باز هم زبان
بررسی و نقد کتاب زبان باز

ابراهیم اسکافی

دکترای زبانشناسی و مترجم

چکیده

ـان بــاز داریــوش آشــوری در ســال  1387دو بــار منتشــر شــد و بــا
کتــاب کمحجــم زبـ ِ
واکنشهــای مخالــف و موافــق زیــادی روبــرو گشــت .در ایــن یادداشــت پــس از مــروری
کوتــاه بــر ایــن کتــاب ،نقدهایــی را بــر ادعاهــای ایــن کتــاب ،نادیــده انگاشــتن پیشــینة
دیرینــة بحــث و شــیوة طــرح ایــن مباحــث مطــرح میشــود.

واژههای کلیدی:

زبان ،زبان فارسی ،زبانشناسی ،آشوری ،ترمینولوژی ،پوپر.

معرفی نویسنده و اثر
دیباچــه بــا گزارشــی از نحــوة شــکلگیری ایــن کتــاب آغــاز میشــود« :ایــن
رســاله دســتاورد نهایــی کار پژوهشــی و اندیشــة مــن دربــارة زبــان فارســی در
برخــورد بــا جهــان مــدرن و خواســتههای زبانــی آن ،در دورانــی چهلســاله اســت.
چنیــن کاری ناگزیــر ،رهنــوردی بــر روی زمینــی اســت ناکوفتــه و ناهمــوار کــه
بــر آن قــدم همــت و رنــج و ریاضــت بســیار میبایــد» .در دیباچــه بــه اهمیــت
موضــوع کتــاب و شــکلگیری مســئلة «رابطــة میــان زبــان و مدرنیــت» در ذهــن
نویســنده پرداختــه میشــود .در همانجــا نویســنده توضیــح میدهــد کــه دانــش
زبانشناســیاش «خودآموختــه» اســت و خاطرنشــان میکنــد کــه «پرســههای
گسســته و پیوســته»اش «بیآنکــه در هیــچ زمینــه پاگیــر و متخصــص شــود او
را بــه یافتــن دیــدی فراگیــر از مســئلة اصلــی ذهنــی خــود یــاری کردهاســت».
درآمــد کتــاب بــه توصیــف مســئله میپــردازد« :نــام ایــن رســاله را «زبــان
بــاز» گذاشــتهام ،بهقیــاس «جامعــة بــاز» .زیــرا میــان زبــان بــاز و جامعــة بــاز
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زبان باز :پژوهشی
■ آشــوری ،داریوش (.)1396
ِ

دربارة زبان و مدرنیت ،تهران :مرکز

شابک978-964-213-393-2 :

نســبتی ضــروری هســت» .آشــوری بــرای توصیــف مســئله از اســتعارههای گوناگونــی
از جملــه بــازار آزاد و تکامــل دارویــن بهــره میجویــد تــا خواننــده را متوجــه
خطیربــودن و اهمیــت موضــوع کنــد« .موضــوع بحــث مــا در ایــن رســاله نــه بحــث
کلــی نظــری دربــارة انســان و زبــان یــا بحــث فلســفی زبــان ،بهعبــارت دیگــر بحــث
در ذات زبــان بلکــه رهیافــت بــه مســئله از یــک دیــدگاه تجربــی و تاریخــی اســت».
در فصــل یکــم ایــن کتــاب نویســنده مفهومــی بــه نــام «زبــان طبیعــی» را
بازتعریــف میکنــد .در ایــن بخــش بــه تفــاوت میــان زبــان بــاز و زبــان بســته و
نیــز زبــان مکانیکــی میپــردازد« :فــرق اساســی زبانهــای بــاز و زبانهــای بســته
را میتــوان در ایــن فرمــول خالصــه کــرد کــه زبانهــای بســته کموبیــش در
چارچــوب محدودیتهــای طبیعــی و تاریخــی خــود ،در زیســت ناخــودآگاه خــود ،در
تــرس از دگرگونــی ،فروماندهانــد ،حــال آنکــه زبانهــای بــاز بــا برداشــتن مرزهــای
محدودیتهــای طبیعــی و فرهنگــی و تاریخــی خــود ،بــا نگــرش انقالبــی تــازهای،
بــا یــاری علــوم و تکنولــوژی زبانــی ،راه توســعة بینهایــت خــود را گشــودهاند ».در
فصــل دوم بــا عنــوان «نگــرة مــدرن بــه زبــان» بــه توصیــف برخــی از ویژگیهــای
زبانهــای اروپایــی میپــردازد .در فصــل ســوم بــه «رشــد زبانهــای مــدرن بــر
بســتر زبــان علمــی» میپــردازد و ویژگــی زبانهــای انگلیســی و فرانســه را اینگونــه
توصیــف میکنــد« :اگــر زبانهــای انگلیســی و فرانســه ،چنانکــه گفتیــم بــر بســتر
تاریخــی فرهنــگ اروپایــی ،بــر بنیــاد زبانهــای یونانــی و التینــی قــرار نداشــتند،
ممکــن نبــود کــه بتواننــد بــا ســاختار تحلیلــی زبــان خــود یــک روســاخت ترکیبــی
بســازند ».در همــان فصــل بــه برخــی از شــیوههای ســاخت واژه در زبــان انگلیســی
میپــردازد .در انتهــای کتــاب پــس از واژهنامــه در مقالــهای مجــزا بــا عنــوان
«زبــان فارســی رویــارویِ مدرنیــت» بهبررســی تاریخــی و سیاســی زبــان فارســی
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«مدرنیــت
پرداختهاســت .در ایــن مقالــه مدرنیــت را اینگونــه تعریــف میکنــد:
ّ
ِ
ـناخت
نامــی اســت بــرای صــورتِ نوینــی از زندگــی و رفتــار بشــری کــه در قالــب شـ
علمــی ،ســازمانبندی تکنیکــی و صنعتــی ،همــراه بــا صــورتِ تــازهای از نهادهــای
ِ
فرهنــگ درخــو ِر آن شــکل گرفتهاســت».
سیاســی و اجتماعــی و اقتصــادی و
پیشینة بحث
داریــوش آشــوری دیدگاهــی مثبــت نســبت بــه جامعــة دانشــگاهی و پژوهشهایــی کــه در ایران
صــورت میگیــرد ،نــدارد و در ایــن کتــاب و در ســایت خــود اظهــارات تنــدی در این زمینــه بیان
کردهاســت ،شــاید بههمیندلیــل هــم هســت کــه اساس ـاً خــود را پایبنــد بــه شــیوة متعــارف
دانشــگاهی در طــرح مســئله و نــگارش کتــاب نمیبینــد و در نتیجــه ،کتــاب از انســجام برخوردار
نیســت 1.بهعنــوان مثــال برخــاف آنچــه در مقــاالت علمــی مرســوم اســت ،بــه پیشــینة بحــث
اشــارهای نمیکنــد ،هرچنــد در اینخصــوص در دیباچــه نوشتهاســت« :هــر جــا کــه مطلبــی یــا
نکتـهای را از کتابهــا گرفتـهام ،بهویــژه دادههــای زبانشــناختی را از مأخــذ یــاد کــردهام .ولــی
میبایــد یــادآوری کنــم کــه ایــن رســاله گــردآوری دادههــای علمــی از ایــن کتــاب و آن کتــاب
و بههــم چسباندنشــان نیســت ،بلکــه حاصــل اندیشــندگی رهرویســت کــه بهدنبــال مســئلة
خــود ،بالطبــع ،بــه منابــع علمــی مــورد نیــاز روی م ـیآورد و از آنهــا چیــز میآمــوزد و مایــه
میگیــرد» .امــا در حقیقــت اساسـاً منکــر پیشــینهای بــرای ایــن بحــث میشــود.
بــا وجــود آنکــه خــود میگویــد ایــن کتــاب موضوعــی «نظــری» نیســت ،در
حقیقــت کتــاب بیــان عقایــد و دیدگاههــای داریــوش آشــوری نســبت بــه مســئله
اســت ،نــه لزومـاً بررســی واقعیــات مربــوط بــه زبــان و خصوصـاً زبــان فارســی .مواجهــة
نویســنده بــا منتقــدان نیــز چنــدان درخــور اهــل علــم نیســت 2.گرچــه درخصــوص نبود
آداب نقــد پندهــای آموزنــده میدهــد ،خــود چنــدان توجهــی بــه گفتــار منتقــدان
نمیکنــد تــا جایــی کــه حتــی در مــواردی حــرف اصلــی آنــان را بــد برداشــت میکنــد.
 .1داریــوش آشــوری در دیباچــة کتــاب مینویســد ...« :کمتــر کســی وظیفـهای بــرای خــود میشناســد و کار
علمــی و دانشــگاهی چهبســا جــز شــغلی در میــان شــغلها بــرای گذرانــدن زندگــی نیســت و جــز در قالــب
کلیش ـهها و زبانگردهــا و شــایعات کمتــر چیــزی اندیشــیده میشــود 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
مینویســد« :میدانیــد کــه هموطنــان عزیــز مــا خیلــی ســر-به-هوا چیــز میخواننــد .در مدرس ـههای مــا ،از
جملــه در دانشــگاههامان ،بــه کســی یــاد نمیدهنــد کــه چگونــه بایــد خوانــد و فهمیــد».
http://ashouri.malakut.org/archives/2008/09/post_58.shtml
 .2پاســخ نهایــی داریــوش آشــوری بــه منتقــدان اینگونــه اســت :علیمحمــد حقشــناس را
کســی کــه تنهــا در «زبانشناســی عمومــی» صاحبنظــر اســت ،معرفــی میکنــد .کامــران فانــی
دانشــوری اســت «شــفاهی» کــه کــم دســت بــه قلــم بردهاســت .بــا صلحجــو آشــنایی نــدارد .بــه
ایــن دلیــل از برگزارکننــدگان ایــن نشســت سپاســگزاری میکنــد «زیــرا ،دسـ ِ
ـت کــم ،خبـ ِر انتشــا ِر
این کتاب را به کسانی رسانده و برخی را نسبت به آن کنجکاو کردهاست»
http://ashouri.malakut.org/archives/2008/09/post_58.shtml
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اگــر مســئلة ســاختن زبــان جدیــد در رمــان  1984جــورج اورول را نادیــده
بگیریــم ،پیشــینة بحثــی کــه داریــوش آشــوری ـ و هــر از گاهــی برخــی دیگــر بیان
میکننــد ـ کمابیــش بــه فرضیــة بنجامیــن لــیوورف بازمیگــردد .نخســتینبار
وی موضــوع رابطــة میــان فرهنــگ ،جهانبینــی و زبــان را در محافــل علمــی
مطــرح کــرد .ایــن فرضیــه را در ســالهای  1925تــا  1941بهتدریــج پرورانــد و
اکنــون بــه دو شــکل قــوی و معتــدل شــناخته میشــود .در شــکل قــویِ آن کــه
بــه آن «جبــر زبانــی» گفتــه میشــود ،اندیشــه را محــدود بــه زبــان میدانــد .ایــن
نــوع از فرضیــه بحثهــای مربــوط بــه عــدم امــکان ترجمــه را دامــن میزنــد.
نســخة تعدیلیافتــة ایــن فرضیــه را «نســبیت» زبانــی مینامنــد کــه نهایـ ِ
ـت ادعــای
ِ
بحــث آن ،ایــن اســت کــه زبــان مــادری بــر اندیشــهها و تصــورات فــرد
قابــل
اثــر میگــذارد .توجــه بــه ایــن موضــوع کــه گاهــی انســان افــکاری در ســر دارد
کــه قــادر بــه بهزبــانآوردن آن نیســت و نیــز تردیــد در مــورد دادههــای زبانــی
مــورد اتــکای وورف( ،کــه مشــخص شــد دادههــای دســته اولــی در کار نبودهاســت)
اعتبــار ایــن فرضیــات را بهشــدت زیــر ســؤال بــرد .ذکــر همیــن یــک مثــال بایــد
روشــن ســازد کــه پرســشها و مســائلی کــه درخصــوص رابطــه میــان زبــان و
فرهنــگ مطــرح میشــود چنــدان هــم «زمیــن ناکوفتــهای» نیســت .دســتکم
قدمتــی هفتــاد ســاله دارد.
از مباحــث جهانــی کــه بگذریــم ،در ایــران نیــز مشــکالت زبــان فارســی از
منظــر آنچــه میتــوان «بــاز» یــا «بســته» بــودن زبــان نامیــد بارهــا و بارهــا مــورد
بحــث قــرار گرفتهاســت .از آن جملــه ســمینار «زبــان فارســی ،زبــان علــم» در ســال
 1370کــه بــا همــت مرکــز نشــر دانشــگاهی برگــزار شــد .از جملــه مقــاالت قابــل
توجــه و مرتبــط بــا ایــن موضــوع مقالــة مرحــوم علیمحمــد حقشــناس بــود بــا
عنــوان «در جســت و جــوی زبــان علــم» .در ایــن مقالــه حقشــناس گونههــای
غیرعلمــی زبــان را بــه دو گــروه متفــاوت زبــان روزمــره و زبــان ادبیــات تقســیم
میکنــد .ویژگــی مهــم زبــان روزمــره را بافتاریبــودن آن و نیــز متکــی بــودن بــه
اشــخاص و ســوابق آنهــا برمیشــمارد .زبــان ادبیــات را نیــز زبانــی نمادیــن تعریــف
میکنــد کــه ذاتـاً و اصالتـاً مبهــم اســت .در مقابــل ،زبــان علــم زبانــی اســت کــه از
موقعیتهــا و اشــخاص و ســوابق آنهــا رهــا میباشــد ،از حــذف و افتادگــی ب ـهدور
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
بــرای تقویــت زبــان پیشــنهاد میکنــد( .حقشــناس )1372 ،لط ـفاهلل یارمحمــدی
در مقالــة «ویژگیهــای گفتمانــی نوشــتة علمــی» بــه شــیوة آمــاری بــه تجزیــه و
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تحلیــل زبــان علمــی میپــردازد و در نهایــت نتیجــه میگیــرد کــه واژگان مقــاالت
علمــی کــه بایــد گزارشــی عینــی از واقعیــت باشــد از میــان گــروه بینشــان انتخــاب
میشــود( .یارمحمــدی )1372 ،غالمعلــی حــداد عــادل در مقالــة «چنــد نکتــه در
بــاب زبــان فارســی علمــی» نگرانیهــا و دغدغههایــی شــبیه بــه داریــوش آشــوری
دارد .وی در «حاصــل ســخن» آن ســخنرانی میگویــد «چگونــه و تــا چــه حــد
ممکــن اســت در جامعـهای کــه علــم و فعالیــت علمــی و تحقیقــی بهمعنــای دقیــق
و عمیــق ایــن کلمــه وجــود نــدارد ،زبــان خــاص آن جامعــه بهصــورت زبــان علمــی
درآیــد؟  ...مــا بــا مفاهیمــی روبـهرو هســتیم کــه از متــن و بطــن جامعــة علمــی خــود
مــا نجوشــیده و بــا اصطالحــات و واژههایــی مواجهایــم کــه دیگــران در فرهنــگ و
تمــدن خودشــان بــرای همــان مفاهیمــی کــه خــود کشــف یــا ابــداع کردهانــد،
وضــع کردهانــد( ».حــداد عــادل )1372 ،محمدرضــا باطنــی بــه مســئلة محدودیــت
افعــال ســاده در زبــان فارســی میپــردازد و جالــب اســت کــه او هــم ماننــد داریــوش
آشــوری بــه ابتــکار غالمحســین مصاحــب در ســاخت فعلهایــی مثــل «قطبیــدن» و
«اکســیدن» و «برقیــدن» و «یونیــدن» اشــاره میکنــد .وی نیــز مخالفتهــای اهــل
زبــان و ادب بــا ابتکاراتــی نظیــر تالشهــای مصاحــب را بــه بــاد انتقــاد میگیــرد
«نگرانیهــای ادیبــان مــا گرچــه از روی دلســوزی اســت ،ولــی ریشــه در واقعیــت
نــدارد ».و در انتهــا میگویــد «بایــد کنــد و زنجیــری را کــه ندانســته بــه پــای زبــان
فارســی زدهایــم بــاز کنیــم و بگذاریــم زبــان همــگام بــا نیازهــا و تحــوالت شــگرف
جامعــة امــروز آزادانــه پیــش بــرود( ».باطنــی )1372 ،علیاشــرف صادقــی در همــان
ســمینار در پاســخ بــه گرایــش قدیمــی زبــان فارســی به ســاختن فعــل مرکــب و کنار
گذاشــتن افعــال بســیط اشــاره میکنــد و میگویــد« :ایــن گرایــش کــه بهطــور
طبیعــی بهوجــود آمــده موجــب ایجــاد تغییــر بســیار عمیقــی در ســاخت نحــوی
زبــان فارســی شــده و کنــد و زنجیــری نبــوده کــه مــا بهپــای زبــان زده باشــیم.
حــال از خــود میپرســیم آیــا میتــوان فراینــدی را کــه قرنهاســت مردهاســت
بــا ســاختن تعــدادی مصــدر کــه عــدة قلیلــی آن را بـهکار خواهنــد بــرد ،مجــددا ً بــه
زبــان برگردانــد؟ بــی شــک پاســخ ایــن ســؤال منفــی اســت ...آنچــه در واژگان علمی
مــورد نیــاز اســت مشــتقات اســمی و صفتــی فعــل اســت ،نــه شــکلهای صرفشــدة
آن ،مشــتقات اســمی و صفتــی فعــل جــزء واژگان زبانانــد و ســاختن و وارد کــردن
آنهــا در واژگان اثــری در ســاختمان دســتوری زبــان نــدارد .متخصصــان میتواننــد از
ایــن مقولــه هرچــه را نیــاز دارنــد بســازند و بـهکار ببرنــد ».مرحوم خســرو فرشــیدورد
نیــز پاســخی بــه محمدرضــا باطنــی میدهــد( .بحــث باطنــی بــا عنــوان «فارســی
زبــان عقیــم» در ماهنامــة آدینــه ســال  1368نیــز پیشتــر منتشــر شــده بودهاســت.
پاســخ فرشــیدورد و صادقــی پاســخ بــه آن مقالــه اســت« ).هــر زبانــی ســاخت
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دســتوری خاصــی دارد و ایــن تنهــا زبــان فارســی نیســت کــه اس ـمها و صفتهــا را
نمیتوانــد بــه فعــل بــدل کنــد بلکــه زبــان عربــی و فرانســوی و اســپانیایی و آلمانــی
و بســیاری از زبانهــای دیگــر نیــز چنیــن اســت ...دســتگاه فعلســازی فارســی
ضعیــف نیســت ،بلکــه بســیار هــم فعــال اســت ،منتهــا بــه جــای افعــال بســیط،
فعلهــای مرکــب و گروههــای فعلــی میســازد و فعلهــای بســیط و مرکــب بیگانــه
زبــان واال
را بیشــتر بــا افعــال مرکــب و گروههــای فعلــی ترجمــه میکنــد و ایــن
ِ
هیــچگاه از ایــن لحــاظ درنماندهاســت ...برطرفکــردن کمبــود فعلهــای بســیط
بســیار آســان اســت و تاریــخ زبــان فارســی و شــاعران و نویســندگان و مترجمــان مــا
راه آن را بهخوبــی بــه مــا نشــان دادهانــد و آن راه ،لغتســازی بــا افعــال مرکــب و
گــروه فعلــی اســت نــه جعــل فعــل و آفریــدن افعــال مضحــک مثــل آنچــه دیدیــم».
(فرشــیدورد)1372 ،
سوءتفاهمهای زبانی
آنچــه آشــوری از «زبــان طبیعــی» مدنظــر دارد و در ایــن کتــاب بـهکار میبــرد بــا
آنچــه در میــان عمــوم زبانشناســان «زبــان طبیعــی» نامیــده میشــود ،تفــاوت
دارد و ایــن موضــوع باعــث آشــفتگی بحــث میشــود .نــزد زبانشناســان ،زبــان
طبیعــی بــه زبانــی گفتــه میشــود کــه ســاختگی نباشــد ،در واقــع زبانــی اســت کــه
بهطــور طبیعــی در جامع ـهای انســانی شــکل گرفتهاســت .ایــن مفهــوم در مقابــل
زبانــی مثــل اســپرانتو یــا زبانهایــی مثــل زبــان برنامهنویســی و زبــان فرمولــی
منطــق و غیــره بـهکار بــرده میشــود (آشــوری بــه ایــن زبانهــای ســاختگی زبــان
«بیبــوم» میگویــد) .حــال آنکــه مفهومــی کــه آشــوری تــاش دارد بیــان کنــد
زبانــی اســت کــه بهزعــم او ابزارهــای الزم بــرای مدرنشــدن را نــدارد .درواقــع
بــرای آشــوری ،بهجــز زبانهایــی مثــل انگلیســی و فرانســوی و آلمانــی و امثــال
اینهــا ،بقیــه زبانهــا طبیعــی (یعنــی بهزعــم آشــوری ناتــوان از ســازگاری بــا
مدرنیتــه) هســتند.
آشــوری تغییــر نگــرش بــه زبــان را حاصــل «راززدایــی» (ص )35 .ناشــی از
مدرنشــدن و نیــز «قــرارداد اجتماعــی» روســو (ص )36 .میدانــد .در تصــور او
در ابتــدا زبــان ایســتا بودهاســت و بعــد از طــی مرحلــة مدرنشــدن بهتدریــج
مــردم نگرششــان نســبت بــه زبــان تغییــر کــرده و توانســتهاند آن را تغییــر
دهــد .امــا تغییــر زبــان ویژگــی ذاتــی تمــام زبانهاســت و آنچــه غیرطبیعــی
اســت ثابتمانــدن زبانهاســت؛ آنطــور کــه جــان مکورتــر بیــان میکنــد،
وضعیــت زبــان ماننــد شــکل ابرهــا اســت ،اگــر شــکل امــروز ابرهــا شــبیه دیــروز
باش��د جـ�ای تعجـ�ب اسـ�ت و نـ�ه تغییـ�ر آنه��ا .مـ�ک ورتــر معتقــد اســت تغییــر
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زبــان از بــدو بهوجودآمــدن زبــان آغــاز شدهاســت و تنــوع و تکثــر زبانهــا خــود
نشــانگر تغییــرات از بــدو پیدایــش زبــان اســت و اگــر چنیــن نبــود بایــد تمــام
انســانها بــه یکگونــه ســخن میگفتنــد .از ســوی دیگــر ماهیــت اختیــاری و
قراردادیبــودن زبــان ویژگــی توصیفــی زبــان اســت و ربطــی بــه نگــرش و تفکــر
انســان نــدارد .درواقــع انســان در دورهای بهویــژه بــا مفاهیمــی کــه دوسوســور وارد
زبانشناســی مــدرن کــرد بــه ایــن موضــوع پــی بــرد و اینطــور نبودهاســت کــه
از دورهای خــاص تصمیــم بگیــرد بــه زبــان بــا نگــرش قــراردادی نــگاه کنــد و در
نتیجــه شــروع بــه تغییــر آن کنــد .از ایــن جهــت میتــوان گفــت قــرارداد اجتماعــی
روســو ارتبــاط چندانــی بــا قراردادیبــودن زبــان نــدارد و آنطــور کــه آشــوری
معتقــد اســت بــه زبــان «نیرو»یــی ندادهاســت .اصطــاح «نیــرو» در کتــاب وی
بارهــا درخصــوص زبــان ب ـهکار م ـیرود بیآنکــه روشــن شــود ایــن مفهــوم کــه
از فیزیــک مکانیــک گرفتــه شدهاســت در مطالعــات زبانــی چــه جایگاهــی دارد و
چگونــه و بــا چــه معیــاری میتــوان نیــروی زبــان را ســنجید تــا بتوانیــم بگوییــم
بــا چهچیــزی ایــن نیــرو کــم یــا زیــاد میشــود.
تفــاوت اصطالحــات آشــوری بــا زبانشناســان زیــاد اســت او ترمینولــوژی
( )terminologyرا بهمعنــای ترمشناســی بــهکار میبــرد ،حــال آنکــه معمــوالً
منظــور از ترمینولــوژی «مجموعــه واژگان تخصصــی» اســت ،یــا در مــورد گــروه
حــرف اضافــه ( )prepositional phraseاو «عبــارت اضافهگــر» (ص )۴۱ .را بــهکار
میبــرد و متأســفانه مثالــی هــم کــه در مــورد آن بــهکار میبــرد گــروه اســمی
اســت نــه گــروه حــرف اضافــه (ص.)۶۵ .
نکتــة جالــب دیگــر در ایــن کتــاب ایــن اســت کــه بــا وجــود آنکــه داریــوش
آشــوری در ابتــدا از بیــن رفتــن زبانهــا را بــه «چیرگــی قــدرت نظامــی یــا
فرادســتی سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی» نســبت میدهــد ،بالفاصلــه بعــد از آن
میگویــد زبانهــا در زیــر فشــار زبانهــای مــدرن «در حــال پوســتانداختن و
دگرگونیانــد یــا بسیاریشــان محکــوم بــه نابــودی ».در جاهــای دیگــری نیــز بــا
اســتفاده از مفاهیــم «شــکاف تکنولوژیــک» و «انتخــاب طبیعــی» و «بــازار آزاد»
خطــر نابــودی زبانهــا را مطــرح میکنــد .واقعیــت آن اســت کــه زبــان جــز در
مــواردی کــه در ابتــدا بیــان کردهاســت ،از میــان نرفتــه و نم ـیرود و اغراقــی کــه
نویســنده بـهکار بردهاســت شــبیه بــه ایــن اســت کــه فکــر کنیــم اگــر نتوانیــم در
مســابقات د ِو اســتقامت مقامــی کســب کنیــم دیــر یــا زود راهرفتــن را فرامــوش
خواهیــم کــرد .فراگیرشــدن زبانهــا و از میــان رفتــن برخــی زبانهــا در دورههــای
مختلــف تاریخــی جــز از منطــق زور و قــدرت تبعیــت نمیکنــد .زبانهایــی
همچــون یونانــی ،التیــن ،عربــی ،انگلیســی و فرانســوی کــه توانســتهاند هــر کــدام
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در دورههایــی گســترش پیــدا کننــد ،آنچنــان متنــوع هســتند ،کــه بههیچوجــه
نمیتــوان ویژگــی ذاتــی مشــترکی میــان آنهــا یافــت.
نکتــة اساســی در نقــد ایــن کتــاب را کامــران فانــی در جلســة نقــدی کــه در
شــهر کتــاب برگــزار شــد بیــان کردهاســت« :مــا در حــوزة علــم ،مشــکل واژگان
نداریــم .زبــان چیــزی نیســت کــه بــا واژه ســاخته شــود .در واقــع کوچکتریــن واحـ ِد
اندیشــه ،جملــه اســت .آنچــه مــا نیــاز داریــم ،جملهســازی اســت و نــه واژهســازی.
جملهســازی نیــاز بــه تفکــر دارد .مشــکل مــا ،مشــکل لفــظ نیســت؛ مســئلة اصلــی
مــا ،مفهومســازی اســت ».پاســخی کــه داریــوش آشــوری بــه ایــن نقــد میدهــد از
ـکل مــا لغــت نیســت ،جملــه اســت ،چــه
ایــن قــرار اســت« :بــا گفتــن اینکــه مشـ ِ
مشــکل مــا در نحــو اســت؟ شــک نیســت کــه مــا
میخواهیــم بگوییــم؟ یعنــی،
ِ
مشــکالت نحــوی نیــز داریــم کــه مــن هــم بــه آنهــا پرداخت ـهام و کوشــیدهام را ِه
حلهایــی بــرای آنهــا پیــدا کنــم 1».امــا موضوعــی کــه فانــی بیــان میکنــد 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 جمــات میتــوان
مفاهیــم را بــا ظرافــت بیــان کنیــم و منظورمــان را برســانیم .مســئله ایــن اســت کــه
آشــوری فقــط بــه حــوزة خــاص سـ ِ
ـاخت واژه از زبانشناســی توجــه کردهاســت کــه
بــرای انتقــال مفاهیــم حیاتــی نیســت ،هیــچ دلیلــی ارائــه نشدهاســت کــه بــرای
انتقــال مفهــوم یــک واژه در زبــان مبــدأ بایــد حتمــاً از یــک واژه در زبــان مقصــد
اســتفاده کــرد .در حقیقــت همانطــور کــه جفــری پــاالم بیــان میکنــد ،یافتــن
واژهای در یــک زبــان کــه معــادل دقیقــی در زبــان دیگــر نداشــته باشــد کار ســادهای
اســت؛ امــا فقــدان معــادل دقیــق و بســیط یــک کلمــه در زبــان بــه ایــن معنــی
نیســت کــه ســخنگویان آن زبــان قــادر نیســتند خودشــان چنــان مفهومــی را بیــان
کننــد .او از طیــف رنگهــا در زبانهــای مختلــف مثــال میزنــد کــه مث ـ ً
ا در زبــان
قبیلــه دانــی در گینــة نــو تنهــا دو کلمــه بــرای توصیــف رنگهــا وجــود دارد امــا در
مطابق ـتدادن طیــف کامــل رنــگ درســت مثــل انگلیس ـیزبانان هســتند.
تمرکــز او صرفــاً بــر ســاختواژه اســت ،حــال آنکــه حوزههــای دیگــری
نظیــر معنیشناســی و کاربردشناســی بــه بحــث انتقــال مفاهیــم ارتبــاط بیشــتری
دارنــد کــه بهکلــی از دیــد داریــوش آشــوری دور ماندهاســت .پرداختــن بــه ایــن
حوزههــا حساســیت نســبت بــه واژههــای معــادل را کاهــش میدهــد ،زیــرا موضــوع
نحــوة پذیــرش عمومــی و پســندیدن واژگان جدیــد و شــرایط کاربــردی واژگان و
بافــت خــاص ،هــر کــدام جایــگاه مهمــی در انتقــال مفاهیــم پیــدا میکننــد.
 .1نویســنده پاســخ بــه منتقــدان را بــا عنــوان «پیرامــون مجلــس نقــد کتــاب زبــان» در ســایت
رادیــو زمانــه و وبــاگ شــخصیاش ،جســتار ،منتشــر کردهاســت.
http://ashouri.malakut.org/archives/2008/09/post_58.shtml

باز هم زبان

نظراتــی کــه نویســنده درخصــوص رابطــة میــان زبــان و مدرنیــت در
بخشهــای مختلــف کتــاب طــرح میکنــد ،در هیچجایــی از کتــاب بــه اســتداللی
قــوی مجهــز نمیشــود .خواننــده یــا بایــد دربســت ایــن نظــرات را بپذیــرد یــا
اینکــه ایــن خطــر را بهجــان 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 بهبررســی ســاخت زبــان فارســی یــا حتــی مقایســة
ایــن زبــان بــا زبانهایــی کــه وی زبانهــای پیشــروی مدرنیــت مینامنــد ،نیــز
نمیپــردازد .البتــه در جاهایــی بــه اســتثنائات فراوانــی کــه در زبــان فارســی
وجــود دارد اشــاره میکنــد ،امــا روشــن اســت کــه کمابیــش در تمــام زبانهــا
اســتثنا فــراوان اســت .بــه ویژگــی قرضگرفتــن زبانهــای انگلیســی و فرانســوی
از زبانهــای التیــن و یونانــی اشــاره میکنــد کــه از نظــر او ســاختار تحلیلــی را
مجهــز بــه روســاخت ترکیبــی میکنــد 2.اگــر داشــتن پیشــینة یونانــی و التیــن هــم
از ویژگیهــای منحصربهفــرد بــاز بــودن زبــان اســت و زبــان فارســی نمیتوانــد از
زبانهــای اجــدادیاش قــرض بگیــرد ،اساس ـاً بازشــدن زبــان فارســی و هــر زبــان
دیگــری محــال میشــود .مــوارد اندکــی کــه آشــوری درخصــوص ســاخت واژه در
زبــان انگلیســی بیــان میکنــد ،شــناختی ابتدایــی از مبحــث ســاختواژه انگلیســی
اســت کــه معلــوم نیســت چــه جایگاهــی در بحــث اصلــی کتــاب دارد .اگــر بنــا بــر
مقایســه هــم باشــد دسـتکم نویســنده بایــد بــه شــیوههای ســاخت واژه در زبــان
فارســی نیــز اشــارهمیکــرد و دو زبــان را از ایــن حیــث مقایســه میکــرد و دلیــل
برتــری یکــی بــر دیگــری را نشــان مـیداد.
واژهگزینی با کدام هدف؟
ســتایش آشــوری از مرحــوم مصاحــب بهخاطــر ســاختن واژگانــی کــه مــورد
اســتقبال قــرار نگرفتهاســت نیــز مایــة شــگفتی اســت .روشــن نیســت کــه اساس ـاً
هــدف از واژهســازی از نظــر نویســنده چــه بایــد باشــد؟ بهجــای آنکــه دلیــل
جانیفتــادن چنیــن ابتکاراتــی تحلیــل شــود ،دلیرانــه و جســورانهخواندن ایــن
کارهــا چــه مشــکلی را حــل خواهــد کــرد؟ همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد،
در ســمینار زبــان فارســی و زبــان علــم بارهــا ایــن موضــوع بیــان شدهاســت .علــت
ناکامــی مصاحــب در جاانداختــن افعالــش ،نادیدهگرفتــن گرایــش چندقرنــة زبــان
 .1داریــوش آشــوری در مصاحبــه بــا مســعود لقمــان در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه دشــمنان زبــان
بــاز کیســتند میگویــد همــان دشــمنان جامعــة بــاز.
http://ashouri.malakut.org/2009/01/post_60.html
 .2اصطالحــات «روســاخت» و «زیرســاخت» در نحــو معانــی کامــ ً
ا متفاوتــی دارنــد و در اینجــا
نیــز آشــوری اصطالحــات رایــج زبانشناســی را در معنــای دیگــری بــهکار میبــرد.
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فارســی بهســوی افعــال مرکــب اســت .محمــد دبیــر مقــدم در مقالــة «فعــل مرکــب
در زبــان فارســی» نشــان میدهــد کــه زبــان فارســی برخــاف زبــان انگلیســی در
ســاختن افعــال مرکــب انضمامــی فراینــدی زایــا دارد 1.بنابرایــن نبایــد ایــن موضــوع
را کــه زبــان انگلیســی میتوانــد فعــل بســیط بســازد و فارســی ایــن ویژگــی را
نــدارد ،کاســتی تلقــی کــرد .هــر زبانــی ویژگیهــای خــاص خــودش را داراســت.
امــا فــارغ از موضــوع اصلــی کتاب کــه نویســنده از عهدة تبییــن آن برنیامدهاســت،
ســبک و زبــان نویســنده نیــز خــود موجــب واکنشهــای بســیاری شدهاســت .مرحــوم
ـان کتــاب را گرفتــار نوعــی خودشــیفتگی میدانــد ،و ســبک کتــاب را
حقشــناس زبـ ِ
شایســتة یــک کتــاب علمــی نمیدانــد و آن را بیشــتر شــبیه ســبک و ســیاق پیامبــران
و پاســداران ایدئولــوژی میدانــد 2.شــاید ادعاهایــی از ایــن دســت کــه کتــاب در چــه
مــدت زمانــی و بــا چــه مشــقتهایی بهتحریــر درآمــده و اینکــه مباحـ ِ
ـث آن مســئلة
خــاص خــود نویســنده اســت و هیچکــس تاکنــون نــه در جهــان و نــه در ایــران بــه
ایــن موضــوع نیندیشیدهاســت ،مرحــوم حقشــناس را بهدرســتی بــه چنیــن قضاوتــی
ســوق دادهاســت .در پژوهشهــای علمــی جایــی بــرای اینگونــه مســائل تعریــف
نشدهاســت ،موضــوع اصلــی طــرح ادعاهــا و نظریــات و تبییــن علمــی آنهاســت.
دغدغــة اصلــی داریــوش آشــوری واژهگزینــی اســت و از ایــن دریچه به مســئلة
زبــان میپــردازد 3.اگرچــه در آخریــن بخــش همیــن کتــاب نیــز بــه موفقیتهــای
فرهنگســتان اشــاره میکنــد ،امــا در عمــل واژهگزینــی را تکروانــه و فــارغ از
واکنــش دیگــران بــه واژگان پیشــنهادی ،پیــش میبــرد و همیــن موضــوع نیــز
موجــب انتقــادات بســیاری شدهاســت .آشــوری بهجــای بســیاری از معادلهــای
رایــج (واژههایــی نظیــر تــرم ،آرتیــکل ،تکنولوژیــک ،اســتتیک) ،اصــل واژه انگلیســی
یــا فرانســوی را بــهکار میبــرد ،در برخــی مــوارد نیــز معــادل خــاص خــود را
 .1ایــن مقالــه را دبیــر مقــدم ابتــدا در ســال  1373در دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه
شــیراز ارائــه کردهاســت.
 .2گزارشی از جلسه نقد کتاب زبان باز در وبالگ شهر کتاب منتشر شدهاست.
http://www.persian-language.org/report-1576.html
 .3اوج نــگاه افراطــی داریــوش آشــوری را در نقــدی کــه وی بــر فرهنــگ هــزاره نوشتهاســت نیــز
میتــوان دیــد .وی معتقــد اســت فرهنگنویســان نبایــد فقــط از میــان معادلهــای رایــج دســت
بــه انتخــاب زده ،بلکــه خــود نیــز در مــواردی معادلهــای مناســب برگزیننــد .در فرهنگهایــی کــه
خــودش نیــز گــردآوری کردهاســت بــا شــمار زیــادی از معادلهایــی روبــرو میشــویم کــه بــرای
اولینبــار ســاخته شدهاســت .در نقطــة مقابــل ایــن دیــدگاه ،نظــر مرحــوم حقشــناس قــرار دارد
کــه در پاســخ بــه همــان نقــد تصریــح میکنــد وظیفــة فرهنگنویــس واژهســازی نیســت و هیــچ
معــادل تــازهای در فرهنــگ هــزاره ســاخته نشدهاســت .نقــد داریــوش آشــوری و پاســخ علیمحمــد
حــق شــناس در ســایت بیبیســی فارســی منتشــر شدهاســت:
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/021212_mj-l-hezareh.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/021210_mj-haqshenas.shtml

باز هم زبان

کــه تقریبــاً هیچکــس دیگــر بــهکار نمیبــرد بهجــای معادلهــای جاافتــاده و
رایــج دیگــران بــهکار میبــرد (واژههایــی نظیــر کرهگیــر شــدن ،سیســتمانه،
برخهچســبانی ،چهرگشــتار ،دمافــزون و علمــور) .در حقیقــت واژهگزینــی داریــوش
آشــوری بیــش از آنکــه تــاش بــرای وارد کــردن واژة مناســب جدیــد بــه زبــان
رایــج باشــد ،درج امضــای نویســنده در متــن اســت .متأســفانه چنیــن رویکــردی
بــه واژهگزینــی در میــان برخــی دیگــر از مترجمــان نیــز دیــده میشــود .تــداوم
اینگونــه تکرویهــا اســت کــه در انتقــال مفاهیــم مانــع ایجــاد میکنــد و
نــه ذات زبــان فارســی .محمدرضــا باطنــی کــه داریــوش آشــوری نیــز بــا وی در
برخــی دغدغههــا احســاس نزدیکــی میکنــد ،در خصــوص واژهگزینــی توصیــة
ارزشــمندی دارد کــه اگــر بـهکار گرفتــه شــود بســیاری از مشــکالت حــل خواهــد
شــد« :لغتســازی یــا تحریــم و تشــویق واژههــا یــا وضــع قاعــده یــا برهــم زدن
روالهــای گذشــتة زبــان ،یــک کار فــردی نیســت ،بلکــه وظیفــة دســتگاه ُمطلعــی
اســت کــه از پشــتیبانی دولــت نیــز برخــوردار باشــد و تصمیمــات آن ضمانــت
اجرایــی داشــته باشــد .تــا زمانــی کــه از طــرف دولــت رســماً در اینبــاره تصمیمــی
گرفتــه نشــود و اصالحــات الزم جنبــة عمومــی بهخــود نگیــرد ،بایــد از روالهــای
عــادی زبــان پیــروی کــرد زیــرا ت ـکروی و اصالحــات فــردی نهتنهــا بــا موفقیــت
مواجــه نخواهــد شــد ،بلکــه بــه آشــفتگی و نابســامانی زبــان میانجامــد و بیــش از
آنکــه مفیــد باشــد مضــر واقــع میشــود( ».باطنــی.)1369 ،
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