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  نقد و بررسی کتابِ :دربارۀ زبان آدم

 «زبانِ آدم: انسان چگونه زبان را ساخت، زبان چگونه انسان را ساخت»
 (صفحه 333، آگهانتشارات ، مهندکتر محمد راسخ، مترجم ددِرِک بیکرتون)

 

 
    رضا امینی*

  
 

 مقدمه -1
هاای  بیش از کتااب  ،اندهایی که برای مخاطب عام نوشته شدهطور معمول کتابم، بههای مختلف علدر حوزه
های قابل فهم زبانِ و استدالل پسندی،عامهاند. شاید علت این مورد استقبال قرار گرفته هااین حوزهتخصصی 

. برای نمونه، چاپ باشداز سوی دیگر  ،ذهنی عمومی بشرهای ها و دغدغهبا پرسش آنها پیوندآنها از سویی و 
ایجااد  انقالبی اش با طبیعت فناوری و رابطه به نگاه بشردر  1692در  2راشِل کارسون« 1بهار خاموش»کتاب 
دنیاایِ  »کتاابِ   دانناد. گرایای در جهاان مای   زیستسرآغاز محیطاین کتاب را انتشارِ بسیاری  ؛ از این رو،کرد
شااید   ،کناد فلسفه را از گذشته تا امروز مرور می ،همفَسکَمهکه با زبانی ساده و هَنیز  4یوستین گردر« 3سوفی

 بیش از هر کتاب دیگری در جهان موجب فهمِ فلسفه شده باشد. 
کاه بارای    9اساتیون پینکار  « 5غریزۀ زباان »شناسی نیز همین طور است. برای نمونه، کتاب در حوزۀ زبان

مخاطب عام نوشته شده است و به بررسی تاوان ذاتای انساان بارای فراگیاری زباان و پیوناد آن باا تکامال          
محافال علمای و دانشاگاهی    بلکه متخصصان و  ،مندان عام مباحث زبانینه تنها مورد توجه عالقه ،پردازدمی

                                                        
1. Silent Spring  

2. Rashel Carson  

3. Sophie’s World  

4. Jostein Gaarder  

5. The Language Instinct 

6. Steven Pinker 
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ن را سااخت، زباان چگوناه انساان را     زباانِ آدم: انساان چگوناه زباا    »توان گفت که کتابِ نیز قرار گرفت. می
 ها است. نیز از این دست کتاب 2دِرِک بیکرتون« 1ساخت

هاایش درباارۀ   هاا و دیادگاه  خااطر پاژوهش  باه  ،طور خاا  بهشناس فقید آمریکایی، زبان ،دِرِک بیکرتون
هاای  جمله پاژوهش از  آور است.نامو چگونگی فراگیری آنها گیری شکلو فرایند  4و کریول 3نیهای پیجزبان

شادگی و  نیپیجا »، «5هاای کریاول  سازوکار پویاای نااام زباان   » هایکتاب توان بهها میاو دربارۀ این زبان
 «3مطالعات پیجین و کریول»و مقالۀ  «7های کریولزبان»، «9های زبانشدگی: فراگیری زبان و جهانیکریول

)رمانی که « 6پادشاه دریا»توان به چند رمان نیز نوشت که از جمله آنها می ،ل زندگی خوداو در طواشاره کرد. 
باه  اشاره کرد. « 12در اعماق وطن»و  «11تروپیکانا»، «10بیابان و شهر»ها پرداخته است(، لفیندر آن به زبان دُ

ی و دساتی کاه در نوشاتن    شناسا در زبان بیکرتون و میدانی و دانش علمی و پژوهشی رسد که زمینهنار می
-است. از دیگار کتااب   توانمند کرده «زبان آدم»ای همچون های پرخوانندهنوشتن کتاب بهاو را رمان داشته، 

زباان و  »، «13طبعیت: زبان، ذهن و تکامال نیازهای چیزی فراتر از »به  توانمی ،بیکرتون عمومیِهایِ علمیِ 
 . اشاره کرد« 17های زبانریشه»و « 19رفتار انسان زبان و»، «15زادههای حرامزبان»، «14هاگونه

مهند به کنیم که به قلم دکتر محمد راسخک بیکرتون را بررسی و نقد میرِدِ زبان آدمکتاب در این نوشتار، 
 شر کرده است. تصفحه من 333آن را در  آگهفارسی درآمده و انتشارات 

 

 «زبان آدم»مرورِ محتوایِ  -2
« نمایه»و « نامهکتاب»در آغاز و « مقدمه»و « گفتار مترجمپیش»افزون بر  ،«زبان آدم» ترجمۀ فارسیِ کتابِ

 کنیم.است که در اینجا آنها را مرور میفصل  12شامل  ،در پایان

                                                        
1. Adam’s Tongue: How Humans Made Language, How Languge Made Humans 

2. Derek Bickerton  

3. Pidgin  

4. Creole  

5. Dynamics of a Creole System 

6. Pidginization and Creolization: Language Acquisition and Language Universals 

7. Creole Languages 

8. Pidgin and Creole Studies 

9. King of The Sea 

10. The Desert and the City 

11. Tropicana 

12. In the Heart of the Country 

13. More than Nature Needs: Language, Mind and Evolution  

14. Language and Species  

15. Bastard Languages: A Trailblazing Linguist Finds Clues to Our Common Humanity in the 

World’s Lowliest Languages 

16. Language and Human Behavior 

17. Roots of Language 



 7931بهار و تابستان   -71شماره  -شناسی تطبيقی                                                         سال نهمهاي زباننشريه پژوهش

 

241 

 زباان آدم ای بودن موضوع تکامل زبان، کوشش بیکرتون در رشتهبین از جمله به، «گفتار مترجمپیش»در 
گیاری  اهمیات توجاه باه چگاونگی شاکل     ، «شناسی تکاملیزیست»برای طرح موضوع تکامل زبان در قالب 

ابزار ارتباطی از پیش »ها و نحو در نگاه تکاملی به زبان و احتمال یا عدم احتمال تکامل زبان بر پایۀ یک واژه
پیشاینه و جایگااه   و  سایر جاناداران زبان انسان به ناام ارتباطی  ، دالیل بیکرتون برای پیوسته نبودنِ«موجود

تصاویرِ روشانی   « گفتار مترجمپیش»توان گفت در کل، میشده است.  توجهعلمی و پژوهشی درک بیکرتون 
دهد، اما بهتر بود که در آن به نقدهای زیادی که بر ایان کتااب نوشاته شاده اسات و      از کتاب به خواننده می

تار  غنای  «گفتاار متارجم  پایش »شد. در این صورت، های بیکرتون نیز پرداخته میمنتقدان اندیشه هایدیدگاه
کرد. در بخش بعدی این مقاله، ما باه برخای   شد، و خواننده نیز انگیزۀ بیشتری برای خواندن کتاب پیدا میمی

 از این نقدها خواهیم پرداخت. 
از خوانناده   ،هاای بشار  در حصاول پیشارفت  « پاردازی خیاال »نویسنده با اشاره باه اهمیات    ،«مقدمه»در 
زبان چیزی است که ما »ای به نداشتن زبان و پیامدهای آن فکر کند تا به اینجا برسد که خواهد که لحاهمی

در ادامه، نویسنده (. 13) « کندها چیزی است که ما را بدل به انسان میکند. احتماالً تنرا بدل به انسان می
اند اغلب یک ی خاستگاه زبان مطالبی نوشتهنویسندگانی که درباره»کند: ر این کتاب اشاره میبه هدف خود د

خواهم در این کتاب بر همان نکته تأکید کنم. آن نکته این اسات: تکامال   اند، اما من مینکته را نادیده گرفته
از تکامال انساان در ناار     عناوان بخشای  دهد که بهزبان بخشی از تکامل انسان است و فقط وقتی معنی می

هماانی اسات کاه بیکرتاون از آن باه       م دیگری که در این فصل مطرح شده،نکتۀ مه (.20) « گرفته شود
ای است که نیاکاان ماا از نااام    ی جادویی لحاهمناور من از لحاه»برد: نام می« ی جادوییلحاه»عنوان 

 (. 21) « کردند، دست کشیدندز آن استفاده میمیلیارد سال اها حداقل نیمارتباطی قبلی که تمام گونه
 «مقدماه »رابطه و اثر متقابل موجودات زنده با محیط زندگی خود از دیگر موضوعاتی است که نویسنده در 

های خاا  بارای   اند باعث انتخاب ویژگیکاری که موجودات زنده با محیط خویش کرده»مطرح کرده است: 
سازد محیط خویش را دستخوش تغییر کنناد و بااز قصاه تکارار     آنها را قادر میشود و دوباره آن موجودات می

این نکته را بیکرتون با این هدف مطرح کرده که بگوید تکامال موجاودات زناده فقاط در     (. 27) « شودمی
 دهند تکامال فرآیندی است که در آن، کارهایی که جانوران انجام می»های آنها نیست، بلکه تکامل اختیار ژن

ناریاۀ  »(. این نکته در واقع بدین دلیل مورد تأکید بیکرتون است کاه باا   27) « کندخودشان را هدایت می
 زباان آدم ر بیکرتاون در  از مفاهیم ناری اصلی ماورد ناا   شناسی مرتبط است کهدر زیست« نقشساخت بوم
 (.23است ) کرده فرهنگ انسان معرفی  در معنایِ «مقدمه»در  بیکرتونرا « نقشبوم» .است

پیوساتگی ژنتیکای ماا باا     »بار   برخای )یعنای تأکیاد   « مرکازی تعصب نخساتی »کنار گذاردن در مقدمه، 
باومی باین نیاکاان ماا و     محیطی و زیسات  هایتمام تفاوت»و نادیده گرفتن « نمای بزرگهای انسانمیمون
ارتبااطی ساایر جاانوران    هاای  انگاار نااام  »یعنی ایان تصاور کاه    « مرکزیتعصب انسان»(( و 26) « آنها
ی کاافی بااهوش   اند و فقط ما به اندازهولی موفق نشده ... هایی عقیم برای رسیدن به زبان بوده است،تالش
نکته مهم دیگری که بیکرتون د. شوذکر می دیگر نویسنده( از اهداف 26) ...« ایم ایم که به قله رسیدهبوده
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 :زیر درباارۀ تکامال زباان اسات     ایدئولوژیک و نه علمی بودن دو دیدگاه، بدان اشاره کرده «مقدمه»ر پایان د
باه  «. زبان یک ناام ارتباطی کامالً متفااوت اسات  »و « های ارتباطی روی یک پیوستار قرار دارندتمام ناام»

اباراز   ها بدانند، دیادگاه نخسات را  ای مانند سایر گونهخواهند انسان را فقط گونهآنهایی که می»باور بیکرتون 
 (. 31) « کننددانند دیدگاه دوم را انتخاب میکنند، و آنهایی که انسان را موجودی خیلی خا  میمی

هاای خاا  زباان انساان و     ویژگای بیکرتاون ضامن اینکاه     –« بزرگای مشاکل  » - کتااب  1در فصل 
کاه زباان را دال بار برتاری      را هاایی بحاث  دیگار را بیاان کارده،    جاناداران های آن با زباان  برخی از تفاوت

نیاازی باه   هاا زباان ندارناد، چاون     ساایر گوناه  » گویاد و مای  کناد مای  رددانناد،  انسان بر سایر جانداران می
فقاط باه ایان دلیال اسات کاه        اناد، هاا از زباان برخاوردار شاده    اگار انساان  »... ( و 44) « اندزبان نداشته

 گیاری و هاای مرباوب باه شاکل    شاماری از ناریاه  در ایان فصال   (. 44) « اناد نیاز مبرمی باه آن داشاته  
ای کاه اختاراع زباان در گوناه انساان را حاصال بازرگ شادن         ، از جملاه ناریاه  اندتکامل زبان نیز نقد شده

ردیم تاا باه ماا زباان دهاد. بلکاه ماا زباان باه          وتار و بهتار باه دسات نیاا     ما مغز بزرگ»... دانند: مغز او می
 (. 59) « تر و بهتر شودما بزرگ دست آوردیم و این باعث شد که مغز

بیایید فرض »گفتار آغاز کرده است: نویسنده با این پارهرا  -« اندیشیدن مانند مهندسان» - کتاب 2فصل 
او در پیوند باا  (. 92) « زبان زبان بسازیمی بیکنیم ما مهندس زبان هستیم و وظیفه داریم برای یک گونه

های پیجین نار انسان و سایر جانوران و حوزۀ تخصصی خا  خود یعنی زباناین موضوع باز به تفاوت زبان 
آیاد کاه نشاان دهاد     دهد و در هر مورد در پای آن برمای  های مختلف را مورد بحث قرار میکند و دیدگاهمی
کناد کاه باه جاای     در پایان این فصل نویسنده اشاره مای  نادرست است.« گرایان افراطیپیوسته»های دیدگاه

و با در نار داشتن تکامال  « شناسان بیندیشیممانند زیست»آنکه به شیوۀ مهندسان به موضوع نار کنیم باید 
(. ایان هماان کااری    31موضوع را بکاویم ) « نمای بزرگهای انسانمیمون»و اشتراکات ژنتیکی انسان با 

 است که او در دو فصل بعدی کتاب کرده است. 
های علم ژنتیک در سدۀ بیساتم ناار شاده    به یافته -« خواننمای آوازهنهای انسامیمون» - 3فصل در 
« نماا هاای انساان  میمون»ها یا به سخن بهتر نزدیکی گونۀ انسان به نخستییکی از نتایج آن طرح است که 

در « 1مرکازی تعصاب نخساتی  »ایرن پیربرگ آن را »... که  کردمبنای همان چیزی را فراهم  بود که این نیز
خاساتگاه زباان، یاا    »... شود اگر چنین باشد ، گفته میاساسبر این  (.34) « نامدی تکامل زبان میمطالعه

)هماان(.  « هاا پیادا شاود   هاا و اورانگوتاان  ها، گوریلی بِالفصلِ آن، باید در میان شامپانزهحداقل شکل اولیه
بطۀ زبان و موسیقی، هوش انساان و تفااوت   با توجه به مسائلی همچون رااین نگاه را  ،در این فصل ،بیکرتون

 نقد کرده و مشکالت آن را برشمرده است.  ها محیط زندگی انسان و سایر نخستی
هایی که از حدود چهاار سادۀ   با مرور دیدگاهنویسنده  -« گو؟نمای سخنهای انسانمیمون» - 4در فصل 
هاا، بارای یاادگیری زباان انساان دارناد، ادعاای        ویاژه میماون  دربارۀ توان جانداران دیگار، باه   کنونپیش تا

                                                        
1. Primate-centric bias 



 7931بهار و تابستان   -71شماره  -شناسی تطبيقی                                                         سال نهمهاي زباننشريه پژوهش

 

243 

زباان   داناد چاون  می« دروغ»ها را پژوهشگرانی همچون گاردنرها دربارۀ یادگیری زبان انسان از سوی میمون
و از سوی دیگر وجود عناصر دساتوری همچاون   « ساخت دستور یا همان نحو است»انسان از یک سو دارای 

دهد که هیچ یک از های زبانش را میقطیع و فهم سریع جملهه او امکان تدر زبان انسان ب« یا»و « و»، «ها»
این دیدگاه نزدیک به (. 106-110اند وجود ندارد ) ها آموختهشود میمونلفه در زبانی که ادعا میؤاین دو م

 زباان  مانع بزرگ بین جانور و انسان»اندیشیده است: ( دربارۀ زبان می1370) 1آن چیزی است که ماکس مولر
ای نگفته است. زبان پلی است که هایچ  که هیچ جانوری تاکنون کلمهگوید، در حالیاست ... انسان سخن می

 (. 107) « جانوری جرأت گذشت از آن ندارد
ها که نقشبیکرتون به موضوع بوم -« ها تنها چیز هستند(ها همه چیز نیستند )آننقشبوم» - 5در فصل 

زبان در این کتاب است پرداخته است. این نگاه بر باور باه تعامال دوساویه انساان باا       مبنای اصلی نگاه او به
هاای  دیادگاه  پس از اشاره بهبیکرتون در این فصل، . گیری زبان استوار استاش در مسیر شکلمحیط زندگی
موتور تکامل  تعامل ژن و رفتار است که»... رسد که به این نتیجه می ،3و مندل 2همچون المارک دانشمندانی
ی دهد. این دیدگاهی بود که باعاث ظهاور ناریاه   ها و رفتار آن را ادامه میاندازد، و بازخورد بین ژنرا راه می
نیاز  نامان ایان حاوزه   نقش و بهگیری ناریۀ بومبیکرتون به چگونگی شکل(. 139)  « نقش شدساختِ بوم

باید در ذهن داشت این است که جانوران محیطای را کاه   ای که ی اصلینکته»گوید: پرداخته و دربارۀ آن می
 ی خود، تغییرات ژنتیکی بیشاتری های تغییریافته، به نوبهکنند و این محیطکنند، تعدیل میدر آن زندگی می

جاانور را، ...   4نقاشِ ساازد و باوم  نقش را میشود، خیابانی دوطرفه که در آن جانور بومدر جانوران را باعث می
ایان  (. 136) « ها نیستند، آنها نقشی فعال در تعیین سرنوشات خاود دارناد   فقط حامالن منفعل ژن جانوران

محال  »بیکرتاون  ر این کتاب نیاز تکارارش کارده اسات.     حرفی است که بیکرتون چندین بار در جاهای دیگ
داناد  نقاش مای  گانۀ بومهای سهلفهؤرا م« آوردن غذادستراه مشخص به»یا « وسیله»و « تغذیه»، «سکونت
 (140-136 .) 

است، با این تفااوت کاه    5های فصل بحثکنندۀ تکمیل - «نقش خودنیاکان ما در بوم» -کتاب  9فصل 
گیری زبان تمرکز کرده است. نکتۀ ماورد توجاه   نقش خود و شکلدر این فصل نویسنده بر تعامل انسان با بوم
نقاشِ  بوم»انسان در درازای زندگی برای خود ساخته از هایی که نقشبیکرتون در این فصل این است که بوم

ی گردآورناده -نقاش شاکارگر  بُارد، باوم  وجوگرِ کوتاهنقشِ جستبوم»به ترتیب به « چیزخوارِ دارای قلمروهمه
دگرگون شده اسات، اماا   « صنعتی-نقشِ شهریبوم»و سپس « نقشِ کشاورزپرور، و بومنقشِ دامخوراک، بوم

                                                        
1. Max Muller 

2. Jean Baptiste Lamarck 

3. Johann Gregor Mendel 

 : اشتباه نگارشی باشدرسد که به نار میدر اینجا « نقشبوم»با توجه به متن انگلیسی کتاب، وجود کسرۀ اضافه در زیر  .4
“… a two-way street in which the animal is developing the niche and the niche is developing the 

animal … .” (p. 99).  
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تواناد پاساخ   (. این امر مای 146ترین جانداران به انسان چندان دگرگون نشده است ) نزدیکنقش حتی بوم
 «چرا انسان زبان دارد و سایر جانداران ندارند؟»این پرسش را برای ما فراهم کند که 

نقش نویسنده با توجه به آنکه بر این باور است که نوع بوم -« به مورچه نگاه کن، ای تنبل» - 7در فصل 
تباادل   ی بارای به ایجاد ناام ، بایدرا همانند انسانها ها و زنبورها و غرابو نیاز به ذخیره و انتقال غذا، مورچه

هاا  اطالعات دربارۀ منبع غذایی سوق داده باشد، به مطالعۀ رفتار این سه جاندار پرداخته است و دربارۀ مورچاه 
دو مورد وجود دارد که خیلی شابیه عوامال اصالی زباان     ها، های مورچهدر میان استراتژی»گوید که میحتی 

واحدهایی را در کنار هم قرار  ،توانند مانند انسانها مییعنی مورچه(. 133) « 1سازیهستند: ترکیب و گزاره
دربارۀ منبع غذایی را از خود بروز  رفتاریدهند و به واحد سومی برسند و از این رهگذر پیامی را انتقال دهند و 

هاا و زنبورهاا   مورچه« زبان»البته بیکرتون با طرح این نکته که کند. هند که دیگران را به آن هدایت میدمی
  کناد کاه چارا زباان انساان     (، این پرسش را مطارح مای  136فقط محدود به حوزۀ جمع کردن غذا است ) 

تر گرفتاه  های وسیعنقش وجوگری باقی نمانده وهای جستای برای پیشرفت توانایعنوان ویژگیفقط به»... 
تواند بر ذهن انسان اثر گذاشته باشد و آن را تغییر داده باشد کاه هماین   از نار او، زبان می (160)  «است؟

 تر شدن زبان او منجر شده است.به پیچیده

باه تکامال    بیشاتر کمتر زباانی اسات و    - «انفجار بزرگ» -کتاب  3فصل های نخست بخشهای بحث
ای از تاریخ خود را ردارخواری در دورهنویسنده کوشیده است اثر روی آوردن انسان به مُ ،مربوب است. در اینجا

ی دقیاق  شرایطی که هر ناریه»در چند صفحۀ پایانی فصل نیز نویسنده نشان دهد. او وجود آمدن زبان در به
فصال بادان    پایاان ی که بیکرتاون در  درخور تأملنکتۀ ت. اس برشمردهرا « در مورد تکامل زبان باید دارا باشد

نوعان خاود  ردارخوار برای ارتباب با دیگر همای که انسان مُهای اولیهاشاره دارد این است که همان اندک واژه
هاا و آثاار   توانسته است دگرگاونی میدر بلندمدت بدین معنی که بوده، « 2ایتأثیر پروانه»وجود آورد، دارای به

که در نهایت به ما زبان کامل، شناخت انسانی و برتری )تقریباً( نامحدود تا جایی»به دنبال داشته باشد، زیادی 
 (. 221-222) « ها و زمین بدهددر برابر سایر گونه
ی در موضاوع نحاوه  »چامسکی  شده« متقاعد»بیکرتون که  -« چالشی از سوی چامسکی» - 6در فصل 
بیشاتر  هاای او در ایان زمیناه پرداختاه اسات.      (، به نقد دیادگاه 224) « کندزبان، کامالً اشتباه میپیدایش 

انتقادهای بیکرتون به چامسکی در زمینۀ پیدایش زبان مربوب به آن چیزی است که او به همراه مارک هااوزر  
بیان کرده « 3ل یافته است؟قوۀ نطق: چه هست، چه کسی آن را دارد و چگونه تکام»و تکامسه فیچ، در مقالۀ 

است. البته بیکرتون به برخی از اشتراکات فکری خود با چامسکی نیز در این فصل اشاره کارده اسات، اماا در    
وجاود  چامسکی اعتقاد دارد ابتدا تفکر انسان باه »کند: نهایت باور او به پدید آمدن زبان بر بستر تفکر را رد می

                                                        
1. predication 

2. Butterfly effect 

3. Hauser, M. D., N. Chomsky, and W. T. Fitch (2002), “The language Faculty: Who has it, what is it, 

and how did it evolve?”, Science, 298: 1569-1579. 
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کنم کاه ابتادا زباان شاروع شاده و زباان باعاث        ده است؛ اما من فکر میآمده، و تفکر باعث پیدایش زبان ش
 (. 243) « پیدایش تفکر شده است

و در پیوند با  به کارکرد مغز انسان نار کرده نویسنده -« تصمیم خودمان را بگیریم» -کتاب  10در فصل 
 ،تقدم تفکر بر گفتاار  اندیشۀ. به باور او، کرده استرا بررسی « مقوالت»و « مفاهیم»آن رابطۀ زبان و تفکر و 
تاوانیم فکار   تا وقتی که ما حرف نزنیم، نمای »... و « بنیاد واقعی و ناری ندارد»... یا بهتر است بگوییم زبان، 

جانداران را نیز بار دیگر به مفهوم بنیادین ایان کتااب،    دیگرانسان با  های زباناو تفاوت(. 253) ...« کنیم، 
هایی که کوشش شد زبان انساان باه آنهاا آماوزش     و دربارۀ میمون دهدپیوند میانسان  و نیازِنقش، یعنی بوم

نماا باه آن نیاازی    هاای انساان  نقش خود را بسازیم. میمونما به زبان نیاز داشتیم تا بوم»گوید: داده شود می
خواستند و فقط اآلن آن را برای گرفتن پاداش و خوشاحال کاردن نگهباناان خاود الزم     نداشتند و آن را نمی

 -دست کم برخی از آنها –بیکرتون همچنین ضمن آنکه منکر وجود تفکر در جانداران دیگر(. 291) « دارند
اناد، بناابراین   ساخته که نیاز به تفکر پیشینی داشتهی ما وسایلی میبه نار من فقط گونه»گوید: میشود، نمی

ها غیرانسان»های این فصل با تأکید بر آنکه ادامه بحثدر (؛ و 294) « دارد 1خطی ما تفکر برونفقط گونه
در نهایت، زبان و شناخت انساان باا هام    »کند که اشاره می ؛(270« )ها مفاهیم دارندمقوالت دارند، اما انسان

باید اولین مفاهیم را باعث شاوند و مغاز بایاد بارای آن مفااهیم       . اما در ابتدا، نخستین کلماتاندتکامل یافته
شود ذهن آزادانه باه گذشاته و   های دائمی نورونی بسازد. فقط آن موقع است که خلق مفاهیم باعث میآدرس

عباارتی  دهایم. باه  گونه که ما امروزه در حرف زدن و نوشتن انجام مای آینده، واقعی و خیالی، فکر کند، همان
 (. 271) « های تفکر خا  انسان رشد کند، زبان باید شکل گرفته باشدکه شیوهقبل از ایندیگر، 

بیکرتون با اشاره به اثار بازرگ شادن مغاز انساان،       -« رویدنهال بلوب از دانه می» -کتاب  11در فصل 
 نقاشِ سااختِ باوم  و بار دیگار آن را   دانستهمرحله بهگیری و رشد زبان در انسان را امری بطئی و مرحلهشکل

های احتمالی زبان نخستین و اهمیت نمادها و نحو در زبان انساان باه   واژه ،در ادامۀ این فصل داند.انسان می
با بهره گرفتن از تخصص خود  ،فراخور بحث مورد توجه قرار گرفته است. در بخشی از این فصل نیز بیکرتون

 به موضوع رشد و پیچیده شدن زبان انسان نار شده است. ،هادربارۀ پیجین
 ای از نگااه اساتعاره  ،ایان عناوان  اسات.   -« کردهنهال بلوب به درخت بدل » -فصل پایانی کتاب عنوان 
گیاری و  مربوب به شاکل  یهابا توجه به بحثاو در این فصل،  رفته زبان انسان است.به تکامل رفته بیکرتون

ویاژه ویژگای   باه  –هاای چامساکی درباارۀ زباان     باه دیادگاه   باا رویکاردی انتقاادی    دیگار تکامل زبان، بار 
آن در یکای از   احتماالیِ  نباودِ  ،رسد و ضمن سودمند دانستن این مفهاوم می –زبان انسان« 2پذیریِبازگشت»
ن باا تکارار   تاو (. در ادامۀ ایان فصال، بیکر  305د ) دانهای انسانی را نیز نافی قابلیت زبان انسانی نمیزبان
هاای مختلاف زنادگی    نقاش زبان انسان، با توجه به باوم  مرحلۀبهی خود دربارۀ تکامل آرام و مرحلههااندیشه

مهاارِ جاانوران، ساپس    »... از  ،او دیگارِ  یا باه تعبیارِ   ،پروری به کشاورزی و در نهایت صنعتیانسان که از دام

                                                        
1. Offline thinking 

2. recursion 
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دگرگون شده، سرانجام این کتاب را با ایان جملاه پایاان     (313) « انرژی و ماده ]به مهارِ[ گیاهان و سپس
تواند ی خردمندانه از آن هوش مینقش ما به ما زبان داد، زبان به ما هوش داد، اما فقط استفادهبوم»دهد: می

 (. 319) « ما را آزاد و کامالً انسان نگه دارد
 

 «زبان آدم»نگاهی انتقادی به  -3
هاای  دیادگاه برخای از  نخست  ،قرار گرفت. در این بخشزیادی کتاب زبان آدمِ بیکرتون، مورد توجه منتقدان 

 .پردازیممیترجمۀ فارسی آن به و سپس  کنیممنتقدان دربارۀ این کتاب را مرور می

 «زبان آدم»های منتقدان دربارۀ دیدگاه -1 – 3

)بیکرتاون   هازبان و گونهتر بیکرتون، در کتاب های قدیمی( با اشاره به تفاوت دیدگاه2006) 1باالری و لورنزو
مبنای بار اینکاه     زباان آدم کنند که دیدگاه بیکرتون در های او در کتاب زبان آدم، اشاره می(، با دیدگاه1660
دلیل که ناام ارتباطی تحاول و  بدین » ،است« ناامیدکننده« »یابدناام ارتباطی ]انسان[ تحول و تکامل می»

به باور (. 117 رنزو، همان، باالری و لو)« یابد، همین طور هیچ کدام از کارکردهای مرتبط با آنتکامل نمی
مایۀ اصلیِ کتاب زبان آدم این است که در صورت فاراهم باودن شارایط الزم، زباان     درون»باالری و لورنزو، 

وجود آید. و اصل مطلب هم این است شرایط مورد ناار ناه برآماده از    به تواند از هر ناام ارتباطی حیوانیمی
این شرایط پیوند نزدیکای   –های درونیِ موجود زنده که مرتبط با وضعیت بیرونی ]و پیرامونی[ او است ویژگی
بارای   که موجود مورد نار، در دوره خاصی از تاریخ زندگیِ خود، وارد آن شده )یاا دارد نقش اکولوژیکی با بوم

را نیاز باه نقاد     «زباان آدم »شده در باالری و لورنزو دیگر ادعاهای مطرح(. 113) « ؛ ...(.است خود ساخته
ما توجهمان را بر مسائل علمی متمرکز »... اند: اند و در پایان علمی بودن این کتاب را به پرسش گرفتهکشیده

د نیسات، بلکاه ایان کتااب     بَ 2گرایشناسی تکاملزبانکردیم و امیدواریم نشان داده باشیم که زبان آدم فقط 
 زیسات هاای محایط  تواند به پاای دیادگاه  علم بَد است، علمِ خیلی بَد. این کتاب اصالً علم نیست و حتی نمی

 (. 125) « برسد 5و انگلس 4مارکس 3گرایانۀ پیشاداروینیِ
گیاری زباان   در شکلبیکرتون نقش مورد نار بوم ( نیز ضمن آنکه بر اهمیت ساخت2011ِ) 9یبمایکل آرب
یب این ادعای بیکرتون در واقع، آرب(. 192)  کنددر تکامل زبان را رد می نقش محوری آنگذارد، صحه می

هاای  نقشیا بوم نقشهای ما ندارد، بلکه مربوب به بومبه ژن ربط چندانیها میمونها با تفاوت ما انسانکه را 
 یاب ضامن آنکاه بار تحاول و     داند. به سخن دیگار، آرب آور میاند را شگفتنیاکان ما ساختهمتفاوتی است که 
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2. Evolutionary linguistics  
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پرسد که به چه دلیل تحوالت ژنتیکی و تحاوالت مغازی و   از بیکرتون می ،گذاردها صحه مینقشتکامل بوم
 (.196؟ ) جسمی مرتبط با آن را کنار گذاشته است

و  بیکرتون «زبان آدم»به بررسی که  2نیو ساینتیست( در مقالۀ کوتاهی در مجلۀ 2006) 1کریستییَن کِنیلی
اختصا  دارد، پس از اشاره به  4دین فالک 3های زباندر جستجویِ زبانمان: مادران، نوزادان و خاستگاهکتابِ 

در نوشتن دربارۀ تکامل زبان و تحوالت فکاری او   ،5، استاد ممتاز دانشگاه هاوایی در مانُواپیشینۀ دراز بیکرتون
احتمااالً  زبان انسان اینکه باور بیکرتون مبنی بر و کند او اشاره می« نقشناریۀ ساختِ بوم»در این زمینه، به 

 داند )همان(. لوحانه میطور مستقیم از ناام ارتباطی حیوان تحول تکامل یافته است را سادهبه

 «زبان آدم»ترجمۀ فارسی  -3-2

وضاعیت خاوبی دارد کاه     زباان آدم ...(، آرایی، قطع کتاب، فونت انتخابی، به لحاظ صوری )طرح جلد، صفحه
است. به لحاظ ویرایشی و نگارشی نیز متن کتااب پیراساته و تاا حاد      آن انجامیده شدنِخوان ها به خوشاین

 های نگارشی و ویرایشی در کتاب دیده شد:ند مورد زیر اشتباهاست. فقط در چ دور از آشفتگیبسیار باالیی به
 نوشته شده است. « دانسمندان»صورت به« دانشمندان»، 31در صفحۀ  -

را بار   آنکنایم،  ی تکامل هوش صحبت میبه دالیلی، هروقت ما درباره»گفتارِ ، در پاره292در صفحۀ  -
 دوم باید حذف شود.« آن را»رسد که ، به نار می«کنیمارزیابی می آن رااساس توانایی حل مسائل پیچیده 

؛ «گرایان نار من را تغییر ندادند. من خودم نار را عوض کردمپس پیوسته»گفتارِ ، در پاره53در صفحۀ  -
 تغییر کند.« نارم»دوم باید به « نار»

« ت برو کاه بتاوانی از آن بااال باری    به اطراف نگاه کن، نزدیک یک درخ»گفتار ، در پاره96در صفحۀ  -
 شد.  نوشته می« بروی»صورت نیز به« بری»و « درختی»صورت به« یک درخت»(، بهتر بود که 96) 

تواند شروع به ما دقیقاً شرایطی را که در آن یک ناام ارتباطیِ جانوری می»گفتارِ ، در پاره31در صفحۀ  -
 تغییر یابد.« کند»باید به « شود»؛ ...« تبدیل شدن به چیزی متفاوت شود نشان دادیم،

 نوشته شده است. « ویگی»صورت به« ویژگی»، 121در صفحۀ  -

 نوشته شده است. « میلای»صورت به« ایمیل»، 133در صفحۀ  -

 نوشته شده است.« رغمیبه»صورت به« رغمبه»، 156در صفحۀ  -

 نوشته شده است. « هاکرکدن»صورت به« هاکرگدن»، 195در صفحۀ  -

                                                        
1. Christine Kenneally 

2. New Scientist  

3. Finding our Tongues: Mothers, Infants and the Origins of Language 

4. Dean Falk 

5. University of Hawaii, Manoa 



 ... نقد و بررسی کتابِ 

 

248 

 ladder model of“سخن گفته شده کاه باا توجاه باه     « نگاه پیکانی به تکامل»، از 213در صفحۀ  -

evolution”  نوشاته شاده   « پیکانی»به اشتباه « پلکانی»توان گفت متن انگلیسی کتاب، می 191در صفحۀ
 است.  
« فایچ »صاورت  درساتی باه  باه و جاهای دیگار   243و  173در صفحۀ  Tecumseh Fitchنام بزرگِ  -

 «. فیج»صورت به 225نوشته شده است و در صفحۀ 

، «امهاایی زباان در آفریادن جهاان را بررسای کارده      و در آن توانایی»... گفتارِ ، در پاره241در صفحۀ  -
 شد.  نوشته می« هایِتوانایی»صورت باید به« هاییتوانایی»

فارسی درآمده که با توجه به آنکه نام مذکور در زباان   به« جکینز»صورت به Jenkins، 242در صفحۀ  -
 شد.نوشته می« جنکینز»صورت شود، اشتباه است و باید بهتلفظ می /ʤεŋkınz/صورتِ انگلیسی به
هاایِ  حو روان است و این در حالی است که وجود اصاطال  پذیردر کل فهمنیز  «زبان آدم»فارسی ترجمۀ 
در کال از پاس کاار    کناد. متارجم   علمی مختلف در متن مبدأ، ترجمۀ آن به هر زبانی را دشوار می حوزۀ چند

 پردازیم:میشماری از آنها  ادامه بهکه در  استهایی نیز بر کار او وارد ردهاما خُ خوب برآمده،

هایِ توضیحی خوب و مناسبی را به متن افزوده اسات کاه فهام مطلاب را بارای      پانوشتگاه مترجم  -
ماتن   27، در صافحۀ  (”Nauro“) «ناارو » اما در مواردی همچون اشاره باه جزیارۀ  کند. می ترآسانخواننده 

و از رهگذر معرفی این جزیره و بومیاان   افزودمیبهتر بود که مترجم پانوشتی توضیحی به متن فارسی کتاب، 
 پذیرتر کند. متن فارسی را فهم ،ن و وضعیت جغرافیایی و اقتصادی آنآ

در مطابقۀ متن انگلیسی کتاب با ترجمه فارسی آن، گاه با مواردی از افتادگی یا ترجمه نشدن اجزایای   -
 گفتارِ زیر را داریم:متن انگلیسی کتاب پاره 10شویم. برای نمونه، در صفحۀ از متن مبدأ روبرو می

“Goats cause deforestation. Worms enrich the soil. Beavers flood valleys. …” 
هاا خااک را غنای    کنناد. کارم  زدایای مای  بزها جنگل»صورت گفتار باال بهمتن فارسی، پاره 27در صفحۀ 

ترجماه نشاده    ”beavers flood valleys“ترجمه شده است. به سخن دیگر، در متن فارسی ...« کنند. می
 رسد:  گفتار مذکور آمده است، دقیق به نار نمیگفتاری نیز که به دنبال پارهرجمۀ پارهاست. ت

“Seabirds dumped so much guano on the island of Nauru that, now that the 

Nauruans have sold it all, there’s hardly any island left.” 
اند، دیگر جا را فروختههای آنرو ریختند که حال که ناروییقدر کود مرغی بر جزیرۀ نامرغان دریایی آن»
 .(27) « ای وجود نداردجزیره

جزیرۀ کوچک ناائورو   است که هنوز هم بیشینۀ جمعیتِ مورد نار اینگفتار پارهترجمۀ علت نادرست بودن 
رسد که فعل قارۀ استرالیا، نائورویی هستند و بنابراین به نار نمی که کشور کوچکی است در منطقۀ میکرونزیِ

است که در متن فارسای باه    ”guano“گفتار مورد نار به جزیره مربوب باشد، بلکه مربوب به فروختن در پاره
و سازی کاربرد دارد است و در مهمات ییباال ترجمه شده است. این ماده دارای فسفر و نیتروژنِ« کود مرغی»

جزیرۀ نائورو در گذشته از منابع غنی آن بوده است، اما به دلیل برداشت و صادرات گسترده، اکناون مناابع آن   
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تواناد  گفتاار ماذکور مای   . از این رو، ترجمۀ درست پارهاستخراج و تمام شده است یبه کلتقریباً جزیره در این 
 صورت زیر باشد:  به
ها هماۀ  کود مرغی( بر روی جزیرۀ نائورو ریختند که حال که نائوروییقدر گُوانو )نوعی مرغان دریایی آن»

 «چیز چندانی از جزیره باقی نمانده است. ]گویی که[ اند،]معادن آن را استخراج کرده[ و فروخته
- Primate-centric  ؛ (27ترجمه شده اسات )  « مرکزینخستی»بهhomocentric bias    نیاز باه
 نخساتی »(. بهتر بود که ایان دو اصاطالح باه ترتیاب باه      26شده است ) ترجمه « مرکزیتعصب انسان»

ها اشااره دارناد.   ها و انساننخستی« محوریت»شود، چون به ترجمه می« محوریتعصب انسان»و « محوری
بنیااد باه ناار    اشاره کنیم که ترجمۀ کتاب در برخی جاها بسیار سااخت  مواردی از این دست، بایددر پیوند با 

دهناد و هام   هایی در متن فارسی انجامیده است که هم باوی ترجماه مای   که همین به تولید ساخترسد می
 چندان مفهوم نیستند. 

 شویم:گفتار زیر روبرو می، با پاره99در صفحه  -
کنناد  کنند جام مقدسِ آنهایی است کاه فکار مای   یافتن جانورانی که عناصر ارتباطی را با هم ترکیب می»
گرایاان افراطای   کنند. من ایان گاروه را پیوساته   محابا به سمت زبان حرکت میجانوران بی های ارتباطیِناام
 .«نامممی

 متن انگلیسی است: 41گفتار زیر در صفحۀ گفتار باال ترجمۀ پارهپاره
To find animals that can indeed combine communicative stuff is the Holy Grail 

for those who believe that ACSs segued seamlessly into language-strong 

continuists, let’s call them. 

های که در فرهنگ مردمان باخترزمین و جهان مسیحیت، تداعی ”Holy Grail“در واقع، در متن فارسی 
فاقاد  ترجمه شده که در زبان فارسای و فرهناگِ داننادگانِ آن    « جام مقدس»تاریخی و دینی خاصی دارد به 

افازود و  های تاریخی و دینی است. از این رو، بهتر بود که مترجم پانوشتی توضیحی به متن مای چنین تداعی
داد، و سپس این ترکیب را در متن باه براباری مناساب    توضیح الزم را به خواننده می ”Holy Grail“دربارۀ 
 شود.  پذیر شدن متن برای خواننده میهمگرداند که باعث فبرمی... و« کلید جادویی»، «جام جادویی»همچون 

گفتااری  ترجمه شده که باز باه ناامفهوم باودن پااره    « جامِ مقدس»نیز به  93ترکیب مورد نار در صفحۀ 
 است:کار رفته در آن بهانجامیده که 

که گرایان افراطی دنبال آن هستند: چیزهایی در ارتباب جانوران این جامِ مقدسِ دیگری است که پیوسته»
   .«های ابتداییِ کلمات واقعی باشندصورت

شناساانِ تکااملی را   خود چامسکی همراه هاوزر و فیچ سعی داشتند زباان »... گفتارِ نیز پاره 312در صفحۀ 
را داریم که در آن ضمن آنکه مترجم در ترجمۀ ...« دنبال نخودسیاه بفرستند تا بروند جام مقدس را پیدا کنند 

wild-goose-chasing  (245  به )خوب عمل کرده است، در « دنبال نخود سیاه بفرستند»متن انگلیسی
 ، به دالیلی که در باال آمد خوب عمل نکرده است.«جام مقدس»)همان( به  Holy Grailترجمۀ 
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 UC“ماتن انگلیسای کتااب،    46صافحۀ  در کاه برابار آن   « دانشگاه یو سای برکلای  »، 75در صفحۀ  -

”1Berkley آمد.  می« دانشگاه کالیفرنیا در برکلی»یا « برکلیِ کالیفرنیا»صورت دانشگاهِ است، بهتر بود به 

 ”… ,In reviewing it“که ترجمۀ ....« در مروری که بر آن کتاب نوشتم، »گفتارِ ، پاره75در صفحۀ  -
 ،شاد ترجماه مای  ...« ه در نقد و بررسی آن کتاب گفتم ک»بهتر بود که به متن انگلیسی است،  46صفحۀ در 

 و نامفهوم است.   شودنوشته نمی« مرور»چون در زبان فارسی 

( و هماین  75) « آریگان»و « یوجین»، «سیاتل»های خاصی همچون بهتر بود که برابرِ انگلیسیِ نام -
پانوشاتی  دادن شاد.  ، در پانوشات داده مای  44در صافحۀ  « بطاری هاای پاوزه  دُلفاین »طور مواردی همچون 
 عناوان برابار  ( کاه باه  266 و 269 )صافحۀ « یااری خاودواکنش »هاایی همچاون   اصاطالح توضیحی بارای  

“autocatalytic” کرد. پذیری بیشتر متن کمک میبه فهمنیز در متن انگلیسی اختیار شده 

 Do you take this“ترجماۀ  ،«آیاا حاضارید...          ی مکرماه، دوشایزه »گفتاارِ  ، پاره79در صفحۀ  -

woman…”  آیا حاضری »شد: گفتار باید بدین صورت ترجمه میمتن انگلیسی است. این پاره 46در صفحۀ
ای در سانت ازدواج مسایحیت،   شد؛ چاون ایان عباارت کلیشاه    ترجمه می« این زن را ]به همسری برگزینی[

 Do you“آمد: می شود و اگر قرار بود که خطاب به زن گفته شود، باید بدین صورتخطاب به مرد گفته می

take this man [to be your husband]” . 

ژولیاان آفاری دو    ”L’Homme Machine“عنوان برابرِ کتاابِ  به« انسان ماشینی»، 107در صفحۀ  -
فیلسوف ماتریالیستِ سدۀ هجدهم فرانسه آمده که ترجمۀ خوبی نیست و دقیق آن باود کاه عناوان     2المتری

 Man“ویژه که عنوان این کتاب در زبان انگلیسی باه شد، بهترجمه می« ماشین مثابهانسان به»این کتاب به 

a Machine”  .ترجمه شده است 

 گفتارِ زیر را داریم:متن انگلیسی کتاب، پاره 34در صفحۀ  -
“Eörs Szathmáry, John Maynard Smith’s ex-student now with the Hungarian 

think tank Collegium Budapest, made a nice distinction in a recent paper between 

changes that are variation-limited and changes that are selection-limited. … .”  
 صورت زیر ترجمه شده است: گفتار باال بهمتن فارسی کتاب، پاره 116در صفحۀ 

که تمایز جالبی بین تغییراتی که محدود به اُرش ساتمری، دانشجوی سابق جان مینارد اسمیت، نشان داد »
 ....«گوناگونی هستند و آنهایی که محدود به انتخاب هستند وجود دارد 

 now with the Hungarian“شاویم کاه  گفتار انگلیسی با برابر فارسای آن متوجاه مای   با مطابقۀ پاره

think tank Collegium Budapest”         باه فارسای ترجماه نشاده اسات. افازون بار آن“variation-

limited”   و“selection-limited” ترجماه  « محدود به انتخااب »و « محدود به گوناگونی»، به ترتیب به
رسند و بهتار باود کاه باه     اند که با توجه به معنایی که در متن اصلی مورد نار است، درست به نار نمیشده

                                                        
1. Stands for “The University of California, Berkley”.  

2. Julian Offray de La Mattrie 
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« وابسته به انتخاب/ برآمده از انتخااب/ ناشای از انتخااب   »و « مده از تنوع/ ناشی از تنوعوابسته به تنوع/ برآ»
ترجماه  « محدود باه تناوع  »را به  ”variation-limited“، 124شدند )مترجم خود نیز در صفحۀ ترجمه می

ده است داده ش Eors Szathmaryصورت نیز به« اُرش ساتمری»برابرِ  116کرده است(. در پانوشت صفحۀ 
گفتاار  که با اصل آن در متن انگلیسی یکی نیست. با توجه به آنچه که گفته شد، پیشنهاد ما برای ترجمه پااره 

 صورت زیر است:انگلیسی مذکور به
اُرش ساتمری، دانشجوی سابق جان مینارد و عضو کنونیِ اندیشاکدۀ کاالجِ بوداپسات در مجارساتان، در     »
ده، بین تحوالتِ وابسته به تنوع و تحوالت وابسته باه انتخااب تماایز جاالبی     ای که به تازگی منتشر کرمقاله

 ....«قائل شده است. 
 124صورت پانوشت در صفحۀ نیز به« محدود به تنوع»و « محدود به انتخاب»برابر انگلیسیِ اصطالحات 

اصطالح برای نخساتین  شدند که این دو داده می 116داده شده است. دقیق آن بود که این برابرها در صفحۀ 
 اند.  کار گرفته شدهبار به
 بینیم:گفتار زیر را میمتن انگلیسی کتاب، ما پاره 61در صفحۀ  -

“You and I have a purely species-specific view of language. To us it’s the 

ultimate adaptation, the core of what we are. We can’t imagine a species that 

wouldn’t be delighted to have it-that once it got it, wouldn’t cling to it and exploit 

it as thoroughly as it could.” 

 گفتار باال بدین صورت به فارسی درآمده است:متن فارسی، پاره 127در صفحۀ 
نهایی است، و اصل وجودی ماسات.   من و شما نگاهی گونه ویژه به زبان داریم. از نار ما زبان سازگاری»
 .«ن را نداند و از آن استفاده نکنددست آورد، قدر آای آن را بهتوانیم تصور کنیم که اگر گونهو نمی

 a species that wouldn’t be delighted to“یعنای  گفتار انگلیسیبخشی از پارهدر جریان ترجمه، 

have it”  ث از دست رفتن بخشی از معنا شده است. افازون بار ایان،    که همین باعبه فارسی درنیامده است
گفتار باال بسیار وابسته به ماتن مبادأ عمال کارده و     مترجم در ترجمۀ بخشی از پارههمانند موارد بسیار دیگر، 

شاناس کاه باه دلیال     همین متن فارسی را نارسا و نامفهوم کرده است، دسات کام بارای خواننادۀ غیرزباان     
« گوناه ویاژه  »شوند. باه ساخن دیگار،    کتاب بخش بزرگی از خوانندگان آن را شامل می پسند بودن اینعامه

از ناار  »نامفهوم است و همین طاور   ،شناسی نوین آشنا نیستو اصطالحات زبان ،برای کسی که با نوشتگان
کارد  نمی بنابراین بهتر بود که مترجم خود را خیلی وابسته به ساخت انگلیسی«. ما زبان سازگاری نهایی است

 صورت زیر است:داد. ترجمه پیشنهادی ما بهدست میگفتار باال بهتری از پارهو ترجمۀ مفهومی
دانیم. از نار ما زبان حد نهایی سازگار شدن ]انساان  من و شما زبان را از هر لحاظ خا ِ گونه انسان می»

کناونی درآورده اسات. بارای ماا تصاور      صاورت  عبارتی زبان است که ما را بهبا محیط پیرامونش[ است، یا به
تاوانیم تصاور کنایم کاه     ای که از داشتن زبان خُرسند نباشد دشوار و سخت است. به سخن دیگار، نمای  گونه
برداری ای پس از آنکه صاحب زبان شد، سفت و سخت بدان نَچَسبد و تا آنجا که در توان دارد از آن بهرهگونه
 .«نکند
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 گفتار زیر را داریم:پارهمتن انگلیسی،  122در صفحۀ  -
“Indeed, there were several varieties of large herbivores: mammoths, 

deinotheriums, and other predecessors of modern elephants, and the ancestors of 

rhinoceros and hippopotami.”  

 برگردانده شده است:گفتار باال بدین صورت به فارسی ، پاره195در صفحۀ 
  .«هاها و کرگدنها، دینوتراموسخواران بزرگ وجود داشت: ماموتاز گیاه یفمختلواقع، انواع  در»

شویم که متن فارسای دارای افتاادگی اسات و ترجماۀ دقیاق      با تطبیق متن انگلیسی و فارسی متوجه می
 گفتار مذکور باید بدین صورت باشد.پاره
دَدان(، و هاا )ساهمگین  هاا، دینوتراماوس  خواران بزرگ وجود داشت: ماموتمختلفی از گیاهواقع انواع  در»

 .«های آبیها و اسبهای امروزی و نیاکانِ کرگدندیگر اجدادِ فیل
نوشته شده است، نه « دینوتریوم»صورت ، به206در صفحۀ  ”deinotherium“نکتۀ دیگر این است که 

 «.دینوتراموس»

عناوان ناام بخشای از مجلاۀ     باه « پردیس علم»کتاب، ترکیب  239و  231، 225، 173های در صفحه -
در ماتن   ”Science’s Compass“آورده شده است. مترجم این ترکیب را در ترجماۀ   1ساینسشدۀ شناخته

رسد کاه اشاتباه متارجم در اینجاا ناشای از اشاتباه       انگلیسی کتاب آورده که ترجمۀ اشتباهی است. به نار می
اسات و  « نماا جهت»و « نماقطب» ”compass“باشد. معنای نخست  ”campus“با  ”compass“گرفتن 

نیااز در « محوطااه»بااه معنااای  ”compass“اساات. البتااه واژۀ « پااردیس» ”campus“یکاای از معناهااای 
رجاوع کنایم،    سسااین اما اگر به بخش مورد نار در مجلۀ فارسی آمده است،  –های دوزبانۀ انگلیسینامهواژه

 ”compass“دهد در عناوان ایان بخاش، ماراد از     بینیم که نشان مینمایی را بر باال صفحه میتصویر قطب
نماای  قطاب »نیز بایاد باه    ”Science’s Compass“یا محوطه و بنابراین « پردیس»است نه « نماقطب»
 «.علمپردیس »شد، نه ترجمه می« علم

ای چسابناک کاه از   مااده »عنوان آمده است که به masticعنوان برابر به« مصطکی»، 293در صفحۀ  -
 مبادأ در ماتن   ”bush“تعریف شده است. در اینجا درخات برابار   « آیددست میدرختی در اطراف مدیترانه به

 شد.  ترجمه می« درختچه»یا « بوته»گذاشته شده است که ترجمه دقیقی نیست، و بهتر بود واژه مورد نار به 

عناوان  خوریم که به ترتیب باه برمی« خطتفکر برون»و « تفکر برخط»دو اصطالح ، به 252در صفحۀ  -
. باا توجاه باه    اناد شاده اختیار متن انگلیسیoffline thinking”  (164  )“و  ”online thinking“برابر 

 توانیم بگوییم که برابرهای فارسی آنها رسا نیستند: می آمده،تعریفی که از این دو اصطالح در کتاب 

 تفکری است که موجود متفکر از آن برای تعامل با موجودات و اشیاءِ جهان خارج استفاده«: »تفکر برخط»
افتاد  ای با آنچه در جهاان بیارون مای   تقیم و ضروریی مستفکری که رابطه«: »خطتفکر برون»؛ و «کندمی

 (. 252) « افتدطور کامل در مغز ایجاد شده و در مغز اتفاق میندارد، بلکه به

                                                        
1. Science 
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 فکار ت»یا حتای  « محورتفکر درون»و « محورتفکر برون»اگر دو اصطالح انگلیسی مورد نار به ترتیب به 
ویژه اگار  شد، بهتر میشد، متن مفهومترجمه می« تفکر درونی»و « تفکر برونی»یا « تفکر خاموش»و « فعال

های پیشنهادی را برای نمونه، ترجمهکتاب توجه کنیم و  به دیگر موارد کاربرد این دو اصطالح در متن فارسی
 زیر جایگزین کنید: متنپارهدر « خطبرون»و « برخط»با 

زماان فکار کنایم. وقتای کاار روزماره       خاط هام  توانیم برخط و برونو می البته ما هم تفکر برخط داریم،»
خط در مورد زندگی طور برونکنیم، انگار روی خلبان خودکار هستیم، و بهمی رانندگی ایکنیم، در جادهمی

ی زماان و  دهند. محاسبهمان چه کاری دارند انجام میوپاهایدانیم دستکنیم و نمیشخصی خود فکر می
ی نسبی هنگام رانندگی ممکن است کامالً ناخودآگاه باشد، ... . تفاوت بین تفکار بارخط و   سرعت و فاصله

خط، تفاوت ناخودآگاه و خودآگاه نیست. تفاوت این است که در تفکر برخط، چیازی کاه باه آن فکار     برون
 (. 296) « گونه نیستخط اینجاست، اما در تفکر برونکنیم همانمی

 to see …“را داریام کاه ترجماۀ   ...« به جای درختان، جنگل را ببینیم »... ، ترکیب 270در صفحۀ  -

the woods and not just the trees …”   ماتن انگلیسای اسات. در واقاع، در اینجاا       206در صافحۀ
دسات داده  الفای به زبان فارسی برگردانده شده و ترکیبای باه  صورت کامالً تحتبه ،اصطالحی در زبان مبدأ

است که به هیچ روی در زبان فارسی مفهوم نیست. بنابراین، بهتر بود که اصاطالح انگلیسای ماورد ناار باه      
، با در ناار گارفتن   اگر هم چنین اصطالحی وجود ندارد و ،شددر زبان فارسی ترجمه می سَنگهَماصطالحی 

ترجمه پیشنهادی ماا بارای ترکیاب     شد.صورت مفهومی ترجمه میبه اهمیت مفهوم بودن متن، این اصطالح
نگرتار بادان   چنانچه به جای تأکید بیش از اندازه بر جزئیات موضاوع، نگااهی کال   »... مورد نار چنین است: 

 ...«.  داشته باشیم 

 گفتار زیر را داریم:پاره 266در صفحۀ  -
هیچ دلیلای راننادگی   بیگوید آنها البته ساختگی، در مورد ایالتی در آفریقای غربی هست که می داستانی،»

گاوی دولات اعاالم    از سمت راست را کنار نهادند و از سمت چپ رانندگی کردند )یا شاید برعکس(. و ساخن 
 ...«.کرد، 

در ماتن انگلیسای    ”a West African state“برگاردانِ  « ایالتی در آفریقاای غربای  »گفتار، در این پاره
دولتی/ کشوری در آفریقاای  »انگلیسی مورد نار باید به ( است. این ترجمه نادرست است؛ و ترکیب 234) 

یاد درساتیِ   ؤنیاز م  (government spokesman)« گوی دولتسخن»شد. ترجمه می« غربی/ غرب آفریقا
 ترجمۀ پیشنهادی ما است.  

مربوب به اصاطالح محاوریِ    باید بدان اشاره شود،« زبان آدم»ی که دربارۀ ترجمۀ فارسیِ اآخرین نکته -
در  ،”ecological niche“یا بهتر است بگوییم ، ”niche“این اصطالح را مترجم در برابر است.« نقشبوم»
مجموعه منابعی کاه تماام   »عنوان به ،شناسیعلم اکولوژی یا بوم در منابعnicheِ کار برده است. به مبدأمتن 

وظیفاه و نقاش   »(؛ یاا  330  :1365قربانی، « )کنندمین میأنیازهای یک گونه را برای حیات و تولیدمثل ت
ای از عوامل محیطی که در آن یک گونه مجموعه»(؛ یا 244)همان،  « کامل یک گونه در یک اکوسیستم
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)ماایر،  « کند، تااهرات خارجی نیازهای زیستی یک سازواره و نحوه استفاده خا  از محایط خاود  زندگی می
کناد، چاه   ه در اکوسیساتمش؛ کجاا زنادگی مای    شده توسط یاک گونا  جایگاه اشغال»... (؛ یا 550  :1336
( تعریاف شاده اسات. در    419  :1363)ویلساون،  « خورد، مسیرهای چرای حیوان، فصل فعالیت و غیرهمی

)بارای نموناه، در ویلساون، هماان و ویلساون،      « آشایان »این واژه باه   -شده و تألیفیترجمه - منابع فارسی
و « پاردازه اکولاوژیکی  »)هماان(،  « آشایانه اکولاوژیکی  »)بارای نموناه، در قرباانی، هماان(،     « نیچ»(، 1361
 ی کاه در هم باا توجاه باه تعریفا     از این رو،( ترجمه شده است. 1333)مایر، « کُنج»)مایر، همان(، « کاشانه»
نها برای آن در فارسی اختیاار  هم با توجه به برابرهایی که در آدست داده شده، به ”niche“ اصطالحِاز  منابع
ویژه آنکاه در سراسار   خوب و کاملی برای این اصطالح نیست، به برابرِ« نقشبوم»توانیم بگوییم که ، میشده
خاود  « باوم »در « آدم» تار از نقاشِ  در مفهومی بسیار فراتر و جامعرا  ”niche“، بیکرتون «زبان آدم» کتابِ
انساان و   زنادگیِ  شرایطِ موقعیتِ ، به مجموعهآدم« نقش»افزونِ بر  ،و این اصطالح در این کتاب کار بردهبه

، را باه اصاطالح گویااتری    ”niche“اشاره دارد. بنابراین، بهتر بود که مترجم،  نیز تعامالت او با پیرامونِ خود
کرد، یا حتی این اصطالح انسان ترجمه می« آشیانِبوم»انسان، یا « شناختیبومکاشانۀ اکولوژیکی/ »همچون 
 حتای اگار   بارد. کاار مای  گرفت و اصل آن را در متن فارسی باه شناسان ایران وام میمانند بسیاری از بومرا به
زنادگی   اکولاوژیکی  / موقعیاتِ شارایطِ »و آن را باه   ،گرفات فاصله مای  ”niche“از شأن اصطالحیِ  مترجم
عنوان برابار ایان اصاطالح    به« نقشبوم»کردنِ اصطالحِ غیرگویایِ کرد، باز بهتر از اختیار ترجمه می «انسان

 محوری بود. 

 

 گیری نتیجه  -4

هاای  حااوی نکتاه   ایان کتااب،  نشانۀ اهمیت موضوع مورد بحث آن است. « زبان آدم»توجه زیاد منتقدان به 
هایی هم که بیکرتاون  نکتهانسان است.  زبانِ امروزی درآمدنِ تِسرآغازِ، تکوین و به هیئ درخور تأملی دربارۀ

 -ایام تر شنیده و خواندهرغم آنکه بیشتر آنها را پیشبه - دربارۀ تفاوت زبان انسان و دیگر جانداران بیان کرده
 توجه و تأمل هستند. درخور 
های خوبی نیز دربارۀ اثر زبان بر پیچیده شدن ذهن و متقابالً اثر ذهن بر پیچیده شدن نکته« زبان آدم»در 

کند که چرا در مطرح میبرای خواننده پاسخ را بی ها این پرسشِشده، هرچند که همین نکته گفتهزبان انسان 
ذهان و ذهان بار زباان و     جانداران دیگری که به هر حال نوعی ناام ارتباطی دارند، این اثر دوسویۀ زبان بر 

 روی نداده است؟ ،پیچیدگی هردو
که بیکرتون با منطقای قاوی   است « زبان آدم»های مثبت محوری نیز از جنبهمحوری و نخستیانسان نقدِ

 زده است.  آنهاتلنگری به ذهن خواننده در جهت رد  ،وقت مناسبگرفته و بهآن را در سراسر کتاب پی
دهاد، محاورِ بحاث و اساتدالل بیکرتاون درباارۀ       محتوایِ کتااب در بااال نشاان مای     گونه که مرورِهمان
ای است کاه باه بااور او باین انساان و      و تعامل دوسویه« نقشبوم»مبتنی بر مفهومِ  ،انسان گیری زبانِشکل
آنچاه  اماا   وجاود آورده اسات.  های مختلفی وجود داشته که او در تاریخ حیات خود تجربه کرده و باه نقشبوم
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ها و توضیحاتِ طورعمده چیزی نیست مگر انتقالِ تعریفجدایِ از آنکه به - استبیکرتون در این زمینه گفته 
حادس و گماان یاا در بهتارین      بیشتر باه  -زبان آدمهایِ اکولوژی به متنی دربارۀ از متن ”niche“اصطالحِ 

هاای  قابلِ پذیرش بارای حاوزه  های دست کم گزارهماند، تا ناریه یا های هوشمندانه میپردازیحالت فرضیه
 . مرتبط با این بحثعلمی 

مشخصی مبنی بر آنکاه،   یها که بگذریم، بیکرتون مسیر استداللسازیدر واقع، از حدس و گمان و فرضیه
گیری زبان آدمی را در پای  های شکلنخستین جرقه ده شدنِزَ ،برای نمونه، روی آوردنِ انسان به مُردارخواری

هاا و  هاا و گماان  . اگار قارار بار بیاان چناین حادس      گشااید نمای « زباان آدم »پایش پاایِ خواننادۀ    داشته، 
گشاوده اسات.   « آدم» پاردازِ خیاال تخیل بَر در این زمینه  های بسیارِ دیگری نیزهایی باشد، راهپردازیفرضیه

یاا  « آدم»پاردازی درباارۀ اماورِ ماورد عالقاه      سخن علمی، منطق و چارچوب خا  خود را دارد و با داساتان 
دیگر باشاند. چناین انساجام و    های علمی باید منسجم و مقوم یکگزاره سنخ نیست.های خا  او همویژگی

 خوبی دربارۀ زبان آدم نگفته است. داستانیم بیکرتون بینیم، تا شاید بتوانیم بگوینمی« زبان آدم»قوامی را در 
گیری و تکامال زباان   مطالعه دربارۀ روند شکلمندانِ برای عالقهبرانگیز، ترجمۀ فارسیِ این کتابِ بحثاما 
نااچیز   در کشاور ماا   هایِ علمی در این زمینهپژوهش چه اینکه سهمِ ،است گمان سودمندبی ، در ایران،انسان

. ترجمۀ فارسی کتاب روان است و اگار  تولید نشده استاست و متن قابل توجهی هم به فارسی در این زمینه 
 «زبان آدم» فارسی متن ،های آیندهایرادهایی که شماری از آنها در این مقاله برشمرده شد، رفع شود، در چاپ

  تر از آنی خواهد شد که اکنون هست. تر و فارسیروان تر،دقیق
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