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پیشگفتار مترجم

پیشگفتار مترجم
بدون شک زبان یکی از پیچیدهترین و بحث برانگیزترین پدیدههایی است که از دیرباز
مورد توجه پژوهشگران بوده است .زبانشناسان و متخصصین حوزههای شناختی
دیگر ،علیرغم دستاوردها و یافتههای علمی فراوان ،بر حسب نیاز همچنان به
بررسی و مطالعۀ جوانب مختلفی از آن میپردازند .در اثری که پیشرو دارید
موضوعات مختلفی در باب زبان مورد بحث قرار میگیرند .انواع تغییرات زبانی،
ازجمله تغییرات آوایی ،دستوری ،واژگانی و معنایی بررسی میشوند .همچنین به
تأثیر عوامل بیرونی نظیر قدرت و سیاست ،جایگاه اجتماعی و تفوق فرهنگی بر
وضع کنونی زبانها اشاره میگردد .نویسنده با بررسی خانوادههای زبانی مختلف
سعی میکند عالوهبر خویشاوندی زبانها ،چگونگی انشعاب آنها و شگلگیری
گویشها و گونههای متعدد زبانی را تشریح نمایدُ .ورتر در بخشهای مختلف این
کتاب ،هرچند کوتاه ،اما به موضوعات زیادی میپردازد که برای خواننده نه تنها
خستهکننده نیست بلکه توجه او را به پیگیری مطالب متمرکز میسازد .او در این
کتاب از تولد زبانها ،رشد و تحوالت درونی آنها ،خطرات و آسیبهای زبانی و
درنهایت نابودی و مرگ آنها سخن میگوید .انواع گونههای زبانی ،گو یشهای
استاندارد و غیراستاندارد ،زبانهای پیجین و کریولها ،زبانهای ساختگی و
جایگاه آنها در مقایسه با زبانهای واقعی ،زبانهای اشاره و سبکهای مختلف
گفتار و نوشتار از جمله مباحثی هستند که مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرند.
در پایان هر بخش سؤاالتی مطرح میشوند که خواننده را به تفکر و تأمل در مورد
موضوع ارائهشده ترغیب میکنند .همچنین به او این فرصت را میدهند تا درصورت
ً
امکان به تحقیق بیشتر واحتماال انجام پژوهشی علمی بپردازد.
امید است ترجمۀ کتاب موردتوجه عالقهمندان به حوزۀ زبان و مطالعات شناختی
قرار گیرد.

دکتر جان مک ُورتر

عضو ارشد مؤسسۀ تحقیقاتی َمنهتن
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پروفسووور جان مک ُورتر ع ووو ارشوود مؤسووسووۀ
تحقیقاتی منهتن در سوووال  1993مدرک دکتری خود
را در ر شتۀ زبان شنا سی از دان شگاه ا ستنفورد اخذ
ُ
نمود و پس از مدتی تدریس در دانشوووگاه کرنل ،با
برکلی
سمت دانشیاری در گروه زبانشناسی دانشگاه ِ
کالیفرنیا م شغول به فعالیت شد .تخ صص ا صلی او
در زمینۀ تغییرات زبانی و تماس زبانی اسوووت .وی
مؤلف کتاب قدرت بابل :تاریخ طبیعی زبان اسوووت که در آن به چگونگی پیدایش
زبان ها ،تغییرات و ادغام آن ها میپردازد .او همچنین کتابی در رابطه با گویش ها و
بهویژه گویش سوویاهپوسووتان با عنوان کلمات خیابانی نگاشووته و آثاری هم در زمینۀ
زبانهای کریول نو شته ا ست؛ تغییرات زبانی و تماس زبانی در زبانهای پیجین و
کریول ،زبانهای کریول اسپانیایی ،و مجموعه مقاالتش در باب زبانهای کریول با
عنوان معرفی کریول از این جمله به شمار میآیند .دکتر مک ُورتر در کنار آثاری که
در حوزۀ زبان شنا سی ارائه داده ،کتاب نابودی نژادها و مجموعه مقاالتی در ارتباط
با نژادها و کتابی دیگر با عنوان سیاهپوستان اصیل را نوشته است .مقاالت ز یادی از
او در مورد مسوووا ئل نژادی و فرهنگی در مجالت جمهوری نو ،والاسوووتر یت،
واشوونگتنپسووت ،تاریخچۀ آموزع عالی ،نشووریۀ ملی نیویورک ،لسآنجلستایمز،
مجلۀ سیا سی – اقت صادی آمریکایی ،و نیویورکتایمز به چاپ ر سیده ا ست .دکتر
مک ورتر عالوهبر این فعالیتها در برنامههای تلویزیونی مختلف ح ور یافته و در
مورد مسووائل گوناگون مربوط به زبان به بحث و گفتگو پرداخته اسووت .جدیدترین
اثر او کتابی اسووت با عنوان تنزل جایگاه زبان و موسییی ی در رمری ا و وفی م ما در
قبال رنها.
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کلیات
 6000زبان در دنیا وجود دارد؛ گوناگونی زبانها در حدی است که هر انسانی نسبت
به یادگیری و بهکارگیری آنها دچار شووگفتی و حیرت میشووود .این زبانها چگونه
بهوجود آمدهاند؟ چرا فقط یک زبان وجود ندارد؟ در این کتاب به سوووؤاالتی از این
قبیل پاسووخ خواهیم داد .زبانها نیز مانند حیوانات و گیاهان دارای پیشووینه و تاریخ
طبیعی هسووتند و همۀ آنها از زبانی واحد که زمانی در ناحیهای از قارۀ آفریقا تکلم
می شده است پدید آمدهاند .با مهاجرت جوامع انسانی در قالب گروههای متعدد به
نقاط مختلفی از دنیا ،زبان هر یک از آنها به اشکال مختلف تغییر یافت و زبانی که
در آغاز بدان تکلم میشوود به زبانهای گوناگون و بعدها به هزاران زبان دیگر تبدیل
گشت.
تغییر در زبانها حاصل تحوالتی است که در صداها ،کلمات و قواعد دستوری
آنها روی میدهد .این تحوالت در هر زبان به نحوی صوووورت میگیرد و در نهایت
منجر به شکلگیری زبانهایی مانند آلمانی و ژاپنی می شود .زبان پیو سته در حال
تغییر و تبدیل به زبانی جدید ا ست و زبانی هم که چنین فرآیندی را طی نکند از بین
خواهد رفت.
این گونه تغییرات حتی موجب انشعاب درونی یک زبان خاص میگردند .زبانی
که جوامع مختلف بدان تکلم میکن ند نیز با تغییراتی موا جه میشوووود و از آن
گویشهای متعددی پدید میآید .گاهی یک گویش خاص به عنوان گونۀ ا ستاندارد
و معیار زبان در نظر گرفته میشود و از آنجا که در نوشتار نیز بهکار میرود نسبت به
سوووایر گو نه هایی که فقط تکلم میگرد ند کمتر تغییر می یا بد؛ ع لت آن ث بات و
ماندگاری نوشتهها ست که روند تغییر را به تأخیر میاندازد .اما گویشهایی که فقط
تکلم میگردند تغییر در آنها روندی طبیعی و نرمال خواهد داشت.
تمام زبان ها در سوووطوح مختلفی با هم در ارتباطند و به نوعی در هم تنیدهاند.
همۀ زبانها واژگانی را از هم قرض میگیرند و هیچ زبانی نیسوووت که در آن کلمات
زبانهای دیگر نفوذ نیافته باشوود .زبانهایی مانند زبان انگلیسووی هسووتند که تعداد
واژگان قرضی در آنها بی شتر از واژگان ا صلی ا ست .زبانهایی هم که در مجاورت
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ً
هم قرار میگیرند گاها از قواعد دستوری یکدیگر نیز استفاده میکنند و خصوصیات
زبانیشووان بیش از پیش به هم شووباهت پیدا میکند .برخی از زبانها هم حاصوول
تماس و برخورد دو زبان متفاوتاند و امکانات زبانی مختلفی را از آن دو تحصوویل
میکنند.
تغییر در ز بان فرآی ند پیچ یدهای اسوووت؛ این روند در برخی از ز بان ها گاهی
برخالف آن چیزی ا ست که ت صور می شود .برخی از امکانات د ستوری در تعدادی
از زبانها ،ازجمله زبان فران سوی و آلمانی ،بهندرت در حین گفتگو مورد توجه قرار
میگیرند که البته همین وضوووعیت هم تغییر میکند .زمانی که گروهی از مردم یک
زبان خاص را بدون اینکه تحت آموزع آن قرار گرفته باشوووند یاد بگیرند ،درواقع
بهتدریج گونهای از زبان را که پیجین 1نامیده میشووود ایجاد میکنند .بعدها اگر در
امور روزمرۀ خود از آن برای رفع احتیاجات اسوووتفاده کنند این گونۀ زبانی به یک
زبان واقعی تبدیل میشوووود که از آن با عنوان کریول 2یاد میکنند .زبانهای کریول
نیز مانند سایر زبانها به گویشهایی تقسیم شده و با دیگر زبانها ادغام میگردند و
به وضعیتی دچار میشوند که زبانهای پیش از آنها تجربه کردهاند.
همانگونه که جانوران و گیاهان ممکن ا ست زمانی انقراض یابند زبان شنا سان
تخمین زدهاند که تا سال  2100حدود  5500زبان هیچ گوی شوری نخواهند دا شت.
جهانیشوودن و پدیدۀ شووهرنشووینی مردم را وادار به تکلم به یک زبان واحد از میان
هزاران زبان دیگر میکند و در صورتی که از آن زبانها ا ستفادهای ن شود بهجز گونۀ
نوشوووتار چیزی از آن ها باقی نخواهد ماند .هنگامی که یک زبان میمیرد درواقع از
مرحلۀ پیجینشوودگی هم پایینتر رفته و بهطورکلی منق ووی میگردد .آنچه پیشرو
دارید بزرگداشووت زبانهایی اسووت که زمان زیادی به پایان عمرشووان باقی نمانده
است.
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بخش اول :نطقهای یکم تا دوازدهم

زنبورها میتوانند محل اجتماعات خود را به یکدیگر اطالع دهند...
اما قادر نیستند در مورد مکانهای دیگر چنین کاری بکنند و مفاهیم
دیگر را هم نمیتوانند انتقال دهند .این توانایی که در نوع خود
خارقالعاده است به آنها این امکان را میدهد تا در آن مورد خاص
با یکدیگر ارتباط برقرار کنند .کاری که زنبورها انجام میدهند نوعی
ارتباط غیرکالمی در سطحی محدود است و البته نمیتوان آن را زبان
تلقی کرد.
زبان نه فقط مجموعهای از کلمات بلکه متشکل از قوانینی است که تعیین
میکنند کلمات چگونه کنار هم قرار گیرند – دستور .قواعد دستوری این امکان را به
ما می دهند تا کلمات را کنار هم قرار دهیم و جمالت یا مفاهیمی را تولید کنیم که
بیانگر احساسات ما در مورد حیات ،تجارب و محیط اطرافمان هستند .همچنین ما
را قادر میسازند تا بر یکدیگر و رویدادها نیز تأثیر بگذاریم .این امکان وجود دارد
که یک شخص صدها کلمه از یک زبان را بداند اما نتواند سخن بگوید و یا اینکه
سادهترین جمالت را تولید کند.
ارتباطی که میان حیوانات برقرار میگردد ،با زبان به معنای انسانی آن تفاوت
راسل ،فیلسوف معروف بریتانیایی ،در جایی نوشته بود که «یک
بسیار دارد .برتراند ِ
سگ نمیتواند شرح حالی از زندگی خود را بازگو کند؛ او پارس میکند اما قادر
نیست در مورد وضعیت همنوعان خود و والدینش چیزی بگوید» .زنبورها قادرند با
حرکات و نوعی رقص مشخص محل شهد گل را به اع ای کندو اطالع دهند .آنها
در یک خط و مسیر مشخصی که شهد در آن قرار دارد حرکت میکنند و با جنباندن
و تکاندادن پشت خود بهطور مکرر مسافت محل شهد با کندو و حتی میزان کیفیت
آن را نیز اطالعرسانی میکنند .آیا این زبان است؟ زنبورها فقط در این مورد خاص
و برای اطالعرسانی در مورد محل غذا با هم ارتباط برقرار میکنند .آنها قادر به
بیان چیزی نیستند.
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میمونها اما شباهتهایی با ما دارند .آنها قادرند به نحوی با انسانها ارتباط
برقرار کنند .ساموئل ِپپیس ،واقعهنویس بریتانیایی ،در اثر معروف خود به نام استرداد
سلطنت آورده است که:
«میمونهای بابون شباهت زیادی به انسان دارند ...شاید باور آن
سخت باشد اما به تصور من این حیوان یک انسانگونه است .من
معتقدم که این نوع میمون قادر است زبان انگلیسی را بهخوبی بفهمد
و میتوان به او صحبتکردن و حرکات و اشارات را هم آموزع داد
(التهام ،آر.سی ،و دبلیو .متیوز ،ویراستار .خاطرات ساموئل پپیس،
برکلی :انتشارات دانشگاه کالیفرنیا».)1970 ،
جلد دومِ .
درواقع تالعهایی که عدهای برای آموزع زبان به شامپانزهها کردهاند نتایج
محدودی در پی داشته است .در سال  1909یک شامپانزه واژۀ ” “mamaرا یاد
گرفت .در سال  1916یک اورانگوتان توانست دو کلمۀ ” “papaو ” “cupرا یاد
بگیرد .در دهۀ  1940شامپانزهای دیگر کلمات ” “cup” ،“mama” ،“papaو ”“up
ً
را یاد گرفت ...اخیرا هم پژوهشگران تالع کردهاند تا زبان اشاره را به شامپانزهها
آموزع بدهند که البته تالع آنها تا حدودی موفقیتآمیز بوده و نتایج قابلتوجهی
حاصل شده است .در سال  1966شامپانزهای به نام واشو ،که یک سال سن داشت،
در حدود سه ماه توانست اولین عالئم را تولید کند و پس از چهار ماه قادر شد 132
نشانه را درک و تولید نماید .او فعل ”( “openبازکردن) را که ابتدا برای «در» بهکار
میگرفت ،برای اشاره به بازکردن هر نوع ظرفی و حتی شیر آب نیز تعمیم داد .او یک
بار هم عبارت ”( “water birdپرندۀ آبی) را برای اشاره به یک «قو» بهکار برد .او
حتی توانست کلماتی را کنار هم قرار دهد و جمالتی مانند ” “you me outبه معنای
انسانی آن استفاده
«بریم بیرون» تولید کند .اما این شامپانزهها از زبان به معنای
ِ
نمیکنند .آنها فقط میتوانند گاهی دو یا چند کلمه را با هم تولید کنند ولی نه برای
همیشه.
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بع ی از پژوهشگران معتقدند درک و تولید چنین کلماتی نشان میدهد که
شامپانزهها قادرند دستور زبان ابتدایی را بهکار ببرند .اما در واقع ارتباط میان این نوع
کلمات و بافتی که در آن تولید میگردند به آنها
معنای مشخصی میدهند و دستور در چنین
وضعیتی نقش خاصی ایفا نمیکند .یک میمون
از طریق رابطۀ میان زنجیرهای از کلمات میتواند
پی به معنای آنها ببرد .انسانها برای برقراری
ارتباط با این حیوانات مدت زمان زیادی را
صرف میکنند این درحالی است که کودک شامپانزهها زبان را مانند انسان بهکار نمیبرند
انسان برای صحبتکردن با والدین و اطرافیانش زمانی بسیار کمتر از آن را صرف
خواهد کرد .این وضعیت نشان میدهد که شامپانزهها بیشتر از آن چیزی که تولید
میکنند به تقلید از انسانها همت میگمارند.
هاکت سیزده مشخصۀ اصلی را برای زبان انسان
زبانشناسی به نام چارلز ِ
برمیشمارد .از این میان آنچه شامپانزهها و سایر حیوانات از آن بیبهرهاند مشخصۀ
جابجایی (صحبتکردن در مورد رویدادها و مفاهیمی که مربوط به بافت و
موقعیتهای دیگرند و یا وجود خارجی ندارند؛ مثال حیوانات نمیتوانند در مورد یک
موجود غولپیکر برای همنوعان خود صحبت کنند) و مشخصۀ خالقیت (توانایی
ترکیب عناصر پایه برای تولید مفاهیم بلندتر؛ که با آنچه آنها هنگام درخواست غذا
و یا اعالم محل غذا انجام میدهند تفاوت بسیار دارد) است.
ً
حیوانات به اختیار و انتخاب خود رابطه برقرار نمیکنند .شامپانزهها معموال
مکالمهای را آغاز نمیکنند بهجز در مواردی که بخواهند نشان دهند چیزی الزم دارند
و یا کاری خاص مانند خوردن را انجام دهند .مفهومی که واشو برای اشاره به واژۀ
آیرن ِپپربرگ ،استاد
«قو» تولید کرده بود یک مورد استثناء و البته جالبتوجه بودِ .
روانشناسی دانشگاه براندیس ،در اواخر دهۀ  1970به یک طوطی آفریقایی
خاکستریرنگ به نام آلکس آموزع داد تا به سؤاالتی در مورد رنگ و اضالع اشیاء
پاسخ بدهد ،تا عدد شش را شمارع کند ،غذا درخواست کند و صداها و نامها را با

داستان زبان انسان

18

هم مطابقت بدهد .آلکس یک بار بهجای پاسخدادن به سؤالی در مورد نام صداها،
آجیل خواست و چندین بار هم آن را تکرار کرد .زبان برای آلکس تا حدودی شرطی
شده بود؛ هر بار از او در مورد رنگها سؤال میشد پاسخ درست میداد اما این
وضعیت بیش از آنکه مهارت زبانی این طوطی را نشان دهد میزان هوع او را نمایان
میساخت .او گاهی بهعلت خستگی زیاد فقط به هشتاد درصد از سؤاالت پاسخ
درست میداد .زبان برای این موجود نوعی بازی محسوب میشد نه راهی برای بیان
مفاهیم و یا آنچه در ذهن میپروراند .در حیات وحش یا بهعبارتی در موقعیتهای
عادی هیچ میمونی از زبان اشاره استفاده نمیکند و هیچ پرندهای هم تکلم نخواهد
کرد.
زبان انسان چه زمانی بهوجود آمد؟ زبان وجه تمایز گونۀ انسان با سایر موجودات
است .فیلیپ َ
لیبرمن ،استاد زبانشناسی و علوم شناختی دانشگاه براون ،بر این باور
است که حنجرۀ انسان نسبت به حیوانات در
موقعیت پایینتری قرار گرفته و این وضعیت حفرۀ
زبان وجه تمایز گونۀ انسان با
دهان را طوالنیتر و بزرگتر کرده است؛ با این
وجود بهلحاظ فیزیکی امکان تکلم برای او فراهم سایر موجودات است.
میگردد .به عقیدۀ فیلیپ حنجرۀ بچهها ،میمونها
ً
و اساسا نئاندرتالها 1در چنین وضعیتی قرار ندارد.
فرضیۀ او بحثبرانگیز است؛ حنجره در سن بلوغ پایین میآید؛ این درحالی است که
خیلی پیشتر از آن هم انسان تکلم کرده است.
اگرچه گونۀ انسان حدود  150000سال پیش بهوجود آمده است اما بنابر شواهد
و یافتههای دیرینشناسان و تحقیقات علم ژنتیک عدهای بر این باورند که از حدود
پنجاههزار سال پیش به بعد انفجاری در رشد مهارتهای او روی داده است که
ساخت ابزارهای مناسبتر ،حفاریها ،ساخت کمان ،چادر و سرپناه از آنجمله
بهشمار میآیند .طرفداران نظریۀ انفجار بزرگ 2به این موضوع اشاره میکنند که گونۀ
نخستین انسان حدود دو میلیون سال پیش پدید آمده است؛ پانصد هزار سال پیش
ِ
.Neanderthal
Big bang

.

1
2

1

.Zhoukodian
.Homo sapiens
3 .Homo erectus
2
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اندازۀ مغز انسان با انسان مدرن یکی بوده و صد هزار سال پیش هم مغز نئاندرتالها
از مغز ما بزرگتر بوده است .این گروه از پژوهشگران معتقدند که در طول این دوران
انسان به لحاظ فرهنگی رشد کمتری داشته است .یافتههای باستانشناسان در
مجموعه غارهای باستانی چین موسوم به ژوکودیان ،1که مربوط به سیصد تا پانصد
هزار سال قبل هستند ،نشان میدهد که گونۀ انسان در این دوره رشد فرهنگی
چندانی نداشته است .به عقیدۀ ِد ِرک بیکرتون ،زبانشناس و متخصص در زمینۀ
تکامل زبان از دانشگاه هاوایی« ،این گونۀ انسانی در سهدهم میلیون سال پیش در
غارهای بیحفاظ و پر دود سکونت داشته و ظروف سفالی را درون خاکستر
میساخته و بینظمی و آلودگی زیادی هم در اطراف و زیستگاه خود ایجاد کرده
است» (بیکرتونِ ،درک .،زبان و رفتار انسان .سیاتل :انتشارات دانشگاه واشنگتن،
 .)1995براین اساس عدهای معتقدند که توانایی زبانی در انسان با یک جهش
ژنتیکی حدود صدهزار سال پیش ،پس از ظهور هوموساپینس 2پدید آمده است.
با این حال یافتههای جدید در نقاطی از اروپا و خیلی پیشتر از آن در آفریقا از
فعالیتهای ذهنی رشدیافتهای در انسان پرده بر میدارند .این وضعیت نشان میدهد
که رشد ذهنی انسان روندی تکاملی و تدریجی داشته که نقطۀ شروع آن به گونههای
نخستین او ازجمله هومو ارکتوس( 3راست قامتان) بر میگردد .از این طریق میتوان
ِ
ابهامی که در نظریۀ انفجار بزرگ مبنی بر زمان پیدایش زبان مطرح است را برطرف
ساخت؛ اگر رشد ذهنی انسان در اروپا به حدود پنجاههزار سال پیش و در استرالیا
پیشتر از آن ،یعنی هفتاد هزار سال پیش بر میگردد پس زبان چگونه توانسته بهعنوان
جهشی ذهنی در کل دنیا انتشار یابد؟
ً
زبان انسان در قارۀ آفریقا همزمان با ظهور هوموساپینس و احتماال نخستیها
پدید آمده است .عدهای بر این باورند که ژن مخصوصی به نام ” “Foxp2در انسان
وجود دارد که مربوط به توانایی زبانی است و شکلگیری آن به صدهزار سال پیش

بر میگردد یعنی خیلی قبلتر از آن چه حامیان نظریۀ انفجار بزرگ برای پیدایش زبان
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 گاهی تصور میکنیم که میتوان با حیوانات سخن گفت؛ سگها میتوانند.1
ً
 اما در واقع تفاوت چشمگیری میان انسان و مثال. کلمه را هم یاد بگیرند20 حتی تا
 گربهها و طوطیها از کدام یک، سگها.گربهها در نحوۀ برقراری ارتباط وجود دارد
از جنبههای زبان انسان بیبهرهاند؟
 برای درک بیشتر پیچیدگی زبان انسان شخص خارجیزبانی را در نظر بگیرید.2
.که زبان شما را بلد است و با آن تکلم میکند؛ البته دچار اشتباهاتی هم میشود
 از چه، که برای شما گویشوری غیربومی محسوب میگردد،اشتباهات این شخص
نوعند و او چگونه میتواند معنای دقیقی از آنچه بیان میکند را انتقال دهد؟
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