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 مترجمان گفتارپیش
 

 
 

 ،0آندریا مورونوشتۀ   «Impossible Languages» ترجمۀ فارسی اثری با عنوان روپیشکتاب 
 2پاویا الیعشناسی مؤسسۀ مطالعات شناس برجستۀ ایتالیایی و استاد زبانو عصب شناسزبان

های مسئلۀ زبانبررسی آن پیداست، به  نامچنانکه از  ،مورو در این کتاب است. ،در ایتالیا
-د سازارتباطی دیگری متفاوت می امآنچه که زبان بشری را از هر نظی جووجستو ناممکن 

ختلف های مدر فصل .پردازدمی -کتاب، اثر انگشت زبان بشر ینکاررفته در ابه اصطالح به
 زیستی ریک تفسی در جانبداری ازرا جالبی نظری و تجربی  ها و شواهداستدالل نویسندهکتاب، 

های زیستی هر قائل شدن به پای)د 3همسو با سنت تفکر لنبرگی ،حاکم بر آن قواعدزبان و  از
تی شناخهای مطالعات عصبکه برخی از آخرین یافته دهدارائه می ،(بشریهای زبانقواعد برای 

  گیرد.برمیدهۀ اخیر را دردو در 
های ناممکن وجود آیا زبان :است که آن شده در کتابطرحاصلی پرسش ، خالصهبه طور 

های بشری ممکن متمایز را از زبان آنهاکه  هستندهای چه ویژگیدارای ها دارند؟ و این زبان
 نظر داشتاید مدو عنوان کتاب بهای مذکور پرسشرابطه با در نکتۀ مهمی که  اماسازد؟ می

هایی اشاره دارد که به عنوان یک در اینجا به زبان« های ناممکنزبان»این است که اصطالح 
یا  نظریحاظ به ل تصورهایی قابلیعنی زبان ؛ندباش توانند وجود داشتهنمیزبان طبیعی بشری 

 عنوانه ب که - های ساختگی(مثال، در مورد زبان تصور در ذهن یا واقعیت )برایقابل - تجربی
اممکن های نبنابراین، این پرسش که آیا زبانیابند. نمی ممکن هرگز تحققیک زبان بشری 

ر ب محدودیتیکرد که آیا هیچ  بندیصورت چنین دیگر ایگونهتوان به وجود دارند را می
ه ک مثبت به این پرسشپاسخ ارد؟ وجود د آنهاهای میان های بشری و مرزهای تفاوتزبان
 ند یک زباتوانمینتصوری هر زبان قابلست که معنی ا بدین های ناممکن وجود دارندزبان

دیگر مرزی از یکتوانند بدون هیچ حدوهای بشری نمیدیگر، زبان بیانبه  .دباشبشری ممکن 
 -ری های بشتمام زبانشود، کتاب استدالل میهای مختلف بخشدر  چنانکه .متفاوت باشند

                                                 
1. Andrea Moro 

2. Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia 

3. Lennebergian 



9  های ناممکنزبان 

در د، رسبرخالف آنچه که در ظاهر به نظر میاز گذشته، حال و آینده،  -یافته بالقوه و تحقق
را  رکه زبان بشهایی ؛ ویژگیبا هم اشتراک دارند فردبههای منحصرای بسته از ویژگیمجموعه
ر این ب به عبارتی، اثر انگشت زبان بشر هستند. ،و سازندم ارتباطی دیگری متمایز میاز هر نظا

ه و هرگز ب روندبه شمار میهایی ناممکن ها نباشند زبانهایی که دارای این ویژگیاساس، زبان
  .یابندنمود نمیعنوان یک زبان طبیعی بشری 

ی است، شناسممکن هدف نهایی زبانهای طبیعی که تعریف طبقۀ زباناین استدالل با مورو 
ری از هر دو منظر صو انسان زبانفرد های معرف و منحصربهویژگیامکان شناسایی ه بررسی ب

بر  های ممکن و ناممکنیز میان زباناتمبه توصیف وجوه  آن به دنبالپردازد تا می و فیزیکی
مالحظات تاریخی و فلسفی مرتبط با برخی  از مرور. پس دست یابد هااین ویژگی مبنای

زبان بشر را از ابعاد  0مورو تکینگی، گوناگون ادواردر  های پیرامون آنو نگرشزبان چیستی 
ای هزبان با سایر توانایی از مقایسۀ نحو :دهدمورد کاوش قرار مینظری و تجربی  مختلف

 انسانن مقایسۀ زباتا  (طور خاص، ریاضیات و موسیقی به)شناختی کمابیش مشابه در انسان 
  ساختگی. هایبا زبانهمچنین مقایسۀ آن های ارتباطی سایر حیوانات و با نظام

 دادن به مطالعات جهتبه  خود «ناممکنهای زبان»کند، مفهوم که نویسنده اشاره میچنان
ای برای انجام اندازهای تازههای اخیر کمک کرده است و چشمسالی در شناختزبان

 که یک زبان را ممکن یا ناممکنفردی های منحصربههای زبانی در جهت درک ویژگیپژوهش
ا ب آنۀ زبان و قواعد مقایسۀ مطالعهایی از کتاب با مورو در بخشارائه داده است.  ،سازندمی

ناختی شبرخی مالحظات روششناسی، از جمله فیزیک و زیست ،مطالعات سایر علوم تجربی
در طرح شواهد تجربی، نویسنده  کند.پیرامون مطالعۀ زبان از گذشته تا به امروز را مرور می

ری تصویربرداهای از طریق جدیدترین روش -روی مغز بر شده انجامهای برخی آزمایشنتایج 
های خاصی که ویژگیدهد ارائه میرا  -حالت بیداری عصبی و روش مصطلح به جراحی در 

نها آدر واقع، ارائۀ این شواهد تجربی، با توجه به اینکه  سازند.می آشکارزبان بشری را  از نحو
ا ربان در مغز شناختی در رابطه با پردازش زعصب هایآزمایش جدیدترینبرخی از نتایج 

ایه و توانند پهایی که میآزمایش ؛مثبت کتاب حاضر استبسیار از نکات  سازند،نمایان می
تی های زیسچه بهتر ویژگیین زمینه قرار گرفته و به درک هرهای آتی در ابخش پژوهشالهام

ز )استعاره امرزهای بابل بهتر ، درک موروبه اصطالح  یا -بشری  هایفرد زبانو منحصربه
کمک کنند.  - ها(های میان زبانمرزهای تفاوت

                                                 
1 . singularity 



 

  1فصل 

 از ناممکن فراگرفتن

 
 

 

حشراتی که امروز بر سطح سیارۀ ما ساکن هستند با اجداد دور خود که حدود ششصد »
ای ندارند. از زمان ظهور نخستین نمونه، مالحظهسال پیش پدیدار شدند تفاوت قابل میلیون

کوچک آنها به قدری خود را در انطباق با مشکالت محیط و شکارچیان مغزهای بسیار 
 ها شوند؛ اما آنها ثباتاند تسلیم بازی ناپایدار جهشاند که نیازی نداشتهمناسب نشان داده

 .«تکاملی خود را مدیون کمال مدل نخستین هستند
 

 (1891)  2در ستایش عدم کمال ، 1ریتا لوی مونتالچینی

 
 

دف ، این هنخستدر نگاه  شناسی است.هدف نهایی زبان های بشری ممکنزبانتعریف طبقۀ 
مطرح  یابتدایو  مهم ی، پرسشآغازنیست. در  چنینبسیار محدود به نظر برسد، اما  ممکن است

زبان از چه چیزی ساخته شده یک های بشری ناممکن اصالً وجود دارند؟ شود: آیا زبانمی
 ما از همین حاال به اصل مسئلهدر اینجا است که یک نوع ناممکن آن بتواند وجود داشته باشد؟ 

 توصیف آن به عنوان نخستزبان بشری وجود دارد.  بررسیبرای  روشایم. حداقل دو رسیده
 طۀاز راب یککه هر هااز واژه فهرستی، کلیز عناصر اولیۀ گسسته )به طور ست اای امجموعه

 اصطالحی آن،[ 3]سینتکس« نحو)»ترکیب  قواعدو صداها و معانی تشکیل شده است(  اختیاری

برای تولید  عناصر اولیهاین گرفته شده است( که از « ترکیب»که از زبان یونانی باستان به معنی 
تبط رسپس در سطح مکه  ییساختارها ؛کنندبالقوه نامتناهی از ساختارها استفاده می ایمجموعه

عانی پیچیده م ترتیبین و بد شوندمیو مفهومی( تفسیر  )به طور کمینه، در سطح تولید آوایی
                                                 
1. Rita Levi-Montalcini 

2. In Praise of Imperfection 

3. syntax 



2  های ناممکنزبان 

ک ی صرفاً فیزیکی است. از این منظر، یدیدگاهدیگر توصیف زبان از  راه دهند.می را انتقال
زبان درون آن. هنگامی که : بیرون از مغز ما و در دو محیط متفاوت وجود داردزبان بشری 

 دگیرو رقیق را می فشردهشکل امواج مکانیکی متشکل از هوای  بیرون از مغز ما قرار دارد،
 همان ، کهگیردرا میشکل امواج الکتریکی  هنگامی که درون مغز ما قرار دارد)یعنی صدا( و 

کنند استفاده میاز آن ها برای تبادل اطالعات هنگام انجام عملیات شناختی دی است که نورونکُ
مکن وجود زبان نامیک کنیم که آیا بنابراین، وقتی این پرسش را مطرح می )یعنی فعالیت مغز(.

ایم: یک پرسش صوری )مرتبط با قواعد( و طرح کردهرا دوگانه  یخیر، در واقع پرسشدارد یا 
 اً تاین سکه و نهای بر هر دو روی تمرکزحاضر یگری فیزیکی )مرتبط با ماده(. هدف کتاب د

چندین جنبۀ مختلف  نگارندهاست. برای این منظور،  آنهاسازی یکیامکان  در جهتاستدالل 
- شناسی که در ابتدا برجسته شدزبان اصلیبه یاد داشتن هدف  هموارهبا  - ارزبان بشری 

 هایهمراه گروه بهمالحظات تجربی بر چند آزمایشی که  و برای داد دخواه قرارمورد بررسی 
 اشتد دواهاند، تکیه خدیگر مطالعاتی که اخیرًا منتشر شدهنیز و  شده استمختلف طراحی 

 (.هاآنو منابع ذکرشده در  2102 ،2103)نگاه کنید به مورو، 

های بشری وری و فیزیکی(، زبان)ص هار این دو مجموعه از ویژگیبدیهی است عالوه ب
که ممکن بلهایی زبانرا نه تنها  آنهاهای کلی دیگر نیز باشند که باید دارای برخی ویژگی

شری زبان بیک اهمیت هستند. برای مثال، فرعی و کم هاویژگیسازد. اما این استفاده میقابل
؛ نتقال دهدا هستیم آن به فکر کردن به قادررا که ما  باید به اندازۀ کافی غنی باشد تا تمام معانی

 ممکنرا جم منس کاربردشناختی های منطقی و تفسیرهایاستنتاجقادر باشد باید  یزبان چنین
را به صورت  ندر نهایت، کودکان باید بتوانند آو باشد؛  مناسببرقراری ارتباط  برایسازد؛ باید 

 ها نیزگیرند. اما این ویژگیفرا ،خود ی زندگیهای ابتدایدر طول سال ،طبیعی و خودانگیخته
 های ناممکن وجود دارند یا خیر.آیا زباناینکه  :گیرندنشأت میاز پرسش اصلی ما  همچنان

 انوریج .کردیمتردید نمی هستندناممکن  یجانورانکه این یدر ادعاشناس بودیم، اگر ما زیست
ادر به که ق جانوریکند و یا کند تولید میبرای مثال، انرژی بیشتری از آنچه که جذب می ،که

ه محدود ب جاندارانتوانستیم چنین ادعایی داشته باشیم زیرا همۀ رشد نامحدود است. ما می
برای  «نناممک جانداران»بندی مفهوم هستند و صورت گرانشنتروپی یا مانند ا قوانین فیزیکی

ست، بود )ادبیات این حوزه گسترده انسبتاً ساده  جانوراناز قلمرو  ایفشردهتوصیف  رسیدن به



  6فراگرفتن از ناممکن  .2  

 

 

ها، (. اما در رابطه با زبان0660 ،3و وسون ؛0611 ،2ادلمن [؛0601] 0690 ،1سونتامجمله  از

ی یا چرا که تصور یک قانون فیزیک ،ویژه از منظر فیزیکی به؛ است ترموضوع بسیار پیچیده
وع ، این موضدر واقعمعادلی بر یک قانون فیزیکی که یک زبان را ناممکن سازد، دشوار است. 

ندارد، بلکه حتی به لحاظ تجربی نیز  کاربردینه تنها در اینجا « قانون»دهد که مفهوم نشان می
به عنوان را  نهاآ بالفاصلهد دارند که ما وجو هاییویژگیالبته . نیست تصورقابلدر رابطه با زبان 

مثال، ما هرگز  به عنوان .گذاریمباشند کنار میتأثیر داشته زبان بشری یک بر  بتوانندکه  مواردی
ود شاست به دما یا سرعتی که در آن صحبت می زبان ممکنیک کنیم که فکر نمیچنین 

ن میا ناپذیرتوجیهمورد و بی ارتباطبه معنی برقراری یک امر  چراکه این ،حساس باشد
نوع کاغذ  ربط دادنهای فیزیکی آن است و به اندازۀ های صوری زبان و محدودیتمحدودیت

 معنی خواهد بود.بی های آنخصوصیات شخصیت بااستفاده برای چاپ یک رمان  مورد
وییم بندی کنیم و بگصورت از نوت شناسی اسآنچه را ادعا کردیم هدف نهایی زبان بیایید

به مفهوم  ،توانند وجود داشته باشندممکن میهای نابه این پرسش که آیا زبان خبا پاس هدفاین 
فرضیه  گردد، اینبازمی آن تا جایی که به مفهوم صوری مطابقت دارد. ،آن فیزیکی نیزصوری و 

ت. به استثنای اس تلقی نشده پذیرفتنیهمیشه در سنت تفکر غربی  هستندناممکن ی هایکه زبان

، فرضیۀ بسیار متفاوتی برای 4قرون وسطایی مانند راجر بیکن فیلسوفان یهازنیبرخی گمانه

از کتاب  روشنی نه تنها به عنوان تصویر 5برج بابلها رواج داشته است. به همین دلیل، قرن

ی بشری هازبان معرف ویژگین مقدس، بلکه به عنوان تمثیلی برای آنچه که بسیاری به عنوا
نمونۀ تمام بابل به عنوان پیشو مطلق،  آشفتگی منشأاند، در نظر گرفته شده است: قلمداد کرده

ممکن. از این منظر، هیچ زبان ناممکنی وجود ندارد، صرفًا به این دلیل که هیچ  هایآَشفتگی
توانند از هر قاعدۀ می آنها .باشند وجود ندارد مقید نآ بهبایست میها که زبان اصول صوری

 رداشتبیک  تنهاکه این  استجالب  تبعیت کنند. ،مرزیتصوری، آزادانه و بدون هیچ حدوقابل
انعکاس  0621تا دهۀ حتی علمی غالب را نیز  که تفسیری بوده است که دیدگاه، بلعامه نبوده

( بیان 69: 0، جلد 0621) 6سط مارتین جوسبرای مثال، دیدگاهی که صریحاً تو ؛داده استمی

                                                 
1. Thompson 

2. Edelman 

3. Wesson 

4. Roger Bacon 

5. Tower of Babel 

6. Martin Joos 



21  های ناممکنزبان 

 زابینی پیشمرز و به طرق غیرقابلبدون حدو توانند[ها ]میزبان»گوید: میکه شده است 
از این ایده  و ن نگرش امروزی بابل اتفاقی نبودباید توجه داشت که ای. «یکدیگر متفاوت باشند

 یترکیب ایِیک نظام قاعدهکه با  هاای از واژهکه انسجام صوری در هر مجموعه گرفتمیریشه 
شرطی کافی برای تبدیل سازد، الگوهای آماری خاصی را منعکس می کهمادامی ،شده باشدهمراه 

، 1انون)ش گونه شرایط دیگرهربدون نیاز به برآورده شدن  ،استشدن آن به یک زبان بشری 

نظم و  مجاورت خطیِ تنها  ،و آینده حال هر زبان بشری از گذشته،بر این اساس،  .(0601
خود یز نورد ساختار زبان و ارتباط این باور در م استفاده برای ارتباط است.آماری قابل قواعد

در  -ان ذهن انس پیدایشتر دیگری بود که بر اساس آن تابعی از دیدگاه ممکن و حتی بنیادی

 پاسخ-به یک واکنش محرک -3و فیلوژنتیکی 2یعنی به صورت آنتوژنتیکی ،بشرفرد و در نوع 

 یافت.می تقلیل
اند وتمی ها دفاع شده استناز آشکل گرفته و در آن ها به مکان و زمانی که ایده نگاهگاهی 

 - شددر مورد زبان دفاع می دیدگاهیعنی زمانی که از این  - 0621های دهۀ مفید باشد. سال

در هایی که سال ؛کندعلم توصیف می« دوران طالیی»آن را  4وماریک هابزبا هایی بودند کهسال

ر طول جنگ جهانی دوم برای علمی د تحقیقاتدر  و پرتحرک جمعی عظیمش تال ،آن
روی  وانستتمیو بود یی یافته های دفاعی رهاها یا سیستمبار از نیاز به ساخت سالحنخستین

 او ی هامنابع انرژی جایگزین از اتم ایجاد، حیات بنیادیهای ماهیت مولکول مسائلی مانند
 0621متمرکز شود. اما در رابطه با مکان، ایاالت متحده در دهۀ  کاربرد و انتقال اطالعات

اهمیت  اجای دیگری توسعه یابد، بتوانست بهتر از هرمی هاپژوهشاین کشوری بود که در آن 

( 260: 0692) 5یشوا بارهیلل روایت شد.انجام می، ماساچوست ،ویژۀ کارهایی که در کمبریج

 ،6تی(آی)ام تمؤسسۀ فناوری ماساچوسالکترونیک  در توصیف فضای آزمایشگاه تحقیقات

 توجه است:قاتی مهم آن زمان، روشنگر و قابلیکی از مراکز تحقی

آزمایشگاه وجود داشت مبنی بر اینکه با  سرتاسردر فراگیر بسیار قوی و  یاحساس
یابی ای از نظریۀ اطالعات، دستیافتهتوسعه های تازهی جدید سایبرنتیک و روشهابینش

                                                 
1. Shannon 

2. ontogenetically 

3. phylogenetically 

4  . Eric Hobsbawm 

5. Yehoshua Bar-Hillel 

6. MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
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حاصل  «و در ماشین حیواندر »های ارتباط درک کامل پیچیدگی برایبه موفقیت نهایی 
از  انیکسشناسان به طور و جامعه شناسان، فیلسوفانروان شناسان وشده است. زبان

 کردند.میاحتماالت به حوزۀ ارتباطات استقبال  دانِ ورود مهندس برق و ریاضی

صلی ا هایها تنها شخصیتحیوانات و ماشین .ها از این سناریو ناپدید شدنددر واقع، انسان

 1یدر تناقض با فرضیۀ دکارت چند قرنبار در طول برای نخستین امر این وبودند  میداندر این 

فرد بهرم حیوانات دیگر منحصتما هایدر مقایسه با زبان مبنی بر اینکه زبان بشر، گرفتمی قرار
 ه به درک کاملی ازکند کافتد، هنگامی که فردی ادعا میدر علم اتفاق می همواره کهچناناست. 

دیک نز - باشدآنچه که ممکن است هربه معنای  ،هر چیزی البته نظریۀو  - یک حوزۀ طبیعی
رایند از ف ایتازهو شروع  دهدرخ می رهنشده و غیرمنتظبینیپیش به طور دیگریچیز ، است
هی برای علم زبان اتفاق مشاب سازد.، هرچند در سطح باالتری از ادراک، ضروری میآن را درک

که آنچه اتفاق افتاد دقیقاً با نکتۀ جالب این است.نیز همچنان در حال وقوع رخ داد و امروز 
وجه  های بشری به هیچاین ایده که زبان پیدایش، یعنی منطبق بود نقطۀ مقابل نگرش غالب

نسبتًا  یکلی با تنوع فرد از اصولیای پیچیده و منحصربهنامحدود نیستند، بلکه در مجموعه
د که دهنرا شکل می زبانی هایویژگیاز  یانگیزشگفت و دستۀ با هم اشتراک دارند پایین

مورد  ،شناسان و دستورشناسان زایشیویژه رده به ،شناسیکنون توسط تمام مکاتب زبانا

، 2ه گرافینگاه کنید بشناسی در دو قرن گذشته ای از مکاتب زبانبرای تاریخچه)پذیرش هستند 

در آن زمان  زیراود، شده ب پدیدارهای صوری زبان ویژگیدر سطح این موارد  تمام(. 2111
 ؛وجود نداشت ،سطح فیزیکییعنی  ،برای دسترسی مستقیم به دیگر سطح امکان هیچ امید واقعی

توان سطح نخست را بدون داشتن مبنی بر اینکه نمیشده بود هایی اشاره پیش از ایناگرچه 
 گذرد، توصیف کرد.تصوری از اینکه در سطح دیگر چه می

های شناختی ساختار زبان و توصیف طبقۀ زباندرک زیست در جهتهای اساسی یکی از گام

ط یدر مح ،رودمیکه انتظار چنان ،شناسی کهروان؛ برداشته شد 3توسط اریک لنبرگ بشری ممکن

ر مورد خود د نکرد. در رسالۀ بنیادیتی حاکم بود فعالیت میآیفکری مشابهی به آنچه که در ام
ی که هایدشواریدانست به میوضوح خود را موظف  ( به2: 0691زبان، لنبرگ ) یزیست هایپایه

 رو بود اشاره کند:با آن روبه

                                                 
1. Cartesian 

2. Graffi 

3. Eric Lenneberg 



 

  3فصل 

 های برفدانه مثابةجمالت به 

 
 

 
 

بشر  زبانبارۀ در بی چون و چرات واقعیاین شاید تنها  .ندیابمیظهور  یصورت توالها به واژه
این  لیلدنیست. برای فهم  زبانترین واقعیت مهم ویژگی اینکه اینتوجه اما نکتۀ جالب باشد. 

سی ساختار برر. ببینیمبعدی به صورت دو هایی راتوالیین نچکه چگونه  بدانیمباید ، موضوع
عناصر طی ظاهر خ به چینش: است پردۀ منقوشبه یک  به نگریستنشبیه  مفهومییک جمله به 

ده بر شتحمیلشرایط بیرونی  امر ناشی از اینکننده است و این ساختار بسیار گمراهمجاور 
پردۀ منقوش هنگامی که از . یک گیردریشه میبدن ما از چگونگی طراحی است که  ارتباط

ظر به ن یکی پس از دیگری، ،های رنگیاز نقطه کثیریتعداد  همانندشود می مشاهده روهروب
این پردۀ منقوش نگاه کنیم، دیگر  سمتاما اگر به دهند. یک تصویر را شکل میکه رسد می

 دهد.شکل نمی را م بصریفهوهیچ متقریباً که  بینیمشده را میهای بافتهاز نخ ایساختار پیچیده
شت و در پ گردندند و سپس به قسمت پشت آن برمیشوتکی روی این سطح ظاهر می یهانخ

از  کنند.در حالی که تصویری را در قسمت جلوی آن خلق می ،شوندمیناپدید پردۀ منقوش 
اگر به طور سطحی به آن نگاه کنیم، به صورت  .همانند یک پردۀ منقوش است جهاتی، نحو

ای درست و منسجم در کنار یکدیگر قرار رسد که به گونهها به نظر میای از واژهرشتۀ ساده
ها یابیم که واژهای را میاما اگر بتوانیم به پشت آن نگاه کنیم، ساختار پنهان و پیچیده اند.گرفته

واهد خ اجازهپی بردن به ساختار این پردۀ منقوش به ما  کند.را از یک فاصله به هم متصل می
در واقع، این  .تر کنیمشود عمیقزبان ناممکن محسوب مییک از آنچه که را داد که درک خود 

 زبان بشر دست یابیم. اصلیدهد که به توصیف اثر انگشت درک به ما این امکان را می
 Johnمانند  ،ز دو واژه تشکیل شده استاکه ای جمله :را در نظر بگیرید ایمورد ساده

smiles ًا بتاند. دو مورد نسبه هم پیوند خورده بسیاری هایمشخصه. این دو واژه به واسطۀ
 هنگامی که با هم مطابقت نداشته باشند به هامشخصهگیریم. برخی از سادۀ آن را در نظر می

. برای با هم مطابقت داشته باشندهنگامی که دیگر شوند و برخی خوبی با یکدیگر ترکیب می
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اسم و  ،ترتیب به - تعلق دارندمتفاوت  واژگانیمثال، این واقعیت که این دو واژه به دو طبقۀ 
دو ر هدو اسم یا هر  آنهاگیرند. اگر بقرار  یکدیگرخوبی در کنار  به آنهاشود باعث می -ل فع

(، در این صورت در کنار هم قرار smiles eatsیا  John Maryفعل بودند )برای مثال، 

ر گبا یکدی - جمع بودنشانمفرد یا  - آنها 1«شمار»گرفتند. از سوی دیگر، این واقعیت که نمی

ودند متفاوت ب در مشخصۀ شمار آنهااگر  .گیرندبکنار هم قرار  آنهاشود منطبق است باعث می
تلزم مس شدند. نحومتصل نمی یکدیگردرستی به  ، به(they smilesیا  John smile)برای مثال، 

و یا  ها مشترکهایی که بین همۀ زبانمطابق با ویژگیو درستی  ها بهآن است که همۀ مشخصه
و هنگامی که د مانند مواردی که ذکر شد. ،با هم ترکیب شوند مختص یک زبان خاص هستند

داشته  ادیصحیح یا هماهنگ است )به  آنهاگوییم نحو درستی ترکیب شوند، می یا چند واژه به
دهد(؛ اگر میمعنی ن« ترکیب»از  شناختی، نحو ]سینتکس[ چیزی بیشباشید که به لحاظ ریشه

یا مانند تمایز میان مفرد و جمع  ،مرتبط باشد واژیساختهای این ترکیب به مشخصه

 2مورفوسینتکس(، آن را paintedو  paint ،paintsمثال، در های مختلف افعال )برای تصریف

« شکل»یا  «ریخت»در زبان یونانی باستان به معنی  3مورفوزنامیم: می [نحوی-واژیساخت]

واژه  شکلشناسی است که به مطالعۀ ای از زبانشاخه [واژهساخت] 4مورفولوژیو است بوده 

ب ای با هم ترکیبه لحاظ فنی، هر گاه دو واژه به واسطۀ مشخصه پردازد.و عناصر سازندۀ آن می

 بر توالیبیایید برقرار شده است. اکنون  آنهامیان  5وابستگیگوییم که یک رابطۀ شوند، میمی

John smile شده  دزبانی تولی« چسب» و فرض کنیم که ترکیبی نادرست است تمرکز کنیم
ه دارد، با وجود اینکه اهای صحیحی را کنار هم نگمشخصۀ شمار نتوانسته است واژه توسط
ت به عبار هایی برای یک ترکیب هماهنگ هستند.یک اسم و یک فعل، گزینه ،آنهاهای مقوله

 از تصریف فعلغیر  ای وجود ندارداست. ظاهرًا چارهنحوی -واژیساخت ییگر، این خطاید
با کمال تعجب، تغییر این عناصر تنها راه ممکن برای نجات این  .فاعل جمع( یکآوردن یا )

این توالی  ،گرفتنداگر عناصر جدید مناسبی پیش از این دو واژه قرار می .توالی نادرست نیست
 :برای مثال، در جملۀ ؛شدنادرست کامالً پذیرفتنی می

 [Mary and] John smile. 

                                                 
1. number 

2. morphosyntax 

3. morphos 

4. morphology 

5. dependency 
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 ار گیرد، اما در عینتر از آن است که مورد توجه افراد زیادی قراین واقعیت شاید بسیار ساده
پیش از آشکار ساختن آن، اما ویژگی ساختاری اساسی در زبان بشر است. یک  ۀحال نشان

 :را در نظر بگیرید زیر . جملۀبررسی کنیمتری را بیایید مثال پیچیده
 Mary wants to describe herself. 

 :مانندای در مقابل جمله ،ساخت استبه لحاظ نحوی یک جملۀ خوشاین جمله 
 Mary wants to describe themselves. 

 ساخت تبدیل شود،تواند به یک جملۀ کاماًل خوشمی غیردستوری توالیاین  در اینجا نیز
 برای مثال در .دیگری در ابتدای آن همراه شودهای که با واژهآن مشروط بر

 [Who do you think that] Mary wants to describe themselves? 
کاماًل  ،گیرداضافه شود که بتواند آن را دربرچیزی  به این توالیقبلی، اگر  مثالهمانند 

تر است، زیرا بر این داللت دارد که حل حتی جالبراهاین . در این مورد، شودپذیرفتنی می
از جایگاه متعارفی که معموالً  - whoیعنی  - کندبه آن رجوع می themselvesضمیری که 

ه شامل ضمایر کاز گیرد، فاصله گرفته است. این نوع یک ضمیر در چنین توالی در آن قرار می

selves-/ self- شوند( باید مرجع خود را به صورت نامیده می 1«انعکاسی»ضمایر  و)شوند می

. ستاموضعی پیدا کنند، یعنی در جایگاهی قرار گیرند که به اندازۀ کافی به مرجعشان نزدیک 
 زیر را در نظر بگیرید:  قابلهای متبرای مثال، توالی

They think that Mary describes themselves. 

 در مقابل .رسدنظر میبه  دستوریغیرکه 
They think that Mary describes herself. 

ا ر از تقابل آخر قوی ناشیاین فرض شهودی و  خواهیمن اگررسد. کامالً درست به نظر میکه 
در  ،ترین فاعل را به عنوان مرجع خود داشته باشدتواند نزدیککه ضمیر تنها می نادیده بگیریم

 :ای مانندجمله
 Who do you think that Mary wants to describe themleves?  

جایی که در آن نقش فاعل  ،در جایگاه متفاوتی تلفظ شده است whoباید چنین فرض کرد که 
 :آشکار است کند، چنانکه در معادل مثبت همین جملهمی ایفارا  describeفعل 

 You think that Mary wants the pupils to describe themselves. 

                                                 
1. reflexive 



  17های برف جمالت به مثابة دانه .1  

 

 

ی ردستو درک اینکه چرا جملۀ اصلی ، برایههای پراکندبا کنار هم قرار دادن تمام این داده
به عنوان  .تر باشدبه ضمیر نزدیک whoکرد که مرجع  ای بازنماییتوان آن را به گونهاست، می

 توان آن را به صورت زیر ارائه داد:، مینخستتقریب 
Who do you think that Mary wants who to describe themselves? 

دوم کشیده شده است صرفاً به این معنی است که این واژه در  who، خطی که روی اینجادر 
یوستگی پعدم این  کشف لیل این پدیده از زماننیست که د ذکرشود. نیازی به تلفظ نمی آنجا

و  ،2110نگاه کنید به گرافی،  برای دیدگاه تاریخیاست ) بودهمورد بحث  مقرن بیستدر اوایل 
توضیح  (.2102، و ریتزی، 2103چامسکی،  نگاه کنید به ترین منظربرای جدیدترین و جامع

 1«نواختیغیریک»گاهی به لحاظ فنی که  – ایوضوح مشخصه این مسئله به چه باشد،این پدیده هر

، سایر یشناختهای نشانهاین پدیده با سایر نظام منحصر به زبان بشری است. -شود خوانده می

مشترک نیست و دلیل  یا با ریاضیات (0669، 2کدها مانند کد ژنتیکی )نگاه کنید به برویک

ف رای توصیها بخطی محض از واژه توالییک گیری که ای است برای این نتیجهکنندهقانع
های دیگر در یک ای به دور از واژههمین واقعیت که واژه های بشری کافی نیست.قواعد زبان

وانیم به این بت تاتأثیر بگذارد به خودی خود برای ما کافی است  آنهاتواند بر توالی ثابت می
کنیم.  ازنماییب درستی عد دیگر نیاز داریم تا روابط نحوی را بهنتیجه برسیم که حداقل به یک بُ

 هایفرد از اوایل قرن بیستم در بطن پژوهشکشف این ساختار پردۀ منقوش منحصربه
ا م های مهمی در درک قوۀ زبانی انسان منجر شده است.ی بوده است و به پیشرفتختشنازبان

هایی که هر دوی ویژگی هستند نگاهی خواهیم داشت؛ به دو ویژگی دیگری که معرف نحو
توجه داشته باشید که مثال  سازند.تر میتر و واضحمفهوم یک زبان ناممکن را مشخص آنها

توان آن را بر حسب توالی خطی توضیح ای وجود دارد که نمیپدیدهدهد که قبلی نشان می
یب خطی یک رتتتوجه به اینکه  با :تری استاین مسئله همچنین نشانگر تعمیم بسیار قوی .داد

دوبعدی به یک فضای  رجوعبدون  توانرا نمی نحوی بعدی است، هیچ پدیدۀفضای یک
عدی ا یک فضای دوبخواهد شد. اینکه چر تراین موضوع تا پایان این فصل واضح .توضیح داد

 ای مرتبطعملیات ترکیبی پایه 3دودویی ماهیتو احتماالً به  است نسبتاً مبهم یکافی است واقعیت

  خواهیم گشت.به این موضوع باز ادامهدر  دهد.ها را کنار هم قرار میاست که واژه

                                                 
1. nonmonotonicity 

2. Berwick 

3. binary 
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که نقاش  (بعد، وجود دارد )در صفحۀ 2یوهانس گامپ ،اتریشی 1ای از نقاش باروکخودنگاره

ه بعمالً ناشناخته مانده است. او تنها دو نقاشی برای آیندگان  اشنگاریهمراه با چهرهآن نیز 
ست که این ادر  شانکند و تنها تفاوتمی گذاشت که هر یک سوژۀ یکسانی را بازنمایی یادگار

. سوژۀ هر دو نقاشی قرار دارد شکل و دیگری در قابی مستطیلیایدر قاب دایره آنهایکی از 
که  بینیم که به چهرۀ خودقارن است: در مرکز نقاشی، این هنرمند را از پشت مییک تصویر مت

کند، در حالی که همان تصویر را در ای در سمت چپ او منعکس شده است نگاه میدر آینه

البته (. 0909، 3پایۀ نقاشیخودنگارۀ دوگانه با آینه و سهکند )سمت راست خود بازسازی می

این  رسدمیاما به نظر تصادف یا نتیجۀ تفسیر نادرست من باشد، یک  فقطاین ممکن است 
 ،دهد. ما در اینجا دو موجودیت داریماز درک ما از زبان ارائه می یانگیزنقاشی بازنمایی شگفت

مینۀ متفاوت نمود یافته است: آینه و بوم نقاشی. این دو زو تصویر از یک چهره که در دو د
اساسًا در دیگری بازسازی  آنهاساختار یکی از  .تناظری هستندموجودیت دارای ساختارهای م

 .مانددید ما پنهان می کند، ازندی که آن را بازسازی میهنرم ،اصلی کنشگراما  ،شده است
مشاهده برای ما بوده است باید ناشناخته باقی أ این دو چهرۀ قابلای که منشبنابراین، چهره

های او را های او و تصاویر ممکن ناشی از کنشهای کنشتوانیم محدودیتبماند. ما تنها می
ای که ه گونهدریابیم، ب از طریق شکل غیرمستقیمی از دانش ،بنابراین و ،غیرمستقیم منظراز یک 

را بازنمایی  اینیست. این دو چهره دو حوزه 4غار افالطونها در تمثیل شباهت به سایهبی

ها بانزیعنی چیزی که ی، نیم: امواج صوتی و امواج الکتریکتوانیم مشاهده ککنند که ما میمی
ه یابیم کدرمی بهترتر کنیم، چه دانش خود را از ساختار زبان عمیقاند. هراز آن ساخته شده

                                                 
1. Baroque 

2. Johannes Gumpp 

3. Double Self-Portrait with Mirror and an Easel 

4. Plato’s cave 
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 ،ادی زبانتوانیم به ویژگی بنینمیشویم، زدیک میرونده به آن نرغم اینکه با تقریبی پیشعلی
 .دست یابیم، ای که از آن داریماربرد خالقانهیعنی ک

 
 . خودنگارۀ یوهانس گامپ0-00تصویر 

 

آن  های زیستیزبان و بنیان مورداما این عدم موفقیت هرگز نباید ما را از تحقیق علمی در 
یم نیست خودآگاهیطور که این واقعیت که ما قادر به درک محتوای اصلی هماندرست  ،باز دارد

وقتی صحبت از زبان در میان است، ما  .داردنمیجوی درک مغز و رفتار بازوما را از جست
 نوازش»معنای واژۀ  از ،برای مثال ،ایخواهد نظریهیابیم که میخود را در جایگاه کسی می

 ؛های حرکت دست را تعریف کندتواند ساختار و محدودیتیارائه دهد، اما تنها م« کردن
« دنز لگد»مفهوم را نیز توصیف کند، اما حداقل « زدن مشت»تعریفی که ممکن است حرکت 

دانیم این نیست که ما می ابه این معن ساختاریک تر، دانستن واضح بیانشود. به را شامل نمی
بارۀ چه بیشتر دراست که هر بدیهیبا وجود این،  .کار برده شود ساختار چگونه قرار است به

ۀ توانیم دامندرک کرده و بیشتر میی ممکن در آن را رجۀ آزادساختار بدانیم، بیشتر دیک 
 ز دامنۀمحدود و مشخص سازیم. کنار گذاشتن خالقیت ا را شودمی فراهمدر آن امکاناتی که 

ر ناپذیاجتنابمحدودیتی که  اماکند، میمحدودیت شدیدی را ایجاد  مشاهدات ما در مورد زبان
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بر  ای و و تجربه تصورتأثیر زبان بر ما از برای مثال، این موضوع مانع از ارزیابی  است.
 phainomaiاز فعل یونانی باستان ( fantasy)« پردازیخیال» اصطالحشود. می« پردازیخیال»

زبان این قدرت را دارد که به ما  .است« ظاهر شدن در مقابل ما»که به معنی گیرد ریشه می
واقعاً چنین  آنکهبدون  ،اجازه دهد چیزهایی را تجربه کنیم که گویی در مقابل ما قرار دارند

ی باعث تواند گاهمغز می های عصبی درشبکهروی بر د. تشریح ساختار زبان و نگاشت آن باش
لکه آنچه که واقعیت دارد است، بشود فراموش کنیم که زبان نه تنها ابزاری ارزشمند برای ثبت 

 ؛ای از عناصر مستقل استهمچنین قادر به وارونه ساختن این جریان و خلق جهانی از مجموعه

و یا معمولی و ملموس  2دانته 1بهشتتوانند موجودیتی واال و رؤیایی مانند عناصری که می

 منوی غذا را شکل دهند.یک مانند 
فرض کنید منوی بسیار  اند در اینجا مفید واقع شود.تومی مثال منوی غذا به طور خاص

ها، شما با خواندن این واژه .و ماهی کولی است دارید که شامل اسپرسو، شیر، نان ایساده
ه تجرب آنهارا با طعم خاصی که احتماالً هنگام خوردن یا نوشیدن  آنهاراحتی  توانید بهمی

و با احتماالً نوشیدن اسپرس :را ترکیب کنید آنهاتوانید ، ارتباط دهید. شما همچنین میایدکرده
و خاطرات شما از این  ،هنگام خوردن نان لیوان شیریک اید و یا نوشیدن تجربه کردهرا شیر 
. اما اگر از شما پرسیده فراهم آورندشما  برایشوند تا احساسات دلپذیری را فعال می هاکنش
شیر و اسپرسو همراه با ماهی کولی میل دارید، چطور؟ نیازی نیست که آن  نوشیدنیکه شود 

ج در واقع، اموا-ها در مغز شما به وسیلۀ تفسیر صداها ترکیب طعم :را تجربه کرده باشید
 منجر به حسی نهگیرد که در حالت عادی میصورت  -های نوشتاری( الکترومغناطیسی )واژه

نکه بدون ای .مجازی تبدیل شده است ایهخانزبه آشپ اکنونمغز شما  شود.یند میاچندان خوش
 ،ایدزی را که قبالً امتحان نکردهزبان به شما این امکان را داده است چی ،واقعاً آن را تجربه کنید

ان به از کل واژگان یک زب هارزیابی کنید. استفاد یی،ابتدا یلیخ یمنو یک ۀمورد ساد یقاز طر
یک  زتر امطمئنًا بسیار گسترده ،طیفی عمالً نامتناهی از احساسات دهد کهکان را میما این ام

 هنگام خواندن رمان برای مثال مانند احساساتی که ممکن است ؛فهرست منو، را تجربه کنیم

مفهوم به  ،برد خالقانۀ زبانرتجربه کنیم. با وجود این، کا 3جنگ و صلحبسیار بزرگی مانند 

 گیرد.خارج از امکان یک توصیف صوری قرار می ،خالقیت واقعی

                                                 
1. Paradiso 

2. Dante 

3. War and Peace 



 

 نامهواژه
 

 

 
 

A  

Adjunct افزوده 

Analogy قیاس 

Anomaly ناهنجاری 

Aphasia پریشیزبان 

B  

Binary دودویی 

Broca’s area ناحیۀ بروکا 

C  

Cartesian دکارتی 

Checking theory نظریه وارسی 

Clause-structure theory  بند ساختارنظریه 

Coda پایانه 

Co-occurrence رخدادیهم 

Complement متمم 

Connectedness theory نظریه پیوستگی 

Contradictions هاضدگویی 

Copula فعل ربطی 

D  

Dependency وابستگی 

Diachronic درزمانی 

Dyslexia نارساخوانی 
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