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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
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