکار برده نمی
شود( “I wonder who that’s” :نمیدانم او چه کسی است) جملهای نادرست
است 5.صورتهای نظاممند دیگری هم در گونۀ غیررسمی وجود دارد .حتی کلمات
متممی که در مکالمات و گفتگوهای عادی بهکار میروند دارای قاعده و معنا
هستند 6.بهعنوان مثال ” “Likeبرای نشاندادن تقریب و یا بزرگنمایی در جمالتی از
این سان بهکار میرود( “He’s like, 150 years old” :او حدود  150سالشه) .این
کلمه همچنین به معنای «گویی» در برخی جمالت کاربرد دارد.
گاهی تصور میشود که گویشهای متفاوت نواحی مختلف از قواعد موجود در
زبان تخطی میکنند .دستور زبان این گویشها با زبان استاندارد متفاوت است .اما
این تفاوت نظاممند بوده و دارای الگویی خاص میباشد .برایناساس میتوان گفت
که گویشها قواعدی متفاوت از زبان معیار دارند .برای نمونه در گویش آپاالچی،
که در شرق ایاالت متحدۀ آمریکا بدان تکلم میگردد ،گاهی قبل از کلماتی که به
پسوند ”“–ingختم میشوند صدای ” “a-اضافه میکنند که عباراتی نظیر “a-
” huntingاز آن حاصل میگردد .البته گویشوران این صدا را به هر کلمه ای هم
اضافه نمیکنند .آنها این پیشوند را زمانی بهکار میبرند که کلمۀ مختوم به”–
“ingیک فعل باشد .برایناساس به کلماتی که در جایگاه اسم یا صفت قرار بگیرند
این پیشوند افزوده نمیشود 7.بنابراین دستور گویش آپاالچیایی قاعدۀ پیچیدهای در
خصوص پیشوندسازی صدای ” “a-دارد که در انگلیسی معیار بهکار گرفته نمیشود.
تفاوتهای گویشی در نحوۀ بهکارگیری کلمات هم قابل توجه اند .قید
”( “anymoreدیگر) از این موارد است .در انگلیسی معیار کاربرد اولیۀ این کلمه در
جمالت منفی است؛ (دیگر کسی آنجا نمیرود ،خیلی شلوغ است) و در جمالت
سؤالی هم کاربرد دارد؛ (دیگر آنجا نمیروی؟) 8.در برخی مناطق گویشوران این
کلمه را در جمالت مثبت و غیرسؤالی هم بهکار میبرند .استفاده از این کلمه در
جمالت مثبت نقض یک قاعده نیست .گویشوران نواحی مختلف طبق قوانین
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مختلفی از این قید استفاده میکنند و در فرهنگهای لغات هم کاربردهای متفاوت
آن ثبت شده است .فرهنگ لغت ِوبستر در یازدهمین ویرایش خود آورده است که
قید ” “anymoreدر تمام گویشهای ایاالت متحده در جمالت مثبت بهکار میرود
بهجز شش ایالت شمال شرق آمریکا که به نیوانگلند موسوم اند.
غیررسمی زبان مسئلهای بسیار
نظاممند بودن تفاوتهای گویشی و گونههای
ِ
مهم است .تصور کنید که ُرمانی با حضور یک شخصیت آپاالچیایی در آن ،یا فردی
اهل نواحی غربی آمریکا مینویسید .میتوان از قواعد دستوری موجود در آن گویش
ها استفاده کرد تا تصویری از گونۀ زبانی آن شخصیت در ذهن خواننده مجسم گردد
یا اینکه قواعد را تغییر دهید و تصوری که خواننده پیدا میکند را از بین ببرید .یا
فرض کنید که کار تبلیغاتی انجام میدهید یا یک شخصیت سیاسی هستید و می
خواهید برای مخاطبتان ،از هر قشری که باشند ،جذاب جلوه نمایید .برای این کار
سطح و میزان رسمیبودن کالمتان را با آنها سازگار میکنید و از قواعدی استفاده
میکنید که به تصورتان مناسبتر باشد.
بودن
گوناگونی زبانی از جهتی دیگر هم حائز اهمیت است .درواقع خوب یا بد ِ
استاندارد متعلق به یک دورۀ خاص،
زبان را نمیتوان بهدرستی تعریف کرد .زبان
ِ
یک نسل ،یک جامعه یا یک ناحیه ممکن است با دورهها و نواحی دیگر متفاوت
باشد .مقاالت روزنامههای نیویورکتایمز یا والاستریت با بخشهای هنری -
فرهنگی مجلۀ تایم متفاوت اند .گونۀ زبانی قشر تحصیلکردۀ شهرهای آتالنتا یا
آستین در تگزاس با سیاتل در واشنگتن یا بوستون تفاوت دارد .گویشوران بسته به
مخاطبی که دارند سبک گفتار خود را تغییر میدهند و از واژگان ،تلفظ و قواعد
دستوری مناسب هر موقعیت استفاده میکنند .خود کلمات ،تلفظها و قواعد
دستوری هم تغییر میکنند .اگر چنین نبود امکان داشت هنوز هم از فرهنگهای
لغات صد سال پیش استفاده کنیم و دانشآموزان در مدارس آثار چوسر و داستان
های ُ
بیوولف را میخواندند.
تغییر در زبان به این معنا نیست که هرگونه کاربرد جدیدی از واژگان یا عناصر
دیگر ،خودبهخود پذیرفته شوند و کاربرد رسمی پیدا کنند .بعضی از صورتهای

