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  چکیده

گر اهمیت پدیدة زبان بیاناین نکته . یکی از مشکالت پیچیدة زبان، تالش براي تعریف و بررسی ماهیت آن است     
هـاي مختلفـی از   زبان به شکلی گسترده و عمیق توانـایی       . هاي آن نسبت به مسائل دیگر انسانی است       و شاخص 

هاي انسانی به بخـشی از حـوزة   این طریق، هر یک از محققانِ علوم مرتبط با فعالیت گیرد؛ از   انسان را به کار می    
شناسان و  شناسان، جامعه روان. اندان، فیلسوفان به مسألۀ زبان توجه داشته      ترین دور از کهن . کنندزبان توجه می  

ها ادامـه  بحث دربارة منشأ زبان سده. اندتر توجه نمودهتر و جزئیشناسان نیز به این موضوع به شکلی دقیق مردم
اي است زبان به گونهیافته است و نظریات متعددي در این زمینه ارائه گردیده اما ماهیت نامحسوس و ناملموس          

اي بـه جهـت   هاي اسـطوره  در اغلب ادیان و دیدگاه    .توان هیچ یک از نظریات را به شکل قطعی پذیرفت         که نمی 
نموده، یک منشأ الهی براي آن در نظـر گرفتـه شـده        هایی که ذهن بشر در باب خاستگاه زبان مطرح می         پرسش

. دانـد دارد که زبان را تقلید از صداي اشیاء و موجـودات مـی  نظریۀ دیگري نیز دربارة خاستگاه زبان وجود      . است
در واقع از دید منطقی دلیل داللت لفظ بر معنا پیوندي اسـت  . شوددیدگاه دیگر بحث داللت لفظی را شامل می     

 اما در این میان، دربارة ذاتی بودن و یا قراردادي بودن این نوع داللـت    . که در ذهن میان لفظ و معنا وجود دارد        
شـناختی و نظریـات   مستندات باسـتان گیري از  با بهره، پژوهش حاضردر  بر این اساس     .بحث مفصلی وجود دارد   

هایی که بـر پایـۀ خاسـتگاه الهـی، تقلیـد از طبیعـت،       شناسان، پیشینۀ خاستگاه زبان بررسی شده و دیدگاه     زبان
  . مورد بحث قرار گرفته استداللت لفظی و نظریۀ تکامل هستند، تبیین گردیده و مسألۀ وحدت زبان

   29/2/1400: تاریخ پذیرش مقاله                                    21/2/1400: تاریخ دریافت مقاله
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  مقدمه. 1
ایـن نکتـه   .  مسألۀ زبان بود،ترین مسائلی که ذهن بشر را به خود مشغول ساخت   یکی از ابتدایی  

بـه دنبـال   بـشر   پرسشی اسـت کـه   ، بگویدند سخنتواکه چرا انسان تنها موجودي است که می      
ویـل  . نمـود یافتـه اسـت   او  شـناختی   هاي دینی و اسطوره   وع در پاسخ  ضپاسخ آن بوده و این مو     

 جهـل  تاریخ بشري در عبور از عـصر  بزرگ پیشرفت  پیدایش گفتار و سخن را نخستین 1دورانت
  )283: 1385دورانت، .(داندتوحش می و ترس و

دانشمندان ملل گوناگون در باب خاستگاه زبان نظریات متعـددي را بـر اسـاس               از دوران قدیم،    
در عصر جدید نیز بررسی منشأ و خاستگاه زبان موضـوعی اسـت             . اندمستندات خود ارائه نموده   
ی کـه در  بـا بررسـی نظریـات   . شود پیگیري میشناسیانسانشناسی و  که از دیدگاه دو علم زبان     

 علوم قرار ابیم که خاستگاه زبان دور از دسترس     یه این مهم دست می    ، ب این باب ارائه شده است    
 اما زبان شـفاهی  قرار دارندمستندات و مشاهدات محور هاي انسانی بر    دارد چراکه تمامی دانش   
  . گذارداز خود به جاي نمی... شناسی از نوع فسیل و و گفتاري هیچ اثر باستان

 معـروف  2پارادوکس تـداوم ه عنوان انجامد که بی میبست منطقبحث خاستگاه زبان به یک بن  «
هاي از پیش موجود، حداقل انـواع بـدوي زبـان،            زبان یادگیري زبان تنها در صورت وجود     : است

منـدي در تکلـم، کـه نیازمنـد کـاربرد      تواند تحقق پیدا کند؛ به عبـارت دیگـر، کـسب تـوان      یم
قبلی زبان است که فراینـد اندیـشیدن و   اي است، خود وابسته به حضور نیروهاي ذهن و اندیشه   

  )27 ـ 26: 1389جمعی، صاحب(».گیردبازنمود نیروهاي ذهنی به وسیلۀ آن انجام می
دي در ایـن  ا ادامه یافته است و نظریات متعـد هاز این جهت اگرچه بحث دربارة منشأ زبان سده     

تـوان هـیچ    است کـه نمـی  ايده اما ماهیت نامحسوس و ناملموس زبان به گونه یزمینه ارائه گرد  
هاي موجود در بـاب  اما با این وجود هر یک از تئوري    . یک از نظریات را به شکل قطعی پذیرفت       

هاي تـاریخی و  هاند و هر کدام پشتوان خود را مطرح نمودهةخاستگاه زبان دالیل و مستندات ویژ    
  .علمی خود را دارند

  
  

                                                             
1. Will Durant (1885 - 1981). 
2. Continuity paradox.  
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  پیشینۀ نظریات . 2
 و شـود  افالطون آغاز مـی 1کراتیلوسمنشأ و تحول زبان با رسالۀ  تفکر فلسفی در باب طبیعت،      

ها و چگونگی اشتقاق آنها اسـت  موضوع این رساله بحث دربارة واژه. تاکنون نیز ادامه یافته است   
  )1.(شناسی برداشته شده است زبانهایی است که درو در واقع این رساله یکی از نخستین گام

اي عقالنی و مستند بـه مطالعـۀ خاسـتگاه زبـان و             ي ارائۀ نظریه  خستین کسانی که برا   یکی از ن  
 مجموعـۀ  او در اثر خـود بـا عنـوان      . بوددان  ، فیلسوف و ریاضی   2تحول آن پرداخت، الیبنیتس   

ــشه ــیری ــرا)  م1717(3شناس ــان ب ــشاوندي زب ــار خوی ــستین ب ــایي نخ ــروزه ه ــه ام ی را ک
  نظریـۀ خویـشاوندي   . وند، اثبـات کـرد  شـ خوانـده مـی  ) ساموئیدي و فنالندي ـ اوگریایی (اورالی
هـا پـیش    از مدت ) پدید شده است   نا که احتماالً (ترها و این که هر یک از آنها از زبانی کهن          زبان

هاي این تفکر حتی در قـرون وسـطی     جوانه«. شدگران دنبال می  بود و توسط پژوهش   زاده شده   
هاي سامی را پذیرفتـه     وندي زبان در بسیاري از تحقیقات دانشمندان یهودي و عرب، که خویشا         

  )122 :1381 ،ریوز و دیگران(».بودند، وجود داشته است
 4ژان ژاك روسـو  در این میان،. در قرن هفدهم توجه فیلسوفان به بحث خاستگاه زبان جلب شد   

. یافتۀ صداها و فریاد حیوانات دانـست  توسعه زبان را نوعِ،5خاستگاه زبان اي با عنوان    در نوشته 
 ارتبـاط  ،از نظـر او .  نیز معتقد است که زبان با حاالت و شکلک آغاز شده است           6ن کوندیالك تیا

 پیـدایش زبـان     ۀهـاي اولیـ   ها و اشـکال از نـشانه      دیگر توسط نشانه  پوستان آمریکایی با هم   سرخ
  )373 ـ 372: 1389دورتیه، .(است

یابی به نظام تحـول   دست در نقاط مختلف اروپا  در پی         شناسدر قرن هجدهم دانشمندان زبان    
 واژگـان کردند تـا بـراي    شکل امروزي آن بودند و تالش می      بازبان و ارتباط زبان ابتدایی انسان       

 7 م فرانـسوا کـوردو     1764در سـال    . ی ارائـه نماینـد    ختشـنا مختلف مستندات تاریخی و ریـشه     

                                                             
1  . Kratylos. 
2. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716). 
3. Collection Etymologica. 
4  . Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778). 
5. Nizet. 
6. Étienne Bonnot de Condillac (1714 – 1780). 
7  . F. Coeurdoux. 
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 1یلیـام جـونز   و1786هایی بین زبان سانسکریت، یونانی و التـین پیـدا کـرد و در سـال        شباهت
 هنـد  ۀطنتی آسیایی در کلکتـ رانی خود در انجمن سل    ، در سخن  سی در ادامۀ نظریۀ کوردو    یانگل

توانند از یک زبان اصـلی کـه احتمـاالً از بـین     هاي گوتی، سلتی و فارسی می   که زبان  بیان نمود 
  )122: 1381ریوز و دیگران، (.رفته است، سرچشمه گرفته باشند

 بـر اسـاس   هاي متعددي در باب خاستگاه زبان مطـرح گردیـد کـه غالبـاً    در قرن نوزدهم نظریه  
شناسی به عنـوان  که زبان  دانشمندان براي این،از این نظر. هاي ذوقی شکل گرفته بودند  فرضیه

ري یاسـاس جلـوگ  یک شاخۀ علمی مطرح شود، سعی کردند تـا از ارائـۀ ایـن نـوع نظریـات بـی       
 مسائل سیاسی و نیـز بـراي جلـوگیري از ورود    به تأثیر ازمی، عالوه بر دالیل علبنابراین   .نمایند

» شناسـان پـاریس  انجمن زبـان « در هنگام تأسیس  م1866کلیسا به بحث منشأ زبان، در سال      
  : این انجمن تمامی مطالب مرتبط با خاستگاه زبان مردود اعالم شدۀنامدر اساس
  ماده یک

، اسـناد کـه   ها، آداب و رسوم   ها، احادیث، سنت  نشناسان هدفش مطالعۀ زبان، داستا    انجمن زبان 
  مطالعۀ هـر موضـوع دیگـر اکیـداً ممنـوع           . باشد می ،نگاري بیانجامد توانند به غناي علم مردم    می
  .باشدمی

  ماده دو
       انجمن، هیچ نوع موضوعی را کـه بـا منـشأ زبـان و یـا بـه ایجـاد یـک زبـان جهـانی بیانجامـد،                      

  )374: 1389دورتیه، .(پذیردنمی
  اهمیـت و    هر گونه بحث و سؤال دربارة خاستگاه زبـان یـک موضـوع کـم               بر اساس این موضوع،   

هـاي مختلـف علـوم از جملـه         مدتی بعد از این مسأله و بـا رشـد بخـش           . شداعتبار تلقی می  بی
کـم  شناختی مسألۀ منشأ زبـان کـم  هاي تاریخی و مستندات باستان شناسی، داده مباحث زیست 

بـه نـوع زبـان    م   1980در دهـۀ    برخی از متفکـران      ،از این جهت  . مورد توجه قرار گرفت   دوباره  
 پرداختنـد و سـعی       انـسان  شناختی آنها با تـوان گفتـاري      تسهاي اولیه و ارتباط نظام زی     انسان

 مغـز    خـصوصاً  ،شناختی و مطالعۀ نظام فیزیولـوژي بـدن       نمودند با استفاده از مستندات باستان     
  . یی، پیدایش زبان را یک پدیدة جدید معرفی کنندهاي ابتداانسان

                                                             
1. William Jones (1746 – 1794). 
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ـ کـه بیـشتر   ) چهل هزار سال( خاستگاه زبان قدمت زیاددیدگاه، در کنار تجدید     حاضرعصر  در  
زبـان  پیـدایش  اي دوباره مطرح شده بود ـ موضـوع تـدریجی بـودن     به عنوان یک نظریۀ حاشیه

 زبـان ل تکاملی و در مراحلی چون پیشکه بحث خاستگاه زبان را به شکاي  ریه نظ ؛مطرح گردید 
  .مطرح ساخته استیا زبان ابتدایی و زبان پیچیده 

  انواع نظریات . 3
گیري آن نظریات مختلفی بیان شده است که بررسـی هـر یـک     زبان و نحوة شکل    منشأدر باب   

ر  به عناصر اصـلی هـ      ، مهم هايدیدگاهنیازمند پژوهشی مستقل است اما در بحث حاضر با ارائۀ           
  .پردازیمکدام می

  خاستگاه الهی. 1 ـ 3
 که ذهن بشر در باب خاستگاه     یهایشبه جهت پرس  ) 2(ايهاي اسطوره و دیدگاه در اغلب ادیان    
 به شکلی کـه زبـان بـه    ؛نموده، یک منشأ الهی براي آن در نظر گرفته شده است  زبان مطرح می  

خداونـد پـس از   از ایـن منظـر،   یعنی . ه شده استانسان قرار داداي الهی در اختیار عنوان هدیه 
  .  سخن گفتن را به او آموخته است،خلق انسان

گـو خلـق   خداوند انسان را به شکل نـاطق و سـخن   ) 3: 20فر پیدایش،   سِ( عهد عتیق  بر اساس 
انجیـل   در آغـازِ  ) 19: 2همـان،   (».حیاتی را خواند، همان نام او شد      چه آدم هر ذي    آن«کرد و   
در ابتدا بود کلمه، و کلمه بود نزد خدا، و خدا همان کلمـه اسـت،       «: است  نیز چنین آمده   یوحنا

این بود همیشه نزد خدا، همه چیز از آن پیدا شده و از غیر آن پیدا نشده چیزي از آن چه پیدا                  
بـر اسـاس سـنت      ) 177: 1384آبـادي،   حسینی خـاتون  (».نشد؛ و به سبب آن یافت شد حیات       

معینیـان،  .(الهـه ساراسـواتی، خـالق کائنـات پدیـد آورده اسـت            هندو نیز زبان را همسر برهما،       
د و هـر   سنت دینی در باب خاستگاه زبان شـ   در اروپا باعث پدید آمدن     دیدگاهاین  ) 91: 1388

 مذکور انجمن ۀنامد که نتیجۀ این موضوع در اساس      یگونه تفکر جدي را در این زمینه مانع گرد        
  .شدشناسان پاریس به شکل رسمی آشکار زبان
علَّم آدم األَسماء کُلَّها ثُم عرَضَهم علَی الْمالَئِکَۀِ فَقَالَ أَنبِئُـونِی   و« نیز آیاتی چون     قرآن کریم در  

ؤُالء إِن کُنتُم صادِقِینَ     اء هـمسـپس  آموخـت؛  آدم بـه  را] موجـودات  يِ[هـا نـام  همۀ خدا و :بِأَس 
 خبـر  ایـشان  هـاي نـام  از مـرا : گفت و کرد ارائه شتگانفر به] را موجودات ذات حقایق و هویت[

خَلَـقَ  «،  ﴾31:بقـره ﴿»گـو هـستید   راسـت ] جانـشینی  بـه  بودنتـان  سزاوار ادعاي در [اگر دهید،
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 از ﴾4 و 3:الـرحمن ﴿»انسان را خلق کرد و به او تعلیم نطق و بیان فرمود          : االْءِنسانَ، علَّمه الْبیانَ  
و مِنْ آیاتِهِ خَلْقُ السماواتِ    «ضوع خاستگاه زبان اشاره دارند و آیۀ        دیدگاه برخی از مفسران به مو     

 و قـدرت  [هـاي نـشانه  از و:  ذلِک لَآیـاتٍ لِلْعـالِمینَ   و الْأَرضِ و اخْتِالف أَلْسِنَتِکُم و أَلْوانِکُم إِنَّ فی       
      شماسـت؛  هـاي رنـگ  و هـا زبـان  گونـاگونی  و اخـتالف  و و زمـین   هاآسمان آفرینش او] ربوبیت

  . با این موضوع مرتبط است﴾22:روم﴿»دانایان براي است هایینشانه] واقعیات [این در تردیدبی
  بـه ایـن آیـات اسـتناد     هاي تفسیري شیعی و اهل سنت دربـارة منـشأ زبـان           ن در مکتب  اسرمف

واضـع  «: نویـسد  مـی )قـرن هـشتم  (الفنوننفائس بن محمود آملـی در  محمدجمله از  . نداکرده
سـت   ا جمیع لغات آفریدگار است تعالی و تقدس و این مذهب شیخ ابوالحسن اشعري و اتباع او               

گویند حق تعـالی الفـاظ را   که ایشان می  بر آن  خوانند بنا ) توقیف(و این مذهب را مذهب توقیع     
ي معانی وضع کرد و بندگان را به وحی بر آن واقف گردانید و یا خـود اصـوات و            بیافرید و به ازا   

حروف را در جسمی از اجسام بیافرید تا آدمیان از او بشنیدند که واضـع ایـن الفـاظ را بـه ازاي           
این معانی وضع کرد یا علم ضروري در یکی از آدمیان یا بیشتر بیافرید تا ایشان بدانـستند کـه                 

  )لغت 1377دهخدا، (».درا از براي کدام معنی وضع کرواضع هر لفظی 
 بلکه هستی انـسان و   ،دانداین نوع دیدگاه عالوه بر این که مسألۀ زبان را در امر خلقت مؤثر می              

هـاي  این نظریه که در بحث. کندمطرح میناپذیر زمان و جدایی همدو امر   وجود و ظهور زبان را      
 ایـن .  دارد 1ددو بنالـ   طرفدارانی چون    ، مشهور است  »توقیف«  یا نظریه  »الهام«کالمی به نظریۀ    

  )3: 1377سیاسی، .(دانستدانشمند فرانسوي نیز کالم را الهام آسمانی می
  تقلید از طبیعت. 2 ـ 3

نظریۀ دیگري نیز دربارة خاستگاه زبان وجود دارد که زبان را تقلید از صداي اشیاء و موجـودات          
این نظر که . آواهاي طبیعی هستند ین نظریه، کلمات مولود تقلید از       در واقع بر اساس ا    . داندمی

 3سئابو.  منسوب است  2 به فیلسوف آلمانی، هردر    ،بیشتر در میان فیلسوفان طرفدار داشته است      
پوسـتان  زبـان سـرخ  (ها از جمله در زبان چینـوك    است که هنوز هم در برخی از زبان        معتقدنیز  

بـه تقلیـد از صـداهاي    ) زبـان مـردم افریقـاي جنـوبی    (اي بـانتو هو در برخی از لهجه ) آمریکایی

                                                             
1. Louis de Bonald (1754 – 1840). 
2. Johann Gottfreid von Herder (1744 – 1803). 
3. Franz Boas (1858 – 1942).  
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  )62: 1369، برگکالین.(سازندطبیعت کلمات جدید می
، یکـی   طبق نظر ابن جنی    «.این نظریه در میان فلسوفان قدیم عرب نیز طرفدارانی داشته است          

.  عربی بود  ۀاللغ گذار فقه ، بنیان )791 :ف(ه وارد این بحث شد، خلیل بن احمد       از اولین افرادي ک   
شود خلیل معتقد بود که تفاوت بین صداي ملخ و جیرجیـرك در کلمـات عربـی                   مثالً گفته می  

رَ   صـرَّ : اسـت   کنند، مـنعکس شـده      که به این دو جانور اشاره می       رصـایـن دیـدگاه دربـاره      .  و ص
از شناسان به افراط کـشیده شـد، بـه طـوري کـه بـراي هـر یـک                  آواها، بعدها از سوي ریشه      نام

موافـق  از معاصران عـرب     ) 25: 1391ویس،  . جی(».اي عربی، معانی ذاتی نسبت دادند     ه  صامت
    رافعـی  «. تـوان نـام بـرد   نیز مصطفی صادق الرافعی و علـی عبدالواحـد وافـی را مـی           این نظریه   

    رسـد ایـن کـه صـداهاي حیـوانی      ترین چیزي کـه درسـتی آن بـه گمـان مـی           نزدیک: گویدمی
چون صـداهاي آنهـا دور و بـر انـسان را پـر کـرده و               . بل تقلید در زبان انسان است     هاي قا نمونه

هایش با حیوانات براي ادامۀ حیات خـود او      مخصوصاً در ابتداي زندگی جمعی انسان و درگیري       
از ...  خـشم و درد و تـرس و   ]اعـم از [انـدازد و بـراي بیـان حـاالت خـود         اندیشی می را به چاره  

گویـد  مـی ... اما علـی عبدالواحـد   . کند و این آغاز اختراع زبان است      لید می ي حیوانات تق  صداها
. آمـوزد مـی  کـم زبـان را    کند و کـم   کودك در هنگام سخن گفتن از صداهاي طبیعی تقلید می         

کـم زبـان پیـشرفت کـرده        انـد و کـم    ها هـم در ابتـداي پیـدایش زبـان ایـن گونـه بـوده               انسان
  )55: 1379نیا، علی(».است

   وق و خرخـر  آواهـا از جملـه وق  وجود دارد که منـشأ زبـان را نـام   » 1بو ـ بو « ۀ نظری، بیندر این
هـاي آنهـا را در عـالم        هایی هستند که صورت آوایی آنها، مـصداق       اها در واقع واژه   وآنام. داندمی

 شرشـر آب و خرخـر       مـثالً (داللت این نوع الفاظ   ) 334: 1378ماهوتیان،  ( .نمایدواقع تداعی می  
    ینـدهاي  ابـرخالف فر ) 16: 1380نجفـی،  .(تـوان از نـوع داللـت تـصویري دانـست      را می ) خواب

زبانی اسـت، یعنـی منـشأ آن در خـارج از خـود زبـان واقـع                  آوا برون یند نام اسازي دیگر، فر  واژه
 ،شـناختی هاي معروف در فلـسفۀ نـشانه      در قرون وسطی یکی از مثال      )97: 1377فالک،  .(است

گـر رابطـۀ منطقـی    آواي عوعو بیان  ز جمله پارس سگ بود؛ از این نظر که مثالً واژة نام           آواها ا نام
  )27: 1380سن، دینه.(بین عمل پارس سگ و نشانۀ زبانی معرف آن است

این افراد معتقدنـد  . را دارد منتقدان جدي خود ،آواها بحث نام تقلید از طبیت خصوصاًۀاما نظری 
                                                             
1. Bow–Bow. 
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ان اسامی موجودات به کـار  داند که به عنواي از کلماتی می  مجموعه  زبان را صرفاً   ،که این نظریه  
آواهـا بـه عنـوان بخـشی از زبـان و نـه از         شناسان نیز به نام   زبان) 8: 1379یول،  .(شوندبرده می 

 تقلیـد  آواهایی که واقعـاً سور در این باب معتقد است که نام سو. کننددیدگاه منشأ زبان نگاه می    
 تقلید چون صرفاً نه تنها تعدادشان اندك است بلکه       ...)تاك، قدقد و    تیکمثل  (یک صدا هستند  

چنین زمانی که ایـن آواهـا وارد   هم . صداها هستند، انتخاب آنها تا حدي اختیاري است تقریبی  
آواها بخـشی   در واقع نام  . کنندشوند از تحول آوایی و ساختاري سایر واژگان تبعیت می         زبان می 

انگیـزه  دهند تا ماهیت کلی نشانۀ زبانی را که وجودش بی          خود را از دست می     از ویژگی ابتدایی  
 از دالیـل نقـد ایـن نظریـه ایـن مطلـب        دیگریکی) 101: 1378سوسور،  .( به دست آورند   ،است

  )177: 1379بلومفیلد، .(هاي مختلف با هم فرق دارندآواهاي زباناست که نام
 از فریادهاي هیجانی و یا صداهاي هـشداري حیوانـات   نیز زبان را مستخرج» 1پوه ـ پوه «نظریۀ 

 صـداهاي    و منتقدان ویژة خـود را دارد،       این نظریه که به نظریۀ ندایی نیز مشهور است        . داندمی
  . کندمعرفی می... مثل آه، اوه، آخ، اوخ و ... درد، خشم، لذت و  اولیۀ زبان را ناشی از احساس

ت تقلیـد از طبیعـت در بـاب    نیز از دیگر نظریا» سرود کار«یا مدل » 2یو ـ هه ـ یو  «هاي نظریه
زبـان از زمـانی آغـاز شـد کـه اولـین       « این نظریات بر این است که ۀتکی. ستگاه زبان هستند  خا

دورتیـه،  (».هـا، شـکار و گـردآوري پرداختنـد      کاري یکدیگر به کار سـاختن کلبـه       ها با هم  انسان
رهـا ماننـد اسـتفاده از الوارهـا در سـاختن، شـکار            چراکه الزمۀ انجام این نـوع کا      ) 373: 1389

 اعتقـاد  ریـه البتـه منتقـدان ایـن نظ   . ها هماهنگی گروهی بوده است مثل ماموت حیوانات بزرگ 
هـا و  گوي خاستگاه زبان انـسانی باشـد، چراکـه میمـون    تواند پاسخدارند که این فرضیه نیز نمی  

 نطـق  ةدهند، در صورتی که از نظـر قـو   میبرخی حیوانات دیگر نیز داد و فریادهاي گروهی سر      
  )9: 1379یول، .(اندپیشرفتی نکرده

کـه اولـین   نیـز   »4دینگ ـ دونـگ  «برجسته، براي نظریۀ شناس زبان، 3در این باره، ماکس مولر
جیـک  دونگ زنـگ کلیـسا و جیـک       دینگ( انسان را بازتولید صداهاي طبیعی     کلمات تلفظ شدة  

  )373: 1389دورتیه، (.ل استداند، اعتبار قائمی) پرندگان
                                                             
1. Pooh-Pooh. 
2. Yo-he-ho. 
3. Max Müller (1823 – 1900). 
4  . Ding-dong. 
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  داللت لفظی. 3 ـ 3
اي باشد که اگر انسان بداند متکلم، آن لفظ را      داللت لفظی عبارت است از آن که لفظ به گونه         «

در واقـع از دیـد   ) 63: 1384ظفـر،  م(».بیان کرده است، به معناي مراد شده از آن لفظ پی بـرد          
امـا در  .  در ذهن میان لفظ و معنا وجود دارد        منطقی دلیل داللت لفظ بر معنا پیوندي است که        

  .این میان، دربارة ذاتی بودن و یا قراردادي بودن این نوع داللت بحث مفصلی وجود دارد

  داللت ذاتی لفظ بر معنا. 1 ـ 3 ـ 3
در رسـالۀ  . اندیشۀ ذاتی بودن لفظ بر معنـا ریـشه در نظـرات برخـی از فیلـسوفان یونـانی دارد                

گـر  د و بیـان نـ کند که اسامی با ذات و طبیعـت اشـیاء رابطـه دار           بیان می  افالطون،  کراتیلوس
) مثُـل (ها را براي داللت بر ذوات و ماهیات      خردمندان نخست نام  «در واقع   . هستندماهیت آنها   
اند و سپس با رعایت تناسب و بـا توجـه بـه بهـره داشـتن محـسوسات از آن ذوات و         وضع کرده 

ها را در مورد اشیاء محسوس که در حکم سایه و نمود و نمایش آن         ، نام )مثل(ماهیات و حقایق    
این نظریه که به داللت طبعـی یـا ذاتـی           ) 113: 1376موحد،  (».اندحقایق و ذواتند به کار برده     

  )3.(لفظ بر معنا مشهور است امروزه نیز در میان متفکران و فیلسوفان طرفدارانی دارد
سط افراد مختلف ارائـه شـده اسـت    در باب این نظریه تو   در تمدن اسالمی نیز مباحث متعددي       

اد بـن      مـی «.  عباد بن سـلیمان صـمیري اسـت        ترین اندیشمند این نظریه،   بزرگ که گوینـد عبـ
سلیمان صمیري، یکی از متفکران معتزلی قرن دوم عقیده داشته است که رابطۀ طبیعـی میـان      

قائل به  » وضع الفاظ « شویم، باید در     لفظ و معنی، چندان مسلم است که اگر بخواهیم منکر آن          
در میـان متفکـران اسـالمی،    ) 316 ـ  315: 1385کـدکنی،  شفیعی(».شویم» ترجیح بالمرجح«

، ابوعلی فارسی و شاگردان ابن جنـی و  )فیلسوف عصر صفوي(خلیل بن احمد، سیبویه، میرداماد 
: 1383نیکوبخـت،  .(روندسیوطی از جمله طرفداران طبیعی بودن رابطۀ لفظ و معنا به شمار می         

119(  
طرفداران ذاتی بودن داللت لفظ بر معنی معتقدند که امکان ندارد لفظـی بـدون هـیچ تـرجیح                 

اي طبیعی با سابقۀ قبلـی میـان    تردید عالقه و نشانه    بی ؛ذاتی و طبعی بر معنایی اختصاص یابد      
گـذاري   سبب نـام   ،شود می در واقع الهاماتی که از شیء موسوم بر انسان وارد         . آن دو وجود دارد   

از جمله مـواردي کـه در       «) 116 :1376 تبار،جعفري.(گردد و صرف ارادة انسان کافی نیست      می
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ا ر» اذغـاغ «ان این نظریه معنی کلمـۀ  راند این است که از یکی از طرفداتاریخ بدان اشارت کرده   
اي در ی و درشـتی خشک: ـ که در فارسی به معنی سنگ است ـ پرسیدند و او پس از تأمل گفت 

  )316: 1385کدکنی، شفیعی(». به گمانم معنی آن سنگ است،کنماین واژه احساس می
چراکـه اگـر   . دانـد شناسی جدید آن را مـردود مـی       این نظریه منتقدان بسیاري دارد و علم زبان       

هـا واژگـان   رابطۀ لفظ و معنی صرفاً ذاتی و طبعی باشد، در ایـن صـورت بایـد در تمـامی زبـان        
. کسان باشند و هر شخص بدون نیاز به یادگیري بتواند زبان را درك کند و به آن سخن بگوید            ی

توانند اشیاء را تقلید کنند یا نشان دهنـد بـسیار محـدود و    در واقع حدودي که خود کلمات می 
فق ضـمنی اعـضاء   ازبان پدیدة اجتماعی است بنابراین کلمات در یک جامعه و با تو        . اندك است 

  )37 :1352 چایلد،.(وانند معنی داشته باشندتآن می
 مانند نقش طبیعی ساختار کلمـه و نظـام آوایـی آن در رسـانگی             ،البته نباید در برخی از موارد     

هـا در   یا بحث تذکیر و تأنیث برخی از واژگان و نـام          ) 315: 1385 کدکنی،شفیعی(مفهوم لغوي 
ه بگیـریم و صـرفاً رابطـۀ لفـظ و معنـی را        داللت ذاتی را نادیـد     ،هایی چون فرانسه و عربی    زبان

  .قراردادي بدانیم
  داللت قراردادي لفظ بر معنا .2 ـ 3 ـ 3

ها داللت قراردادي خاصی وجود دارد که در غالب موارد در هر زبانی براي نامیدن اشیاء و پدیده      
ه اشـیاء و    شناسان و بسیاري از متفکران معتقدنـد کـ         زبان اکثر. هاي دیگر متفاوت است   زبان با  

گذاري آنها دال به حساب     براي نام هاي زبانی   و عالئم و نشانه   بوده  هاي پیرامون ما مدلول     پدیده
 زبان از طریق وضع و قرارداد به وجود آمـده  ،بر اساس نظریۀ داللت قراردادي یا وضعی      . آیندمی

  . است
 اشاره کرد اما ارسطو در این     1توان به دیموکریت  از میان طرفداران این نظریه در یونان قدیم می        

این عقیده است که زبان زادة توافـق و قـرارداد اسـت و          او بر «. کنداي ارائه می  باره مباحث ویژه  
اي که با یک صورت زبانی مشخص دال بر مـدلولی خـاص اسـت، در زمـانی خـاص بـر                    هر واژه 

اي بـراي  اب واژهاساس توافق چند یا چندین نفر به وجود آمده است و عللـی کـه موجـب انتخـ          
شود کامالً اختیاري و شخصی است و ایـن علـل از یـک اجتمـاع بـه اجتمـاع       نامیدن چیزي می 

بـا خـود   »  فیل=ف، ي، ل «:  به نظر وي ارتباطی منطقی بین مجموعۀ الفاظ.کنددیگر فرق می 
                                                             
1. Democritus (460 – 370 BC). 
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  )25:  الف1383باقري، (».شود، وجود نداردآن حیوان که به این نام خوانده می
ابن سـینا  . تفکران اسالمی نیز ابوهاشم جبایی و ابن سینا از پیروان این نظریه هستند   م در میان 

حتی اگر وضع اصلی الفاظ را ضـروري و از جانـب پروردگـار بـدانیم،            « :معتقد است در این باب    
ــی ــه   ب ــردم در ب ــشارکت م ــت م ــان از جه ــه     گم ــد ب ــرارداد، بای ــع و ق ــن وض ــارگیري ای ک

 باور داشته باشیم؛ زیرا مخاطب فقـط هنگـامی سـخن مـتکلم را           بودن آن ) قراردادي(اصطالحی
: 1376تبار، جعفري(».پذیرد که از پیش میان آن دو، رابطۀ لفظ و معنا تذکر داده شده باشد          می

  .نیز بر این عقیده هستند) 4(اکثر عالمان علم منطق از جمله خواجه نصیرالدین طوسی) 115
 که به نظریۀ داللت قراردادي لفـظ      بوداي  فیلسوفان غربی گران و   از جمله پژوهش   1آدام اسمیت 

 نیز اکتسابی اصطالحی بودن زبان را مسألۀ بسیار روشـنی           2جرجی زیدان . شتبر معنا اعتقاد دا   
آموزد و به  می،یابد انسان زبان قومی را که در میان آن قوم پرورش می            از نظر او    چراکه ؛داندمی

زیدان، .(گفت به زبانی دیگر سخن می ،آمدومی دیگر به دنیا می    زند و اگر در ق    یآن زبان حرف م   
  )130 ـ 129: 1963

   تکاملۀنظری. 4 ـ 3
) جهت ایجاد آواهـا ( تکامل، با تکامل ساختار مغز انسان و نیز تکامل دریچۀ حلق   ۀبر اساس نظری  

تن و ینـد راه رفـ   ادر واقـع، همـان طـور کـه انـسان در فر            . امکان آفرینش زبان پدید آمده است     
نیـاز بـه   کند، با توجه به نظـام فطـري در جامعـه و     خوردن بر اساس نیاز غریزي خود رفتار می       

 خود را به حرکـت درآوده و اصـوات   از این جهت، زبانِ. گیرداز زبان بهره مینیز برقراري ارتباط  
  . گیردکند و به این شکل زبان شکل میو آواها را تولید می

ساختار خـاص مغـزي    یک قابیلت درونی انسان بر اساس    که زبان ه  یشاین اند بارها بر   چامسکی  
تـوان بـه    ه اثبات نمود که هرگـز نمـی       او در مباحثۀ معروف خود با پیاژ      . ستکید کرده ا  أ ت ،است

 چراکـه   ؛اي را تحمیل کرد که خصوصیات زبان انسان را داشته باشد          یک شامپانزه نظام ارتباطی   
رة چپ مغز است که مسئولیت ساختارهاي خاص زبان انـسان را  کشامپانزه فاقد آن قطعه از نیم     

   )154: 1381ریوز و دیگران، (.بر عهده دارد

                                                             
1. Adam Smith (1723 – 1790). 
2. Jurji Zaydan (1861 – 1914). 
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غریزة زبان در حکم یک شبکۀ عـصبی  «طبق این نظریه،  . رد نیز به این موضوع اعتقاد دا      1پینکر
ی این شبکۀ عـصب . خواندمی» 2ابزار کسب زبان«ضبط و ربطی در مغز است که چامسکی آن را           

ینـد سـیر تکامـل بـه قـصید         ادر فر . اسـت » 3شمولدستور زبان جهان  «به نحو ذاتی حاوي یک      
  رمزگذاري و رمزگشایی زبان، غریزة زبان و ابـزار کـسب زبـان نیـز دسـتخوش تحـول و تکامـل             

  )23: 1389جمعی، صاحب(».اندبوده
ـ            4مطالعات فیلیپ لیبرمن  م   1980در دهۀ     سان اندیـشمندِ   نشان داد کـه پیـدایش زبـان بـه ان

نظریـۀ او  . آیـد  جدید به حساب می ة بنابراین پیدایش زبان یک پدید     ؛گردد باز می  )5(اندیشمند
هـاي  اي دستگاه حنجره و تارهاي صـوتی در انـسان، میمـون و انـسان              بر اساس مطالعۀ مقایسه   

   )6(.شناختی بودهاي باستان دادهبا استفاده از ،اولیه
 قـرار دارد تـا باعـث امکـان     در انتهاي گلو در باال) زبان کوچک(لق حدر بین پستانداران، دریچۀ  

زمـان را  بسته شدن سوراخ حلق و رفع خطر خفگی در هنگام خـوردن و تـنفس بـه شـکل هـم              
زمان در وضـعیت بـاال   ادر و تنفس به شکل همم نوزادان، حلق براي خوردن شیر      در. آوردفراهم  

ایـن وضـعیت امکـان    . شـود کی به طرف پایین متمایل مـی قرار دارد اما به تدریج در دوران کود    
  )376: 1389دورتیه، (.تواند صحبت کندنماید و فرد میتلفظ آواها را فراهم می

غار  از جمجمۀ به دست آمده از     جدیديبا بازسازي   دربارة خاستگاه زبان،     لیبرمن   ۀاما این نظری  
 یـک جمجمـۀ     )7(هـا 6ین نـوع نئانـدرتال    که ا اعتبار خود را از دست داد؛ چرا      » 5سنت او   لشاپ«

   زي جمجمـۀ  مـراه تحقیقـات دیگـري در بـاب بازسـا      ایـن اکتـشاف بـه ه     .کامالً مدرن داشـتند   
  .هاي دورتر نسبت دادزبان را به دوره مسألۀ پیدایش ،هاي اولیهانسان

 اسـتفاده  شناسـی اننساهاي دیرینمطالعات آناتومی و فیزیولوژیک زبان، که از داده     در این بین،    
ی ختشـنا ها را نسبت به نظریـات دیگـر کـه فاقـد مـستندات باسـتان               ترین داده  دقیق ،ندکنمی

  . اندمطرح ساختهو پیدایش زبان  کمی دارند، در باب تکامل مغز انسان ةهستند یا از آنها بهر

                                                             
1. Steven Pinker (1954). 
2. Language acquisition device. 
3. Universal grammar. 
4. Philip Lieberman (1934 – 1966). 
5. La Chapelle-aux-Saints. 
6. Neandertal. 
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» نتـدریجی بـود   « بحـث    شناسـان برخـی از زبـان    امروزه بر اساس پیشرفت تحقیقـات علمـی،         
ــان را مطــرح ســاختپیــدایش ــده زب ــۀ . ان ــه از دو مرحل ــن نظری ــانپــیش«ای ــسان(»زب          هــاي ان

. تشکیل شـده اسـت    )  اندیشمند هاي اندیشمند انسان(گی زبان   ۀ پیچید و مرحل ) )8(قامتراست
مرحلـۀ  : ا متعلق به دو مرحله دانـست ر زبان انسانی ، م1970 در دهۀ 1در این باره، چارلز هاکت    

.  یعنی زمانی که انسان صداهایی ترکیبی از دو صداي اولیـه سـاخت            ، است 2یزشاول، مرحلۀ آم  
هاي کوتاه و محدودي نظیر احـساس خطـر و   این نوع اصوات مانند صداهاي حیوانات صرفاً پیام       

مرحلـۀ دوم مرحلـۀ   . دادافزایش میرا ها  حجم پیام  ،یافته صداهاي آمیزش  به شکلی که  بودند  ... 
د تـا  گیرنـ  قـرار مـی  يشـمار هاي بـی ست که صداهاي آمیزشی در ترکیب ا» 3دوگانگی الگویی «

  )259: 1379ریویر، (.حجم معانی نیز افزایش یابد
 هـاي اول، ظهـور زبـان  : حله تحول یافته اسـت ردر دو مانسان  نیز معتقد است که زبان       4نبیکرت

 ،ره و عالئـم ا و اشـ   ءاهاي کالمی یا ایمـ    اولیه و بدوي به عنوان زبان بیان نمادین، به شکل نشانه          
پیدایش زبان بـر اسـاس قـوانین    عبارت از الگوسازي از طریق اصوات یا اشارات جسمانی؛ و دوم   

  )26 ـ 25: 1389جمعی، صاحب(.زبانی ردستو
  وحدت زبان. 4

 یک زبان وجود داشت و جامعۀ بشري فقط بـه آن زبـان سـخن        ، در آغاز  ، اسطورة آفرینش  طبق
هاي دیگر از آن زبان پدیـد آمـد امـا    دچار تحول شد و زبانمادر  بانِ ز ،با گذشت زمان  . گفتمی

ـ    زبـان  ،هـاي مختلـف   فرهنـگ .  از بـین رفـت     خود زبان مـادر     یونـانی،   اگونی را ماننـد   هـاي گون
  . اندبه عنوان زبان نخستین  مطرح ساخته... آلمانی، سوئدي، فرانسوي و عربی، سانسکریت، 

، زبـان عبـري مطـرح        اولـین زبـان    )سـفر پیـدایش   (راتدر جهان مسیحیت بر اساس مطالب تو      
  رسـی بـه   نیز بـه دلیـل سـاختن بـرج بابـل بـراي دسـت       ها تنوع زباناز این نظر،   . است گردیده
برخی نیز زبان عربی را نخـستین       . شده است دانسته  به عنوان یک تنبیه از طرف خدا        ها  آسمان
ره به توقیفی بودن زبان عربـی آن را اولـین       ااز جمله احمد بن فارس با اش      . اندمعرفی کرده زبان  

ـ       برخـی  )55: 1379نیا،  علی.( توقیف  لغت العربِ  إنّ: داندزبان می  ان عربـی را بـه       نیـز واضـع زب
                                                             
1. Charles Francis Hockett (1916 – 2000). 
2. Blending.  
3. Duality of patterning. 
4. Derek Bickerton (1926). 
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 در حدیثی نیز روایت گردیده است کـه ابـوذر        )9.(دانندعنوان اولین زبان، یعرب بن قَحطان می      
ایـن  ) ص(پیـامبر  .  حضرت آدم نازل شده است  نام کتابی را پرسید که بر     ) ص(غفاري از پیامبر    

الـف، ب، ت، ث،  «:معرفـی نمودنـد و در مـورد محتـواي آن فرمودنـد     » کتاب المعجم«کتاب را   
...«).10(  
 خود مـشغول سـاخته اسـت و در طـول      ذهن بسیاري را به، نخستین مسألۀ زبانِ  دوران کهن از  

در ایـن مـورد    1هـرودوت . شده استجام  آزمایشاتی در این باب ان   هاي منقول تاریخ، در داستان  
  :کند میداستانی را نقل

. دانـستند ترین اقـوام بـشري مـی   ها قبل از سلطنت پسامتیک پادشاه ایشان، خود را قدیم   مصري
ترین ولی بعد معتقد شدند که اگرچه خودشان بر همۀ اقوام مقدمند ولی فریگیه قومی از قدیمی               

ترین نـژاد بودنـد،     وده بود معلوم کند چه قومی واقعاً بدوي       چون پسامتیک سعی نم   . نژادها بودند 
دو طفل را از نوع طبیعی برگزید و آنهـا را بـه      : براي اکتشاف این مطلب طریق ذیل را تدبیر کرد        

گاه خود پرورش دهد و به او امر اکید کرد که کـسی پـیش آنهـا حرفـی     چوانی سپرد تا در شبان  
گاه آنها ببـرد تـا از   گاهی بزهایی به اقامتدارد و گاه افتاده نگاهردواي نزند بلکه آن دو را در کلبه  

چوپان تا دو سـال بـر طبـق    .. .. شیرشان تغذیه کنند ولی از هر جهت نیز مواظب حال آنها باشد         
هـا  امر پادشاه رفتار کرد و در پایان مدت دو سال روزي که در اطاق را باز کرد و داخل شد، بچـه      

اي که ایـن اتفـاق   دفعهولا. »بکوس«:به طرف او دویده و صریحاً چنین گفتندهر دو با آغوش باز   
هـا رفـت مـشاهده     شبان التفاتی ننمود ولی بعد که قدري تأمل کرد و دوباره به دیدن بچه       ،افتاد

درنگ از چگونگی آگاه سـاخت    پس پادشاه را بی   . آورندکرد که آنها باز همان کلمه را به زبان می         
     ان کلمـه را تلفـظ    هـم دیـد کـه آنهـا همـ     طفال را به حضور آورد و خـود پـسامتیک  و به امر او ا    

داد تحقیق کنند که کلمۀ بکوس از چه زبـانی اسـت و معنـی آن چیـست و در            ردستو. کنندمی
ها دست از با این وصف مصري  . نتیجه خبر یافت که بکوس یک لغت فریگی و به معنی نان است            

  )135 ـ 134: 1362هرودوت، .(ت حتمی فریگیه را تصدیق کردنددعاوي خود برداشته و قدم
 م انجام داد کـه  1500چنین جیز چهارم، پادشاه اسکاتلند آزمایشی را در این باب در حدود       هم

: 1379یـول،   .(نتیجۀ آزمایش نشان داد کودکان به زبان عبري سخن گفتن را آغاز کرده بودنـد              
انـد،  هـا یافـت شـده   ه شکل منزوي و بدون تماس با انسانودکانی که در طول تاریخ ب  البته ک ) 7

                                                             
1. Herodotus (484 – 425 BC).n 
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هـاي  شـبیه زبـان  (چراکه آنها بدون زبان گفتـاري ؛  کنندهیچ یک از این حکایات را تصدیق نمی       
  .اندرشد کرده) انسانی

چنـین نقـل   . ییـد ایـن موضـوع اسـت    أ از پادشاهان تیموریان هندوسـتان در ت     ،شاهاکبرحکایت  
 در قـصري کـه از آگـره،    ،ده نوزاد را به همراه پرستارانی که الل بودنـد      شاه دواز اکبراند که   کرده

 م در 1705پدر کاترو یسوعی در سال     .  محصور کرد  ، کیلومتر فاصله داشت   سیپایتخت شهر او    
وقتی کودکان دوزاده ساله شدند، اکبرشاه آنها را به حـضور خـود خوانـد و         « :نویسداین باب می  

وقتی کودکان به حضور شاه ... ورد در قصر خود گرد آ   ،ها تبحر داشتند  کسانی را که در اواع زبان     
. کننـد  حضار در شگفت شدند از این که دیدند آنها به هیچ زبانی صـحبت نمـی     ۀ هم ،بار یافتند 

   کودکان از پرستاران خود یاد گرفته بودنـد کـه بـدون اسـتفاده از زبـان رفـع نیـاز کننـد؛ آنهـا             
 ».تندشـ دادادند، بیان مـی  کلمات را انجام می  ۀاز راه حرکات که وظیف    هاي خود را صرفاً     اندیشه

  )181: 1366مور، بلیک(
از نظـر علمـی بـه دنبـال     نیـز  شناسـان  زبـان توجه به مسألۀ وحدت زبان باعث شد تا برخـی از      

 و آنهـا را از ایـن منظـر      اشـند ب» زبـان مـادر   «هاي مختلف و رسیدن به      هایی میان زبان  شباهت
کـرد کـه ایـن     م منتـشر  1592 در سـال  را هایی از چهل زبـان نمونه 1مگیسر. کنندي  بندطبقه

گـر از  یکـی دی . رودسـی بـه شـمار مـی      انش زبـان  علم  جدیدِ عصر اولین گام اساسی در      مجموعه
 بـود کـه در اثـر    2 اسپانیولی به نام پانـدورو     فردي،   فعالیت نمود  هنظرانی که در این زمین    صاحب

قرن هجدهم نیـز انتـشار آثـاري    در . ان را به شکل تطبیقی بررسی کرد  خود بیش از هشتصد زب    
هـا   مطالعات تطبیقی زبان   گرد آلمانی ، جهان 4 اثر پاالس  3هاي دنیا واژگان تطبیقی زبان  چون  

شناسان امکان بازسـازي و  در نیمۀ اول قرن نوزدهم عمده تحقیقات زبان . را بسیار هموار ساخت   
در (و اروپـایی  هنـد : از جملـه . ها را فراهم نمـود زبان برخی از سلسلههاي مادریابی به زبان دست

  )11(.پولینزيـ  سپس اورالی، سامی، دراویدي، ماالیی) درجۀ اول
هـا  شناسان معتقد هستند که به دلیل تـراکم تغییـرات روي داده در تحـول زبـان              از زبان  برخی

هاي موجود و نیز مـستندات  ر اساس زبانولی با این وجود ب. ممکن استغیربازسازي زبان اولیه   
                                                             
1. Jérôme Megiser (vers 1555–1619). 
2. Lorenzo Hervás y Panduro (1735 – 1809). 
3. Sravnitel'nyye slovari vsekh yazykov i narechiy. 
4. Peter Simon Pallas (1741 – 1811). 
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هـا و ارتبـاط خـانوادگی آنهـا کـشف        زبان مادر بـسیاري از زبـان       ،شناسیتاریخی در حوزة زبان   
  )12.(ه شکل جدول زبانی منتشر شده استگردیده و ب

   نتیجه. 5
از دوران قدیم، دانشمندان ملل گوناگون در باب خاستگاه زبان نظریات متعـددي را بـر اسـاس                   

ها ادامه یافته است و نظریات      اگرچه بحث دربارة منشأ زبان سده     .  اندمستندات خود ارائه نموده   
اي است کـه    متعددي در این زمینه ارائه گردیده اما ماهیت نامحسوس و ناملموس زبان به گونه             

 هـاي اما با این وجود هر یک از تئـوري . توان هیچ یک از نظریات را به شکل قطعی پذیرفت       نمی
انـد و هـر کـدام    موجود در باب خاستگاه زبان دالیل و مـستندات ویـژة خـود را مطـرح نمـوده                 

  .هاي تاریخی و علمی خود را دارندپشتوانه
هایی که ذهـن بـشر در بـاب خاسـتگاه     اي به جهت پرسشهاي اسطورهدر اغلب ادیان و دیدگاه  

ه است؛ به شکلی کـه زبـان بـه    نموده، یک منشأ الهی براي آن در نظر گرفته شد  زبان مطرح می  
یعنی از ایـن منظـر، خداونـد پـس از     . اي الهی در اختیار انسان قرار داده شده استعنوان هدیه 

 نظریۀ دیگري نیز دربارة خاسـتگاه زبـان وجـود           .خلق انسان، سخن گفتن را به او آموخته است        
بر اساس این نظریه، کلمـات   در واقع   . دانددارد که زبان را تقلید از صداي اشیاء و موجودات می          

  . مولود تقلید از آواهاي طبیعی هستند
در واقع از دید منطقی دلیل داللـت لفـظ بـر    . شوددیدگاه دیگر بحث داللت لفظی را شامل می    

اما در این میان، دربارة ذاتی بـودن   . معنا پیوندي است که در ذهن میان لفظ و معنا وجود دارد           
دیدگاه دیگـر، بـا عنـوان     بر اساس   .  داللت بحث مفصلی وجود دارد     و یا قراردادي بودن این نوع     

امکـان  ) جهـت ایجـاد آواهـا   (نظریۀ تکامل، با تکامل ساختار مغز انسان و نیز تکامل دریچۀ حلق    
در واقع، همان طور که انسان در فرایند راه رفـتن و خـوردن بـر           . آفرینش زبان پدید آمده است    

ند، با توجه به نظام فطري در جامعه و نیاز به برقراري ارتباط   کاساس نیاز غریزي خود رفتار می     
  .گیردنیز از زبان بهره می
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  هاداشتادی
  .)804 ـ 731 :1390افالطون،  (:ك.ر. 1
 .)168 :1360کاسیرر، : (ك.ر. 2

 .)161 ـ 156 :1360، کاسیرر(و ) 219 :1357راسل، : (ك.ر. 3

 .)7: 1367، ینصیرالدین طوس(: ك.ر. 4

 دوران زنـدگی انـسان اندیـشمند را از زمـان انـسان      :)Homo sapiens(شمندیـ انسان اند. 5
انـسان اندیـشمند عـالوه بـر دقـت و      . داننـد قامت تا حدود سی و پنج هزار سال پیش می راست

شـناخته و از آن در کبـاب   برده، آتـش را مـی     ظرافتی که در ساختن ابزارهاي سنگی به کار می        
کـرده و  گاه غارها مـسکن داشـته، مردگـان را دفـن مـی     کرده، در پناهمیکردن گوشت استفاده   
ــوده ــذهب ب ــروه . داراي م ــه دو گ ــشمند را ب ــسان اندی ــشمندِ : ان ــدرتال و اندی ــشمند نئان  اندی

 )92: 1391زاده، ملک.(کنند تقسیم می)انسان امروزي(اندیشمند

  .(Lieberman, 1984) :ك.ر. 6
. گی، تقریباً آخرین نوع انسان پیش از انـسان عـصر مـا اسـت         از نظر دوران زند    :نئاندرتال. 7

ایـن  . کاسۀ سر و جمجمۀ انسان نئاندرتال متعلق به سـومین و چهـارمین دورة یخبنـدان اسـت      
آمدگی صورت و آوارة قوي و برجـستگی چانـه و   جمجمه برجستگی زیادي در باالي ابرو و پیش 

نمـوده و  هاي رنگـین اسـتفاده مـی   ئاندرتال از دانهانسان ن. مغزي به اندازة مغز انسان امروز دارد   
زاده، ملـک .(شناسان معتقدند که زبانی ـ بسیار مختصر ـ بـراي اداي مقـصود داشـته اسـت      زبان

1391 :93( 

قامت را حدود یک میلیـون   دوران زندگی انسان راست):Homo erctus(قامتراستانسان . 8
دهند، از دقت قامت نسبت مییی که به انسان راست    ساخت ابزارها . دانندسال پیش از میالد می    

ساخته و استفاده از آتـش    او براي خود پناهگاه می    . و ظرافتی بیشتر از ابزار ماهر برخوردار است       
  )91: 1391زاده، ملک.(دانسته استرا می
  .)24: 1372، جزایري( و )13: 1414، حسینی زبیدي(: ك.ر. 9
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 ).4 و 3: ]تابی[طباطبایی، (: ك.ر. 10

ریـوز  (و ) 34 ـ  24:  الف1383باقري، : (ك.ر» تاریخچۀ مطالعات زبانی«براي آگاهی از . 11
 .)129 ـ 121: 1381و دیگران، 

بـاقري،  : (ك.خـانوادة هنـد و اروپـایی ر     هـاي    زبان نموداربه عنوان مثال، براي مشاهدة      . 12
 ).31:  ب1383
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