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 پیشگفتار

 بسم اهلل الرَّحمن الرَّحیم

ون و امامان ،محمد آل  و محمدخود را رب  اتم   صلوات و سالمبارخدایا!   ارزانی فرما!  مهدی 
  خود به    را   عرصه  این  در  متخصص  دانشمندان  از  بسیاریزبان،    تکامل  و  پیدایش  موضوع

  های قرنزبان در طول    پیدایشبودن تحقیقات دربارۀ  محدود  وجود  با  و؛  است  کرده  مشغول
زبان اختصاص    تکامل  وگیری  چگونگی شکل   به شناسی که  زبان   جدید   های پژوهش   گذشته، 

  ایناند کرده  روشناند، دادن جوانب متعدد این عرصه صورت پذیرفته داشته و با هدف پوشش
   ها:جنبه  این جملۀ  از اند؛ داشته  انسانیزبان   دراساسی  یتأثیر  هاجنبه 

اعضای    تکامل  با   آن   همراهِی   وپشت سر گذاشته    انسانیۀ  گون   کهی  بیولوژیک   تکامل •
 شکلی که امروز به خود گرفته است. تا رسیدن به  انسان جسم

  ما ۀ  گونتکامل    واز آن برخوردار است    ما  انسانیۀ  گون   که  معرفتیشناخت و    قابلیت •
 .ایمگرفته ها سرچشمه آن از ما  که پیشینیانی از  جنبه این  در

اندام  مستحکم  ارتباط • ارگانیک  میان  عملکرد    در  آن  نقش، و  انسان  بدن  درهای 
 .  مغز طرف  از کاملکنترل  وهماهنگی  با ی،  زبان

  نظام  تکامل  وزبان    تکامل  بر   اجتماعی   ترکیب   و  جامعه اثرگذاری    و   اجتماعیۀ  جنب •
 .غذا   آوردندستبه برای    کشاورزی  بهصیادی    از  انسانشدن  منتقل   و،  انسان  زندگی

دانشتوسعۀ حوزه   با   و زمینۀ    هاپژوهش  ، های  یافت؛    تکامل  و  پیدایش در  توسعه  زبان 
در عین    وشکل داد،    جهان  معروف  های دانشگاه  بیشتر   دررا   تخصصیای  طوری که رشته به 
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  دقیق های رشته  در  را  مهم   ایوزنه   تا شناسی نیز گسترش یافت های زبانپژوهش حال زمینۀ  
  ـعصبی   سیستم   و  مغز  تحقیقات  و  هاپژوهش   نیز  و،  تربیتی  علوم ،  پزشکیروانمثل  ـ   علمی

  و زبانی    میراث   شناخت   برای   ژنتیکی تحقیقات  تخصصِی گیرِی  البته جهت   و ؛  دهد  تشکیل
 نیز پوشیده نیست.   انسانیت مسیرطول  در آن تکامل چگونگی

ـ خلقت   تسلط   دلیلبه    انکار   را   تکامل ۀ  نظری  که ـ  گانه سه   ادیان  پیروان  یعنیگرایان 
ـ  تا آن اندازه که به ما رسیده است ـ   گذشته   عصرهای   در شناسی  زبان   های پژوهش اند،  کردهمی

ه گفتمی   سخنمحض آمدنش  به   وشده،    آفریده  ناگهانیصورت  « بهانسان»  کهتفکر    این  از
  یا   که ه،  شد  محدود  زبانگیری  شکل   چگونگی  بر ها تنها  پژوهش  مدار   و است خارج نشده،  

  که   دینیچهارچوب    از   توانستمی ن  هاپژوهش   این   و  2»اصطالح«؛   یا بوده است    1»توقیف« 
کرده    بناـ  خود داشتند   دینیرویکرد    دری که  اختالفاتتمامی    با وجودـ   دینیمؤسسات    پیروان

   . بودند خارج شود

کادمیکی   و  علمیۀ  قاعد  وجود ۀ  نتیج  در  هایونانی    علمی   پژوهشتحقیق و    برابر   در   که  3آ
  .ارتقا دادند  دانشگاهی  سطح  به   را   خود   هایپژوهش شده بود، تحقیقات و    گشوده  زمانآن    در


 صورت دفعی توسط خداوند به انسان. توضیح بیشتر در فصل اول خواهد آمد. )مترجم(ها بهآموختن نام. 1
ح: لفظ یا تعبیری که در عرف مردم. 2  )مترجم، منبع: سایت المعانی(  خود گیرد.ه غرض یا معنای خاصی ب ،االْصِطالا
کادمی: ن.  3 کادمیک: دانشگاهی. آ مکتب و روش  ؛  کرده استی ن تدریس مآتن که افالطون در  آ  یدر نزدیک   یام باغ آ

 ی. )مترجم، منبع: سایت المعانی( تدریس افالطون
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رواقی«   در شناسی  زبان   پژوهش  در  تخصصی   ایشاخه  1الیساطارسط   ( 3Stoic) یا    2»ایوان 
نهاد     کار،   این  از   ولی؛  بود  خودش  زمان  در   یونانی   فلسفی  علمی  انجمن باالترین    که بنیان 

  دینی   های سسهؤم  دارِ دین متعصبان    و   نیامد   دست   به   الهی  ادیان  صاحبان   تسلط   جز  اینتیجه 
؛ همچنین باید این نکته را نیز در  شدند این عرصه  وارد زمین  کنار و گوشهاز  و طوایفۀ هم از

تربیتی، و  ـ شناسی باستان، تنها به جنبۀ فلسفی و اجتماعیهای زبان نظر داشت که پژوهش 
واقعیت  با  که  فردی  تجارب  و  بر مالحظات  تکیه  پشتیبانی  با  و  تأیید  ثابت شده  علمی  های 


ِرسطو.  1 ِرسطاطال  یا  اا باستان   یونان  یلسوفاناز ف  (مق. ۳۲۲درگذشتٔه  ،  ق.م  ۳۸۴زادٔه    یستوِتِلس(آر یونانی:  زبان  یس )اا

کادم  یسالگ ه. در هجدآیدیبه حساب م  یغرب  یلسوفانف  ینتر از مهم   یکیبود. او   دت  م و به  یافتافالطون راه    یبه آ
به دست آورد   یدر علوم نظر  یشرفتی، چنان پزمان اندکدر مدت یسال در مکتب افالطون، دانش آموخت؛ و  یستب

و   هاینه او در زم  یهاوشته بود. ن  یسال، آموزگار اسکندر مقدون  چهارمدت  داد. او به   «علم »لقب    یکه افالطون به و 
دولت و   یاست،س  یان،منطق، علم ب  شناسی،یستز   یات،شعر، ادب  یزیک،متاف   یک،ز یگوناگون، از جمله ف  یهارشته

است که به  باستان بوده یونان  یلسوفانف ین تر و بزرگ ینهمراه سقراط و افالطون از اثرگذارتر اند. ارسطو بهاخالق بوده
کرد. )مترجم، منبع: می  یفتعر   «تی ارسطو فلسفه را با عنوان »دانش هس  است.  ملقب شده  به »معلم اول«  یل،دل  ینهم

 پدیا فارسی(ویکی
واقی.  2 سال قبل از میالد در    ۳۰۱(، و به فارسی، »ُستاوندی«، مکتبی فلسفی است که  Stoicismگری )به انگلیسی:  را

آتن )سیتیومی به  شهر  رواقی  زنون  پایهZeno of Citium:وسیلٔه  رواقی(  شد.  شاخهریزی  اخالق  گری  فلسفۀ  از  ای 
ها های این فلسفه، انسانشخصی است مبتنی بر سیستم منطق و مشاهدۀ ادراکات جهان طبیعی. براساس آموزه

یا نعمت( را پیدا کنند و به حالت رهایی روانی )خوشبختی، بایست راه رسیدن به خوشعنوان موجودات اجتماعی می به
با این پیش فرض که میل به لذت یا ترس از درد باعث افراط و    ؛( برسندAtticدر یونانی گویِش    ἀταραξίαاز رنج )یا  

 یتو رعا یو با همکار  یعتهماهنگ با طب بایستی انسان با درک جهان م ، . در این فلسفهشودها نتفریط در زندگی آن
آن،    یبرا  ی«رواق»عنوان    یزو ن  ییاروپا  یهافلسفه در زبان  یندر تعامل باشد. نام ا   یگرانعادالنه با د  یانصاف و رفتار 

شد  در یونان باستان به ایوانی گفته می  stoa  ۀ. واژشدیآتن برگزار م  ایهاز رواق  یکیدر    یشانروست که انجمن ا  ین از ا
ریشه با این واژه  . استوار، استوانه، ایستادن و راست )قائم( همه هم باشد  شدهو پابرجا  ها، استوار  از ستوناستفاده  که با 

های خود را به شاگردان  ها زنون در ُستاوند میانی آتن آموزهگذار آنمیده شدند که پایهرو چنین نااینهستند. ستاوندیان از
درمانی،  ی شناختی دوباره پیش کشیده شد. این روش رواندنبال کامیابی رفتاردرمانآموخت. این فلسفه بهو پیروانش می

رواقی  فلسفٔه  فکر همچون  دگرگونی شیؤه  با  یاری مردم گری،  به  اطراف  و جهان  دربارٔه خود  دیدگاه هرکس  و  کردن 
 پدیا فارسی(آید. )مترجم، منبع: ویکی می

 Baltzly , Stoicismمراجعه شود به سایت: . 3
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 شد.شدند، محدود می نمی 

ا این  ی متمرکز شده بود؛ بزبانچگونگی اشتقاق واژگان    بر   نخستین   پژوهشگران  رویکرد
که   به    بارهیک به  وی  ناگهان طور  به   انسان،دیدگاه  چنین  گفتسخن شروع  با  است.  کرده  ن 

و     اصطالحات   بهچگونگی روش رسیدن    درکی در جهت  بسیار   کوششوضعیتی، تالش 
ند صورت  شد  مشتقها  وسیلۀ آن، دیگر واژهنیز سازوکاری که به   و  اشیا  نام  اشتقاق   وزبانی  

نه به   وشد توجه می  انسانی بیولوژیک   ساختار یا  مغزر د زبان   ابزار نقش به ابتدا نه   درپذیرفت. 
  اعتقادات  از   این  و؛  ایمگرفته سرچشمه    آن  از  که تباری    و  ما  انسانِی ۀ  گونی  تکامل  مسیر تأثیر  

ناشی    زمانآن    در  گردر دسترس برای پژوهش  محدود  امکاناتنیز    و  عرصهاین    بری مسلط  دین
دانش انسان    در   مغز   اجزای  نقش   یا   مغز  ترکیب   به   نسبت  شناختی، هیچ  زمان  آن   در   .شدمی

مخلوق    از  ما  فعلیۀ  گون  تکاملطور که چیزی دربارۀ    ؛ هماننداشت  وجود  گوییسخن   فرایند  و
 پیش از خودش وارد نشده بود. 

  ایجاد  در   الهی  دین   حامالن  و  الهی  دین   بزرگ   نقش  از  هاپژوهش   بیشتر   ترتیب   همین   به
ند،  انداخت  غفلت   به   را   دیگران  یا ند  کرد  غفلت   آدم  آمدن   از  بعد   انسان   معرفتی  قابلیت   بنای   و
تفکرات    اساسکه بر    خود دین در جهت ترویج    عمدبه   دینی هایمؤسسه  پیروان  از   بسیاری  و

تفسیر  به  خدا   که   مقاماتی  از   زمین   در   الهی   خلفای   کردندور   و   دینرجال    هایو   هاآن وند 
هایی  جهت   در  هاآن   هایپژوهش اختصاص داده بود، به تالش پرداختند. بنابراین تحقیقات و  

وضعیِت تمامی    این  و  کردمیحرکت    کند   مشخص  را   انسانیزبان    مسیرجهتی که    از  دوربه 
  ها پژوهش  این  ترتیب   این  به  . بود اسالمی شناسی، از جمله تحقیقات دینِی زبان  های پژوهش

  لغوِی   تفسیر پایۀ    بر  و،  طلبدمی  معاصر   هایپژوهش   که بود    علمی درست    روشاسلوب و    فاقد 
از  ه است تا دانش را داد فرمان  ما  به  خدا  که ای بود از سرچشمه غیر  از ، دینی  متون  از  برگرفته 

این ترتیب این تحقیقات از جنبۀ اساسی در تکامل زبان و دانش انسانی غفلت    به   بستانیم.   آن
فرد از گونۀ خودش نبود که از چنین ساختار بیولوژیکی    نخستین  ه آدمورزیدند؛ اینک می

ای آمد که افرادش از نظر بیولوژیکی شبیه خودش بودند و  برخوردار بود؛ بلکه وی در جامعه
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پوشی از سطِح سادگی آن( و قابلیت معرفتِی متناسب با  این جامعه از زبان گفتاری )با چشم
 1. برخوردار بود  وضعیت خودش 

  گانهسه  ادیان  هایکتاب ازکدام ای هیچ بر ی پژوهش  یاهیچ منبع  مابرابر  در ترتیب  این به
دربارۀ  به   یا زبان    پیدایش دربارۀ   کلی    در   بتوان  که   ندارد  وجود  انسانی دانش    تکامل طور 

ای است  مسئله   این  وجست؛    بهره  آن  از   انسانیدانش    وزبان    تکامل  درست  مسیر  تشخیص 
و دانش    معرفتاین حجم از    و  زمین   به  خدا   خلفایتعداد بسیار از    این  آمدن  با  زیرا بار؛  اسف

  طلب در مطالعه و بررسی دانش، و    هاآن وجود    از  مکلف  افراد  ندا هکرد  ارائهها  آن  که  انسانی
ای  برای ما از روشنِی چندانی برخوردار نیست، بهره   که  زبان   پیدایش مثل    اموری  در  حتی  علم

 . کند هدایتها آن سویبه  را  ما  تانجستند  

پرسشی  ب   پاسخۀ  ارائ  برایاست    تالشی  پژوهش  این ،  گذشته  هایقرنطول    در  کهه 
هایی  پاسخ   یاپاسخ    به   هاتالشموجب شده؛ در حالی که این    را   فراوانیهای  جدل   و  هابحث 

 شرح زیر است:  باشد منجر نشده است. این پرسش به  عرصه  این متخصصانمورد اتفاق  که

و چه  داشته  نقش  انسانیزبان    تکامل  و  پیدایش  در  عواملیچه     در چیزی  است؟ 
یا    انسانیا    موساپینسو )ه  ما  انسانِی ۀ  گون   شناختی  ودانش    اختالفورای   مدرن 

 وجود داشته است؟  2مو وهس  از جن قبلیۀ گون  با مقایسه  در (انسان خردمند 

به    گذشته  در  کهبه خود گرفته است   جدیدیهای  گیری اخیرًا جهت   علمیتحقیقات    سیر
سیطره دارد؛ تفکری    علمیبر تحقیقات    الحادی   فکر تغالباً  است.  نبوده  گذارتأثیر   امروزاندازۀ  


 . 162و 161ص  ،خدایی، احمدالحسنکتاب توهم بیمراجعه شود به . 1
)نام علم.  2 )انسان  یانسا)انسان   بزرگ  هایی از خانوادٔه کپ  یا( سرده Homo:  یانسان  انسان خردمند  ( است. نوع 

  ن، یاسا( انسان یره)ت  خانواده  یهاگونه   یربا سا  یسهانسان در مقاگونۀ  ممتاز   یژگیو...  است  گونه  یناز انواع ا  یکی(  یامروز 
پ  یشترب  یشگنجا و  یابزارساز   تریش کاسٔه سر است.  از  نیامروز چن   یول   دانستند،ی ممتاز م   هاییژگیرا هم  . یست ن 

انسان ی،  انسان گرج  ،انسان کارورزی،  انسان رودولف،  انسان ماهر  :به شرح زیر استجنس انسان    یهااز گونه  یبرخ
جز انسان خردمند ها بهگونه  ینا  ی. همهٔ انسان خردمند: آدم امروز ،  نئاندرتالانسان  یدلبرگی،  نسان ها، اقامتراست

 ( )مترجم  اند.منقرض شده



 شدند و تمایز دانش بشری بشری زبان  باعث پیدایش عواملی که  ........................................ 14

  دین  علیه   الحادی   دیدگاه  خدمت   در   آورد می  دست   به  علم   که  را   پیشرفتی  هر کند  تالش می   که
کارکردی،    کرد  خواهیم   مالحظه   و بگیرد؛    کار  به راستای    در را    بسیاری   هایمغالطهچنین 

   .های خداناباوری در خود داردخدمت به اهداف بازارگرمی

نظریات   حاضر  حال  کادمیِک    هایپژوهش  ودر    صورت به   علمیۀ  عرص  در  بسیاریآ
شناسی  تحقیقات زبان شدن  سپری   از  بعد.  دارد  وجودزبان    تکامل   بررسیزمینۀ    در  تخصصی

  در   را   بزرگی  جهش  گذشته  قرنۀ پایانی  نیمدر دو قرن گذشته،    مادی های  آزمون  صورتبه 
  و ،  زندگی  هایعرصه تمامی    در  علمی  پیشرفت   است.  بوده   شاهد   زبانی   های پژوهش

های مغزی، امکان بررسی تحریکات مغزی  اسکن  و  «MRI:  یآ   آر  ام»  تجهیزات  شدنفراهم
عالوه، گسترش  را در اختیار ما قرار داده است؛ به   مغز   مختلف   هایبخش   تخصص و اطالع از  

  از ، و بعد گشودشناسی ه روی تحقیقات زبانب را  ایدروازه اختالط اقوام با یکدیگر،  و جمعیت 
  برای فرصتی    شناسندنمی  را یکدیگر    زبان   کهجوامعی    واقوام    شدنمخلوط ۀ  نتیج  در   آنکه

جدید  زبان   پیدایش  زبان   فراهم های  روی  تحقیقات  انجام    شد. پذیر  امکان  جدید های  آمد 
ناشنوایان    زبانؤسسات تخصصی دربارۀ  منتایج ناشی از توسعۀ    و  شهرنشینیپیشرفت    روایناز
اجتماعی،    اشاره   زبان آموزش    و رفاه  توسعۀ  راستای    باعث بزرگی،    شکلبه ،  ودخۀ  نوببه در 

  برای   کودکان  توانایی  و  انسانیقابلیت شناختِی    از  و،  شدشناسی  زبان   های پژوهش  پیشرفت
 ـ پرده برداشت. باشد  داشته  وجود آنامکان  کهوقتی ـ   جدیدواژۀ  تولید و آوردندستبه 

  مرتبط دقیق    علوم  اجزایتمامِی    در  اخیر  هایسال   درزبانی    هایپژوهش   رغم انجامعلی
  رفتاری  مکاتبکه باعث شده است  ـ   علمی  محکم  دالیلبروز نظریات نویِن مبتنی بر    وزبان    با

آمدن هیچ پایه و اساسی برای یک  وجوداتفاق باعث به   این خارج شوندـ    عرصه   این  ازگرا  ه تجرب 
خاستگاه    علمی   توافق میان    و دربارۀ  در  زبان  ط  نقا  در شناس  زبان   پژوهشگرانسرمنشأ 

  اختالفاین    دالیل   و،  بزرگ  بسیار ،  علمیۀ  عرص  در نظر  اختالف  است.  نشده   جهان   مختلف 
  الحاد   برای  تارا به خدمت گرفته    علم   کهجریانی قرار دارد    آن،   صدر  در   وهستند،    بسیارنیز  

   کند.  پردازینظریه 
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  اجزای   و  زبانیۀ  معادلاجزای    که  است  آن  کرد  خواهدآشکار    پژوهش  این   آنچه
  توجه   موضوع   این   به   که  دانشگاهیانی   و  پژوهشگرانتوسط    انسانیدهندۀ شناخت  تشکیل

داده  به نشان  بررسی  اند  و  تحقیق  مورد    کهگرایی  الحاد جریان    و ،  است   نگرفته   قراردرستی 
  را  بسیاریپیوسته عدۀ    است  گذارهای تحقیقات علمی تأثیر گیری جهت   در  برجستهی  صورتبه 
  همچنان و کندمی  منع، مادی  بدنچهارچوب   ازشناختی خارج پرداختن به تحقیقات زبان  از

پردازی روشمنِد  ۀ دانشگاهی غربی، پرداختن به امور غیبی را سخنی بسیار دور از نظریه جامع
یافتن به ریشه و خاستگاه حقیقی شناخت  نوبۀ خود باعث شده دست داند، که به دانشگاهی می
شناختی قرار بگیرد. بنده  های زبانی، دور از دسترس تحقیقات زباننی و تواناییو معرفت انسا

،  برعکس  کنم این تحقیق، عاملی برای کاهش اختالف در عرصۀ علمی شود؛ بلکهتصور نمی 
بسا   زبان پژوهش ۀ  عرص  در  شدهطرح   مسلماِت   با،  پژوهش  اینچه    مخالفت شناختی  های 

  که   طور   همانـ  پژوهش  این؛ همچنان که  باشد  دیگری  اختالفۀ  نقط خودۀ  نوببه  این  و ،  کند
شناختی موجود پا را فراتر  زبان   علمی های  پژوهش   مرزهای   از ـ  دید   خواهیم   آنۀ  ارائِسیر    در

به کناری نهاده    وتوجهی  ها بی در تحقیقات علمی به آن  که  دیگری   هایعرصه   به   ونهد  می
  هاینام بزرگان و    از  بسیاری  که  دیگریختالف  ی مورد ا هاعرصه ؛  گرددمی  واردشده است  

«  انسانی س نفْ » ، این عرصه  . ها موافق نیستندآن شناسی با زبان  علمی ۀ عرص در   شدهشناخته 
نیز    وفرد کرده است،  به ها را منحصرانسان   ما ۀ  گون  که   استتوانایی شناختی    در  آن  نقش   و

  به انسانیدهی شناخت جهت و معرفتی هایدروازه گشودن  در رسالتی  تربیت  و النسو ر تأثیر 
 شود. ساخت انسان، بنیان نهاده می برای  کهبوده است   هاییجهت

تحقیقات    سیر  در  جدید  هایافق   گشودنعاملی برای    پژوهش،  این  خواهیممیوند  خدا   از
بشود، حتی اگر    معرفتینوین    های عرصه  به شناختی  دهی تحقیقات زبان جهت   و شناسی  زبان 

جهت  خالف  باشد؛  در  فعلی  زبانپژوهش اینکه    وگیری  و    درشناسی  های  حدود 
  کهی تسّری یابند  جدید   مرزهای  به   بلکه ؛  دنمانا   باقی ۀ فعلی  شدطرح های نظریات  چهارچوب 

 پژوهشگران   ودهد  شکل می  علمیهای  پژوهش ۀ  عرص  دری را  جدید های  به نظر بنده چالش
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 ها ناگزیر خواهند بود. دادن به آنن از توجه نشا متخصص

  طرح   در   نهادن گام   وپرداختن به ایدۀ آن،   تا  شودمی   تقسیم فصلین  چند   به   پژوهش این  
  قابلیت   وو توسعۀ زبان    تکامل  اساسِی   عواملواکاوی خط ِسیر    در  کهـ   مختلفموضوعات  

   .شود آسانـ پرداختها آن  به  باید انسان شناختی 

  این   چگونه   اینکه  و  پرداختمشناختی  زبان   هایپژوهش  تاریخیسیر    به   اول  فصل   در
است  گذاشت تأثیر    شایع،  دینی  اعتقاد  برتحقیقات     در پردازی  یه نظر   چگونهدید    خواهیم  وه 

زبان شکلتحقیقات  چگونگی  به  تنها  واژگان  شناسی    بازگرداندن   و  انسانی زبان    در گیری 
»شکل یا  »قراردادها«  به  زبان    این   چرا   واند،  شده  خالصه«  مطلوب  بهۀ  مصادر گیری 

آدم   زبان  دنکنمی   تصور   هاپژوهش آفرینش  از  است  بعد  شده  این  آشکار  اگر  اینکه  و  ؛ 
توجه    انسانی زبان    وردن آدستبه   در   آنتأثیر    و   شناسیزیست   نظر   از   ما ۀ  گون  تکامل تحقیقات به  

 .شدای حاصل نمی کردند چنین نتیجه می

  وتحقیقاتی    مراکز  در  شایعشناختِی  زبان   علمی   طرح  به  پژوهش  دوم  فصل  در 
در این   دید خواهیم که طور همان و پرداختم خودمان فعلی  زمان درالمللی بین  هایدانشگاه

ـ  ی دیگر هیچ گونۀ    نه  وـ   ما ۀ  گون  به   منحصر   انسانِی ۀ  غریزیک    ، زبانی  شناختخصوص که  
  جهان   های دانشگاه  ترین بزرگ   دانشگاهِی   پژوهشگران  بیشتر  میان   در روشن    توافقی  ستا 
  ماکس»  دانشگاه  و«  براون»  دانشگاه«،  ماساچوستۀ فنی »دانشکد «،  هارواردمثل دانشگاه »ـ

  ل حا  در   مادیی  بیولوژیک سازوکار    به   را   غریزه  این ،  محققان  بیشتر   و،  دارد  وجودـ  « پالنک
  هستند ی نیز  پژوهشگرانمقابل،    در   و؛  کنند می  مرتبط  طبیعی  انتخاب   قانون  تسلط  تحت  تکامِل 

  پوشش  تحت  تواننمی  را   آن  که  کنند می  منسوب  انسانیای  غریزه   به  را زبانی    شناخت  که
  و   1«مسکیاچ  نوامها »آن  سرآمدان  از تعداد و  . این عده بسیار کم کرد  تفسیر   طبیعی  انتخاب 


او    .است  یکاییآمر علوم شناختی  و دانشمند    یاسیفعال س  ،مورخ  ،شناسزبان   یلسوف،(: ف 1928)  یمسک انوام چ.  1

عنوان بهاو  بار    یکدارد.    یاست و س  ی شناسکتاب در علوم زبان   100از    یشمؤسسۀ تکنولوژی ماساچوست است و باستاد  
جد  علوم  بار    یشناسزبان  یدپدر  علبهدیگر  و  مؤسس  دیگر  مرتبهو  نوین،    یشناسزبان  م عنوان  از    یکیعنوان  بهای 
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 . هستند 1« ن»فیلیپ لیبرم

  بدن در گفتاری   های اندام تکامل  و انسان ی بیولوژیک  تکامل زمانی  سیر  به، سوم فصل   در
  برای شده  فراهم   ابزارهای   به   و ؛  شودمی  پرداخته ن  پیشینیانما  تکامل   مسیر در طول    انسان

سرچشمه   هاآن  ازما    کهـ   ما  پیشینیان  که  ایدوره و منطقی برای    معقولی  ابتدای  کردنمشخص
مؤثر  پرداخت  خواهیم   باشند، زبان    دارای   توانستند ی  بیولوژیک   نظر   از ـ  گرفتیم  عوامل  و    در ، 

به    کهاعضای گفتاری    ساختمان  در   را ها  آنتأثیر    و ی،  بیولوژیک   تکامل  مسیر   ابزار دستیابی 
 کرد.  خواهیم بیانبرای ما فراهم ساخت  را زبان 

دانش  زبان»  آیا  کرد  خواهیم  روشن  چهارم  فصل  در یک  بر    تخصصی«    ساختار مبتنی 
سیطرۀ    وی  بیولوژیک    که   دارد  ارتباط   دیگری   عامل   با   یا؟  استبوده    طبیعی  انتخاب در 
  توانیم میما    آیا   و؛  یافت  تکاملزبان،    چگونه اینکه    واند؟  کرده  غفلت  آن  از  علمی   های پژوهش

به    سپس   کنیم؟   درک   را زبان    پیدایش چگونگی    تاشاهد باشیم    را   جدیدی گیری زبان  شکل
ه است خواهیم پرداخت  کرد ارائه  خداییبی  توهم   کتاب در  آنچه و احمدالحسن امام  طرح

ۀ  گون  کهفرد بودن زبانی  بهمنحصر   و  انسانیۀ شناخت  معادل  در  را   انسانی  سنفْ   ورودتأثیر    تا
 بیان کنیم.   شودمی متمایز  آن با  انسانی


 شود. ی م یفتوصعلوم شناختی مؤسسان 

 های: مراجعه شود به سایت
Chomsky.info, undated, The Noam Chomsky website 
Infinit History, Arenson interviewing Noam Chomsky 
Fox, A Change Noam Chomsky Aimplifies 
Chomsky Info, Major Twentieth Century Writers 

دانشمند  1934)یبرمن  ل  یلیپف.  1 دانشگاه    یشناخت علوم  (  آمر   «ونابر »و پروفسور  را در مهندسی برق    یکا. وی در 
شناسی دست یافت و تخصص خود را در در علوم زبان یمؤسسۀ تکنولوژی ماساچوست خواند و سپس به مدرک دکتر 

 و پیدایش زبان به دست آورد.   تحقیق ارتباط میان تکامل دستگاه تنفسی
 ,CLPS" و "Researchers Brown, Philip Liberman, Curriculum vittae" و "Carta, Philip Liberman"مراجعه کنید به:  

Philip Lieberman." 
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  چگونگی  به   پنجم   فصل  در،  است  انسانی»زبان« یک شناخت    کهبرای درک این حقیقت  
بشری   دانش  مخلوقات    از  انسانی ۀ  گون  تمایز   وظهور  پرداختدیگر  به  خواهیم  همچنین  ؛ 

  جهش روشنگری از    درـ   خداییبی   توهم  کتاب   در  احمدالحسن  امامطرح    از هایی  درس
معرفتی   و  آن بودش  شاهد  سومری  تمدن  که شناختی  تکاملی  عوامل  و  است  خواهیم    ـه 

، و اینکه آیا دارا بودن توانایی  و نیز به مسیر تکامل بیولوژیکی پیش از آمدن آدمپرداخت  
بوده است؟    ما  انسانی ۀ  گون  تکامل  درفرعی    ایگفتار، هدفی از اهداف تکامل بوده یا نتیجه 

فرستادگان    رسوالنتأثیر    همچنین  زبانی،  شناخ  در  را و  بررسی    پژوهش  طریق   از ت  و 
  ارتباط   بدون  هاجامعه   این  درشده  زبانی حاصل   تکامل  سطح  و،  منزوی  وافتاده  جدا   هایجامعه

 . ، مشاهده خواهیم کردرسالتیۀ  جامع با



 فصل اول: -1

 یتاریخزبان از نظر  پیدایش توضیح 

است تکامل    و  پیدایش   موضوع طوالنی  مدتی    و   دانشمندان  از  بسیاری که    زبان، 
  وجود  عدم  دلیلبه   هاپژوهش  این  از  بسیاری  و  است  کردهخود    درگیر  را   عرصه  این  متخصصان

  راهی  وچگونگی    بررسیامکان    عدم   حتی  وامکان فنی برای تعیین زمانی که زبان پدیدار شد،  
ۀ  نتیج  در »زبان«  موضوع  واند؛ ه، نتایج چندانی به ثبت نرسانده پیمود خود  تکامل  درزبان  که

ۀ تحقیق  عرص  در  اختالفاتوجود حجم عظیم    و،  جنبه   این  در  دانشمندان  هایفرضیه   تعدد
 باقی مانده است.  پژوهشگران در میان  جدلبحث و   از حالتی همچنان در  ،و بررسی

  تمدن   یا  بابلی  یا  سومری  میراث  درباستان،    ادبیات  در   خودهای  جووجست   طریق  از
زبانی    هیچ   فارس،   سرزمین   تمدن  یا   فرعونی  تحقیقات  یا    برای   آن   از   بتوانیم   که مستندات 

  که را  بیشتری  گلی  های لوح و  آثار ، آینده  شاید  ونیافتیم،  کنیم  استفاده تحقیق   اینکردن ُپربار 
سومری و   زندگی در را   جنبه این  ازای گوشه  تا  کندبرای ما آشکار  استبوده  مخفی زمین   زیر

 های دیگر منطقه بشناسیم.  تمدن 

شناسی، توسط دانشمندان یونانی شکل گرفت تا بر  ها در تحقیقات زباننخستین تالش 
گذشته که در اختیارشان قرار داشت در    های دورانهای زمان خودشان و گزارشاساس داده
جنبه   به این  و  شوند؛    علمی ۀ  عرص  در   زمان آن    در   اینکه   و   متعدد ۀ  فالسف  وجود  دلیلوارد 

)ارسطو(    الیساطارسط  .جریان داشت  فلسفی  مدار  بر ی داشتند تحقیقات  گذار تأثیر   مشارکت
  اشتقاق   چگونگی  و  قواعدواژگان، و چه در سطح    سطح  در   چه  را شناسی  پایگاه تحقیقات زبان 
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محور در عصر خود  رویکرِد پژوهش  این   گذاربنیان   ترتیب   این  به   تا   1زبان، بنیان نهاد   در   هاآن
؛  بینیم عدۀ زیادی به عمق مطالعات زبانی وارد شده باشندنمی در حالی که    2و بعد از آن باشد؛ 

لمی  های یونان باستان در نتیجۀ توسعۀ ابعاد شناخت و ارجاع تحقیقات به جنبۀ عزیرا پژوهش
 اند. خوانی نداشته جای پرداختن به جنبۀ فلسفی، با رویکردهای علمی نوین هم به 

نظر    ش ای پیدتوضیح    -1-1 از  ۀ  گانسه  ادیان   صاحبان زبان 
 الهی
  و   یهودی   تفسیرهای  وآمده است    مقدس  کتاب  در  کهمطالبی    به ابتدا    خالصه  طوربه 

  در   اسالمی  های بحث   بهسپس    و پردازیم،  اند می زبان ارائه شده   پیدایش  برای  که  مسیحی
   .همین زمینه خواهیم پرداخت

 یان و مسیحیانیهود - 1-1-1

مؤسسات دینی یهودی و مسیحی به این دیدگاه که ریشه، اصل و ابتدای زبان به    پیروان
نخستین »مخلوقی« بوده که زبان انسانی را    گردد تمایل دارند، و اینکه آدمبازمی   آدم
نداشت در میان ما گسترش داده است؛ و نیز جز او مخلوق )بشری( دیگری  وجود  قباًل    که

دین  نظر  از  است.  نداشته  مؤسسه  مدارانوجود  زبان  دینی  هایپیرو  واژگان    با،   وتمامی 
  تصورات  دینی  های مؤسسه  پیروان  . ه استشدپدیدار    باره یکبه   و   ناگهانی طور  ش، به قواعد

دیدگاه خود را مبنی بر ظهور    و  دهندمی   ارائه  دینی   متون  ازخودشان    تفسیر   مبنای   بر   را   خود
به   زبان  )  فرِس   در  که  متونیناگهانی  آدممی یادآور    وـ   آمده(  آفرینشتکوین  اولین   شود 

 کنند. ـ مستند می است بوده  بشری  جنس  از  مخلوق

بر صورت خودمان  26) را  انسان    بر  هاآن ؛ پس  سازیم شبیه خودمان می  و  و خدا گفت 


 . فصل همین در ،17 ،ص« جنی ابن » دیدگاه به شود مراجعه. 1
 . 20ص   Jespersen O., “”Language: Its Nature, development and Origin: مراجعه شود به. 2
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جنبندگانی که در این    همه و  زمینۀ  هم  بر  و  چهارپایان  بر  و آسمان  پرندگان  بر   و  دریا  ماهیان
  صورت بر او را  آفرید؛  خود  صورت  بر  را  انسان  خدا  پس   27 شد خواهند  مسلط جنبند زمین می 

  بنشانید   بار  به   گفت:  هاآن  به   و   داد  برکت را    هاآن   خدا   و   28  آفرید   زن  و  مرد ها را  آن  آفرید؛   خدا 
  پرندگان  و  دریا  ماهیان  بر  وبگیرید،    خوددر سیطرۀ    را   آن  و ،  کنید  پر  را   زمین  و  شوید  زیاد  و

ای  سبزی   هر   من   گفت:  خدا   و   29  شوید  مسلط جنبد  می   زمینروی    که   حیوان  هر   بر  و  آسمان
دادم تا   شما  به   باشد ۀ بذردار میودر آن    که  را   درختی  هر   و  شودمی  آشکار   زمین  سطح  بر  که  را 

  زمین   روی   حیوان  هر   و  آسمانۀ  پرند  هر   و   زمین   حیوان  هر  به   و   30برای شما خوراک باشد  
  خدا   و  31اینچنین شد    و؛  دادم  غذا   عنوانبه   را   سبز  گیاه  و  علف  هر ،  باشد   زنده  نفس  دارای  که
هنگام  صبح   وهنگام بود  عصر آن    و؛  بود  نیکو  و   زیبا بسیار  آن  و  نگریست  داد،  انجام   هرچه   در

 1(. ششم روز بود، در 

 گوید: می باال متن  تفسیر  در  فکری آنتونیوس 

 2.« های حیوانات داده شدـ اسمفهماند  او  به  را  حیوانات  صفات  خدا  آنکه  از  بعدـ  آدم»به  

مخلوق از گونۀ  اولین  موجود نبود و آدم  آدمنات پیش از ا طبق این تفسیر، نام حیو 
تکامل یافته  صورت بیولوژیکی از او ما بوده و قبل از او مخلوقی وجود نداشته است که وی به 

آفرینش آدم بدون اینکه    دربارۀکند و تفسیر او  را وضع می   های اشیانام   رو آدمایناز   3؛ باشد


 . 31تا  26سفر آفرینش، اصحاح اول: . 1
 فکری. آنتونیوستفسیر عهد جدید، . 2
در تفسیر اصحاح پنجم می.  3 با عمر  کنند کاوش ای ادعا میگوید:»عدهآنتونیوس فکری  انسانی  ها وجود اسکلت 

مالحظه    اساس محاسبۀ ریاضی است که  رسانند ... و پاسخ به این ادعا بربیشتر از یک میلیون سال را به اثبات می
حضور داشته باشند. فرض بگیریم هر   زمین امکان ندارد بیش از شش هزار سال بر روی زمینکنیم ساکنان فعلی می

دلیل مرگ طبیعی و حوادث طبیعی و ها را بهطور متوسط حدود سه کودک داشته باشد و نسبت زیاد مرگ خانواده به
انسان در یک میلیون سال قبل   ها به یک میلیون سال برسد، حتی اگر فقط یکها کم کنیم ... اگر تاریخ انسان جنگ 

ها کافی نخواهد قدر زیاد خواهد شد که هزاران برابر مساحت زمین هم برای آنآن ها انسانتولیدمثل کرده باشد تعداد 
ولی بدون    ، شکل انسان بوده باشندهای موجود، مربوط به حیوانات پستانداری باشد که هم بود. شاید این استخوان
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اخیرًا   که  تفسیرهایی  دیگر  با  باشد،  یافته  تکامل  قبلی  گونۀ  کتاب    دربارۀاز  از  متون  همان 
 دارد. خوانیهم مقدس وارد شده است 

  و   آفرید   روز   شش   در  را   هاآسمان   و  زمین ،  سبحانوند  خدا   کندمی   بیان  مذکور   تفسیر
به این ترتیب گونۀ ما با آفرینش    ؛ بر روی این زمین در روز ششم صورت پذیرفت  دمآ  آفرینش 

ما که مؤسسات  انجیِل   تفسیرهایتمامی    در وضعیت    آغاز شد. همین  آدم  در دسترس 
  درپایه و اساس، ما    اینطبق    اینجا  در  1نیز وجود دارد.  ندنکمی ها استناد  آن به    مسیحی  دینی


 « .رف خدا در وی دمیده شده باشدداشتن روحی که از ط

بارۀ در   ینشآنچه در سفر آفر ای به  عده  یدشا»  :یدگوی م  ینشاصحاح پنجم سفر آفر   یردر تفس   یعقوبس  یپدر تادر .  1
  یلیون م  یکاز    یشانسان را از ب  یها وجود استخوان  ـانهقاطعـ ها  یل انسان آمده است اعتراض کنند. فساولین    ینشآفر 

را چگونه   هاینا شود ...چنین دیده می آدم یروزهااز  یمیقد یهادر نقشهمان طور که  ؛دنکنی ثابت م سال قبل
ساکنان جهان در زمان حاضر  کنیم  ریاضی مالحظه می  ۀطبق یک حساب سرانگشتی ساد:  اول؟  دهیم توضیح می

و    یاورد،ب  یاود سه کودک به دنفرض که هر خانواده حداین  با ؛ باشندبوده  سال قبل    6000از    یشب  یجۀنت  یستممکن ن
 یخاگر تار شود ...  ها حاصل می و جنگ  یعیو حوادث طب  یعیمرگ طب  یلدلها بهمرگ   یادز   یزانکردن مبا کم نتیجه    ینا

که هزاران    کندیم  ید را تول  یسال قبل نسل  یلیونم  طول یکانسان در  فقط یک    بازگرددقبل  سال    یلیونم  یکانسان به  
  ؛ باشدبوده  سال    یلیونممکن است چند م  یهر دورۀ زمان  یم : گفتدوم  .ها را نداردآن  یش گنجاین نیز  برابر مساحت زم

حاستخوان  ینا  غالباً   بنابراین به  مربوط  بودهستند    یپستاندار   یواناتها  انسان  شکل  و  اه که  هم   ییهاییتوانااز  ند 
و مشخص   یزکه با آن آدم و حوا متماروحی  همان  ـ  شده باشد   یدهکه از دهان خدا دم  یروحاز    یول  ؛اندبرخوردار بوده

 «.شوندهایی هم با نوع بشر داشته باشند، بشر محسوب نمیحتی اگر شباهت موجودات    ین. ا برخوردار نبودند ـ شدندیم
  ی حلماستاد کتاب مقدس(  یم )عهد قدها و پاسخ به آن یک: مکاتب نقد و تشک یسبک در کتاب نقد نوشتار همین به 

 آمده است: 250پاسخ پرسش در  پدر یعقوب
متکامل» است  ینزمروی  بر  پیش  سال    یلیونم  2000از  زندگی    یندگوی گراها  شده    مثالً   .شروع 
سال قبل    یلیولم  2000از    "یآرک"در عصر  احتمااًل    یسولتک  یواناِت و حها  قارچ:  یدگوی م  "یزوکرومبتینکون"

  یگر د  ایبه گونهیک گونه  از    سال  یلیونم  5  یتکامل ط  یند:گویگراها متکاملهمچنین    ؛اندموجود بوده
  یگری و د  یاهانگبه  ها  از آن  یکیکه  وجود داشته  در ابتدا فقط دو گونه  بگیریم  و اگر فرض    شود،یم  یلتبد
سال   یلیونو بعد از پنج م  شوندیو گونه چهار تا مد  ینسال ا  یلیونبعد از پنج م  یافته باشد، تکامل    یوانات حبه  

به شانزده   یلسال سوم، هشت گونه تبد  یلیونو بعد از پنج م  شود،یبه هشت گونه م  یلگونه تبد  دوم، چهار
  یلیون م  2000  یم تقس  یجۀکه نت)تکامل    ۀمرحل  400و بعد از    یابد، یادامه م  یبترت  ینو به هم  شودیگونه م
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  ناگهانی   صورتبه   انسان  اگر  : وجود ندارد  آن   ازی  گریز گیریم که راه  می   قرارواقعیتی    برابر
گفتنش  سخن   و، گفتار  باشدپدیدار شده    زمین روی    بر ـ  قبلی ۀ  گون  از ی  بیولوژیک   تکامل  بدونـ

   بود.  خواهد به همین صورت  ناگزیر نیز 

  نخستین  ظهوردربارۀ    فقط این وضعیت    کهاند  ایده متمایل شده   این  به   انجیل  مفسران
  تفسیر   در همان طور که    بلکهـ   شودنمی  خالصه   ناگهانی   صورتبه   زبان آدم  یعنی زبان  

مییازده   اصحاح  آفرینش  سفر  در   زیر   متن   از  هاآن دیده  زبان شودم  تمام  نیز  ـ  دیگر  های 
 اند:هشد  آشکار  بارهیک به و حتی   ایجاد ناگهانی صورتبه 

  هاآن   شرق  سویبه   هاآن  سفر  در   و  2  داشتگویش یکسانی    ویکسان    زبان   زمینۀ  هم  1)
خشتی    بیایید   گفتند   دیگریک   به ای  عده   3  شدند   ساکن   آنجا   و  دیدند   را   شنعار   زمین   از ای  منطقه

  استفاده   لگِ   جایبه را    قیر  و،  سنگجای  را به   آجرایشان    پس .  میبپز خوب    را   آن  و   می بساز 
  وداشته باشد    آسمانبه    سر  که   بسازیم ی  برج  و   شهری   خودمان  برای  بیایید   گفتند   و   4  کردند
  فرود  پروردگار   پس  5.  نشویماز هم پاشیده    هرگز   زمین  روی   بر  تا  دهیم   قرار  نامی   خودمان   برای

 واحد   ملتی  هااین»  گفت:  پروردگار  و  6  بنگرد  ساختندمی  آدم  نا فرزند  که  برجی  و  شهر  به  تا  آمد
 خواهند می   نچهاند، و اکنون هرآرا شروع کرده  کار  این  و،  دارند  واحد  زبانی  هاآنۀ  هم   و  هستند
  یکدیگر   سخن   تا   سازیم  مغشوش  را   ایشان  زبان   و   آییم   فرود  اکنون    7  داردبازنمی  را   هاآن   بکنند 

  شهر ساختن از و ساخت پراکنده  زمین  تمامی روی بر آنجا از  را  آنان خداوند پس  8 درنیابند را 
در   را  زمین ۀ هم زبان  آنجا  در  پروردگار  زیرا ؛  شد  گذاشته « بابل» آن اسم  روایناز  9 . بازایستادند


یافته، های تکاملهمراه گونهبه  2و    1برای این دو گونۀ اولیه    (ساله استیلیون مپنجمدت تکامل    رسال ب

 « .نخواهد داشترا ساکنانش  یشگنجا ینزم ینکه اشد خواهد اعداد نجومی منجر به  یجهنت
 :یدگویو مگردد بازمی یریگبه همان موضع  202ال ؤسپاسخ در  و پدر حلمی یعقوب

ارش  ذگبنیان   "رکالما"که    یتکامل  یۀاست که نظر داشته باشیم این    یقین  اشبارهدر الزم است   که»واقعیتی  
  ِی علم  یۀ نظر یک  عنوان  به  ،پر و بال داد  م به آندر قرن نوزده  "یندارو"و    ییدأت 18آن را در قرن    "بافون"و  بود  

و  ثابت نمپایدار  شده  ب  ؛یدآیبه حساب  مادیک    یشتربلکه  که  است    یذهن   یریگ موضع  یا   گرایانهی فلسفۀ 
 «.کندیخالق را رد م وندخدا یقتحق
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 1(.ساخت پراکنده زمین ۀ  هم ه ب  را  هاآن  پروردگار آنجا  از  و آمیخت  هم

 گوید: می  و دهدمی شرح  را  باال  متن  فکری  ونیوس تآن

که    آورندمی دلیلاین اساس  بر  و استبوده  عبرانی زبان،  این کنند می  گمانای »عده
  این   هازبان  پراکندگی  از  بعد  و،  استبوده    عبرانی  عدن،  و  حوا  و  آدممثل    هانام  نخستین

ماند  به  زبان باقی  زبان جاری  است  بود  نام  این  قداستای  بر   پاداشی   این  وعنوان یک  ه 
به  )قدیس اسارت،  زمان  در  حتی  عبری  و  دارد(  نظری  چنین  زبان اگوستینوس  عنوان 

ای  ها، به زبان آرامی تحول یافت. عدهدلیل آمیزش با بابلییهودیان باقی ماند، و سپس به
تصور   دلیل  میدیگر  ترتیب  این  به  و  است  بوده  یا سریانی  کلدانی  اولیه[  زبان  ]این  کنند 

ی  ا شاخه  جزی چیزی  عبر   و  اندشده  مشتق  های شرقی از یک منبعآورند که تمامی زبانمی
است  زباناین    هایشاخه  از کلی  به  . نبوده  یکسان  زباِن   نیا  کردن مشخصطور    از   قبل 

 2.« است  دشوارشدنش پراکنده

پدر  تفس او    عقوبی  س یتادر یر    را   ریز   ر یتفسد؛ آنجا که وی  ندار چندانی    اختالف با تفسیر 
 گوید: می و  آوردمی مقدس  کتاباز  متن  همان دربارۀ 

  این   اند کرده  تصور  دانشمنداناز    برخی.  بگویند  سخن  زبان  یک  با  مردم  است   طبیعی»
  و   حوا  و  آدممثل    ها نام  نخستینآورند که  به این ترتیب دلیل می  و  استبوده    عبریزبان،  

  )سریانی(   کلدانی  جهان، زبان    نخستین کنند  ادعا می  دیگرای  و ... عبری هستند. عده  عدن
یکسانی    منبع  از   شرقیهای  تمامی زبان  که کنند  به این ترتیب استدالل می  و  است  بوده

  پدران که    خصوصبهزبان است؛    این  هایشاخه  ازتنها یکی    عبری  و  اندگرفتهسرچشمه  
  حال   هر  به .  نداهبود  ساکن   کلدانیسکونتگاه قوم    یعنی  فرات  و  دجلهۀ  منطق  در  نخستین،
تنها   جهان ۀ  همدانیم و ما فقط می است دشواری کار  جهان زبان   نخستین  کردنمشخص


 .9تا  1: 11سفر آفرینش، اصحاح . 1
 فکری مراجعه کنید.  آنتونیوس ،عهد جدید تفسیربه سایت . 2
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 1.« نداهگفتمی  سخن زبانبا یک 

  اولین   آدم  اینکه  به  کنندنمی   اشاره   آیدمی  ادامه  در  که  ایشدهنقل   مقدِس   کتاب  متون
؛ بلکه بیشتر به این نکته اشاره  است  شده  خلق خود گونۀ  از جسمانی  لحاظ  از که  است نفری

فرد  بهکنند که او نخستین فرد از گونۀ »انسانی« بوده که با داشتن نفس انسانی، منحصر می
است؛  آن  2شده  برای  را  اضافه  کارکردی  متون،  این  از  درست  استفادۀ  کنار  در  ما  ها  ولی 

   اند.کنیم؛ کارکردی که مفسران پیروان مؤسسات دینی برای این متون نگاشته مشاهده می

 پیروانها  در آن  کهبود    قدیم  عهد  متون  تفسیر  ازای  نمونه   فقط   کردیم  اشاره  اینجا  در   آنچه
اولین آفریده از گونۀ ما بر روی زمین بوده است و اینکه او   آدم کنند می  ادعا  دینیمؤسسه 

ها  تمامی زبان   بلکه ،  نیستهمین    فقط  ونداشته است؛    با زبانی کامل آمد که هیچ ریشۀ قبلی
  بر ها  زبان   این   و اند،  آمده  آسمان   از   ناگهانی   صورتبه ها  از زبان  کامل ای  مجموعه صورت  به 

تبدیل به کسانی شدند   گناهکاران این وند، شد  نازل بابل سرزمین در شرور  افراد و گناهکاران
دادند؛    به   را   آسمانۀ  توشکه   تحویل  خود  از  بعد    پیروان  کهگونه  آنـ   ترتیب   این   به افراد 

زبان کنند می   تصور  دینیهای  مؤسسه تمامی  این    گناهکارافراد    وند  شد  ظاهر  بابل  درها  ـ 
ها نیز در  ها تمام زبان همراه آنبه   و  شدند   پراکنده  بابل   از  بدکاران   این   و  شناختند   را ها  زبان 
   .شد منتشر ها گسترش یافتند تا آنجا که آن   زمینجاِی جای 

   مسلمانان  -1-1-2

زبان، وارد    پیدایش   علمِی های  پایه رویکرد مبتنی بر    از  دور ، به خودنوبۀ  به   هم  مسلمانان
بوده است؛    تکامل ۀ  نظری  درک  در پردازان مسلمان  نظریه   ناتوانیدلیل  به   این   و،  شدند   عرصهاین  

اینکه آن  بر  ایدۀ  عالوه  اساسًا  را  تکاها  نداشته مل  متأخر    دانشمندان  دیگر  سوی   از اند.  باور 
  بر   مبتنی  هاآن  اجتهادهای  بلکه ؛  اندبرنگرفته   محمد  آل   از   را   خود  هایدانش   مسلمان


 تادریس یعقوب مراجعه کنید.  ،عهد جدید تفسیربه سایت . 1
 . 149تا  143ص  ،الحسنخدایی، احمدتوهم بی. 2
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قبولی صورت نگرفته  قابل ی  دانشگاه  یا  علمینظارت    تحت  و بوده،    دینی  متون  از  برخی  تفسیر
این رویکرد  نتیج  در  .است   یا این تحقیق    الؤس  به  گوییپاسخ   از  دور به   هاآن  هایپژوهشۀ 

  و ها تنها به بحث و بررسی واژگان زبانی  در آن  وبوده،    آنچگونگی پیشرفت    وخاستگاه زبان  
 1ها پرداخته شده است. آن  اشتقاق چگونگی

اند کارکرد  ـ تالش کردهکتاب  اهل از پیشینیانشان   مانندهـ   دینیپیرِو مؤسسات   مسلمانان
نخستین انسانی که به    عنوانبه او    دربارۀو مطالبی را که    آدم  دربارۀ  متشابه   دینی  متون

شروع شده    ان آمد بیان شده است، به این صورت بیان کنند که گونۀ انسانی با آدماین جه
با آدم اینکه هیچ متن محکم دینی وجود ندارد که اشاره کند گونۀ ما  با توجه به    است؛ 

  این   در   آدم  آمدنبه    آنچه  دنکنمی   اشارهبه این نکته    وضوح  به  متون   بلکه  شروع شده است
دارد    جهان بودن    با  کهبوده    انسانی  آمدناختصاص  شده    فردبه منحصر   انسانی  نفسدارا 
 2است.

به مسئلۀ    که  کسی  آفرینش،  و سرآغاز  آمدن آدم  مسئلۀ  در   هاآن  گیریموضع بر اساس  
ا   ثنائه  جلوند  خدا   سخناین    شودمی   وارد  زبان  تکامل ها ُکلاّ اءا  ْسما

ا
اْْل ما  آدا ما  لاّ عا ۀ  هم   )و  3وا

ای است به این نکته که فرستادگان، قابلیت شناخت  که اشارهـ   را   بیاموخت(  آدم  به  را   هااسم
خود حمل می با  را  علم  به کردند و  دلیلی  ـ  خالق    آوردمی عنوان  آنکه  از  پس  اینکه  بر  مبنی 

صورت دفعی و ناگهانی نازل شد؛ در حالی  به   آموخت، زبان  را به آدمها  سبحان تمام نام 
کم  دسِت   و  هوشمندی  ابزار  به  رسیدن  برایی  بیولوژیک   انکارقابل غیر   تکامل  بهکه هیچ توجهی  

   آورم:می  را  متون برخی بیشتر   تفصیل  برای  دهد.نمی گفتاری نشان  ابزارهای رسیدن به 

 گوید: می « اللغة فقهي فی  الصاحبخود » کتاب در فارس بن  احمد


 مراجعه شود. 47تا  44 ص ،1جنی، جبرای مثال به کتاب الخصائص از ابن. 1
 . 149تا  143ص  احمدالحسن،خدایی، توهم بیمراجعه شود به  . 2
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 ": اصطالح " یا"توقیف" است   یا عربدربارۀ زبان  سخن باب»

ما    استدلیل آن سخن خدای جّل ثناؤه    و؛  است"توقیف"    عرب زبان    گویممی لاّ عا وا
ا ها اءا ُکلاّ ْسما

ا
ما اْْل  . خت(بیامو  آدم به را  هااسم ۀ هم )و آدا

  که ها نام تمام چیزهایی است  این  و،  داد   یادبه او    را  ها نامۀ  همگفته است:    عباسابن
االغکوه،  بیابان ،  زمین،  چهارپایاناز    مردم شبیه  امت  وها،  ،  دیگر  و...  آنهای  ها 

 شناسند. می

صورت آنی  یم »توقیفی« بوده که بهکردما به آن اشاره    کهزبانی    کند  تصور  کسیچه بسا  
  را   هرچه  عزّ   و   جّل وند  خدا  بلکه؛  نیست  گونه اینلی وضعیت  و ؛  است  آمده   زمان   یک  در  و

  زمان   در  آن  دانستن  به  که  بود  چیزهاییها  آن  واو آموخت    به  بدهد  یاد  آدم  به  خواست
تک  تک  به  دمآ  از   بعد  سپس.  یافت  انتشار  خواست  خدااز آن علوم هرچه    داشت.  نیازخود  

  تا هرچه را خواست یاد بدهد آموخت    نبی  هر  به  و  داد  یادعرب )صلوات الله علیهم(    انبیای
  پیش   کسیهیچ  به  که  داد  چیزیایشان    به و عّز  جّل وند  خدا پس.  شد  ختم  ما پیامبر  به  آنکه

های پیشین نیکو گردانده بود، و سپس وضعیت  ؛ زبانی که نسبت به زبانبود  نداده  او  از
 1.« شود ایجادایشان زبانی  از بعد ندیدیماستوار شد و 

ما  ۀ  کریمۀ  آی  ازی که او  تفسیر طبق  ـ   فارس  بن  احمدبه نظر    است  مشخص  باال  متن  از لاّ عا وا
ا ها اءا ُکلاّ ْسما

ا
ما اْْل   چیزی  نخستین ـ »زبان«  دهدارائه می  بیاموخت(   آدم به   را  هااسم ۀ هم )و  آدا

باره نازل شد، و  یک صورت ناگهانی و به حاصل شد، و زبان به   آمدن آدم  با   همراه  که  بود 
کند. این باعث شده است  تصور نمی   احمد بن فارس هیچ وجودی را برای زبان پیش از آدم

«؛  اصطالح»  یا»توقیف« بوده است    که آیا  شدن چیزها در زبان بپردازداو به چگونگی نامیده 
زبان    تکامل   بودن   پذیر امکانبه    ، شزمان  در   موجود   معرفتی  محدودیت ۀ  نتیج  در در حالی که  

به این ترتیب احمد    ؛کندتوجه نمی  آدم  از   قبلتِر  دور   بسیار   زمانیسیر تحوالت    در   انسانی
  تا   های خداوند به انبیا از آدمکند به اینکه تکامل زبان از جمله آموزش بن فارس اشاره می


 .3و  2ص  ، الصاحبی، احمد بن فارس. 1
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شود  متصور نمی   محمدپدید آمدن هیچ زبانی را بعد از    او؛ در نتیجه  است   بوده   محمد 
 1« .شود ایجادایشان زبانی  از  بعد  ندیدیم و  » گوید:می و

؛ زیرا او در نتیجۀ ضعف و کمبود  است  واقعیت  مخالفکم در حال حاضر گفته دسِت   این
ملت  میان  ارتباط  وسایل  و  از  ابزار  نداشت؛    خودش   زمان  در   جدید زبان    پیدایش ها  اطالع 

  محمد  از  بعد  سال  هزار  از  بیش  یعنیۀ افراد ناشنوا، اخیرًا  اشار عنوان مثال زبان  چراکه به
در حالی که این زبان، زبان کاملی است که ابتدای تکاملش از اسپانیا شروع، و    ، توسعه یافته 

  کسی اگر 2« در انتهای قرن هجدهم کامل شد. ل»چارلز میش دست به  فرانسه  در آن ساختار 
زبان  فارسابن   بگوید گفتاری  دربارۀ  »زبان    ساختار   به  است  کافی  گویدمی   سخنهای 

هرکدام    که  عربیمتعدد    هایلهجه   به  برسد  چه،  شود ی انداخته  نگاه  3هاوایی   درها«  گهرا دو
   .... و  استرالیا انگلیسِی  و  آمریکایی انگلیسِی نیز   و، هستند  کاملزبانی 

 گوید: می« خصائصخود »ال کتاب  در جنیابن

این نوعی    بگوییمنبوده است    وحیزبان    گویدمی  که  کسی  به   وبازگردیم    بایدسپس  »
باید بر    ناگزیر  زبانۀ  ریشاصل و    کهاند  این تفکر متمایل شده  به  هاآن؛ زیرا  استبیماری  

حکیم   نفر  سه  یا  دو  که: گویا به این صورت بوده  نداهگفت  هاآن؛  باشداساس قراردادها بوده  
بدهند؛ پسکرده  پیدا  نیاز  و  اندشده  جمعیکدیگر    با  بیشتر  یا نشان  را  برای    اند چیزهایی 

اند که وقتی آن واژه گفته شود ُمسمای آن  ای وضع کردهها مشخصه و واژههرکدام از آن
شود، و به این ترتیب از دیگر مفاهیم  واژه ]مفهوم مورد اشاره توسط آن واژه[ دانسته می

ند:  اآدم آمده و به او اشاره کرده و گفتهسوی یکی از بنیها بهو گویا آن...    شودبازشناخته می
وقت این واژه را شنید دانست مراد از آن، این آفریده بوده انسان، انسان، انسان ... پس هر

های وی مثل چشم یا دست او را مشخص کنند، به آن اشاره است؛ و وقتی خواستند ویژگی


 .3ص  ، الصاحبی، احمد بن فارس. 1
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ها، کارها و حروف به  اند: دست، چشم، سر، پا یا ... و به همین ترتیب دیگر نامکرده و گفته
های دیگری منتقل  توانی این قرارداد را به واژهصورت بوده است؛ و بعد از آن شما می  همین

ۀ »مرد«  اژکنی و بگویی: همانی است که اسمش انسان است، به جایش در زبان فارسی و 
بری، یا آنچه اسمش »رأس« است به جای آن در زبان فارسی »سر« به کار  را به کار می

به این ترتیب وقتی زبان فارسی شروع شد  ؛  ه همین صورت استبری و بقیۀ کالم نیز بمی
واژه بر  قراردادها  این  به  و  قراردادها  بود  گردید، قطعًا مجاز خواهد  زبان اطالق  این  های 

ها های بسیاری از جمله رومی، زنگی و دیگر زبانهمان ترتیب منتقل شود و از آن، زبان
بر    بینیممی  صنعتی   ابزارهایبرای    صنعتی  هایاختراعدر    امروز  که  یهای متولد شود، و نام

 .  و... ابنّ ، ملوان، اطیخ رز، رنگ نجار، همین اساس بوده است؛ مثل  

ی  دار ی شنی  صداها  ازو ریشۀ تمام کلمات    اصل  که  کنندمی  تصورای دیگر چنین  عده
ۀ  ه یش ،  کالغ  غار  غار،  االغی  صدا،  آب  زش یر ،  رعد   غرش ،  باد   وزش؛ مثل صدای  استبوده  

  و   درست  مناز نظر    این   و،  شد   متولدها  ها، زباناز آن  سپسهمین ترتیب؛    ... بهاسب، و
 . استقبول قابلرویکردی 

قراردادها در حال کند و کاو، و    ن یادربارۀ    و،  پیگیر  زمان  گذر  با  من  آن،  از   بعد  بدان
  آن،   در   کردم   ل مّ أت   فیلط   ِم یکر   ِف یشر زبان    نیا ت  حال  در   وقتی   من   و وجو هستم ...  جست

طوری که از حد تصور خارج بود؛ تا آنجا که چیزی نزدیک  ؛ بهدیدم  تیزبینی  و  دقت  و  حکمت
و جادوگری میبه   ما )رحمهمِسحر  به اخباری است که اصحاب  با توجه  الله( خبر  نمود. 

آنداده مصادیق  از  آنچه  از  و  دنبالاند  و  بررسی  با  برگرفتم،  از ها  بعد  و  موارد  این  کردن 
اند و احسانی که  اش را داشتهها، درستی آنچه از او توفیق ارائهنظر و پیگیری دقیق آندقت

مند شدند دریافتم. عالوه بر آن اخبار  با آن راضی بودند و توانایی تشخیصی را که از او بهره
از    شده حکایتوارد   من   جان  در  پس؛  استبوده    جلوند عزوخدا  نزداز آن دارد که زبان 
 1.« گرفت تقّو بوده است  وحی و، سبحان خدای طرف از توفیقی  زبان، اینکه به ادقاعت

چگونگی توسعه    به   خود  بحث   در وی  ،  کنیم می  مالحظه  جنیابن   سخن   در   که  طور   همان
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یعنی به  ی ـ انساناولین مخلوق    که از این قرار است    اوۀ  فرضی.  پردازدنمی  انسانی و تکامل زبان  
طور کامل در اختیار داشت و  به این جهان آمد،در حالی که مقدمات زبان را به   نظر او آدم

، و پیش از او زبان وجود نداشت؛ به همین دلیل بحث او در کالم  کمبودی جز نام اشیا نداشت 
  معرفت  یا  قابلیتاز نظر او وضعیت زبان عبارت است از    . یابدو چگونگی ظهور واژگان ادامه می

سخن گفته است؛ و  محض آمدن به آمده، و آدم دن آدمآم با ناگهانی طوربه زبانی که 
آدم آنکه  واژه   برای  از  بودند  همراهش  که  کسانی  عبارت و  و  برای  ها  مناسب  های 

  برای   راهی  الهی،   وحیشده توسط  موقعیت پشتیبانی   از  جنیابن   گفتن برخوردار شوند سخن 
 گیرد. برمی  کالم پیدایش 

مایلم   دور سستی    اینجا  در بنده  و  فرضیه  کنم.  این  روشن  را  درست  رویکرد  از  آن  بودن 
نظر یا ارتباط میان افراد ناطق یا  ا یا تعلیم الهی، نیازمند وجود اتفاق هشدن به این قراردادقائل 

باید برایشان  بودن تعداد عبارتدلیل زیاد هاست؛ و به کم، گروه برگزیده از آن دسِت  هایی که 
ادامه    زندگی آدمای طوالنی و حتی بعد از  توافق حاصل شود باید این وضعیت برای دوره 

وا  شکل  تا  باشد  سخن   ژگانیداشته  به  کمککه  روزانه    هر   اگر  .شود  کامل  کندمی   گفتن 
  زمانی  از   مردمبه این معنی که  ـ  است  شده   ایجاد   کیفیت چنین    با زبان   کند   تصور ی  پژوهشگر 

  چیزی ای  بر   بایدـ وی  اندها یا یکی از اسامی توافق داشتهشناخت یکی از واژه  یا  اقراره  ب  ،به بعد 
  است   الزم  که   هاییعبارت   کثرت ۀ  نتیج  در چنین  این   عملی  باشد.   داشته   دلیل   گوید می  که
واهد بود، و این وضعیت  خشونده  تکرار   رخدادی  خودش  زمان  در   شود حاصل    توافقایشان  بر 

ادامه داشته  های متعدد  نسلو انبیای پس از ایشان، در    م ناگزیر باید در طول زندگی آد
کار مشارکت یا در آن سهم    نها در زمان خودشان در ایآنباشد؛ و نیز ناگزیر باید بسیاری از  

  مردمیمیان    مشترک  هایگیری موضع  و  رخدادها  وسعت  وبسیار بودن    به  این،  وداشته باشند،  
  متاسفانه   ولینماید؛  توافق کنند اشاره میبا یکدیگر    آن  به   عمل  و  اشیا   نام   سر   بر   است  الزم   که
  عبارت   یک   ظهور   چگونگی  برای  که  کنیمنمی   مشاهده  هم  نمونه  یک  حتی  جنیابن   بحث  در

  از   هرکدام   در(  عنوان)  مسمی  یک  نامیدن   برای   اسم   یک  یا   ها،عبارت   میان   از   مشخص
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  کرده   بیان  باشد،  بوده  همراه  عملی  چنین   با  که  معروفی  تاریخی  حادثۀ  یک  یا  جهان  هایزبان 
جنی  ن ب. این در حالی است که ا باشند  بوده   زیاد  بسیار   هانمونه  است   الزم   که   حالی  در   ؛ باشد

ای از نیاز برای  کند به اینکه »زبان« نتیجه دور از تصوری که مطرح کرده است اشاره میبه 
شناسایی است، در حالی که این شناسایی، نیازمند فرد دیگری است تا با او ارتباط برقرار شود؛  

  زبان از آدمأ و خاستگاه مبد  گوید می  که ها کوتاه بیاییم  رو حتی اگر در برابر تصور آن ایناز
که الزم بوده است    ، ها مبعوث شدهبر آن   اند که آدماین یعنی مخلوقاتی بوده  ،بوده است 

ها ارتباط برقرار کند؛ و از آنجا که برای ما وجود مخلوقاتی قبل از  ها بشناساند و با آنبه آن 
زبانی داشته باشند که با آن با یکدیگر    شود این مخلوقات باید پیش از آدمت می اب ث  آدم

یعنی نیاز به شناخت و  ـ   عامل این نیازمندیآشنا بوده و با یکدیگر ارتباط داشته باشند؛ زیرا  
   .ه استداشت وجودها میان آن  در ـ پیش از آمدن آدمارتباط با یکدیگر 

ابن  باشیم که دیدگاه  این نکته توجه داشته  به  باید  نتیجۀ  جنی در  ولی  زمان خودش در 
نبودن شناخت علمی حال حاضر از گونۀ انسانی خودمان و تکامل ساختار بیولوژیکی  فراهم

کرد که  جنی خطور نمی رو به ذهن ابن ایناز ؛  ها سال، به وجود آمده است آن در طول میلیون 
ها و آن است  جدا شده  ها  پیش از انسان، مخلوقات دیگری بوده باشند که گونۀ انسانی ما از آن 

  بلکه نشده؛    صورت ناگهانی حاصلها به گفتن آن اند، و توانایی سخن از گفتار را داشته ای  گونه
ا   هامیلیون که    ژنتیکی  هایجهش وسیلۀ  به  است؛  یافته  تکامل  داشته،  ادامه   رواین ز سال 

و تکاپو میبه    جنیابن به وجود  تالش  براساس آن  واژگان  بیابد که  را  راه و روشی  تا  پردازد 
ها. وی از دیدگاهی مبتنی بر وحی  فقط در زبان عربی بلکه در تمام زبان اند، آن هم نه آمده

جنی  عالوه نحوۀ بررسی و تحقیقی که ابن کند؛ به الهی، راهی برای پیدایش کالم اتخاذ می
دهد  کشد، نشان می ریات و ترجیحات خود دربارۀ ساختار زبان پیش می کردن نظدر مطرح 

  دارد کند اشاره  وی تنها کسی نبوده که چنین تصوراتی داشته است؛ بلکه بحثی که مطرح می
  کرده است. این رویکرد از یکجنی نیز در همان راستا حرکت می به اینکه واقعیت پیرامون ابن 

  مطالب   گرفتن بر   عدم ۀ  نتیج  در   دیگر   سوی   از   و ،  او  زمان   در «  های دانش واقعیت ۀ »نتیج   در   سو
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  هاآن  به در زمانشان    علمی  و  معرفتی  واقعیت هیچ    نیست.آور  شگفتعجیب و    محمدآل  از
  را   خود  بنیاننیز تالش نکردند تا    هاآنخوِد    و ،  کنند وضعیت نظر    در  دقت   به تا    کردنمی   کمک

کنند؛ پس جای شگفتی ندارد که    بنا  محمدآل   علم  از  موجود   میراث  ازۀ سلیمی  قاعد  بر
بوده    گونهاین گرفتند  در پیش می  او  زمان   در   دیگران  و جنی  ابن   که   روشی  بهو تحقیق    بحث 
 مرجعی  عنوانبه  مسلمانان  که است هاییبحث   از دیگری مثال اینجا درجنی ابن  طرح باشد.

  پیشبرد  برای  را ؛ مراجعی که هیچ چیزی  ندا ه گرفتشناسی در نظر  و تحقیقات زبان   هابحث  در
 اند. هنکرد  ارائه پیشرفت   وو توسعۀ زبان  پیدایش در و بررسی   بحث

أثر از طرح دینِی مبتنی بر تفسیِر مؤسسات دینی از  متهای غیر انسانِی از جمله پارادوکس 
الهی  اینکه زبان عبارت است از موهبتی زبان ـ  متون، در جهت اثبات خاستگاه آسمانی برای

  «شناسیبر زبان   ای: مقدمهطبق آنچه در کتاب »المدخل الی علم اللغهـ  آمد   که با آدم
ها تالش  کم انجام سه آزمایش بوده که در آن، دسِت التواب« آمده استنوشتۀ »رمضان عبد 

زبان کرده دیگر  که  زبانی  بفهمند  منشعاند  آن  از  شده ها  این  ب  است.  بوده  زبان  کدام  اند 
از طریق جدا تالش  تربیتی کردن عدهها  و  اجتماعی  از محیط  از کودکان  از زمان  ای  شان، 

بدون دخالت    در آدم  همان طور کهتولدشان صورت پذیرفت تا به این ترتیب بخشش الهی  
گفتن کودک  ها بتوانند برای توانایی سخن ها هم متجلی شود، و آندر آن  متجلی شد   والدین

 خصوص دلیل بیاورند.  بدون دخالت والدین، با زبانی به 

  ببیند   تا   کرد   جدا   شانخانواده  از   را   دک در آزمون اول، پادشاه مصری، »بسماتیک« دو کو
تا به این ترتیب    گفت   خواهند  سخن  نیزبا   چه  با   گفتنسخن   سن   به   رسیدن   از  بعد   کودکان  این

آزمایش    بشناسد. اند  شده   منشعب  آن  از ها  زبان   بقیه   که   را زبانی   ۀ  دور   از   بعد   داد   نشان این 
«  bekos:  کوس ۀ »بِ کلماین کودکان بر زبان راندند    که  ایکلمه  اولین،  کودکان  کردنمنزوی 

  ثابت   مصری  فرعون این    برای   زمان  آن  در. به این ترتیب  بود  فرنگی  زبان   در «  نانی »امعنبه 
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 1بوده است.  جهان  درها سرمنشأ زبان ، زبان این  شد

  را   مشابهی   آزمون   میالدی  سیزدهم   قرن  آغاز  در«  دوم  فردیک »  پادشاه ،  دوم تجربۀ    در
  کند. پیدا  را ها زبان  اصل تا   کرد دور  شاناجتماعی و تربیتی   محیط از  را  کودک  دو و داد  انجام

ۀ مشخصی برسند فوت  نتیج   به  گرانپژوهش  آنکه  از  پیش  کودک  دو  اینوی گفته است که  
 2کردند. 

  1500  سال  حدود   از  قبل   اسکاتلند  پادشاه «  چهارم  یمز ِج »  پادشاه   که  آخر   آزمون  در
  کودکانی  رسید   نتیجه   این  به   و  کرد  جدا   نشانیوالد  از  را   کودکان  ازای  عده   داد  انجام  میالدی

به این    ود گفتنمی  سخن فهم  قابلصورتی به  عبری  زبان  باوارد شده بودند،   آزموندر این  که
 3ه است.بود  عبری ه، آورد بانی که آدم ز   کرد استدالل ترتیب 

شوند و  خانواده جدا می  از   که   کودکانیه است  شد  ثابت   علمی   نظر   از   که   است   آنواقعیت  
و    4؛ کنندبدون آنکه زبان مشخصی را بشنوند بدون زبان رشد می   ، رسندمیبه سن پختگی  

ـ  ودکان اللی که والدینشان  ـ در کاین تحقیق خواهیم دید   طور که در مسیر  هماناین حالت 
آن  به  اشاره  زبان  آموزش  کوتاهی کرده در  دورۀ کودکی  در  قرار  ها  مورد مطالعه  به دقت  اند 

  هاآن  به  اشاره  زبان موزش شدند و آ ا بدون زبان خاصی بزرگ می هگرفته، و مشاهده شده آن
  دیگر   سوی  از  5ه است.بود  دشوارسوادـ  ساِل بیدرست مثل آموزش زبان دوم به افراد بزرگ ـ

از    زیرا است؛    بوده  اخالقی  غیرالذکری که توسط این پادشاهان به انجام رسید  تحقیقات فوق 
   .انداستفاده کرده  آزمون برای ایوسیله عنوان به  انسان


 . 124و  123ص  ،شناسی، رمضان عبدالتوابدرآمدی بر زبان. 1
 . 124و  123ص  ،عبدالتوابشناسی، رمضان درآمدی بر زبان. 2
 . 124و  123ص  ،شناسی، رمضان عبدالتوابدرآمدی بر زبان. 3
 . 353ص  ،غریزۀ زبانی، استیون پینکر. 4
 به فصل چهارم این پژوهش مراجعه کنید.. 5
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 زبان   پیدایشاخیر برای توضیح  هاینظریه -1-2
از  شده طرح    گذشته   قرن  چند   طی   کهشناختی  زبان   های نظریه    و  علمی   امکاناتاند 

اند با ایجاد  تالش کرده   پژوهشگران  برخی  وبرخوردار نبودند،    داریم  حاضر   زمان  در  کهفناوری  
و خاستگاه زبان دست    اصل  به،  زمین   درموجود    جهانی  مختلف  هایزبان ۀ ارتباطی میان  حلق

کردن پیدایش  درست برای مشخص   مسیر  در   شدنوارد  ازناتوانی    دلیلبه این تحقیقات   .یابند
  این   تریِن مهم   بهبه اختصار    پژوهشاین    1اند. دور از واقعیت را پیموده غالبًا مسیرهایی به   ، زبان

زبان    تفسیر  برای   که نظریات    وتحقیقات   خاستگاه  و  شده   انسانیاصل    خواهداند  وضع 
   پرداخت.

   نگ اد  دینگۀ نظریـ   مولر  ماکس   -1-2-1

  در شود  « شناخته می دانگ  دینگ »  نامبه که    را   خود   نظریۀ  2( Max Mullerر )مول  ماکس
  سال  در   بریتانیا ۀ سلطنتی  دانشکد   در   که   گوهاو گفت   از   ایمجموعه  طریق   از   قبلی   قرن  انتهای 
که  نظریه ؛  نمود  ارائه  کرد  بیان  میالدی  1861 معانمیای  به  صداها    اشارهالفاظ    یگوید 

  انسان تواند سخن بگوید. به نظر مولر  می  او  زیرا ،  گویدمی  سخن  انسان  گویدمی   مولر  د.نکنمی
  نخستین روی    مولر  3. بگوید  سخن  یا  بزند  حرف  بتواند  آنکه  از  پیش  است»استعداد زبان«    دارای
  معرفت   یا  زبان  تکاملدنبال چگونگی  به    وتأکید داشت    گفت  سخن  آن  با   انسان  کهزبانی  
زبان   در  مولر  4. نبود  انسانی میان  پیوند  گوشه زمینۀ  در  استفاده  مورد  زندۀ  زمین  وهای  کنار 

به    . داند دست یاب ه شد  نتیجه  آن   از ها  زبان   این   که ای«  »نخستین ریشه  به   تا کرد  تحقیق می 


 . 24تا  16ص  ،شناختی، انیس فریحهمراجعه شود به: نظریات زبان. 1
طور خاص به زبان سانسکریت هندی باستان پرداخت. وی بهکه  (  1900- 1823ماکس مولر« دانشمند آلمانی )».  2

نظریات بسیاری را بنیان نهاد   و شناسی مشارکت داشت شناسی، دین و باستان های زباندر پژوهش تطبیقی در عرصه 
 کنند. ها را رد میکه دانشمندان معاصر آن 

 . 122تا  114ص ، ”Max Muller, “Lectures of the Science of Languageشود به: مراجعه . 3
 . 122ص ، ”Max Muller, “Lectures of the Science of Languageمراجعه شود به: . 4
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و   تحقیق  به  وی  دلیل  میان    صداها  مشترک   معانی  پژوهشهمین    و   جهان  هایزبان در 
ه  گفت  سخن  آن  با  ما  انسانیۀ  گون   که  برسد  زبانی نخستین  به  تاپرداخت  می   کلمات  هایریشه 

و تکامل زبان به بار    پیدایش  خصوص   در   علمیدستاوردی    اوهای  پژوهش  رو  این   از   1است؛
 2نیاورد. 

سرچشمه    فردیهای آوازهای  عبارت   از اتو یسپرسن ـ زبان    -1-2-2
   گیردمی 

  و،  تکاملماهیت،    :خود »زبان  کتاب   در ،  دانمارک اگ  پنه کاز دانشگاه    3« اتو یسپرسن»
است  را   متفاوتی ۀ  نظری،  نوشت  1921  سال   در   کهخاستگاهش«   کرده  او    .مطرح  نظر  به 

به »قطعه  زبان،  بازمیکوتاهیآوازهای  خاستگاه  به    معین  هایمناسبت   در  افراد  کهگردد  « 
کنند؛ سپس این متون برای اشاره به  ی ، اجرا ممناسبت  آن  مخصوِص   موقعیتی منظور بیان  

  هایی برای حوادث. به این ترتیب نام به کار گرفته شدند  است  ای که متن در آن گفته شدهواقعه
  فته ر گ  کار  به  دوباره،  نوع  همان  از  عدیها و حوادث بها برای مناسبت پدیدار شد و همان نام 

 شد.

ارائه میدر طرحی    «یسپرسن» »  گویدمی دهد  که  و مفهوم  »قطعۀ    یا«  اصلی  متن معنا 
ماند که آن را گفته قط نزد همان کسی میفشده است    گفته  معینی  مناسبت  در  که«  موسیقی

مرتبط با آن حادثه یا مناسبت باقی  صورت  به است؛ ولی آن قطعۀ موسیقی برای بقیۀ مردم،  
ماند، و در نتیجه در آینده برای اشاره به همان مناسبت، یا موقعیت در آن مناسبت، استفاده  می
ترتیب عبارت   شود؛می این  پدیدار میدار میها ریشه به  با گذر زمان و  شوند و زبان  گردد، و 


 . 107ص ، ”Max Muller, “Lectures of the Science of Languageمراجعه شود به: . 1
 . 199ص  ،درآمدی بر فلسفۀ تمدن انسانی، ارنست کاسیر. 2
شناس دانمارکی، متخصص گرامر ( زبان1943تا    Jens Otto Harry Jespersen( )1860ینس اتو هری یسپرسن ).  3

 جلد تألیفات کتاب و فرهنگ لغت دارد.  50های اروپایی را آموخت و بیش از زبان انگلیسی بود. وی تعدادی از زبان



 شدند و تمایز دانش بشری بشری زبان  باعث پیدایش عواملی که  ........................................ 36

به وجود  های جدیدی  ها، عبارتها با حوادث و رخدادهای جدید، از این عبارت تعامل نسل 
آن  آیندمی از  استفاده  که  متون،  این  به  مربوط  رویدادی  یا  مناسبت  نام  اشتقاق  برای  ها 
ها به روشی  بردن این نام کارمبنایی سازمانی برای به   بدون آنکه هیچ توافق عمدی یا   شوند، می

خودی از طریق برداشت  صورت خودبهداشته باشد؛ بلکه این کار به که انجام شده است وجود  
طوری که چه بسا در تضاد با معنایی قرار بگیرد که آن متون  یابد؛ به کلی از متون جریان می 

کردن آنچه در  زبان کاملی برای روشن است  را گفته    اند؛ زیرا کسی که آناش گفته شده درباره 
، و معنا و مفهوم آن گفته، در درونش باقی مانده  است  وجودش نهادینه بوده در اختیار نداشته

، و فهم و ادراک پذیرندۀ آن متن به همان صورتی خواهد بود که آن را فهمیده است؛ چه  است
و چه از کسانی بوده باشد که  است،  آن را شنیده  از کسانی بوده باشد که در زمان ادای متن  او  

فهم و برداشت    در نتیجه به او رسیده باشد؛  متن  آن متن، بعدها    با واسطۀ شخصی معاصرِ 
گیرد که در آن، از متن مطلع شده است.  ثیر شرایطی قرار می أپذیرنده از متن، تحت ت  شخِص 

ها با حوادث و رویدادها، کسی که با آن شده  به همین ترتیب با گذر زمان و انباشت متوِن همراه
را میمرتبط است آن  نام ها  و  گیری  های جدید، در شکل شناسد؛ واژگان جدید متولد شدند 

تا   واژگان و اصطالحات زبانی و تکامل و توسعۀ راه ارتباط میان افراد جامعه، سهیم شدند، 
  افکار   توانستند   آن  صاحبانکه  طوری  ؛ به شد  منجر  ابتدایی گیری زبان سادۀ  شکل   به کار    نکهآ

 1که دیگران بفهمند بیان کنند.  قبول قابل   روشی بهرا  خود

ـ فقط  چه طرح مولر و چه طرح یسپرسن ای داشته باشم به اینکه طرح قبلی ـ مایلم اشاره 
شده در قرن نوزدهم و آغاز قرن  های فراواِن ثبت ای از وضعیتی است که در پژوهش نمونه 

به بیستم   و  دارد،  طوالنی وجود  از  پرهیز  و  جهت  تحقیقات  دیگر  به  اشاره  از  کالم  شدن 
می پژوهش خودداری  ـ ها  زبان  پیدایش  قدیمِی  تفسیرهای  است  مشخص  منظورم  کنم. 

گیری جامعۀ انسانی  تحقیقاتی است که به تکامل بیولوژیکی در طول چند میلیون سال و شکل
ـ فقط دربارۀ  اندبسیار طوالنی، اهمیتی نداده   های دوره در    پیش از آدم  های اندکاز گروه


 . 440تا  420ص، ”Jespersen O., “Language: Its Nature, development and Originبه: مراجعه کنید . 1
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الفاظ، نظریه  یا  اصل و ریشۀ اشتقاق  توانایی شناختی  پردازی کرده، و دربارۀ چگونگی رشد 
نگرفته  نظر  در  اهمیتی  انسانی  گونۀ  برای  پژوهش  ؛ اندزبانی  این  نقش  همچنین  برای  ها 

شدن این ساختمان از اصل و  ل و متفاوت های بیولوژیکی ما و چگونگی تکامعملکرد اندام 
ـ به طور خاص ها با ویژگی شناخت و ـ ایم تا ما را از دیگر گونه ای که ما از آن منشعب شده ریشه 

 شوند. زبان متمایز کند اهمیتی قائل نمی

 زبان   پیدایش تفسیر  در   معاصر رویکرد   -1-3

 گرایانه رفتار رویکرد   و  شناسیروان  - 1-3-1

در    نکه آ  از   بعد دربارۀ    قرن»داروین«    در  زیادی   پیشرفت،  نوشت  تکامل ۀ  نظریگذشته 
ای که از نظر داروین  گونه ؛ بهداد  رخشناسی  تحقیقات مربوط به حوزۀ زبان   رویکرد   وزایی  گونه

ـ  او  تکاملی  رویکرد  پیروان  »ویلیام جیمز«و  آمریکایی  فیلسوف  پینکر«   1مثل  »استیون   2که 
ـ  3کند که او هوشمندی انسان را به غریزه و موهبتی ذاتی نسبت داده است دربارۀ او نقل می

  را   علمی  پیشرفت  ،تغییر دیدگاه  این   بهروشنی با غریزۀ انسانی، گره خورده است. بنده زبان به 
انسانی    کهـ گسترده    و  مادی  علوم  درعرصۀ    علمی   مراکز  و  هادانشگاه  سیسأت   درتوسعۀ 

به    که  علمی روش تحقیقاتی    و  رویکرد  درنیز توسعه و پیشرفت    وـ  ه استبود  شاهدقاتی  تحقی


وی  همچنین    ؛است  یشناسروانپیشگامان  و از    یکاییآمر   یلسوفف(  William James)  (1910تا  1842)  یمزج  یلیامو.  1
آفلسفه  پدرخواندۀ    عنوانبه می   یکاییمر نوین  شناخته  روان  ی تأثیرگذار   یهاکتاب وی  .  شودنیز    نوین،   یشناسدر 

 ,Green, Biography  :شود بهمراجعه  .  نوشته است  یکتصوف و فلسفۀ پراگمات  ینی،د  یشناسروان  یتی،ترب  یشناسروان

Chronoilogy Photographs of William James  یز: ن وPajares, William James, Our Father Who Begat Us   49ص . 
دانشمند متخصص   MITدانشگاه    یشناسروان استاد  (  1954متولد  ( )Steven Arthur Pinkerاستیون آرتور پینکر ).  2

هایی برای درک علوم به زبان ساده دارد،  کتاب  . ویاست  یو علوم ادراک  یروان شناخت دانش زبان  و    شناسیدر زبان
مدافع  بهو   نظر   یتکامل  یشناسروانعنوان  مذهن    یمحاسبات  یۀو  و  وی  .  شودی شناخته  شد  متولد  کانادا  ک مدر در 

 به دست آورد.  یکاخود را از دانشگاه هاروارد آمر  یو سپس دکترا یلگمک شگاهدانکارشناسی خود را از 
 . 27ص  ،مراجعه شود به: غریزۀ زبانی، استیون پینکر. 3



 شدند و تمایز دانش بشری بشری زبان  باعث پیدایش عواملی که  ........................................ 38

نیز   شد  حاصل  آن  ـ   کنم.می  اضافههمراه  تغییرات  این  نتیجۀ  تحقیقات  در  به  توجه  با 
، از طریق سیر تکاملی انسان  دانشگاهیۀ  جامعهای اخیرـ  گرفته در دهه شناسی صورت زبان 

تحقیقات    و انجام  از  استفاده  در  انسان  بقایای روی    علمی با  گاهی  از  هر  که  باستانی  های 
انجام تحمناطق مختلف زمین کشف می  از طریق  قیقات روی رشد کودکان و  شوند، و نیز 

 1زبان کرد.  تکامل شناسی، شروع به پژوهش در زمینۀ عصب

طول   روان  گذشته   قرن در  محققان  و  سنتی،  دانشمندان    در بیشتری    مشارکتشناسی 
  قرن   ابتدای  در  که  کسانیشناسی از خود نشان دادند؛ همان  تحقیقات زبان  مسیردهی  جهت

  است . بدیهی  پرداختند  انسانیشناخت    و  یادگیریخصوص    در  هایینظریه   وضع  به   گذشته
  ولی با نظریۀ تکامل، اختالف نظری نداشتند،    خودشناسی  زبان  هایپژوهش   درشناسان  روان

  بیش شناسی  روان  که   آنجا   تا  شدند؛ گروه تقسیم    چند به    آن  پیدایش  وو ریشۀ زبان    اصلدربارۀ  
زبان ارائه    آوردندستبه   روش  و  انسان   یادگیری   و برای توضیح توانایی شناخت    نظریه   یک   از

شناسی منجر  ۀ تحقیقات زبان عرص  بر«  2گرا رفتار   مکتب»  تسلط  بهدر نهایت، وضعیت    تا داد؛  
  1914تا    1912  سال   در  آمریکا  در  3یادگیری«   رفتار »  گذاربنیان «  واتسونشد؛ مکتبی که »


 . 31ص  ،مراجعه شود به: غریزۀ زبانی، استیون پینکر. 1
ابتدا  یی«رفتارگرا».  2 ب  ی در  با    یستم قرن  مواجهه  مکتبی  یشناسرواندر  گذاشت؛  عرصه  به  پا  جمله   ذهنی  از  که 

استوار  دیدگاه    ینبر ااین مکتب،  است.  با نتایج تکرارشونده    یشاتیانجام آزما  ایبر   ییعدم توانا بنیادنیش،  مشکالت  
فعال  که همۀ  م  ییهایت است  انجام  زنده  احساس  ،از جمله حرکتـ  دهندیکه موجودات  و  « محسوب رفتار»  ـتفکر 

.  گیرد را در پیش می  یبا اختالالت روانیطی مح  ییراتتغ یا یرفتار  یدر الگوها ییراتتغروش بررسی رو ینااز شوند؛می
 Mcleod Behaviorist Approachمنبع: 

 ِی هاحالت  یبه بررس  یازیموجوِد زنده، ن  یکشناخِت    ِی است که اعتقاد دارد برا  یشناسروان در    یمکتب  یی،رفتارگرا]
کردن( یهآن موجود )هماننِد گر  یرونِی ب ِی و رفتارها یخارج یهامحرک ِی و تنها بررس یستکردن( ناو )مثِل فکر ِی درون
جهان بود و عالوه   ِی شناسروان  ِی هاقطب  گذارتریناز تأثیر   یکی،  بیستم   ِن قر   یِی ابتدا  یمۀمکتب، در ن  یناست. ا  یکاف

. )مترجم، منبع: گذاشته بود  یو ژرف  یقعم  یاربس  یتأثیر   یزو فلسفٔه علِم آن دوران ن  یشناسن، زبان بر آن، بر فلسفٔه ذه
 [پدیا فارسی(ویکی

 John Broadusاست، جان برادوس واتسون )  یادگیری  یشناسروانکه نام او در صدر منابع    یانشناسرواناز    یکی.  3
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نهاد.  گرفت    سنتی   شناسیروان  علیهرفتارگرا«    مکتب »  1بنیان  شناخت    وجبهه  بازگرداندن 
صرفًا تأثیرگذاری    و   محیطه احساس،  ب  را شناخت    و،  کرد  رد  ، درون  یاذهن    یا  غریزه   به  را زبانی  

  اصطالحاتی ـ  پزشکیروان  زمانهم  ونمود. رویکرد رفتارگرا ـ   مرتبط ،  تجربیبر اساس رویکرد  
ـ شناخت  طور کلیبه ـ   یازبان    آوردندست بهی برای  روش  عنوانبه  را روان    و، ذهن  غریزهمثل  

 2،3کند. محکوم می

ی بسیار فعال بوده،  شناسزبان از ابتدای قرن گذشته »مکتب رفتارگرا« در عرصۀ تحقیقات  
اند بر  ی که متخصصان مکتب رفتارگرا در زمان خودشان ارائه کرده شناسزبان های  و نظریه 

از  است؛  داشته  سیطره  تحقیقات  می این عرصۀ  مشاهده  پژوهش رو  بیشتر  حوزۀ  کنیم  های 
  اند، و رفتارگرایی، های رفتارگرایان تجربی برگرفته یادگیری، شالوده و اساس خود را از دیدگاه

های گذشته تبدیل به نظریات شایع و  در طول دهه   که وضع کرده    یادگیری   برای   هایی ه نظری
 4. استهای یادگیری شده در روش مورد اعتماد

 5:شودمی خالصه  زیر شرح  بهزبان  آوردندستگرا برای به رفتار مکاتب  اصول

 .است  انسانی فعالیت   یا  رفتاریک  ، زبان •


Watson:  ۱۸۷۸-۱۹۵۸  ،)یه شرح و بسط نظر   او را عمدتاً   نظریه  .است  یی رفتارگرا یهنظر   یشروو پ  یکاییآمر   شناسروان  
م و   یول  ،دانندی پاولف  خاص  ا  یابتکارات  را    ینه،زم  یندر  متمااز  او  واتسون،    یکی.  کندی م  یزپاولف  ابتکارات  از 

 فقه( )مترجم، منبع: سایت ویکی اوست. یانسان هاییشآزما
 . Cherry John B. Watson Biographyایت: مراجعه شود به س. 1
 . 29ص  ،غریزۀ زبانی، استیون پینکر. 2
»رو  ین اپیشگامان  از  .  3 روس  یسنترفتارگرای  مکتب    مؤسس  «پاولف  یوان ایکرد   یۀ نظر پیشنهاددهندۀ  و    یهدر 
 شدنیشرط»  یۀ استاد دانشگاه هاروارد و صاحب نظر این تفکر،  سردمداران  دیگر  است. از    یک«کالسشدن  ی شرط»

نیز ارائه کرده را    ایدۀ »یادگیری روشمند«و    شده«یت تقو  ِی ذاتتعلیمی  »خود   یۀنظر وی    .است  «نریسک اوهو  »  ،ل«فعا
 است. «آزمون و خطا یۀنظر »صاحب  یک«ادوراد سورندا» ،یی«رفتارگرا»سردمداران دیگر . از است

 . 302ص  ،المرسیالسمیع قوره و وجیه های نوین، عبدمراجعه کنید به: استراتژی. 4
 . 318تا  303ص  ،السمیع قوره و وجیه المرسیهای نوین، عبداستراتژی. 5
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  توانیم می   )که   حسی  های پاسخ   از   ایمجموعه ـ عبارت است از  عام   صورتبه ـ   رفتار  •
 . (کنیم احساس یا  مالحظه  را ها این پاسخ 

   هاست.پاسخ   این گیریشکل در   قوی  گذاریمحیط یا محیط زیست، تأثیر  •
به    را زبان    کودک  آنکه  برای   هافعالیت   تکرارکودکان،    آموزش  :زبان  مربی   نقش •

بسپارد،   تعامل    تا   فعالیتش ای  بر   کودک  به   دادنپاداش  و خاطر  و  کار  ادامۀ  برای 
 . شود تشویق 

  تکرار   و  تمرینو   کند،می  مشاهده  مربی  از  که  سخنانی  و  کارها  تقلید  کودک:  نقش •
  و ؛  خطا  وآزمون    طریق  از ی خود برای دستیابی به سطح خوبی از کاربرد  هافعالیت 

 کنند. ان رشد می کودکدر  هاعادت  ترتیب  این  به

 (  Behaviorist Theoryرفتارگرا ) هاینظریه  -1-3-2

 را  آن توانمی کهرفتاری  یعنیـ   بیرونی  صریح رفتار بهـ طور کلیبه رفتارگرا« ـ  هاینظریه »
  به   نگاه  دردر عین حال طرفداران دیدگاه رفتارگرا،    و ؛  دندار   توجه ـ  کرد   گیریاندازه   و  مالحظه

  ، زبان  آوردندستبه   یا  یادگیری   درها  آن   نقش  و  غریزی  یا   ذهنی  یا  عقلی  هایفعالیت 
  از  و مشاهده،  را ها آن تواننمی   که هستند  هایی فعالیت از جمله  زیرا ؛  دارند منفیگیری موضع

دید    اساس  این  بر  .کرد  گیریاندازه   تجربی  نظر   ابتدای  در   کودکگرا،  رفتار   هاینظریه از 
»  ، زبان  یادگیری    یا زیست    محیط   و   اجتماعی  محیط   که  است «  خالیای  صفحههمچون 
دنبال  به   وها   دادهتکرارِ   و  مستمر  آموزش  طریق  از  را های آموزشی«  »برنامه   اطرافیان،  و  خانواده

ها را دهند. در سوی دیگر، کودک وقتی این برنامه آن تنبیه یا تشویق کودک، در آن قرار می
از آن بیند و می می تقلید  به  آنچه  ها میشنود، شروع  راستای  در  آزمون  به تالش و  و  کند، 

می  روی  است  بهآموخته  که  کاربرد آورد،  در  معمول  می   هاآن  طور  اشتباهاتی  و  دچار  شود؛ 
دهد تا  ، پیوسته تالش و آزمون انجام می طور مستمر، با اقدامات کمکی و آموزشیخانواده به 

بار شناختی  کند که کوله هایی را کسب میبه این ترتیب، کودک عادت   ؛به نتیجۀ مطلوب برسد 
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وگو اقدام به گفت د  خو  محیط  در  کودک   موزش،دهد. در طول دورۀ آاش را نشان میو زبانی 
و به نظر رفتارگراها   ، دهدکند و این اقدامی است که تجربۀ او را در انجام این کار نشان میمی

انتقاد خانواده در جهت ارزیابی عم قرار    کودک لکرد زبانی  این تجربه، در معرض مشاهده و 
  و   تربیت  در  که  اجتماعی  و  محیطی  عوامل  به  را   هاانسانمیان    هایتفاوت   گراهاار رفت   .دارد

 1دهند. نقش دارند نسبت می کودکیدوران  در  آموزش

رفتارگرا    2»اسکینر« به   (Behaviorist Theory)نظریۀ  طرح را  تکمیل  های  دنبال 
اوایل قرن گذشته، مبتنی بر  مطرح از سوی رفتارگراها در    در «  سخپا  ویک  تحر »  اصلشده 

گرفت  را نیز در بر می  علمی  پژوهش   در عینی   ساختارسازینظریۀ وی،   . ، بنیان نهادیادگیری 
ـ    به   پژوهشگرکه    وقتی   مگرـ چنین چیزی شدنی نیست،  گرا رفتار ۀ  نظری   اساس  بر در حالی 

ـ  گرایانه رفتار طبق رویکرد  ـ   ترتیب   این   به ؛  کند تکیه    گیریاندازه  و تجربه    قابل   ملموِس   وقایع 
؛  کندمی   دوراش  شناختی زبان  پژوهشی  مسیر  از  را   غریزی  و  ذهنی،  عقلی  مفاهیم پژوهشگر،  


 229ص  ،  Noble and Davodson, The Evolutionary Emergence of Modern Human Behaviorمراجعه کنید به:  .  1

 . 237و ص 
فردر .  2 )زادBurrhus Frederic skinner)  ینراسک   یکبوروس  درگذشت  1904سال    ۀ(  شهر  1990سال    ۀو  در   )

 1931اش را در  یو درجه دکتر   1930ارشد خود را در    یکارشناس  ۀمتولد شد. او درج  یلوانیاپنس  یالتسوسکوهانا واقع در ا
  ی شناسروانسوتا به آموزش  ینه در دانشگاه م  1945و    1936  ینب  یدر سال ها  ینراسک   کرد.  یافتاز دانشگاه هاروارد در 

  ی رفت و سرپرست   یندیانابه دانشگاه ا  1945در سال    ینررا نوشت. اسک   «رفتار جانداران»کتاب    ،مدت  ینخت و در هم پردا
در آنجا  1990به دانشگاه هاروارد مراجعت کرد و تا سال مرگش  1948را به عهده گرفت و در سال  یشناسروانبخش 

هشتم و در فهرست   یفرا در رد  ینراسک   ، یخام طول تار ان تمشناسرواندر فهرست    یشناسروانماند. مورخان    یباق
  اول قرار دادند. یفاو را در رد ،ان معاصرشناسروان
ها با دانشگاه دانشگاه هاروارد بود. او که مدت  یشناسرواناستاد    ۱۹۷۴در سال    اشی تا زمان بازنشستگ   ۱۹۵۸او از  

  ؛ رفتار بود  یشیمطالعه آزما یچند روش مهم برا  ۀکنندابداع  وی  است.  ییرفتارگرا  یشگامانداشت از پ  یهاروارد همکار 
نظر در   یدبا تجد   یدبا  یشناس روانبود و اعتقاد داشت    یکالراد  یینام رفتارگراهب  یاتازه   یفلسفٔه علم   ریزیهعالوه او پابه

  یتجرب  یلتحل  ارگذبنیان   ینهمچن  یشود. و   یلتبد  یمیو ش  یزیکف  ی استوار   اب  یخود، به علم  یعلمیر غ  یهاجنبه 
  اییسنده. او نودانندیم  یستم سدٔه ب  شناسروان  ینتر بزرگ  یو حت  یخ ان تار شناسروان  ین از اثرگذارتر   یکیرفتار بود. او را  

 پدیا فارسی()مترجم، منبع: ویکی مقاله نگاشت. ۱۸۰کتاب و  ۲۱پرکار بود که 
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 1. نیست  گیریاندازه  یا مشاهده  قابلچراکه 

طول   در  رفتارگرا«  دورانی  گذشته   قرن »رویکرد  برای  بر  طوالنی ،  تحقیقات  عرص،  ۀ 
  معرفت شناخت و  تفسیربرای    خودش زمان در رویکرد رفتارگرا  داشت.  سیطرهشناسی معرفت
گفتاری    انسان   چگونهاینکه    و  انسانی توانایی  فرد  بهمنحصر   مخلوقات،  دیگر   میان   در با 

صورت  به  علمیمشی    خط زمان، آن   در ،  دیگر سوی  از  کرد. ارائه  را قبول  قابل  راهیشود،  می
»دیدگاه رفتارگرا«    با  رویارویی  در  را «  انسانی»شناخت    تا   بودبا کارهای او توسعه نیافته    موازی

)که البته اخیرًا وضعیت    دارد  ایبهره   علمی  جوانب  از  بسیاری   در  تدریس  روش  در  همچنان  که
 . کند تفسیر تغییر کرده است( 

 2نظریۀ »دستور زباِن تولیدی« چامسکی   -3-3-1

؛ هنگامی  داد  رخ   گذشته   قرن ۀ  نیم   در تحقیقات مربوط به پیدایش زبان،    در   بزرگ رویداد  
ای  داد؛ نظریه   ارائه  را موسوم به »دستور زبان تولیدی«    خودشناسی ۀ زباننظری  مسکیاچ  که


 . 150 ، ص”Skinner, “Verbal Behaviorمراجعه شود به: . 1
2. Generative Grammar . 

 یلتشک  یکلمات برا یبدهد؛ از جمله نحو )ترتیزبان را ساختار م یککه ست ا ینیدستور زبان اشاره به مجموعه قوان
است که   یگرامر  یۀنظر  یدی،ها(. گرامر تولآن  یریگشکل  ۀ)مطالعه کلمات و نحو  یشناسیختعبارات و جمالت( و ر 

در مغز کودکان کوچک   یاز مغز انسان است )و حت خشیکه ب یاز اصول اساس یاا مجموعهمعتقد است زبان انسان ب
 یذات زباِن  ۀاز دانشکد ی«دستور زبان جهان» ین، ایچامسک مثل  یشناسان. طبق گفتۀ زبان یردگی وجود دارد( شکل م

 (grammar-generative-is-https://fa.kyaaml.org/what 8702-1690894-)مترجم، منبع: .شودیم یما ناش
Generative Grammar: a type of grammar which describes a language in terms of a set of logical rules formulated 
so as to be capable of generating the infinite number of possible sentences of that language and providing them 
with the correct structural description.  

 ؛ کندشده توصیف میای از قوانین منطقِی فرمولهگرامر تولیدی: نوعی از گرامر است که یک زبان را در قالب مجموعه
ها با ساختار توصیفی درست برخوردار است. )مترجم،  شمار جمله از آن زبان، و ارائۀ آنطوری که از قابلیت تولید بیهب

 (https://www.lexico.com/en/definition/generative_grammarمنبع: 

https://fa.kyaaml.org/what-is-generative-grammar-1690894-8702
https://fa.kyaaml.org/what-is-generative-grammar-1690894-8702
https://fa.kyaaml.org/what-is-generative-grammar-1690894-8702
https://www.lexico.com/en/definition/generative_grammar
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 1. کرد  ارائه«  لوانیایپنس»  دانشگاهبود که وی به    1955  سال  در   او  دکترینامۀ  ه موضوع پایان ک
در    را   آناش، چامسکی  گیری نخستین مراحل شکل   در اینکه    با شناسی چامسکی ـ ۀ زبان نظری

طرح   با ـ  دادتوسعه    بسیار   گذشته   قرن طول   تحقیقات  عرص  در شایع    فکری های  تمامی  ۀ 
، مخالف بود، و طرحی کاماًل جدید را پیشنهاد کرده بود. در همان زمان چامسکی شناسیزبان 

  در خصوص ها  رویکرد آنطرح و ایدۀ رفتارگراها را نقض کرد و دلیل خود را برای نادرستی  
به  ـدستچگونگی  شناخت  کلی به آوردن  ـ طور  زبان  یادگیری  و  خاص به ـ  داد. شکل  ارائه    2ـ 

آوردن شناخت انسانی و اساس ساختاری زبان از  دسته ساخت روش خود برای به چامسکی ب
پژوهش  کتاب طریق  تألیف  و  علمی،  آن وی  های  بر  داد؛ عالوه  ادامه  متعدد  و مقاالت  ها 

های متعددی از فراگیری  شناسی خود با ارائۀ دیدگاه شواهدی برای تأیید و تقویت نظریۀ زبان 
 3ه، ارائه کرد. زبان در طول شصت سال گذشت

ساختار   یک  زبان،  چامسکی،  نظر  ا بیولوژیک به  ذهنی    که   است  مغز  درک  لگوریتمی ی 
  کار   به اش  ی مادر زبان    تولید  برای  را   آن،  محیط   و  خانواده  با   ارتباط برقراری    طریق   از  کودک

طوری که  ؛ به است  پیچیدگیهرگونه    از   خالی  و   ساده ـ  یعنی الگوریتم ـ   ساختار  این  وگیرد،  می
،  بسازدبدون دشواری    وصورت روان و ساده،  به   را   خود دهد که زبان  این امکان را می  کودکبه  

باشد،  هر   کودک مندی  هوش میزان    و زبان  ذهن  های ترکیب   تواندمی چه  بازتولید  برای  را  ی 
 4اش به کار گیرد. مادری 

ـ  ـ وی با تعیین  گذشته ارائه کردکه چامسکی در نیمۀ دهۀ نود قرن  در »برنامۀ حداقلی« 
فرابگیرد را  مادری  زبان  بتواند  کودک  تا  باشد  فراهم  باید  که  مطلوبی  قوانین  به    ، حداقل 

عده پیچیدگی ذهن  که  برنامۀ  هایی  اساس  بر  داد.  پایان  بود  کرده  مشغول  خود  به  را  ای 


 Szabo, dictionary of modern American pgilosophers: مراجعه کنید به سایت. 1
 . 208ص  ،جان لیونز شناسی چامسکی،نظریۀ زبانمراجعه شود به: . 2
 Chomsky.info: ایت چامسکیهمچنین س ؛161ص  ،مراجعه شود به: زبان، یک توانایی ذهنی، ماتیوس. 3
 . 86تا  80ص ،شناسی، چامسکیمراجعه شود به: زبان. 4
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  زبان   تواندمی  کم   شیچامسکی )که در این تحقیق به جزئیاتش خواهیم پرداخت( کودک با تال
، سریع  م نّظ م  باید   ناگزیر  کودکاکتساب زبان مادری توسط    فرایند  بیاورد.  دست   به  را   خود  مادر

 افتد. مین اتفاق کودکانمابرای    بینیممی  عمل  در ما  که است چیزی این  و 1و نیز ساده باشد؛ 

شده  ریزی برنامه   صورتبه   و  استغریزی    فرایندی اکتساب زبان،    فرایندبه نظر چامسکی  
گاهی  بدون  و و    ما  زیرا ؛  دهدمی   رخ  ما  آ شناخت  به   معرفتاز  که  درونی  زبانی  صورت 

سازوکار ذهنِی فرضی، بنا شده    یایک  لگوریتما   صورتبه که  )برخورداریم    است   یافتهسازمان
گاهی  بدون  را   خود زبان    کودک  شودمیباعث    این  و  (است   دست   بهریزی  برنامه   بدون  و  آ
طرح موافق است؛ زیرا به نظر    این   با »استیون پینکر« نیز    پروفسورمخالف چامسکی،    2. بیاورد
کودکان    شودمی ـ باعث  هاآنمندی  هوش   مختلف   سطوح  وجود  باـ   کودکان  زبانی ۀ  غریزوی  

  دفاعسکی  گیری چامموضع  از استیون پینکر    ترتیب   این   به  و  3بگویند   سخن خوبی  بتوانند به 
زبانکندمی اینکه  غریزی    ،؛  یا  آن  بزرگی  اختالف  ولی؛  استذاتی  که  میان  دارد  وجود  ها 
 الله در ادامۀ این تحقیق به آن خواهیم پرداخت. شاءان

به نظر چامسکی ساختارهای زبان ذهنِی ذاتی که کودک مهارت خود را برای فراگیری  
از آن  یا  ها میزبان  ترکیبات  به قالب گیرد،  ارتباطی بخودِی هایی کلی هستند که    ا خود هیچ 

اش  آوردن هر زبانی در دوران کودکیدست ها را برای به تواند آنزبان ندارند؛ بلکه کودک می
 ـ تبدیل به زبان مادری بشود. لدینشا نظر از زبان و صرفبه کار گیرد تا آن زبان ـ 

   رفتارگراها باتقابل چامسکی  - 1-3-4

نظر   دیدگاه  ـ   4»کواین«به  به  توجه  چگونگی  اشگرایانه رفتار با  دربارۀ  تحقیقات  ـ 


 . 216ص  ، zwart, the minimalist program, jounal of linguistics :شود بهمراجعه . 1
 . 80ص  ،شناسی، چامسکیزبانمراجعه شود به: . 2
 . 352و  351ص  ،استیون پینکر زبان، ۀغریزمراجعه شود به: . 3
ن  یالردو.  4 کو اورما   وا ف2000تا    1908)(  Willard Van Orman Quineاین )ن  فلسفه    یکاییآمر   یلسوف(  استاد  در  و 
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اساس    انحصاری  طوربه   باید زبان    آوردندستبه    ظاهری   صریحهای  رفتار   یاها  فعالیت بر 
های  پژوهش  در  گوید:می«  حقیقتوجوی »در جست  خود فلسفی  کتاب  در اوصورت پذیرند. 

»تکیه  زبان  می   1.«است  الزامی  ظاهری،   رفتار  بر شناسی  نیز  »و  تحقیقات    ماگوید:  در 
که چنین    نیست«  ینا کو »   فقط  2کنیم.« ظاهری تمرکز می   صریح  رفتار   بر شناسی فقط  زبان 

طور  به  وکلی دانش  طوربه کنندمی  تصور کهشناسان رفتارگرا ـۀ روانهم بلکهدیدگاهی دارد؛ 
دیدگاهی که چامسکی  با این وـ چنین نظری دارند است  آموزش و تجربه ، در گرو خاص زبان
 کند کاماًل متفاوت است.مطرح می 

طور کلی  به   رفتارگراها ـ  کندمی   ین ا کو متوجه    را   خود   نقددر حالی که  ـ   سکیامچبه نظر  
تالش    و  برندمی   کار  بهزبان    و  یادگیریمربوط به    امور  با  برخورد   در  را   ایدوگانه   معیارهای

فراگیری    و یادگیری در ذهنی امور و غریزهخود را از وابستگی به مسائل باطنی مثل  کنندمی
ـ  طور کلی بهگیری که رفتارگراها خواستارش هستند ـ ر او این موضعزبان خالص کنند. به نظ

برابر دالیل و شواهد، نمی  ایستادگی کدر  باشد    .ندتواند  قرار    معرفت تحقیقات حوزۀ    دراگر 
  علم های  پژوهش   بود   خواهد  الزم پس    شود،تکیه    ظاهریهای  رفتار   برتنها    انسانی
ای است که در  این تنها مؤلفه   زیرا صورت پذیرد؛    تغذیه   های داده   طریق   از   فقط   شناسی جنین 

  دانشمندان  وقتیاو،  به این ترتیب بر اساس دیدگاه    دارد!  نقش   جنین  رشد  دربازتاب بیرونی  
زبان باید  حوزۀ  حتمًا  باید    شناسجنین   دانشمندان  پس،  باشند   رفتارگرا شناسی  الزامًا  نیز 
محدود    غذایی ۀ  جنب به    فقطنیز    هان های آسازی شفاف   و  استدالل  و   باشند  تغذیه   متخصص

  که   است   ایمغالطه ۀ  دهندنشان  رفتارگراهاگیری  موضع   این  که   دهدمی   ادامهچامسکی    .شود
 3کشاند. به استنباط باطل می  را ها استدالل آن


 .اول قرن گذشته است یمۀدر ن گرارفتار دیدگاه پردازان یهاز نظر  یکیدانشگاه هاروارد است. او 

 . 38ص  ”Quine, “Pursuit of Truthمراجعه شود به: . 1
2. Quine, “Pursuit of Truth”  38ص . 
 . 224و  223ص ،های جدید، چامسکیافقمراجعه شود به: . 3
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طرح بچامسکی    نقد  دیگر  سوی  از و  ه    و گرا  رفتار   دانشمندان  هایفرضیه ها 
  سخت   بسیار   جایگاهی  در  را ها  آن   زیرا ها شده است؛  آن  برایبزرگی    مشکل،  شناسانروانزبان 
پینکر«  سازدمی چامسکی    برای  جدی   دشمنانی ها  آن   از  و   دهدمی   قرار »استیون    این   در . 

 گوید: می خصوص 

  کند می  حمله  بیستم  قرن  در  کنونی  فکرِی فراگیِر حیاِت    اصول  از  یکی»چامسکی به  
کند رواِن انسان توسط ؛ اصلی که بیان میشناسی استز استانداردهای جامعها  اینمونهکه  

 1گیرد.« شکل می شفرهنِگ پیرامون

جمله   دیگری  انتقااز  اینکه    دهدمی  ارائهچامسکی    که دات  از  است  های  ه نظریعبارت 
  ما  برایـ  کند می  خالصه  خطاوآزمون   و،  آموزش،  یادگیری   در   را زبان    شناخت  کهـ   رفتارگراها

آورد، در  نخستین مرتبه به زبان می  برای را ی ید های جدجمله  کودک چگونه دنکننمی  روشن
نیاموخته    را ها  آن  یایمعن  یا   لفظی  نظر  ازمطلقًا    یا   نشنیده   مربی  یا  محیط  ازقباًل    کهحالی  
گفتاری    خطاهای]اصالح[    والدین،   که   است  داده  رخ   بسیار  ترتیب،  همین   به   2است؛

بسا    کنند نمی   پیگیری   را   کودکانشان چه  اصالح    برای   فرصتی   هیچ   کودکان،  از   بسیاری و 
  تالش سطح    در تفاوت    وجود  با   ما   کودکانحال،    این   با ؛  کنند نمی   پیدا گفتاری خود    خطاهای 

  تا کنند،  عبور می   خود گفتاری    اشتباهات   از   ذاتی  صورتبه   ،زبانشان   اصالح   برای  شانخانواده
 3. شوندمی دستی چیره گوهایسخن آنجا که 

 گوییم: می  شد بیان   فصل این  در   آنچهدربارۀ  خالصه  طوربه 

زبان  به  به    گذشته  هایقرن  در  کهشناسی  تحقیقات مربوط  تنها  به عرصه گذاشتند،  پا 
دیگر    کهی  زبانماهیت نخستین    وزبانی    هایعبارت   پیدایشبحث و بررسی دربارۀ چگونگی  

بوده   علمی   امکانات وجود  عدم ۀ نتیجدر  این  و شد؛ اند محدود می آمده  وجود  به آن از ها زبان 


 . 31ص  ،غریزۀ زبانی، استیون پینکر. 1
 . 149ص  ،شناسی چامسکی، جان لیونزنظریۀ زبانمراجعه شود به: . 2
 . 51تا  34ص  ،غریزۀ زبانی، استیون پینکر. 3
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  تا   است   کرده  کمک   بسیار شناسی  تحقیقات حوزۀ زبان  به فراهم است؛ امکاناتی که    امروز   که
  تکامل به    کهگذشته    هایپژوهش،  روایناز مسیر گذشتگان در پیش بگیرد؛    بامتفاوت    مسیری
  1اند.شده   گذشتهطور کامل کنار  کنونی به   زمان  درتوجهی نداشتند    ما  انسانِی ۀ  گونی  بیولوژیک 

  گذشته   هایقرن   در  کههای زبانی  واکاوی  و  هافرضیه   از  بسیاری   بهاز اشاره    اساس  این  بر
  از  هایینمونه   ذکرتنها به    وپرهیز کرده باشم    گوییزیاده از    تانمودم    خودداریاند  ظاهر شده 

   .بسنده کردم هاپژوهش  این

شناسی،  های زبان پژوهشسیر    تا   است   داده  شکل   را ی  مهم   و   بزرگمحرک    علمی،توسعۀ  
را در پیش بگیرد که در آن،   انسان  بیولوژیک   تکاملرویکردی  که    را   آن  زمانِی خط سیر    و ی 

، در کانون توجه خود داشته باشد،  کرد  پوشیچشم آن    از  نوع،  این   ازی  پژوهش  هیچ   در  تواننمی 
،  گذشته  قرن  ابتدای   در  علمی  امکانات  نبودنفراهم   و  علمی  بلوغ تحقیقات  عدم ۀ  نتیج  در  و

  پیدایشو ریشه و  اصل به احاطهدر حالی پا به عرصه گذاشتند که از  رفتارگراها هایپژوهش
  ، شناسیۀ تحقیقات زبانعرص  در  رفتاریهای  پژوهشکه    نیست   پوشیده   وزبان، ناتوان بود؛  

گسترده مقبولیت  از  امروز  به  تا  حتی  و  گذشته  بودهاز  برخوردار  در    ولیاند؛  ای  رویکرد  این 
ـ چندان  به همان صورتی که در ابتدای قرن گذشته مطرح بود شناسِی کنونی ـ تحقیقات زبان

این در حالی است که هیچ خط سیر تحقیقات موازی با رویکرد    وشود؛  شمرده نمی   گذار تأثیر 
ۀ  عرص  به   قدرت  با را   تولیدی ۀ دستور زبان  نظریچامسکی    که  گذشته  قرنۀ نیم  تا ایانه،  گر رفتار 

 ، پا به عرصۀ ظهور نگذاشته بود. کرد وارد علمی تحقیقات 

  در چامسکی    آنچه طور کلی، در نیمۀ قرن گذشته، با توجه به  شناسی، به تحقیقات زبان 
  معنیبه   این   ولیدر پیش گرفت؛    را  نوینی  علمِی رویکرد    و  مسیر،  کردریزی  پایه   خودطرح زبانی  

توافقی در عرصۀ علمی برای اصل و پیدایش زبان نیست؛ بلکه برعکس، از زمان ظهور    وجود
خشونت جنگی  بروز  به  تقریبًا  اختالفات  بسا  چه  تولیدی«  زبان  دستور  میان  »نظریۀ  در  بار 

شناسی را از حرکت  تحقیقات زبان   های مختلف منجر شده است؛ ولی این وضعیت،فرضیه 


 . 455ص  ،غریزۀ زبانی، استیون پینکر. 1
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شناسی از نیمۀ قرن گذشته تا زمان  سوی مسیر درستش بازنداشت. مسیر تحقیقات زبان به 
های بزرگی در جهت مطالعۀ ساختار بیولوژیکی گونۀ انسانی ما و تأثیر فرایند  حاضر، پیشرفت 

انی ما داشته است؛  آوردن اصول اساسِی شناختی و زبانی توسط گونۀ انسدست تکامل، در به 
  گیری زبان انسانی، ناگزیر باید به نظریۀ تکامل و تأثیر در نتیجه برای شناخت سرمنشأ و شکل

فرد  به ، در منحصر سال  میلیون  چنددر طول    که  پرداخته شود  پیدرپی   ژنتیکِی   هایجهش
و    در   ماۀ  گونکردن   ادامه  ،  خاص  طوربه نی  انسازبان    و طور کلی،  به   معرفتحوزۀ شناخت 

   پرداخت. خواهیم این موضوع  به  بعدی،  هایفصل   درداشته است؛ و ما  



 فصل دوم:  -2

ۀ  عرص در شناسی غالب زبان  هاینظریه
 علمیمطالعات  

زبانعرص  در دو  زمان  در شناسی  ۀ    و زبان    پیدایش دربارۀ    متفاوتدیدگاه    حاضر 
   دارد.  وجودشناخت زبانی،  در انسان بودن فردبه منحصر

 آن  طبیعی  انتخابکه    است  انسانی  فطرت  یا  غریزهیک    ،استعداد زبان  اول:دیدگاه  

 دهد.توضیح نمی  را

یک    ، ؛ کسانی که اعتقاد دارند زبانهستند ۀ این دیدگاه  نمایند پیروان تفکر او،    وچامسکی  
میراث  غریز و  انسانی  طریق    ناگهانی   صورت به   که   است   انسان   مغز   در  ژنتیکی ۀ    تکاملاز 

ه است. به نظر چامسکی  شد  حاصلـ  1نسموساپیِ وهیعنی  ۀ ما ـگون  افراد   از  یکی   در ،  ژنتیکی
  غریزی   تکامل  این   و دهد  توضیح نمی   را زبان    ظهور چگونگی    طبیعی،   انتخاب   و   داروین ۀ  نظری

 2.گیردنمی   قرار طبیعی  انتخابسیطرۀ  تحت عنوان  هیچ به

صل  ادر سیطرۀ    که  است  انسانی   فطرت   یا  غریزه یک    ،استعداد زبان  دوم:دیدگاه  

 یابد. انتخاب طبیعی، تکامل می 


نام علم.  1 با  زبان عامه   یا  Homo sapiens  یانسان خردمند  )  ،به  ت  یبشر(، پستاندار   یاانسان  هاست.  انسانواره  ۀیر از 

در حدود    .ستیقادر آفر   یشسال پدویست هزار  در حدود  ها  آن   دهندۀ ظهورها نشانآمده از سنگوارهدست مدارک به
به  انسان   یشهزار سال پصد   نخردمند  دارا  یامروز   ییهاشکل  که  تکامل  یخود  تجز   یافتۀهوش  در  توانا  و    یهباال، 
  یی قامت با توانابدِن راست  یک همراه با    یاستعداد روح  ین . ایافتو احساسات بود تکامل    ییگرازبان، درون  یل،تحل
 . )مترجم(کردیاز ابزار م  دهو استفا  یطوالن  یها را قادر به رفتن به سفرهاانسان  یا،گرفتن اش  یرفتن و بازوان آزاد براراه
 . 1572ص ، ”Chomsky et al, “The Faculty of Languageمراجعه شود به: . 2
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قرار می اول  در نقطۀ مقابل دیدگاه  حال    دانشمنداناز    آن  سأ ر   در  وگیرد،  این دیدگاه 
پینکر«   »استیون  زبان    هاروارد   دانشگاهشناسی  زبان  استاد حاضر  وی  نظر  به  دارد.    و قرار 

که در  واسطۀ ساختاری ژنتیکی در مغز انسانی ـ ای است که انسان به غریزه ،  انسانی شناخت  
ساز  داروینیوضمن  طبیعِی  انتخاب  با  است   یافته   تکامل   کار    فرد بهمنحصر   وهمتا  بی   آن، ـ 

 1.است

   پرداخت. خواهیمدیدگاه    دو این به  تفصیل  اندکی با

که    است  انسانیۀ  غریز یک    ،استعداد زبان  اول:دیدگاه    -2-1
 دهدتوضیح نمی  را آن طبیعی انتخاب 

زبان،  نظری  و چامسکی    -1-1-2 دستور    و   2تحولی ـتولیدیۀ 


 . 458ص  ،غریزۀ زبانی، استیون پینکر. 1
 . Transformational Grammar (TG): آفریندستور زبان تحول. 2

با تحوالت زبان  یک  یاست که ساختارها  ی گرامر   ی ایهنظر   آفریندستور زبان تحول  یعبارت  یو ساختارها  یزبان را 
م تحول  اب  و  کندی محاسبه  زبان  دستور   TGG  یا  TG (Transformational Grammar)  یا  ینآفر عنوان 

(Transformational-Generative Grammar نیز )شودی شناخته م  . 
انتشار کتاب  هب زبان تحول1957در سال    ینوام چامسک توسط    «ی نحو   یساختارها»دنبال  زم  ینآفر ، دستور   ینۀبر 

شود، نشانگر  یم  یدهطور که نام  ، همانیدیتولـیدوران دستور زبان تحول  .یافتتسلط    یندهآ  ۀچند ده  یبرا  یشناسزبان
 یم خود، تنظ  یبا هدف اصل  یراز   ؛ستیکااروپا و چه در آمر [ چه در  یستم اول قرن ]ب  یمۀن  ِی از سنت زبان  یدگسست شد

تواند تمام  ی زبان م  یک  یدهد چگونه متکلم بومیم  یحگرا که توضو تحول  یاساس  یناز قوان  یمتناه   ۀمجموع  یک
  انجام  ییکه ساختارگرابه آن صورتی و نه  ،کندی ساختار تمرکز مبر  یشترو درک کند، ب یدممکن را تول یجمالت دستور 

 (. 2005 ،یشناسزبان المعارف ةر یدامترجم، )ی. مورفولوژ  یا یشناسواجبر دهد یم
In linguistics, transformational grammar (TG) or transformational-generative grammar (TGG) is part of the 
theory of generative grammar, especially of natural languages. It considers grammar to be a system of rules that 
generate exactly those combinations of words that form grammatical sentences in a given language and involves 
the use of defined operations (called transformations) to produce new sentences from existing ones. The method 
is commonly associated with American linguist Noam Chomsky . 
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 زبان  آوردندست به

شناس  توسط زبان   گذشته  قرن  پنجاهۀ  ده  در   تولیدی ۀ دستور زبان  نظری  کههنگامی    از
  های پژوهش  مراکزسطح    دراین نظریه    ، چامسکی« پا به عرصۀ ظهور گذاشت  نوام»  آمریکایی

  را  آن برخی، جهان  هایدانشگاه ترینبزرگ در   وو مناقشه قرار گرفت  بحث کانون  در، علمی
رویکرد    ودیدگاه    خود،ۀ  نظری  طریق  ازچامسکی    هستند.  آن  مخالفدیگر    برخی  وکنند  می   ییدأت

؛ در حالی که  کرد  وضع  آن  پیدایش  چگونگی  وه اصل و ریشۀ زبان  بنگریستن    برای  جدیدی
ی خود ارائه کرده بود دست نیافته  پرداز نظریه   درچامسکی    که  چیزی  به   او،  از پیش    دانشمندان

زبان در  رویکرد  این  یا  نظریه  این  که  آنجا  تا  زبانی  بودند؛  فلسفۀ  یک  به  تبدیل  شناسی، 
 کی ارائه کرده بود. فرد شد که چامسبه منحصر

  زیرا  1؛ شودعنوان یک نظریۀ ذهنی و منطقی توصیف میشناسی چامسکی به نظریۀ زبان 
قابلیت شایستگی  بودنفراهم  نظریه  این و  به ها  برای  را  ضروری  دستهایی  زبان  آوردن 
  الزم   موهبت قابلیت و از    این از آنجا که از    کودکاندر عین حال به نظر چامسکی    و داند؛  می

در عین حال چامسکی    2.کنند میتولید    را   خود  زبانزبان برخوردار هستند،    آوردندستبه   برای
بینیم که خود را آمادۀ  ای را نیز برای بحث علمی گشوده است و ما می دروازه   خود ۀ  نظریدر  

  این  و؛ باشندش بوده  مخالفان لشکر ازکند حتی اگر استقبال از رأی و نظر دیگران معرفی می
  اوشناسی  در نظریۀ زبان   که   تغییراتی   و  اشنظریه و توسعۀ    تکامل چامسکی برای    تصمیم   از


( قسمتی از تئوری دستور زبان TGGتحولی )ـ( یا دستور زبان تولیدی TG)  آفرینشناسی، دستور زبان تحول در زبان 

گیرد ر نظر میاز قوانین د  صورت یک سیستم ویژه در حوزۀ زبان طبیعی است. این دستور زبان، گرامر را بهتولیدی، به
تولید می  ،طور دقیقکه به را  از کلمات  ترکیباتی  زبان   کند کههمان  را در یک  و  شکل می  جمالت دستوری  دهند، 

از جمالت  برای تولید جمالت جدید شوند( نامیده می transformationرا )که تحول شده تعریفاستفاده از عملگرهایی 
شود. )مترجم،  شناس آمریکایی، نوام چامسکی نسبت داده می طور معمول به زبانوش به. این ر شودشامل می  جودمو

 پدیا انگلیسی( ویکی
 . 174ص  ،زبان یک توانایی ذهنی است، ماتیوس. 1
 . 188ص  ،زبان یک توانایی ذهنی است، ماتیوس. 2
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دستوری«   ساختار » کتاب در  اویۀ اول طرح  ازشاهده است؛ تغییراتی که ه است قابل مشد وارد
 منتهی شد.  1995 سال  درشناسی« نظریۀ زبان پایین  حدۀ »برنام  به  و شروع 1957 سال در

بهرفتارگراها  برعکسـ  که  است  کسانیجمله    از  او را  انسان  ذهن  برای  ـ  ابزاری  عنوان 
  امروز   تا   پنجاه ۀ  ده  از روند پیشرفت چامسکی    گفت  توانمی   . کنندقلمداد می   معرفت شناخت و  

  شکل   اوۀ دستوری  نظریاینکه    و،  است بوده    دیگران  یادگیری  مسیر   و  اوخود    یادگیری  مسیر
  پایینی   حد ۀ »برنامـ  اشنظریه   آخرین  در  او  افکار  و  نظریهدر نهایت کار به تلخیص    تا  گرفت

 شناسی«ـ منجر شود. نظریۀ زبان 

 گوید: می»دانش زبان«   کتاب  درچامسکی 

ای است که به شکل  نظریه(  Generative Grammar)زبان  تولیدِی یک  »دستور زبان  
عبارت معنای  می(  Expressions)ها  و  زبان  آن  می  .پردازددر  های  دیدگاهتواند  انسان 

توانند در پرداختن به قضایا ایجاد شوند، ولی دستور  تصور کند که میبسیاری را  احتمالی  
شود. این دستور  زبان تولیدی بر عناصر معینی از این تصویر بزرگ، محدود و خالصه می

توجه دارد و این همان چیزی است که "استعداد  ها  ها و شکلهای معنا، فرمزبان، به صورت
  رسد یکی از اجزای کند و به نظر میخص میرا مش  (Language Faculty )  قابلیت زبان"یا  

باشد.   انسانی  زبانی  ذهن  برای ساختار  عام  نظریۀ  تحقیق  موضوع  استعداد،  این  ماهیت 
ها  توان آنی است که میمشترک   عناصر  و  اصولآن، اکتشاف چهارچوب    است که هدف از 

زبان   از  زبان جهانساخت.    محقق  انسانی را  "دستور  که  نظریه  این  اغلب  شمول"  امروزه 
(Univeral Grammar)  نوینی  سیاق  و  سبک  برای  را  سنتی  اصطالح  یک  شود،می  نامیده  

  بندی فرمول  یک  چشم   به  شمولجهان  زبان  دستور  این   به  توانمی  پذیرد. می  تحقیق  از
  همان   کرد؛  نگاه  مشخص "یزبان   توانایی  و  "استعداد  هایویژگی  و  هامشخصه  برای  ژنتیکی

بهمی  که  طور برای  ابزاری  چشم  به  را  استعداد  این  زبان  دستتوان   Language)آوردن 
Acquisition Deviceاز   که   انسانی   ذهن  ساختارهای  از ذاتی    ؛ یعنی ساختاری( نگریست  

خاصایجا   به   حاضر،  حال   تجربیات  با   تعامل   طریق زبانی  می  د  این  منجر  پس  شود. 
کند،  استعداد، ابزاری است که تجربه را به یک سیستم به دست آمده از دانش تبدیل می
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 1یعنی دانش یک زبان یا زبانی دیگر.«

طراحی و توسعۀ زبان برای   در وامل از نظر چامسکی سه عامل وجود دارند که نخستین ع
   از:  ندا عبارت  عوامل  این  و 2شوند یک نفر محسوب می

 : ژنتیکی عامل •

گونۀ انسانی از این نظر با یکدیگر برابر هستند. این موهبت وراثتی،    افراد  رسدمی   نظر  به
گاهی را که کودکان در توسعۀ توانایی زبان، و به  آوردن خود زبان طی  دستمسیر دشوار ناخودآ

میمی توضیح  منظم کنند  توجه،  جالب  نکتۀ  پیشرفت  دهد.  سرعت  و  رشد  بودن  با  زبان 
گیرند. این همان عامل مشترکی است که این  کودکان، بدون توجه به زبانی است که یاد می 

  هزاران  از  بیشبا    زمین  وسعت  به  جغرافیایی  کودکان را قادر به یادگیری سریع و منظم در بستر
 زبان کرده است. 

نظم   زبانی    عداد استعامِل    وجود ا  ب  را زبان    نخستین آوردن  دستبه   سرعت   و چامسکی 
  ، ذاتی  ساختار مرکز    این  ودهد؛  توضیح می   ما  انسانی ۀ  گونعنوان یک استعداد ذاتی برای  به 

کند  ( مجهز می ذهنییی )سیستم محاسبات  هارا به الگوریتم   کودکان  خود ۀ  نوببه   که   است  مغز
هم برای کودکان    و  دارد  قرار  مغز   در  هادانش   آوردندستبه   فرایند   یعنیکه ریشه در مغز دارند؛  

  آنچامسکی  که  است  چیزی این  .شودتوسعۀ زبان به کار گرفته می برای ساالن،  و هم بزرگ 
»غریزه»ذات  را  یا   »  :innateness»  می  برای نام  زبان  غریزه اکتساب    فقط  کهای  نهد؛ 

دلیل مشابهت سیستم اکتساب  به   « زبان  فراگیرِی به نظر چامسکی »  است.   انسانمخصوص  
میجهت  ،زبان  یک  مختلف  گویشوران  توسط   ها،زبان   دستور  انواع و  دهی    ارث   بهشود 

 3.شودمی  مشخص وراثتیصورت  نیز به  آنفراگیری   سرعت؛ همان طور که رسدمی


 . 53ص  ،دانش زبان، چامسکی، ترجمه )عربی( محمد فتیح. 1
 . 6ص ، ”Chomsky, “Three Factors in Language Designمراجعه شود به: . 2
 . 3ص ، ”Chomsky, “Three Factors in Language Designمراجعه شود به: . 3
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می  ادعا  به چامسکی  زبان،  دستکند  می  ارادیغیر   صورتبه آوردن    یعنی شود؛  انجام 
  تصحیح   را ها  گفتاری آن  خطاهای   و   بگویند   سخن   چگونه  دهند نمی   یاد   کودکان   به   والدین

؛ بنابراین  کندمی آوردن زبان حمایت  دست به   توانایی   بودنذاتی  از   ،خود   فرض   این   با   و  کنندنمی 
وی  همچن   یابد. میتوسعه    زیادی  موفقیت   با ها  آن  رشد   با   همراهکودکان    در   زبان    ادعاین 
  بدن   هایاندامشدن  ، تفاوت چندانی با ساخته کودک  توسط   مادری   زبانآوردن  دست به   کندمی

بنابراین   اتفاق می   اکتساب ندارد.  کنند، در  رشد می  ما   های اندام  که  طور   همان افتد،  زبان، 
  وزبان    اکتساب  یعنیـ   حالت  دو  هر   در فرایندبنابراین  نداریم.  آن  در حالی که ما هیچ دخالتی  

کشد یک خصوصیت ذاتی  چامسکی به تصویر می   کهگونه    آنـ  های بدن اندامشدن  ساخته 
 1. استژنتیکی 

 گوید:میچامسکی 

زبان،   دارد  خاص  توانایی  و  استعداد »دربارۀ  وجود  عناصر    کهی  از  ذهن    اساسییکی 
می  انسانی شکل    این  وشود  شمرده  و  سرعت  با  این    کند.می  عملی  مشخصاستعداد 

گاه  گاهی  مرزهای  از بیرون و است استعداد ناخودآ   اعضای   که است  شکلیبه  و، دارد  قرار  آ
،  پیچیده  و  غنییک سیستم شناختی    و،  ندارندبا یکدیگر    تفاوتیۀ ما در این استعداد،  گون

 2.« دهدمینتیجه  رازبان  خود  یعنی

قباًل    که  بفهمد   را   جمالتی  تواندمی  بگیرد   یاد  را   مشخصی  زبان  کودک   کهبنابراین همین  
که  کند مبادرت می مفهومی هایجمله  و  لفظی هایترکیب   ایجاد  به زمانهم  و ه، بود نشنیده 

می شکلی صحبت  به  یا  بود،  نگرفته  یاد  بود. قباًل  گرفته  قرار  معرضش  در  که   اصوالً   3کند 
عنوان زبان مادی خود یاد بگیرند؛ بنابراین قابلیت  را به   ایعیتوانند هر زبان طبیکودکان می

است،  شمول  و جهان زبانی، بیانگر ساختارها و قواعدی برای اصول کامل دستور زبان جامع  


 . 3ص ، ”Chomsky, “Three Factors in Language Designمراجعه شود به: . 1
 . 215ص  ،زبان و مشکالت شناخت، چامسکی، ترجمه حمزه قبالن. 2
 . 249و  248ص  ،شناسی چامسکی، جان لیونزنظریۀ زبانمراجعه شود به: . 3



 55  ................................................. ی طالعات علم م ۀغالب در عرص یشناس زبان هاییهنظر 

را بر اساس تجربه و آزمون یا    ایتوانستند هیچ زبان طبیعیگونه نبود کودکان نمیو اگر این 
توان گفت  ـ فرا بگیرند. بر این اساس می راه با خود زبان است که همدگیری زبان ـ یا  های تمرین 

ای بر اصول دستور زبان جامعی باشد  تواند مقدمه گفتن با یک زبان خاص میاقدام به سخن 
دهد. سپس این دستور زبان جامع  که بخشی موروثی را در استعداد زبانی کودک شکل می

کند تا دستور زبان آن زبان  ا برای کودک فراهم میهای اساسی الزم ر ـ الگوریتم نوبۀ خود به ـ
  ینوبۀ خود سرعت فراگیری زبان را که کودک از ابتدا را توسعه دهد؛ و این از نظر چامسکی، به 

 1دهد. توضیح می   پذیردمی  خود های اندام  رشد

 منعکس   را   انسانشناختی    قابلیت  که  است  انسانی  فردبهمنحصر   ویژگیبنابراین زبان، یک  
بنابراین از نظر چامسکی    2در ذهن بشری است.   اصلی  ساختار دیدگاه چامسکی    از  و  کندمی

  آن   مرکز  وساختار بدنی خودش مجهز است،    با   مرتبط غریزِی  وراثتِی به یک استعداد    انسان
اش  کودکی  رشدۀ  دور   درزبان    سریعآوردن  دستبه   مسئولقرار دارد؛ و این ساختار،    مغز  در

  از   آن  با  که  دهدمی  تشکیل  را   انسانشناختی    توانایی  از  بخشیموهبِت غریزی،    ایناست؛ و  
 شود.  می متمایز مخلوقات  دیگر

 :عملی آگاهی •

گاهی  این ـ   از   هاانسان  تمایز   به   منجر   خود ۀ  نوببه   آ ـ  محدودی ۀ  درج  با   هرچندیکدیگر 
بالفاصله    کودکان  که  زمین   مناطق   دیگرو در    آمریکا  در محدود    بسیار اتفاقات    وجود   با .  شودمی
  و است اکتسابی امری، انسان برای گفتن که سخن  نیست شکی ، گویند می سخن  تولد  از بعد

  ولی؛  شدنمی   متعدد  هازبان  بود  گونهاین   اگر؛ چراکه  نیستی  انسان  فطرتجنس غریزه و    از
 3.استیکسان  کودکانۀ  هم در زبانی  رفتار  تکامل مراحل دهدمی نشان شواهد تحقیقاتی 


 . 55و  54ص  ،دانش زبان، چامسکی، ترجمه )عربی( محمد فتیح. 1
 . 59و  58ص  ،شناسی چامسکی، جان لیونزنظریۀ زبان. 2
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 عوامل تأثیرگذار دیگری که مختص استعداد زبان نیست:   •

تأثیرگذار هستند؛   اطفال  زبان و صالحیت عملکرد زبان در  اکتساب  در  عوامل دیگری 
 1آوردن زبان است. دستها که الزمۀ به مانند عوامل تحلیل داده

 باره حاصل شد یکبهاستعداد زبان،  -2-1-2

بسیار    انسانی داده است زبان    یح شده از یوتیوب توض چامسکی در یکی از دیدارهای منتشر
آورد.  ای است که کودک در طول دو سال نخستین عمر خود به دست می فراتر از پایگاه داده

کند؛  ه دادۀ دانش ایجاد می تعامل کودک با محیطی که در آن تربیت یافته، در او یک پایگا
های زبانی نامحدودی  شده برای کودک، هرگز قابلیتهای ایجاد ولی این مقدار محدود از داده

 دهد.گفتن در خودش دارد توضیح نمیرا که کودک در شروع به سخن 

 گوید:می وی 

شود؛ اینکه یک موجود  شناس با مسئلۀ تجربی خاصی مواجه می»یک پژوهشگر زبان
های بسیار  نحوی، تواناییـ وجود دارد که بهگویی پخته و بالغتوان گفت سخنیا میـ  کامل

را   استمتنوعی  کرده  امکان می  کسب  او  به  که  که  را  آنچه  و  بیان،  را  خود  منظور  دهد 
  های توانایی  از  مجموعه  ای بسیار خالقانه درک کند. فردی که اینگویند به شیوهدیگران می

  به ـ  نامیمای که ما آن را دانش زبان میتواناییپیوسته ـهمبه  و  دقیق  صورتبه  را  پیچیده
  زندگی   مسیر  در   نیز   و بگیرد،    قرار تجربیات خاصی    معرض  در، ممکن است  آورده  دست

  وقتی   .شود  مواجه هاداده  از  مشخصیۀ  مجموع  بازبان،    با  مستقیم تعامل  طریق  از  خودش
  مشکلی   باـ  شکل زیربناییبهکنیم،ـ می  تحلیلتجزیه و    را  فرد  این  برایشده  فراهم  هایداده

دقیق    و  واضح و  علمی  دادهمی  مواجهبسیار  اندک  بسیار  مقدار  میان  اینکه  های  شویم؛ 
شود، و دانِش با قابلیت ترکیِب دقیق و هماهنگِی  کیفیت که به فرد ارائه میپراکنده و بی

 ها استنباط کرده است، شکافی وجود دارد... . دادهنحوی از این عالی و نظِم عمیقی که به


 . 6ص ، ”Chomsky, “Three Factors in Language Design مراجعه شود به:. 1
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صورت تصویری نشان  من آن را به  که  دارد  وجود برای این پدیدۀ استثنایی    واحدی  تفسیر
مفهومی کلی    ساختار   در  زیادی  بسیار  مقداربه  فرد  خودِ گرفتن اینکه  خواهم داد؛ یعنی فرض

  به محدود    و  پراکندهتجربیات    نیاز  نهایت ا  در  که  معرفتی   محتوای  خودِ   درو حتی چه بسا  
این   فرد  به  کهشناخت غریزی    این  کنممی  تصور  من  بنابراین ...    دارد  نقش  آوردمی  دست

  یکی   کند  ایجادمحدود    هایداده  مبنای  بر  را  دقیقی  و  پیچیدهکه دانش    دهدمیرا    امکان
 1باشد.«  بشری طبیعت اساسیعناصر  از

زبان  معادل  در   عنصری  بگوید  خواهدمیچامسکی   ناشناخته  وۀ  همچنان  که  دارد  جود 
امکان   داریم  آموزش  و  تربیت  از  برآمده  دانش  فضای  از  ما  که  چیزهایی  تمام  زیرا  است؛ 

زبانی را    توانایی تواند  ، نمیموجودی  هاکند. پایگاه داده نامحدود زبان را در کودکان تفسیر نمی
ی  جای  در همین ترتیب به نظر چامسکی    بهتوضیح دهد.    است  مندبهره   آن  از   ما  انسانیۀ  گون  که

  شد   ایجادی  فرد   در  ناگهانی  صورتبه   انسانیزبان    ،زبان  اساسی  عناصردربارۀ    بحث  در ،  دیگر
از    که خودش  زمان  به  باالتر   بسیارشناختی    توانایی در  نسبت  خودش  بیولوژیک ۀ  گونی  ی 

 برخوردار بود: 

  واقعیت   یک  جز  نیست  چیزی  زبان،   درک   تعداداس  فردبهمنحصر  و  نامحدود  »سیستم
  از   مشخصی  تعداد  که  است  استوار   ابتدایی  فرایندهایی  بر  سیستم  این  روایناز  شده؛ثابت

  ها آن  اساس   بر  را  جدیدی  هایصورت  سپس  و  گیردمی  اصل  عنوانبه  را  موجود  هایصورت
  متعلق   که  جدید   ایمجموعه  از   اند عبارت  حاالت   ترینساده  در  جدید  تصاویر  این  که  سازد می
  را  فرایند  این  وقتی   بنابراین شدند؛ اتخاذ   اصل عنوانبه  که  هستند موجودی  های صورت به
  عملیاتی   حالت،   ترینپایین  در  یا  است،  حقیقی  ادغام  یا   فرایند   این   بنامیم،   «شدنادغام»

 ـمعروف قول بهـ که شودمی  تولید نامحدود سیستمی ادغام، فرایند با .بود  خواهد آن مشابه
ترین »عامل جهش  ساده  .است   استوار  اهمیت،   اساس   بر   شدهمرتب  یعنی   هرمی،  شکلبه

ـ ترکیب  چه بسا از طریق یک جهش سادهبزرگ رو به جلو« در تکامل بشر، این بوده که مغزـ 
انجام دهد؛ جهشی که بخشی   را  ادغام  انجام فرایند  بتواند  تا  باشد  بازسازی کرده  را  خود 


 آیا فطرت بشری وجود دارد؟ چامسکی. )یوتیوب( . 1
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ل انسان در آن »لحظه« پدید آمد تشکیل داد، و تغییری اساسی در تکامرا محوری از آنچه 
نظر  سازی »تصویر« یک اختالفدادن نقاط به یکدیگر برای شفافرو پیوندایجاد کرد؛ ازاین

هایی دربارۀ تکامل زبان وجود دارد که فرایندهای بسیار  زنیها و گمانهاساسی نیست. حدس 
امه وقوع  و در اد ،شده( تر از فرایند ادغاِم گفتهگردانند )پیچیدهتری را الزم میبسیار پیچیده

کند، و در پایان نیز جهش  را فراهم می  ترتر و وسیعهای بزرگهایی که امکان عبارتجهش
های اولیه برداشته  شود. چه بسا در عمل گامبزرگی که ادغام و بازترکیب از آن ناشی می

رسد تکامل زبان در جهت عکس سناریوی گفته شده بوده باشد؛ شده باشد، ولی به نظر می
بهاینکه   بزرگ  تواناییجهش  و  داد  رخ  نفر  یک  در  ناگهانی  بسیار  صورت  فکری  های 
اند به او بخشیده شد، و این جهش از او به تری نسبت به آنچه دیگران برخوردار بودهبزرگ

 1نهایت غالب شد.«  فرزندانش منتقل، و در

  در و دهدمی  ارائه را  دیگریجسورانۀ  طرح او کرد مطرح باال  درچامسکی  نچهآ بر عالوه
توضیحی  طبیعی  انتخاب  کندروشن    تا  ایستدمی   کنونی  بزرگ  جریان  برابر   برای   علمی، 

اینکه  کندنمی زبان فراهم    پیدایش   از   که  نیست  بیولوژیکزبان، یک خصوصیت    استعداد؛ 
  پشت   تواند نمی  طبیعی  انتخاب  وباشد،    کرده  پیدا توسعه    ایمشده   جدا ها  آن   از ما    که   حیواناتی

باشد   این پردۀ   داشته  قرار  هم  کسانو    2فرایند  دفاع    هستند ی  چامسکی  دیدگاه  این  از  که 
واالسمی »آلفرد  پروفسور  جمله  از  و    3« کنند؛  تکاملی؛  نظریۀ  پیشروان  از  و  داروین  استاِد 

طبیعی،   انتخاب  در  واالس  اینکه  به  است؛  کرده  استناد  واالس  آلفرد  طرح  به  چامسکی 


 . 11ص ، ”Chomsky, “Three Factors in Language Designمراجعه شود به: . 1
 . 228ص  ،مراجعه شود به: زبان و مشکالت شناختی، چامسکی، ترجمه حمزه قبالن. 2
و یست ز   ،شناسباستان   دان،یجغراف  ،کاشف  (1823-  1913)(  Alfred Russel Wallace)  واالسآلفرد  .  3 شناس 

ب  یسیانگلشناس  یعت طب که  طر   یۀنظر ارائۀ    ااست  از  طب  یق تکامل  شد)توسط خودش(    یعیانتخاب  وی  مشهور   .
عنوان  بهمشارکت کرد. او    با ویآن  های  قسمت از    یدر برخ  ینو دارو،  اش منتشرموضوع تحقیقات خود را در نظریه

 Beccaloni G and charls smith C, Theمراجعه شود:    یر ز   یتبه سا .  شودمی   « نیز شناختهجغرافیپدر دانش زیست »

Alfred Russel Wallace website: biography of Smith C, the aalfredrussel wallace page  :؛ همچنین سایتSmith 
C, The Alfred Russel Wallace Page. 
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  باید به نظر وی    بلکهکند؛  شاهده نمی مستندات کافی برای استعداد فکری و اخالقی انسانی م
 آلفرد »  1. دنباش   داشته  عمیقری  تأثی  تکامل   این   مسیر در    کهوجود داشته باشند    دیگری   عناصر
  مشهور   کتاب   در  وو شرح داده    بیانپیش   ربع   و  قرن یک  از  بیش  را   خود« این دیدگاه  واالس

بینم عین  اختصاص داده است. بنده ضرورتی نمی  آن  به   را   کامل  فصلی   2« داروینیسم»  خود
مطالب این کتاب برای    به  اشاره کنم صرفًا  می  تصور های این کتاب را در اینجا نقل کنم و  متن 

 منظور ما کفایت کند.  

  بودن غریزی یا ذاتی   با وجه  هیچبه   و  ندا مخالفچامسکی    طرح  با  که   هستندای نیز  عده
برای آن  انسانشناختی  زیست   بترکی  در  و  نیستند  موافق زبان     حتی و    بینندنمی ، شاهدی 

گرا نبودن خودش و اعتقاد نداشتن  شود به اینکه سعی دارد خلقت چامسکی گاهی متهم می
با نظریۀ تکامل در   خصوص  به نظریۀ تکامل داروین را مخفی کند. اختالف نظر چامسکی 

 3توسط او گفته شده است. رد  مسائل مربوط به پیدایش و تکامل زبان، در بیش از یک مو

عنوان  کالرک  یآند » با  خود  تحقیقات  در  »ادینبرو«  دانشگاه  از  همکار محققش(  )و   »
های چامسکی مطرح  فرضیه   بارۀبرخی اشکاالت را در   «بودن»زبان، غریزۀ انسانی، و فراگیر  

 کند. این اشکاالت به قرار زیر است:می

است    (universals)شمول  »اول، این سخن او که زبان دارای قوانینی فراگیر و جهان
شده در مغز است و نه فقط توصیفی که  ریزیای حقیقی و یک صفت وراثتی و برنامهمسئله

های  شواهدی دربارۀ خصوصیات و ویژگی  هابه درد برخی سخنرانان بخورد. بهتر است آن
د؛ و اگر امکان داشته باشد "سیستم ن شدن ژنتیکی آن به ما ارائه بدهمغز و چگونگی ایجاد

رود برخی خصوصیات یا  د. انتظار مین ها" در مغز را ارائه دهزبانی مشترک در همۀ انسان
توسعه و  عصبی دستگاهتار ساخ  در ژنتیکیصورت به ای را کهکارکردها یا فرایندهای زبانی


 . 3ص ، ”Chomsky, “Three Factors in Language Designمراجعه شود به: . 1
 . 478تا  460ص  ،مراجعه شود به: داروینیسم، واالس. 2
 . 228ص  ،مراجعه شود به: زبان و مشکالت شناختی، چامسکی، ترجمه حمزه قبالن. 3
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  توان نمی  راها«  انسانۀ  همدر    مشترک »سیستم زبانی    ولیاند مشاهده کنیم؛  یافته  تکامل
  در   ژنتیکی  صورتبه  کهزبانی    ییفرایندها  یاکارکردها    یا  خصوصیاتعنوان  )به  طریق  اینبه  

اگر به بیش از یک  رساند؛ حتی  ( به اثبات  است  یافته  تکامل  و  ارتقا  عصبی  دستگاهساختار  
بروکا  ناحیۀ  مانند  مغز  در  تخصصی  یافته  1جنبۀ  مواردی  ما  کنیم؛  در  نگاه  که  ایم 

های برخی فرایندهای پردازش عصبی و مسیرهای آن، ما را به موضوع نزدیک  مشخصه
ماند؛ ها در این چهارچوب که خاّص زبان نیستند باقی میکند، ولی ماهیت تمامی آنمی

موجود    مغز  در  وراثتی  و  تیکیصورت ژن عناصری تخصصی برای زبان که بهبه این ترتیب  
زبانی    اولۀ  نکت  در  کهگونه  آن  روایناز.  ندارد  وجود باشند   "سیستم  هیچ  کردم  توصیف 

 2ها" وجود ندارد.« انسانۀ هم بینی مشترک  ژنتیکی

آمدن دفعی و ناگهانی  پدید گوید انتخاب طبیعی،  این اشکال، طرح چامسکی را که می 
کشد، و کالرک و همکارش در این  تواند توضیح بدهد، به بوتۀ نقد نمی استعداد زبانی را نمی 

ها  دهند. خواستۀ آنتحقیق، مدرکی برخالف چیزی که چامسکی مطرح کرده است ارائه نمی 
چگو برای  توضیحی  و  مغز،  از  فیزیولوژیکی  آناتومی  یک  که  است  این  چامسکی  نگی  از 

دگرگونی ژنتیکی در تکامل اجزای مغز، بدون تکیه بر انتخاب طبیعی ارائه بدهد؛ پس این  
 گنجد. موضوعی است که در حوزۀ کاری چامسکی نمی 

ِدِر   متخصص   دانشمندان  دیگر  وچامسکی    شودمی  مالحظه پینکر،  استیون    ک مثل 
  دارند   نظر اتفاق یم دید(  )همان طور که در ادامۀ این تحقیق خواه  ن فیلیپ لیبرم   و ،  بیکرتون

های  که ساختار شناخت زبان در کودکان در مراحل اولیۀ رشدشان، مثل رشد اعضا و اندام 
های  محدودیت  با شودمی  صادر  کودکان  از آنچه  و ، شوداه ایجاد میگبدنشان، به طور ناخودآ 

هایی بسیار فراتر از  خروجی  بلکه تناسبی ندارد؛    ، در طول دورۀ آموزش  آمدهدستبه های  داده
هایی را به  ا معن  و  هاجمله ها  کنیم آن مالحظه می  و آمده را شاهد هستیم،  دستهای به داده


 یانچپ( در مغز انسان  کرۀیم غالب )اغلب ن  کرۀیم ن  یشانیدر لوب پ  ای یه ناح (  Broca's area:  یسیبروکا )انگل  یهناح.  1

 پدیا فارسی()مترجم، منبع: ویکی  گفتار دارد. یدمرتبط با تول ییاست که کارکردها
 .4و  3ص ، ”Clark and Misyak, “Language, Innateness and Universalsمراجعه شود به: . 2
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می  م  در قباًل    کهآورند  زبان    این ورای    در   دهدمی  نشان  این  و ؛  است  نشده  طرحبرابرشان 
  را   آن، حتی اگر چامسکی  دارد  وجود   هاژن   از  تر بزرگ   ایلهئمسشناختی،    قابلیت استعداد و  

 1ه باشد. نکردعنوان  خودطرح  در

  نقد   در ،  او  شاگردان  وچامسکی    منتقد  ترین بزرگ   2«بیتس  الیزابت دیگری »  مناسبت به 
  طرحمیان    تعارض   از   که   علمی ی  معضلدربارۀ    را   کاملی   بحث  ،چامسکی  طرح   بر باالیی  بلند 

 گوید: است؛ آنجا که می ه نوشت،  شدهحاصل   داروینۀ نظری وچامسکی 

زمینۀ دستور زبان   در  کهانی  شناسروانزبان  وشناس  دانشمندان زبان  بیشتر»به نظر  
خصوصیتی    و  است  انسانی  بیولوژیک  میراث  از  بخشی، زبان  کنندمی  کار   سنتی  تولیدی

  دیگران   و  بیکرتونفرد است؛ همان طور که چامسکی،  بهمنحصر  ما  انسانیۀ  گوندر    که  است
چنین  نی کامل  به  ادعا  این  دارند.ی  دیدگاهز    ولی ؛  داردخوانی  هم  داروینۀ  نظری  باطور 

ـ  استعداد   کنندمی  تصور  او  شاگردان  وچامسکی     متمایز   آن  با   ما  انسانیۀ  گون  که زبانی 
  ور ط  آن  و ای نداشته است،  ریشه  دیگر  زیستی   هایگونه  یا  ما   از  پیش   موهای و ه  درـ  شودمی
ن باعث  پیشینیانما  از ـ  دربارۀ این خصوصیتـ ایگونه  انقطاع   این  شودمی  طرح م اکنون  که
باشد  سختی به  داروین ۀ  نظری  با   طرح   این   شود می داشته  ،  داروین ۀ  نظریطبق    .سازگاری 

 شده  حاصل  قبلی های شکل  از  طبیعی  انتخاب  طریق از  تدریجبه،  فطری   یا  غریزی  ساختار
ی زبان،  بیولوژیک  ساختار ی وجود  ادعاپذیرش    است:شناختی  یک معضل زبان  این  است.

  سطح مبتنی بر غرایز انسانی در    هایفرضیه  این  سفانهأمت   واست ...    دشوار ی  بیولوژیک   نظر   از
  چگونه   کند.می  ایجاد،  تکامل  و  پیدایش  با  مرتبطمسائل    در   را  بزرگی  مشکالت  3ژنتیک، اپی


 .مراجعه شودبه فصل چهارم این تحقیق . 1
است.   یگوددر سان   یفرنیادانشگاه کال علوم شناختی  و دانشمند    شناسروانپروفسور    (2003تا    1947)  یتس ب  یزابتال.  2

است که    یعصبساختارهای  و    ی،شناسروانکودکان و  زبانی  استعداد  زمینۀ موضوعات  داران پژوهش در  از پرچم وی  
  یز و ن  Elizabeth Bates  یتدارد. به ساتحقیق علمی    200از    یشده کتاب و ب  ویشده است.    یجادا  بر اساس آنزبان  

Elizabeth Bates: A scientific obituary Dick F. et al, ، شود. همراجع 4ص 
  یجادا  DNA  یدر توال  ییرتغ  یلهٔ وسهاست که ب  یزیولوژیکیو ف  ی( مطالعٔه اختالفات سلولیشناسوراژن  یا)  ژنتیکیاپ.  3
و    شودیها مشدن ژنخاموش  یا است که باعث روشن    یطیمح   یا   یاصواًل مطالعٔه عوامل خارج  ژنتیکیاپ  شود.ینم
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ا و تکامل یافت؟ اگر اصول اساسی ساختاری زبان از جزئیات  ارتق  ماۀ  گون  در  ابتدا  درزبان  
به کلیات قابل یادگیری نباشند و نتوانند از کلیات به جزئیات مشتق شوند، در این صورت  

ها وجود دارد: یا ما از طرف آفریننده با دستور زبان  فقط دو تحلیل منطقی برای وجود آن
  جهشی با    ماۀ  گوندر    یا،  ایمشده  داشتهشناختی( گرامی    ک مشتر   یهاکلی )یعنی الگوریتم

  راهی  آیا .شود می  بزرگ  انفجار معادلتقریبًا   که ، است  شده وارد که قباًل همانندی نداشته، 
  کنیم   پیدا   تکاملی   سناریوی برای زبان یک    توانیم می  آیا   دارد؟  وجود  معضل  این   حل   برای

 1« باشد؟!خوانی داشته  هم  داروینۀ نظری با که

 طرحی  باچامسکی    دارد  اشکالی  چهتوجیه علمی ندارد؛    اینجا  در«  بیتس  الیزابتدیدگاه »
، مخالفت کرده باشد؟!  ندارد  وجود   توافقی آن  بر بنیان نهاد و    داروین ی که  تکاملۀ  نظری  در   که

زبان در انسان، همان طور که    استعدادقابلیت و  گیریشکل  در   طبیعی انتخاب نقشیعنی با  
»فرضی   در تر  پیش  »کردم  بیان «  واالس  آلفردۀ  این  بر   دلیلی «  بیتس  الیزابت !  برتری  ای 

 2گیری خود ندارد.موضع


 هاییدگرگون  یفتوص  یجو ودر جست   ژنتیکیاپ  یقاترو، تحقینااز  ؛گذاردیها اثر مشدن ژنخوانده  یچگونگ   یرو 
 یستندن  یرپذکه توارث  ییهاپروسه  یفتوص  یبرا   یده از لفظ اپسلول است. اگرچه استفا  یسیرونو  یلدر پتانس  ینامیکد

 یدر توال  ییراتٔه تغیکه بر پا  یکبرخالف ژنت  نباشند.  باشند یا  یرممکن است توارث پذ   هایدگرگون  یناست، ا  یزبرانگ بحث
DNA  یاپ  یشونداز پ  یلدل  یندارد. به ا  یگرید یلدال  ژنتیکی اپ  یسلول  یپفنوت  یاژن    یاندر ب  ییرات( است، تغیپ )ژنوت 

 پدیا فارسی()مترجم، منبع: ویکی  است. شدهاطراف استفاده   یاباال، فراتر  یمعنابه یونانی -επίبرگرفته از 
 . 30و  29ص، ”Bates, Thal and Marchman, “Symbols and Syntaxمراجعه شود به: . 1
بزرگ.  2 از   یافتسال قبل وفات    یستکه ب  یتسب  یزابتوجود داشته است. الخداناباوران  و    یچامسک میان    یجدال 

توضیح   یعیرا انتخاب طبزبان که استعداد نهد این ایده را بنیان می  یچامسک  ینکها .بود  یدشمنان چامسک  ینتر بزرگ
  یگاه را در جا   یعیانتخاب طب  خواهندی که میعنی همان کسانی   شکند؛یرا درهم مخداناباوران  از ارکان    یرکن  دهد،نمی

و   دهند  قرار  زنده  موجودات  اندما  خالق  پینکر»  یهایشهدر  ا  «استیون  حال  پرداخت.    یم خواهنکته    ین به  عین  در 
بر هد تا دیمقرار گراها ت خلق بها در اختیار گرانای برندهبرگ  یعی،انتخاب طب بارۀدر  گیری خودموضع ینبا ا یچامسک 

ضربه الحاد  کنندپیکر  وارد  بههرچند    ؛ای  کار  باشداین  شده  انجام  او  توسط  غیرعمدی  یک  .  صورت  برندۀ  برگاین 
تردیدی  وشک  یچکه هبزرگانی    ؛مده استشناسی آبزرگان زبانو از    یدانشگاهیک شخصیت  از طرف    یراز   ،بهاستگران

جای شگفتی پس  .  مد(آخواهد    یچامسک   بارۀشناسان در زبان  یبرخنظرات  در    )همان طور که  وجود ندارد   شانبارۀدر 
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 ی بیکرتون بیولوژیک ۀ برنامۀ نظری -3-1-2

  در «  بیکرتون  ک»در   هاوایی   دانشگاهاری  افتخ  پروفسور  و  انگلیسیشناس  زبان   منددانش
تواند اعتبار  گرا نمیرفتار ۀ  نظری که   پردازد« به این موضوع می انسانی  رفتار  و»زبان    خود   کتاب

عنوان دلیلی برای بطالن این نظریه معرفی  قائل شود و آن را به   انسانی   طبیعت حقیقی برای  
بودن  روشنی، استثنایی زبان انسانی بههای  « بررسی ویژگیبیکرتون  کبه نظر »در   1کند.می

را   دیگر حیوانات مشخص میانسان  با  مقایسه  در  بشری  درک  و  زبان  در هوشمندی  کند. 
به خودخودِی به ـ کهـ  است  آمده  پدید    منعکس  را   انسانیشناخت    و  ادراک  عنوان سیستمی 

شود؛ همان طور که  محسوب نمی   انسانی   مهارتیک    یا ای برای ارتباط  وسیله صرفًا    و  کندمی
 3.است تکاملی  سازگارینوعی   بلکه 2، نیست  فرهنگ  محصول و  نتیجه

  تولد  امکان  تا   کرد   پیدا  طالیی  فرصتی   آمریکا   هاواییۀ  جزیر   در  ، دنیای واقعی  در   بیکرتون 
ۀ  توسع  و   رشد  برای . این جزیره  کند  بررسی  مختلفهای  ای از زبان ملغمه   از   را   سادهۀ  رگ  دوزبان  

  کارگرانی ه بود به  شد  شکوفاشکل وسیعی در جزیره  به   نوزده  قرن   انتهای   در   که  شکر مزارع  
ی  کارگران  دوم،   جهانی  جنگ  از  بعد  گران، استثمار شکرحفظ و توسعۀ صنعت    برای  ونیاز داشت  


  یگران ددشمنی و مخالفت  در  این است که    یم بگو  خواهم ی کند. آنچه م  گیریموضع چنین    یتس«ب  یزابتال»که  ندارد  

هیچ   دونب   کهصرفًا منازعاتی فلسفی هستند  بلکه    ؛یستن  یعلممستند بر تفکر  وجود دارد که    یبزرگ  یلدل  ی، با چامسک 
  بر   ،معاصردانشمندان  میان از بحث    یبخش بزرگبه اینکه    کندیاشاره مین  و ا؛  شونددرج می  یعلمنظرات  در    یلی،دل

از طرف   یاسیس  یهایریگو موضع  یو اجتماع  یفرهنگ های  انگیزهبلکه    ؛نبوده است  یعلمبحث و بررسی  اساس  
  های در طرحپرداختن و واکاوی  رو از  ینااز  ؛استاده  دخاص سوق میسویی  وسمتکه طرح را به  داشته  وجود  ای  عده

  یعلم  ِی هاکه پژوهش   یفلسف  ی هایهبه فرضدر ادامه    یول  ؛کردم  یخوددار مستند نیستند    یل علمیکه به دل  یفلسف 
  یجوانب در طرح برخ  یبرختحقیق    ین نشود اگفته  اشاره خواهم کرد تا    شوندتحقیق را شامل می  ین شده در ا مطرح

با طرح   یارتباطهیچ  به نظر بنده  که  هستند  هایی  جنبه ها  اینبلکه    ؛استداشته  از نظر دور  را  پژوهشگران    یادانشمندان  
 د. ن ندار  یعلم

 . 59تا  41ص  نیزو  38تا  35 ص ،یکرتون«ب رکد» ی،و رفتار انسان زبان. 1
 . 59 صیکرتون« ب رکد» ی،و رفتار انسان زبان. 2
 . 91 صیکرتون« ب رکد» ی،و رفتار انسان زبان .3
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ـ سرزمین   از عالوه،  ـ را جذب کردند؛ به مثل ژاپن، چین، فیلیپین و ُکرههای مختلف جهان 
جمله از  بودند؛  جزیره  در  هم  دیگری  زبان    ، نژادهای  به  جزیره  بومیان  کنار  در  که  کسانی 

  زبان  که بود    انگلیسی   زبان،  رسمی  زبان   که با توجه به اینگفتند.  اسپانیایی و پرتقالی سخن می
صحبت    انگلیسی  زبانه  ب  که  کار   صاحبانمیان    باید  ناگزیر،  آمدمی  حساب  به نیز    استثمارگران

 شد.، ارتباط برقرار می دیگرسوی  از کارگران خود میان   و سو،  یک از کارگران وکردند می

کشاورزهایی که از نژادهای  فرزندان  شوند  ها در آن مخلوط می در چنین جّوی که زبان 
های مختلف قرار  در حالی که این کودکان در معرض فرهنگ   ؛ کردندرشد میبودند    یمختلف

شد. در خانه، کودکان  وخته میها اندزبان آن  ۀهای متناقضی در پایگاه دادگرفتند، و داده می
در    پرورش والدینشان است؛  محیط  د که همان زبانخورا شان به گوششان میزبان خانوادگی

از    که   خودساالن  هم   با   خیابان  ها در . آنردشان ندا حالی که هیچ ارتباطی با واقعیت بیرونی 
  مدرسه   در   و،  کنند می  ازی ب زبان اجدادی یکسانی برخوردار نیستند    یاپیشینۀ تربیتی خانوادگی،  

برقراری    به  نیازۀ  نتیج  درچنین شرایطی    در  آموزند.می  است  انگلیسیزبان    که  را   دیگریزبان 
های مختلفی تشکیل شده است(  )که اجزایش از زبان  ایساده زبان ترکیبی    کمکم   ارتباط، 

اع  ابد  را   آن  جزیره   در  کارگر ساکنان  و برخوردار است    انگلیسیکلی    قالب از   که   گیردمی  شکل
هایی که ساکنان  ای از زبان های بعدی از آمیزه این زبان ترکیبی توسط نسل یا نسل اند و  کرده

پیدا کرد  جزیره صحبت می  بیشتر توسعه  ارتباطکردند  و شرایط    ،تربا یکدیگر آسان  هاآن   تا 
ساده  . این زبان به زبان هاوایی ترکیبی شودنیز فراهم  کارگران با  گرانستثمار برقراری ارتباط ا 

(Hawaiian Pidgin)  1.معروف است 

  در   کودکان  زبانمطالعۀ    به  گذشته  قرن  شصتۀ  ده  در «  بیکرتونی »محیطچنین    در
زبان ترکیبی جدید    برای   را   لغوی   های ترکیب   کودکان   چگونه  کرد  مالحظه   و   پرداخت  جزیره

  را ارائه   «bioprogramۀ زیستی:برنامۀ  فرضی»  بیکرتون  مطالعه،  ایننتیجۀ    در  وکنند  وضع می


 ”Horgrove et al, “Hawai’I Creoleمراجعه شود به: . 1
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مشاهده شده است؛    جهان  از ین قسمت  چند   در   بلکه،  نبود  هاوایی  در   فقط   حالت  این  1کرد.
  و  سادهها زبانی  آن  در  کههایی را شاهد هستیم  های متعدد حالتمکان   در  ماطوری که  به 

در    کهوجود دارند    جهانی ی  تشکیالت  و ها  گروه  . است  یافته توسعه    ، های ترکیبیزبان  ازجدید  
شمارش    جهان  در را    جغرافیاییۀ  منطق  هفتاد   از   بیشخود،    تخصصیاینترنتی    هایسایت 
که  کرده سیطرۀ    که  ایساده های  زبان  با  مردم  ،هاآن   در اند  ندارند  قواعددر    سخن   قرار 

از نژادهای مختلف این    مردم  و،  زبان  چندای از  آمیزه   ازاند  هایی که عبارت ؛ زبان گویندمی
 2گیرند. می کار  به ه یکدیگر بارتباط و انتقال مفاهیم  برای   ایوسیلهعنوان ها را به زبان 

  شوندمی  متولد  حالی در  بشرافراد نوع    گویدمی   که  گردیمبرمی  بیکرتونۀ فرضی  به  اکنون
با وجود    و شهودی مجهز هستند؛  ژنتیکِی افزار  نرم   یا   ساختار زبان به   برای  مغزهایشان  در   که

برخوردار هستند، به نظر    مختلفیدستوری    هایترکیب از    جهان  مختلف  نقاط  درها  زبان  اینکه
ساختار  گرفتن مسیری که منجر به وجود  نظر بدون در رسد اساس ساختاری زبان مادری ـ می

تا حد زیادی مشابه است. در زبان شده است شناس »درک بیکرتون« در مقالۀ خود  زبان   3ـ 
نرم  را در دربارۀ  این صورت    اساس ساختاری زبان بارۀ  افزار زیستی زبان، مشاهدات خود  به 

  قبلی ۀ  ساد  ترکیبی   زبان   از   اهیزبانی است که با فاصلۀ کوت   4«ریول»ک  توضیح داده است که


 .Grager K  :شود بهمراجعه    یز ن  و  Eye on Oahum, Hawaii Pidgin the voice of Hawaiiیت:  شود به سامراجعه  .  1

Pidgin and Hawaii English: an overview  63ص . 
 . PiCS, Languagesهای ترکیبی مراجعه شود به سایت اطلس زبان. 2
 . 248و  247، 235، 229ص  ،شناسی چامسکی، جان لیونزمراجعه شود به: نظریۀ زبان. 3
 کنند یم  یلکامل تبدزبانی  به  »زبان ترکیبی«    یباتترکآمیختن  هم درکه کودکان آن را از  است    ید جد زبانی  :  یولکر .  4
 Hawaii creoleسایت:  شود بهدهند. مراجعه  یلرا تشک  یولبه نام کر  ید جدزبانی تا 
  ید است که از چند زبان مختلف پد  یعیو طب  یدارپا  یزبانی«  مادر   یختهٔ زبان آم»  یا(  Creole:  یسی )به انگل  یولزبان کر *  

دبه  ؛است  آمده به   یدارپا  یتکه به وضع   یزبان مرکب، هنگام  یگر،عبارت  و توسط کودکان  زبان مادر برسد    یعنوان 
 ییرات هستند که دچار تغ  یافتهگسترش ( pidgin) هاییجین ، در واقع پهایول . کر شودی م یلتبد یولبه کر  آموخته شود

که    جاهاییدر    هالو یاست. کر   یمحل   یهاکشور استعمارگر با زبان  یکزبان    یبترک  ل،و کری  اند. شده  ییو آوا  یدستور 
 یانوس اق  یرهند و جزا  یانوساق  یب،همانند حوزۀ کارائ  ؛اندشدند، متمرکز شدهی ها استفاده مبرده  یا  یکارگران قرارداد
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(pidgin grammarless)   تولید می را  از آنجا که کودکانی که کریول  کنند  ایجاد شده است و 
باید نوعی ابزار فطری )ابزار    ،ناگزیر به ایجاد و ساختن قواعد جدید زبان برای خودشان هستند 

می  تعیین  را  دستوری  قوانین  این  ماهیت  که  باشد  داشته  وجود  انسانی(  این  غریزِی  کند. 
»بیوپر  نرم   نیا هما  «bioprogram:  وگرامسازوکار  یا  زیستیبرنامه  برنامۀ    افزار  این  دارد.  نام 
همان زبانی    وقتی ،  کودکان  که  است  زبانی«  غریزی   »ساختار  زیستی  ساختار  یا  ترکیب 

 1دهند. پدرانشان را در طول یادگیری به دست نیاورند، همواره آن را شکل می

اوت چندانی با طرح چامسکی ندارد؛  تف  بیکرتون ۀ  نظری  نیم کهمان طور که مالحظه می 
می دفاع  چامسکی  دیدگاه  از  متفاوتی  رویکرد  با  او  که  اما  تفسیری  طریق  از  یعنی  کند؛ 

زبان  »بیکرتون« در  جدید  زبانی  ترکیبات  ـ برای  »کریول«  ساخته  های  کودکان  توسط  که 
ها را وادار به ایجادشان کرده  دهد؛ ترکیباتی که شرایط محیطی تولدشان آن شودـ ارائه میمی

های  است. »بیکرتون« از طریق تحقیقاتی که روی کودکانی که در محیطی با مجموعه زبان
ـ ترکیبی متولد شده ـ انجام داده، به  هاگو بوده باشند و چه کر و الله در جامعه، سخن چاند 

که تفاوت چندانی  ـ   « bioprogram  : این نتیجه رسیده است. در نتیجه فرضیۀ »برنامۀ زیستی
فرد به منحصر   واقعیت   های عملی در یکـ مستند به آزمون چامسکی نداردزبان ذاتی  با فرضیۀ  

. این برنامه توجهات بسیاری را به خود  نشده استطالعه و بررسی  بوده که قباًل به این صورت م
 2اش وجود دارد.ی دربارهاختالفاتهمچنان  ولی، معطوف کرده است

دهد،  می توضیح    را ۀ زبانی  غریز  کهچامسکی    هاینظریه   با   بیکرتون  که  است  توجهشایان  
است؛   تأثیر    ولیموافق  حال  عین    رد ی  انسانزبان    قابلیت  تکامل  در  را   طبیعی  انتخابدر 


  ی و پرتغال  یاییاسپان  ی، فرانسو   یسی،از انگل  اهاند و لغات آنبوده  ییانحاصل گسترش استعمار اروپاها  آن  آرام. غالب
 پدیا فارسی( )مترجم، منبع: ویکی اند.گرفته شده

 . 185ص ، The Language Bioprogram HypothesisBickertonمراجعه شود به: . 1
 . 45ص  ،استیون پینکر، غریزۀ زبانی. 2
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 1کند.نمی 

  در   که  است  ایغریزه  ،زبان  استعداد  دوم:دیدگاه    -2-2
 یابدمی  تکامل طبیعی  انتخاب اصلچهارچوب 

چندانی با دیدگاه    تفاوت،  انسانیبودن زبان  ی غریز گیری دربارۀ  از نظر موضع   دوم دیدگاه  
  انتخاب با    انسانیۀ  غریزاین دو دیدگاه از نظر توضیح چگونگی ارتباط میان این    ولی؛  ندارداول  

شود  با یکدیگر تفاوت دارند؛ بنابراین این دیدگاه، دیدگاه کاماًل جدیدی محسوب نمی   طبیعی
»  در  و آن  نمایندۀ  حاضر  زبان   که  است«  نکرپی  نواستیحال  تحقیقات  زمینۀ  شناسی،  در 

 ای است. ناِم پرآوازههای بسیاری دارد و طرح 

از    طبیعی  انتخاب  ناتوانی« ردیۀ خود را دربارۀ طرح چامسکی در خصوص  نکرپی   نواستی»
به این صورت که از    را ی  عی طب   انتخاب  ودهد  توضیح می  آن  تکامل  و  انسانی  فطرتتوضیح  

 ۀ انسانی چنین نوشته است: زیغر   کتاب درکند. وی  نظر او هیچ مضمونی ندارد، توصیف می

کرده»عده گمان  خود  خیاِل  به  نظریۀ ای  چامسکی  که  است  سودمند  بسیار  این  اند 
پایهبحث بر  زبان،  وجود عضو  دربارۀ  را  بنیان برانگیز خود  داروینی  نظریۀ  های مستحکم 

  ؛ کندهای خود وجود آن را القا مینهاده است، و این ارتباطی است که وی در برخی نوشته
دارد؛ تردید خود را دربارۀ وجود چنین ارتباطی ابراز میوشک اوقاتدر حالی که در بسیاری 

 از جمله این سخن او: 

این    تردیدی ارجاع  ذات   ساختار "  تکامل برای  وجو   "یذهنی  طبیعی  انتخاب  د  به اصل 
اینکه   به شرط  باشیم  ندارد؛  برای  متوجه  واقعی  یدگاه وجود  این د]ترجیح[  هیچ مضمون 

توضیحی طبیعی برای توجیه  "وجود نداشته باشد که  وقتی باوری بیش از این  ندارد؛ یعنی  
بنابراین ما نمی" ها وجود دارداین پدیده یزان وجود  توانیم هنگام مطالعۀ تکامل مغز، م... 

ـ برای یکی  مثالً های فیزیکی محتمل برای دستور زبان تولیدی تحولی را ـبرخی جایگزین
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خصوصی که برخی شرایط فیزیکی دیگری متفاوت از شرایط فرزندان  های زیستِی بهاز گونه
  نداشته  وجودیی هاگزینیجاچنین   دارد انسان برایش فراهم است، حدس بزنیم؛ و احتمال

گفتن  سخن  کهای است  این نکته  وـ  بود  خواهد  اندک   باشدهم وجود داشته    اگر  و، ـباشد
 . دهدمی قرار خارج از موضوع  راتوانایی زبانی   تکاملدربارۀ 

آیا برای ما این امکان وجود دارد که در زمان حاضر، به مسئلۀ تکامل زبان بپردازیم؟  
 دانیم. زمینه نمیدر حالی که واقعیت این است که ما جز اندکی در این  

بسیاری  در مطالعۀ چیزهای  تکامل،  نظریۀ  که  در    ،روشن است  ولی  است؛  سودمند 
هایی  تواند جز اندکی برای ما سودمند باشد و پاسخاین نوع، نمی  زمان کنونی، در مسائلی از

شناسی مولکولی نبوده است؛ اندازۀ زیستکه نظریۀ انتخاب طبیعی در خود نهفته داشته، به
توانند تحت شرایط زندگی  های مادی که میاندازۀ مطالعه و بررسی انواع سیستمی بهیعن

و به چه دلیل؟ یعنی فرجام کار با کارکردهای اصول و مبادی  !  روی زمین، ارتقا و تکامل یابند
طبیعی چگونه خواهد بود؟ و قطعًا و یقینًا امکان ندارد فرض کنیم هر خصوصیتی دقیقًا به  

ها مثل زبان، آسان  برخی سیستم  دربارۀاما    ؛برگزیده شده است  ،که هست همان صورتی  
سازی کرده باشد در مخیلۀ  تواند برای ظهور آن زمینهنیست که حتی مسیر انتخابی را که می

 « .خود جای دهیم

 دهد: داده، توضیح می  ادامه را  خود  سخن پینکر  نواستی

  است   این  او  منظور  آیا!  ؟تواند داشته باشدسخنان چه منظوری می  این  از»چامسکی  
  ما   به  همیشه  که  فرایندی نسبت به    متفاوتی   فرایند  با  که   دارد   وجودزبان    برایضوی  ع  که

از  ت، ایجاد شده است؟! و چنین برداشتی  اس  دیگراعضای    تکامل  مسئول  شود می  گفته
روان از  بسیاری  شده  باعث  چامسکی،  برخی  دیدگاه  شنیدن  تحمل  که  شناسانی 

، در برابر چنین نظراتی طغیان ندارند   کرد  شانتبدیلتوان به شعار  هایی را که نمیاستدالل
آن و  را  کنند  بگیرندها  تمسخر  به  به  که  کسانی  اعتقادات  را همچون  تفکراتی  چنین  و   ،

ها دیدگاه خود را به روشی  با این تفاوت که آن  کنند؛آفرینش دفعی معتقد هستند توصیف  
نسبت به چامسکی    خود  گیریموضع  در ها  اور من آندهند! ولی به بکننده توضیح میگمراه
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 1است.«  کرده  اهکرده باشم چامسکی هم اشتب تصور اگر حتی  کنندمی اشتباه

معرفی کند؛    ماآمدن  وجود به مسئوِل را یگانه    طبیعی  انتخابکند  تالش می   کرپین  نواستی
بی   مقدمات  هیچ   بدون نظر    و؛  دهد  ارائهتوضیحی    هیچ   آنکهو    که   طور   همانـ   اوبه 

صورتی  ـ   طبیعی  انتخاب   از زبان    تکامل   کردنجدا ـ  کند می  بیان   هایش نوشته  آن    که به 
  در . »استیون پینکر«  است  آفریننده   وجودای  بر   سازیزمینه ـ نوعی  دهدچامسکی انجام می

  طرح زبان م  تکامل ای توضیح  بر   طبیعی  انتخاب   ناتوانی چامسکی دربارۀ    آنچهه  ب  تحلیلی  پاسخ 
 گوید: می ۀ زبان« غریز» خود کتاب  در ه است کرد

ۀ  سازندبرداری،  تصویر   ابزار  وکند،  " را الزم میهاساعتۀ  سازند"  وجود"  ساعت"  وقتی»
  او   وکند،  را الزم می  چشم  برای  ایسازندههم    چشم گرداند،  را الزم می  تصویربرداری  ابزار

شناس با  مندان زیسته، دانش امروز این در حالی است که    و؛  است  آفرینندههمان خالق و  
می نشان  معضل  این  از  یالی"  "ولیم  که  نمیتصویری  مخالفت  که  دهد  چیزی  اما  کنند؛ 

راه  اش بارهدر  دارد  وجود  داروین  مخالفت  تاریخ،  طول  تمام  در  و  است؛  معضل  این  حل 
ها با  آمدن این انداموجودشناس بوده که برای چگونگی بهترین دانشمندان زیستبرجسته

ساختی و پیچیدگی، در نتیجۀ یک عملیات خالص طبیعِی مبتنی  ای از خوش چنین درجه
 انتخاب طبیعی، توضیحی ارائه داده است.بر 

ظریف نکتۀ  اینجا  این    یدر  به  فقط  مسئله  دارد؛  نمیوجود  انتخاب  خالصه  که  شود 
قت الهی است؛ بلکه انتخاب طبیعی،  طبیعی، یک جایگزین علمِی قابل احترام برای خل

که می است  جایگزینی  پیچیدهیگانه  عضو  تکامل  و  تواند  دهد،  توضیح  را  چشم  مثل  ای 
ـ  اینکه خدا انتخاب شود، یا انتخاب طبیعی کندـ عاملی که این انتخاب را محکم و قطعی می

برمی واقعیت  این  که چشمگردد که ساختارهایی که میبه  را  دهد  انجام می  توانند کاری 
وجه هیچانجام بدهند، ساختارهای با احتمال وجود بسیار کم برای ماده هستند؛ چراکه به

می گرفته  معینی  مادۀ  از  که  چیزهایی  بیشتر  ندارد  قرار  امکان  یکدیگر  کنار  وقتی  شوند، 
ـ آنبگیرند  آفریده میحتی  آن  از  مادۀ خالصی که حیوانات  از  که  گرفته شده  هایی  شوند 
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ها  ها و عمقبندی کنند و لبهـ بتوانند تصویری را در کانون ایجاد و نور ورودی را قالباشندب
را تشخیص بدهند، و چنین به نظر برسد که گویا مادۀ حیاتی در چشم، با هدف دیدن روی  
یکدیگر سوار شده است؛ ولی سؤال اینجاست: اگر این هدف در ذهن آفریننده نبوده است،  

ه غیر از آن، چگونه ممکن است صرفًا »هدِف دیدن  کسی بوده است؟ و ب  پس در ذهن چه
برای به اینجاست که  وجودخوب« عاملی بشود  ببیند؟  به خوبی  که    انتخاب آمدن چیزی 

فیصله  طبیعی برای  پنهان  خاص  توانایی  این از  به  است؛  برخوردار  تناقض  این  به  دادن 
  چشم  که  است عاملی  همان ببیند،  وبی خ این  به چشمشود  صورت که عاملی که باعث می

دیدند  می  خود  رقیباندیگر    از  بهتر  اندکی  روش   به  که  پیشینیانی   از  طوالنیای  زنجیره  از  را
دیگران  آن  به  که  استعاملی    همان  و،  کندمی  جدا به  نسبت  بهتر  تولیدمثل  امکان  ها 
  در   وها و بهبودهای دیدارِی تصادفِی کوچک، حفظ و نگهداری،  این مزیت  .داده استمی

 و هایی بهتر و بهتر تولید شود،  در نهایت باعث شده چشم  و،  است   شده  انباشته  دوران  طول
  موجود یک    اکنون  شدهباعث    گذشتهبرای اندکی بهتر دیدن در    پیشینیان  از  بسیاری  توانایی

ی  های نشانه ،به نظر چامسکی دستور زبان اگر ... .  ببینندبیشتر با دقت   روشی بهبتواند   زنده
همان عاملی    طبیعی  انتخاباو تردید دارد در اینکه    ولی،  دارد   خود  در  را  پیچیدهاز طراحی  

  اما باشد که این پیچیدگی را ایجاد کرده است، حال به نظر او چه جایگزینی وجود دارد؟  
 که   طور  همان  پسدهد، همان قانون مادی است؛  کند و پاسخ میهمواره تکرار می  آنچه

  سفید   است   مجبور   کلسیم  از سرشار    استخوان  و  بازگردد  آب  به  است   مجبور   پرنده  ماهِی 
مدارهای کلی دستور زبان    بود  خواهد  مجبورـ  دانیمتا آنجا که ما مینیزـ   بشر  مغزهای،  باشد

 1.« باشد داشتهدر خود   را

چامسکی تفاوت    برابر  در گیری »استیون پینکر«  کنیم موضعمشاهده می  که   طور   همان
  ارتباط چامسکی چیزی جز مطالبی که به    طرح برای رد    وس« ندارد،  بیت  الیزابتچندانی با »

پینکر در این    است روشن    .دهد تعلق دارد ارائه نمی   انسانی   معرفتبا شناخت و    طبیعی  انتخاب 
  د نباش   داشته در خود    را دستور زبان    کلی هستند مدارهای    مجبور   بشر   مغزهای   که خصوص  
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رد؛ ولی از نظر چامسکی انتخاب طبیعی، این خصوصیت را توضیح  اختالفی با چامسکی ندا 
دهد. شایان ذکر است دیدگاهی که چامسکی مطرح کرده دیدگاه جدیدی نیست؛ بلکه از  نمی 

ـ  ـ انتخاب طبیعی،  ذاران نظریۀ تکامل استگکه خودش یکی از بنیان نظر آلفرد واالس نیز 
و به آن    1کند؛ دهد، و ماهیت فکری و اخالقی انسان را نیز تفسیر نمی زبان را توضیح نمی 

کشد، اینکه مغزهای ما مدارهای کلی دستور زبان را در خود  صورتی که پینکر به تصویر می 
هایمان از ساختار  زمانی که بدن  گرداند ما )یعنی نوع هوموساپینس( تاداشته باشند الزم می 

ژنتیکی یکسانی برخوردار باشد در سطح یکسانی از شناخت و گفتار قرار بگیریم؛ در حالی که  
ـ  همان طور که در فصل پنجم، در موضوع "زبان کلیکی" به بحث و بررسی خواهیم پرداختـ

 ای حاصل نشده است.ن نتیجه چنی

   اینجا رسیدیم که: از طریق پرداختن به »طرح غالب« به 

یک خصوصیت    ،زبان  استعدادبر اینکه    دارد  وجودبسیاری    توافق  علمیۀ  عرص  در •
  طور   همان   و،  کندمی   رشد اعضای بدن    که   طور  همان، و ـ است  انسان   در   غریزی 

  زبان   دارایدهد که  ـ به او این امکان را میموزدآمی  را   اشخانه   ساختن  عنکبوت  که
   باشد. 

گرفتن و خاستگاه  ریشه عنوان عامل  به   طبیعی  انتخاب  نقشتوافق روشنی دربارۀ   •
هرگونه    ،چامسکی  و  واالس  آلفرد  کهای  ه زمان  در  ندارد.  وجود  انسان  دراستعداد زبان  

،  دانندمی   بعید  زبان  استعداد  به  انسان  رسیدن ، برای طبیعی  انتخاب ی را برای  نقش
پینکر   و    طبیعی  انتخاب   کنندمی  تصور   دیگران  و استیون  عامل    مسئولهمان 

   . ما بوده است آفرینش 

  حیواناتی  یا  ما پیشینیان  کهشود ناشی می   اینجا از طبیعی انتخاب  نقش  در  اختالف •
عنوان  توانند به می   که  هستند   عناصری   فاقد ،  هستند  مشترک یک تبار    در   ما   با   که
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زبان    استعداددر نظر گرفته شوند؛ بنابراین    انسانیی زبان  بیولوژیک   ساختار   ابتدای
  داشته   تکاملی  مسیری  موساپینسوه  از  غیر   ما  پیشینیان  دیگر  در   آنکه  بدون،  انسانی

یک اصل    از اعتقاد دارند    طبیعی  انتخاب   نقش  به   که   کسانی  و ؛  شد   پدیدار  ما  در   باشد
اینکه  کنندمی  شروعثابت   ی  ژیک بیولو  ساختار  تکامل  مسئول،  طبیعی   انتخاب؛ 

همان زبان انسانی  ـ   باشد نیز بوده    ما  انسانی زبان    تکامل   مسئول  باید   روایناز ست؛  ما
دست    باـ  گیردمیسرچشمه    مای  بیولوژیک   هایاندام  ازکه   در  دلیلی  هیچ  اینکه 

 ندارند. 

  وجودی  ک یبیولوژ   ساختار  درزبان    استعداد  وجود  جایگاه روشنی دربارۀ    تصویرهیچ   •
هیچ    به   امروز  تا  علم   ولیدهند؛  نسبت می   انسان  مغز  به   را این جایگاه    همه،   ندارد.

است  مشخص جایگاه   نیافته  مغز[ دست  ]در  بنابراین  کند   ثابت  را ادعا    این  کهی  ؛ 
مسئلۀ قطعی این است که چنین جایگاهی وجود دارد و ناگزیر باید در مغز انسان  

نوبۀ  به   بلکه ؛  کندنمی فصل  وحل   را ولی این، بحث و جدال موجود    ، وجود داشته باشد 
   است.  نشده اثبات کهبرانگیز برای چیزی است بحث  گیرینتیجه خود صرفًا یک 



 فصل سوم:  -3

 با آن ارتباط و بیولوژیکی تکامل
 زبان پیدایش

  نقش   زبان  تکامل  در   که  بیولوژیکی  تکامل  عناصر   -3-1
 اند داشته
ی، غریزی  بیولوژیک های متعدد  جنبه   به   انسان  در گفتن  سخن   توانایی  ظهور  وزبان    تکامل
  تکامل ؛ یعنی به  پرداخت  خواهیم ها  جنبه ی از این  یک به    فقط  فصل  این   در   گردد.می و روانی باز

  داشتن   برای   که   بدن  هایاندامکارکرد اعضا و    در های تکاملی  الزمه   و  انسانی  بدن ی  بیولوژیک 
  بلکه،  نشده   ایجاد  کوتاهیۀ  دور در طول    فرایند  این اینکه    و اند،  داشته   نقش  انسان  در  زبان

  رسیدن   به  منجر  کهبسیاری ـ   ژنتیکی  هایجهش   طریق   از  وزمان نیاز داشته،    سال   هامیلیون 
  ابزار  که ان ساختار بدنی ـ فراهم آمده است؛ یعنی همشده پیشرفته  ساختار  این  به   انسان ۀ گون

  ادراک  و  آن  فهم   ازهنوز    فعلیدانِش    کند.می  اداره  را   آن  بزرگی   و  پیچیده  بسیار مندی  هوش
کارکردهای    یا ش  وظایف  انجامچگونگی   کنترل  ابزار    بدن  مختلفچگونگی  این  توسط 
ۀ  گون   در ی  بیولوژیک   تکامل  با  مرتبط  های جنبه   به  فقط  فصل  این   در   است.  ناتوان  ، هوشمندی

ی حمایتی برای  بیولوژیک های  ابزار   از   ماشدن    برخوردار  در  که  پرداخت  خواهیم  خودمان  انسانی
    .اندداشته  نقش  انسانی،زبان  تکامل
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   انسان در  مغز   حجمافزایش  - 3-1-1

  بدنی  ایجاد  نتیجه  در  و  انسان در توانایی شناختی  تکامل در  را   حلقه  ترین م مه مغز،  تکامل
فقط برای   انسانیۀ گونی تکامل  مسیردر طول  دهد.می تشکیل باشد»زبان« داشته  بتواند که

  1های ژنتیکی بسیاری روی داده است. جهش   لیترمیلی   1400  به  مغز  حجم  شدنبزرگ هدف  
  انسانی ۀ  گون از نظر کارکردی، به    مغز  اجزایشدن  یتخصص   و  ایگونه   تکامل، دیگر  سوی  از
  به   مغز  حجم  رشد  در  که  عواملیجمله    از.  شودب  انسانیزبان    داشتنتا شایستۀ    کرد  کمک  ما

   کرد: کمک  لیترمیلی  1400 حجم

  دو  شدنآزاد   و  رفتن راه صورت  به   ـحیوانات   دیگر   نه   وـ   انسان  در   فقط   قامتیراست •
  را   تربزرگ   سر  حجم  با  جنین  تولد  امکان  و  لگن  شدنتر بزرگ  خودۀ  نوببه   که  دست؛

ۀ  نتیج  در  قامتی،راست  از  بعد   زن(  خصوص)به   انسانۀ  گون  در  لگن  داشت.  دنبال  به
  و  هااستخوان  ترکیب  ماهیت   دلیلبه   شدنشعریض  توانایی  و  لگن  شکل   ترکیب

  ترتیب   این  به  2؛شد   تربزرگ   لگن،ۀ  ناحی ۀ  پوشانند  عضالت   طور  همین  و  مفاصل
قامتی در انسان بود، باعث  راست ای از  خود نتیجه   که  بارداری   در  لگن  شدنبزرگ 

قامتی انسان او را تر ممکن شود. همان طور که راست شد تولد جنین با سر بزرگ 
در حالی که  هایش برای ساختن ابزارهای شکار ـ قادر ساخت از طریق توسعۀ توانایی

بود دست آزاد  به هایش  نیز  و  ـ کار ـ  ادوات  و  ابزار  این  پا  بردن  دو  روی  که  در حالی 
ـ با مهارت بیشتری به شکار بپردازد؛ زیرا از توانایی  هایش نیز آزاد بود ایستاده و دست 

شکل بزرگی،  بهتری برای تیراندازی و زدن به هدف برخوردار شد، و این توانایی به 
به برای  انسان  توانایی  افزایش  بیشتردست در  غذایی  تنوع  و  بهتر    و  آوردن غذای 

  نیز   و  داشت،   زاییبِس   سهم   بهتر  و  بیشتر   غذایی   رزش ا   دارای   غذاهای   به   دستیابی
  نیز   و  مغز  فعالیت  برای  یابد که   دست  3-امگا  از  سرشار  دریایی  غذاهای  به  توانست


 . 1327ص ، Holloway et al, Evolution of the Brain in Humansمراجعه شود به:  .1
 . 4و  3ص ، ”Herschorn “Female Pelvic Floor Anatomyمراجعه شود به: . 2
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  از  درضمن است. مناسب  کندمی پر  را   مغزی هایحفره  که مایعی  گیریشکل  برای
  درصد   30  تا  20،  دهدمی  تشکیل   را   بدن   وزن درصد    2  مغز  اینکه با وجود    نبریم  یاد 

  توانایی   باید  انسان  نتیجه  در  1؛کندمی  مصرف  را   بدنۀ  روزان  اکسیژن  و  قند
بزرگ را   حجم  این با  مغزی  برای مناسب   کیفیت  با و  کافی غذا با مقدار  کردنفراهم

  این   به ؛  دهدب   رشد  را   تربزرگ  سر  حجم   با  جنینی  توانست  آرامآرام،  بدنداشته باشد. 
  تکامل   و  ارتقا  کیفی  و  یکّم   نظر از  بهتر غذای  به  رسیدن برای    انسان  توانایی   ترتیب 
بزرگی    این  با   مغزی  برای  کیفیهم    و  یکّم   نظر  ازهم    را   مطلوب  غذای  بتواند  تا  یافت

   کند.  فراهم
ادامۀ فرایند رشد مغز در بیرون از رحم. این خصوصیت، دستیابی به ابزار هوشمندی   •

که جایگاه مناسبی را برای آن درون   را   مدتحافظۀ کوتاه دنبال آن تکامل  برتر و به 
و این بعد از آن بود که اجزای مغز برای انجام    ساختفراهم    ، مغز آماده کرده است

مدت دو  وظایف ارگانیک خود تخصصی شدند. فرایند رشد بیرون رحم در کودکان به 
به این ترتیب فرصت اضافی برای جنین    2؛ یابدتا تقریبًا سه سال بعد از تولد، ادامه می

  در   جنیِن هومو   ،قامتیاینکه بعد از راست با  شود.  برای افزایش حجم مغز فراهم می
  حجم،   این ،  است  داشته   تربزرگ   مغز  برای   فرصتی  نتیجه  در   و  تر بزرگ   سر ،  تولد   زمان
  فرایند   بنابراین ؛  نیست  کافی  یابد  ارتقا   و  تکامل   آن  از  ما   هوشمند ۀ  گون   آنکه   برای

  قادر   هوموساپینس  آن،  از  پس  و  هومو  جنین  تا  است  یافته  ادامه  مغز  حجم  تکامل
  برای   مطلوب   حجم  ترتیب   این   به   تا   دهد  ادامه  رحم  از  بیرون  را   خود  مغز  رشد   باشد 
ـ  باشد  لیتر میلی  1400  یعنیـ   هوموساپینس   یعنی  ماۀ  گون  مناسب  که   صورتیبه   مغز

  الزم   یافتنمی  ادامه  رحم   از   بیرون  در   تولد  از   پس  مغز  رشد   فرایند   اگر   شود.  فراهم
  مغزش تا    شود   متولد سپس    و   بماند   باقی   مادرش   شکم   در   سال  دو   حدود  جنین  بود 


 . ”Swaminhatan, “Why Does the Brain Need So Much Powerبه سایت علوم آمریکا مراجعه شود: . 1
 . 26ص ، ”Schiller, “Early brain development research review and updateمراجعه شود به: . 2



 شدند و تمایز دانش بشری بشری زبان  باعث پیدایش عواملی که  ........................................ 76

  ناممکن   این  و،  باشد   لیترمیلی   1400  یعنی   حاضر  زمان   در   ما   انسانیۀ  گون  مناسب
  در   سر   حجم   بزرگی خاطربه  بلکه  بارداری، ۀ دور   بودنطوالنی  خاطربه   فقط نه .  است
  به  منجر   که   وراثتی  جهش   بنابراین ؛  شدمی  دشوار  بسیار   طبیعی   زایمان   تولد،  زمان

  ه نُ  به بارداریۀ دور  و کرد آسان را  والدت  فرایند شد تولد از بعد  جنین مغز رشدۀ ادام
  چهارم  یک تقریبًا    او  مغز   حجم   که   شودمی   متولد  حالی  در   کودک   یافت.   تقلیل   ماه

   شود.  کامل  تولد از  بعدۀ دور  در او مغز  رشد تا  است نهایی  حجم
؛ اینکه  کندمی  کمک   کودکانی  شناختساختار    دروجود دارد که    هم  دیگریۀ  نکت

دارد    تولد  از   بعد   سالهدو ۀ  دور تقریبًا یک     ادامه  خود   رشد  به   مغز   آن،   در  کهوجود 
می   رحماز    بیرون  رشد ۀ  دور   و ،  دهدمی   فرصت   کودک   به   دوره   این  .شودنامیده 
می   آن  در  که  محیطی  در  را   خود  مغز  دهدمی   ساختار   تا  دهد  شکلشود  تربیت 

 1. شود هماهنگ  شناختی هایدریافت  با  اوی بیولوژیک 
  مغز   حجم   افزایش  در   که   اندشده   ژنتیکیی  ترکیب  به  منجر  که   ژنتیکی  های جهش •

  است.  شده  کشف آن حجم  بزرگی و  مغز  رشد  افزایش مسئول  ژن  اخیراً  دارند.  نقش
  ـاندنامیده  FoxP2  را  آن کهـ  پریشیزبان  مسئول ژن  به دانشمندان گذشته،ۀ ده در

از مشخصه  یافتند. یکی  از مردان  دست  این ژن آن است که در زنان بیشتر  های 
منتشر شد، ژن دیگری شناسایی    2013در پژوهش بعدی که در سال    2.وجود دارد

  مسئول   جدید،   ژن  شد  روشن  و  دارد  همکاری   FoxP2مغز یا ژن  شد که در تکامل  
طوری که  ؛ به است  عصبی  هایسلول   بین  عصبیهای  اتصال   انشعاباتشدن  زیاد 

  مجاور   سلولبا    عصبی  اتصال  محل  در  انشعاب  هزار  ده  از  بیش  ،یک سلول عصبی
  انتقال  و ارتباط  در  دقت و سرعت  از باالیی سطح کندمی  کمک این و کندمی ایجاد 


 . 26ص ، ”Schiller, “Early brain development research review and updateمراجعه شود به: . 1
 .”Elizabeth Pennisi, “Language Gene’ Has a Partnerمجله علوم:  ۀمراجعه شود به مقال. 2
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 1سهم داشته باشد.  انسانتوانایی زبان  در ، و شود فراهمها داده

 دیگر اجزای مغز   و 2مخ  قشر  در زبان  مراکز  تشکیل  -2-1-3

به   و  5هستند،   4«ورنیکه»  و  3«بروکا»  مناطق ،  مغز  در  زبان  مراکز ناحیه،  دو  وسیلۀ  این 
  فهم به    ورنیکه، ناحیۀ  و  است  زبان  مسئول   بروکاناحیۀ  .انده یکدیگر مرتبطبارتباطات عصبی  

. بر اساس گذر از ناحیۀ  است  6گیجگاهی   لوب   در ی  حسنواحی    همسایگی  در   واختصاص دارد  


 .”Elizabeth Pennisi, “Language Gene’ Has a Partnerمجله علوم:  ۀمراجعه شود به مقال. 1
  یاراداعمال  از    یاریز بسقشر مخ مرک  پوشاند.یسطح مغز را مکه  است    یخاکستر   ۀاز جنس ماد  ینازک  ۀ یقشر مخ ال .  2

کمک   یبه پردازش بهتر اطالعات حس یهال   ین ا  یهایخوردگینچو    استدر مغز    یبدن و مرکز پردازش اطالعات حس
مخ، تجمع    یرونیب  یۀ ال   ینبودن ارنگیخاکستر   لتع  شده است.  یلمغز تشک   یعصب  یهااز سلول  یهال   ینا  .کندیم

  ،مختلف مغز متفاوت است  یضخامت آن در نواح  .استآن    ۀدهندیل تشک   ِی عصب  یهایاخته(  یکاریون)پر   یجسم سلول
شده   یلهم تشک   ی رو   یۀال   ششقشر مغز از    ی،نظر سلول  از  دارد.  متریلی م  ۴تا    ۲  ین ب  یجا ضخامتدر همه  یباً اما تقر 

ممکن    هایهال   یناز ا  یمغز برخ  ینواح   یمختلف قشر متفاوت است و در برخ  یدر نواح  یهاست. البته ضخامت هر ال 
انسان    (cognitional)  یشناخت  یانسان است. رفتارها  یاراد  یرفتارها  یهقشر مغز مسئول کل...  است وجود نداشته باشند

 پدیا فارسی()مترجم، منبع: ویکی .گیرندیارگان سرچشمه م  یناز ا یزن
است که   یانچپ( در مغز انسان  یمکرۀغالب )اغلب ن  یمکرۀن  یشانیدر لوب پ  ای یه( ناحBroca's areaبروکا )   یهناح.  3

 پدیا فارسی()مترجم، منبع: ویکی گفتار دارد. یدمرتبط با تول ییکارکردها
با گفتار مرتبط   یالدیاز قشر مغز است که از اوخر قرن نوزدهم م  یاز دو قسمت  یکی(  Wernicke's area)  یکهورن  یهاحن.  4

مرتبط   یو گفتار   یزبان نوشتار   یدن فهم  یاقسمت با درک    ینبروکا است(. ا  هیناح  یگر،دانسته شده است )قسمت د
. در شودی م یافتیدر  یشیپر منجر به زبان یهناح ینبه ا یبدارد(. آس  تباطگفتار ار  یدبروکا که با تول یۀاست )برعکس ناح

  معنی ی بآورد  یکه به زبان م  یاما عبارات  ؛به هم متصل کند  یسسل  یشکلکلمات را به  تواندی فرد م  یشی،پر نوع زبان  ینا
 پدیا فارسی( )مترجم، منبع: ویکی  خواهند بود.

 The brain from top to bottom, The Origins of Languageـ  سایت مغز:مراجعه شود به وب. 5
گ.  6 اصل  یکی  یجگاهیلوب  لوب  چهار  گ  یاز  لوب  است.  پستانداران  در  مخ  ز   هییجگاقشر  جانب  یردر   ی شکاف 
(Lateral_sulcusدر هر دو ن )ییمرکز پردازش اطالعات حس شنوا   یجگاهیلوب گ  مغز پستانداران قرار دارد.  یمکرۀ  

مناسب، درک زبان   یوۀبه ش  یحفظ حافظۀ بصر   یبرا  شدهمشتق  یبه معان  یحس   یدر پردازش ورود  ینهمچن  ؛است
پردازش اطالعات حواس    ید، جد  ۀحافظ  ذخیرۀ  سر اشاره دارد.  یقۀبه شق  یجگاهگ .  عواطف نقش دارد  یهای و وابستگ 

 پدیا فارسی()مترجم، منبع: ویکی  از مغز هستند.ناحیه  ینا یاز کارکردها  ی،درک زبان و سازمانده، یاییو بو ییشنوا
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  ابتدا  در » عنوان با  را  خود ۀ فرضی«  کوربالیس مایکل» نیوزلندی   پروفسور   فهم،حسی به ناحیۀ 
  از بعد،  سپسوجود داشت،  اشارهزبان   ابتدا، در گویدمی  فرضیه  این کرد. طرح « مبود حرکت
 1« تکامل یافت. زبان»  به  درمغز،گفتار  مراکز ایجاد

شناختن نواحی مغز تخصصی در کارکردهای گفتاری، به دو تن از پزشکان اروپایی  افتخار  
  تشریح در   1861( که در سال  Paul Broca)  2« گردد. نخست جراح فرانسوی »پل بروکابازمی 

ـ   بیمارانش   از   یکی  مغز از مرگش    ورم ـ  راندنمی   زبان   بر  را «  تان ه یعنی »کلم  یک   جز  کهبعد 
  مشابه   بیماران  روی مطالعات خود    طریق  از وی مشاهده کرد. وی    مغز  جلویی  قشر  در   را بزرگی  

ـ بود   مرده  که  بیماری   مغز  تشریح  از  بعدـ   بودند  داده  دست  از  را   خود  گفتنسخن توانایی    که
  ترتیب  این  به ؛  گرددمیباز   3چپ ای  آهیانه   لوب های  آسیب   بهگفتاری    ناتوانیمتوجه شد علت  

  ارتباط   به  که  بود  بار   نخستین  این  4توسط او کشف شد.   ،گفتار   و  زبان  در   مغزۀ چپ  نیم  نقش
 5« ورنیکه  کارل »  آلمانی   پزشک. شخص بعدی، شدمی   اشاره  مغز   از   مشخصیۀ  منطق  با زبان  


 . 48 ص ،پیدایش زبان، مایکل کوربالیس، فصل سوممراجعه شود به: . 1
 . 1433ص ، Dronkers al, Paul Broca’s historic cases, Brain Journalمراجعه شود به: . 2
  ینایی واسط اعصاب ب  ،اییانه قرار گرفته است. لوب آه  یسر و باالتر از لوب پِس   یمرکز  یاردر پشت ش   یایانه لوب آه .  3

به عهده    یزمختلف بدن را ن  یها قسمت از    یاطالعات حس  یساز یکپارچه  یفۀوظ   ینهمچن  ؛است  یسر به لوب پِس 
کارکردها از  آه  یگرد  یدارد.  پردازش اطالعا  توانیم  اییانهلوب  ادراک   یی،فضا  یریگجهت  ت، به  گفتار،  حرکت، 

هرگونه صدمه به لوب    ایجاد  ها اشاره داشت.ادراک محرک   نیزاحساس درد، لمس، شناخت و    یص،تشخ   یداری، د
لوب   یبه هرکدام از نواح  یبآس  اما اختصاصاً   ؛کندمی  یجادبدن اختالل ا  یرو تصو  ییفضا  یهادر پردازش  یایانه آه
ز   یایانه آه آورد:  یرمشکالت  وجود خواهد  به  آه  ۀدوجانب  آسیب  را  د  :اییانه لوب  توجه  در  اختالل  و    یداریموجب 

  ی ایانه لوب آه  آسیب  معروف است.  ینترم بالبه سند  یبآس  ینخواهد شد. ا  یحرکت  هاییت در فعال  یادیاختالالت ز 
 . شودی م  یو اختالالت زبان  یشیم گرستمن، ادارک پر ر باعث سند  یایانه به لوب چپ آه  یبسمت چپ: ضربه و آس 

 یهامشکل داشته باشد. مهارت  یزیکردن چفرد در درست   شودی موجب م  یهناح  ینا  یبراست: آس   یانهدر آه   آسیب
 )مترجم( .شودیمواجه م یاریبا اختالالت بس  یزفرد ن یطراح هایییو توانا یمراقبت

 . 1433ص ، Dronkers al, Paul Broca’s historic cases, Brain Journalمراجعه شود به: . 4
این  و ارتباط مناطق مغز با  ار  های ُلکنت گفت مطالعۀ بیماریتخصص  م  ،(1905  -1848)  ینپزشک و جراح آلما.  5

سا  ها.بیماری ـ فالووب»دانشگاه    یتبه   Duchan F., A History of Speech-Language:  شود  مراجعه یویورک  ن  « 
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(Carl Wernickeبود که بعد از ده سال از اکتشاف بروکا کشف کرد منطقۀ دیگری )   مغز  در  
  آسیب   و  گیردمی  قرار  مغز  چپگیجگاهی    لوب  پشتی  بخش  در  وزبان ارتباط دارد    با  کههست  

  ربطبی   و  معنی   بدون،  مبتال  افراد   سخن  بلکه،  شودنمیگفتار    در  ناتوانی  باعث   منطقه   این  به
 1خواهد شد.

می   که   طور  همان فقط  له ئمسکنیم  مالحظه  افزایش    بلکه ،  نیست  مغز  حجم   بزرگی، 
 گیریشکل  پژوهشگران،  و،  استبوده    مغز   در  زبان  مراکز  گیریشکل   با  همراه  ، حجم

اولیۀ  فرم   این   به   2گردانند.می ازب   قبل  سال   میلیون   دو   از   بیش   به  مغز  در   را زبان    مراکزهای 
  دارای ـ  پیش تبار مشترکی داشته است  سال  میلیون  نیم حوالی    از با ما قبل    کهـ   نئاندرتال  ترتیب 
  گفته می  سخن   نئاندرتالآیا    که  دارد   وجودتردیدهایی    ولیبوده است؛    مغز  در  فهم  وزبان    مراکز
 4.است زدهمی ن  حرفدر حالی که قطعیتی هم وجود ندارد که او  3؟است

   مغز ۀ  نیم دو کرد  عملشدن  ی تخصص -3-1-3

  و«  ورنیکهۀ »منطقزبان دو    مراکز.  است  مغز   چپ ۀ  نیمتخصصی    وظایف جمله    از زبان  
  کند می  کمک  زبان  برای ما  به   مغز  چپ ۀ  نیم  د. ندار   قرار  مغز  چپۀ  نیم در  که   هستند«  بروکا»
های  دانیم ما از طریق فعالیت سیطره دارد، و همان طور که می  هم  بدن  راستۀ  نیم  حرکت  بر  و

با وجود    ،های راست ماقدرت اندامت و  قوّ کنیم.  نیمۀ راست بدن کارهای خود را کنترل می 
  است   مسلط  چپ  هایاندام  او  در  مشخص است. کسی که  ،های چپاز اندام استفادۀ کمتر  

  آنکه  جای به به این معناست که    بلکه ؛  دارد   سیطرهاو    مغز  راست  بخش   که   نیست ا  معن  آن  به


Parthology 

 The Brain from top to bottom, The Origins of Languageسایت مغز: مراجعه شود به وب. 1
 . 161ص ، کوربالیس مایکل  زبان، ایشپیدمراجعه شود به: . 2
 . 94تا  90ص، ”Liberman, “Eve Spokeمراجعه شود به: . 3
 . 156ص  ،مراجعه شود به: پیدایش زبان، مایکل کوربالیس. 4
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گونه  آن  ما   هایبدن   1توزیع شده است.  مغز ۀ  نیم   دو  در   شود  متمرکز   مغز ۀ چپ  نیم  در کنترل  
  و   ترکیب  که  است  مغز  بدن،  در   بخشتریم  . مهم نیست  متناظررسد  به نظر می  بیرون  از  که

  افراد   و  بگوییم  سخن  توانستیمنمی ما    نبود  اختالف  این  اگر  و  است  متفاوت  آن  نیمه  دوۀ  وظیف
،  دارد تسلط  بدن  در  آن مقابل بخش بر مغز لوب هراینکه   با شدیم.نمی هوشمند   گرایراست

 2کند. می  عمل برجسته  و  متمایز  بسیار انسان  تفسیرهای  و تخیالت ،  ادراک  در  مغز  چپ ۀ نیم

  مغز  هایلوب  تخصص  وی بیولوژیک   ترکیب با  مرتبط ، ما  بیشتر   در راست  دستاستفاده از  
انجام    به   که یم  شومی  متولد  حالی  در   ما   بیشتر .  ندارد  دین   یا   تمدنمسئلۀ    با   ارتباطی   و  است

  عصر   در  که  مناطقی  درهایی که  متمایل هستیم؛ همچنین بومی   راست  سمتکارها توسط  
  صاحبان   و   ملحدان  نیز   و  است   نرسیدهها  آن   بههنوز دین    وساکن هستند    اندشده   کشف   جدید
بر    3دست هستند. راست   بیشترشان،  منحرف  ادیان دو  یک تکیه  از    انجام برای    بدن  طرفی 

خصوصیت    مکانیکی،  کارهای منحصر انسانِی یک  بوده  به     بر  چپ  مغزِ کنترل    است.فرد 
متفاوت    ایاندازه  به  را   ما  ،زبان  بر  عالوه،  تفسیر  و  هوشیاری  به  مربوط  های   فعالیت  از  بسیاری

  ابزار، نه  استزبان بوده    ما  تکامل   از   هدف «  بیکرتون  کبه نظر »در   که   است  کرده   متمایز   و
 4مندی. هوش

جز به   کهایم  از توانایی زبان برخوردار شده   ما  مغز، ۀ  نیمدو    هر کارکرد    در   تخصص   تکامل  با
  ارتباط   وجود   باشدن  یتخصص   اینما، در هیچ مخلوق دیگری وجود ندارد، و در عین حال  

  قرار  اسکیزوفرنی اختالل روانِی    بیماری  به  ابتال  معرض   در  را   ما  مغز، ۀ  نیم  دومیان    عصبی
  عصبی   ارتباطۀ اختالل در  نتیج   در  را   انسان  فقط   که  است  هاییبیماری   از  یکی؛ این  است  داده


 . 199تا  190ص  ،و نیز: پیدایش زبان، مایکل کوربالیس؛ 388ص ،غریزه زبان، استیون پینکرمراجعه شود به: . 1
 علوم آمریکا، بازگشت به مغز دو پاره، مایکل گازانیگا.  ۀمجلسایت عربی، . 2
 . 172پیدایش زبان، مایکل کوربالیس: ص . 3
 . 101و   100ص، ”Derek Bickerton, “Language and human behaviorمراجعه شود به: . 4
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  علوم   مرکز  مدیر  واعصاب    علوم  استاد تحقیقات    طریق  از  این،  1کند.می مبتال    کره،نیم   دو  بین
  گازانیگا  است.  شده  اثبات «ـ گازانیگا مایکل » پروفسور   یعنی« ـ رتموثا دۀ »دانشکد در  اعصاب

روی    هاییپژوهش  سال  پنجاهمدت  به  به مغزی  بول  دو  که  افرادیرا    بیماری دلیل  شان 
داد. م می انجا  بود   شده  جدا   هم  از  دائمی   سردردهای   و (  شخصیت  اختالل گسیختگی )روان

شود؛ بنابراین مغز  میکرۀ مغز انجام  طور معمول با قطع بافت قشر مغز بین دو نیم این فرایند به 
پروفسور »تیموتی    2ها وجود ندارد. شود که ارتباطی میان آنکرۀ جدا از هم تبدیل میبه نیم 

کسفوکرو« استاد روان  گوید: می  انگلستان« ردشناس و تحقیقات مغزی در دانشگاه »آ

 3.« کنیممی پرداخت  زبان خاطربه که است بهایی  اسکیزوفرنی،»

مان،  های مغزی در ترکیب بیولوژیکیکرهیم ن   وظایف انجام    در   غیرمشابه  کنترِل   تکامل با
ها در ساختار ژنتیکی  این دگرگونی  4یک اتاق شد.   مانند ما تناظر مغزی را از دست دادیم و مغز  

  ترین نزدیک   که  نئاندرتال  حتی  5.است  داده  رخ  اخیر  هزار سال  170هوموساپینس تنها در  
  نئاندرتال،   رو   این  از؛  نرسید  ژنتیکی ات  تغییر   از  میزان  این  به   است   موساپینسوه  به   موجود

  ، بازۀ زمانی  این   از   ما زبانی    هایتوانایی   یعنی   این  و  شد نمی  اسکیزوفرنی  یعنی   پریشیروان  دچار 
  این  از  قبل  زیادی  مراحل  از   ،زبان  عناصر  تکامل  در ی  بیولوژیک   ترکیباگرچه    رود.نمی   ترعقب
ای بهره  تاریخ،  این  از  پیش مغز،ۀ کر نیم  دو کرد عمل در  تخصص  نظر  از ، استگذر کرده  تاریخ 

  ما   که  سطحی  درگی آن را نداشته است که از استعداد زبان،  شایست  نتیجه  در؛  استنداشته  
  ترکیب بر این نیست که    تصریحیلی این عبارت،  و ؛  باشد برخوردار هستیم، برخوردار بوده    امروز

  نهایت  بلکهباشد؛   شده کاملگذشته  سال هزار 170زبان فقط در  تولید  برای الزمی ک بیولوژی
همان    به زبانی    موساپینسو ه   تاریخ،  این   از   قبل  نیست  ممکنآن است که    شودمی  گفته   آنچه


 . 339ص، Crow TJ, Schizophernia as failure of hemispheric dominance for languageمراجعه شود به:  .1
 . Wolam D, The Split Brain: A tale of twp halfمراجعه شود به: مقالۀ مجلۀ نیچرز آمریکا: . 2
 . 339ص ، ?Crow TJ, Is Schizophernia the price that Human sapiens pays for languageمراجعه شود به: . 3
 . 198ص  ،پیدایش زبان، مایکل کوربالیس. 4
 . 150ص  ،پیدایش زبان، مایکل کوربالیس. 5
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 ، داشته باشد. هست  ما امروز  زبان  که صورتی

دو    ارتباط  و  مغز  درزبان    مراکز  وجود  و  مغزۀ  کر نیم کرد دو  عمل  در  تخصص  ترتیب   این  به
  ما   وکرد،    متمایز  را   موساپینسوه  یعنی   ما ۀ  گون   عصبی،  اتصاالتیکدیگر توسط    با  مغزۀ  کر نیم 

  ارتباط   ورد.آ  ارمغان  به   ما   براینیز    را ی  مشکالتدر عین حال    ولی؛  بگوییم   سخن قادر ساخت    را 
  اسکیزوفرنی   بیماری   به  ابتال   معرض  در   را   ما،  است  زبانۀ  الزم  که  مغزۀ  کر م ی ن  دو  بین

  را   سنگینی ۀ  هزین   چهما    پس  1. است  داده  قرار   مزمن   سردردهاینیز    وگسیختگی(  )روان
  دهدمی  نشان   خود ۀ  نوببه  این   و !  باشیم  انسان  و فرد  بهمنحصر  و ،  داشتهزبان    تا   پردازیم می

مهم   و  واضح  هدفی    بسیار ۀ  هزین  آن،   به  رسیدن  که  ماست   انسانیۀ  گون  تکامل  در زبان، 
د؛ تا آنجا که  می  الزم  را هنگفتی     های   بیماری به  ابتال   معرض  در   را  ما  انسانی ۀ  گون  افراد گردانا
 .دهدقرار می   اسکیزوفرنی یا  پریشیروان مثل  خطرناکی

 تکلم  فرانید  در ی تنفس هایاندام ۀ وظیف  و تنفس کنترل   -3-1-4

باشد    فراهم   آن  برایانرژی    منبعیک    باید   پس؛  صداهاست  تولید  مسئول صوتی«    دستگاه»
  دستگاه  درونی  هوا   است.انرژی    این  منبع ،  تنفسی  هادستگ   وشود،    تولیداز آن منبع    صدا   تا

توانایی کنترل    تا   داریم   نیاز   آن   به   ما   و   است  صوتی   دستگاه  برای   شدهذخیره   نیروی   تنفسی، 
انرژی ذخیره  وشود    فراهم   ما   برای  تنفس این  افزایش ظرفیت  به  ترتیب  شده که  به همین 

زمانی  طوالنی   و،  قوی  صداهای   تولید  امکانتواند  می بازۀ  شدن  بی گفتِن سخن تر  را   وقفه 
تنفسی    ظرفیت  . فراهم کند به    و ،  دیگر  فرد  به  فردی  ازدستگاه  توجه  با    و  سن همین طور 

  با   و  است  لیتر  یک  حدود،  کودکان  در  ریه  دو  گنجایشعنوان مثال  یت متفاوت است؛ به جنس
  ریه   گنجایش . همچنین  رسدمی افراد بالغ    در   لیتر  پنج   حدود  به   تا   شودمی  بیشتر   کودک   رشد

  وشده  ، با توجه به فعالیت انجام تنفس  سرعت  ترتیب  همین  به  2. است  زنان  از   بیشتر  مردان  در


 . 339ص  ،پیدایش زبان، مایکل کوربالیس. 1
 .26ص  ، آواهای عربی، منصور بن محمد. 2
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  حالی   در،  است. کار و فعالیت، نیازمند سرعت تنفس زیاد کندمی   تغییررفتن سن افراد نیز باال
یک کودک در مقایسه با زمانی که سنش    .شودمی  آرام  بسیار ، سرعت تنفس  خوابدر طول    که

  ذخیره  ریه  در  هوا   تا  شودمی  اد ب  م دا هنگام    ریه   دوکشد.  رود، با سرعت بیشتری نفس میباال می
  در   هوا   این   از   تواندمی  صوتی  دستگاه  واستفاده شود    خون  با  اکسیژن  تبادل  در  بعداً   تا گردد  

ۀ  دور   زمان  % 85،  گفتنسخنهنگام    در  بازدم  فرایند.  ببرد  بهره،  تکلم  فرایند  در  بازدم،هنگام  
نسبتًا    فشار   به   تنفسی  دستگاه  داخل   هوای الزم است    و   1دهدمی   تشکیل   را یک تنفس    کامل
  زمان  در هنگام تولید آواها    در   هوا   فشارِ   و ،  باشد   سودمند   تکلم  فرایند بتواند در    تا برسد    باالیی 
 2بماند.  باقی ثابت ـ ها از هوا ریه   شدن ر پُ  میزان گرفتننظر در  بدونـ  گفتنسخن 

 
  :کندیم  ی بررس حالت سه  در رادم  و دمباز  زمان و ،نهیس قفسهۀ حفر  درون را هوا زانیم  باال شکل

 3« بلند یصدا  با تکلم و یعاد یصدا »نجوا،

دارد   امکان    داشته  ادامه  تکلم نیز    هوا   از   هاریه تخلیۀ    از   بعد  کوتاهیۀ  دور   درهمچنین 


 . 365ص ، Maclarnon and Hewitt, The Evolution of Human Speechمراجعه شود به: . 1
 . 157ص  ،مراجعه شود به: پیدایش زبان، مایکل کوربالیس. 2
 .26ص  ، بی، منصور بن محمدآواهای عر . 3
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باال    ست.زا استرس   بسیار   فرایند، این    ولی؛  باشد کنترل  برای    ،ایپیچیده   و چنین 
بر  انجامبه  عالوه  به  تنفسی  دستگاه   عضالترسیدن،  نیازمند    شکم   و  سینه   عضالت ،  نیز 

 1است.

ۀ  قفس  و  دیافراگم ۀ  پرد  طرف  از   که  فشار   فرایند  در   ، گفتنسخن   در   تنفسی  دستگاه   نقش
  دوهر    از یی که  هوا واسطۀ  . به دارد  نمود،  شودمی   اعمال  ریه   دوهر    بر   زمانهم   صورتبه   سینه 

 گیرد. می   شکلگفتاری«    صدای فوقانی گفتار خارج شود، »  هایاندام آید و از میان  بیرون می
محسوب    صداها   تولید برای    اصلی  عنصر ،  رودمی  بیرون  تنفسی  دستگاه   از  که یی  هوا   جریان

؛ به این  دارد   ارتباط  تنفسی  فرایند  با ی(  انقباض  وصورت انبساطی  )به   ریه   حجم  تغییر  وشود،  می
یابد و هوا از خارج به داخل بدن  صورت که در طول انبساط، فشار در حفرۀ ریوی کاهش می 

  درون  فشار؛ به این صورت که  شودمی   ایجاد  بازدم  ریه،   دو  انقباض  از  که  حالی  درشود؛  وارد می
  حالت   دو   هر   در، خارج شود.  رونیب   به   آن  از   هوا   تا شود  می  زیاد   هاه یر روی    نه ی سۀ  قفسۀ  حفر 
شود؛  می  انجام   بازدم  درگفتن فقط  سخن لی  و شود،    تولیدد به همراه دم یا بازدم، صدا  توانمی

هستند    صداها  برخی   چند   هر   2شوند؛ می   هوا   عبور ، مانع  صوتی  های اندامزیرا در این حالت،  
ت  زیسمحیط   در  پرندگان  و   حیوانات  برخی  در ؛ مثل صداها  د نشومی   ایجاد«  مدا »  طریق  ازکه  
 3ما.

 حلقی ۀ  حفر  و  حنجرهۀ  منطق  تکامل -3-1-5

  وداشت    قرار  ما  انسانیۀ  گون   دری  کنونجای    ازباالتر    جایی  در  ما  پیشینیان  در   حنجره
  رفتن راه   وشدن  قامت ، در نتیجۀ راستبالغ انسان  در  آن  امروزی  جایگاه  به حنجره  آمدنپایین 
ات اتصال ستون فقرات با جمجمه حاصل شده است؛ به این  تغییر نتایج ناشی از   و   پا دوروی  
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سری )فورامن مگنوم( وارد جمجمه شده  ها از ورودی سوراخ بزرِگ پِس صورت که ستون مهره 
راست است   از  بعد  پشت  قامت که  در  که  چهارپایانی  برخالف  سوراخ،  این  محل  شدن، 
به جمجه  دارد،  قرار  جابه شان  کرد.  تغییر  پایین  پِس   جاییسمت  بزرگ  )فورامن  سوراخ  سری 

شدن جمجمه به عقب برای  قامتی، و متمایل راستاز  مگنوم( به پایین جمجمه در انسان بعد  
؛ ولی فرایند تکامل  شدآمدن محل شروع حنجره  ها، منجر به پایین شدن ستون مهره متعادل 

  فرایند که از  زمانی زیادی ـ   در طول بازۀ   و،  بیاید   پایین بیشتر    حنجره  اوم،طور مدادامه یافت تا به 
  جمجمه   با   فقرات   ستون  ارتباط  محل   آن،در طول    وشدـ ادامه یافت    شروع  پا  دو روی    ایستادن

  مشترک   سلف  در ـ  گویدمی«  کوربالیس  مایکل»  که   طور   همانـ   حنجره   آمدنپایین   و کرد    تغییر 
 1نئاندرتال کامل شد. ـ و است شده  منشعب نآ از ما انسانیۀ گون کهـ  موساپینسوه بین 

  بر   عالوه  تایافت    تکامل  پستاندار  حیوانات دیگر    از  متفاوت  روشی  به   انسان  در  حنجره
  رشد   زمانهم   و،  شود  تکلم  فرایندتبدیل به عضوی برای    ، ی که بر عهده دارد دیگر   وظایف
کند  ای را دنبال میبینی شده و هوشمندانه ، مسیر پیش بلوغۀ  مرحل  به   کودکیۀ  مرحل  از   حنجره

 . برسد  زبان یعنیی خود تکامل فرایند تا به هدف 

  با  شیرخوار  کودک   وـ  ایم، مشترک استنیایی که از آن منشعب شده   در   ما   با   کهـ  شامپانزه 
ـ نفس بکشند  زمانهمـ   توانندمی  دو   هر ۀ یکسانی دارند و  حنجر   ترکیب ،  ماه   سه   از   کمتر   عمر 

  رشد ،  سوم   ماه   از   بعد   یابد. می   ادامه  سوم   ماه   تا   شیرخوار   کودک  در   فرایند   این   . ببلعند  را   غذا   و
  تنفس کند که در نتیجۀ آن  سمت پایین حرکت میگیرد و به پیش می  را   دیگری   مسیر  حنجره

به   بلع   و می زمانهم صورت  غذا  ناممکن   ادامه  بلوغ   تاسان  ان  در   حنجره  آمدنپایین   شود.، 
می   2یابد می مستقر  خود  محل  در  آنکه  که    .شودتا  شامپانزه  با  انسان  وضعیت،  این  در 

به حنجره نمی اش  حرکت  پایین  میسمت  متفاوت  است  کند  قادر  همچنان  شامپانزه  شود؛ 
زمان ببلعد و نفس بکشد، ولی از توانایی ایجاد صداها به آن صورتی که در انسان هست،  هم
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 1برخوردار نیست. 

  استمرار   و  بقا  برای  که  دهدمی  ننشا  را   ژنتیکی، آشکارا یک جهش  حنجره  آمدنپایین 
ناشی از    خفگیۀ  نتیج  در  را   انسان  حنجره،   پاییِن   محل   زیرا نبوده است؛    مناسب  انسانی ۀ  گون

مان طور که امام  ه دهد؛ قرار می ناگهانی مرگ ، در معرض تنفسی مجرای  در آب یا  غذا  ورود
ابی  بن  می می  طالبعلی  سرفه  یک  را  »انسان  نتیجۀ    2کشد!«فرماید:  در  انسان  و 

قطعًا    آمدپایین نمی گیرد. اگر محل حنجره  آمدن حنجره، در معرض چنین مرگی قرار می پایین 
به   حنجره باالی  جایگاه  شد.نمی پذیر ن امکانکردشد و سرفه مجرای تنفسی از حلق جدا می 

که     دهدمی  اجازه   شیرخوار  به،  هست  ماهگیسه   سن  تا  شیرخوار  کودک  در همان صورتی 
هم به  بکشد  و بخورد    غذا زمان  طور  به    اول  ماه  سه   از   بعد   حنجره   . نفس   آمدن پایین شروع 

.  رسدمی  محل ترینپایین  به   زودتر، کمی  یا سالگیچهار  سن  در ، مرحله نخستین   در و کندمی
، و این  دارد  وجود  سالگیسیزدهسن تقریبًا    در  حنجره  رشد  مسیر   در   هم   دیگری آمدن  پایین 

  محل   در  حنجره  استقرارۀ  نتیج   در افراد بالغ    صدایشدن  خشن   به  منجر  کهفرایندی است  
 3.شودمی  قبلتری نسبت به پایین 

با  حنجره  آمدنپایین  به    شودمی  مشاهده  کودکان  در .  استهمراه    صورت  شدنصاف ، 
به شودمی   صاف   صورت  حنجره،  آمدنپایین   و  کودکان  رشد   همراهِ    طول   دهان، طوری که  ؛ 

مشاهده    که   حالی   در   شود( می ی دهان کمتر  جلو   و   پشت   بین   )مسافت   کند می  پیدا   کمتری 
  دهان  یعنی(؛  نیست  مسطح)  است  آمده  جلو  طرفبه   کمی  نئاندرتال  و  شامپانزه  دهانکنیم  می
به آن صورتی که در انسان  ـ   شامپانزه   و  نئاندرتال  در  دهدمی  نشان  این  و؛  است  ترطوالنی ها  آن

 4آید.ـ حنجره پایین نمی شوددیده می 
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سیستم    ما   آنکه  برای   دیگر  سوی  از یک  شویم    صوتیاز  توانایی    مابه    که برخوردار 
  مقایسه   در .  استتر  کوتاه   پستانداراندر مقایسه با دیگر    ما   در  فک   و   دهانگفتن بدهد،  سخن 

به  اختصاص   مساحت   نئاندرتال،   با  است  ما  در   هادندان یافته  کمتر  بسیار    اساس   این   بر   و ، 
که در گونۀ ما باعث مشکالت بسیاری شده  کمبود جا برای دندان عقل را ـ   مشکل  نئاندرتال

 1ـ نداشت. است

 گوید: می ن فیلیپ لیبرم

مـ  او  س در   در  که  آموزانی دانش  %20  از   بیشتر» دانشگاه  شرکت  "براون"عتبر  در  ـ 
بودند  دست  ازی  مشکالت   دلیلبه  راخود    عقل  دندانکردند  می گرفتن  قراروضعیت    .داده 

،  ما  انسانِی ۀ  گون  تکاملی مقتضای  بیولوژیک   تکامل ۀ  نتیج  در ی،  دهانۀ  حفر   در   عقل  دندان
گفتن بوده است.  شدن برای سخنو نتیجۀ ناشی از تنظیم اندازۀ حفرۀ گلو در جهت مناسب

جمله    زگرفتن دندان عقل در مکانی تنگ، ا باید به یاد داشته باشیم این ایجاد تعادل و قرار
  منجر   حتی،  عقل  دندان  درد  با  همراه  هایالتهابۀ  نتیج  در   گاهی  کهشود  شمرده می  دالیلی

 2«. شودمی  انسانمرگ  به

، پس از آنکه حدود دو میلیون  مو وه  انسان  غذاییعادات    تغییرۀ  نتیج  در  حلقیۀ  حفر اندازۀ  
تر کردن فرایند هضم غذا  سال پیش شروع به خوردن گوشت کرد و ابزار و ادواتی برای آسان

در    و ،  آسان  را   زیاد   کالری   به   دستیابی  گوشت،   مصرفبه کار گرفت، حاصل شد؛ در عوض،  
حال   است   گیاهان   هایریشه   خوردنبرای    که ـ   را   جویدن  به  نیاز عین    . کندمی  کمـ  الزم 

  و کند  فراهم می  مغز  برای  جمجمه  در  را   تریبزرگ   مساحت  حلقی،ۀ  حفر اندازۀ    شدنکوچک
  تربزرگ   حجم   با   مغزِ کرد،    تغییر اش  غذایی   عادات  آنکه   از  بعد  توانست  مو،وه   انسان  زمانهم

شایستگی   مو وه  انسان  ترتیب  این  هب   3کند؛   تغذیه  را    داشتن   برای ی  بیشتر   و  بیشتر های  از 
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کرده    پرداختهای بسیاری  مربوط به گفتار برخوردار شد؛ بنابراین انسان چه هزینه   ابزارهای 
   بگوید! سخن  نش اده  بابتواند   آنکه  است برای

 تکامل دستگاه عصبی  -3-1-6

گرداند و این  را الزم می  آمدن توانایی استفاده از مغِز توسعۀیافته در بدنتکامل مغز، فراهم 
اندام ارتباطی میان مغز و  به دستگاِه  تا کارکرد هر  خود  نیازمند است  بیولوژیکی  های جسم 

عضو بر اساس آنچه بدن به آن نیاز دارد تنظیم شود. بدیهی است دستگاه عصبی، در انسان  
  خصوص یار توسعه یافته است. در بس  ،یافته تکامل  از هوشمندِی برای استفاده هوموساپینس 

متمایز و برجسته    کنترل عصبِی ]وجوِد[  خواهم به آن اشاره کنم  که در اینجا می  اینکته زبان،  
های مختلف  دهای اندامسازی دقیق در انجام کارکر و هماهنگ   ،های گفتار اندام  عملکردبر  

گفتِن  تولید یک جمله یا سخن   های زمانی بسیار کوتاه در حد کسری از ثانیه، برایبدن در بازه 
  طرف   از  ،منتقل کند   مقابل  طرف   به  را   خودتفکر    و  بگوید  سخن  انسان  آنکه  پیوسته است. برای

  پاسخ تا    گیردمی  تصمیم ،  کندمی   تحلیلها را برای فهمیدِن معنا تجزیه و  ، داده د شنومی  مقابل
؛ سپس او شروع به بیان واژگان از طریق  کندمی   مرتب خود   مغز   در   را ها  یا واژه   جمله   و ،  بدهد

کند، آن هم با استفاده از فرآیندی که در توسعۀ آن، چیزهایی بسیار بیشتر از آنچه  دهان می
  هاییپیام ممکن است دربارۀ رایانه و ارتباطات به ذهن ما خطور کند، دخالت دارند؛ بنابراین او  

  عضالت   به  را   هاییفرمان  وا کنترل کند  ر   هوا شدن  خارج   تا   فرستد می  تنفسی  دستگاه  به  را 
  خروج کنترل    با طور هماهنگ  به   عضالت   این  و  فرستدمی  دیافراگم  عضالت   و  شکم   و  سینه

  طرف   از   فرایند  اینگویند.  می  پاسخ ی او،  هالب دیگر توسط    بار   و  حنجرهمرتبه توسط    یک،  هوا 
  صداها  تولید  در   صوتی   تارهای   و   هالب   و  زبان  حرکتکنترل   ومیان مغز    عالی  تنظیمی  با   مغز

 یابد. میادامه 

  استای  پیچیده ریزی  برنامه   نیازمند   اجرا   و  زمانی  نظر  ازیی  فرایندها شدن چنین  حاصل
  آن،   بر   عالوه ؛  نیست  آسانصورت دقیق،  به   آن جزئیات    ومحتویات    شناخت   یا   آن  فهم که  
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هماهنگی    وروشن،    را   کالم   معنیگفتار،    باها  دست   زمانهم   حرکِت  در  را    با فهمیدن 
واژگان    به  تریعمیق معنای    که  هاییواکنش   و  صورت  عضالت   نیز  و  الفاظشدن  خارج 

. این وضعیت، مشابه وضعیتی است که برای لحن صدا برای اینکه  کندمی  تسهیل  دهد،می
ی  آید. مدیریت این فرایندها برای درک و فهِم چگونگ معنای مشخصی را القا کند به وجود می 

ها در مغز و واکنش سریع دستگاه عصبی برای انجام این اقدامات با چنین درجۀ  وقوع آن
اندام همۀ  برای  بیانی  و  گفتاری  ادراکی،  دقیق  زبانسازماندهی  با  مرتبط  ای  مسئله ،  های 

است سخن ؛  دشوار  دیگر  سوی  که از  حالی  در  نیست،  سریع  تنفس  نیازمند  آرام    گفتِن 
  که   استعملیاتی    ،احساسات  نیز  و،  دارد  نیاز   تنفس  باالی  رعتس  بهگفتن احساسی،  سخن 

به انرژی بیشتری نیازمند است و بر این اساس به اکسیژن بیشتری برای بدن نیاز دارد. این  
روشن  را  مختلف بدن  بین اعضای    الزم و هماهنگی  زیاِد مورِد نیاز برای گفتار  مالحظات، دقت  

به ما  پردازند  به ایفای آن می مغز و دستگاه عصبی    ی را کهنقش دقیقنوبۀ خود  که به   ،سازدمی
 1دهد. نشان می

 زبانی وظایف  انجام برایگفتار   دستگاه تکامل  -3-1-7

 و  صدا   گیریشکل   درکه   است  شده  تشکیل  انسان  بدن  در  اندامین  چند   از گفتار    دستگاه
تلفظ  خارج  هستند  هااندام   این   از   ما  منظور   د.ندار   نقش   دهان  ازکردن  اعضایی    فقط   که ، 

  های اندامکنند؛ یعنی همان  تعامل می   انسان   بدن  در   هوا عبور    مسیر با    صداها   تولید منظور به 
در شکلبه   کهمشخصی   این صدگیری  طور مستقیم  و  دارند؛  دخالت  واژگان کالم  و  ها  اها 

تِک  دهند. بدیهی است که تک را تشکیل می «  2هوا   تلفظ خروج سیستم  »هایی هستند که  اندام
  صداها  تشکیل   به ها فقط  آن   فعالیت   و   دهند می   این اعضا، وظایف دیگری را هم در بدن انجام 

آن  ولی؛  شودنمی محدود   به  تولید صداها  در  اعضا  این  کارکرد  نظر  از  اینجا صرفًا  در  ها  ما 


 . 341ص،  Maclarnon and Hewitt, The Evolution of Human Speech :شودمراجعه شود به . 1
 منظومة لفظ الهواء الخارج. )مترجم(. 2



 شدند و تمایز دانش بشری بشری زبان  باعث پیدایش عواملی که  ........................................ 90

  در   زیرا گفتار نام بگذاریم؛    دستگاه  هایم اندا   را این اعضا    ندارد  اشکالی  روایناز پردازیم؛  می
 ها منحصر به این عمل نباشد. کارکرد آن هرچند ، دنگیر می  قرار  عنوان این  تحت عمل، 

اعضا    از این    دستگاهو    مغزی،  تنفس  دستگاه ،  حنجره  شد،   اشاره  آن  به   اخیراً   که جملۀ 
شدن اندازۀ  پس از کوچک   که اشاره کرد    1ۀ دهانی حفر توان به  هستند. همچنین می   عصبی

به  تا در  گونهدهان،  یافت  باشد  صداها   تولید ای تکامل    تکامِل   فرایند   نیست   پوشیده  .سهیم 
به انجام رسید؛ با   د نکنمی کامل را  دیگر یک  که  وراثتی هاییجهش باگفتار،   دستگاه هایاندام

 گیری که گونۀ انسانی ما از عناصر استعداد زبان برخوردار شود.  این جهت 

اش  یبیولوژیک  ساختار  شدن کاملمحض  به انسان  آیا - 3-2
   ؟گفت  سخن

شناختی که اخیرًا ارائه  ی زیست هاداده با استفاده از    آن  به   دادنپاسخ   کهوجود دارد    الیؤس
نمی  و  است،  سخن شده، دشوار  شروع  زمانِی  دورۀ  برای  تاریخی  انسان«  توان  »گونۀ  گفتن 

  را   ایدوره اند که  ارائه شده   علمی   ایههایی بر اساس پژوهشزنی د؛ ولی برخی گمانه کر معین  
  ساختار   یعنی ـ   آورد  دست  به   را گفتار    ابزارهای  آنکه  از  بعد،  انسان   که  ند نکمی  مشخص
  تکامل .  بگوید  سخن  توانستـ  رسید   فعلی  انسان  به  نزدیک  بسیار  صورتبه  اوی  بیولوژیک 
،  دارد  قرار  آن  در  امروز  که  جایی  به  حنجره  آمدنپایین یعنی    اینجا   در ی  بیولوژیک ساختار  

کنترل    انسان  شدن   توانا ،  لیترمیلی   1400  حدود   به   مغز   شدنبزرگ    تکامل ،  تنفسبرای 
  بر   مغز  چپۀ  نیمشدن  مسلط  و  مغزۀ  نیمکر   دوکرد  عملشدن  یتخصص ،  عصبی  دستگاه
 . بانیز   هایفعالیت 

، این  کرده  دشوار  را به این پرسش    پاسخ  و  اندبوده  مواجه  آن  با  پژوهشگرانکه    مشکلی
بتوان    که  هاییفسیل از    و  دنرومی   تحلیل  انسان  مرگ   با گفتار    دستگاه  هایاندام ۀ  هم  کهاست  
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  . وجود ندارد  هیچ اثری   کرد  استدالل ۀ خودمان  گونساختار ارگانیک    تکامل  برها  آن  طریق   از
به ساختن مدل   پژوهشگران  از  بسیاری   صوتی   دستگاه شکل    تا اند  کرده  ترکیبی های  اقدام 

  و   جمجمه   حجم  طریق  از  مثالً ؛  ندنکسازی  شبیه   هافسیل   بقایای  طریق  از  را باستان    انسان
  شکل  کهـ   جمجمه  داخلی  سطح  شکل  از  و،  رسید  مغز  حجم  به  توانمی ،  آن  در  مغزگاه  جای

به    را ی  مغزغشای    توانمیـ  کند می  منعکس  را   جمجمهدرون    تشکیل  در  مغزاثر    و  مغز  قشر
گفتن  سخن   توانایی  یا،  تنفسکنترل    در باستان    انسان توانایی  شناخِت   ، حال  این  با  .دست آورد

   است.زنی گمانه  و بحث محلهمچنان  قطعی،  صورتبه او، 

»لیبرم نظر  را  هوش  ابزار  موساپینسوه  انساِن «  نبه  در    مناسب  بسیار  حجمی  بامندی 
و بیش از یکصد هزار سال پیش، موفق به توسعۀ دستگاه عصبی برای کنترل    داشتاختیار  

ی  ـ را زمانی مناسب برا یعنی یکصد هزار سال پیشهای زبان شد، و او این زمان ـ و ادارۀ اندام
برخوردار صحبت  و  ما  انسانی  گونۀ  شمار  کردن  به  ما،  امروزی  زبان  همانند  زبانی  از  شدن 

گفتن تا  در حالی که به نظر »مایکل کوربالیس« ساختار بیولوژیکِی الزم برای سخن  1آورد.می
تکمیل    ،روی این سیاره ظاهر شد انسان خردمند  که  زمانی  از آن،  پس  هزار سال پیش یا    170

بود؛ ن نظر    ولی  2شده  به  زب  اوبه  انسانی  بر  50ان  قبل  سال  این  این  و  3،گرددمیهزار  که 
)یعنی    ما  به  نزدیک  پیشینیان  درـ  کندمی   تصور  کوربالیس  کهگونه  آنی ـ بیولوژیک   هایدگرگونی
بیان    نویسنده  که   طورآنـ   ادعا   این   اینکه با وجود  ؛  نشد   کامل  قبل   سال   هزار   35  تا (  هانئاندرتال 

  4.است مناقشه  و بحث محل ـ کندمی


 . 144و  143ص ، ”Liberman, “Eve Spokeمراجعه شود به: . 1
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 گفتند؟ می  سخن  هادرتالننئا آیا  -3-3
  از  تربزرگ   مغزی ها  است آن  کرده  ثابت ها  نئاندرتال   های فسیل شده روی  تحقیقات انجام 

تقریبًا  آن   مغز  حجم میانگین    و  اندداشته   انسان  فعلی  مغز   رسیدهمی   لیترمیلی   1500  به ها 
  صوتی   دستگاهها از  آن  و  1است   لیترمیلی   1400  فعلی  انسان  مغز  حجم   که  حالی  در ؛  است

  های تفاوت  برخی  با  استبوده    موساپینسوه  صوتی  دستگاه  مشابه  کامالً اند که  برخوردار بوده 
نئاندرتال  سخن   از   مانعها،  تفاوت   ینهم  ولی؛  ساده   فیلیپ   نظر   از  2. است  شدهمیگفتن 

اینکه  لیبرمنلی »و کنونی، سخن بگوید؛    انسان همانند    توانستهنمی   نئاندرتال   لیبرمن، از   »
های فسیلی که  یافته ؛ اما  نیست   مطمئن توانسته است تا حدودی سخن بگوید  نمی  نئاندرتال 

های  مصّوت   تلفظ  در   را   نئاندرتال   ناتوانی  است  کرده گردآوری    خود تحقیقات    در   نلیبرم
این حروف در زبان عربی    3. کندهای جهان وجود دارد ثابت میای که در بیشتر زبان گانه سه

و علت  هستند؛    bootمثل    ooو    beetمثل    aha  ،eeمثل    aو »ی«، و در انگلیسی    »ا« و »و«
انسان   با  مقایسه  در  او  حنجرۀ  موقعیت  و  نئاندرتال  صوتِی  لولۀ  و  دهان  ساختار  به  آن 

کند  اذ می اتخ  تری در برابر نئاندرتال گیری صریح کوربالیس موضع  4.گرددهوموساپینس بازمی 
 5توانستند سخن بگویند. نمی گوید عموزادگان ما صراحت میو به 

  ابزار از    و   داشتند ی  انسانۀ  گون  مشابه ی تقریبًا  بیولوژیک   ساختار   هانئاندرتال   اساس   این   بر 
  طوالنی دورانی  برای  و برخوردار بودند   ما انسانی ۀ گونی نسبت به تر بزرگ  حجم  بامندی  هوش

؛  کردندمی   زندگیبردند با یکدیگر  به سر می   غارها   در  وپرداختند  می   شکار به    که   هاییجامعه   در
مسئلۀ    اینجا   در  .باشند  بوده  زبان  دارای ها  آن  دهد  نشان  که  ندارد  وجودای  هیچ نشانه   ولی
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بسیار    حد   تا ها از نظر بیولوژیکی  نئاندرتال   : کندزبان خودنمایی می  پیدایش بررسی    در   مهمی
تفاوت    ولیند،  داشت  ابقتطمس  موساپینوه  با  زیادی   و   ما  انسانِی ۀ  گون میان    ایریشه یک 

فرد  به منحصر   آن  با  ما  انسانیۀ  گون  که   انسانی  سنفْ ؛ یعنی همان است   داشته  وجود   نئاندرتال
  به   بایدکنیم، ناگزیر  واکاوی می  را   انسانیشناخت    و  زبان  وقتی  و؛  شودمی   نامیدهنیز    آن  با  و
  در به خواست خدا،    که   استای  نکته   این  و  شود   اشاره  معادله  طرف  یک عنوان  به   انسانی   سنفْ 

  پرداخت. خواهیم  آن به  آینده  های فصل

   :گیریم نتیجه می  فصلشده در این با توجه به مطالب ارائه 

  پیشینیان  از،  ما  انسانیۀ  گون  در گفتار    هایاندام  تکامل  مخصوص ی  بیولوژیک   ساختار •
  میلیون  چند   کهای  زمانی   مسیرکردن  با طی   تا   است  یافته  تکامل  هومو  جنس   از  ما

و به سلسلۀ    برسداز آن برخورداریم    امروز  ما  کهوضعیتی    به  استبه درازا کشیده    سال
با   . ندآمد زمین به  قبل سال هزار 170 حدود از پیش  کهمنتهی شود  موساپینسوه

ـ  گفتار  اعضای  اینکه  به    فقطـ  اندیافته   تکامل  مسیر،  این  ضمن  در  کهوجود 
  برای ی  بیولوژیک   تکامل  مسیر   ضمِن   در ها  آن  تکاملاختصاص ندارند،    گفتنسخن 
بوده    تکامل   مسیر   در محوری    ایله ئمس  ، گفتنۀ سخن وظیف  به   کمک بیولوژیکی 
  است.

  های پیام   ارسال،  تنفساز جمله کنترل  ـ   نتایج ناشی از آن   و   عصبی   دستگاه  تکامل •
باعث  عملیات   این   بر   مغز   دقیق گفتار، و کنترل    های اندام  به  عصبی   است   شده ـ 

ی مناسب برای اینکه »زبان« داشته باشیم  بیولوژیک   ترکیب   دارای  ما  انسانی ۀ  گون
   شده باشد.

  ابزارهایاز    ما  انسانی ۀ  گونشدن  برخوردار   برای  اصلیعامل    ،یبیولوژیک   ساختار •
  انسان   اینکه  برای  کافی در عین حال، عامل    ولیبوده؛    انسانی شناخت    و تلفظ زبان  

است نبوده  برخوردار شود  زبان  ۀ  دور   و  مناسب ی  بیولوژیک   ساختار از    نئاندرتال  .از 
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کافی  زمانِی  بوده  زبان  داشتن  برای   برخوردار  حال  است،  این  با    دانشمندان ؛ 
  و ایی زبان برخوردار بوده باشد اطمینان ندارند  تواناز    نئاندرتالشناس از اینکه  زبان 
  تنهایی به ،  است  اساسییک عامل    اینکه   بای،  بیولوژیک   ساختار  شود میباعث    این

به خواست    که   استای  نکته   این   و نباشد،    کافی   باشد، داشته    زبان   انسان  اینکه   برای
  یک عنوان  به   آن  نقش  و  انسانی  نفس  به   اشاره  طریق  از   بعدی   های فصل   در خدا،  
 پرداخت.  خواهیم آن به انسانیشناخت  و زبانۀ معادل طرف



 فصل چهارم: -4

 انسانیغریزۀ   و زبان

به علمی تحقیقات    در  گذشته،  قرنۀ  نیم   تا زبان  به  مهارِت  ،  یک    با که    شناختیعنوان 
  پنجاه ۀ  ده  در ـ  ی شناسزبان  جمله  ازـ   اجتماعی  علوم   و شد،  نگاه می   آید می  دست   به   یادگیری 

تفکر    گذشته،   قرن سیطرۀ  ـ   بود. گرا  رفتار   مکتب تحت  نظریۀ    اینکه  از   پیشچامسکی 
گیری کرد  رویکرد رایج در آن زمان، موضع   این  برابر   درـ  کند   طرح م  را   خود  غریزی شناسی  زبان 

فقط  نه   وگرا ـ رفتار طور کلی در موضوعات مربوط به رویکرد  به   را رگرا  و حتی پیروان مکتب رفتا
 ـ در موقعیت سختی قرار داد.دربارۀ زبان 

  زبانۀ  غریزاستدالل دربارۀ    قدرتمندترینعنوان دارندۀ  به   دانشگاهیۀ  عرص  درچامسکی  
شناسی را  زبان تر گفته شد، اولین کسی که دانش  شود؛ ولی همان طور که پیش خته می شنا

در قالب غریزی آن قرار داد آلفرد واالس بود، و سپس »داروین« در تحقیقات خود در زمینۀ  
رو هستیم از وی پیروی  شکل علمی که امروز با آن روبهپیدایش و تکامل موجودات زنده به 

  ، یک کند به اینکه زبان م در کتاب خود »پیدایش انسان« اشاره می1871کرد. داروین در سال  
 گوید: ؛ آنجا که می است انسانیۀ غریز

ـ اشاره کرده است  زبانفلسفۀ    دانش  ن اگذار بنیان  از  یکی »همان طور که "تام هوک" ـ
  از بهتری    مثال"  نوشتن"   شاید  و،  است  نانپختن    یا  شراب  تخمیر، یک مهارت مثل  زبان

؛ شود  گرفته  یاد  بایدزبانی    هر  زیرا؛  نیستۀ واقعی  غریزقطعًا زبان یک    ها باشد.یک مهارت
  برای   غریزی  قابلیتاز    انسان  زیرابسیار تفاوت دارد؛    عادی  هایمهارت، با  زبانبا این حال  

 اینکه  با؛ استواضح و بدیهی  ما کودکان  پرحرفی درنکته  این وبرخوردار است   گفتنسخن
کنند    شراب  یا  نان  توانندنمی  خوبیبهها  آن   هیچ   آن،  بر  عالوه  د.بنویسن خوبی  به  یاتهیه 
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، عمدًا و هدفمند  روشی  به  زبان  کند  تصور  کهشود  دیده نمی  زبانی در حوزۀ فلسفۀ  دانشمند 
  هایی گامهدف، از طریق    و  قصد  بدون  و  ارادیی و به روشی غیر آرامبه    بلکه؛  باشد  شده  ابداع

 1.« است یافته تکامل بسیار،

  جیمز»  .، به رویکرد داروین روی آوردنداو  ازپس   و  داروین  زمان در  دانشمندان از  بسیاری
ـ ویلیام به رفتار   استعدادعنوان »یک  به   را «  غریزهـ »داروین  پیروان  از  یکی«    تحقق منظور  ی 

اهداف  نظردر   بدون،  معین  اهدافی این  انجام چگونگی    بدون  وداشتن  برای  قبلی  آموزش 
ۀ زبان با داروین اتفاق  غریزنیز دربارۀ    کنونی  دانشمندان  از  بسیاری   2عمل« تعریف کرده است. 

  توصیف چنین    را   زبانۀ  غریز  او  است.ۀ این دانشمندان، »استیون پینکر«  جمل  از نظر دارند که  
گاهی  ازبودن کارکرد زبان    دور»  :ه استکرد گاهی  از   گذاریتخم بودن منطق  دور    مشابه،  ما   آ   آ

اکتساب    3.« استو شعور مگس     بدون ـ  درست همانند دیگر کارهای غریزی ـ   زبان بنابراین 
گاهی گونه  هیچ    حالی  در گذارد،  پا می  جهان  این   به   کودک  . پذیردصورت می   کودک   طرف  از   آ

  ما   ندارد.  شودمی  مواجهها  آن  باه  کهیچ دستورالعملی دربارۀ چگونگی پرداختن به مسائلی    که
کنیم    الکترونیکی  تجهیزات فروشگاه    از   را   دستگاه  ترین ساده   اگر یک    اگر   حتیخریداری 
  امکانات  از   استفاده   وزن برقی خمیر باشد، دستورالمعلی دربارۀ چگونگی کار با این دستگاه  هم

در اختیار    چیزیهیچ    که  حالی  در  آیدمی   جهان  این   به  کودک  ولیشود؛  ارائه می  آن  در  موجود
تا   این حال  بشناسد   را   خود   اطراف  آن  طریق   از ندارد  با  برای    کودکان  درهیچ مشکلی    ما ؛ 

نمی   اطرافشان  جهان   شناسایی  و  می  بلکه کنیم؛  مشاهده  کافی  زمان  با گذر    وجود   با بینیم 
  فرایند گیرند، این  که در پیش می   رویکردی   وبه کسب دانش    تمایل  در   هاانسان ن  میا  اختالفات 

بسیار  ب آسانِی  می  کودک  یابد. می   جریانه  را  خود  اطراف    که   طور   همان   و شناسد  دنیای 
 گیرد. می یاد  را  زبان هم  کودک ، گیردمی یاد   را  خانه  ساختن  شده، متولد تازه  عنکبوت 


 .237ص  ،وینپیدایش انسان، چارلز دار . 1
 . 355ص ، James W, What is an instinctمراجعه شود به: . 2
 . 28ص  ،غریزۀ زبان، استیون پینکر. 3
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کشف    استرالیا  تا   امریکا  از   عالم   غرب   تا   شرق   از نقاط مختلف    گذشته   های قرن در طول  
  هرگز»  و   شدهاز یکدیگر    جدا   مناطق  این   در بومی    ساکنان   شناسایی  به  منجری  کشف  هر   وشده  
بومیان ساکن    شرایطبنابراین    1«؛ دصدا بوده باش صامت و بی   ایقبیله   هیچ   است  نشده  دیده

مناطق کشف  باشد  در  بوده  آن  وشده هرچه  باشند،  بوده  منزوی  که  از  هرقدر هم    زبانیها 
 اند.برخوردار بوده   مناسب

ها  آن از  پیش   که دیدند  را  قومی  آنجا  در ها ، آناسترالیاۀ قار  به   هاانگلیسی ورودابتدای   در
گونه  . آن هستند  استرالیا  اصلی  ساکنان . این عده همان  بودندشده    ساکن  دورافتادهۀ  قار   این   در
به   و   ژنتیکیتحقیقات    که باستانی  بومیان  دستآثار  سکونت  مناطق  از    نشان   استرالیا آمده 
  اکتشاف   زمان   در   و  2اندشده  ساکن  آنجا  درقبل    سال   هزار  45  حدود  از ها پیش  ، آن دهدمی
  کشف.  کردندمی  زندگی   ابتدایی  صورتبه   ولی  ند داشت  زبانی  اصلی،   ساکنان ، این  استرالیا ۀ  قار 
، مگر در اختالف زمان این  نداشت استرالیا ۀ قار کشف  با چندانی  تفاوت  شمالی آمریکای ۀ قار 

  خودشان مخصوص به    زبان  با  کهوجود داشتند    اصلی  ساکنانی  حالت،  دو  هر  در  ودو کشف،  
 گفتند. می  سخن

  کاشف   که   آمد   دست  به هنگامی    گذشته   قرن   سی ۀ  ده   ابتدای   در   دیگر   مهم   کشف
  اروپایی   مهاجران  و  مسافران  و،  گشتمی  طال   دنبال به   نوۀ  گین   در «  لیهی  مایکل»  استرالیایی

در حالی    3را کشف کرده بودند   ساحلی  هموار  سرزمینیک    میالدی  شانزدهم  قرن  حدود  در
به  از طول    بلندی  های کوه میان رشته    درکرد  ذهنشان خطور نمی   بهوجه  هیچ که  نیمی  که 

  4وجود داشته باشد.  زندگی  امکان  کردمی   تقسیمنیمه    دو  به  را جزیره    و  گرفتمیجزیره را دربر


 . 34ص  ،غریزۀ زبان، استیون پینکر. 1
 . 146ص  ،پیدایش زبان، مایکل کوربالیس. 2
 ,BBC  ،New Guinea profile BBCو سایت    The Commonwealth, Papua New Guinea History  :شود بهمراجعه  .  3

Papua. 
 یا: استرال یشناسیستالمعارف ز یرةشود به دا مراجعه . 4

Griffin, ‘Leahy, Michael James Australian Dictionary of Biography 
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و از هر دو   د نباشای های به هم پیوستهرشته کوه   رسیدمی نظر  به   کههایی رشته کوه  ولی
  نام   بهای  ها دره میان آن  وبودند    موازیرشته کوه    دو   حقیقت  درشدند  سوی جزیره دیده می

اصل و ریشۀ    که   کردندمی  زندگی  جزیره   اصلی   ساکنان این دره،    در »درۀ وتوت« وجود داشت.  
جمعیت    و   1گشت برمی پیش    سال   هزار   40  حدود   از   قبل  آفریقا  ازمهاجران    نخستین   به ها  آن
ها با هیچ کس دیگری  شد، در حالی که آنمی  نفر   میلیون   یک بالغ بر    کشف،  زمان  در ها  آن

  نظر   از   پوستسفید   کاشفان  شکل  نداشتند. ی  اختالط  و  ارتباطغیر از ساکنان اصلی جزیره  
باعث    بودانگیز  شگفت   و، عجیب  جزیره   ساکنان   کاشفانسوی    ازی  حرکت  هر  با   شدمیکه 

  آن   در  را شان  خود  جنس  از  غیردیگری    کسهیچ   دیدن  به  عادتها  عقب بپرند. آن   به  سفید
 کس هیچ   با  اختالط معاشرت و    عدم  و  جهان   از شان  بودنمنزوی   دلیل  به   و،  نداشتند  سرزمین
 2. داشتند  را  خودشان  خاص  زندگیسبک  و زبان   اصلی، ساکنان  این ، دیگری

  این   کشف  زمان   در  اصلی  ساکنان  وضعیت   و  افتادهدور   مناطق  ساکنان  وضعیتمطالعۀ  
ـ   دهدمی   نشان  مناطق توسعۀ زبان    تواناییـ از  هستند   موساپینسوهکه همگی  که نوع بشر 

  در زمینه    این   در   کوربالیس   مایکل  باشند.بوده    دیگران  ازمنزوی و جدا    اگر  حتی برخوردارند،  
 گوید: می « زبان پیدایش خود » کتاب

توسعه ببخشند که    را  هاییگویش  توانندمی  هاانسان  از  منزوی  و  دورافتادههای  »گروه
 به   رای  جدید شود و هر نسل، کلمات  می  منتهیهای مختلف  به این ترتیب به تکامل زبان

دوست نداشته    راآن کلمات  ساالن ممکن است  بزرگ  کهکنند  می  ابداع  نیازشان  مقتضای
 3باشند یا نشناسند.« 

 ست.ی ا انسان ۀ زبان غریزۀ  دهندنشان،  بدهد نشان  را  چیزیاین نکته  اگر و

هایی  ، عبارت برود  کار  بهۀ زبان  غریز  برای  اینشانهعنوان  به   تواندمی  کهجمله شواهدی    از


 . 33 ص ،غریزۀ زبان، استیون پینکر. 1
 . 34 ص ،غریزۀ زبان، استیون پینکر. 2
 . 63ص  ،پیدایش زبان، مایکل کوربالیس. 3



 99  .............................................................................................. ی انسان یزۀزبان و غر 

هنگامی   که  برای    کنندمی  شروعکودکان    کهاست  واژگان    و   کنند  استفادهگفتن  سخن از 
. وقتی  شودمی   صادر   کودکان  ازدستوری را از همان دوران طفولیت به کار ببرند،    های ترکیب 
  به   که   است   بار  اولین   برای  گویدمی   که   را   جمالتی   اً غالب  ند ک ی م  گفتنسخن   به  شروع  کودک

 1. باشد داده  یاد او به  دیگری کسهیچ  و باشد شنیده  را ها قباًل آن   آنکه بدون  آوردمی زبان 

توانایی    کودک  کنیم می  مالحظه همچنین   کلمات    جدید   های ترکیب از    استفاده از  از 
چه بسا ممکن است    وانتقال بدهد    را   خود   فکر  تابرخوردار است    برعکس(  و   مضارع  ازماضی  )

از یک    کودکقطعًا    ولیتلقی شود؛    درست نا  یا  جدید  اشتقاق،  اطرافیان  نظر  ازاین ترکیبات  
  فطری سیستم شناخِت    دردر نتیجۀ ارتباط کودک با محیطش،    کهپایگاه ذهنی برخوردار است  

  است   چیزی همان    این   و 2دهد؛می   شکل پایگاه دادۀ اولیۀ او را    و   است   شده ریزی  پایه   کودک
 3نهد. چامسکی آن را »دستور زبان ذهنی« نام می  که


 . 249 ص ،جان لیونز شناسی چامسکی،نظریۀ زبانمراجعه شود به: . 1
عبارت »سادد«  با  تیره را  رنگ  کودکی که    ؛کنم ینقل م  ه استساله رخ دادکودک چهاریک    ی را که برا  یاحادثه.  2

بود که به رنگی که روشن )فاتح(   )رنگ روشن(«  فاتح»کلمۀ    یدنشن کلمه برگرفته از    ینا  کرد.ی م   یفتوص)غمگین(  
تعلق دارد که در زبان عربی در نقطۀ مقابل »مسدود«   «مفتوح  فتح»فعل    بهو کند  است و تیره )غامق( نیست اشاره می

به رنگ    «فاتحشود »کرده است کودک متوجه میکه به آن عادت    یبیترک  ین ا  یق از طر   یبترت  ینبه ا  ؛گیردمیقرار  
خواهد بود. چنین   «پس رنگ دیگر »سادد  ،از آنجا که عکس »مفتوح« در عربی »مسدود« است  کند وروشن اشاره می

  گفتننسخ   ی تفکر او براطرز  کودک و  گرفتن محتویات ذهنی  کاربهناشی از  بلکه    ،یستناستنتاجی، نتیجۀ یادگیری  
کنیم  مشاهده می مفتوح و مسدود ن بوده است. در اینجا ما ارتباطی میا ـدرست است کرده میکه تصور ی به آن صورتـ

یک واژه را در کودک آموزش داده نشده است که « در برابر »فاتح« شده است. در اینجا به ساددبردن »کار که موجب به
به وی یک قانون دستور زبانی یاد داده نشده است تا با استفاده از آن از واژگانی که    نیزبرابر واژۀ دیگر به کار ببرد و  

 ؛نکرده است  یدتقل  دیگری  کسهیچ  از  خصوص    یناو در اعالوه  به   ؛های واژگانی جدیدی مشتق کندسد، ترکیب شنامی
نشان   ینو ااست؛  از آن استفاده نکرده  کسی قبل از او  که هیچ به کار برده    ید جدمعنایی  را در    یدجدای  واژهاو  چرا که  

فکر  تدارد با    یازشناساندن ن  ی را که برا  ییهاعبارت  دهدیکه به او امکان مبرخوردار است    یشناختاز توانایی    او  دهدیم
روشن و او،  شناختی فطری  و  زبانی    یتقابل  ،دچار اشتباه شده است  یانکودک از نظر اطراف. اگرچه  کند  یبخود ترک
 است.بدیهی 

 . 29و  28ص  ،غریزۀ زبانی، استیون پینکرمراجعه شود به: . 3
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   محیط  و  تربیت، زبان   -4-1
یک غریزۀ    بلکهارتباط دارد؛    آن   به  هرچند،  نیست   تربیتآموزش و    محصول،  زبان  استعداد

والدینش صحبت    زبانه  ب   کودک  1دهد. می   صیقل  را   آن،  تربیت  و  محیط   که   استانسانی  
  نیست ا  معن   آن  به   این  ولی؛  شودمی مسلط    شودمی   تربیت   آن  در   که   محیطی  زبان به    و کند  می
  به چیزی که    بلکه؛  است  شده  متولددر آن    زبانی  قابلیت   که  است « همان عاملی  تربیت»  که

مربوط می   محیط به آموزشی  زبان  یک  و گسترش  توسعه    و   کودکوجوِد    در خصوص  شود 
  درکودک    که  است  کلیدستوری    قوانینچهارچوب    در  کودک  درتوسعۀ دستور زبان ذهنی  

شود به  یمد  متولزبان  عربی  ا جامعه   در  کهی  کودک  عنی؛ یداردش  خودی  انسانو غریزۀ    فطرت
کنند  صحبت می ی  فرانسو  زبانه ب کهی  طیمحدر    که  کسی و  گفت   خواهد  سخنی  عربزبان  

بیند به زبان فرانسه سخن خواهد گفت، و کودکانی هم هستند که در خانه با یک  آموزش می
کنند یا  ها ارتباط برقرار می زبانشوند در حالی که در مدرسه با دیگر زبان مشخص تربیت می 

دیگری می  زبان  و میدر مدرسه  بهتوانند هم آموزند  را  زبان  دو  مادری«  زمان  »زبان  عنوان 
 داشته باشند. 

می  قابلیت  زبانکنیم  بنابراین مالحظه  یک  اختصاص    انسانی   نفسبه    یعنی ـ   نفسانی ، 
گیرد و اگر  می  محیط   از  را واژگانش    و   خود دستوری    قوانین   که  است ی و غریزی  فطر   یا ـ  دارد

کردنش الزم  که صحبت   را   هاییعبارت   تواندمی واژگانی او را برطرف نکند هرکسی    نیازمحیط،  
د؛ به این  دهدهایی که انجام میگذاریو چه با نام  توصیفیصورت  به   چهگرداند ـمی را ـ پدید آوا

صورت  به   فرایند شوند، و این  می   تثبیت  و یابند  ظهور می  اشیا  هاینام   ،ترتیب با افزایش کاربرد 
 شود.انجام می  افراد  میان توافق  بدون  و خودیه خودب

  نفسیک خصوصیت    یا   استیا غریزی    فطری   زبان،  اگر  :شوددر اینجا سؤالی مطرح می 
  تا   آن  افتادنخیر أتبه علت    و  گویند؟نمی  سخن   تولد  زمان  در  کودکان  چرا   پس ،  است  انسانی


 . 93تا  90ص ،شناسی، رومان یاکوبسونرویکردهای اساسی در زبان. 1
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   چیست؟ـ بگویند   سخن بتوانند کودکان آنکه  از پیشـ   سال چند

 شود؟از چه زمانی آغاز می کودک   در   زبان - 4-2
شود که  انگیز مواجه می شگفتنخستین لحظات پس از تولد، کودک با جهانی عجیب و  

کرد شدن به آن قرار گرفته است. کودک از محیط امِن آرامی که از او مراقبت می در سرآغاز وارد
گرفتن در رحم، در این دنیا وابسته شده بود و مشتاق شناخت  شود، و نْفس با قرار گرفته می 

سوی میدانی که مشتاق  حم بهرسد که در آن، نفس از ر ای فرامیبیشتِر آن بوده است. لحظه 
شود؛ ولی این لحظه بعد از فشار زایمان، و درد عبور از گذرگاهی  است آن را بشناسد خارج می 

در حالی که    ، انگیز فرا رسیده استشدن به وضعیتی عجیب و شگفت تنگ و دردناک، و خارج 
است. کودک داند چه بر سرش آمده  داند در اطرافش چه خبر است یا نفس نمی کودک نمی 

پیچد و همراه در حالی که درد در دو پهلویش می   ، کندشروع به برقراری ارتباط با محیطش می
   ها انس و الفتی نداشته است.دهد که در دورۀ حاملگی با آنبا آن، وقایعی برایش رخ می

با  خارج می  مادر   رحم   از   کودک  بدنآنکه    از   بعد   دوم شوک     مجراهای به    هوا   ورودشود 
  شکم  عضالت همراه با آن،    و  سینه ۀ  قفس  و   شودمی متورم    ریه   ، رسداز راه می   کودک   تنفسی

   د. نکنمی حرکت  دیافراگمپردۀ  و

رسد، در  های کودک فرامیی و سریع با پیچیدن صداها در گوش ناگهانطور  به   سوم شوک  
ه  بودها به دور  شوک   این  از   رحم، پوشش    درها نداشته است. کودک  حالی که شناختی از آن

  سپس  شود.می  واردبه او    شنوایی  دستگاهطریق    ازشوک دیگری    اکنوناست، در حالی که  
به آن صورتی که قباًل گرم    محیطدیگر اکنون،  وگیرد قرار می   سرد هوایی  بادر تماس   او بدن

 ادامه نیز   طوالنی  بسیارکه دقایق    ناشناخته مسیرعبور از این    از  بعد  کودک  نیست.بود    آرامو  
 ، چه خواهد کرد؟یابدمی

دلهرۀ    و  ترس   تا گیرد  تمام قوای خود را به کار می  کودکـ  داناست وند  خدا و  به نظر بنده ـ 
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به این ترتیب شوکی    و  کشدمی   ریه  درون  به  را   هوا   قدرت   با   ؛ابراز کند  دهدمی   رخ  آنچه خود را از  
شود  اش خارج می سینه   ازه است  شد  وارد  که  طور   همان  هوا   کهافتد؛ چرا اتفاق می   ترترسناک 

و    رعب  دچار  بیشتراو را    هوا   خروج  با  همراهاو    صدای این مرتبه،    و  بترساند  را   او  دیگر  بار  تا
  آن  در  که   را هایی  هایی که بزرگی شوک ؛ گریه شودمی های او بلندتر  گریه   پس ند؛  کمیوحشت  

 دهد.می نشان کندمیشان لحظات احساس

 او  به   تا وجود دارد    راهی  چه   ؟ قرار دارد  کجا   بفهمد   و   شودآرام    کودک   تا   کنیممی   چه ما  
  و  فضلاز    کهای  و طاهر پاک گذاشته  پاک  ایعرصه   به  و   هستی  جهان  این  در   تو  بگوییم
  راست  گوش  در :اذانگیردمی آرام کودک ۀ سین آن، با   که است چیز  دو  .برخوردار است نعمت 

 او.  چپ گوش  در  اقامه و

هرکس فرزندی برایش  »است:    فرموده  روایت شده است: رسول خدا   از ابوعبدالله
گوش چپش اقامه بخواند، که این    شود باید در گوش راست او اذان نماز بگوید و در متولد می

 1« شده هستند.دو، پناهی در برابر شیطان رانده 

وقتی که  شود ـ ی که بعدًا انجام میامتحاندربارۀ    را ، نخستین گفتار  کودک   ترتیب  این   به
. به این  است  شنیدهـ  دهد  یاری  را   عقل  وظیفه،   انجام   برایش  بدن  و و ذهنش بالغ شود    عقل

را دربارۀ    خود   ترس  وه  گفت  را   خود   کلمات   نخستین شده است؛ او    شروع  کودک   زبان ترتیب  
  اگر  . با او سخن گفته شده است  وآرامش به او داده شده    وقرار دارد ابراز داشته،   آن  در   آنچه

  و بود،    بیهودههایش کاری عبث و  گوش   در   اقامه  و  اذاندرک و فهمی نداشت گفتن    کودک
کار  ها(  ایشان )صلوات خدا بر آن  طاهر طیب و    بیت اهل   واش  فرستاده   و وند  خدا   که   حاشا

 .است کرده  دریافت را ، پیام انسانی  سنفْ قطعًا و یقینًا   ولیبیهوده انجام دهند؛ 

یا غریزۀ    فطرت  یا   نفسخصوصیتی برای    معرفت،شویم شناخت و  متوجه می   ترتیب   این   به
  کودک . شودمی  ممتاز آن  با ـ  هیچ مخلوق دیگری  نه  وـ  ما ۀ گون طور خاص به   که است  انسانی


 . 13باب ، 17ص، 6ج  ،کافی، شیخ کلینی. 1
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آموزش و    و،  دارد   خود  با ـ  درست مثل یک فرد بالغ ـ   را شناخت و معرفت    که  حالی  در   آیدمی
  سبحان وند  خدا .  دهدمی  صیقل  را آن    ارکان،  یابد می  پرورش  آن  در  که  محیطی  و،  تربیت

ما   :فرمایدمی لاّ عا ما   وا اءا   آدا ْسما
ا
ما   و  (موخت بیا  آدم   به  را   هانام ۀ  هم  و)  1اْْل لاّ انا   عا ْنسا ا  اْْلِ ْم   ما   لا

ْم ی ُن و   (آموخت  او  به  دانستنمی  انسان  که  را   آنچه )  2ْعلا ْحماَٰ ما  *  الراّ لاّ   [خدای )]  3اْلُقْرآنا   عا
 . (یاد داد  را  قرآن *  رحمان

از ابزار و ادوات    یعنی از یک زبان کلی برخوردار است؛    که  حالی  در   آیدمی   دنیا   این   به   نفس،
است )نفس   نفسو خصوصیتی برای  صفتاین شناخت،  وبرخوردار است    معرفتشناخت و 

تالش کرده    شیرخوارشده است. طفل    متمایز همتا و  ، بی مخلوقاتاز دیگر    آن  با  که(  ناطقه 
کند،    را   بزرگان  کارهای   است آن  ابزاراز    زیرا ؛  تواندنمی   اودانیم  می   ولیتقلید  ادوات  ها و 

  حنجره   باید   و  بگوید  سخن  بتواند  کودک   تا  ند ن ک  رشد  باید اعضای گفتاری    .برخوردار نبوده است
  رشد   باید  و؛  دهدمی  گفتنسخن   امکان  کودک   به  که  جایی به    یعنیش پایین برود؛  خود  جای  به

  عرض م  در   باید، و در عین حال  شود  کاملطور مستمر  به   شیرخوار  عمرم  هجده  ماه  تا   مغز
 بشناسد.   را واژگانش  و هاترکیب   تا بگیرد قرارانسانی   زبان 

  و طور کلی،  به   معرفتکنند شناخت و  تأیید می   که   پرداخت  خواهیم مسائلی    به   ادامه   در
  ساختارماهیِت    و ،  است  انسانی  نفس  به  متعلق  انسانِی یک خصوصیت    خاص، طور    به   زبان 

تا نقش خود را به انجام    کندمی   کمک نْفس    به برد  بهره می   آن  از   انسان   بدن  که ی  بیولوژیک 
    .پشت سر بگذارد  جهان این در را  امتحان بدن، این  طریق از وبرساند 


 .31 ،بقره. 1
 .5 ،علق. 2
 . 2و  1 ،الرحمن. 3
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 شرایط و عامل زمانی  ...  جدید زبان   پیدایش -4-3
  آغاز از واقعیت سر  تا است بودهو تحقیق   بحث موضوع  زبان   پیدایشها مسئلۀ برای مدت 

گاهی حاصل شود    هایحلقه   نخسین  تشکیل شکل گرفت    اصطالحات  چگونه  اینکه   وگفتار آ
و  ای است که حلله ئمس  این .  شد  مشخص  کلمات   ی امعن   چگونه  یا   دشوار کردنش سخت 

زبانی در کار نبود که ما بتوانیم در آثار آن دوره چیزی پیدا کنیم که  سنگ،  ت؛ زیرا در عصر  اس
  مورد نیاز   موضوع کمک کند؛ همچنین دستیابی به عامل زماِن به ما برای درک و فهم این  

و    سخت ،  آغازینۀ  نقط  دقیقکردن  ی مشخص دشوار دلیل  به ی توسعۀ سرآغازهای زبان  برا 
به این  ـ   انسان  بدن  در   زبان  با   مرتبطی  بیولوژیک   هایاندام که بیشتر اعضا و  ؛ چرا استدشوار  

  که ـ اعضایی هستند شدن هستند دلیل که عمدتًا ساختارهای عضوی قابل تحلیل و متالشی 
بر جای    آثاری  با استناد به آن  د نگذار نمیاز خود  اندامتا بتوان  این  را  ها چگونگی تکامل  ها 

  مغز  حجم شود که بتوان از آن بهره جست، مگر  بنابراین چیز زیادی پیدا نمی   ؛نتیجه گرفت 
،  عالوه؛ به است  محاسبه   قابل ،  جمجمه  در  مغز ۀ مخصوص  حفر   حجمۀ  محاسب  طریق  از  که

  انسان  بدن   تکامل  دقیق ۀ مطالعۀ  اجاز   که مقیاسی نیست    دردر دسترس،    های فسیل میزان  
تالش    علم   کهوجود دارد    بسیاری   های شکاف   بلکه؛  بدهد«  موهاوه»  تکامل ۀ  دور در طول    را 

   . پوشش دهد تکاملسیستم کلی   به   مستند علمِی   هایفرضیه  با را ها آن استکرده 

  در   که   تاریخی   حوادث  برخی مطالعۀ    طریق   از اند  سعی کرده   فعلی  متخصصانای از  عده
  است  داده  رخ اندـ  برخوردار نبوده   مشترکی  زباناز    آن  افراد  کهجوامع انسانی ـ   در   نزدیک   زمان

  در  مشخص  خصوصیتی گیری شکل به   حالت این  چگونه  اینکه و ، دهند  ارائه منطقی نتایجی
  کهـ   انسانی  هایجامعه   در  افراد  رفتار مطالعۀ چگونگی    .ه استشد  منجر  خاص  زبانی یا زبان

ـ در طول  کردند، بلکه از چندین زبان برخوردار بودند ها افراد با یک زبان صحبت نمیدر آن 
در حالی  یکدیگر ـ   بای  ارتباطۀ  وسیل  ایجاد  برایها  توسط آن   جدید  لغوی  هایترکیب  دادنشکل

می  صحبت  خاصی  زبان  به  هرکدام  و  نبودند  برخوردار  مشترکی  زبان  از  همگی  کردندـ  که 
این زمینه،   پذیرفت. در  ۀ زبان« نقل  غریزخود »  کتاب   در»استیون پینکر«    پروفسورصورت 
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 کند:می

  مردم کنیم  مشاهده می  آن  در رسند؛ وضعیتی که  های نخستین از راه می»ابتدا حالت
شوند  شمرده می  جهان  تاریخ  در  رخدادها  انگیزترینغم  از  کهی  حالتاز دو    را  زبانچگونه  

رده    تجارتاند از  کنند؛ این دو حالت عبارتخلق می کردن  وادار  و،  اطلس  انوس یاق از طریق  با
و توتون، بردگان  به بیگاری در جنوب اقیانوس آرام. برخی از مالکان مزارع پنبه، شکر، قهوه  

  برخی   .کردندکردند با یکدیگر مخلوط میهای مختلفی صحبت میو کارگرانی را که با زبان
 کارگرانشدن  به مخلوط  ولی،  دادندمی  ترجیح   را مشخص    نژادهای  برخی   کارفرمایان  این   از

  . نبود   پذیر طور کامل امکاندادن بهاین ترجیح  زمان،   آن  در  زیرا داند؛  با یکدیگر رضایت می
شدند برای انجام  کردند ناگزیر میمختلف صحبت می  های زبان  با   که  کارگران  این  وقتی

،  بفهمند   را  یکدیگر  زبان  ند ت توانسنمی  ولیکارهای مشخص با یکدیگر ارتباط برقرار کنند  
را  رگه دو»  زبان  نامبهی  موقت  زبان  نوعیها  آن ،  دورگه های  زبان.  کردندمی  ابداع ها« 

  گرفته استعاره    به  مزارع  مالکان  یا  استعمارگران  زبان  از  که  بودپراکنده    کلمات  ازای  مجموعه
پیاده  و  شدمی یکسانی  دستورِی  یا  ترتیبی  سیستم  مبنای  نمیبر  قواعد  سازی  مگر  شد، 

  به ها  سال با گذر  بعداً   و ،  مشترک   زبان، تبدیل به  رگه  دو  زبان   گاهی  . دستوری بسیار اندک 
 . شدمیی تبدیل  تر پیچیده تدریجزبان 

در زبان است    بیکرتون،  ک شناس  کرده  استدالل    بسیاری   در  رگه  دو  زباِن   کهچنین 
این    دارد  نیاز که    چیزیتنها    و،  شود  تبدیل   پیچیده  زبانی  به  جهش، یک    با   تواند میاوقات  

  زبان   معرض در،  آموزندمی  را  خود  مادری زبان  که  سنی در  کودکان  از  ایمجموعهاست که  
  که  زمانی؛  است  پیوسته  وقوع  بهاین کار    گویدمی  بیکرتون کهگونه  آن  و؛  بگیرند قرار  رگه  دو

  زبان ها را بر عهده داشت از  که مسئولیت آن  کارگری  و  شدند می  جدا   خود  والدین  از  کودکان
  کلمات ای از وعهدادند به اینکه مجم رضایت نمی کودکان که همین وبرخوردار بود،  رگه دو

وجود نداشت    زبان  این  در  که  کردندمی  وارد  رادستوری    پیچیدگینوعی    کنند  تولید  را  پراکنده
گفتارِی    که  بود  چیزیهمان    این  و زبان  این  کرد می  ایجاد  جدیدیک    از   که  زبانی. 

ی"  تولید   زبان"  شدمی  ایجادها  آن  نخستین  زبان  به  کودکان  توسط  رگه  دو  زبان  شدندگرگون
ی که وی در مانند بی  تاریخی  شرایط  ازای این ادعا،  بر   بیکرتون  اصلی  دلیل  .شودنامیده می
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شده   ناشی  داشته،  وجود.  استاختیار    استفاده  بردگان  از   که  مزارعیبودن  گسترده  با 
  لغت   خلق  از  حالتیقرار داشتند،    تولیدی  هایزبان  بیشتر  ظهورپشت پردۀ    در  وکردند  می

مطالعۀ عوامل اصلی   امکان  ما  به  که  است  شده  ظاهر  ماه  ب  نزدیک  زمانیۀ  دور   در  مولد
  شکر  کشت در  بزرگی شکوفایی قرن،  این  شروع  از. اندکی قبل دهد می  را زبان  در گذارتأثیر 

شد    داد   رخ  هاوایی  جزایر  در باعث    رو ایناز؛  نکنند  برآورده  را  کار   نیازبومی    کارگران که 
این شرایط    پورتوریکو  و  فیلیپین،  پرتغال ،  کره،  ژاپن،  چین  از  کارگرانی استخدام شدند که 

  دادند توسعه    را  زبان  این  کهی  مهاجر   کارگراِن  بیشتر.  شد  رگه  دو  زبان  ایجادباعث    سرعتبه
شایان   ودر قید حیات بودند ...    کردمی  مصاحبهها  آن  با  هفتادۀ  ده  در  بیکرتون  که  زمانی  در

که   است    فرزندان   از  گذشته  قرن  نود ۀ  ده  در  هاوایی   در  که  کودکانی  از  آینده  نسل ذکر 
  متفاوت   صورتی  بادر نهایت گفتاری    شدند  ایجاد  بودنده  رگ   دو  زبان  معرض  در  که  کشاورزانی

  محصوالت   از اغلب اوقات    درشده  تولید  زباندستور    اگر   بیکرتونبه نظر    و...    کردند  پیدا 
  ، دستور زبان  این  پسنشان نبوده است،  پدراۀ  پیچید  زبانتأثیر    تحت  وبوده    انکودکذهن  

 1دستور زبان غریزِی ذهن است.«  فرایندمشاهدۀ    برای مهمیۀ  پنجر همانند  

،  کنیم  نگاه   امروز   تا  محمد   بعثت  زمان   از   عربی  زبان  تکامل  به  اگر  دیگر  سوی  از
  نیست  پذیرفته  هرگز؛ تا آنجا که  است  شده  دگرگون  آوریحیرت  شکلبه   عربی  زبانبینیم  می

  بینعنوان زبان نوین رایج  به   قریش،  زباندر حال حاضر یا حتی در زمان صدها سال قبل،  
  توسعه را    محلی  هایزبان ـ  هاامت   دیگرهمانند  ها ـ عرب   ،در نظر گرفته شود؛ عالوه بر آن  افراد

  متفاوت قدر  ها با بعضی دیگر آن بعضی از آن   ه کشوند  که لهجه یا گویش نامیده می  ندا هداد
  تواند می  یمنی یک    نه   کند. می  دشوار را    مختلفکشورهای    از تفاهم میان اعراب    که هستند  

  بدون ها  آن  و ،  کند   درک   را   عراقید گویش  توانمییک مغربی    نه   و   بفهمد  را گویش مراکشی  
  بتواند تا    باشد   فصیح   عربی  زبان نمایانگر    معقول،ای  اندازه   به  که   واسط  حد   زبانیک    بهمراجعه  

 نظر داشته باشند. یکدیگر تبادل با  توانند نمی  کند پذیر امکان را ها فهم متقابل را میان آن 

هیچ  می  فصیح   عربی  را   آن  امروز   که   عربی  زباناین    نکنیم   فراموش عالوه  به  نامیم، 
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  بسیار ات دستوری، ترکیب  و هاعبارت  در  تفاوت، و  ندارد اسالم صدر  در  قریش   زبان  با ارتباطی
اینجا    .است  زیاد  در  ایناشاره مایلم  به  باشم  داشته    وقتی  هااموی   زمان  دراعراب    که ای 
  زبان   در ای  رگه   دو هرچیز    ازوضع کنند تالش کردند    عربی  زبان   برای   قوانینی   خواستندمی

  وبود    تکاملتغییر و    حال  در دمان،  با اختالط با دیگر مر   زبان،دوری کنند؛ زیرا    خود   عربِی 
بیگانه به    هایامت   از  بسیاری   شد باعث    اموی  فتوحات گرفت. گسترش  می  قرار تأثیر    تحت 

  خودۀ  نوببه   این   . شود  آمیخته   عربی   فرهنگ   با ها  آن  فرهنگ   و   شوند   وارد   امیهبنیحکومت  
تا آنجا که منجر شد به اینکه مسئولین، با تکیه بر    ؛گذاشتمی   عربی  زبان  دری  واضحتأثیر  

و باید به یاد داشته    1ن دوم رایج بود قوانین زبان عربی را وضع کنند؛ زبان عربی که تا نیمۀ قر 
باشیم دربارۀ همین زمانی که برگزیده شد تا زبان در آن بازۀ زمانی، خالص و عاری از اختالط  

گرفته شود، خوِد همان زبان نیز نسبت به صد سال قبل از آن تاریخ  نظر    رگه در   و واژگان دو
ای وجود خواهد داشت و  یا صدها سال قبل از آن، زبانی خواهد بود که در آن خاصیت دو رگه

های بیگانه بسیاری از واژگان بیگانه در آن وارد شده است. به این  در نتیجۀ اختالط با زبان 
نمی  حل  مسئله،  چ ترتیب  و  میشود  شمرده  اصیل  زبانی  زمان،  یک  در  که  در  یزی  شود، 

 شود. های قبلی، دو رگه محسوب میحقیقت نسبت به قرن 

قرار دارد،    ما  روی   پیش  که   عربی  کشورهای  در   های محلی بر این اساس و با توجه به زبان 
یک   پیدایش   یا،  زبانی دگرگونتغییر و   برای یا ی، عربهای گیری گویشالزم برای شکل  زمان
  این   درـ   قدیمیۀ  جامع  از  آن  شدنجدا   و  جدید  هایجامعه  تشکیلۀ  نتیج   در  دیگر  زبان  اززبان  
و حتی اگر شرایط   رودنمی  فراتر سال صد چنددر بدترین حالت از  یا  سال صدیک  ازـ ما  مثال

خواهد    این  از   کمتر  بسیار  جدید   زبان  پیدایش برای  نیاز   موردۀ زمانی دور مناسب فراهم باشد، 
  زبانشاهد هستیم. زبان استرالیایی، یک    استرالیایی   زبان  در ما    که  است  چیزی  این  وبود،  

  قرن   پایان  در  استرالیاۀ  قار   به  انگلیسیمهاجران    نخستین  ورود  زمان  ازکه    است  انگلیسی
ای  انگلیسی  زبان از    هااسترالیاییتغییر پیدا کرد. در حال حاضر    و   شد  ایجاد  میالدی   هجدهم 


 . 81تا  50ص  ،در زبان، دکتر محمد حسن حسن جبلاستدالل به شعر . 1
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یی که به همراه مهاجران به استرالیا آمد، تفاوت دارد؛ هم در  بریتانیا  انگلیسیبا    که برخوردارند  
ۀ  متحد  ایاالت   زبانبه    اگرواژگان، هم در ترکیبات دستوری و هم در چگونگی نوشتن واژگان.  

نمی  ، وضعیت  کنیم   نگاه نیز    آمریکا چندانی  گذشت    . کندتفاوت    زبان   ن اکنو،  قرن  پنج با 
با خود آوردند   اولیه مهاجران که ای انگلیسی زبان توجهی با  شکل قابل به  آمریکایی،  انگلیسِی 

قواعد    برخی  در   حتی های کاماًل متفاوتی  تفاوت بسیاری دارد؛ تا آنجا که این دو زبان، زبان 
 صورتبه مثال    دوهر    در تغییرات    این   هستند. مفردات    و   هاعبارت   نوشتن   روش   و  اساسی

گاه  و  خوده خودب   کامالً  هیچ    هاآمریکایی   .اندهداد  رخ   بشری غرض    و  قصدهیچ    بدون  و  ناخودآ
ریزی  ، طرح جدید  زبان   ایجاد  یا یی،  بریتانیا  انگلیسی  زبان شاکلۀ    از   شدندور   برایای  نقشه

  کندمی بازگو    ما   برایوضعیت    این   ولیچنین کاری انجام ندادند؛    هم  هااسترالیایی   و   نکردند
  پیدایش  به  منجر   کوتاه، اِی  چند دهه   زمانی ۀ دور یک   چگونه ویابد  می   تکامل   زبان  چگونه که  
   شود.می مادری  زبان از  جدیدی زبان

   نیکاراگوئه ۀ اشار  زبان  - 4-3-1

ـ مالحظه  فردمنحصربه چه بسا ـ   مثالی درتوانیم می کامل صورتبه   را  زبان  تکاملمسئلۀ 
یک زبان، درست    و   شد  ایجاد  نیکاراگوئه   در ناشنوا    کودکانمیان    که ۀ ناشنواها  اشار   زبان کنیم؛  

از آنجا که استفاده از گفتار برای افراد ناشنوا دشوار است، در    و های گفتاری است  مثل زبان 
  و  مغز برای آن، گرفتنکار بهنظر  از ولیشود؛ این زبان از الگوها و عالئم دیداری استفاده می

  فقط   تفاوت، هیچ تفاوتی با زبان گفتاری ندارد؛ و    انسانی،   شناختی توانایِی    و  عصبی سیستم  
های متعددی برای  ها به طرف مقابل است. زبان آن انتقال   وچگونگی شکل بیان مفاهیم   در 

دارند   وجود    بهـ   هازبان   این تمامِی    واند  یافته توسعه    جهان   مختلف نقاط    در  کهناشنوایان 
شدهاشاره  زبان   نخستین   از ـ  نیکاراگوئه   زبان  استثنای  برگرفته    در   قبل   قرن  چند   که اند  ای 

   . گسترش یافت زمین مناطق  دیگر  به  آنجا  از و شد  وضع فرانسه

  آنشناس  زبان  متخصصان  که  است  مثالی،  داد  رخ  نیکاراگوئه  در  کهها  این حالت  از  یکی
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  از   قبل  دانند.می   صفر  از  کامل  صورتبه  زبان تکاملتوسعه و    در   انسان  توانایی ای  بر   دلیلی  را 
  دیگر  و  خاص  درمانی  مراکز،  مدارس   در  اندک ی  فرصت  نیکاراگوئه  در  گذشته  قرن هفتادِ ۀ  ده

در عین    و کردن افراد ناشنوا با یکدیگر به وجود آمد  پیدا ارتباط   برای رسیدگی به ناشنواها،    مراکز
  رفتارهای   ازهیچ شکلی    و آموزش افراد ناشنوا وجود نداشت    برایای  مدرسه   ا یحال سیستم  

تا آن   اجتماعی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.  نیز وجود نداشت    1977  سال  درها هرازگاهی 
  در   که آنجا    تا به کار خود ادامه داد؛    و   شد   سیس أتاشارۀ ناشنواها    زبان   آموزش ۀ  مدرس  اولین
مجتمع    ترتیب   این   بهو    1رسید  آموزدانش   400  به  مدرسه  اینحاضر در    افراد  تعداد   1979  سال

با یکدیگر    روزانه ها  آن  آن،  در طوری که  ؛ به گرفت  شکلناشنوا    کودکان  برای   خوبی  آموزشی
  . شدندبا یکدیگر آشنا می  و  کردندمی   شرکتهای درس  کالس  و  بازیهای  زمین  در  و،  دیدار

و به این ترتیب    شدندمی   اضافه  مدرسه  این  به  جدیدی  کودکان،  جدید  درسی   فصل  هر شروع    با
 آموزان ایجاد شد. دانش  سن  اختالفتفاوت محسوسی در 

این   لب   موزانآدانش  آموزش   بر   مدرسه، رویکرد  دانش برای  بود؛  متمرکز  آموزان خوانی 
  نهایی   هدف  وگفتند، شنیدند و سخن می می  طبیعیصورت بیشترشان به  والدین ناشنوایی که 

ارتباط برقرار    خود  هایخانواده  با  تا  شود  فراهمناشنوا    آموزاندانش   برایابزاری    که  بود  آن
  بسیار   آموزش،  سطح  و  نگرفتند  یاد  را خوانی  لب   کودکان  و  نبودآمیز  یت موفق  تجربهاین    .کنند

  بودن یکدیگر    کنار   در  که  بود در محاسبات منظور نشده بود این    که   چیزی  ولی  2؛ بود  محدود
  شد منجر    مدرسه،راِه رفتن به    در  یا  بازیهای  زمین   دریکدیگر    با ها  تعامل آن   و  کودکاناین  

ها اختصاص داشت  طور کامل به خوِد آن به   که ۀ مخصوصی  اشار   زبانۀ  وسیلبه ها  به اینکه آن 
ها آموزش نداده بود، راهی برای برقراری  ی ارتباط با آن را به آن کسی اصول یا چگونگ و هیچ 

   ارتباط با یکدیگر ایجاد کنند.

بعد از آنکه ادارۀ مدیریت و کارشناسان زبان مطلع شدند و تحقیقاتی برای چگونگی وضع  


 . 324و  323ص ، Senghas and Coppola M, Children creating languageمراجعه شود به: . 1
 .324ص ، Senghas and Coppola M, Children creating languageمراجعه شود به: . 2
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تر  جدید  کودکانزان صورت پذیرفت، روشن شد  آموه توسط این دانش بردن زبان اشار کارو به 
  درس  که  کودکانی  .فتندگمی سخن دیگر افراد بالغ ناشنوا  یا  ترمسن  افراد از  متفاوت روشی  به

  از   قبل  کهـ  خود  گذشتگان میان  در  اشارهپیدایش زبان   از  بعد  یعنی  1983  سال  از  بعد   را   خود
طوری  بیشتر توسعه داده بودند؛ به   را ـ آغاز کرده بودند آن زبان  بودند   آمده  مدرسه  به  1983  سال

مطالب بیشتری را منتقل    سادهی  حرکات  با   وصورت مختصرتر بیان،  که منظورهای خود را به 
به    و  بودشده    ترروانتر و  ساده   اشاره  زبان   با ها  آن  گفتنسخن   یعنیکردند؛  می   زبان نسبت 

ت به زبانی منتهی شد  در نهای  تا،  داشت   برتریها وجود داشت  ی ورود آن ابتدا   در  کهی  ا اشاره
 1ها وجود نداشت.که در زمان تولد آن

به این ترتیب زبان اشارۀ نیکاراگوئه متولد شد و با اختالط نسل اول از ناشنواها با یکدیگر  
گرد آمده    1977ساالن خود جدا شده و در نخستین مدرسه در سال  طور کامل از هم که به 

به  و  یابند،  دست  ناشنوا  جامعۀ  یک  به  بار  نخستین  برای  تا  آنبودند  افراد  دنبال  توسط  ها 
های پس از آن به این مدرسه ملحق شدند، توسعه و تکامل یافت.  ناشنوای دیگری که در سال 

گوئه  این اختالط در عرض کمتر از دو دهه و نیم به تولد زبان جدیدی که زبان اشارۀ نیکارا 
  گفتندمی  سخن   زبان  منجر گردید. بسیاری از افراد ناشنوا در نیکاراگوئه که با ایننامیده شد  

ها  عنوان یک زبان مادری برای آنبه   رواین از ؛  دآوردندست  ی به  دیرتر های  زمان   در   را   زبان   این
  آموختند   یادگیری   سنین   نخستین  در   را   زبان این    بعدی   های نسل   که   حالی   در   ؛ شدشمرده نمی 

  تکامل   وگذشته توسعه    ازها آن را بیش آن  و   شودها  آن   مادری  زبان به این ترتیب تبدیل به  تا
  2بدهند. 


 .328ص ، Senghas and Coppola M, Children creating languageمراجعه شود به: . 1
 . 375تا  373ص ، Senghas and Newport, When learners surpass their modelsبه: مراجعه شود . 2
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   کودک  یک فقط توسط  تولیدی زبان  ظهور  -4-3-2

  کودک  یک  فقط  طریق از  تولیدی  زبانیک  ظهور دربارۀ  کنیممی  بیان اینجا  در که مثالی
زبان   گوید.می  سخن متخصصان  از  روانبسیاری  و  بررسیپزشکان،  شناس  و  های  تحقیق 

دانشگاه »ایلینوی« آمریکا    شناس زبان . پژوهشگر و  اندروی این موضوع انجام داده  فراوانی
سینگلتون روان  «Jenny Singelton:  »ِجنی  در  او  متخصص  همکار  دانشگاه  و  از  شناسی 

نیوپورت »الیسا  آمریکا  عنوان    « Elissa Newport:  »روچستر«  با  خود  تحقیقاتی  مقالۀ  در 
می »چه پیشی  خود  الگوهای  از  یادگیرندگان   When learners surpass their:  گیرندوقت 

models»   و نتایج    تحقیق اند و بنده در اینجا تالش خواهم کرد به جزئیات این  به آن اشاره کرده
   آمده بپردازم.دستبه 

نام مستعار »سایمون« اطالق کرده است    کهناشنوا    کودکیدربارۀ    پژوهشاین   به وی 
  آشنا دیگر تر با یک ؛ پدر و مادری که پیش آمد دنیا  بهناشنوا  والدین  از سایمون 1گوید. سخن می

شده، با یکدیگر ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده بودند. این زوج در دوران جوانی از شانس  
  اشاره  زبان   که   را   فرصتاین    ترتیب   این   به   و کمی برای یادگیری زبان اشاره برخوردار بودند  

  اولیه  سنین   در ، باید  زبانزیرا    2داده بودند؛   دست  از  بیاید   حساب  بهها  آن  مادری   زبان عنوان  به 
هرقدر هم که فرد فرصت یادگیری    وگرنه انجام شود؛    مهارت  با بتواند    تکلم   تا  3شود   گرفته   یاد 

باشد،   اشتباه خواهسخن   و ،  ضعیف  زباْن داشته  و  از خطا  کنده  آ این حقیقت،  گفتن  بود.  د 
د باشد؛ چه  خواهمی  توان آن را نادیده گرفت، حال ماهیت زبان هرچهواقعیتی است که نمی 

نظر دارند و سنین اولیه  شناسان بر این واقعت اتفاقن زبان گفتاری باشد و چه زبان اشاره. زبا
اند که زبان مادری  ـ به عنوان سنینی مشخص کرده در زیر، مراجعه کنید   1-4به شکل  عمر را ـ 


 . 377ص ، Senghas and Newport, When learners surpass their modelsمراجعه شود به: . 1
 . 377ص ، Senghas and Newport, When learners surpass their modelsمراجعه شود به: . 2
 . 88ص  ،شناسی، رومان یاکوبسونرویکردهای اساسی در زبان مراجعه شود به:. 3
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می  آن شکل  در  مها  1گیردکودک  و  توانایی  از  کودک  نشود  حاصل  چیزی  چنین  اگر  رت  و 
  مادری   زبان عنوان  ( به گیردمی   یاد   اولیه   سنین   از  بعد  که  زبانی  گفتن با یک زبان )یعنی سخن 

  در   و  مادری  زبانعنوان  به  را   زبان  همان  که  دیگرانی  باوی    گفتنسخن   وبرخوردار نخواهد بود  
گفتن با آن،  مهارت زبانی و سخن   2خواهد بود.   متفاوت  ندا هآورد  دست  بهخود    عمرۀ  اولی  سنین
  این شدن  سپری   از   بعد   ولیای است که از یک شخص تا شخص دیگر متفاوت است؛  مسئله

مانع    دانیممی   که  طور  همان  و، دشوار خواهد بود؛  مادری   زبانعنوان  تسلط بر زبان به   هاسال 
به   در   گفتنسخن  اساس  هیچ ناشنواها  و  پایه  همان    شناختیوجه  از  ناشنوا  فرد  یک  ندارد؛ 

ها از نقص بیان آوایی رنج  آن  ولیسالم دارد؛    انسانیک    کهای برخوردار است  شناختی توانایی  
 شنوند. ، صداها را نمی شنوایی عصبی دستگاه ۀ اختالل نتیج  درها برند؛ چرا که آنمی

   
 3ن و توانایی کودک برای یادگیری زبان : رابطه بین س1- 4شکل 

افتد این است که والدین، وضعیت فرزند ناشنوای خود  عالوه، چیزی که بسیار اتفاق میبه 
ناشنوا فرصت    کودکان   از  برخی شود  این باعث می   و توانند تشخیص بدهند  ها نمیرا تا مدت 


 . 4ص  ، Kuhl P, Brain Mechanisms in Early language Acquisitionمراجعه شود به: . 1
 . 323ص ، ”Kegl et al, “Creation through contactمراجعه شود به: . 2
 . 24ص ، Kuhl P, Brain Mechanisms in Early Language Acquisitionمراجعه شود به: . 3
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  ایناز دست بدهند.    پایین   سنین  دررا    متخصص   پزشکان  به مراجعه    یا   اشاره   زبان  یادگیری 
از  وضعی بعد  دیرتر  زمانی  در  شد  باعث  و  آمد  پیش  »سایمون«  والدین  برای  که  بود  تی 
،  دری زبان اشاره را یاد بگیرند؛ در حالی که چنین سنی برای یادگیری زبان ما  گیسالپانزده 

؛  گیرد ب  ورت ص  یادگیری   مناسبیحدود    تا شود که  از آن نمی   مانع   ولیشود،  دیر محسوب می 
ی  آموزش  الگوهای   وناشنواها    زبان   دشواری دلیل  به .  باشدی همراه  دشوار با    یادگیری   هرچند

ابتدا   نبود  دلیلبهـ   آن همان  از  ارتباط  برقراری  روش  برای  هنگام،  دیر   یادگیریـ  آموزش 
هرقدر هم که فرد یادگیرنده    یعنیدنبال خواهد داشت؛    زبانی را به   ت ااشتباه  از  پر گفتن  سخن 

 1شد. نخواهدیا درست  هماهنگ  زبان،تالش و کوشش به خرج دهد  

 

الص  گفتاری خ   اشتباهات  ازنخواهد توانست   گیردمی  یاد   را   زباندیرهنگام    کهای  گوینده 
ترکیب سایمون،  والدین  دربارۀ وضعیت  و  به    شود  که  اشاره می جمالتی  دارای  زبان  گفتند 

البته    آورمی هایی را از زبان گفتاری مجهت تقریب ذهن، مثال اشتباهاتی بود. بنده به    از که 
داشتن این نکته که با توجه به وجود اختالف میان این دو حالت  نظردر   با ،  نیست   اشاره   زبان 

   : برخوردار نیستند کافی دقتاز  هامثال ]زبان گفتاری و زبان اشاره[ این  
 جملۀ درست با ترکیب منظم  رساند ای که معنا را با ترکیب نامنظم میجمله

 آموز از صبح زود به مدرسه رفته است دانش آموز به آنجا رفت، از صبح زود رفته استمدرسه، دانش
بور از خیابان  مناطق مخصوص عبور، مناطقی امن برای ع کشی شده، عبور امنعبور از خیابان، جاهای خط

 هستند 
شود، تو را آید، من هستم، کار من تمام میعصر می

 بینم می
 بعد از پایان کارم، عصر تو را خواهم دید 

از    اینجا   در   اشتباهات  روش    بلکه؛  نیسترایج    زبان   با   مخالفتناشی  و  راه  گوینده، 
  جدول   راست  سمت  در  که  الگویی  ازمرتبه    یک  برد.نمی   کار  بها  معن  رساندنبرای    را ی  مشخص 

گوینده، الگو و    پس قرار دارد؛    چپ سمت    درالگویی که    از  دیگر  بار   وکند  قرار دارد استفاده می
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نمی  دنبال  را  مشخصی  الگوی    ؛ کندسبک  با  کلماتی  معنا،  رساندن  برای  تالش  در  بلکه 
قالب    یک  در بیش از  شود جمله را کند؛ بنابراین گوینده ناچار می تصادفی و نامنظم ایراد می

   .منتقل نماید را ا  معن تا تکرار کند  

مبتدا آورده    صورتبه   مقابل  متن   در و    شده  برداشته   جمله   از   مفعول ۀ نخست،  جمل  در   مثالً 
  مدرسه ۀ  کلمدربارۀ    شدهوارد  معنی  تااند  آمده ه  فعلیصورت  ه به جمل  دو؛ به این ترتیب  استشده  

  ترکیبی عنوان  به   هاجمله ۀ  پراکند  ترکیب   و  تعبیر   در   روش  این   . برساند   کالم   ابتدای   در   را 
به صورتی    جر   حرف   و   فعل   و   فاعل   ترتیب ،  جمله  ترکیب   بار   هر  در   و   شودمی شناخته    هماهنگ نا

  تخمینی  های روش   از   گویندمی  سخن   گونهاین   که   کسانی  برساند.   را   معنی  تا   آیدمی  متفاوت
  هم   سر  درستی  هایجمله   چگونه   دانندنمی ها  آن  زیرا ؛  کنند می  استفاده  معنی  رساندن  برای
بود که وقتی سایمون زبان را از والدینش آموخت برایش اتفاق    چیزی همان  دقیقاً   این  و،  کنند

 افتاد. 

بیان جمله برای رساندن معنا مواجه  سایمون در هر مرتبه در معرض روش متفاوتی در 
والدیِن سایمون با الگوی ترتیبِی درستی با    (نبود   تعداداین موارد کمالبته  که  )شد. گاهی  می

ها در ادای زبان اشاره،  در نتیجۀ کوتاهی آن  اقعگفتند؛ ولی در بیشتر مو سایمون سخن می 
دادند. وقتی فرصتی فراهم شد و والدین، سایمون  میحس سازگاری و هماهنگی را از دست  

پژوهش بود بردند، وی متوجه وضعیت  را نزد متخصص یعنی »سینگلتون« که صاحب این  
سایمون شد و شروع به بررسی زبانی که سایمون یاد گرفته بود و نیز زبان والدینش کرد. پروژۀ  

  ای طراحی شد که زمان الزم را برای مطالعۀ یادگیری زبان سایمون از والدینی گونهمطالعاتی به 
یادگیری زبان ادامه    که مهارت کافی نداشتند شامل شود؛ یعنی  از زبان دو رگه. در  مادری 

برنامۀ پژوهشی توسعه یافت تا حاالت دیگری را هم در جامعۀ زبان اشاره در بر بگیرد تا بتواند  
توسط یک   زبان مادری  یادگیری  بود که  نادری  از جمله موارد  این  انجام شود؛ زیرا  مقایسه 

شود؛ صرفًا به  دین انجام میکودک از زبان دو رگه در فضایی محدود یعنی فقط از طریق وال
  سودی  او  برایۀ غیرناشنوا  جامع  با و اختالط وی    ستاده که این کودک، ناشنوا این دلیل س
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  در ها  آن  که   حالی  در ؛  آموزدمی ش  خود  والدین از طریق    فقط  سایمون ی  حالتچنین    در   ندارد.
.  گویندمی  سخن  الگو  بدون  وگون  همنا  روشی  با  اشاره  زبان  یادگیری  در  شانکوتاهی ۀ  نتیج
   . دست یافت انتظاردور از  نتایجی به طور کلی به  پژوهش این 

  در   را ی  مشخص نظم    و  گویدمی   سخندرست    روشی  با  سایمون   شد   روشندر این تحقیق  
ها توسط  جمله   ترکیب ،  کندمی   پیروی  معین   الگویی  ازدر گفتار    و  بردمی   کار   به  خودگفتن  سخن 

مشابه کاری  های تصادفی ـ شود، در حالی که ترکیب جا نمی ها جابه جمله او یکسان است و با 
می  انجام  والدینش  میدادند که  متفاوت  مرتبه  هر  در  والدینش  ـ  با  پیوسته  سایمون  شود. 

طور مرتب در معرض الگوهای درست و تصادفی قرار  کرد و از طریق زبان اشاره به صحبت می 
ها در زبان سایمون به کناری  که الگوهای تصادفی جمله   گرفت و آنچه حاصل شد این بودمی

  الگوی  با و ناهماهنگ   تصادفی هایکیب های درست باقی ماندند. تر نهاده شد و فقط ترکیب 
آید و به این ترتیب الگوی  می   متفاوتی   ترکیب  با  جمله، مرتبه،    هر  در  بلکه ؛  دنآینمی ی  مشخص 
شود،  می  تکرارگفتار والدین    در  وقتی  درست  هایترکیب   که  حالی  درشود؛  ی یافت نمیمشخص 

دارد    درست  الگوی ی شبیه  الگویدر هر مرتبه   بر    کهقبلی  قبل  روز  یا یک  قبل  یک ساعت 
گاه  به   ترتیب   این   به عرضه شده بود؛    سایمون    از   سایمون  ،ۀ قبلی نقش  بدون  یاصورت ناخودآ

  ترکیبیتوان گفت  می   یادرست،    ترکیبی  با  خود  به   مخصوص  زبانی  والدینش ان  سخن  میان
 1.است کرده  انتخاب را  مشخص

اینکه    و   دهدمی  نشان شخص    یک   طریق   از  را   تولیدی   زبان  ایجاد روشنی،  به   ،پژوهش  این
تولید  جدید   زبان ،  آن  از   کهاست    خامیۀ  مادصرفًا    خانواده  زبان تحقیق    2.شودمی ی  این 

ی  خامۀ  ماد  بر تکیه    با   و  3زبانبرای تشکیل قوانین    کودک یک    چگونه دهد  روشنی نشان می به 
  . درست از شایستگی الزم برخوردار است  ساختاری نهادن  بنیان  برای   کنند می والدین فراهم    که
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ار  قر  متخصصانسالگی بود در اختیار در حالی که در هفت   سایموننکتۀ سودمند این بود که 
وضعیتش    بررسی به مطالعه و    متخصصان  و به وی توجه شود    تا   استگرفت و این ِسنی خوب  

و   برای    سایمونبپردازند  خود  توانایی  ۀ  رگ  دوگویش    از  سالگیهفت   از  پیش  زبان  تولیدبا 
 زده کرد. شگفت ناهماهنگ و نامنظم والدینش همه را 

  دانیم نمیمورد تحقیق و بررسی قرار گرفت؛ در حالی که ما  و شد آشکار  سایمون وضعیت 
م مقدار حالت  این حاالت    دارد.   وجود وی    شابه چه  بسا    ، این مطالعه  ولی،  باشند   بسیارچه 

،  کندمی   اشارهوالدینش    زبان  از   باالتر  زبانی   تولید ای  بر   کودکتوانایی    به   که بود    مفید  پژوهشی
،  آنطریق    از  تا   گیرد ب  قرار  زبان   از هایی  قسمت   و  سخن   تبادل  برای  محیطی   معرض   در اگر  

یکپارچه   وساختارهای دستوری   زبانی  وضعیت    پژوهش  طریق   از .  کند  ایجاد  را ای  سیستم 
از جمله تعلیمات والدین به فرزندانشان نیست؛    ،او مشخص شد زبان افراد شبیِه    و   سایمون 

تا کودک از محیط خود و فرصتی که    ، استیک ظهور و تجّلی جدید    ،بلکه با تولد هر کودک 
  کندمی   کمک  او  به؛ فرصتی که  ببرد  بهره  کنندمی   فراهم  گفتنسخن   والدین با مشارکت او در

   1کند.  تولید خودش را  زبان تا  

   مهاجر  کودکان   زبان - 4-3-3

( متفاوت بوده  مهاجر  کودکان  یاافراد مهاجر )  کودکانوضعیت    از  سایمون چه بسا وضعیت  
  پدرانشان   وطنم  در  که  مهاجر  کودکان  خصوصبه قرار دارند؛    موقعیت  یک   در  دو  هر   ولیباشد؛  

  مهاجرت ـ  مدرسه   سن  از  قبل   یعنیـ   کودکیۀ  اولی  سنین  درهایشان  خانواده   و  آیندمی   دنیا  به
  زیرا شود؛ ها محسوب نمی آن  مادری زبان ،این کودکان پدران  زبان  حالت دو  هر در کنند.می
  دارند   اختالط   منزل  از  بیرون  پرورش  محیط  و  مدرسه  درها  آن   با  کهشان  ساالنهم   زبانبا  

است؛   می   و متفاوت  مشاهده  بسیار  که  ما  میخانکنیم  فراوان  تالش  محل  واده  در  تا  کند 
ها باشد؛ ولی تا زمانی  زبان والدین را به کودکان خود یاد بدهند تا زبان مادری آن  ،مهاجرت
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که کودکان در معرض محیط دیگری هستند موفقیت در این کار اندک خواهد بود. با وجود  
گذارد، کودکان  اینکه این محیط، از نظر آموزشی و اجتماعی تأثیر بیشتری روی کودکان می

 شود.ها نمی شوند، ولی این زبان، زبان مادری آن بان والدین خود موفق میغالبًا در یادگیری ز 

  شوند وضعیتشان بسیار اما کودکانی که از پدر و مادر مهاجر در سرزمین بیگانه متولد می 
در این    سایمون  حالت  با   تفاوت   .اندشده   متولد  والدین   سرزمین  در  که   است  کودکانی  از   بدتر 

  یاد   خوب  را   مهاجرت  محل  زبان   و  شوند می   تربیت   والدین  پناه  در   مهاجر  کودکاناست که  
  فرصت  برایشانشان  عمر   نخستین   سنین   در   و  اندکرده  مهاجرت  که   کودکانی  ولی؛  گیرندنمی 

  و   است  فراهم  برایشان،  محیط  در و چه    مدرسه  در   چه ساالن و شبیهان خود،  هم   با   اختالط
  محیطییشان  برا ،  گویند  می  سخن   مادری   زبان عنوان  به   مهاجرت  محل  زبان  با شان  ساالنهم

به کنمی   کمکها  آن   به   که شود  می  فراهم را  زبان محل مهاجرت  یاد  د  زبان مادری  عنوان 
بردن  اش مانع از بهره بر عکس سایمون که بیماری برند ـ ها از این اختالط بهره میبگیرند؛ این 

گیرند  زبانی که این کودکان در منزل در معرضش قرار می ـ و ناهماهنگی با  شد از محیط می
آن به مانع  مهاجرت  محل  زبان  یادگیری  برای  نمی ها  مادری  زبان  تمامی    1شود.عنوان  در 

رسند زبان آنجا را بسیار بهتر از  سالگی به محل مهاجرت میحاالت، کودکانی که پیش از پنج 
شان ها، زبان مادری هاجرت برای برخی از آن دهند و زبان محل م زبان والدینشان توسعه می

سادگی زبان  شوند زبان این محل، به شود؛ اما کودکانی که در محل مهاجرت متولد میمی
خوبی صحبت نکنند، و این  شود، حتی اگر پدرانشان زبان محل مهاجرت را به شان میمادری 

ای که  تی برای اختالط با جامعه آوردن فرصدست محض به توانایی کودکان را در تولید زبان، به 
مرج و آشفتگی لغوی و ضعف مبانی  ودهد و هرج ها ارتباط برقرار کند نشان می تواند با آن می

های درست را از میان  شود؛ زیرا او ترکیبها نمی و ترکیب جمالت در زبان والدینشان مانع آن 
یین با جامعۀ جدید اختالط یابد،  کند و در صورتی که در سن پاهای زبانی جدا می این آشفتگی
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 1تولید کند.   مخصوصی مادری زبان ش تواند برای خودمی

  کند؟می ایجاد  را زبان   استعداد یادگیری، آیا  -4-4
  برای  را  الزمزبانی   هایلگوریتم ا  کندمی کمک کودکان بهکه آموزش  کرد انکار تواننمی 

بخشند    خود   مادری  زبان   تولید   مادری  زبان آوردن  دستبه   برای  راهیها  آن   برای  وتوسعه 
  دهند می  ارتقا   را   آن  بگویند   سخن   آن   با  که   زمانی  تا   و  کرد  خواهند   رشد   آن  با   همراه  که  گشایدمی

  دست   به   مادری   زبانعنوان  به   را   والدین   زبان  فرزندان  اساس  این  بر  بخشند.می   تکامل  و
والدین  داده  یعنی  خود  محیط  از ها  آن   زیرا ؛  آورندمی توسعه  تربیت  محیط  وهای  برای    و، 

گام    خود   خاص  زبانو توسعۀ    ارتقا   سیرم  در   تا   برند می  بهرههای زبانی  نهادن الگوریتم بنیان
که    ولیبردارند؛   اینجاست    متوقف   اندآموخته   والدین  از   که  حدودی   در  فرزندان  زبان نکته 

ۀ  اشار   زبان   با  سایمونۀ  تجرب  درهمان طور که  ـ   خودزبانی    شناخت  در   فرزندان  بلکه؛  شودنمی 
از  دیده شد   آمریکایی پیشی می والد  زبانـ  این خصوصیت برای  ین  ترتیب  گیرند و به همین 

نیز مشاهده  گیرند  یاد می عنوان زبان مادری  کودکان مهاجری که زبان محل مهاجرت را به 
  هاییترکیب   بااند و حتی  بوده  مادری  زبانعنوان  به   زبان  این  فاقد،  ن اینکه والدی  با شود؛  می

 اند.فتهگمی  سخنبسیاری برخوردار بوده است   اشتباهاتاز  کهو ناسازگار  ناهماهنگ 

زبانی    مهارت  تعلیم،آموزش و    که  دهدمی انکارناپذیر ارائه    تصویری  ما  به  سایمون  مثال
و    را   او  شناختی   افق  و  کودک   کودک   برای  ایدروازه   ،آموزش  کند.نمی   مشخصمحدود 

های درونی خود و  با توجه به استعداد و پتانسیل   و  بشناسد  را   خودهای  پتانسل  تا  گشایدمی
اد کند و توسعه بخشد.  ایج  را   آن  شناختی قواعد    و   مادری  زبانهای غریزی انسانی،  قابلیت 

ادامه نمی اندر داشت پیشرفت شناختی، نسل اگر چنین حقیقتی وجود نمی یافت و هر  نسل 
کرد تا تصویری از جهان را بسازد که  اند رشد نمینسل از جایی که پیشینیانش به پایان رسیده 
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 .  کندنمی متوقف را کند و آیندگان زده می را شگفتپیشینیان  

  با تر  پیش   علم   که  دادند  رشناسی را در مسیری قرا وئه تحقیقات حوزۀ زبان کودکان نیکاراگ
تمامی    نداشتی  انس  آن حتی    ها، آن  آزمون  برابر  در  و  کردند   رد را    شناسیروان  نظریات و 

  هفتاد ۀ  ده   تا   که   خطا   وآزمون    و  تکرار   و ش  آموز سیستم    و   رفتارگراهاهای  سرسختی   و   هاتالش 
این    که  دشوار  است  واقعیتی  این،  و»هیچ«؛    از  جدید  زبان  .فروریخت   بود  شایع  گذشته  قرن

پایه و اساسی   تاتوسعه بخشیدند  را  خود  مادری زبان  بلکه، نشدند  متوقف  آن برابر در کودکان
  با به جهان عرضه شود    جدیدی  تولیدی  زبان  و  آیندمیها  آن  از  بعد  که  باشد  کسانی  برای
از سه دهه.    ،گفتاری  زبان  هر ، مثل  پیچیدههای  الگوریتم   و  زبانی  های قالب   این در کمتر 

گاهانه صورت  به   و   ریزیبرنامه گونه  هیچ   بدون  که  آزمون   در   که انجام شد    کودکانیتوسط    ناآ
توانایی    و زبان  پیدایش که  حل کرده است را اسرار و معماهایی  از بسیاری ، کردند مشارکت آن

 .گیردمی بر  را در  یدجد زبان  تولیدای  بر  انسان

  خود  زبان  مداوم  طور به  بشرتمامی نوع    است. نیز به همین صورت    ما ۀ  هموضعیت دربارۀ  
ه  ب  نگاهی   هستند.   تولیدی و  متغیر،  هازبان   که   داریم  نظر   اتفاق  ما   و  دهندمی توسعه    و  ارتقا  را 

کسفوردۀ  سسؤمطرف    از  که  ایماههسه  گزارش   به  را   زبانمیزان نوآوری در    شودمی  منتشر  آ
دارند    جدیدی   زبانیواژگان    دهد.می  نشان   ما   انگلیسی   زبان   به  ساعت   هر تقریبًا    کهوجود 

که    1؛ شودمی   اضافه   توافق   هیچ   یا   قبلی   یادگیری  بدون   و   خودی ه خودب  صورتبه واژگانی 
چگونگی  دربار ی  مشخص  توسط    ایجادۀ  جدید    تولید   زمینکرۀ    سرتاسر  های انسانواژۀ 

  تا   و  شودمی   تولید  زمینکنارهای  وگوشه   از   یکی  در؛ و حتی واژه توسط یک شخص  دنشومی
زبان،    شودمی  گرفته   کار   به  که  زمانی   مردم  میان  در  کهمعنایی    با  همراه  را   آنفرهنگ 

کسفوردۀ  سسؤم  دهد.می  قرار  خودفهرست واژگان    ضمن  در  است  شدهشناخته   را واژه    معنی  آ
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دارند؛ حداکثر    متداول  و  شده شناخته در عمل معنایی    شدهاضافه های  واژه  زیرا ؛  گزیند برنمی 
  خود   زبانیفرهنگ    به  جدید  هایعبارت   این  کردناضافه   دهدمی  انجام این مؤسسه    که  کاری

کنیم  ما مالحظه می  ترتیب   این  به   است.   شدهشناخته   مردممیان    که   است معنایی    همان   با 
  زبانیو واژگان   عبارتشود  به ما یادآور می   این   ویابد  توسعه می  و  تکامل روزانه  صورتبه زبان 
و    یا   قبلی آموزش    بدون باشد  اتفاق   آنای  بر   که   الگوییچهارچوب  شده  حاصل    متولد نظر 

 شود. انجام می  خودی ه خودبصورت  به کامالً  له ئمسو این  د؛نیاب میگسترش  وشوند می

 و گشودهـ باشد که  هرجاـ   جدید کلماتفتن پذیر  برای ـ نمونه  برایـ  انگلیسی زبانبا اینکه 
  داشته   اتفاق   واحد  زبان   یک  بر  انگلیسی  زبان  با   گویانسخن   شودنمی باعث    این ،  است  باز 

عمدی  طور غیر به   را خود    زبانی   هایویژگیافتاده از یکدیگر همچنان  های جدا سرزمین   باشند. 
  ند نکمی  تولید و غریزی    فطریصورت  به   و  خودی ه خودب  صورتبه   بلکهو بدون هیچ توافقی،  

  راهی   و  کشاندمی  مهاجرت  به   را   سالمون   ماهِی   که   نیست  بودنی  خودی ه خودب  از   متفاوت  این  و
  رودها های  سرچشمه   به   تا  ند یگز برمی   مسافرتی  راهنمای  یا  نقشهر  ه  از ستن  جیاری   بدون   را 

زبان    اصل  ازها  شدن  دور  اینتمام    بگذارد.مثل  تولید   فصل  در   را   خود   هایتخم   و  برسد
  زبان  تولید منجر به    که  آنتبعات ناشی از    و  است  منسوب  مهاجران  وطن م  به   که  انگلیسی

  بدون   و   خودیه خودب  صورتبه ی تفاوت دارند  مادر   زبانش با  الفاظ  وکه واژگان    شودمی   جدید
  و   شده  ایجاد  برندمی   کار  به  را   زباناین   که  کسانیی میان  توافق  یا  آموزشی  الگوییهیچ    وجود

   است. یافته  تکامل

  نیست   چیزی همان    یادگیری  ولی؛  است  ضروری   مادری  زبانآوردن  دستبه   برای   یادگیری 
ما    زبان  استعداد  که به    زبان   اختالف  و  سایمونآزمون    و  نیکاراگوئهکودکان    دهد.می را 

های  نوآوری   و   است  گرفتهسرچشمه    آن  از   کهای  اصلی  زبان  با  آمریکاو    استرالیا  از  انگلیسی
تمامی  هستیم ان  شاهدشما    کهواژگانی    و  زبانی می  هااین ،  که  نشان    از   دوربه   زباندهند 

اختصاص دارد فقط    کودک  برای  اولیه  سنین  در  زبان  یادگیریبه    آنچه   شود.می   ایجاد  یادگیری
   کند.نمی  ایجاد  را  زبان و قابلیت   استعداد هرگز یادگیریاین  و است،  مادری یادگیری زبان 
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 توانایی شناختی و  انسانی س نف   -4-5
  علمی، مطالعات    مسیر  در  را   غیبیامور    یا  نفس  به  اشاره  دانشگاهی  و  علمی  هایشهپژو

امری  به  کلی  اشارهدا میقبول  قابل غیر طور  زیرا    یا  بررسی  قابل ه  ک  است  چیزی   به  نند؛ 
  به را در بوتۀ آزمون قرار داد؛ چراکه چنین تحقیقاتی    آن  عملکرد  تواننمی یا    نیست  گیریاندازه

نتایج    وایجاد     گیریاندازه   قابل   یا نامحسوس هستند    که خواهد شد    منجرای  علمی تنظیم 
بندی  در دسته   را   آن«،  علمی»تحقیق    توصیفات  در  شدهطرح م   هایگیری اندازه  بااین    ونیستند  
طور  به   یا   غیبی   امور   به ای  اشاره   هر   با پیکار    و گرایانه  مادی   رویکرد  .دهدها قرار می قبول غیرقابل 
  قرن  انتهای  در  رفتارگراها  کههنگامی    ولی؛  نیستی  جدید موضوع    انسانی،   نفسخاص  
 1آوردند دستهایی به یتموفق  غیبی نهادن امور  کنار و به   کردندور   در  و  پرداختند   آن  به  نوزدهم 

یافت    علمی های  پژوهشۀ  عرص  در ها  آن  قوانین   و که    و گسترش  گذاشت  جای  بر  آثاری 
ی برجسته عنان کار را در  صورتبه   علمیۀ تحقیقات  عرص  درهمچنان تا به امروز پابرجاست،  

گرفته     بر   را   شدیدی حمالت    که  علمی   الحاد   موج نیز    کنونی   زمان  در   و ،  استدست 
اند وارد کرده  در نظر گرفته   غیبی  امور   برای  را   جایی   خودرویکرد    در  که  علمی  هایپژوهش

آن دیدگاه  میاست،  پشتیبانی  را    صورت  به)  انسانی  نفس  برای  ترتیب  این  بهکند؛  ها 
  اجتماعی یا شناختیۀ جنببه  که علمی پژوهش  هیچ در را ای ی اش( هیچ تأثیرگذار غیرمادی 

  تجربی های مادی  کنیم و این تحقیقات فقط به پژوهشپردازد مالحظه نمیمی   انسان ۀ  گون
 شوند. خالصه می 

محکم    اثبات  برایگریزی از انجام اقداماتی    ووضعیتی است که ناگزیر باید تغییر کند    این
،  انسانیشناخت    . وجود ندارد  انسانی  رفتار   و کارها    در   آنکارکرد    و   نفس  وجود  بر مبنی    علمی 

صرفًا ابزاری    ،مادی  بدن  این  و  نیست شناختی  زیست یک ویژگی    و،  است  نفسانیخصوصیتی  
جهت    نفسبرای   طبیعت    ست.ا   جسمانی   جهان   این   با کردن  برقرار  ارتباطدر  نظر  از  ما 

  لمس  و  بینیم می   که  است  چیزی   ،این بدن   و   ایمشده   تشکیل  مادی   بدنیک    ازمان  وجودی 
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 دیدگان، که همان نْفس انسان است. از  بیغا  غیبی ۀ جنب نیز یک  و، کنیممی

  جهان   این  در ها در امور متعلق به وجود ما  تصمیم اتخاذ    وها  داده  تحلیل   مرکز،  مغز  اگر
  یعنی  این  و گرفتمی سرچشمه  مادی ۀ ریش و  اصل از تنها  ما هایتصمیم بود، در این صورت  

تصمیم یکسانی اتخاذ خواهیم کرد؛ زیرا    شویم رو بوضعیتی یکسان روبه   با   که مرتبه    هر   در   ما
تصمیم  اتخاذ  انتقال  دایرۀ  و  و  دستورالعمل ها  تفکر  جایگاه  و  یکسان،  موارد  تمام  در  ها 

دهد به این صورت است که  گیری نیز یکی خواهد بود، ولی چیزی که در عمل رخ میتصمیم 
صورت  به  ما  شود  تکرار  ما  برای  وضعیت  یک  می اگر  رفتار  متفاوت  و  های  کنیم 

روش    از  متفاوت   ای،ریشه   رتصوبه   اینجا  در شود. ما  های متفاوتی از ما صادر می العملعکس
  ناشی   فقط  ماهای  گیری تصمیم به اینکه    کندمی  اشاره  این  وکنیم  عمل می   کامپیوتر   کارکرد

به وجود عناصر    محیط   و   هاژنتأثیر    از بلکه  نیست؛  ما    اشاره  معادله این    دری  دیگر مادی 
 کند. می پشتیبانی ـ  است انسانی نفس  همان کهـ   ما وجود در  غیبی ۀ  جنب وجود  از و کندمی

که   صورتی  در  حال  عین  بگیرد،  گیری تصمیم در  سرچشمه  ما  مادی  ریشۀ  از  فقط  ها 
کامل  به   ما های  تصمیم  ما شناخته   مادیخودخواهانۀ    ژنتیکی   ترکیب  به طور  برای  شده  که 

در حالی که   بازخواهد گشت؛    آن،   وکند  حرکت می   جهت  یک  در  فقط  هاژن   رویکرداست 
  دین استمرار داشته باشد؛ اما    ماۀ  گون  تا ماست  هایژن گذاشتن  ارثبه  و  ماۀ  نگواز    حفاظتم

  هایژن   از  شدنخالیقرار دارد؛ یعنی    دیگریو فرستادگان در جهت    رسوالنهای  ه آموز   و  ما
  که  یگر ایثار نوعی از  یعنیگری واقعی بدون چشمداشت؛  ایثار  سویبه حرکت   ومان خودخواه

هیچ سود و منفعتی در ورای آن وجود ندارد؛ حال اگر انسان، فقط یک موجود مادی یعنی  
کسی چنین نقشی را بازی خواهد کرد؟! با توجه به اینکه  یک موجود ژنتیکی باشد، پس چه

  خود   انسانیبه ایفای نقش    را   ما  سبحان،  معبود  آن  طرف  از  شدهفرستاده   رسوالن  و  الهی  دین
  هستیم از آن برخوردار    جهان  این   در  که  را   توانی  و  نیرو  حدودها  حالی که آن  دهند؛ درسوق می

  مادی خودخواه بدناین  اگر حال  .کنندنمی  تکلیف  توانمان  ازبه چیزی فراتر  را  ما و دانندمی
این نقش    ؟گیردمخاطب قرار می   چیزی چه   پس   نیست،   خطاب  مورد  وظیفه،   این   انجام برای  
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بر عهدۀ   اینجا،    متمایز  بدنی  بیولوژیک   یا  ژنتیکیکارکرد    از  را   ما  که  است  انسانی  نفسدر 
های حیوانِی صرفًا مرتبط  گیری مخلوقاتی با جهت  نه آورد، پدید می هاییانسان  ما  از  و کندمی

 .با بقا و حفِظ گونه 

ـ که در حال  1کوبارلیس طبق توصیف  از سوی دیگر ظهور این گروه متمدن و بافرهنگ ـ 
است  درآورده  در سیطرۀ خود  را  زمین  تمدن   ،حاضر  بوده و  آن  از  پیش  که  را  هایی  آن  و  اند 

کرده پایه  عاملی میگذاری  دربارۀ  تفکر  به  منجر  برجسته اند،  باعث  که  گروه  شود  این  شدن 
این جهش  که پشت پردۀ    شودتفکر دربارۀ عاملی می  نیز متمدن در چنین سطحی شده است و  

گاهی و ادراک قرار دارد. چامسکی آن را به جهش بزرگی نسبت می  طور  دهد که به عظیم در آ
هایی  بسیار فراتر از توانایی   هایی فکری ناگاه به او توانایی ناگهانی در یک فرد رخ داده است، و به 

و سپس انتخاب    که دیگران از آن برخوردار بودند بخشیده شد و از او به فرزندانش انتقال یافت 
در عین حال چامسکی باور ندارد که این جهش را بتوان از طریق    2طبیعی آن را تثبیت کرد؛ 

در   معادله دری جدید شدن مؤلفۀ وارد با« نیز کوربالیس مایکل» 3توضیح داد.  انتخاب طبیعی
   گوید:می  و است موافقپیش  سال  هزار پنجاه 

دربارۀ چگونگی  مان  های پراکندهسازی دانشهایی که ما در یکپارچهچالش  از  یکی»
روبهخود ۀ  گون  تکامل آن  با  این  مان  توضیح  هستیم  میان    شکافرو    ظهور موجود 

و ظهور این گروه متمدن و بافرهنگ حاکِم  پیش،    سال  هزار  170  حدود  از  نسی موساپوه
.  اندداشتهر سال قبل در سیارۀ ما سکونت  هزا  50پیشرو از نظر تکنولوژیکی است که فقط از  

کرده  در جهت منافعشان کار می  کهاند  داشته  دی یجد  ز روشن است که این گروه از مردم چی
 4.« باشدی بوده  ولوژیکیب ، ها آنراز موفقیت  کهی در دست نیست لیدل هیچ  واست 
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  با بنده    آن،   برای  سال  هزار  50کردن  مشخص   و  جهش نیا   زمانتعیین   ازی  پوشچشم   با
است ـ   س یکوربال  وی  مسک اچ نبوده  بیولوژیکی  این جهش صرفًا  اینکه  این  در  به  و  موافقم  ـ 

  کنم می  تصریح   چیزی   به  اینجا  در بنده    ولیتوضیح دهد؛    را   آن  تواندنمی   طبیعی   انتخابترتیب  
  نفس )پدیدار شدن(    حلول  به   را   جهش  این  من  .اندرا بیان نکرده  آن  کوربالیس  یاچامسکی    که

  بزرگ   تکاملی  مسیر  اینبودن  هدفمند ۀ  نتیج  این،   و؛  کنم  منسوب  مادی   بدن   این  در  انسانی
  این   با   انسانی  نفس  اتصال  تا  شد   منتهی  برتر  هوشمندی  ابزار  و  موساپینسوه   به  که  استبوده  
  ابزار   باید   والعاده زیادی دارد  های فوق پتانسیل   انسانی  نفس  . پذیر نمایدرا کاری امکان  بدن
  و شود  متصل بدن این  به  بتواند تا  باشد ـ وجود داشته  ی بیولوژیک   تکاملیعنی ـ   برترمندی  هوش

  در آدم )درود خدا بر او(  آمدن با  که است جدیدی  عنصرهمان  انسانی، نفس .کند اداره را  آن
  شناختیهای  مشخصه   وها  توانایی   با   ما  شد باعث    که همان عاملی بود    و  شد   وارد   معادلهاین  

 فرماید: میخصوص   این  در احمدالحسن  امام شویم. برجسته   و متمایز ،روشن

عنوان مثال از  هایی که انسان دارد از این عالم جسمانی و بهبرخی از اطالعات و داده»
آید. مثال اطالعاتی که از ملکوت  علی میای از آن، از ملکوت اآیند، و پارهچشم و گوش می

و رؤیای صادقه است. این اطالعات بر صفحۀ وجودی انسان    وحی بر انبیا  ، آیداعلی می
شود و برخالف  توان آن را محل حافظه یا محل اطالعات نام نهاد حک مییا جایی که می

دارد، نه در مغز. عملکرد مغز  تصور بسیاری از مردم، این محل در نفس انسانی )روح( قرار  
بلکه   ؛می اطالعات نیستئدرست مثل یک دستگاه نمابر یا تلفن است و محل نگهداری دا

رود...  وجود انسان در این عالم جسمانی به شمار می  "به "و    "از"ها  ابزاری برای انتقال داده
 ؛ر حال افزایش استها مدام داین دانستنی  ، بردتا زمانی که انسان در این دنیا به سر می

میبه شما  چشم  آنچه  مثال  میعنوان  درک  و  میبیند  شما  گوش  آنچه  و  و  کند  شنود 
ای در نفس انسانی هستند،  شدههای انباشتهکنی، همگی دادهیابد و آنچه مطالعه میدرمی

ساختن آن در    آوردن عبارت است از استخراج این اطالعات و حاضرخاطرو یادآوری و به



 125  ............................................................................................ ی انسان یزۀزبان و غر 

 1« .در این عالم، هرگاه آن را اراده کند انسان

  ترینبزرگ میان   توافقی نیز  و   کرده  اثبات  ما  کنونی   زمان در  علمیمطالعات    ترتیب   این   به
است    المللیبین   علمیپژوهشی    مراکز یک  زبان   کهحاصل شده  یغریز،    انسانی   فطرت  ا ه 
متفاوت هستند.    آن  تکاملیخاستگاه    یا  انسانۀ  غریزاین    منبعها دربارۀ  دیدگاه  اگرچه؛  است

  ما   به  کهی  بیولوژیک   ترکیب: همان طور که گفته شد، صرفًا وجود  کنممی   اضافه همچنین  
  زبان   دارایمثل ما    نئاندرتال  شویم  مطمئن  تا  نیست  کافی  است  دادهرا    گفتنسخن ایی  توان

و    نئاندرتال دربارۀ    که   دانشمندانی طبق نظر    یعنیاست؛    بوده  اند  پرداخته   بررسی به تحقیق 
  وگرنه ؛  شود   زبان   دارای اند تا یک مخلوق  تنهایی کافی ندانسته ی را به بیولوژیک   ساختارها  آن

ِی تقریبًا  بیولوژیک   ساختار  که   حالی  در ؟!  دارد  وجود  نئاندرتال تردیدی دربارۀ  وچنین شک   چرا 
  آدم  آمدن  از  بعد  کهه است  بود  نیانسا   نفس  فاقد  ولیداشته،    ما  انسانیۀ  گونساختار    مشابه

عنصر    عنوانبه ورود نفس انسانی    نوبۀ خود از پایه و اساِس و این به   ؛ در گونۀ ما جای گرفت
داشتن    کند که در پشت پردۀ متمایز بودن گونۀ انسانی ما در دیگری در این معادله پشتیبانی می

 . استاستعداد زبان بوده 

کند  ـ روشن است فرد مبتال سعی میتر آوردیم که پیش سکتۀ مغزی ـ   مثال   درهمچنین  
شود همان  نجام می کنید وقتی کارهایی که توسط بدن ا بدن را کنترل کند و شما مالحظه می

کند آن کند این عملکرد خطا بوده است و تالش می ، او حکم میهکارهایی نبوده که او خواست
ای به این نکته وجود دارد که مراکز  خورد. در اینجا اشاره را اصالح کند ولی باز هم شکست می

  و ید؛  آمی   دیگر یجهان  از  همچنان کنترل    ولی،  ندنکمی  مدیریت  را زبانی    فرایند  مغز،  دربان  ز 
کارکرد    در   شکستـ  دارد قرار  بدن  بیرون در   کهکنترل ـ   کزدهد که مر مینشان    ما   به   مثال این  

  . گویی را ندارندپاسخ گی  آماد   او  هایاندام   زیرا را جبران کند؛    آن  تواندنمی   ولی  کندمی ارزیابی    را 
  کارهای ساختن  متمایز   مسئول  محرِک   و  کندمی مدیریت    جهان  این   در  را  بدنکار    جهت،   این

  ما خوِد    ،این جهت  شود.می  صادر  ما  از   که  است  چیزهایی  و  ما های  دهی تصمیم جهت   و  ما


 . 33تا  30ص  ،البحرین، احمدالحسنمجمعسفر موسی به . 1
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  آن، در عین حال وجود    و  ندارد   وجود ، انفصالی  بدن   و  آنمیان    و ،  ماست   ذاتهمان    و  هستیم 
   است.  انسانی نفس ، و همان است بدن از غیر  دیگری چیز

شناخت    و  ادراک  کهکنند مبنی بر اینرا تقدیم می   واضحی  هایمثال ،  نکات  اینمجموعۀ  
  و   است ی  بیولوژیک   ساختار   یا  انسانی  بدن  از  بیرونـ چیزی  است  آن  از قسمتی    همزبان    کهـ

  دهی جهت  وگیری تصمیم  و تفکر  فرایند اما؛ استدادن انجامتوانایِی  دهدمی  ئها ار  بدن آنچه
  از عنصری خارج    ولی؛  شودمی  انجام   دارد  قرار   آن  طرف  یک  در   بدن   که   تصمیمی  با   کارها به  
  چیزی این عنصر همان    ودر دست دارد    را ها کنترل اصلی  رخداد  مسیر  در  کهوجود دارد    آن

اعطا    ما  انسانیۀ  گون  به  را   بودن فرد  به منحصر   این  ونهیم  آن را »نفس انسانی« نام می  که  است
 کند.می

صورت مشخص شد که در اینجا مایلم این مسائل را به   فصل در طول این    لهئمسچندین  
 زیر خالصه کنم:  

ای  اول: توسعۀ زبان جدید از یک زبان دیگر در جامعۀ برخوردار از شناخت زبانی، به دوره 
بلکه تنها به چند دهۀ کوتاه زمانی نیاز دارد تا زبان در سطحی بسیار عالی   ؛ طوالنی نیاز ندارد

به  یابد؛  تفاهم میان یکدیگر توسعه  این  برای  به  در هاوایی  رگه  عنوان مثال توسعۀ زبان دو 
   صورت بوده است.

پذیر است  امکان  ندا ه نداشت  زبانیتر  پیش   که  مردم  ازتوسط گروهی    جدید  زبان  تکامل  دوم:
از   کههایی نوعهم  و اطرافیان با  اختالط بیش از  چیزی  به. این کار است داده رخ   عمل، رد و

از    نیکاراگوئهۀ  اشار   زبان  ندارد.  نیازبرخوردار باشند    روشیکدیگر با یک    با   ارتباط   شایستگی
   ست.هااین دست زبان 

زبانی    که   بعدی   هاینسل   سوم:   سرعت  باکنند    شروع  آن   ازتا    ند نکمی  پیدا پایگاهی 
  ند. نکمی   حرکت  باالتر  سطوح  به  زبان  تکاملجهت    درو در دورۀ زمانی نسبتًا کوتاهی    بیشتری

ناشنواها  مدرس  به  1984  سال  از  بعد  نیکاراگوئه  در  که  هستند   کودکانی  آن،ۀ  نمون    ملحق ۀ 
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   شدند. 

برند  را به کار می   زبانآن    که  کسانی  برای  یادگیری ۀ  اولی  سنین  در  زبان  یادگیری  چهارم:
باشد صرفـ بوده  والدینشان چه  زبان  اینکه  از  باعث می نظر  زبان  ـ  به  تبدیل  زبان،  شود آن 

در سطح زبان مادری،    کودکیۀ  دور   از   بعد   زبان، یک    یادگیریدر عین حال    وها شود  مادری آن
مثال کودکان  عنوان  شود؛ به می  دشوارتر این کار    برود  باالترسن    هرچه  و  است  دشوار  کاری  نوعاً 

   مهاجر چنین وضعیتی دارند.

  های ترکیب   با   را   پیچیده   زبانکه یک    دهدمیرا    امکاناین    کودکان  به   انسانیغریزۀ    پنجم:
  زبان   و   نیکاراگوئهۀ  اشار   زبان  در   این   و ؛  دهند توسعه    والدین  زبان   بر تکیه    بدون   جدید دستوری  

  داده  قرار   کارفضای    در  و  آمدند  هاوایی  مزارع  به  کار  برایوالدینشان    که  کشاورزانی  کودکان
 است. و روشن بوده  واضحـ کردندنمی  صحبت  یکدیگر  زبانه ب که  حالی درـ  شدند 

  زبان ساختار    و   زبانتولید    در   فعال   عناصری   انسانی،آموزش    و ی  بیولوژیک   ساختار   ششم:
توضیح    ما   انسانیۀ  گون   در  را زبان    استعداد   یاشناخت    داشتن  دو،   این   ولیهستند؛    مادری 

اند  داشته   بیولوژیک  ساختاری   و  تربزرگ   مغزیها  نئاندرتال شاهد هستیم    سو  یک   از   .دهندنمی 
  سطح  یا   زبانی  استعداد  داشتن   در  ولی،  استبوده    موساپینسوهساختار    مشابهتقریبًا    که

  سوی  از اشتراک ندارند؛    ما گونۀ    با   شویم می و برجسته    متمایز   آن  با  ما   که  شناختی   و   فرهنگی
  بسیار  دارند،  جامعه  یا  پدران  آنچه  وو آموزش    تربیتمرزهای    از  ،کودکان  در زبانی    توانایی  دیگر
  رود.می فراتر 

دربارۀ    هرچند؛  استی  انسان ت  فطر   یاه  غریزیک    زبان، ،  کرده  ثابت   علمیمطالعات    هفتم: 
  که   است  شده  ثابت  ما  برای ونظر وجود دارد؛  اختالف  آن  تکاملیخاستگاه    یا غریزهاین    منبع

و    ازی  بیولوژیک   ساختار   این   و،  است  ناتوان  زبان،   استعداد  یا  انسانیشناخت    تفسیرتوضیح 
پشت پردۀ   در   که کند می پشتیبانی  معادله،  در  دیگر  عنصری   وجود از پایه و اساِس  خود ۀ نوببه 

  همانگیرد؛ این عنصر،  زبان قرار می  استعداد  داشتن  در  ما  انسانیۀ  گون  بودن فرد  به منحصر
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 . است انسانی نفس

ـ  شود می  منسوب   آن  به  زبانی  شناخت  کهـ   مغز  یعنی   زبانی  بیولوژیک   انداماگر    هشتم: 
  پیدا   خللی  و  نقص   زبانی،   قابلیت  و  انسانی شناخت    شود  مغزی ۀ  سکتمثل    اختاللی  دچار
ندارد،  بیولوژیک   ساختار به    زبانی، شناخت    دهدمی   نشان  این   و   کندنمی  تعلق  ۀ  نکت  این   وی 

ورای    در  که  است  معادله  در ی  دیگر   عنصر  وجودپایه و اساسی برای    از  پشتیبانیبرای    دیگری
این عنصر، همان    وزبانی قرار دارد    استعداد   داشتن   در   ما  انسانیۀ  گون  بودنفرد  به منحصر
 است.   انسانی نفسدیدگان، یعنی  از پنهان   محرک



 فصل پنجم: -5

 انسانیدانش   و زبان

ـ بر  ما  دسِت ای  مؤمنان یا  ارسال کم  جانشینان  تأثیر  طرف  ـ  از  منصوب  راهبران  و  شده 
امروز    تا به از آدمخداوند در جامعۀ انسانی و چیزی که این رسوالن در طول مسیر انسانی  

  ن نبودن اکثریت غالب جامعه به رسوالن است؛ ولی در نتیجۀ معترف اند واضح و روشارائه کرده
  نیست. روشن    همه   برایدانش    وایجاد تمدن    درها  آن  نقشها،  آن  از   اطاعت  و  تمکین  یا  الهی

  یعنی اند ـ رؤسایشان برایشان وضع کرده  و  بزرگان  که کسانی  دینِی رویکردهای    از   جامعهبیشتر  
اینکه خود    باکنند؛  می   پیرویـ  ندا ه کرد  زمین  در  خدا   خلفای  جایگزین   را ها  آن  کهکسانی    همان

ها بزرگان و رؤسایی هستند که هرگز خداوند فرمان به اطاعت و  دانند و اقرار دارند که آن می
عیت اجتماعی و مدنی فعلی ما فرصت خوبی  ها نداده است؛ ولی با این وجود وضپیروی از آن 

تا به پژوهش و مطالعۀ تأثیر رسالت الهی برای ما فراهم می ایجاد و توسعۀ دانش و    در  کند 
  با  که  کسانی  با ارتباط  طریق  ازو چه    رسوالن  با   مستقیم   اتصال  طریق   از  چهـ  انسانیشناخت  

 ـ بپردازیم. اندها ارتباط داشته آن

  نشان   انسانیۀ  جامع  در   را   رسوالنتأثیر    که  دارد   وجود  واضح  نمونه   دوخصوص    این  در
 دهد:می

  ارتباط  در ها  آن   با   که   یان کس  یا   رسوالن  با وقت  هیچ   که   ای دورافتاده   های قبیله ۀ  جامع  اول 
 اند؛ نبوده  مرتبط اند بوده 

ها در  کسانی که با آن  یاـ   رسوالن  با   مستقیم  تماساز    که  است  سومریۀ  جامع  دیگری  و 
از سرچشمۀ    جامعه،توسط    رسوالن   این شدن  فته پذیر ۀ  نتیج  در   ومند شدند  ـ بهرهارتباط بودند 



 شدند و تمایز دانش بشری بشری زبان  باعث پیدایش عواملی که  ...................................... 130

  خواهیم  آن  به زمینه  این  در آنچه  شدند.  سیراب  و  دند ی نوشـ  مشخصی میزان  به   هرچندها ـ آن
  با   مقایسه  در  شانمعرفتی  و   فرهنگی،  اجتماعی  ساختاربر    هاقبیله   اینتأثیر انزوای    پرداخت

  همراه  رسوالن  با   که در ارتباط بودند    کسانی   با  یادرآمیختند    رسوالن  با   که   است  هاییجامعه
   انسانی.ۀ جامع زندگی در مدنیت  و معرفتی ساختارو توسعۀ  تکامل  در تأثیر آن  و ، بودند

  از   برخی  شوند.می   یافت  زمین ۀ  کر   روی مناطق زیادی    در افتاده،  منزوی و جدا   قبایلاین  
  ساکناننیز    ووجود دارند    آفریقا  دیگر  مناطق  برخی  و  آمازونۀ  رودخانۀ  منطق  در  قبایل  این

 ایجامعه   باها  بعد  قبایل  این  از  برخی  .هاآنۀ  کننداحاطه   هایجزیره   و  نیوزیلند  و  استرالیابومی  
ه  و  شدند آمیخته    بود شان  اطراف  که آن  مانند دیگر  از    حساب   به   منزوی   و  دورافتاده   ، پیش 

تأثیرات عادات و رسوم ناشی از عزلت این جوامع،  نتیجها در  آن   از  بسیاری   ولی؛  یندآنمی  ۀ 
بومی    ساکنانها  هایی از این نمونه ، که  اندنشده   ترکیب   جدید  محیط  با   کامل طور  به   همچنان 

های  جامعه   به بودن  نزدیک با وجود    که نیز وجود دارند    قبایلی  .هستند  نیوزیلند   و   استرالیا   در
ها،  این قبیله   مثال   و   کنند می   زندگیصورت منزوی  به   همچنان شان،  متمدن در محیط زندگی

  زبانی   شناخت به    ابتدا   گویند.می  سخن   1خوئه« »خوئه   زبان ه  ب  کههستند    آفریقایی  هایقبیله 
 2پرداخت.  خواهیمگویند خوئه« سخن می ی که به زبان »خوئه جدید  قبایل


تقه  click languageلغة طقطقه:  .  1 زبان  کلیکی،  اسب. ؛  ای()زبان  طقطقه: صدای شکستن چیزی، صدای سم 

 )مترجم(
ست که یقاجنوب آفر  ییبانتو یرزبان غ ینتر شود، گسترده یم یدهنام «ناما» خوئه که به اعتبار قوم سخنورش زبان خوئه

خوئه  خوئه  زبان  در آن است.  یکیکل  یهاخوانزبان، وجود هم   ینمشخصۀ ا  ینشد. بارزتر یم  یدهنام  یزتوت نسابقًا هوتن
  یبیا، نام  یکه متعلق به اقوام ناما، ئامارا و هائوم هستند در کشورها  شورانشیِ خوئه است و گو  یهامتعلق به خانواده زبان

 پدیا فارسی()مترجم، منبع: ویکی  .کنندیم یزندگ یجنوب یقای بوتسوانا و آفر 
به  هزار نفر   ۳۰۰تا    ۲۰۰  یرد،گی زبان را در بر م   ۳۰حداکثر    یسانوخ  . خانوادۀ(Khoisan)  یسانخو  یهازبانخانواده  .  2

 دارد:  یرگروهو دو ز  یندگویسخن ما هاین زبان
  یقای و اطراف آن در آفر  یکاالهار  ی( که در صحراNaronناما و نارون ) یها : شامل زبانیجنوب یقایآفر  یساِن خو (۱

 شود. یها سخن گفته مبوتسووانا بدان یو جنوب باختر  یبیادر نام یزو ن یجنوب
 روند. ی کار مه ب یاکه هر دو در تانزان Hadzaو  Sandawe: شامل یخاور  یقایآفر  یساِن خو  (۲
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 ای( کلیکی )تقه  زبان - 5-1
  برخی  در   که  است  هاییزبان   برای گذاری  خوئه( نام ای یا خوئه کلیکی« )زبان تقه   زبان»

کلیک[    صدای   خودواژگان   به  شبیه  ]صدایی    های زبان  ازای  دسته   به  و   دن دار »تقه« 
«  سان»  و«  خویۀ »قبیل  باداشتن  ارتباط دلیل  به ها«  شود. »خویسانالق می« اطخویسانی»

ی هستند که در بخش جنوبی قارۀ آفریقا  قبایل  مجموعه. این افراد  شودمیچنین نامیده    آفریقا
را شامل می   100کنند و حدود  زندگی می  نفر  این زبان  1شوند. هزار  با  ها سخن  کسانی که 

در  می تانگویند  مثل  آفریقا  قارۀ  جنوب    و  زامبیا ،  الآنگو ،  بوتسوانا،  نامیبیا،  زانیاکشورهای 
  شدهیاد   هایکشور   از   پراکندهدر نقاط    جهان   مردم   از  کمی  تعداد اند.  پراکنده   جنوبی   آفریقای 

  و شود  بیشتر نمی   تن   صد  چند   از   گاهی ها  آن   تعدادکه    گویند می  سخن   هازبان   این   با ،  باال  در 
 2. هستند پراکندهافتاده دور   روستاهای در   کشورها این  در

  است صدایی؛ این صدا، شوند می »کلیک« شناخته  صدای داشتن با  خویسانی هایزبان 
  تعدادی   از تواند  ، میاصلی  صدایو به این ترتیب    شودمی  ایجادجوشی دوگانه  فرایند هم   از  که

ی  صداها  این  آید.می  بیرون  حلق   از ثانویه،    صدای   و   شود  ایجاد  فک جدا از هم در    حرکات
صدای کلیک    و(  بوسیدن  صدای   شبیه ها )کلیک لب   صدای  جمله   ازهستند؛    نوع   چند کلیکی  

  صداهایی   شبیه )  کناری کلیک    و (،  کندمیداللت    موافقت  عدمه  ب  که  است   صدایی  شبیه)  فک


م  یژگِی گروه، و  ین ا  یهازبان همۀ    یباً تقر   یسان،خو   یهااز زبان  یدر بعض  یهستند. حت  click language  یعنیدارند،   یدا
کام )قسمت نرم  یدادن زبان رو که با قرار  ییهاآن  یکیاند؛  گونه   دوها  یک شود. کل ی آغاز م)تقه(    یککل  یکها با  واژه 
  ی هم، مکش هوا، و بازکردن ناگهان  یها رو دادن لبکه با قرار  ییهاآن  یگریشود؛ و دیم  یجاد کام( و مکش هوا ا  ینپس
 .یندآیوجود مه ها بلب 

 کنند. یم یرویپ «مفعول ـ گزاره ـ فاعل»خانواده، از ساختاِر  ینا یهازبان بیشتر
 ( https://nokhbeghan.blogsky.com/1389)مترجم، منبع: 

 .  Wimsa, Archive of Working Group of Indigenous Minorities in South Africaمراجعه کنید به سایت: . 1
 منبع قبلی. . 2

https://nokhbeghan.blogsky.com/1389/09/20/post-28/
https://nokhbeghan.blogsky.com/1389/09/20/post-28/
https://nokhbeghan.blogsky.com/1389/09/20/post-28/
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 1.هادندانکلیک  صداهای و( دنرومی کار  به  اسبدهی به جهت  برای  که هستند 

  شمال در مورنکتونۀ جزیر ـ  استرالیا هایجزیره  از یکی  در  گذشته قرندر طول  همچنین
کلیکی    زبان با  گذشته  قرنۀ  نیم  تا که  شدند  مشاهدهـ افرادی  کوینزلند   ایالتاز توابع    استرالیا

، بلکه  نبود ش  گویانسخن زبان رایج برای    جزیره  این  درزبان کلیکی    این  ولی؛  گفتندمی   سخن
  کهکلیکی    زبان  .شدمی  استفاده   شعائر   و   آیینی  زبانعنوان  به   دینی   هایمناسبت   در  فقط

  و   دارد  نام «  دامن»  گویند می  سخن   آن  با   استرالیا   مورنکتونۀ  جزیر   ساکنان   یعنی ها«  الردل »
  استرالیا   در   حاضر حال    در ها فرق دارد و  کاًل با آن   و تفاوت دارد    آفریقاخوئه  خوئه   هایزبان با  
 2. بگوید  سخن« دامن» که وجود ندارد  کسی مورنکتون،ۀ جزیر مناطق اطراف  یا

چندین گروه قومی وجود    است  شدهکلیکی روشن    زبانگویندۀ    هایقبیله مطالعۀ    طریق  از
  هاقبیله  این میان  آنکه بدون؛  کنند می استفاده خود محلی گویش  دردارند که از زبان کلیکی 

  عد بُ   وجودرغم  علی و    3باشد  داشته  وجود  اجتماعی  یا  ژنتیکی  ارتباط  هیچهای قومی،  گروه  یا
،  هاآنمیان    ارتباطنبود    و  حاضر  زمان  دریکدیگر    ازها  آن  بودنجدا   و  هاقبیله   اینمیان    مکانی

ها  آن  زندگی   روش   ، عالوه؛ به هاستآن   زبانی   فرهنگ   و   تمدن  در   مشترک   عامل کلیکی    زبان 
  از هاـ  آن  از  اندکی  استثنای  بهکلیکی ـ   زبانگویندگان به    .نیز تا حدودی مشابه یکدیگر است

تمدن  یکی آننزد   در  اگر  حتیاند؛  چیشکار   غالباً   که  هستند   ابتدایی  هایجامعه   شهری ها 
 4. باشد  داشته  وجود ای پیشرفته 

  و   گویند می  سخن   ابتدایی  زبانی   با   هاقبیله   این   چرا   :کندپرسشی در اینجا خودنمایی می 
حاصل    پیشرفتیشان  اجتماعی  و   زبانی،  شناختی  وضعیت  در مانند دیگر افراد گونۀ انسانی،  

  یافته   تکاملها  آن   از  موساپینسوه  که  باشند   ایگونه   ازها  آن   است  ممکن  آیا!  ؟نشده است


 . Kalahari Meerkat Project, Kalahari Bushmenمراجعه کنید به سایت: . 1
 . 37ص ، Hale et al, Endangered Languagesمراجعه کنید به: . 2
 . 1ص ،  Traunmuller, Clicks and the idea of a human protolanguageمراجعه کنید به: . 3
 . 1ص ،  Traunmuller, Clicks and the idea of a human protolanguageمراجعه کنید به: . 4
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دیگر    که  است   ابتدایی   زبانیکلیکی،    زبان   آیا   و   هستند؟   ما   مانند  موساپینسیوه  هاآن   یا ؟  است
  زبان   این  و  هستند باستانی    اقوامی  از ها  ؟ با توجه به اینکه آن است  یافته   تکامل   آن  از   هازبان 
  حساب  بهها  آن برای  تمدنی میراثیو  است شده گرفته کار به  خودش  اصلیشکل  در  و حفظ

 طور نیست؟ این آید؛ یا می

باعث  پرسش   اینپاسخ   کلیکی    زبانه  ب  که  قبایلیخلقت    آیا متوجه شویم    ما  شودمی ها 
ها  آن   یا  دارند  را   ما  در   موجودشناختی    هایقابلیت   همانها  آن  وهمانند ماست    گویندمی   سخن

  رسوالن ۀ  جامع  از  را ها  آن بودنباید تأثیر منزوی   همچنین   هستند؟  ما  انسانیۀ  گون  ازمتفاوت  
   کنیم.  شناساییها زبانی آن  وشناختی  وضعیت  در اندبودهدر ارتباط  رسوالن  با که کسانی  یا

   است؟ ابتدایی هایزبان از زبان کلیکی   آیا - 5-2
بتوانیم    که  ابتدایی  هایزبان  ازکلیکی    هایزبان   که  دارند  نظراتفاق  پژوهشگران  بیشتر

  این ه  ب  که  اقوامیهمچنین بیشتر    1شوند. ها بازگردانیم محسوب نمی آن  به   را   فعلی هایزبان 
  های روش   با  همچنان  که  هستندای  دورافتاده منزوی    ایهجامعه   از  گویندمی   سخنها  زبان 

  زبان   با   که  هاییقبیله ،  پژوهشگران  بیشتربه نظر    و   دنکنمی  زندگی  ،کردنشکار مثل    ابتدایی
بسیاری    از  گویند می   سخنکلیکی     افریقا ۀ  قار   جنوب   در   اکنون  و  ندا ه کرد  مهاجرتمناطق 

 کنند. می زندگی

  بازگشت« دربارۀ  زبان  پیدایش»  خود  کتاب   در «  کوربالیس  مایکل»  نیوزیلندی  پژوهشگر
عکِس    مهاجرتی   در   گویندمی   سخن کلیکی    زبان   به   که   هاییقبیله  جهت    خروج در 

،  است  بوده   آفریقا   بیرون  از  مهاجرت  این گوید  نمی   او.  ستا   گفته  سخن   آفریقا   به  موساپینسوه
  در   هاقبیله   این  اکنون  که  است  جایی  به  آفریقا  درون  از  مهاجرتیبه اینکه    کندمی  اشاره  بلکه


 اند. ها تکامل یافتههای دیگر از آنهایی که زبانابتدایی« یعنی زبانمنظور از ». 1
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 ه است: کرد بیان « خداییبی  توهم » در کتاب احمدالحسن امام 1کنند. می زنگیجا آن

  یقا، و ساکنان شمال آفر   یانکه خاستگاه مصر  کندی ثابت م  یدجد  یکیژنت  ی هاپژوهش »
 2«.گرددی جنوب عراق بازم یعنی  یمقد یانبه منطقۀ سومر 

  از   پیش  کهـ   ابتدایی   بسیار  هایجامعه ۀ  نمایندکلیکی،    زبان   دارای های  جامعه بنابراین  
ای  عده   که  باشند  موساپینسیوه  ازها  آن  است  ممکن  بلکهه باشندـ نیستند؛  بود  موساپینسوه

  مهاجرتی   با ها  آن  از  برخی  سپسو    3کردند   مهاجرتز  حاصلخی  سرزمین  به   آفریقا   ازها  از آن
یقا بازگشتند و این نکته در مطالعات ژنتیکی که روی افراد این قبایل در  آفر   شمال   به  معکوس

لش  جنوب آفریقا انجام شده، روشن شده است؛ یعنی آن  صا ها از همان گروهی هستند که ماحا
  در میانشان مبعوث شد   ، آدم اشهای بعدی نخستین دورۀ انسان خردمند بود که در دوره 
ها جامعۀ سومری پدید  و از آن  مبعوث شدند   و سپس در میانشان رسوالن از فرزندان آدم

کی  تکنولوژی  عصر   نخستین   و  پیشرفته   زندگی  بذر  و  مدنی تصاویری از نخستین تمدن    هآمد ک
 ه است. کرد نقل برای ما  را 

نظر   بودن  محدود   شیکاگو  دانشگاهشناس  زبان   استاد«  سالیکوکو  موفوین»  پروفسوربه 
های ابتدایی  عنوان یکی از زبان ها به آن بررسی  افتاده،  های اندِک جدا در مکانکلیکی    زبان

به مس تبدیل میه ئلرا  استاد زبان   4کند ای فوری  ترونمولر«  پروفسور »هارتموت    در   شناسو 
 گوید: می و نظر است نیز در این خصوص با او هم   سوئد استوکهولم دانشگاه

  بوده   ما   از  قبل  زمان   درهستند که    مادری   زبان ی از  بقایایکلیکی    زبان  که   ادعا   این»
  ابتدایی   هایزبانجزو    راها  آن  ،دیدگاه  این  ولیتی ندارد؛  مخالفی  بیولوژیکشواهد    با  است


 . 142ص  ،مایکل کوربالیسپیدایش زبان،  . 1
 . 325ص احمدالحسن،ی،  یخداتوهم بی. 2
 . )یوتیوب( Wells S, The journey of manمراجعه شود به: . 3
 . 65ص ، Salikoko, What African Linguistics Can Contribute to Evolutionary Linguisticsمراجعه کنید به: . 4
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 1اند.« هشد ایجاد  بعدی هایدوره در کههایی هستند زبان ،هااین یعنی؛ دهدنمی قرار

اش برای  اهیت زبان و توانایی م  و  زبانپویایی    بر  که  یتأثیر   و  زبانی   ارتباط   ترتیب  این   به
عنوان توان هر زبان آفریقایی فعلی را به می"ها دارد، این دیدگاه را که  تکامل در طول نسل 

بندی کرد" حمایت  که تا امروز حفظ شده است دسته هوموساپینس  باستانِی  های یکی از زبان 
؛ و  کرده است(  مهاجرت  آفریقا   از،  قبل   سال  هزار   170  از  پیش  کههوموساپینسی  )کند  نمی 

حاضر در آفریقا تردید    شناس بیولوژیکی حالتر دانشمندان متخصص زبان طور مشخص به 
های باستانی موفق تا امروز بوده  نمایندۀ یکی از زبان   ،های خویسانیدارند که هرکدام از زبان

 2باشد. 

موافق است، آنجا    نظر  این  با  آلمان  پالنک   ماکسۀ  دانشکد  از«  لدیمان»تام کُ   همچنین
های  زبان   بگوییم  اطمینان   با  تا   ندارد   وجود   امروز به    تا   ایشدهثابت   دلیل گوید هیچ  که می

  صدای که    است  محتمل نا   لدیمان طبق نظر ک  .باستانی هستند  ابتدایی   های زبان   ازکلیکی  
  بیست   بهکلیکی  زبان اگر حتیبوده باشد؛  انسانی هایزبان درهای اولیۀ ذاتی واج  ازکلیک 

ی  بیولوژیک   نظر  از   که ی هومو خواهد بود  وجود  عمق   با بازگردد یک زبان مدرن    قبل   سال  هزار
 3. است شدهثابت 

که  هایقبیله بنابراین   می  زبانه  بی  سخن  اینکهگویند  کلیکی  نظر  دبودن   منزوی  با  از   ،
اند تا به سطحی برسد که امروز ما شاهدش هستیم؛ ولی  ا توسعه دادهر   خود   زبان  اجتماعی، 

می قبیله مالحظه  این  سطح  شود  همان  در  را  مدنی  فرهنگ  کردهها  حفظ  و  ابتدایی  اند 
جامعهدانش هماننِد  را  فنی  به های  سرزمین  وجودهای  از  هوموساپینس  مهاجرت  از  آمده 

نداده  ز حاصلخی توسعه  زمین،  نقاط  دیگر  قبیله به  این  در  اند.  که  اختالفاتی  وجود  با  ها 
کنند و  یها دارند هنوز هم تصویر زندگی ابتدایی را در زندگی روزمرۀ خود منعکس مسرزمین 


 . 3ص ،  Traunmuller, Clicks and the idea of a human protolanguageمراجعه کنید به: . 1
 . 65ص ، Salikoko, What African Linguistics Can Contribute to Evolutionary Linguisticsمراجعه کنید به: . 2
 . 25ص ، Guldemann, Clicks genetics, and “proto-word” from a linguistic perspectiveمراجعه شود به: . 3
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اش را  آوردن غذا رنج و سختی دستچیز حتی در روش شکاری که برای به هنوز هم در همه 
   هستند. کنند ابتداییتحمل می

  از  و افتاده، از عناصر شناخت و دانش برخوردار هستند جدا  های جامعه  گفت توانمی ولی
  بدونـ   زمان  گذر  با   د نتوانمی  و   هستند  مترقی   و  یافته تکاملـ  ۀ خودمان گونمثل  ی ـ بیولوژیک   نظر

  کودکان  که  زمانی  تا  زبان  این، و  ندنک  ایجاد  تفاهم  برای  را   زبانیـ  ایطرح و برنامه   و  قصدهیچ  
را    ، خصوصیت  این   و ،  ماندمی   باقی  تکاملۀ  دایر   در   گویند می   سخن  آن  با  دیدگاه    ییدأت این 

هایی که با زبان  ر این قبیله ب عالوهنیست؛   ابتداییهای کلیکی از جمله زبان زبانکه  کندمی
ها را در آثار  ها آنکه سومری ـ آن گروه مهاجر به سرزمین حاصلخیز    باگویند  کلیکی سخن می

ها از پایه و اساس  متفاوت نیستند؛ یعنی آن  ـ اندسرها توصیف کردهشان با عنوان سیاه وارد شده 
وردارند؛ درست مثل هوموساپینسی که  کند برخها را شایستۀ تکامل زبان می آن  شناختی که 

 1ز ُسکنا گزید. حاصلخی سرزمین  در   از آمدن پدرمان آدم پیش

ی  بشر افتادۀ  جدا های  از نظر وی گروه  زیرا ؛  کندمی  یید أت  را   فرضیه   این   کوربالیس   مایکل
  نسل،   هر   وشوند  تبدیل  مختلف  های  به زبان در نهایت  هایی را توسعه دهند که  توانند گویش می

رسمیت    و  فهمند نمی  را ها  آن  پیران،  که   کند  ایجاد  نیاز   با   مطابق  را   جدید   کلماتی به 
ی  بیولوژیک   هایاندام   وجود  و   ما  انسانیۀ  گونشناختی در    قابلیت   وجود  با پس    2شناسند؛ نمی 
  حتی،  شود ب  زبان   تکامل  و   گفتنسخن   و   صداها  تولید   مانع   که   نیست  چیزی   زبان،  برای  الزم
  را کلیکی    زبان  گوییممی  ما؛ به همین دلیل  باشد بوده    سطحی  و  پایینشناختی،    سطح  اگر

  بلکه ؛  بازگرداند  استها توسعه یافته  آن  از  ما   فعلی  هایزبان   که  ابتدایی  هایزبان   به  تواننمی 
زمانی    زبان   این اخیر،  دوران    سرزمین   از   مهاجر،   موساپینسوه  از   شدهجدا   نسلی   که در 

  تکامل  گشتبازمی  قاره این    هایقسمت   دیگر  به  آنجا  از  و   آفریقا   شمال   سویبه ز  حاصلخی
 است.  یافته


 . 110ص  احمدالحسن،توهم بی خدای، مراجعه شود به: . 1
 . 63ص  ،پیدایش زبان، مایکل کوربالیس. 2
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 کلیکی   زبانگو به سخن   قبایل در   شناختی  سطح -5-2-1

منزوی    صورتبه ـ  استرالیاچه در    و  آفریقا چه در  ـ   گویند می  سخن کلیکی    زبان ه  ب  که   قبایلی
اواخر    تا   کردندمی   زندگی ها  آن  در   هاقبیله   این   که ی  مناطق،  نزدیک ۀ  گذشت  در اینکه همین 
شدند  کردندمی   زندگی پیش    سال   هزار   بیست   حدود  به  خویسانی   هایقبیله ریشۀ    . کشف 

  1اند ُسکنا گزیدند. آن مستقر شده   درها  آن  اکنون  که   سرزمینی  در ی که  زمان؛ یعنی  گرددمی باز
قبایل   خاستگاه  خصوص  در  خود  مطالعات  در  تاون«  »ِکیپ  دانشگاه  از  موریس«  »جی 

 گوید: خویسانی می 

آفریقا ظاهر شده»قبیله در جنوب  اخیر  دوران  در  و  های خویسانی  فراوان  آب  و  اند، 
ه اکنون در آن قرار دارند تشویق محیط ساحلی مناسب این اقوام را به مهاجرت به جایی ک

 2کرده است.« 

کس فرموده است خواست خدا این بود که هیچ   به ما  احمدالحسن   امام  دیگر  سوی  از 
ـ   انسان   از   غیر  ی تخلقنمایانگر    که  گذشته   اقواماز تمامی     نفس   دارای   که   کسانی  یعنیبودند 

کس دیگری    بودند  انسانی  نفس دارای  که   کسانی  جز   زمینروی   و  د نمانا   باقی ـ نبودند  انسانی
  نفس حضور دارند از همان    زمینروی    حاضرحال    در   که  اقوامیحال اگر تمامی    نماند.   باقی

ی و نفسانی با  بیولوژیک   نظر  از افتاده نیز  جدا   اقواِم   این برخوردار هستند، این یعنی    آدمی  انسانی
 ما تفاوتی ندارند. 

 است:)درود خدا بر ایشان( آمده  احمد امام خداییبی  توهم  کتاب در

  ی به گروه کوچک ینزم  یموجود بر رو  یتمام بشر کنون  یکی،ژنت  هاییبر اساس بررس »
اول مهاجران  پ گردد  یبازم  یهاز  سال  هزار  هفتاد  تقریبًا  آفر   یشکه  شبه  یقااز   یرۀ جز به 

شدگان  ها به مشتقکه از آن یقاییآفر   یل از قبا  ی جز شماِر اندکبه  ؛عربستان مهاجرت کردند


 . Wimsa, archive of Working Group of Indigenous Minorities in South Africaمراجعه کنید به: . 1
 . 238ص ، Morris, Isolation and the origin of the Khoisanمراجعه کنید به: . 2



 شدند و تمایز دانش بشری بشری زبان  باعث پیدایش عواملی که  ...................................... 138

  ی ها، کسان انسان  یگردربارۀ د   [...]  1شود یم  یرتعب  یقادر آفر   ماندهیباق  هایینساز هوموساپ 
نم جسمانآن  توانیمیکه  فرزندان  را  بدان  یها  برخ  یم،آدم  که    یقاییآفر   یلقبا  یهمچون 

ب از آن گروه مهاجر بدان آن  توانیمینم سا   ی در مراحل   یاز نظر نْفسان  وانندتیم   یم،ها را از نظر نا
متولد    یکسان  یمرحلۀ مشخص  ردکه    ا معن  یناز فرزندان او باشند؛ به ا  بعد از تولد آدم

که در عالم ذر از    ییها از نفس  یبعض   در رحم مادرانشان هستندهنگامی که  که    شوندیم
در    آدم   یفرزندان نفسان  یلن تمث. آناشودیها منتشر م گرفته شده است در آن  آدم
 2« .آیندیبه حساب م  ید،همان آسمان اول به انجام رس   یاکه در بهشت   ینشیآفر 

  در   وکنند  کلیکی صحبت می   زبانه  ب  که  هاییقبیله اند  کردهثابت    ژنتیکیتحقیقات    برخی
  مناطق دیگر    و  آفریقا   شرق  از  که  هستند  اقوامی  ازاند  پراکنده  فریقاۀ آقار ی  غرب  جنوب   و  جنوب
منزوی    هاییه یلقب ها  با وجود اینکه آن  و؛  ندا ه کرد  مهاجرت  خود   فعلی   زندگی   محل   به   آفریقا 

  شدند   منتقل   آفریقا   قاره ی  غرب  جنوب   و   جنوب   به   آن  در   که  ایدوره هستند، بعدها در طول  
  و   آفریقا  جنوبۀ  منطق  هایقبیله   و  سو  یک  از  هاقبیله   این  خودمیان    ژنتیکیهای  اختالط
 3ه است.داد رخ ،  دیگر سوی از آن اطراف

  دارای   و  کنندمی  شکار  گویندمی   سخنکلیکی    زبان  با  که   هاییقبیله بیشتر   ترتیب  این  به
ها شباهت  ه آن ب منزوی    ابتدایی  اقوامفقط    که  هستند   ساده  بسیارابزارهایی    با  ابتدایی   زندگی
شاهد    زمینروی    بر   امروز   که  تمدنی   و شناختی    تکامل   از   ایبهره به هیچ    هاقبیله   ایندارند.  

اند؛  هیچ نصیبی نبرده   کند   آسانها  آن  برای   را   زندگی  راه   کهی  مدنیت   از   واند  هستیم دست نیافته 
  به   کند  کمکها  آن  به  کهتوسعه دهند    زندگیتا روشی را برای    شدها  آن   مانع  چیزیچه  ولی

هستند از فرهنگ    منزوی  و   جدا ی که  حال  دردست یابند و    هستند  آن  در   آنچه  از  بهتر وضعیتی  
 و تمدن برخوردار شوند؟  


 . 127ص  احمدالحسن،خدایی،  توهم بی. 1
 . 129و 128ص  احمدالحسن،خدایی،  توهم بی. 2
 . 8ص ، Stynder, A record of human evolution in South Africaمراجعه کنید به: . 3
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که    منزوی   هایقبیله  آنجا  همان    هستند   موساپینسوه  ازاز  دیگر  هوش   ابزاراز  مندِی 
داده   زمینروی    را   مدنیت   و   تمدن  که یی  هاانسان برخوردارند،  توسعه    ساختار  دارای  و اند 

  معرفتی   و   مدنی  زندگی  کند می   شایسته   بدنی  نظر   از  را ها  آن  که  هستند ی نیز  مشابهی  بیولوژیک 
  که اند  اندازۀ کافی طوالنی نیز در اختیار داشته ِی به تکامل  فرصت  و   دهندتوسعه    و  کنند   ایجاد
  در  که  گونه   همان،  کند   فراهم  تدریجی  صورتبه   را شان  مدنی  تمدن ها امکان ایجاد آن  برای

  تمدن اشکال  از   قبولیقابل  شکلایجاد    و کم توسعه  دسِت   یا؛ داد  رخ  ین زم   های قسمت دیگر 
شاهد    که  طور   همان  ولیه است فراهم کند؛  یافت  ارتقا   و ه  شد  ایجاد   زمین روی    بر   که   را ای  مدنی

  این   از  یک هیچ   در،  زمینها در نقاط کرۀ  آن   انتشار   و بودن  رغم بسیار هستیم چنین اتفاقی علی 
  منزوی  مناطق  ساکنان  و  آفریقا   در   خویسانی  هایقبیله   نداد.  رخ  منزوی  ابتدایی  هایجامعه

  درها  ایم وضعیت آنوجود دارند، در حالی که شاهد بوده   دیگرمناطق  و   نیوزیلند  و   استرالیا   در
آوردن  دستبه   برای   شکار ای مبتنی بر  ساده   زندگی ؛ یعنی  استیکدیگر    مشابه   ابتدایی،   زندگی

نه هیچ خدمات    و ای،  یافته سازمان   تشکیالت های سادۀ زندگی بدون وجود هیچ  روش و  غذا 
 !  ایساده  ساخت یا زیر 

  و افتاده محدود شده،  دور  هایجامعه   در   هاه یلقب  این زندگی    است روشن    که   طور   همان
  با   که  هاییجامعه   از   یا  شدند  مبعوث ها  آن  در   رسوالن  که  هاییجامعه   از  شاندوری   دلیلبه 

بوده   های جامعه ارتباط  در  ای  بهره  زمین روی    بر   خدا   های حجت   وجود   از اند  فرستادگان 
  طریق   از   خود   انسانیهای  و توسعۀ دانش   رشد   برای   را   مهمی  فرصت  ترتیب،  این  بهاند؛ نبرده 

  دست  از  کنندمی رسوالن )درود خدا بر آنان( حمل    که  انسانی  معرفت   قوانینتوسعۀ    واکتساب  
  برانگیخته ها  آن  در  رسوالن  که  هاییجامعه  ازافتاده را  جدا   و  ابتدایی  زندگی  سطح  و  اندداده
؛ در حالی که ما  ندا هکرد حفظ است بوده ارتباط در رسوالنۀ جامع با  که هاییجامعه  یا اندشده

  تمدن   شدند   گیخته برانها  آنکه رسوالن )درود خدا بر آنان( در  ی  هایجامعه شاهد هستیم در  
  تمدنی   پرتوافکنی  منبع  و  انسانی  تکامل  هایهسته توسعه یافت که به    ایدرجه آن    تا ی  انسان

ای نمونه   است.روشن و آشکار    انسانی   علوم  در ها  آنتأثیر    امروز به    تا طوری که  تبدیل شدند؛ به 
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تمامی    در  معرفتدانش و    آن،  در  کهشود  دیده می   سومریۀ  جامع  در روشنی  از این تأثیر به 
 یافت.  ارتقا اجزای زندگی توسعه و 

   هاسومریمیان   در توسعۀ مفاهیم دانش    -5-3
  بودن فرد  بهمنحصر   و  سومری  تمدن  تکاملدربارۀ    فروانیشدۀ  سوابق ثبت   ما   برای   تاریخ 

ترقی    پیشرفت  در  آن در    هاسومری   کهنی  گلیالواح    و،  است  کرده  ارائه  انسانی  و  تمدنیو 
های فرهنگی،  به توسعه و تکامل تمدن سومری در بنیان   ندا ه گذاشت  باقی های خود  نوشته 

گواهی می  انسانی  و  نوشته تمدنی  یافته دهند؛  فوق هایی که چنین  ثبت  العادههای  به  را  ای 
ها به ثبت رسیده است.  ها برای ثبت کارکردهای انسانی به همراه آنرساندند و سرآغاز نگاشته 

شروع به    حروفوسیلۀ  ه ب  که  ندا ه بود  کسانی  اولینها  اذعان داشت به اینکه آن  بایدین  همچن 
ی گام  فرهنگ مسیر تمدن و توسعۀ    دربا انسانیت    که  بودند  کسانینخستین    ونگارش کردند  

دهد که قباًل دیده نشده بود  برداشتند؛ و تکامل سومری، جهشی را در تاریخ انسانی شکل می 
همان صورتی که دربارۀ تمدن سومری و پیشرفت و توسعۀ آن ثبت کرده، دربارۀ  و تاریخ به  

باستانی«    هاین هیچ تمدن دیگری چیزی ثبت نکرده است. استاد طه باقر در کتاب خود »تمد
 گوید: می

 عصر  آن  در  مهم  انقالبیکردن حیوانات و ...  سوی کشاورزی، اهلی»با هدایت انسان به
  نتایج   و  مهم   رخداد   این   که  است  آنواقعیت    و  داد  رخ  انسان  زندگی   در ـ  سنگینو  عصر   یعنیـ

هایی  دوره  دربالنده    تمدنگیری  شکل  برای  را بستر    اجتماعی،   زندگی   در  آنناشی از    تکاملی 
  انتهای   دربالنده    تمدن  پیدایش  ولی ؛  است  کرده  مهیااز راه رسید    سنگیدورۀ نو  از   پس  که

حاصل    تدریجی  هایگام  با  عصر  آن  اواخر  از  بلکه؛  نداد  رخ  ناگهانی  صورتبه  جدید  عصر
ۀ  پیشرفت  تمدنی   عصر  به  انسان  رسیدنسازی در جهت  ، مراحلی برای زمینههاگام  این   و  شد

دورۀ    به  را  او  وها دست یافت  آن  به  انسان  که  اختراعاتی  ترین برجسته  و... »  1.« بودبالنده  


 . 48ص  ،ها، طه باقرای در تاریخ تمدنمقدمه. 1
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معدنرساند  پیشرفتهتمدن   بود...  کشاورز توسعۀ    و  ع یسر ی  ارتباطابزارهای    و کاری  ،    و ی 
 1نخواهد داشت؛ مثل نوشتن.«  وجود تمدنیها آن بدون که  است مهمی  هایاختراع

  تمدنهای زندگی برای ، وجود پیشرفت و سازماندهی را در تمامی جنبه سومریهای لوح
داده   سومر تنها  آن   تکامل   .اندگواهی  نبود،    مدنی   یا   انسانی های  فعالیت   در ها    بلکهمحدود 

  بزرگ  پیشرفت ۀ  نتیج  در، سومر  در است.بوده  زندگی ارکانتمامی   درفراگیر   تکاملیتوسعه و 
  و  شد   ایجاد   داروسازی   و  پزشکی  های دانشکده،  خودش   زمان  در   انسانی   شناخت   و دانش    در

کند به این نکته که  اشاره می  داروسازی  و  پزشکی  هایدانشکده  وجود توجه داشته باشیم    باید 
هایی  ؛ جنبه گرفتمی   بر   در   را دانش    اساسی  های جنبه   از ، گسترۀ وسیعی  دانشگاهیۀ  عرص

  های لوح   که  سطحی  در   داروسازی  و  پزشکیمطالعات    و؛  داشت  نیازها  آن  به   انسانی  تکامل  که
بیش از هفت هزار سال پیش در ساخت    هاسومری فهمانند  به ما می  ند نکمی   اشاره  آن  به   گلین

 فرد بودند.  بهو توسعۀ کشور مدرن، بسیار فراتر از دیگران عمل کرده بودند و منحصر

  گویدمی   سخن  گلینیهای  لوح « دربارۀ  سومر  الواح  ازخود »  کتاب  در«  کریمر  لئسامو»
  مشخص   2« ورپنی   وسازیار د»  تاریخ   در  را   داروسازی  نخستین  هاییافته   از  برخی  تاریخ   که
   گوید:می  و کندمی

قبل از    شناسی جامعهۀ  موز   یسئ ر تر  پیش  که الواح    این  وجود که از    بود   بار   اولین   این»
گاهی   بود   کرده منتشر  موزه  آن  در  بابلی   بخش  مسئول " لیجران  لیون"  دکتر من،     یافتم. می  آ

باستان"    ورپنی   در  داروسازی"  عنوان  با   1940  سال  در  دانشگاهۀ  موز نشریۀ    در  که  ایمقاله  در
های بسیاری کرد...؛  تالش باستانی    سند   آن  محتویات   از   بخشی ۀ  ترجم  برای   او،  شد  شرتمن 
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ر قرار   ی در محل شهر امروز  نیپور بود. ی واقع در عراق امروز  رودانیان در شمال سومر در م یباستان یشهر  یپورن. 2 ُنفا

شده  انجام  یشناسباستان   یهاکاوش  نتیجۀ  ار داشت.فرات آن زمان قر   ۀرودخان  یردارد و در زمان باستان در کنار مس 
از    ی سومر   یاتاز قطعات معروف ادب  یاریبود. بس  یپورو کتابخانۀ شهر ن  تیگوراز   یکدوم کشف    یپس از جنگ جهان

 یانها، فهرست خداافسانه   ی،حماس  یهاداستان   یرندۀدربرگ  یاتادب  ینا  هایه است. نوشت  دست آمدهه  ب  یپور ن  ۀکتابخان
 پدیا فارسی(ع: ویکی )مترجم، منب .است یسومر اشعار و 
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  : شدرا شامل می  نوع  دو  ، خصوصیاتی که داشتند  وه  کرد  بیان  پزشک  آن  که  داروهایی  اما
ستند استعمال خارجی داشته  توانمی  و؛  قطره  صورتبه  یاشد،  استفاده می  مرهم  صورت به  یا

  روش  بههای تهیه  دستورالعمل  و...    شکل مایع استفاده شوندصورت داخلی بهباشند، یا به
برای چگونگی  هایتوصیه  و  بود گی بیشتری برخوردار  پیچید از    تقطیر، ها  آن  بردنکاربهی 

، بر معنا  سومری   متن   اینجا   در   )ودستورالعمل    سه  در  بود.   شده  بیانی  درمانمقاصد    برای
مدنظر    داروی  به  آنکه   برای.  کندمی  بیان  تقطیر   با  را  دارواستخراج    روش   (کندمی  کیدأ ت

،  گردد می  اضافه  آن  بهو ترکیباتی    امالح  و  د نشومیجوشانده    آب  در  مخلوط  اجزای  برسیم
ی  براشده است...؛ بنابراین  انجام می  دارو  از  شترییب  مقدار ی استخراج  برااین کار    دیشا  و

این کار ]داروسازی[ فقط در حد همین الواح بوده باشد، و این    اگر  یحت  شودیم   روشن  ما
های  روش   شده،   کشف   امروز  تا.  م.  ق  سوم ۀ  هزار   از  که   باشد ای  پزشکی  متن  تنها   ،متن 

به  دستورالعمل  و  سومری  داروهایتنظیم   مربوط    پیشرفت   از  بزرگیۀ  مرحل  به  آن،های 
 1.« است بوده  رسیده

  باشد وجود داشته    پیشرفته   اداری ، یک سیستم  دانشگاهی  و   علمی  پیشرفت   این   پشت   باید 
حتی برتر از آن باشد؛    و دهی بوده،  های مدرن در مدیریت و سازمان قابل مقایسه با سیستم   که

  مادی ۀ  جامعی  ا یاح  فقطـ  برخالف چیزی که در زمان ما حاصل شده زیرا هدف از آن سیستم ـ 
، ساختاری  باشدبوده    عمرانی  و  مادیاری  ساخت  آنکه  از  پیش،  سومریساختار    بلکه؛  نبود 

  الهی   دین   اگر  و؛  نبودند  غافل  مدنی  تکامل   در   خود  انسانیت   از  هاسومری   وه است،  بود  انسانی
مجموعۀ  ـ   را   انسانی  رفتار  تا   نداشت  وجود  معادله  در در  باقر  طه  استاد  که  شواهدی  طبق 

کند،   استوار  آوردند رسوالن کهـ به آن صورتی ها بیان کرده استمدیریت و حکمرانی سومری 
 شد. حاصل نمی چیزی چنین 

  و   بود  خدایانپادشاه    که  داشتند  نیابت  خدایانی  طرف   از  جامعه  عرف  در  پادشاهان»
اساس    ، نوعی از دموکراسی ابتدایی بود؛ زیرا برتم سیاسی در جنوب عراقسیس  ترینقدیمی
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ذکر  منشأ سلطنت، شایان  بارۀ... »و در   1شد.« مجلسی از همۀ مردان آزاد در شهر اداره می
کنند سیستم پادشاهی بعد از طوفان، از  صراحت بیان میاست آثار باستانی عراقی قدیم به

 2.« آمد فرود انآسم

همراه    مدنی  آزادی   چگونهها  سومری ۀ  جامع  در دهد که  در ادامه توضیح می  کریمر  لساموئ
نوین   حکومت  ساختار  شکل به   را   مدنی مؤسسات    دولت،  چگونه  و،  شد   ایجادبا 

ۀ ادار   در   را سازی  شفاف  و  بکاهد   جامعه  در   انحراف  وفساد    از   تا  کرد  ایجاد شده  دهیسازمان
 نا کند. ب  دولت مدنی

،  خلیج  شمال  در شده  واقع،  سومر   نام بهباستانی    معروف  سرزمین  آن  در  است  شده  ثابت»
  در ...  شد منعقد شده،شناخته سیاسی مجلس  ترینقدیمی، فرات   و دجلهۀ رودخان دومیان 
  ای گونهبه  که  بودند  ساکن  ملتی  سومر،  سرزمین  رد.  گردید  سیسأت  میالد  از  قبل  سومۀ  هزار 

ۀ  شدشناخته  جهان  در  تمدن  ترینپیشرفته  رسدمی  نظر  به  کهکرده بودند    رشد  وشکل گرفته  
 3.« ند اهبود زمان آن

  باشد   داشته   وجود  مدنیۀ  جامعاجزای    برای  سالمی  ساختار  آنکه   بدون  نداشت  امکان
ه با  جامعیک  بلکه،  نیست پارلمان و حکومت فقط ،یک کشور .شود  حاصل اداری تشکیالت

دهی  سامان   و  شهرها  ساختن  برای  سومریحکومت    روازاین ارکان مترقی و پیشرفته است؛  
ها ۀ ضروری آن روزانهای  نیازمندی  و  کند تسهیل  را ها زیستی آنهم  تا   کرد تالش  جامعه  امور

  انسانی  های ارزش   سومری  تمدن   ساختن   در  اگرسازد.    آسان،  کریمانه   زندگییک    برای   را 
به   تمدن  این،  داشتمی ن  نقشی برشمرده    انسانیت،  در  مدنیت  و  تمدن  اولینعنوان  هرگز 

 گوید: میدر این خصوص در کتاب خود »اینجا تاریخ آغاز شد«   کریمر ساموئل . شدنمی 

های( بسیاری تشکیل  های )استانهزار سال پیش از ایالت  »سومر بیش از چهار یا پنج
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که   بود  بناهشده  و  بودند  مرکز  یک  اینحول  تاجران  داشتند.  بسیار  با شهرت  ایاالت    ای 
  و اندیشمندان    وکردند  حمل می  مجاور  مناطق  به  دریا  و  خشکی  طریق  از  را  خود  کاالهای

برای    فقطبود، نه  مقدس  کتابی  گویا  کهکرده بودند    وضع  دینییک سیستم    دانشمندانش
توسعۀ    و  ابداع   با  هاسومری  و  ...  زمان  آن  در  مناطقبرای تمامی    بلکهنهایی،    سومرخود  

، این کارهای خود را بسیار توسعه شدهخشک  گلکردن بر روی  با حکاکی  کتابتسیستم  
عملکردی   تا    توانا   را  انسان  کهدادند؛    و   آرزوها،  اعتقادات ،  افکار ،  ها فعالیت،  کارهاکرد 

 1برساند.«  ثبتبه  تاریخ در  بار اولین برای را خود دردهای

  بپردازد   خود   عمرانی   فعالیت   به   و  کند   پیدا   توسعه   ایجامعهساختار    وقتیطور معمول  به 
منافع   و  ـ   هایعرصهتمامی    در  مردممصالح  چه  تولید  چهفعالیت  چه    کشاورزی،    دیگرو 

درست مترقی    گذاریقانونیک    با  جز  که  استوضعیتی    این  وـ در هم خواهد آمیخت  هاعرصه
تمامی   نمی   مدنی   زندگی  زوایای که  پیدا  نظم  بگیرد  بر  در  ترتیب    تاکند؛  را  این    و   قانونبه 

سیستمی وضع شود که مصالح تمامی افراد و جامعه را حفظ کند؛ در عین حال که در ایجاد  
  کنند. استاد طه باقر در حکومتی قوی نقش داشته باشد که در آن، همه به قانون مراجعه می

 : نویسدها« می ای در تاریخ تمدن این خصوص در کتاب خود »مقدمه

باستان پا به عرصه نهاد    عراق  درشده در تاریخ جهان،  های تدوینقانون  ترینقدیمی»
ها  آن  که  هاییدوره  در  را  شدهتدوین  قوانین  ظهوراین    که  داریمدر دست    تاریخیشواهد    ما  و
باستان    عراق  قوانین، ترتیب  این  به کند.می  ثابتنهیم  نام می  هانسل  شکوفایی  هایدوره  را

س قوانین و اصول  اسا  بر اجتماعی زندگینظم بخشیدن به  در بشری هایتالش  نخستین
شده است. دانش و شناخت ما تنها به احوال اجتماعی عراق بر اساس چیزهایی که  تدوین

  هزار   صدها  آن،  بر  عالوه  شود؛ بلکهدود نمیاند محباستان آورده  شده از دورانقوانین تدوین
دارد    اداری  و  تجاری  و  قانونی  مستندات  ونامه  پیمان شواهدی  این  ووجود  و  مدارک  ها 

به همراه  منابع فراوان   این  . نهیمتحقیق، اسناد حقوقی نام می  این  در  راها  آنهستند که ما  
  و  قانونی  عرفکه برای تنظیم ساختار اجتماعی بر اساس    است تصویری    شده،نیتدو  قانون
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است  شده،مقرر  قوانین مطلوب  بسا    .بسیار  تمایز    بارزترینچه    عراق   هایتمدن  در وجوه 
باستانی    از،  قوانین  به  زدنچنگ  دلیلبه  مردم  که  است  آن  ،باستان اقوام  و    متمایزدیگر 

چه    کوچک  چه  هامعاملهتمامی    شوند.میبرجسته   بر    و،  زرگبو  احوال شخصی  تمامی 
  به   که  زمانی  تا  شئون  و  امور  اینتمامی    وفت،  یا می  جریان   شدهشناختهی  احکاماساس  

جا دارد    .نخواهند بود  آورالزام  درستی  صورتبهوضع نشده باشند    شرعی  ومند  قانون ی  روش
باستان    در   قوانیناین    کنیم  کید أ ت   دیگر  بار همان  به  ودوران  به  صریح  و  روشن  صورتی 

در هیچ ملت    النهرینبین  سرزمین  ساکناندر    کهوضعیتی   بود  آمده  وجود    از ی  دیگر به 
  زندگی   در  را  قوانین  و  نظم  تعامل  توانیممیما    وه بود،  نشد  آشکارباستان    هایتمدن  هایملت

  است  رسیده ما بهها  مستندات آن  و هانوشته از کهامیران  و پادشاهان آثار درباستان  عراق
 و   خدایان  قوانین  به  اقرار  و  عدالتگسترش    بهها  ، و تقریبًا تمامی مستندات آنکنیم  لمس

   کند.می  اشاره ضعیفان از حمایت 

عواملی    از   قوانین   یعنیـ  شده تدوین  اجتماعِی   قوانین  به  را  مردم  زدنچنگ  کهجمله 
بود که آنمی  تقویتـ  اجتماعی  و   قانونی  عرف  و   شدهتدوین این  این    و  منبعها  کرد  ریشۀ 

  یا  قوانین این  کردنصادر زمان در ها آن پادشاهاندانستند؛ بنابراین می  خدایان از  راقوانین 
ها طبق اراده و خواست گفتند آنانتشار عدالت و تشریع قوانین می  برایها  آن  بهیادآوری  

 1اند.« خدایان عمل کرده

 گوید: نیز میو 

طوری که  شوند؛ بهمی  متمایز  بشری  قوانین   ترینقدیمیعنوان  باستان به  عراق  قوانین»
این قوانین    .باستانی، از بلوغ و پیچیدگی بسیاری برخوردار بودند  قوانینۀ  هم  با  مقایسه  در

ـآمده  آن  از   بعد   کهباستانی    قوانین  از   بسیاری   برخالف    و   هندویی   مانویی  قوانینمثل  اند 
  و بودند؛    شده  نگاشته  علمی   روشی  با  و  دقیق  قانونییک زبان    باـ گانهدوازده رومی  هایلوح
  ها عبادتمتعرض    وپرداختند  اند که صرفًا به امور مدنی میدنیوی بوده  قوانین  قوانین،  این
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 1شدند.« نمی

  توانایی   نیز   و  هاسومری   میان   در   انسانی   و   تمدنی  پیشرفتبه اینکه    کنم  اشاره  اینجا   در مایلم  
  گذشتگان   از  هاسومری   کهای  تمدنی   میراثهیچ    از   دولت  اجزای  بنای  درها  آن  علمی  و  اداری

ها خود،  آن   بلکهشاکلۀ آن بنا کنند نیامده بود؛    بر   را   خود ساختار    تا   باشند   برده   ارث   به  خود
کاوش    را ی  زندگهای  جنبه رسوالن )درود خدا بر آنان( تمامی    آمدن  با   و اند  کنندۀ آن بوده شروع
  بر  امروزبه    تا   جهان   که طوری  ؛ به بروند ی پیش  علمی ساختاری  سو به   آن   عمق  در   تا  کردند

  شهادت  نبود نوین    تکامل  از هیچ نشانه و یادی  که  زمانی  در فرد بودن آن  به منحصر  و  یگانگی
از جایگاه    این   در   سومری دانش    این   و  جهش   این   دهد.می تا  تحقیق  باالیی برخوردار است 

ای بسیار فراتر از ساختارهای عمرانی و مدنی داشته  روشن کنیم آنچه رخ داد اصل و ریشه 
  خود،   تمدن   ساختن   در   هاسومری   سوی ساختاری انسانی حرکت کنیم که است و ناگزیر باید به 

  مدنیتی به همان صورت اولیه در حالی که هیچ    ا ر   زمین   اجداد،  این   بودند.   گرفته   نشانهآن را  
  از   چیزیرخ داد هیچ    سومری  تمدن  از  پیشدرست    که  طوفانی  .مشاهده کردند  نبود   آن  در

فرستادگان )درود خدا بر آنان( تا نوح )درود خدا بر او(    و  آدم  پیروان  ازها  آن   پدرانتمدنی که  
یی  گرما   جز   زندگی  از  که   یافتند نازا و عقیم    و   خشن   را زمین    بلکه؛  نگذاشت  باقی برایشان  داشتند  
  جزتوسعه یافت    هاسومری توسط    که   مادی   تمدن؛ بنابراین  نداشت برایشان    ارمغانی سوزان  

و    وکرد  عملۀ  نتیج و    این   و  ود نبخودشان    کوششتالش  آن  که بود    معرفتیدانش  ها  به 
ـ  تاد طه  اسکس دیگری.  ـ و نه هیچهمانند پدرانشان از پیروان فرستادگاناختصاص داشت 

 گوید: می  و کندهای باستان« این وضعیت را برای ما توصیف می باقر در کتاب »تاریخ تمدن 

های ساکنان ها در آن را با تالش ها در عراق و سیر تمدن»بارها پیدایش نخستین تمدن
ایم و اینکه نخستین که در محیط طبیعی در قسمت جنوبی عراق سیطره داشتند ستوده

چگونه کشاورزی در این منطقه بر اساس آبیاری مصنوعی با کنترل رودها و ساختن سدها  
های  آنچه گذشت متوجه شدیم این مشکالتی که عراقی  انجام شده است... و بر اساس 


 . 282ص  ،ها، طه باقرای در تاریخ تمدنمقدمه. 1



 147  ............................................................................................ ی زبان و دانش انسان

عامل مساعدی برای ظهور    ،نخستین در محیط طبیعی سخت و دشوار در برابر خود داشتند
گردید عراق  در قسمت جنوبی  توسعۀ  ،تمدن شایسته  و  با رشد  تمدن،  این    صنایع   و رشد 

مثل چخام  موادآوردن  دستبه  برایگسترده    خارجی  تجارت  پیدایش  ونخستین   و ی  وب 
سنگ همراه شد که این تمدن به آن مواد خام وابسته بود؛ مواد خامی که در بخش جنوبی  

،  شاورزی عراق وجود نداشتند؛ بنابراین تمدن عراق باستان بر سه رکن اصلی استوار شد: ک
تمام    و؛  تجارت  و  صنعت مشخصۀ  خصوصیت،    سرزمین   در   کهبود    هاییتمدناین 

 1عرصه گذاشتند.«  النهرین پا بهبین

طوفان    یانشده    آبادتر  پیش   کهپا گذاشتند    جدید  زمینیسر   به   ،طوفان   از  بعد  هاسومری 
  و  مدنی ساخت ت  در  بتوانند تا  نبود ها آن اطراف در هیچ چیزی  وه بود کرد ویران را  آن آثار تمام 

  و   عمرانیهای  فعالیت   در   تالشی   هیچ   از ها  ، جز اینکه آنبگیرند   کمک فرهنگی خود از آن  
  رسوالن   با ها  داشتن آناتصال .  نکردند  فروگذار   کنند   بنا  را پا  نو  دولتهای  اینکه پایه   برای   مدنی

  از   رسوالنۀ  جامع  در  زندگی  با ی که  پدران؛  کرد  کمک ها  آن  بهه بودند  آموخت  پدرانشان  از   آنچه  و
  نیاز   مدنیت   آنچه توسعۀ    وکاوش    در   تالشی   هیچ   از   ها سومری  و ؛  بودندمتمایز شده    دیگران
  در  هاامتتمام  میان در  آن، با  و  بود جایگاهشان  سطح  در فروگذار نکردند؛ مدنیتی که  داشت
ی در  توجهقابل ل  شک به   هاسومری های  فعالیت فرد شدند.  بهمنحصر   و   متمایزخودشان    زمان

ها  های فرهنگی در زمانشان، آنبا وجود محدودیت و    داشت  ادامه   زندگی  هایجنبه تمامی  
.  نداشت  وجود   زمیناز    قسمت  هیچ   درشان  زمان  در   که  کردند  وضع  را تی  مدنی  فرهنگ   هایپایه 
؛  شتافتندیمـ  سادهصورت  به   هرچندکاری ـ معدن ی  سو به عنوان مثال  که به   بینیم می   را ها  آن

  بیاناین نکته را  باقر  طه استاد. بود جدید  دولت در روزانه  زندگی و تجارت  لوازم ازدر حالی که 
 گوید:می  و کندمی

دادواسطهعنوان  به  معادن  ازها  آن» برای  ارزش وای  جهت    دیگر   موادگذاری  ستد 
  را  نقرهها  بود. آن  نقره  و  طال  و  مسکردند که از جمله این محصوالت معدنی،  استفاده می
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داری که وزن مشخصی داشتند به  سوراخ  هایقرص  یا   حلقه  یا  کوچک  صفحاتی  شکلبه
و وزن مشخص ضرب    را  معدنی  هایقطعه  اینها  آن  شودمی  گفته .  ردندبکار می نوع  با 

و    اصل  و،  پول همین، ایدۀ    و  کردندنمی  وزن  دوباره  راها  ای آنمعامله  هر   در   وکردند  می
 1خاستگاه پول و اقعی شد.« 

زده کرده است و قطعًا آخرین  ن، دانشمندان را شگفتزما   طول   در   سومری های  میراث
ها، اکتشاف جدیدی که پروفسور »ماتیو اوسندرفر« از دانشگاه »همبلدت« در برلین انجام  آن

  2016نهم ژانویۀ سال  وای در مجلۀ علوم در بیستداد نخواهد بود؛ اکتشافی که وی در مقاله 
 منتشر کرد: 

شگاه دان  ازماتیو اوسندرفر    پروفسور  کهانگیز  شگفتتشافی  »این یک واقعیت بود؛ اک 
 the journal)ای که در مجلۀ علوم  در مقاله  2شناسی همبلدت برلین، در زمینۀ نجوم باستان

Science)  این   وبود    منتشر کرد توصیف نمود. این کشف، نمودار سرعت بر حسب زمان  
نشاناوۀ  گفتطبق  ـ یک  ـ  ریاضی  است  جدید   علوم  در ه  پیشرفت  اصلدهندۀ  محاسبات   .

  در  منحنی  زیرمتوجه شدند مساحت    هابابلی  دهدمی  نشان   دیگرموجود در چهار لوح گلی  
 دهد. می نشان را مسافت نموداری از این نوع،  

چگونگی ردیابی مسیر    که  استبوده    ایپیشرفته  روشاینکه    ترانگیزشگفت  موضوع 
می  راات  سیار  که  توضیح  بر روی    نقش  طریق   ازدهد؛ روشی    ما   بهسفالینی    لوحموجود 

روشن    ما  برای  لوحاین    گردد.برمی  میالد  از  قبل  سال   350تا   50  به  آن  تاریخ   که  است   رسیده
  حرکت   توصیف  در  رادیفرانسل و انتگرال    محاسبات  از  نوعی  بابلی،ان  شناسستاره  کندمی

؛ این در حالی است که افتخار  بردندمی  کار  بهدست  دور  ستارگان  حرکتنسبت به    مشتری
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 1.« شود می  داده نسبتم پانزده قرن هایاروپایی به امروز تاکشف  این

نوشند  ای میسرچشمه  از   دانستندمی  وصحیحی انس گرفته بودند    روشبه    هاسومری 
  فضلی  و  خیر از این فرستادگان    و   نگریستند می ش  زمین  در   خدا   خلفای   حاِل   در  ؛ که پایانی ندارد

دانش    گرفتنبر   وفرستادگان    با ها  آن  اتصال   دادند. می  یاد ها  آن   به  رسوالن  کهشناختند  می  را 
هشی که  ج.  داد  توسعهشان  زندگی  ارکانتمامی    در  را   مدنیت   و  انسانی   معرفت   اینها  آن  از

فقط  سومری  و  بودند  آنها شاهدش  بوده مختص  به هیچ   ها  آنو  از  پیش  دیگری  ها  کس 
کند؛ و به دستیابی  روشنی به سطحی از ارتقا و انسانیت اشاره می اختصاص نداشته است، به 

دهد که بشریت را به عرصۀ عمران و کشاورزی و  به چنان جهش معرفتی بزرگی گواهی می
دا بر او( در کتاب  ای منتقل کرد. امام احمدالحسن )درود خسابقهترقِی علمی و اخالقی بی 

از    و  ها سومری   تکامل   به «  خداییبی   توهم »  خود   طوفان  از   قبل   کهـ   خود   پدراندانشی که 
 فرماید: می  و کندمی  اشارهـ به ارث برده بودند کردندمی زندگی

خود سخن   یاکاناز ن  ین،گل   یهاکه در لوح  یهنگام(  ی)اکد   یفرزندان تمدن سومر »
واالتر    یو فرهنگ  ی از لحاظ اخالق  یاکانشانکه ن   کنندیم   یرگونه تعبینها ااز آن  گویند،یم

  ینجا دارند. در ا یشینیانکاماًل متفاوت از پ یفرهنگ و تمدن  یشانها هستند؛ و او برتر از آن 
و اخالق واال    یاسیس   ی،بلکه از نظام اجتماع  م،گویییو ابزار سخن نم   ایلما صرفًا از وس

از    یاکه در دوره   یمرو هستجهش فرهنگ و تمدن روبه یکما با    ینبنابرا  ؛کنیمیصحبت م 
به ما   یجنوب عراق فعل  یااکد و سومر    ینسرزم   یاسومر    یاو از شومر    یدهبه ثبت رس  یختار 
سو   یدهرس از  توض  یگرد   یاست.  و  ا  یند افر   ین ا  یحشرح  چهارچوببر    ی علم   یهاساس 

ایست ن  یرپذامکان تأثیر   ین.  و  ژرف  حد  آن  به  تا  پژوهشگران  گذارجهش  که  است    ی بوده 
  یگرفته و مدع ( فرض  ها ی)اکد   یانسومر   یبرا  یآسمان  یخاستگاه  یچینس   یاهمچون زکر 

 2.« اندآمده ینبه زم ها از فضااند آنشده
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  که   استوجود داشته    عظیم  بسیار شناختِی    جهش یک    گیریم می   نتیجه از مباحث باال  
  رخ   سومری ۀ تمدن  دور   درکنند که  یاد می  1شناختی«  انفجار با عنوان »  آناز    مورخان   از  برخی

  بهره اند  کرده   ارائهمان  سومری  پیشینیانی   آنچه  از  همچنان   امروزبه    تا  بشریت  وه است  داد
و فرستادگان،    و  رسوالنه  ب  اتصالشان  کرد  متمایز  دیگران  از  را   هاسومری . چیزی که  برندمی

  آثار  در  این  و  دادند  ارائهفرستادگان    کهچیزهایی بود    بهشان  تمدنی   و  فرهنگیو تکیۀ ساختار  
ـ واضح و  مش گیلگ ۀ  حماسمثل  قرار دارد ـ   ما اختیار    در   کهها  نتایج فرهنگی آن  و  هاسومری 

 مشخص است. 

 )درود خدا بر آنان(  جهش معرفتی با آمدن رسوالن  -5-4
گراها یا پیروان مؤسسات دینی تصور  گونه که خلقت عنوان وسیلۀ ارتباطی آنظهور زبان به 

ها سال همگام  صورت تدریجی در طول میلیون صورت ناگهانی ایجاد نشد؛ بلکه به کنند به می
شناختی با آنچه    ها ایجاد شد. این توانایِی با تکامل گونۀ هومو و تکامل ساختار بیولوژیکی آن 

طور کامل با وضعیت هومو و شرایط محیطی که  به مقایسه نیست؛ اما  انسان فعلی دارد قابل 
( در کتاب »توهم  درود خدا بر اواش داشته، سازگار است و امام احمدالحسن )در مسیر تکاملی 

 کند: خدایی« به این مطلب اشاره میبی

  ی زندگ  یر،اخ  سال   یلیونم  چند  در   یقاآفر   در  بشر  اجداد  یزتما  وجه  ین تر مهم  یدشا»
 و   کردند،یم   متمرکز  را  خود  یروین   پرداختند،یم  شکار  بهها  آن  باشد.  بودهها  آن  یاجتماع

  ین ب ینهبه   ارتباط   تردیدیب   .یابند  نجات  خطرات  از   توانستندیم   بهتر   تر،بزرگ  جوامع قالب  در
  افراد   شد.  خواهد  منجر   نجات  به  که  است  یموفقۀ  جامع  ساخت  محورِ   ه،جامع  یک  افراد

  یاجات احت  بتوانند  آن  با  تا  دارند  یازن  ترمتکامل  هرچه  یزبان   به  ینه،به  ارتباط  یجادا  یبرا
 و   هاواژه  با  را  خود  است  ممکن  یدجد   نسل  هر  یجه،نت   در  ؛سازند  برآورده  را  خود  یارتباط 


و نیز مراجعه شود به: متون سومر، خزعل ؛  80تا ص    48ص    ،ها، طه باقرای در تاریخ تمدنمقدمهمراجعه شود به:  .  1
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  ندارد.   یاچارهها  آن  کردنحفظ  جز  البته  که  یندبب  روروبه  ذشتهگ  به  نسبت  یشتریب  یهاداده
 اصوات  و  اشاره  زبان  ابتدا  در  .شوندیم   تریچیدهپ   یافته،تکامل  واژگان  ینا  زمان  گذشت  با

 به  انسان  یازن  و  شد  یچیدهپ  و  متعدد  یندفرآ  ینا  زمان  طول   در  یول  گرفت؛  شکل  شمارکم
  ین چن   یکیژنت   جهش  که  زمان  هر  شد.  یشترب  یزن  ـمغز  انهم  یاـ  یسپار یادبه  ابزار  بهبود
  یت تثب  و  ییدتأ  و  گزیند یبرم   را  آن  قطعاً   یزن   یعیطب  انتخاب  بزند،   رقم  را  ی ی ارتقا  و  بهبود 

  ی هاژن  انتقال  و  مثلیدتول  نجات،  ایبر   باشند،  یتی قابل  ین چن  ی دارا  که  ی افراد  زیرا  کند؛یم
  مغز،   یفیک  و  یکّم   سازیینهبه  یهاژن  اساس   ین ا  بر  بود.  خواهند  تواناتر   بعد   نسل   به   خود

 ین ا  به  و  شوندیم  پابرجا  یعت،طب  در  موجود  یهاژن  مجموعه  در  ونهند  می  یادازد  به  رو
 1شود.« یم  تربزرگ  و بزرگ مغز، اندک اندک  یبترت

ی  بیولوژیک   ساختار و هومو  انسان وضعیت با  متناسب که صورتیبه ی، ارتباط روشیا  زبان 
باشد وجود داشته است و ساختار بیولوژیکی ادامه پیدا کرد تا به سطحی  ش  خود  زمان   در   او

ای برای ارتباط  توانست وسیله و انسان باستان می   در آن آمد  ه پدر ما آدماز تکاملی رسید ک
  او  شد باعث    که عاملی بود    این   و   بود اش متناسب  شناختی   و   بدنییت  وضع  با  که   د داشته باش

پدید شایست شود  خانواده  یعنی  جامعهۀ  هست  وبدوی    ۀجامعآوردن  گی  دارا    ندارد   امکان  .را 
  ساده   هایاشاره   با   هرچندریزی شود،  پایه   ارتباط   برای  ایوسیله   وجود  بدون  جامعهاجزای  

 بوده باشد. 

به این جهان آمد او از والدینی متولد شد که از نظر ساختمان بدنی بیولوژیکی    آدم  وقتی
متفاوت  ها  آن   کرد بادر این ویژگی که نفس انسانی را حمل می  ولی او  ؛مشابه خودش بودند 

اولین انسانی که    عنوانبهطور کامل از محیط متمایز، و  بود؛ همان نفس انسانی که او را به 
می  گام  زمین  این  برجسته  روی  امام  ساختنهد  »توهم    در  احمدالحسن.  خود  کتاب 

 فرماید: ی خدایی« این نکته را روشن کرده، مبی

متفکر و با قدرت  میانشان متولد شد، قطعًا گروهی  در    که حضرت آدم»اما گروهی  
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  توان یم   ین بنابرا  انتقال معانی را به یکدیگر داشتند؛تفاهم و  بودند، و حتی توانایی  درک باال  
  یت قوم از قابل   ینا  کهعوث شد  از خلق خدا مب  ی امت  ین بود که ب  یامبریپ  گفت حضرت آدم

نفس    ین بنابرا  ؛برخوردار بود  آن ارسال شده بود   یکه آدم برا  یاله  هاییامشناخت خدا و پ
د. سپس  کر متعال دعوت    ینازل و به جسم او متصل شد و آن قوم را به پرستش خدا  آدم
حضرت  درست مثل  آوردند، کناره گرفتند؛    یمانها اکه همراه آن  یهمسرش و کسان   آدم

را به خدا دعوت کرد ول   براهیما   یب را انکار و تکذ  ی ها و آن  یکه پس از آنکه قومش 
  یت د. در ادامه، مش ها را ترک نمودن کردند، خود و همسرش از آن قوم کناره جستند و آن

روه غالب شوند. در  او، بر آن گ   یارانو فرزندان و    بر آن تعلق گرفت که حضرت آدم  یاله
  ی منته   یچند، به انقراض و نابود  یزمانهرچند پس از گذشت مدت  هفرجام کار آن عد  یان،پا

 1.« شد

و با داشتن این نفس انسانی، آدم )درود خدا بر او( از توانایی شناختی برتری برخوردار بود  
باعث می بود که  این عاملی  افراد جامعۀ اطرافش بسیار  و  از  او  باشد؛  شد  متفاوت و متمایز 

  آدمفرزندن    و همسران صیت بر حوا  ها از نوع نفسانی او نبودند. و این خصوچراکه آن
ها بودند، ولی  شود؛ زیرا از والدینی متولد شدند که از نظر بیولوژیکی مشابه آننیز منطبق می

آن انسانی  روح  و  نفسانی  نوع  نبودند از  آدم  2ها  ناگزیر  زب  و  با  سخن  باید  خود  قوم  ان 
می   که  الهی  رسالت و    خدا   فرمان  به   را ها  آن  چگونه   وگرنه  گفت،می حمل  خود  کرد با 

با قومی سخن    نند آدمک می   بیان  ما بیت )درود خدا بر آنان( برای    آل  روایاتخواند؟!  فرامی
های علم  نشانه خواند و  را به ایمان فرامیها  آن  گفت که در میانشان متولد و مبعوث شد ومی

نوبۀ خود به ما  شناساند و این به میها  آن   دین را )به اندازۀ شناخت و معرفت و تکلیفشان( به
ها  آن  معرفتی وضعیت    با   متناسبداشته که    زبانی وجود   دهد قبل از بعثت آدم نشان می 

   .ه استشد  مبعوث  آن در  ه که آدمبود  ایجامعه  دری ارتباطۀ وسیل  و، بوده

  فرمود:   جعفر  بن  یموس   ابوالحسن  حضرت  :گویدیم  الرحمان  عبد  بن  حسن
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  چه   »علت  گفتم:«  یدار شد. مخلوقات نبود و بعدها پد  یندر گذشته در اول   یاهاها و رؤ»خواب
.  یخت اهل زمانش برانگ  یسو را به  یامبری»خداوند عزوجل پ  فرمود:  حضرت  است؟«  بوده

کار را انجام    ین فراخواند. قومش گفتند: اگر ما اها را به عبادت خداوند و اطاعت او  او آن
! آن اتیلهاست و نه عزت قب  یشتربه خدا که تو نه مالت از ما ب  رسد؟یبه ما چه م   یمده

  ام یو اگر نافرمان   سازد یخداوند شما را وارد بهشت م  ید، فرمود: اگر مرا اطاعت کن  یامبرپ
  یامبر، پ   یست؟. قوم او گفتند: بهشت و جهنم چکندیخدا شما را به آتش جهنم وارد م  ید، کن

.  یرید که بم  یفرمود: زمان   رویم؟یبه آنجا م  یکرد. قومش گفتند: کِ   یفتوص  یشانآن را برا
و    یشترکه استخوان و خاک شدند. سپس ب  ایمیدهما مردگانمان را د  تردیدیها گفتند: بآن

را    یارؤ  یانشانعزوجل در م  داوندشمردند. آنگاه خ  ش کرده، خوار   یبرا تکذ  یامبرآن پ  یشترب
ناشناخته    یشانبودند و برا  یدهد  [در خواب ]آمدند و آنچه را    یامبرشان به وجود آورد. پس نزد پ

بر شما احتجاج کند    چنینینعزوجل اراده کرده است ا  یبود به او خبر دادند. فرمود: خدا
بدان د  گونهیناارواح شما    ید تا  روح شما  مرگ  از  بعد  و  بود  راست  خواهد  هرچند  ـ  عذاب 

 1« . شوند یختهها برانگکه بدن یتا روز   ـبپوسد یتانهابدن

ها آن   با هرچنده بود؛  شد  برانگیختهشان  میان  در  کهفت  گمی  سخن  قومی  با زبان  آدم
همان    زبان   او  مادری   زبان  و   بود  محیط   همان   از   او  ولی،  بود  متفاوت   انسانی   نفس   داشتن  در

فرستادگان )درود    و   انبیا   بعثت  دیگر   سوی   از   . ه بودشد  برانگیخته شان  میان  در   که   بود   قومی
  برای   او  رحمت  فیض   از  بزرگ  خیری  و  سبحان   معبود  آن  طرف  از عظیم    خدا بر آنان( فضلی

  عظیم   خیری  خودش  از  بعدو فرستادگاِن    رسوالن دیگر    همانند  آدم  وست،  دنیا  و  آخرت
  آوردها به ارمغان  آن  برای  را متعالی    اخالقی  هایارزش  و  الهی  دیناو    بود.آورده    قومش  برای

  از  و،  کردمی   غالب  و  پیروز  ژنتیکی،  برحیوانیت  را   آن  ویافت  ها پرورش می آن   در  انسانیت  که
  به   نسانیا ۀ  جامعی  هاارزشبه این ترتیب    تاکرد،  « یک ارزش متعالی ایجاد می انسان»نوع  

فراتر  جایگاه   آن  بهاش  ی بیولوژیک   ترکیب  که  حیوانیتی   همان  یابد؛   ارتقا   حیوانیت  از ی 
  که  دهدمی یاد   را  چیزی خود اطراف تکلیف دارای  افراد به خدا  حجت؛ همچنین خواندمیفرا 
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  مناسب  معیشتیشرایط  تا نماید  تسهیل را  محیط و جامعه ساختن و کند آسان را ها آن زندگی
 : فرماید احمدالحسن )درود خدا بر او( می امام . گردد فراهم و  ایجادها آن برای

  ین و اولگردند  جمع صورت جسمانی با یکدیگر  بهسپس خداوند اراده فرمود آدم و حوا  »
انسان ا  یرد؛گبشکل    ی خانوادۀ  نخست  ین تا  پد   ی زراع  یروستا  یندو  ز   یدرا    خدا   یرا آورند؛ 

با   یبترت   ینبه ا  ؛کند یو رام سازد، دامپرور   یرا اهل   یواناتکند، ح   ی خواسته بود آدم کشاورز 
 1« شد.آغاز  یو دامپرور  ی، کشاورز یت انسان  یرآدم، مس

فرستادگان    و دیگر   ه آدمکچیزهایی    میان   در باال مشخص است    متن در  همان طور که  
ۀ حمل علم الهی  نتیج   دربوده که    انسانیدانش    ارتقای  و  تکامل  ،)درود خدا بر آنان( آوردند 

، چه در  بود  قرار دادهای بوده که او را در زمرۀ برگزیدگان عارف به حق سبحان  توسط فرستاده 
نزدیک شود،    دگارشیابد تا به پرور وسیلۀ آن از نظر معرفتی ارتقا میی که انسان به ا امور غیبی 

چه     دانیم می  که   طور   همان   و ؛  سازدمی   آسان  زمین روی    بر   را   او  زندگی  که   مادی  امور و 
  توانایی   ارتقای  برای   طوالنی  زمانی  نیازمند  ، صورت تجربیبه   معرفت آوردن دانش و  دستبه 

  جهت   در   که خواهد بود    صورتی  در  این   و  یابد می   ادامهمتمادی    هاینسل   در که    است شناختی  
  را   معرفتی   جهشیهمواره    پیروانشان  به و فرستادگان    رسوالنهای  آموزه   !حرکت کند  درست

را  کندمی   ایجاد  جامعه   در جامعه  که  صورت  این  به  آزمون    تجربه  به   نیاز   از ؛    برای و 
گاهیآوردن  دستبه    هاتجربه ها و  کند و چه بسا ممکن است این آزمون می   نیازبی   معرفتی  آ
در حال حاضر    که   تجربی  مالی  و   اقتصادیهای  نشود؛ مثل وضعیت سیستم   منتهی  چیزی   به

ای  بر   را   جدیدی  هایدروازه، او  دیگر   سوی   از   و؛  سو  یک   از  این ها برخوردار هستیم.  ما از آن 
پایگاه دانش و معرفت    واست،    نشده وارد    اندیشه   و   تفکردر    که   گشایدمی   معرفت شناخت و  

  ارتقا   شکل،   بهترین   در   آن اجزای   و  جامعه   ساختن ،  آن  طریق   از بخشد تا  انسانی را توسعه می 
 یابد. توسعه   و

کند و این  و رسوالن ایجاد می   انبیا ۀ  جامع  در  را   عظیم   بسیار   شناختی قطعًا یک جهش    این
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  ؛کندتر می ها پیشرفته اجزای زندگی از همۀ آن ها متمایز، و در تمامی  ها را از دیگر جامعه جامعه
اند فقط منحصر به کسانی نیست که  عالوه آنچه رسوالن )درود خدا بر آنان( عرضه داشته به 

پیروی می از آن به رسالتها  و  ایمان میکنند  تا آن    ؛ آورند هایشان  تمام ساکنان زمین  بلکه 
کاد،  مند میای که خودشان بخواهند از آن بهره اندازه شوند. این خصوصیت در تمدن سومر و آ

که پیش    تا نوح  از آدممعارف از جامعۀ انبیا ـ و دانش و علومی که در نتیجۀ دریافت این  
اند روشن و مشخص  ـ به انسانیت تقدیم کردهانداز جامعۀ سومری در سرزمین حاصلخیز بوده 

اند علومی را به  مرتبط بوده   محمداست. حتی دانشمندان عرب که با حامالن علم از آل 
شود؛  اند که سبب شده است انسانیت تا آن حدی ارتقا یابد که امروز مشاهده می انسانیت داده 

هایی را که  و پوشیده نیست که تمدن سومر، نوشتن، چرخ، سیستم آموزشی و دیگر دانش
التی« در زراعت و  اند؛ و سهم »جامعۀ رساساس علم و تکنولوژی امروز و فرداست ارائه کرده 

های پیشگامانه در  ها، عالوه بر مشارکتسازی بذرها و گشایش راه سیستم آبیاری و ذخیره 
سازمان  و  جامعه  اجزای  وبنای  نیست؛    ،مدیریت   بخشی  پنهان  و  ،  پزشکیالبته    وپوشیده 

 1نیز نباید از یاد ببریم.  را  ریاضیات  و شناسیستاره 

  شرح روشنی به  را  مسئلهاین  خداییبی  توهم کتاب درحسن )درود خدا بر او( احمدال امام
  آشکار   مقدمات،   بدون  ناگهانی  صورتبه   ها سومری   تمدن   چگونه ه است که  کرد  بیان  و  داده
به    ایاشاره   این  و؛  شد   سرزمین  در  رسوالن  آمدن  با  همراه  کهاست    معرفتی  جهشروشن 
اخالقی،    و  ساختاری  نظر  از  زندگی  جوانب  ارتقای  وتوسعه    درها  آن  نقش  و  داد  رخ النهرین  بین 

 داریم:  شان( سراغگیهم رخدا بدرود به همان صورتی است که از تمام آن بزرگواران )

و    یعال  یاربس  یها که فرهنگ هستند که تمدن آن  ی( قومیان)اکد   یانسومر   ینبنابرا »
به ناگهان ممتاز است،  جهش آشکار تمدن و    ین است. ا  شده  یدارو بدون مقدمه پد  یطور 
در معادله است که باعث    یدیشدن عنصر جدروشن بر وارد  یشاهد   ها،یفرهنگ سومر 
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  یی نظر از برپاظالمانه، صرف  یوانِی و ح  ودپرستانهاز تعامل خ  ـانسان  یعنیـموجود    ینشد ا
 1.«شود یلمتما  یو انسان  یثارگریا ی،سمت تعامل اخالق به ی،تمدن ماد

  دارد وجود معرفتی و شناختی  جهش این برایو عواملی  اسبابتقدیم شد   که طور همان
   :کرد مرتب زیر تر صوبه  توانمی که

بعد از    ؛ شروع به حمل آن کرد  آدم  آمدن  با   انساننوِع    که  انسانی   نفس   حضور -1
ـ  این جهان استآنکه بدن  الهی در  امتحان  انجام  برای  ظرفیت  ـ  که ظرف نفس 

انسانی  پذیرفتن   کرداین نفس  پیدا  را  را  ارتباط مطلوب  توانست  ابزار هوشمندی   .
میان نفس انسانی و بدن مادی فراهم کند و به همین ترتیب بدن نیز توانست نیاز  

اده کند و نیز این قابلیت را به دست آورد که  غذایی ابزار هوشمندی را فراهم و آم
  این   از   این غذا را به بهترین شکل برایش فراهم نماید. افراد پیش از آدم  د بتوان

   .برخوردار نبودند   انسانی نفس

دینی که تعلیم نفس  ـ   آوردند  بعد از او  رسوالن  و  آدم   ماو سرور    سید   که  الهی  دین -2
ها  را دنبال کرد تا این ارزش  شهای متعالی الهی، و تربیتانسانی را بر اساس ارزش 
ـ باعث شد نفس انسانی بر میراث خودخواه ژنتیکی  بپذیردرا در عملکرد انسانی خود  

  انسانیت   کهپیروز شود، تا انسان )یعنی کسی    کند می   حمل خود    که بدن انسان با 
انکار کند    را   خودش(  کندمی  حرکت   اخالقی   رسالتراه و روش    بر   و ،  لحم  را   حقیقی

اش محیط حیوانی   از   آن  با   انسانی ۀ  گون  که گری واقعی بدون چشمداشت  ایثار ه  ب  و
 گردد آراسته شود.  متمایز و جدا می 

و رسوالن بعد از او آوردند. وجه تمایز علمی و اکتشافات    تربیت معرفتی که آدم -3
اند از هیچ نیامد؛ بلکه بیانگر  ها متمایز شده آن   ها باانسانِی متعالی که سومری فنی و  

جامعه  به  رسوالن  که  است  معرفتی  و  آن دانشی  از  بعد  که  داشتند  عرضه  ها ای 
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 مند شدند.  بهره   دده بودنر ها به ارث ب سومریان از آنچه از آن 

گاهی در  را   انسانیظرفیت باالی    که  انسانی  زبان  پیدایش،  با توجه به آنچه تقدیم شد   و  آ
  حاصلی  مقدماتهیچ    بدونصورت ناگهانی،  به   و  نیست   تصادف  مولود،  کندمی  منعکسادراک  

ی در طول چند میلیون سال، ارتقا و تکامل یافت تا به آن چیزی  انسان  بدن  بلکهه است؛  نشد
ن بدن برای کنترل  به همین ترتیب، توانایی ای  ؛وجود داشت  رسید که در زمان آمدن آدم

  الهی ان  مربی  حضور  و  انسانی  نفس  آمدن  با  زمانهم   ،تجهیزات تکلم و وجود ابزار هوشمندی
گاهی  در  جهشۀ  آماد  را   بدن  ،متعالی  معارف  سویبه   انسان  به  دهیجهت   برای ؛  کرد  ادراک  و  آ

  اگر  وـ شود می توصیف عنوان پذیرنده به  کهـ  انسانی  نفس  حضور اگر که همان معارف متعالی 
هستند    الهی  آموزگاران  حضور افرادی  کاملـ که  معارف  که  دریافت  در  را  ظرفیت  ترین 

آموختن و  دست    هرگز   نبود،  آفرینشۀ  معادل  در ـ  دارندفرودست    افراد   بهها  آن   متعالی  به 
  .آمدنمی 

  با   متناسب  و  داشت در اختیار    را   گوییسخن   مقدماتنیازها و  تمامی پیش   موساپینس وه
می   خود   اطرافۀ  جامع  با   و   گفتمی  سخن ش  خود  وضعیت برقرار    قابلیت از    وکرد  ارتباط 

قبول، برای تفاهم و  اد برخوردار بود و زبان در سطحی قابل دبقا می   امکان  او  به   که شناختی  
قابلیت فیزیولوژیکی در طول  اش موجود بود و این  ادارۀ امور خانواده و انجام کارهای روزانه 

وجود داشت؛    در زمان آمدن آدم ها سال تکامل یافته بود تا به آن چیزی برسد کهمیلیون 
آورد، تغییری بزرگ و یک جهش انفجاری    و علوم و معارف الهی که با خود  ولی با آمدن آدم

ان بعد از او  در دانش و معرفت رخ داد که در خدمت کل بشریت قرار گرفت. آدم و فرستادگ
ای که در آن مبعوث شدند بخشیدند  شان( معارف عظیمی را به جامعههمگی  ر)صلوات خدا ب

  دوش   بر  الهی  رسوالن  کهردند  کمی   حمل  را   بزرگی  هایارزش  که  حالی  و این جوامع آمدند در
اکشیدند:  می ها اءا ُکلاّ ْسما

ا
ما اْْل ما آدا لاّ عا  .  (آدم آموختها را به و ]خدا[ همۀ نام ) 1وا
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صورت  به   بود  آن  در  که  حالتیاز    زبان  ، از او )درود خدا بر آنان(  بعد فرستادگان    و  آدم  آمدن  با
، توسعه و ارتقا  کوتاه   بسیار   ایدوره   در  وـ  نداشت   مشابهی قباًل    کهطوری  ـ   انفجاری   و  پرشتاب

  است   وسیعی  معرفتی   قابلیت   بلکه ؛  کندنمی داللت    ، گفتنه سخنب  فقط   اینجا   در  زبان   . یافت
همراه »تربیت مبتنی بر رسالت الهی« که این  نفس انسانی در معادله، به   و  دین   ورود   از  که

انسانی که در  انسان را در تمدن  آنان( آوردند حاصل شد، و ما آن  بر  الهی )درود خدا  های 
به  بود  استوار  بر میراث    کنیم؛ همان جامعۀ سومری که روشنی مالحظه میجامعۀ سومری 

ها از نوادگانی بودند که پس از ُپر شدن  شد. سومری   برپا  آدم تا نوح تمدنی جامعۀ رسوالن از  
  منتقل   شمال   به  انسانی به این ترتیب جامعۀ    و  یافتند   نجات   سرزمین حاصلخیز با آب، از طوفان

   کند. بنا  فعلی عراق  جنوبی بخش در  سومر سرزمین  در  را  خود تمدن تا شد 

به درک  زبانوجود    - 5-5 قادر    های افق  ،است  فلسفی ی که 
   گشایدمی را  علم

ا داشت  خود  با  فراگیری  زبانِی دانش   که  حالی  آمد در  آدم ها اءا ُکلاّ ْسما
ا
ما اْْل ما آدا لاّ عا   1وا

نام ) همۀ  ]خدا[  آموختو  آدم  به  را  حضرت    (ها  آن  »زبان  که  یک  ایجاد  شرایط  واجد  را 
های دانش و معرفت را بگشاید و قادر به درک و حکمت باشد. این کار  شناختی« کرد تا افق 

گنجایش    و   انسانی های  ظرفیت  با متناسب    واژگانی که  از شد، مگر توسط زبان غنی  میسر نمی 
  او   کهبه خاطر بسپارد    را   کلماتی   از  زیادی  تعداد  بتواند  تاباشد،    مدتکوتاه ۀ  حافظ  و  اوۀ  حافظ

  اگر عنوان مثال، ؛ به شود  ی جار  زبانش  بر   حکمت  ونماید  فلسفی گویو گفت  سطح ۀ شایست  را 
یکدیگر    به  نزدیک هایی  صورت به   کلمات  باشد تشکیل شده  حرف  ده  حتی  یا   پنج   یا  دو  از  زبان 

  این  به خواهد بود؛    دشوار ها  واژه   از   زیادی  تعداد   یادآوری   و   یزی تمطوری که  ، به د نگیر می  شکل
 ها عبارت   دارای ،  کند  مدیریتها را  بتواند آن  انسانۀ  حافظ  که  اندازهتا آن    متداول،   زبان  ترتیب 

کند و در نتیجۀ فقر  کمکی نمی  فلسفی  گویو گفت به درک    این   وخواهد بود    اندکیو واژگان  
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و این فلسفه است که    1ر علوم استکه فلسفه مادگشاید؛ چرا های علم را نمی اش، افق فلسفی
 گشاید. ای را به اعماق علم و علوم طبیعی و دریافت حکمت می دریچه 

  شده  تشکیل«  یک»  و«  صفر( »حرفعدد )یا دو    دو  از   که  است  کامپیوتر   زبان :  دیگر  مثال
  شود.می   تشکیل  هشتاعدادی بر مبنای    و  حروفهر حرف یا عدد،    برای   دو،  آن  از  و  است

واژه  هاعبارت   تشکیل یکدیگر    به  بسیار  هاعبارت  شودمی باعث    ایمجموعه   چنین  باها  و 
این    .خاطر سپردنشان دشوار شودبه   نیز  وها از یکدیگر،  طوری که تمایز آنشوند؛ به   نزدیک 

دارد  حافظکه    کامپیوتر   برای   لهئمس دودویی  به است  آسان ۀ  که  ؛  چنین    حافظه   این طوری 
  ما   از   بسیاری  برای  ولی؛  دهد   تشکیل   را   هاعبارت   تا  داردمی  نگه در خود    را   اعداد  ازی  مقدار 
این وضعیت    است.  دشوارسخت و    نوع،  این  از  زبانی  با  گفتنسخن برای درست    فرصت  ایجاد

به  از چهار حرف تشکیل شده است؛  زبانی که  ندارد؛  ژنوم  با زبان  طوری که  تفاوت چندانی 
 است. دشواری نیز کامپیوتر ۀ پیچید  هایدستگاه  با  حتی آنسنجش  و خواندن


 . 117ص  ،کتر یمنی الخولید  مراجعه شود به فلسفۀ علم در قرن بیستم،. 1
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 1جدول تشکیل حروف از زبان دو دویی کامپیوتر 

دلیل  ای که به های اولیه زبانفرصتی برای تشکیل زبان با حروفی بیش از    آمدن آدم  با
به این ترتیب در نتیجۀ تعداد زیاد    ؛ شایع بود فراهم شد  های معرفتی پیش از آدممحدودیت 

اگر    زیرا ؛  شد  مهیا   متمایزهای  واژه  تشکیل   برای   در ایجاد واژگان، فرصتی   شدهحروف استفاده
  با   تعامل  در  حافظه  تمحدودی  مشکل  ازباشند،    نشده  تشکیل  اندکی  حروف  تعداد  ازواژگان  
برای    را   وسیعیۀ  عرص،  چنینیشویم. زبانی این می ساختار رها    دریکدیگر    به  نزدیک   کلمات

آور نیست که زبان  گفتش  گشود.  خواهد  انسانی  معرفتو توسعۀ    رشد  و  فلسفی  گویو گفت
می  مشاهده  آن  در  که  باشد  کمال  و  دقت  از  سطحی  چنین  در  قرآن  زبان  یا  کنیم؛  عربی 


1. Anton Glaster, History of Binary ،  152ص . 
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اوقاتبه  بسیاری  در  واژگانش،  در  توصیفات  گستردگی  نتیجۀ  در  که    به   آنۀ  ترجم  طوری 
 . است دشوار  دیگر هایزبان 

اند،  ایی که فرستادگان آورده هعنوان یکی از زبانعنوان مثالی از توانایی زبان عربی، به به 
 آورم:  کند می ها تماس پیدا میی که دست با آن یمتن زیر را دربارۀ توصیف اشیا

ِمرة( و از ماهی، بو می»دست من از گوشت بو می   مرغ،   تخم  از  و  (ةر مِ )صا   گیردگیرد )غا
  گیرد میبد    بوی  روغن  ازو    ره(ِض )وا   شودمی  چرکین  کره،  و  شیر  از  و  ره(ذِ ما   یا  رهفِ )ذا گیرد  می  بو

ِنمة  وة  مِس )نا گیرد  می  مانده  پنیر  بوی  پنیر،  از  و  (ةخنِ )سا    شود می  عسلی  عسل،  از   و  (سا
  بدبو   و  چرب  پرندگان  گوشت  از  و  (ةمتِ )قا   شودمی  بدبو  غذا   هایماندهباقی  از  و  بة(عِ )سا 
ۀ هم  و  روغن  از  و  خة(نا )زا گیرد  می  گوشت  بوی  شده،دودی  گوشت  از  و  (ةمِه )زا شود  می

ِمصة( و با  ای میرهشی  انگور،ۀ  شیر با    و  ...  (ةمنِ )قا گیرد  می  روغن  بد  بوی  هاچربی شود )لا
ِنده( و با آب، خیس میقند، قندی می ِللة( و با سرکه، سرکهشود )قا ِلله( و با  شود )با ای )خا

میشن شنی  می،  "نامی"  ِضضه(.  )قا نوشود  یک  "خمضة"،    )قضضة(   روان  شیدنیگوید: 
ِرزة"، و برای    غالت،برای    و،  است ة"،    چوبخرده    واز "غا ِبشا   یا   نفت   وها  دانهبرای    واز "قا

ِسمة" استفاده می  کبریت ِسکة" و "نا شود، و "نسمة" دربارۀ پنیر هم استفاده شده است،  از "نا
 آن   به  باشد  آن  رنگ  منظور   اگر   و  گویندمیة"  کبِ عا "  آن  بهمنظورت باشد    زعفران  بوی  اگر   و
 1.« گویندمیة" کلِ عا "

ربانی )درود خدا  فرستادگان    و   انسانی  نفس  آمدن  با  که  زبانی  و  معرفتیتمایز    اینمقابل    در
  با که   کسانی   یا افتاده وجود دارند که با جامعۀ رسوالن  بر آنان( رخ داد، جوامعی منزوی و جدا 

  که  دارند   را   خود مخصوص به    تمدن طوری که  اند؛ به ارتباطی نداشته   ندا ه بود  ارتباط  در ها  آن
  را   خود مخصوص به    زبان  و،  ددهمی  تشکیل   را شان هویتاین تمدن،    و   شوندمی   متمایز  آن  با

  از   زیادی  درصد کنیم  مالحظه می  بگیریم  نظر  در  نمونهعنوان  به   را کلیکی    زبان  اگر  دارند.
صدا از    83شود که حداکثر از  ای( تشکیل می کی )تقه کلی  صداهای   از  ، این زبان  صداهای
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شود  این خصوصیت باعث می  1. خویسانی  Xooواژۀ  مثل    ؛شودکل صداهای زبان را شامل می 
شبیه  بسیار  زبان  این  شود    واژگان  برای  حافظه   محدودیتۀ  نتیج   در   و یکدیگر  زبان  این   ،

  درک  و دریافت   ها،عبارت  محدودیت ۀ نتیج درکند و این، خوبی عمل نمیگسترش واژگان به
   .کندرا محدود می زباناین   توسط  علوم

   کند میآغاز   را نوشتن سومر، - 5-6
از عناصر  نوشتن» است که    مدنی   تکامل  و  تمدن برای ساختار    اساسیو    ایپایه « یکی 

پایه و اساس ارتباطات اجتماعی است و    برعکس  2سومر به جهان ارائه کرد.  نوشتن، زبان، 
نقشی حیاتی را در تکامل انسانیت دارد؛ ولی رسیدن به علوم طبیعی مثل ریاضیات و فیزیک  

به همین ترتیب انتقال و انباشت    3شود. با وجود نوشتن حاصل میها صرفًا و توسعۀ الگوریتم 
و همان طور که    4شده است، به نوشتن نیاز دارد؛ ریزی دانش، که پایه و اساس آموزش برنامه 

ها از فیض  کند آن است که آنتر بیان شد، تنها چیزی که جامعۀ سومری را متمایز می پیش 
د از آنکه سومریان توانستند  بودند؛ رسالتی که بع برخوردار  وجود رسالت، جامعۀ انبیا و کتابت  

تر گفته  به ابزارهای شناخت و دانش دست یابند، همان طور که پیش   ، با حلول نفس انسانی
دانش  آسان شد،  برای  را  که  هایی  است  حالی  در  این  و  داد؛  ارائه  مردم  زندگی  روش  کردن 

ـ های جدا جامعه منزوی  و  در حوافتاده  و چه  استرالیا  در  آفریقا، چه  در  آمازونچه  از  5ضۀ  ـ 


 . The Christian science monitor: یتسا. 1
 . 56ص  ،تاریخ نوشتن، یوهانس فریدریش. 2
 . 113ص  ،زبان، سیلوین اور و همکارانشفلسفۀ . 3
 . 119ص  ،همکارانشفلسفۀ زبان، سیلوین اور و . 4
 زهکشی  آن   هایشاخه  و  آمازون  رود  توسط  که  است  جنوبی  آمریکای   از  بخشی(  Amazon basin)  آمازون  ۀحوض.  5

  آمریکای  ۀقار  درصد  ۴۰ حدود که  مربع کیلومتر  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تقریبی مساحت به ایپهنه  آمازون آبریز ۀحوض. شودمی
. دارد   قرار  ونزوئال  و  سورینام  پرو،  گویان،  اکوادور،  کلمبیا،  برزیل،  بولیوی،  کشورهای  در  حوضه  این.  پوشاندمی   را  جنوبی
  از  مربع  کیلومتر  ۵٬۵۰۰٬۰۰۰  مساحت  با  که  است  شده  پوشیده  آمازون  هایجنگل  با   آبریز  ۀحوض  این  مساحت  بیشتر
 پدیا فارسی()مترجم، منبع: ویکی  .رودمی شمار به زمینۀ کر  بارانی جنگل  ترین بزرگ متراکم، گرمسیری هایجنگل 
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نمی  بهره  تمدننوشتن  نیستند.  برخوردار  نوشتن  الفبای  از  حتی  و    منزوی   هایجامعه   برند 
نوشتن هنگام    این   از  برخی  در  و  است  شفاهیصورت  به   همچنان   استعمار   رسیدنجوامع، 

و توسعۀ    تکامل   و   انسانی  زندگی  در تأثیر فرستادگان   از   دیگرینشانۀ    این   و  1شد   شروع  اروپایی
با کسانی که با فرستادگان در ارتباط    یافرستادگان    با   کهاست    ایجامعه  تمایز وجه  و  آن  اجزای

 اند ارتباط داشته است. بوده 

   حیوانات  زبان   -5-7
  یا  شکار به جمعی صورتبه  تا  کنندمی زندگیهایی اجتماع دردر قالب گونۀ خود  حیوانات

  زندگی روش    حیوانات.  بپردازند  دیگر   حیوانات   برابر   در ترها  کوچک  از  حمایت   و  غذا   آوری جمع
  تا  کنند.  مهیا   هاژن   انتقال  و   بقا برای   برتر  محیطی  خودشان برای   تا  ندا هدادتوسعه   گونهاین   را 

می  در   حیوانات   این   که   زمانی زندگی  اجتماعاتی  در  خود  گونۀ  ـ قالب  ۀ  جامعدر    یعنیکنند 
  طریق   از   این  و  کنند   ایجاد   خود   های همسان  با   ارتباط   برای  را   اییله وسباید    ناگزیرـ  حیوانی

  هاییجامعه   در   مورچه   وعسل    زنبور   است.  شده   مشخص   حیوانات،  برخی  زندگیمطالعۀ روش  
  تقسیم خود    میان  در   منظم  بسیار  صورتیبه   را   وظایف  و  هانقش   و   کنندمی  زندگی  بزرگ

؛ گویی قبل از  شوندمی مواجه خود محیط  در  خطرها  بایافته سازمان  صورتیبه ها آن کنند.می
  حیوانات   دهد می  نشان   تردید بی   این اند.  شروع انجام کار به بحث و بررسی نقشۀ کار پرداخته 

ها  آن   زبان  که این  گرفتن نظردر   بدون ،  دارند  خود مخصوص به    زبانی   و  هستند   مرتبطیکدیگر    با
نکته    بر   متعدد   اهایج  در  نآقر .  استساده    چقدر حق کندمی  کیدأ تاین  جمله،  از    تعالی؛ 

الا  فرماید:  می ُکْم  اِکنا سا ما اْدُخُلوا  ْمُل  الناّ ا  یها
ا
أ یا  ٌة  ْملا نا ْت  الا

ا
ق ْمِل  الناّ اِد  وا یَٰ  لا عا ْوا  تا

ا
أ ا  ِإذا یَٰ  تاّ حا

یْشُعُرونا  الا  ُهْم  وا ُجُنوُدُه  وا اُن  یما ُسلا ُکْم  ناّ که  )  2یْحِطما آنگاه  رسیدند.  تا  مورچگان  وادی  به 
ندیده  ـ مبادا سلیمان و سپاهیانش    ؛هایتان داخل شویدای گفت: ای مورچگان، به خانه مورچه
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 . (پایمال کنندشما را  ـو ندانسته 

.  دارند  دیگر  پرندگان  به  هاپیام   ارسال   و   صداها  تولید برای    زیادی های  توانایی   پرندگان  بیشتر 
را    آن،  مغز  چپ ۀ  نیم  انسان،همانند    و  است  پیچیده  پرندگان  آواز  است  کرده  ثابتتحقیقات  

به یکی از اعضای نزدیک    کند میای سعی  غریبه   کههنگامی    هامیمون   برخی  1. کندمیکنترل  
رفتار اگر    این  و  2دهند؛ از خود نشان می  انسان  شبیه و رفتارهایی    هاواکنشخانواده حمله کند،  

  واحساس    وجود نیز    و کند  داللت می   ارتباطداللت کند، تنها به وجود زبانی برای    چیزی بر  
 افتد.اتفاق می  محیط  در که چیزی دربارۀ  تفکر

می اضافه  که  نقشه   وکشند  می  نقشه،  کنند می  فکر  حیواناتکنم:  همچنین  را  ای 
،  کند   تضمین را    هایشجوجه  زندگی  تاکشد  می   نقشهفاخته    کنند.می  اجرا   دقت  به اند  کشیده

تواند  خصوص زمانی که جوجه نمی بهمات الزم را برای بقا ـ ملزو  یا   بدهد   غذا ها  آن   به   آنکه   بدون
ـ مهیا سازد.  محافظت از خود در برابر محیط نیست قادر به  برای خودش غذا فراهم کند یا  

تخم  قربانیفاخته  النۀ  در  را  خود    رنج   وگذارد  می   هستندی  دیگر   گانند پر   که   خود  ان های 
آیند به غذا  های فاخته از تخم بیرون میه جوج  وقتی  وخرد  به جان نمی   را   هاتخم   از   نگهداری

صورت  به این ترتیب فاخته به   3یابند؛ و مراقبت از طرف پرندۀ قربانِی صاحِب النه دست می 
به دیگران زندگی می   هایش جوجه   تا  بردیم  بهره  قربانیۀ  پرندۀ  زیغر   از  کند وانگلی نسبت 

 دست یابند.   مراقبت و  غذا  به رایگان  صورتبه 

هایش  فعالیت   برایشده   گفته ریزِی برنامه   قابلیت  ومندی  هوشی از  دیگر   صورت  آبی  سگ
  با   آبی  سگ   باشد. دور    شکاری  حیوانات از    تا سازد  خانه می   آب   دراست. او با هوشمندی خود  

  حرکت   تابسازد    سدی تواند با استفاده از آن  ؛ جایی که میکندمی   شروع  مناسبی  محل   انتخاب 
  زیر   را   اشخانه ی  ورودبنا کند. او    سد محوطۀ    درون   در  را محل سکونت    وآرام،    را   آبامواح  
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  1اش دست پیدا کنند. نتوانند به آسانی به خانه  شکارچی حیوانات  تا  دهدمی  قرار آب

 این یعنی: 

نشان  یوانات ح» و  تفکر  عکسدر  ادادن  در  دارند.  اشتراک  ما  با    ینه زم   ینالعمل، 
زندگ  یادیز   ی هامثال شا  یواناتح  یدر  دارد.  انسان  ینآشکارتر   یدوجود  و  وارهمثال،  ها 
ابزارها آن  ییتوانا از  استفاده  در  شاخه  یسنگ  یها  برا  یهاو  آوردن دستبه  یدرخت 
هوشمندانه    یآن به روش  یلۀوسو به  یردن اشاره را فرا بگد زبا توان یباشد. شامپانزه م   یشانغذا

و اگر   شناسد یم  یقاً دق  کند یو ناراحت م  آزارد یرا م یکه و   یکس  یاتعامل ورزد. او دشمنش 
م   یفرصت آورد،  دست  برخورد  کوشدیبه  او  برخ   آمیزینتوه  یبا  در  باشد.    نتایج   یداشته 

 ی برا  یحلراه  یافتنقدرت تفکر، کشف مشکل و    زمشخص شده شامپانزه ا  یشگاهی، آزما
 2.« یردکند و فرا بگ یدتقل تواند یم  یزآن برخوردار است. اورانگوتان ن 

گاهی  برای   حیوانات  برخیاند  تالش کرده  دانشمندان  حیوانات،   برخی  زبانی   امکانات از    آ
  در  کندمی  کمک ها آن  به  که  کنند تربیت مخصوص  محیطی در  و ، جدا  خودشان محیط  از را 

  هستند یکدیگر    با   تفاهم   قدرت   دارای  حیوانات   که در این  بگیرند.  یاد  را   زبان   طوالنی،  ایدوره 
صورت گروهی،  به   تاکنند  ۀ خود ارتباط برقرار میگون   باخوبی  ها به آن   نیز  واختالفی وجود ندارد  

به غذکنند،    شکار حیوانات  دست ا  برخی  که  نیست  شکی  کنند.  دوری  دشمنان  از  و  آوردند 
واژهمی جمله توانند  یا  سادهها  آزمونهای  ولی  بیاورند،  زبان  به  را  ناکارآمدی  ای  آموزش  ها 

 3رسانده است.  اثبات گفتاری، به  زبانی یادگیر  حیوانات را برای

متناسب است؛    بدن   رمِج ارند که با  با حجمی برخورد  مغزهاییاز    حیوانات  برخی  همچنین 
  نفس  دارای   حیوانات در عین حال،    بسازد.  باهوش  حیواناتیها آن   از تواند  می   مغز  حجم   یعنی

فکر    انسانی  نفس  دارایها  انسان  که   طور  همان؛  هستند   حیوانی و    با   و  ندنکمی هستند، 
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صورتی  هر چند به ها بر زبان گفتاری ـ تسلط آن  از   مانع  چیزیچه   .کنندبرقرار می   ارتباط  دیگریک 
 شود؟ـ همانند انسان می ابتدایی 

بودنش با شناخت زبانی  اش، و منحصر پاسخ آن است که نفس انسانی، با ظرفیت شناختی 
گاهی در سطحی منحصر فراگیر، و دارا  فرد، از دیگر مخلوقات متمایز  به بودن قابلیت ادراک و آ

فرد بهره برده است تا ابزار هوشمندی را در  به نی ما از این ویژگی منحصرشده است. گونۀ انسا 
سطح هوشیاری و ادراکی که نفس انسانی با خود دارد به کار گیرد، و از دانش فراگیر زبانی و  

اش فرد را تولید کند تا قابلیت معرفتی به ساختار بیولوژیکی خود استفاده کرد تا زبانی منحصر 
ق بشناساند؛  معرفتی را  بیولوژیکی    ایابلیت  ساختار  از چهارچوب  خارج  در  ـ که  حیوانات  که 

بوده او مشترک  با  زیادی  بسیار  تا حدود  نئاندرتال  و  این    ـاست  سطحی وسیع  بر  دارد.  قرار 
ـ  بیولوژیکی  یا ساختار  ابزار هوشمندی  به ـ میطور کلی به اساس  تولید  تواند  ابزارهای  عنوان 

انسخروجی الهی حاضر شدند، نقش  های نفس  نفسی که وقتی مربیان  انی توصیف شود؛ 
گاهی و ادراک   ؛ خودش و اصول امور را درک کرد  تا آنجا که ما این جهش بسیار عظیم را در آ

   ای بسیار کوتاه، در چند هزار سال اخیر از عمر گونۀ انسانی خود، شاهد باشیم. در دوره 

  زبان   سپسو    یافت  تکامل  انسان   بدن  در   چیز همه  -5-8
 آشکار شد

کرد تا از نظر بیولوژیکی بتواند دارای زبان  اگر تمامی اجزای بدن انسانی تکامل پیدا نمی 
نمی  آشکار  انسانی  زبان  می باشد،  اشاره  زبانی  به  وقتی  مسشد.  به  ئکنیم  محدود  فقط  له 

ی است که پیش  ا شود. تولید صداها نتیجۀ فرایندهای پیچیده گفتن و تولید صداها نمی سخن 
پیش از    ،نیاز الزم دارد از آن وجود داشته و به آن منتهی شده است. تکامل زبان چند پیش

   آنکه انسان بتواند سخن بگوید و با صداهایی قابل فهم تلفظ کند؛ از جمله:

به   تا   ،ش زیاد  بسیار عملکردِی    تکامل  و  مغزاندازۀ   • دقیق  بتواند  بسیار  صورتی 
تنظیمات کارکرد و هماهنگی و کنترل دقیق    هایاندام نظر  از  را  دخیل در گفتار 



 167  ............................................................................................ ی زبان و دانش انسان

 مدیریت کند. 

انتقال  • ابزارهای  باید  ـ همچنین  مغز  ـ وجود  یعنی دستگاه عصبی دهندۀ دستورات 
  از اجزای مختلف بدن  در هرجا  ایداشته باشد و برای انجام چنین وظیفۀ پیچیده 

 یابد.  توسعه باشد تکامل و   که نیاز

گیری دستگاه  کارصورتی ارتقا یافت که اجازۀ به توانایی انسان برای کنترل تنفس به  •
و   گفتار  در  را  حیاتی  و  اساسی  نقشی  که  دستگاهی  بدهد؛  زبان  در  را  تنفسی 

گفتن به تولید صداهایی بستگی  کند. تمامی مراحل سخنکردن کالم بازی می صادر 
 ه برای ایجادشان به هوا نیاز است.  دارد ک

  تارهای   حرکت و  هوا  خروج کنترل  طریق  از  بتواند   انآمدن محل حنجره تا انسپایین  •
  گیریشکل   همچنیندر سطوح مختلف صحبت کند؛    و را تولید،    صداها ،  صوتی

را کنترل کند؛    صداهااین امکان را داده است که    انسان به    حنجره   باالی  ایحفره
  هدف   با   شد   حنجرهرفتن  پایین   به   منجر  انسان  در   که  ژنتیکی   جهشاینکه    با

  دلیل   و   شد   برگزیده   طبیعی   انتخاب   در ،  بود  تعارض   در  انسانی ۀ  گون  بقای ۀ  خودخواهان
   هاست.گونه  دیگر نابودی و  ما وجود آن،

ۀ نیمکر   دوشدن  یتخصص   و  مغز   چپهای مغز توسط قسمت  کنترل بیشتر فعالیت  •
  هزار   170  در  موساپینسوه   در که نبودن این دو نیمکره از نظر کارکرد،  مشابه   و مغز

   است.  داده رخ اخیر  سال
فرد شود  به منحصر  انسان  شودمی که باعث    انسان  در زبانی    استعداد   یا ه  غریز  وجود •

بخشد؛    و تکامل  و  دهد  توسعه  را  زبان  بتواند  حال  عین    در   ما  که   طور  هماندر 
  افراد   در   اشاره   زبان  تکامل  درنیز    وافتاده شاهد هستیم،  جدا منزوی و    هایقبیله 

 ایم.کرده مشاهده نیکاراگوئه  درناشنوا 
  یمند هوش   ابزاربه    بتواند  تا   رحم  از   بیرون  شیرخوار  رشد داشتن  ادامه  و   ژنتیکی  تکامل •
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ۀ  گونهیچ    نه   وـ   او  شدن فرد  بهمنحصر   و  انسانی ۀ  گون   تکامل   برای پیدا کند و    دست
   .ـ شرایط مناسب را مهیا کنددیگری  حیوانی

با داشتن یک ساختار    ماۀ  گون  کردیم  مالحظهتحقیق    ایندر طول    که  طور  همان  ولی
منحصر  مخصوص،  »  ما  بلکه؛  نیستفرد  به بیولوژیکی  داشتن  «  شناختی  تواناییبا 

  پیدایش خود »   کتاب  در  کوربالیس  مایکلکه مشخصۀ بارز انسانی است.    یما ه شدفرد  به منحصر
 گوید: می « زبان

دربارۀ چگونگی  مان  های پراکندهسازی دانشهایی که ما در یکپارچهچالش  از  یکی»
روبهخود ۀ  گون  تکامل آن  با  این  مان  توضیح  هستیم  میان    شکافرو    ظهور موجود 

 نظر  از پیشرو  حاکِم ی  مترقگروه    نیا  ظهور  وپیش،    سال  هزار  170  حدود  از  نسی موساپوه
روشن است    . اندداشتههزار سال قبل در سیارۀ ما سکونت    50است که فقط از  ی  تکنولوژیک

هیچ    وکرده است  در جهت منافعشان کار می  کهاند  داشته  دییجد  چیزکه این گروه از مردم  
ها زبان را  ؛ و اینکه آنباشدبوده  ی  ولوژیکیب ،  ها آنراز موفقیت    کهی در دست نیست  ل یدل
 1طور ناگهانی اختراع کرده باشند نیز نامحتمل است.« به

گرداند،  ها را الزم میآن   انسان  بدن  درآمدن شرایط گفتار  فراهم  که  هاییجهش قطعًا تمام  
  های جهش   تعداد  کنیم   دقت  اگر   و؛  باشد   زبان   دارای   بتواند   انسانتا    است  داده   رخ   آن  از   پیش 

طوری  ند؛ به زیاد   بسیار ی هستند  بیولوژیک   نظر   ازو توسعۀ قابلیت زبان    تکامل الزمۀ    که   ژنتیکی
  تکامل   در  چیزهمه دانستن    در  مای  تواننا  وشان  تعدد  وهای بسیار  شاخه بودن  دارا   دلیلبه که  
را  آن  توانیم نمی   خودمان،   انسانی ۀ  گون این جهت بوده    هاجهش  این تمامی    بشماریم. ها  در 

   . شود زباندارای   انسان کهاست 

یکدیگر ارتباط    باها  ، تمامی آناندرخ داده  سال  میلیون  چند در طول    هاجهش  این  با اینکه
برای چگونگی،    را   خودۀ  وظیف ی  بیولوژیک   بدن  ورا برآورده کنند    واحدی  هدف اند تا  پیدا کرده 

  که   طور  همان  وبه انجام برساند؛    دارد  نیازد  آن  به  زبان  که  دقیقیکنترل    وریزی  برنامه ،  تنظیم
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ۀ  گون   است.  نبوده   مهیا  ،پیش  سال   هزار   170  ازقبل    زبانی  توانایی  پژوهشگرانگفته شد از نظر  
  آن،   چپ ۀ  نیم  خصوص به  و   مغز .  است  کرده  پرداخت   زبان   خاطربه   را   زیادی   بهای   ما   انسانی
های مغز مسلط شود و در عین حال ما را نیز  ند بر فعالیت بتوا  نیمه،  این ، تا  است  یافته   تکامل

آمدن حنجره رخ داد؛ در حالی  در معرض خطر اسکیزوفرنی قرار دهد. در مسیری مشابه، پایین 
قرار داریم. همچنین    آن  درمعرض   ماهمراه است که    سرفهسبب  ه که این تغییر، با خطر مرگ ب 

  باعث   که اتفاق افتاد    هم  عقل   دندان  جایگاه  بر  ار فششدن  وارد  و   دهان  حجم   شدنتر کوچک
 امکان   و نبوده است    بیهوده  ،هافداکاری   این   شود.می  انسان  زندگی  در  خطرناکی  های التهاب

؛  در تکامل گونۀ ما وارد شده باشد ،  اشپِس پرده   درصریح    هدفی  و  بهرهوجود هیچ    بدون  ندارد
آوردن توانایی زبان  دست زمان با تکامل مغز و بهصورت هم های گفتار به بنابراین تکامل اندام 

می  نشان  انسان،  هماهنگی  توسط  و  سازگاری  اندام   دقیقدهد  این  قصد  به   ،هامیان 
در  برآورده  فرایند  ورای  شدن هدفی خاص  پرداختن  که  بوده است؛ هدفی  این  از شایستگی 

سنگینی   هزینۀ  جهِت   ،انسانتوسط  چنین  در  تکامل  بوده  وردهبرآ  برای  برخوردار  کردنش، 
 . است

  ایشههای وراثتی متعدد بر اساس نقهای انسان از طریق جهش بگوییم ژن توانیم  مییا  
انسان    تکامل  مسیر  و  ژنتیکی  هایجهش   .اندیافته   تکامل  زبان،  تولید  برایشده  ترسیم   قبل   از
که    دنکنمی   اشاره  هدفمند  و  قانونمند  مسیری  بهـ  هم در ُبعد زمانی و هم از نظر اعضای بدن ـ

بیش    دقیق،  قانونی   با   نتیجه  این   یعنی؛  کندمی   حرکت  دقت  به  شده، رسم   اینقشه  اساس  بر
  برسد وضعیتی    به  انسانیۀ  گون با چنین دقتی    تا  است  شده  ریزیسال پیش طرح   میلیون  چند  از

  طریق   ازو با اینکه این وضعیت    دارددر آن قرار    خود  ژنتیکی وی  بیولوژیک   تکامل در  امروز  که
 هامیلیون که    زمانی   مسیرکردن  طی رغم  علی   و  آمده   دست  به   متعددی   ژنتیکی  های جهش

بنابراین  نکرد  گم   را   خود  هدف   هرگز ادامه داشته،    سال است؛    و  قانونمند   انسانی،   تکامله 
برتری برخوردار شود که او  مندی  هوش  ابزاراز    انسان  که  استبوده    این،  هدف   وبوده،    هدفمند

 کند. فرد می بهرا در میان تمامی مخلوقات منحصر





 پایان 

 پژوهشگران  عمومنظر  اتفاق  و  زبان پیدایشزمینۀ   در  پژوهشاین   تاریخی   عمق با وجود  
فات بزرگی  همچنان اختال  علمی ۀ عرص در  انسانی،  زبان   تکامل در ی بیولوژیک   ساختار تأثیر  بر 

زبان متخصصان  داردمیان  وجود  به  به   ؛ شناس  شروع  زبان  که  زمانی  تعیین  برای  عالوه 
دلیل تمایز زبانی و    خصوصامروزی کرد هیچ توافقی وجود ندارد، و در    صورتگیری به شکل

طوری که بیشتر پژوهشگران به این  نظری وجود ندارد؛ به شناختی گونۀ انسانی ما نیز توافق
انسانی است که ما با    ِی رسند که زبان و شناخت انسانی، یک غریزۀ ژنتیکِی بیولوژیک نقطه می 

به انتخاب طبیعی    ایم؛ و بعضی دیگر این غریزه را های مخلوقات متمایز شده آن از دیگر گونه 
به نظر عده نسبت می انتخاب طبیعی نمی دهند؛ در حالی که  یا  ای دیگر  تواند غریزۀ زبانی 

   شناخت انسانی را توضیح دهد.

طول    انشناسزبان   که مطالعاتی   این    در   که   طور   همانـ   اندداده   انجام   گذشته  قرن در 
با جامعه باشد و نیاز به ارتباط نیز  ـ اثبات کرده است هر انسانی اگر همراه  د پژوهش تقدیم ش 

تواند زبانی را تکامل و توسعه دهد و تنها به چند دهۀ کوتاه نیاز است تا  وجود داشته باشد، می 
به  کزبانی  یابد؛    املشکل  ناشنوای    کودکانیت  وضعمطالعۀ    در   که  طور   همان توسعه 

 کودکان  تربیت   است  کرده  ثابت   جدید   مطالعات  وهمچنین تحقیقات    آمد.   دست  به  نیکاراگوئه 
در طول    کودکان  اینکه    شودنمی از آن    مانع  ندارند  هماهنگ ی سازگار و  زبان  که  ایجامعه   در

   دهند. توسعه ب  و کنند  ایجاد  هماهنگ یامعن  و  ترکیب با زبانی  نسل،  دو  یا  یک

  موساپینس وه   باـ  وجود دارد  امروز  که  صورتی  بهامکان گفتار ـ   پژوهشگران  برخیبه نظر  
  پنجاه   در  کنند  می   تصور  دیگر  برخی  گردد.می باز  قبل   سال  هزار  170  به   آن  ابتدایکه    شد آغاز  
  نظر   از   ما  شدنفرد  بهمنحصر  به منجر  که  داد رخ ادراکفهم و    در   جهشی  گذشته   سال   هزار

تحقیقات  عرص  در  که  ی زیادهای  پیشرفت   وجود   با  وزبانی شد     و  زبان   پیدایشزمینۀ    در ۀ 
 عواملی  ازی  واضحیر  تصواند  هنوز نتوانسته   علمی  هاینظریه ،  است  داده  رخ  انسانی  تکامل
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طوری که  کرده است؛ به   هاگونه دیگر    از  متمایز  زبانی  دارای  را   ما   انسانیۀ  گون  کهارائه دهند  
 د. باش قبولقابل  تخصصی علمیشده، برای نهادهای ارائه  تفسیر

ی  جدید   طرحاند  ریزی شدهپایه   انسانیزبان    ظهور  برای  که  عواملیتوضیح    در  پژوهش  این
   از:  ندا عبارت عوامل اینفرد کند. به منحصر  را  ما  انسانیۀ گون تا  کندمی ارائه را 

 . انسان درمندی هوش برتر  ابزار و توسعۀ  رشد وی اعضای بدن، بیولوژیک  ساختار  -1

  را   خود  نقش  تا  شد  سنفْ   برای  مناسب  ظرفی  بدن،  آنکه  از  بعد،  انسانی  نفس  حضور -2
   .برساند انجام به  جهان  این  در

  و  الهی  دینبا خود،  ـ که  فرستادگان )درود خدا بر آنان(   و  انبیاـ   الهی  مربیان   وجود -3
زندگی را در این دنیا    و  کنند  هدایت  را ها  آن   تاآوردند    مردم  برای  را   علوم  و  معارف

 سازند.   آسانبرای آنان 
  داشته  ظهور  بتواند   زبان  آنکه   برای   کردیم ـ ثابت  رایج   طرح   برخالف ـ   پژوهش این    طریق   از
باید    باشد،    ازاین ساختار چیزی فراتر    و   باشد   داشته   وجود ی مناسب  بیولوژیک   ساختار ناگزیر 

  الزم ی  بیولوژیک   ساختاریم وجود  کرد   انبی؛ همچنین  نیست  انسانی  زبان  تولید برای    ابزاری
از    زیرا ؛  نساخت  ماۀ  گون  مانند  گوسخن   موجودیک    او  از  نئاندرتال،  درگفتار    برای نئاندرتال 
   نبود.برخوردار    انسانی نفس

  دین   با   که منزوی    وافتاده  جدا   هایجامعه   کردیم  ثابت  پژوهشاین    طریق  از همچنین  
  ها جامعه  این   و  ماندند   دور به    مدنی   تکامل  از کم  ارتباطی نداشتند دسِت   الهی   مربیان  و  آسمانی 
  اند بوده   مرتبطها  آن   با  کهی  دیگر   هایجامعه   یا  رسوالنهای  جامعه  تکامل  باند همراه  نتوانست

شوند؛   آن   باهمگام  از  اینکه  هم  ـ  است   شناختی   توانایی دارای    کهـ   انسانی   نفس  همانها 
  مستقیم   طوربه   خود  الهی  مربی  با  کهنیز    زمین  ساکناناند؛ همان نفسی که دیگر  برخوردار بوده

   . برخوردار هستند  آناز  شدند  متصلها آن با  مرتبط  افراد طریق از  یا

اند در  ها متصل بوده ا آنب افرادی که    یا  رسوالن  با  که  هاییجامعه  ابتدایی،   جوامعبرخالف  
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  که   دادند  ارتقا  سطحی  به  را   خودهای شناختی  ، توانایی ندا هشناخت   را   الهی  دین   و ارتباط بوده  
  انفجاری یک جهش    به  منجرکوتاهی    زمانی ۀ  دور   دراین    و  نداشتقباًل شناختی از آن    بشریت 

فرهنگی    و  تمدن  در بزرگی    هاسومری   شد.فهم    و  انسانی  مترقی  هایخصلت  ازمجموعۀ 
  هستند.   ناتوان  آن  تفسیر   از   متخصصان  که  ایگونه به تقدیم کردند؛    انسان  به   را   مدنی  پیشرفت 
گاهی  درگونه  انفجار   جهش  این  ما  پژوهش   ساختار   شدنکامل  از   بعد  که را    ادراک  و   آ
  آن   و  استتوضیح داده    داد  رخ   هاسومری در    معرفتیۀ  معادلهای  مؤلفه  حضور  با ی،  بیولوژیک 

   داند.می  الهی مربیان و  آسمانی رسالت،  انسانی نفسناشی از  را 

  بدنی  بیولوژیک سیستم    از   بیرون  ، ای از آنعنوان زیرمجموعه به   زبان   و طور کلی  دانش به 
  به   . کنندعمل می   بدن   این  طریق   از و ادوات تولید گفتار    ابزار  هرچند ؛  گیردمیجای    انسانی
با    است   گرفته   شکل  انسان   بدن   در   که معرفتی و زبان  ی  بیولوژیک   قابلیت   ترتیب   همین  )که 
نمایان می   ابزارهای  ومندی  هوش  ابزار  وجود گفتار  اصلی  دهندنشانشود(  تولید  زیربنای  ۀ 

  بدن   دری  بیولوژیک   تکامل  شدنکامل   با   است.   بدن  این   درناطق    انسانی   نفس برای حلول  
  در   را   الهی  امتحانآن،    طریق  ازنفس انسانی    تا شدی تبدیل  مناسببه ظرف   بدن  این  ،انسان

   .به انجام برساند جهان  این

ف   حضور  باو     سنت   در  هرگز  ووند است  خدا   تسنّ )این  ـ   شدند  حاضرنیز    الهی  مربیان  1مکلَّ
  الهی  تربیت عملیات    و ـ  (است   کرده  الزم  را   رحمت  خودش  بر )او    و(  ینی بنمی   دگرگونی  خدا 

تکلیف    بشریت برای انجام   که را با خود داشتند    علومی  نیز  و   الهی  دین ،  مربیان این    .آغاز شد 
آسان و  زندگیالهی  آنکردن  به  زمین،  روی  بر  آناش  حضور  و  داشت؛  نیاز  جهش  ها  ها 

گاهی و ادراک شکل داد که منجر به تکامل جامعۀ  ای را در  شناختی گسترده  انسانی شد که  آ
آدم و    آغاز گردید   با  یافت،  ادامه  و آشور  بشریت در جامعۀ رسالتی در سومر  تا پرورش  و 
های مختلف زندگی را چنان در بر گرفت که بشریت در برابر تفسیر و توضیحش ناتوان  عرصه


 فردی که تکلیفی بر عهده دارد. )مترجم(. 1
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