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چکیده
ــا  ــار منتشــر شــد و ب ــوش آشــوری در ســال 1387 دو ب ــاز داری ــاِن ب ــاب کم حجــم زب کت
ــرو گشــت. در ایــن یادداشــت پــس از مــروری  واکنش هــای مخالــف و موافــق زیــادی روب
ــر ادعاهــای ایــن کتــاب، نادیــده انگاشــتن پیشــینة  ــر ایــن کتــاب، نقدهایــی را ب کوتــاه ب

ــن مباحــث مطــرح می شــود.  ــة بحــث و شــیوة طــرح ای دیرین

واژه های کلیدی: 
زبان، زبان فارسی، زبان شناسی، آشوری، ترمینولوژی، پوپر.

معرفی نویسنده و اثر
ــن  ــود: »ای ــاز می ش ــاب آغ ــن کت ــکل گیری ای ــوة ش ــی از نح ــا گزارش ــه ب دیباچ
ــی در  ــان فارس ــارة زب ــن درب ــة م ــی و اندیش ــی کار پژوهش ــتاورد نهای ــاله دس رس
برخــورد بــا جهــان مــدرن و خواســته های زبانــی آن، در دورانــی چهل ســاله اســت. 
ــه  ــوار ک ــه و ناهم ــی اســت ناکوفت ــر روی زمین ــوردی ب ــر، رهن ــن کاری ناگزی چنی
ــت  ــه اهمی ــه ب ــد«. در دیباچ ــیار می بای ــت بس ــج و ریاض ــت و رن ــدم هم ــر آن ق ب
موضــوع کتــاب و شــکل گیری مســئلة »رابطــة میــان زبــان و مدرنیــت« در ذهــن 
نویســنده پرداختــه می شــود. در همان جــا نویســنده توضیــح می دهــد کــه دانــش 
ــه های  ــه »پرس ــد ک ــان می کن ــت و خاطرنش ــه« اس ــی اش »خودآموخت زبان شناس
ــر و متخصــص شــود او  ــه پاگی ــچ زمین ــه در هی گسســته و پیوســته«اش »بی آن ک
ــاری کرده اســت«.  ــی خــود ی ــی ذهن ــر از مســئلة اصل ــدی فراگی ــن دی ــه یافت را ب
ــان  ــاله را »زب ــن رس ــام ای ــردازد: »ن ــف مســئله می پ ــه توصی ــاب ب ــد کت درآم
ــاز  ــة ب ــاز و جامع ــان ب ــان زب ــرا می ــاز«. زی ــة ب ــاس »جامع ــته ام، به قی ــاز« گذاش ب
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نســبتی ضــروری هســت«. آشــوری بــرای توصیــف مســئله از اســتعاره های گوناگونــی 
ــه  ــده را متوج ــا خوانن ــد ت ــره می جوی ــن به ــل داروی ــازار آزاد و تکام ــه ب از جمل
خطیربــودن و اهمیــت موضــوع کنــد. »موضــوع بحــث مــا در ایــن رســاله نــه بحــث 
کلــی نظــری دربــارة انســان و زبــان یــا بحــث فلســفی زبــان، به عبــارت دیگــر بحــث 
در ذات زبــان بلکــه رهیافــت بــه مســئله از یــک دیــدگاه تجربــی و تاریخــی اســت«.

ــی« را  ــان طبیع ــام »زب ــه ن ــی ب ــنده مفهوم ــاب نویس ــن کت ــم ای ــل یک در فص
ــته و  ــان بس ــاز و زب ــان ب ــان زب ــاوت می ــه تف ــش ب ــن بخ ــد. در ای ــف می کن بازتعری
ــای بســته  ــاز و زبان ه ــای ب ــرق اساســی زبان ه ــردازد: »ف ــان مکانیکــی می پ ــز زب نی
را می تــوان در ایــن فرمــول خالصــه کــرد کــه زبان هــای بســته کم وبیــش در 
چارچــوب محدودیت هــای طبیعــی و تاریخــی خــود، در زیســت ناخــودآگاه خــود، در 
تــرس از دگرگونــی، فرومانده انــد، حــال آن کــه زبان هــای بــاز بــا برداشــتن مرزهــای 
ــازه ای،  ــی ت ــا نگــرش انقالب محدودیت هــای طبیعــی و فرهنگــی و تاریخــی خــود، ب
ــی، راه توســعة بی نهایــت خــود را گشــوده اند.« در  ــوژی زبان ــوم و تکنول ــاری عل ــا ی ب
ــه توصیــف برخــی از ویژگی هــای  ــان« ب ــه زب ــا عنــوان »نگــرة مــدرن ب فصــل دوم ب
ــر  ــدرن ب ــای م ــد زبان ه ــه »رش ــوم ب ــل س ــردازد. در فص ــی می پ ــای اروپای زبان ه
بســتر زبــان علمــی« می پــردازد و ویژگــی زبان هــای انگلیســی و فرانســه را این گونــه 
توصیــف می کنــد: »اگــر زبان هــای انگلیســی و فرانســه، چنان کــه گفتیــم بــر بســتر 
ــرار نداشــتند،  ــی ق ــی و التین ــای یونان ــاد زبان ه ــر بنی ــی، ب ــگ اروپای تاریخــی فرهن
ممکــن نبــود کــه بتواننــد بــا ســاختار تحلیلــی زبــان خــود یــک روســاخت ترکیبــی 
بســازند.« در همــان فصــل بــه برخــی از شــیوه های ســاخت واژه در زبــان انگلیســی 
می پــردازد. در انتهــای کتــاب پــس از واژه نامــه در مقالــه ای مجــزا بــا عنــوان 
ــی  ــان فارس ــی زب ــی و سیاس ــی تاریخ ــت« به بررس ــاروِی مدرنی ــی روی ــان فارس »زب
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ــت  ــد: »مدرنّی ــف می کن ــه تعری ــت را این گون ــه مدرنی ــن مقال ــت. در ای پرداخته اس
نامــی اســت بــرای صــورِت نوینــی از زندگــی و رفتــار بشــری کــه در قالــب شــناخِت 
ــازه ای از نهادهــای  ــا صــورِت ت علمــی، ســازمان بندی تکنیکــی و صنعتــی، همــراه ب

ــوِر آن شــکل گرفته اســت«. ــِگ درخ ــی و اقتصــادی و فرهن سیاســی و اجتماع

پیشینة بحث
داریــوش آشــوری دیدگاهــی مثبــت نســبت بــه جامعــة دانشــگاهی و پژوهش هایــی کــه در ایران 
صــورت می گیــرد، نــدارد و در ایــن کتــاب و در ســایت خــود اظهــارات تنــدی در این زمینــه بیان 
کرده اســت، شــاید به همین دلیــل هــم هســت کــه اساســاً خــود را پایبنــد بــه شــیوة متعــارف 
دانشــگاهی در طــرح مســئله و نــگارش کتــاب نمی بینــد و در نتیجــه، کتــاب از انســجام برخوردار 
نیســت.1 به عنــوان مثــال برخــالف آن چــه در مقــاالت علمــی مرســوم اســت، بــه پیشــینة بحــث 
اشــاره ای نمی کنــد، هرچنــد در این خصــوص در دیباچــه نوشته اســت: »هــر جــا کــه مطلبــی یــا 
نکتــه ای را از کتاب هــا گرفتــه ام، به ویــژه داده هــای زبان شــناختی را از مأخــذ یــاد کــرده ام. ولــی 
می بایــد یــادآوری کنــم کــه ایــن رســاله گــردآوری داده هــای علمــی از ایــن کتــاب و آن کتــاب 
و به هــم چسباندنشــان نیســت، بلکــه حاصــل اندیشــندگی رهروی ســت کــه به دنبــال مســئلة 
خــود، بالطبــع، بــه منابــع علمــی مــورد نیــاز روی مــی آورد و از آن هــا چیــز می آمــوزد و مایــه 

می گیــرد«. امــا در حقیقــت اساســاً منکــر پیشــینه ای بــرای ایــن بحــث می شــود. 
ــت، در  ــری« نیس ــی »نظ ــاب موضوع ــن کت ــد ای ــود می گوی ــه خ ــود آن ک ــا وج ب
ــئله  ــه مس ــبت ب ــوری نس ــوش آش ــای داری ــد و دیدگاه ه ــان عقای ــاب بی ــت کت حقیق
اســت، نــه لزومــاً بررســی واقعیــات مربــوط بــه زبــان و خصوصــاً زبــان فارســی. مواجهــة 
نویســنده بــا منتقــدان نیــز چنــدان درخــور اهــل علــم نیســت.2 گرچــه درخصــوص نبود 
ــدان  ــار منتق ــه گفت ــی ب ــدان توجه ــود چن ــد، خ ــده می ده ــای آموزن ــد پنده آداب نق
نمی کنــد تــا جایــی کــه حتــی در مــواردی حــرف اصلــی آنــان را بــد برداشــت می کنــد.

1. داریــوش آشــوری در دیباچــة کتــاب می نویســد: »... کمتــر کســی وظیفــه ای بــرای خــود می شناســد و کار 
علمــی و دانشــگاهی چه بســا جــز شــغلی در میــان شــغل ها بــرای گذرانــدن زندگــی نیســت و جــز در قالــب 
کلیشــه ها و زبانگردهــا و شــایعات کمتــر چیــزی اندیشــیده می شــود و کســی از تــرس همســایه جرئــت یــک 
گام فراتــر رفتــن از ذهنیــت همگانــی را نــدارد،...« و در ســایت خــود در پاســخ بــه نظــر یکــی از خوانندگانــش 
می نویســد: »می دانیــد کــه هموطنــان عزیــز مــا خیلــی ســر-به-هوا چیــز می خواننــد. در مدرســه های مــا، از 

جملــه در دانشــگاه هامان، بــه کســی یــاد نمی دهنــد کــه چگونــه بایــد خوانــد و فهمیــد.«
h t tp://ashouri.malaku t.org/archives/2008/09/pos t_58.sh tml

ــناس را  ــد حق ش ــت: علی محم ــه اس ــدان این گون ــه منتق ــوری ب ــوش آش ــی داری ــخ نهای 2. پاس
ــی  ــران فان ــد. کام ــی می کن ــا در »زبان شناســی عمومــی« صاحب نظــر اســت، معرف کســی کــه تنه
دانشــوری اســت »شــفاهی« کــه کــم دســت بــه قلــم برده اســت. بــا صلح جــو آشــنایی نــدارد. بــه 
ایــن دلیــل از برگزارکننــدگان ایــن نشســت سپاســگزاری می کنــد »زیــرا، دســِت کــم، خبــِر انتشــاِر 

این کتاب را به کسانی رسانده و برخی را نسبت به آن کنجکاو کرده است«
h t tp://ashouri.malaku t.org/archives/2008/09/pos  t_58.sh tml
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ــده  ــان جدیــد در رمــان 1984 جــورج اورول را نادی اگــر مســئلة ســاختن زب
بگیریــم، پیشــینة بحثــی کــه داریــوش آشــوری ـ و هــر از گاهــی برخــی دیگــر بیان 
ــتین بار  ــردد. نخس ــی وورف بازمی گ ــن ل ــة بنجامی ــه فرضی ــش ب ــد ـ کمابی می کنن
ــی  ــل علم ــان را در محاف ــی و زب ــگ، جهان بین ــان فرهن ــة می ــوع رابط وی موض
ــد و  ــج پروران ــا 1941 به تدری ــال های 1925 ت ــه را در س ــن فرضی ــرد. ای مطــرح ک
ــه دو شــکل قــوی و معتــدل شــناخته می شــود. در شــکل قــوِی آن کــه  اکنــون ب
بــه آن »جبــر زبانــی« گفتــه می شــود، اندیشــه را محــدود بــه زبــان می دانــد. ایــن 
ــد.  ــن می زن ــه را دام ــکان ترجم ــدم ام ــه ع ــوط ب ــای مرب ــه بحث ه ــوع از فرضی ن
نســخة تعدیل یافتــة ایــن فرضیــه را »نســبیت« زبانــی می نامنــد کــه نهایــِت ادعــای 
ــرد  ــورات ف ــه ها و تص ــر اندیش ــادری ب ــان م ــه زب ــت ک ــن اس ــِث آن، ای ــل بح قاب
ــکاری در ســر دارد  ــن موضــوع کــه گاهــی انســان اف ــه ای ــر می گــذارد. توجــه ب اث
ــی  ــای زبان ــورد داده ه ــد در م ــز تردی ــان آوردن آن نیســت و نی ــه به زب ــادر ب ــه ق ک
مــورد اتــکای وورف، )کــه مشــخص شــد داده هــای دســته اولــی در کار نبوده اســت( 
اعتبــار ایــن فرضیــات را به شــدت زیــر ســؤال بــرد. ذکــر همیــن یــک مثــال بایــد 
ــان و  ــان زب ــه می ــوص رابط ــه درخص ــائلی ک ــش ها و مس ــه پرس ــازد ک ــن س روش
ــت کم  ــت. دس ــه ای« نیس ــن ناکوفت ــم »زمی ــدان ه ــود چن ــرح می ش ــگ مط فرهن

قدمتــی هفتــاد ســاله دارد. 
ــی از  ــان فارس ــکالت زب ــز مش ــران نی ــم، در ای ــه بگذری ــی ک ــث جهان از مباح
منظــر آن چــه می تــوان »بــاز« یــا »بســته« بــودن زبــان نامیــد بارهــا و بارهــا مــورد 
بحــث قــرار گرفته اســت. از آن جملــه ســمینار »زبــان فارســی، زبــان علــم« در ســال 
ــا همــت مرکــز نشــر دانشــگاهی برگــزار شــد. از جملــه مقــاالت قابــل  1370 کــه ب
ــا  ــود ب ــناس ب ــد حق ش ــوم علی محم ــة مرح ــن موضــوع مقال ــا ای ــط ب ــه و مرتب توج
ــای  ــناس گونه ه ــه حق ش ــن مقال ــم«. در ای ــان عل ــوی زب ــت و ج ــوان »در جس عن
ــیم  ــات تقس ــان ادبی ــره و زب ــان روزم ــاوت زب ــروه متف ــه دو گ ــان را ب ــی زب غیرعلم
ــه  ــودن ب ــز متکــی ب ــودن آن و نی ــره را بافتاری ب ــان روزم ــد. ویژگــی مهــم زب می کن
اشــخاص و ســوابق آن هــا برمی شــمارد. زبــان ادبیــات را نیــز زبانــی نمادیــن تعریــف 
می کنــد کــه ذاتــاً و اصالتــاً مبهــم اســت. در مقابــل، زبــان علــم زبانــی اســت کــه از 
ــه دور  موقعیت هــا و اشــخاص و ســوابق آن هــا رهــا می باشــد، از حــذف و افتادگــی ب
و آرام و شــکیبا و پرحوصلــه اســت، نمادیــن نیســت، ارتباطــی و اطالعاتــی اســت و 
سرراســت و روشــن و عــاری از ابهــام اســت. او راهکارهایــی از جملــه کاســتن از اتکای 
آمــوزش زبــان فارســی بــر ادبیــات، تشــویق تألیــف کتــاب و ترویــج رســم ویرایــش را 
ــان پیشــنهاد می کنــد. )حق شــناس، 1372( لطــف اهلل یارمحمــدی  ــرای تقویــت زب ب
ــه و  ــه تجزی ــاری ب ــه شــیوة آم ــی نوشــتة علمــی« ب ــای گفتمان ــة »ویژگی ه در مقال
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ــردازد و در نهایــت نتیجــه می گیــرد کــه واژگان مقــاالت  ــان علمــی می پ تحلیــل زب
علمــی کــه بایــد گزارشــی عینــی از واقعیــت باشــد از میــان گــروه بی نشــان انتخــاب 
ــه در  ــد نکت ــة »چن ــادل در مقال ــی حــداد ع می شــود. )یارمحمــدی، 1372( غالمعل
ــه داریــوش آشــوری  ــان فارســی علمــی« نگرانی هــا و دغدغه هایــی شــبیه ب ــاب زب ب
ــد  ــه ح ــا چ ــه و ت ــد »چگون ــخنرانی می گوی ــخن« آن س ــل س دارد. وی در »حاص
ممکــن اســت در جامعــه ای کــه علــم و فعالیــت علمــی و تحقیقــی به معنــای دقیــق 
و عمیــق ایــن کلمــه وجــود نــدارد، زبــان خــاص آن جامعــه به صــورت زبــان علمــی 
درآیــد؟ ... مــا بــا مفاهیمــی روبــه رو هســتیم کــه از متــن و بطــن جامعــة علمــی خــود 
ــه دیگــران در فرهنــگ و  ــم ک ــی مواجه ای ــا اصطالحــات و واژه های ــا نجوشــیده و ب م
ــد،  ــداع کرده ان ــا اب ــف ی ــود کش ــه خ ــی ک ــان مفاهیم ــرای هم ــان ب ــدن خودش تم
وضــع کرده انــد.« )حــداد عــادل، 1372( محمدرضــا باطنــی بــه مســئلة محدودیــت 
افعــال ســاده در زبــان فارســی می پــردازد و جالــب اســت کــه او هــم ماننــد داریــوش 
آشــوری بــه ابتــکار غالمحســین مصاحــب در ســاخت فعل هایــی مثــل »قطبیــدن« و 
»اکســیدن« و »برقیــدن« و »یونیــدن« اشــاره می کنــد. وی نیــز مخالفت هــای اهــل 
ــرد  ــاد می گی ــاد انتق ــه ب ــای مصاحــب را ب ــر تالش ه ــی نظی ــا ابتکارات ــان و ادب ب زب
ــت  ــی ریشــه در واقعی ــا گرچــه از روی دلســوزی اســت، ول ــان م ــای ادیب »نگرانی ه
نــدارد.« و در انتهــا می گویــد »بایــد کنــد و زنجیــری را کــه ندانســته بــه پــای زبــان 
ــا نیازهــا و تحــوالت شــگرف  ــان همــگام ب ــاز کنیــم و بگذاریــم زب فارســی زده ایــم ب
جامعــة امــروز آزادانــه پیــش بــرود.« )باطنــی، 1372( علی اشــرف صادقــی در همــان 
ســمینار در پاســخ بــه گرایــش قدیمــی زبــان فارســی به ســاختن فعــل مرکــب و کنار 
ــور  ــه به ط ــش ک ــن گرای ــد: »ای ــد و می گوی ــاره می کن ــیط اش ــال بس ــتن افع گذاش
ــی در ســاخت نحــوی  ــر بســیار عمیق ــاد تغیی ــده موجــب ایج ــود آم ــی به وج طبیع
ــیم.  ــان زده باش ــای زب ــا به پ ــه م ــوده ک ــری نب ــد و زنجی ــده و کن ــی ش ــان فارس زب
ــت  ــت مرده اس ــه قرن هاس ــدی را ک ــوان فراین ــا می ت ــیم آی ــود می پرس ــال از خ ح
بــا ســاختن تعــدادی مصــدر کــه عــدة قلیلــی آن را بــه کار خواهنــد بــرد، مجــدداً بــه 
زبــان برگردانــد؟ بــی شــک پاســخ ایــن ســؤال منفــی اســت... آن چــه در واژگان علمی 
مــورد نیــاز اســت مشــتقات اســمی و صفتــی فعــل اســت، نــه شــکل های صرف شــدة 
آن، مشــتقات اســمی و صفتــی فعــل جــزء واژگان زبان انــد و ســاختن و وارد کــردن 
آن هــا در واژگان اثــری در ســاختمان دســتوری زبــان نــدارد. متخصصــان می تواننــد از 
ایــن مقولــه هرچــه را نیــاز دارنــد بســازند و بــه کار ببرنــد.« مرحوم خســرو فرشــیدورد 
ــا عنــوان »فارســی  ــه محمدرضــا باطنــی می دهــد. )بحــث باطنــی ب نیــز پاســخی ب
زبــان عقیــم« در ماهنامــة آدینــه ســال 1368 نیــز پیش تــر منتشــر شــده بوده اســت. 
ــاخت  ــی س ــر زبان ــت.( »ه ــه اس ــه آن مقال ــخ ب ــی پاس ــیدورد و صادق ــخ فرش پاس
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دســتوری خاصــی دارد و ایــن تنهــا زبــان فارســی نیســت کــه اســم ها و صفت هــا را 
نمی توانــد بــه فعــل بــدل کنــد بلکــه زبــان عربــی و فرانســوی و اســپانیایی و آلمانــی 
ــی  ــازی فارس ــتگاه فعل س ــت... دس ــن اس ــز چنی ــر نی ــای دیگ ــیاری از زبان ه و بس
ــال بســیط،  ــای افع ــه ج ــا ب ــال اســت، منته ــم فع ــه بســیار ه ــف نیســت، بلک ضعی
فعل هــای مرکــب و گروه هــای فعلــی می ســازد و فعل هــای بســیط و مرکــب بیگانــه 
ــاِن واال  ــن زب ــد و ای ــه می کن ــی ترجم ــای فعل ــب و گروه ه ــال مرک ــا افع را بیشــتر ب
ــیط  ــای بس ــود فعل ه ــردن کمب ــت... برطرف ک ــاظ درنمانده اس ــن لح ــچ گاه از ای هی
بســیار آســان اســت و تاریــخ زبــان فارســی و شــاعران و نویســندگان و مترجمــان مــا 
ــال مرکــب و  ــا افع ــد و آن راه، لغت ســازی ب ــا نشــان داده ان ــه م ــی ب راه آن را به خوب
گــروه فعلــی اســت نــه جعــل فعــل و آفریــدن افعــال مضحــک مثــل آنچــه دیدیــم.« 

)فرشــیدورد، 1372(

سوءتفاهم های زبانی
آن چــه آشــوری از »زبــان طبیعــی« مدنظــر دارد و در ایــن کتــاب بــه کار می بــرد بــا 
ــاوت  ــده می شــود، تف ــی« نامی ــان طبیع ــوم زبان شناســان »زب ــان عم آن چــه در می
ــان  ــان، زب ــزد زبان شناس ــود. ن ــث می ش ــفتگی بح ــث آش ــوع باع ــن موض دارد و ای
طبیعــی بــه زبانــی گفتــه می شــود کــه ســاختگی نباشــد، در واقــع زبانــی اســت کــه 
ــل  ــن مفهــوم در مقاب ــه ای انســانی شــکل گرفته اســت. ای به طــور طبیعــی در جامع
ــی  ــان فرمول ــی و زب ــان برنامه نویس ــل زب ــی مث ــا زبان های ــپرانتو ی ــل اس ــی مث زبان
منطــق و غیــره بــه کار بــرده می شــود )آشــوری بــه ایــن زبان هــای ســاختگی زبــان 
ــد(. حــال آن کــه مفهومــی کــه آشــوری تــالش دارد بیــان کنــد  ــوم« می گوی »بی ب
ــع  ــدارد. درواق ــدن را ن ــرای مدرن ش ــای الزم ب ــم او ابزاره ــه به زع ــت ک ــی اس زبان
ــال  ــی و امث ــوی و آلمان ــی و فرانس ــل انگلیس ــی مث ــز زبان های ــوری، به ج ــرای آش ب
ــا  ــازگاری ب ــوان از س ــوری نات ــم آش ــی به زع ــی )یعن ــا طبیع ــه زبان ه ــا، بقی این ه

مدرنیتــه( هســتند. 
ــان را حاصــل »راززدایــی« )ص. 35( ناشــی از  ــه زب آشــوری تغییــر نگــرش ب
ــور او  ــد. در تص ــو )ص. 36( می دان ــی« روس ــرارداد اجتماع ــز »ق ــدن و نی مدرن ش
ــج  ــدن به تدری ــة مدرن ش ــی مرحل ــد از ط ــت و بع ــتا بوده اس ــان ایس ــدا زب در ابت
ــر  ــته اند آن را تغیی ــرده و توانس ــر ک ــان تغیی ــه زب ــبت ب ــان نس ــردم نگرش ش م
ــی  ــه غیرطبیع ــت و آن چ ــام زبان هاس ــی تم ــی ذات ــان ویژگ ــر زب ــا تغیی ــد. ام ده
ــر بیــان می کنــد،  اســت ثابت مانــدن زبان هاســت؛ آن طــور کــه جــان مک ورت
وضعیــت زبــان ماننــد شــکل ابرهــا اســت، اگــر شــکل امــروز ابرهــا شــبیه دیــروز 
ــر  ــر معتقــد اســت تغیی ــا. مــک ورت ــر آن ه ــه تغیی باشــد جــای تعجــب اســت و ن
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ــر زبان هــا خــود  ــوع و تکث ــاز شده اســت و تن ــان آغ ــدو به وجود آمــدن زب ــان از ب زب
ــام  ــد تم ــود بای ــن نب ــر چنی ــان اســت و اگ ــش زب ــدو پیدای ــرات از ب نشــانگر تغیی
ــاری و  ــت اختی ــر ماهی ــوی دیگ ــد. از س ــخن می گفتن ــه س ــه یک گون ــان ها ب انس
ــه نگــرش و تفکــر  ــان اســت و ربطــی ب ــان ویژگــی توصیفــی زب ــودن زب قراردادی ب
انســان نــدارد. درواقــع انســان در دوره ای به ویــژه بــا مفاهیمــی کــه دوسوســور وارد 
ــرد و این طــور نبوده اســت کــه  ــی ب ــن موضــوع پ ــه ای زبان شناســی مــدرن کــرد ب
ــا نگــرش قــراردادی نــگاه کنــد و در  ــان ب ــه زب از دوره ای خــاص تصمیــم بگیــرد ب
نتیجــه شــروع بــه تغییــر آن کنــد. از ایــن جهــت می تــوان گفــت قــرارداد اجتماعــی 
ــوری  ــه آش ــور ک ــدارد و آن ط ــان ن ــودن زب ــا قراردادی ب ــی ب ــاط چندان ــو ارتب روس
ــاب وی  ــرو« در کت ــالح »نی ــت. اصط ــی نداده اس ــان »نیرو«ی ــه زب ــت ب ــد اس معتق
ــن مفهــوم کــه  ــه کار مــی رود بی آن کــه روشــن شــود ای ــان ب بارهــا درخصــوص زب
ــی چــه جایگاهــی دارد و  ــه شده اســت در مطالعــات زبان از فیزیــک مکانیــک گرفت
چگونــه و بــا چــه معیــاری می تــوان نیــروی زبــان را ســنجید تــا بتوانیــم بگوییــم 

ــود. ــاد می ش ــا زی ــم ی ــرو ک ــن نی ــزی ای ــا چه چی ب
ــوژی  ــت او ترمینول ــاد اس ــان زی ــا زبان شناس ــوری ب ــات آش ــاوت اصطالح تف
ــوالً  ــه معم ــال آن ک ــرد، ح ــه کار می ب ــی ب ــای ترم شناس ) terminology( را به معن
ــروه  ــورد گ ــا در م ــه واژگان تخصصــی« اســت، ی ــوژی »مجموع منظــور از ترمینول
ــه کار  ــر« )ص. 41( را ب ــارت اضافه گ ــه )preposi tional phrase( او »عب حــرف اضاف
ــمی  ــروه اس ــرد گ ــه کار می ب ــورد آن ب ــه در م ــم ک ــی ه ــفانه مثال ــرد و متأس می ب

ــه گــروه حــرف اضافــه )ص. 65(. اســت ن
نکتــة جالــب دیگــر در ایــن کتــاب ایــن اســت کــه بــا وجــود آن کــه داریــوش 
ــا  ــی ی ــدرت نظام ــی ق ــه »چیرگ ــا را ب ــن زبان ه ــن رفت ــدا از بی ــوری در ابت آش
فرادســتی سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی« نســبت می دهــد، بالفاصلــه بعــد از آن 
ــت انداختن و  ــال پوس ــدرن »در ح ــای م ــار زبان ه ــر فش ــا در زی ــد زبان ه می گوی
ــا  ــودی.« در جاهــای دیگــری نیــز ب ــه ناب ــا بسیاری شــان محکــوم ب ــد ی دگرگونی ان
ــازار آزاد«  ــی« و »ب ــک« و »انتخــاب طبیع ــم »شــکاف تکنولوژی ــتفاده از مفاهی اس
ــز در  ــان ج ــه زب ــت آن اســت ک ــد. واقعی ــا را مطــرح می کن ــودی زبان ه ــر ناب خط
مــواردی کــه در ابتــدا بیــان کرده اســت، از میــان نرفتــه و نمــی رود و اغراقــی کــه 
نویســنده بــه کار برده اســت شــبیه بــه ایــن اســت کــه فکــر کنیــم اگــر نتوانیــم در 
ــوش  ــن را فرام ــا زود راه رفت ــر ی ــم دی ــی کســب کنی ــتقامت مقام مســابقات دِو اس
خواهیــم کــرد. فراگیرشــدن زبان هــا و از میــان رفتــن برخــی زبان هــا در دوره هــای 
مختلــف تاریخــی جــز از منطــق زور و قــدرت تبعیــت نمی کنــد. زبان هایــی 
هم چــون یونانــی، التیــن، عربــی، انگلیســی و فرانســوی کــه توانســته اند هــر کــدام 
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ــوع هســتند، کــه به هیچ وجــه  ــان متن ــد، آن چن ــدا کنن ــی گســترش پی در دوره های
ــان آن هــا یافــت.  ــی مشــترکی می ــوان ویژگــی ذات نمی ت

ــی در جلســة نقــدی کــه در  ــن کتــاب را کامــران فان نکتــة اساســی در نقــد ای
ــکل واژگان  ــم، مش ــوزة عل ــا در ح ــت: »م ــان کرده اس ــد بی ــزار ش ــاب برگ ــهر کت ش
نداریــم. زبــان چیــزی نیســت کــه بــا واژه ســاخته شــود. در واقــع کوچک تریــن واحــِد 
اندیشــه، جملــه اســت. آن چــه مــا نیــاز داریــم، جمله ســازی اســت و نــه واژه ســازی. 
ــه تفکــر دارد. مشــکل مــا، مشــکل لفــظ نیســت؛ مســئلة اصلــی  جمله ســازی نیــاز ب
ــه ایــن نقــد می دهــد از  مــا، مفهوم ســازی اســت.« پاســخی کــه داریــوش آشــوری ب
ــه اســت، چــه  ــا گفتــن این کــه مشــکِل مــا لغــت نیســت، جمل ــرار اســت: »ب ــن ق ای
ــا  ــه م ــت ک ــک نیس ــت؟ ش ــو اس ــا در نح ــکِل م ــی، مش ــم؟ یعن ــم بگویی می خواهی
ــه ام و کوشــیده ام راِه  ــا پرداخت ــه آن ه ــن هــم ب ــه م ــم ک ــز داری مشــکالت نحــوی نی
حل هایــی بــرای آن هــا پیــدا کنــم.«1 امــا موضوعــی کــه فانــی بیــان می کنــد ربطــی 
بــه نحــو نــدارد، او بــه شــیوة انتقــال مفاهیــم اشــاره دارد. ســخن فانــی ایــن اســت کــه 
اگــر واژة معــادل هــم ســاخته نشــود بــا ترکیــب کلمــات و بــا بیــان جمــالت می تــوان 
مفاهیــم را بــا ظرافــت بیــان کنیــم و منظورمــان را برســانیم. مســئله ایــن اســت کــه 
آشــوری فقــط بــه حــوزة خــاص ســاخِت واژه از زبان شناســی توجــه کرده اســت کــه 
ــرای  ــه ب ــت ک ــه نشده اس ــی ارائ ــچ دلیل ــت، هی ــی نیس ــم حیات ــال مفاهی ــرای انتق ب
ــد  ــان مقص ــک واژه در زب ــاً از ی ــد حتم ــدأ بای ــان مب ــک واژه در زب ــوم ی ــال مفه انتق
ــن  ــد، یافت ــان می کن ــاالم بی ــری پ ــه جف ــور ک ــت همان ط ــرد. در حقیق ــتفاده ک اس
واژه ای در یــک زبــان کــه معــادل دقیقــی در زبــان دیگــر نداشــته باشــد کار ســاده ای 
ــی  ــن معن ــه ای ــان ب ــه در زب ــک کلم ــیط ی ــق و بس ــادل دقی ــدان مع ــا فق ــت؛ ام اس
نیســت کــه ســخنگویان آن زبــان قــادر نیســتند خودشــان چنــان مفهومــی را بیــان 
ــان  ــد کــه مثــاًل در زب کننــد. او از طیــف رنگ هــا در زبان هــای مختلــف مثــال می زن
قبیلــه دانــی در گینــة نــو تنهــا دو کلمــه بــرای توصیــف رنگ هــا وجــود دارد امــا در 

ــل انگلیســی زبانان هســتند. ــگ درســت مث ــل رن ــف کام مطابقــت دادن طی
ــری  ــای دیگ ــه حوزه ه ــال آن ک ــت، ح ــاخت  واژه اس ــر س ــاً ب ــز او صرف تمرک
نظیــر معنی شناســی و کاربردشناســی بــه بحــث انتقــال مفاهیــم ارتبــاط بیشــتری 
ــن  ــه ای ــوش آشــوری دور مانده اســت. پرداختــن ب ــد داری ــی از دی ــد کــه به کل دارن
حوزه هــا حساســیت نســبت بــه واژه هــای معــادل را کاهــش می دهــد، زیــرا موضــوع 
ــردی واژگان و  ــد و شــرایط کارب نحــوة پذیــرش عمومــی و پســندیدن واژگان جدی

بافــت خــاص، هــر کــدام جایــگاه مهمــی در انتقــال مفاهیــم پیــدا می کننــد. 
ــان« در ســایت  ــاب زب ــد کت ــس نق ــون مجل ــوان »پیرام ــا عن ــدان را ب ــه منتق 1. نویســنده پاســخ ب

ــت. ــر کرده اس ــتار، منتش ــخصی اش، جس ــالگ ش ــه و وب ــو زمان رادی
h t tp://ashouri.malaku t.org/archives/2008/09/pos t_58.sh tml
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نظراتــی کــه نویســنده درخصــوص رابطــة میــان زبــان و مدرنیــت در 
بخش هــای مختلــف کتــاب طــرح می کنــد، در هیچ جایــی از کتــاب بــه اســتداللی 
ــا  ــرد ی ــرات را بپذی ــن نظ ــت ای ــد دربس ــا بای ــده ی ــود. خوانن ــز نمی ش ــوی مجه ق
این کــه ایــن خطــر را به جــان بخــرد کــه از نــگاه آشــوری در زمــرة دشــمنان زبــان 
بــاز کــه درواقــع همــان دشــمنان جامعــة بــاز هســتند، قــرار بگیــرد.1 موضــوع اصلی 
کتــاب زبــان فارســی اســت امــا به بررســی ســاخت زبــان فارســی یــا حتــی مقایســة 
ــز  ــد، نی ــت می نامن ــروی مدرنی ــای پیش ــه وی زبان ه ــی ک ــا زبان های ــان ب ــن زب ای
ــی  ــان فارس ــه در زب ــی ک ــتثنائات فراوان ــه اس ــی ب ــه در جاهای ــردازد. البت نمی پ
ــا  ــام زبان ه ــش در تم ــه کمابی ــت ک ــن اس ــا روش ــد، ام ــاره می کن ــود دارد اش وج
ــای انگلیســی و فرانســوی  ــن زبان ه ــه ویژگــی قرض گرفت ــراوان اســت. ب اســتثنا ف
ــی را  ــاختار تحلیل ــر او س ــه از نظ ــد ک ــاره می کن ــی اش ــن و یونان ــای التی از زبان ه
مجهــز بــه روســاخت ترکیبــی می کنــد.2 اگــر داشــتن پیشــینة یونانــی و التیــن هــم 
ــد از  ــان فارســی نمی توان ــان اســت و زب ــودن زب ــاز ب از ویژگی هــای منحصربه فــرد ب
ــان  ــان فارســی و هــر زب زبان هــای اجــدادی اش قــرض بگیــرد، اساســاً بازشــدن زب
دیگــری محــال می شــود. مــوارد اندکــی کــه آشــوری درخصــوص ســاخت واژه در 
زبــان انگلیســی بیــان می کنــد، شــناختی ابتدایــی از مبحــث ســاخت  واژه انگلیســی 
اســت کــه معلــوم نیســت چــه جایگاهــی در بحــث اصلــی کتــاب دارد. اگــر بنــا بــر 
مقایســه هــم باشــد دســت کم نویســنده بایــد بــه شــیوه های ســاخت واژه در زبــان 
فارســی نیــز اشــاره  می کــرد و دو زبــان را از ایــن حیــث مقایســه می کــرد و دلیــل 

برتــری یکــی بــر دیگــری را نشــان مــی داد.

واژه گزینی با کدام هدف؟
ــورد  ــه م ــی ک ــاختن واژگان ــر س ــب به خاط ــوم مصاح ــوری از مرح ــتایش آش س
اســتقبال قــرار نگرفته اســت نیــز مایــة شــگفتی اســت. روشــن نیســت کــه اساســاً 
ــل  ــه دلی ــای آن ک ــد؟ به ج ــد باش ــه بای ــنده چ ــر نویس ــازی از نظ ــدف از واژه س ه
ــن  ــورانه خواندن ای ــه و جس ــود، دلیران ــل ش ــی تحلی ــن ابتکارات ــادن چنی جانیفت
ــر اشــاره شــد،  کارهــا چــه مشــکلی را حــل خواهــد کــرد؟ همان طــور کــه پیش ت
در ســمینار زبــان فارســی و زبــان علــم بارهــا ایــن موضــوع بیــان شده اســت. علــت 
ناکامــی مصاحــب در جاانداختــن افعالــش، نادیده گرفتــن گرایــش چندقرنــة زبــان 

1. داریــوش آشــوری در مصاحبــه بــا مســعود لقمــان در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه دشــمنان زبــان 
بــاز کیســتند می گویــد همــان دشــمنان جامعــة بــاز. 

h t tp://ashouri.malaku t.org/2009/01/pos t_60.h tml
ــد و در این جــا  ــی دارن ــاًل متفاوت ــی کام 2. اصطالحــات »روســاخت« و »زیرســاخت« در نحــو معان

ــرد. ــه کار می ب ــری ب ــای دیگ ــی را در معن ــج زبان شناس ــات رای ــوری اصطالح ــز آش نی



35014

سال دوم، شماره 5
بهار 1398

نقد آزاد

فارســی به ســوی افعــال مرکــب اســت. محمــد دبیــر مقــدم در مقالــة »فعــل مرکــب 
در زبــان فارســی« نشــان می دهــد کــه زبــان فارســی برخــالف زبــان انگلیســی در 
ســاختن افعــال مرکــب انضمامــی فراینــدی زایــا دارد.1 بنابرایــن نبایــد ایــن موضــوع 
ــی را  ــن ویژگ ــی ای ــازد و فارس ــیط بس ــل بس ــد فع ــی می توان ــان انگلیس ــه زب را ک
ــی ویژگی هــای خــاص خــودش را داراســت.  ــدارد، کاســتی تلقــی کــرد. هــر زبان ن
امــا فــارغ از موضــوع اصلــی کتاب کــه نویســنده از عهدة تبییــن آن برنیامده اســت، 
ســبک و زبــان نویســنده نیــز خــود موجــب واکنش هــای بســیاری شده اســت. مرحــوم 
ــاب را  ــد، و ســبک کت ــار نوعــی خودشــیفتگی می دان ــاب را گرفت ــاِن کت حق شــناس زب
شایســتة یــک کتــاب علمــی نمی دانــد و آن را بیشــتر شــبیه ســبک و ســیاق پیامبــران 
ــد.2 شــاید ادعاهایــی از ایــن دســت کــه کتــاب در چــه  ــوژی می دان و پاســداران ایدئول
ــر درآمــده و این کــه مباحــِث آن مســئلة  ــا چــه مشــقت هایی به تحری ــی و ب مــدت زمان
ــه  ــران ب ــه در ای ــان و ن ــه در جه ــون ن خــاص خــود نویســنده اســت و هیچ کــس تاکن
ــه چنیــن قضاوتــی  ایــن موضــوع نیندیشیده اســت، مرحــوم حق شــناس را به درســتی ب
ــف  ــائل تعری ــه مس ــرای این گون ــی ب ــی جای ــای علم ــت. در پژوهش ه ــوق داده اس س

نشده اســت، موضــوع اصلــی طــرح ادعاهــا و نظریــات و تبییــن علمــی آن هاســت.
دغدغــة اصلــی داریــوش آشــوری واژه گزینــی اســت و از ایــن دریچه به مســئلة 
زبــان می پــردازد.3 اگرچــه در آخریــن بخــش همیــن کتــاب نیــز بــه موفقیت هــای 
ــارغ از  ــه و ف ــی را تک روان ــل واژه گزین ــا در عم ــد، ام ــاره می کن ــتان اش فرهنگس
ــز  ــوع نی ــن موض ــرد و همی ــش می ب ــنهادی، پی ــه واژگان پیش ــران ب ــش دیگ واکن
ــای  ــیاری از معادل ه ــای بس ــوری به ج ــت. آش ــیاری شده اس ــادات بس ــب انتق موج
رایــج )واژه هایــی نظیــر تــرم، آرتیــکل، تکنولوژیــک، اســتتیک(، اصــل واژه انگلیســی 
ــود را  ــاص خ ــادل خ ــز مع ــوارد نی ــی م ــرد، در برخ ــه کار می ب ــوی را ب ــا فرانس ی

1. ایــن مقالــه را دبیــر مقــدم ابتــدا در ســال 1373 در دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه 
ــه کرده اســت. ــیراز ارائ ش

2. گزارشی از جلسه نقد کتاب زبان باز در وبالگ شهر کتاب منتشر شده است.
h t tp://www.persian-language.org/repor t-1576.h tml

ــر فرهنــگ هــزاره نوشته اســت نیــز  ــگاه افراطــی داریــوش آشــوری را در نقــدی کــه وی ب 3. اوج ن
ــج دســت  ــای رای ــان معادل  ه ــد فقــط از می ــد اســت فرهنگ نویســان نبای ــد. وی معتق ــوان دی می ت
بــه انتخــاب زده، بلکــه خــود نیــز در مــواردی معادل هــای مناســب برگزیننــد. در فرهنگ هایــی کــه 
ــرای  ــرو می شــویم کــه ب ــی روب ــادی از معادل های ــا شــمار زی ــز گــردآوری کرده اســت ب خــودش نی
ــرار دارد  ــدگاه، نظــر مرحــوم حق شــناس ق ــن دی ــل ای ــار ســاخته شده اســت. در نقطــة مقاب اولین ب
ــه همــان نقــد تصریــح می کنــد وظیفــة فرهنگ نویــس واژه ســازی نیســت و هیــچ  کــه در پاســخ ب
معــادل تــازه ای در فرهنــگ هــزاره ســاخته نشده اســت. نقــد داریــوش آشــوری و پاســخ علی محمــد 

ــت: ــر شده اس ــی منتش ــی فارس ــایت بی بی س ــناس در س ــق ش ح
h t tp://www.bbc.co.uk/persian/ar ts/021212_mj-l-hezareh.sh tml
h t tp://www.bbc.co.uk/persian/ar ts/021210_mj-haqshenas.sh tml
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ــاده و  ــای جاافت ــای معادل ه ــرد به ج ــه کار نمی ب ــر ب ــس دیگ ــاً هیچ ک ــه تقریب ک
ــتمانه،  ــدن، سیس ــر ش ــر کره گی ــی نظی ــرد )واژه های ــه کار می ب ــران ب ــج دیگ رای
برخه چســبانی، چهرگشــتار، دم افــزون و علمــور(. در حقیقــت واژه  گزینــی داریــوش 
ــان  ــه زب ــد ب ــرای وارد کــردن واژة مناســب جدی آشــوری بیــش از آن کــه تــالش ب
ــج باشــد، درج امضــای نویســنده در متــن اســت. متأســفانه چنیــن رویکــردی  رای
ــداوم  ــده می شــود. ت ــز دی ــان برخــی دیگــر از مترجمــان نی ــی در می ــه واژه گزین ب
این گونــه تک روی هــا اســت کــه در انتقــال مفاهیــم مانــع ایجــاد می کنــد و 
ــا وی در  ــز ب ــوش آشــوری نی ــان فارســی. محمدرضــا باطنــی کــه داری ــه ذات زب ن
ــة  ــی توصی ــوص واژه گزین ــد، در خص ــی می کن ــاس نزدیک ــا احس ــی دغدغه ه برخ
ارزشــمندی دارد کــه اگــر بــه کار گرفتــه شــود بســیاری از مشــکالت حــل خواهــد 
ــا برهــم زدن  ــده ی ــا وضــع قاع ــا ی ــم و تشــویق واژه ه ــا تحری شــد: »لغت ســازی ی
روال هــای گذشــتة زبــان، یــک کار فــردی نیســت، بلکــه وظیفــة دســتگاه ُمطلعــی 
ــت  ــات آن ضمان ــد و تصمیم ــوردار باش ــز برخ ــت نی ــتیبانی دول ــه از پش ــت ک اس
اجرایــی داشــته باشــد. تــا زمانــی کــه از طــرف دولــت رســماً در این بــاره تصمیمــی 
گرفتــه نشــود و اصالحــات الزم جنبــة عمومــی به خــود نگیــرد، بایــد از روال هــای 
عــادی زبــان پیــروی کــرد زیــرا تــک روی و اصالحــات فــردی نه تنهــا بــا موفقیــت 
مواجــه نخواهــد شــد، بلکــه بــه آشــفتگی و نابســامانی زبــان می انجامــد و بیــش از 

ــی، 1369(. ــود.« )باطن ــع می ش ــد باشــد مضــر واق ــه مفی آن ک
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