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ی به نام جیمز رمنتر برای مدتی شناسزبان  1970  یه در ده

وی که   در اوکالهاما نقل مکان کرد.  خانم سالمندی  یهبه خان

زبان  گویشوران  واپسین  از  یکی  داشت  نام  دین  تامپسون  نورا 

و    1984در سال  بود.   )لنی لناپ(  ویردلزبان  های  اونامی از گویش 

خود را روی  نام  که    زبان بومیان امریکا  ، اینبا مرگ نورا تامپسون

نیویورک    پنسیلوانیا،های  ایالت   سراسر و  و    گذاشتندنیوجرسی 

کردند خاموش  امضا    رابا ویلیام پن    1683پیمان صلح معروف  

 .شد

سد است   ،اخیر  یه درچند  شده  منقرض  زبان   .هزاران 

زبان که    رزرو معتقد است   دانشگاه کیس وستون   دانی ازاقتصاد



از    در جوامع  کمتر  معرض    احتمالا   نفر،  35000با جمعیت  در 

 . استخطر  

کلینگینگ  ناپدید   معنی به  حرف  این  گویدمی  سمیتادیوید 

 نیست. آنهاشدن 

گفته  می »  وی   یبه  میانگین  فکر  این   ماری آهای  دادهکنم 

 « است.

درصد از کل   95زبان در جهان وجود دارد که    7000  تقریباا

نیمی    .کنندمی   زبان از این تعداد صحبت   300جمعیت جهان به  

 .کنندزبان بزرگ از این تعداد صحبت می   16به  از جمعیت جهان  

 40حدود    ،خطردر معرض  های  زبان   یپروژه  هایمطابق داده  

 .قرار دارند تهدید  درمعرض جهانهای درصد از زبان 

دانشمندان هنوز در بسیاری ،  مثالابه شرایط بستگی دارد.   این

 که کامالا   شوندمی رو  با قبایلی روبه  مازون،آهمچون  ها  از سرزمین 

 .کنندمی   صحبت  خودبومی  های  به زبان   و  جهان   یبقیهجدا از  

 آنها  زبان   رسد،می   به صدها نفر  آنها  تعداد   باوجوداینکه  وی افزود 



 در صورت ارتباط با دنیای خارج از خود در معرض خطر قرار تنها  

 برای تغییر وجود ندارد.  چندانیفشار   تماس بدون این گیرد.می

جمعیت    اروپا بخش   دراندکی    اانسبتهنوز  از  گویشور    هایی 

  – بدون فهم متقابل    –  عامیانهلتین    یهریش  با  اقلیتهای  زبان

د  والون و پیکارهای  توان به زبانمی آن    هاینمونه  جملهاز  .هستند

فرانسه و بلژیک دارند.   هایی ازاشاره کرد که گویشورانی در بخش 

 هستند  کمی  یعده،  در بریتانیاحتی    گویدمی  اسمیتکیلیگینگ 

از بین هرگز  نیز    یو ولز  کنندصحبت می   کورنیشهای  که به زبان

 .نرفت

آن   با   نیز  از جهان  اییگانه دیدگاه    از بین برودهرگاه زبانی  اما  

 . روداز دست می 

 .غیرممکن است   تقریبااآن    احیایدر صورت مرگ یک زبان  

 .استاستثنعبری یک مورد 

با   زباناین    گفتار  ،دوران امپراتوری روم باستانزمانی طی  در   

شدساله  4000  قدمت متوقف    – دعا  زبان    عنوانبهتنهاو    اش 



داشت )احتمالا مسیح   وجود  –نوشتاری و نه گفتاری از آن زمان  

گیری  با شکل اما    .کرد(در سرزمین خود به زبان آرامی صحبت می

که   فکر کردندبرخی    ،نوزدهم  ی ه در اواخر سدجنبش صهیونیسم  

است  وابسته    خود داشتن زبان خاص    تنها به  ملت یهود موفقیت  

بنابراین شخصی به رای این کار بود.  منطقی ب  یهو عبری گزین

   کرد.  ابداعیهودا زبان عبری نو را  نام الیزر بن 

 مد،آ به دنیا    یهوداصهیون بن بن پسرش    1882  زمانی که در سال

را از  او ها گفتند و سال وی و همسرش با او فقط به عبری سخن

 ه واژ  ساخت به  در این میان،  داشتند و    برحذرها  شنیدن سایر زبان 

 قواعد نحوی پرداختند. و 

 ،سال  1800کسی تبدیل شد که طی    نخستینصهیون به  بن

از  نیز  ها  سایر خانواده  .آموختمی   مادریزبان    عنوان به را  عبری  

سیس أعبری و ت  فرهنگ لغت  خلقیهودا به  بن  .پیروی کردند  آنها

عبری زبان  کردنیز    فرهنگستان   یهایه واژ  ابداعبه  و    کمک 

 وجود نداشت.  کالسیک کتاب مقدس عبری  در پرداخت که



گاهی   روش  می این   عبری   یواژه فرهنگستان    داد:جواب 

maschev    برای گاهی   «کامپیوتر »را  چنین   نیز  برگزید.اما 

 . است  televiztiaعبری معادل »تلویزیون«  ی: واژه نبود

دارای   عبری  زبان  گویشور  9امروزه  نخستو    میلیون   زبان 

غنی   یاین زبان از ادبیات  .میلیون نفر در اسراییل است   8تقریباا  

جایزه نوبل    ی، برندهشمویل یوسف  ازجمله ادبیاتبرخوردار است  

 .  ادبیات

تالش برای   ازجمله  میز نبودآموفقیت  چندانهای دیگر  تالش 

گالیک  آباز ایرلند  عنوان بهفرینی  گفتاری  عمدتاا چه  اگر،  زبان 

  یهکه کلیدرحالی   ای رواج دارد.زبان دوم در میان عده   عنوانبه

عبری    امور  زبان  به  اسرائیل  می دولتی  دولت  هن  شودانجام  وز 

  ی همه  تقریبااو    گویدسخن میزبان انگلیسی    ابد  جمهوری ایرلن

 است.  نگلیسی به ا عظیم ایرلند ثار ادبی آ

دولت  اکثریتبه  ها  گاهی  مقابل  در  اقلیت  زبان   حفظ 

  ی هزبان فرانسه نمون   دولت کبک در حفظ  هایتالش   . پردازندمی

 است.   این تالش خوبی از 



برای  اکلینگینگ  ضرورتی  کند  نمی  گمان  چنین سمیت 

مادام  تیمداخال باشد.  داشته  نسل  وجود  را زبانها  که  هم    ی  به 

  مردم   اگرچه اکثر  مثالا  .نیستآن    متوجهتهدیدی    کنندمنتقل می

انگلیسی  هلند گویشوران هلندی ،  کنندمی  صحبت  نیز  به زبان 

 کنند. احساس نمی خودرا خطری برای زبان  آن

عقیده   شناسزبان   ،نهوموف   کوکوسالی  شیکاگو  دانشگاه  در 

  جهان مشترک  یا زبان    –  زبان میانجیمثابه  انگلیسی به  دارد ظهور

در بسیاری    .یدآبه شمار نمی ها  تهدید بزرگی برای سایر زبان   –

در برخی مانند   گویندمی  سخن آن    تنها نخبگان به  ، از نقاط جهان

اینکه    چین، بازار احتمال  که    توریستی   در  بیابید  را   بهکسی 

از کند  می  انگلیسی صحبت  ا  وندر  بیش   ی به گفته  . ستدولت 

 بزرگیبخش  و  نیست    شکلییک پذیرش زبان انگلیسی امر  وی،  

   .بینندنمی  تغییر رایضرورتی ب مردم از 

 مثالا  .گذارندمی  به جای   مرده اغلب از خود ردی های  زبان اما  

امریکا    یهبر پهنرد خود را  ر برای همیشه  یودل زبان   جغرافیای 



 اییهنام   همگی   هایو ویک، شناندو و ا یمنهتن، پاسا  .است   گذاشته

 هستند.   به زبان دلویر

 جابه از زبان او    دین   از مرگ نورا تامپسون بعد   تنها چیزی که

شده ضبط  صداهای  فرهنگ    رمنترتوسط    مانده  یک    شامل و 

است   12000 نورا   د،ادوار   ، برادرش  .واژه  که  بود  کسی    تنها 

اومی با  کند.  توانست  سایر    صحبت  اگر  به ویری دلحتی  ها 

  برای آن   یبازگشتراه    کردندمی   اظهار تمایلیادگیری این زبان  

از   طوربهبایستی  می  آنها   .شتنداوجود   ه دزبان استفاآن    مرتب 

 . ساختندبدل می شان  خشی اززندگی ه برا بآن  ند و ردکمی

مانند   افزاید می موفونه    اقتصاددانانی  میان  تفاوت 

این است که   انی همچون خود اوشناسزبان اسمیت و  کلینگینگ 

داده   هااقتصاددان   ینظریه مبنای  اما  آهای  بر  است  ماری 

 ببینندتا  کنند  می   بررسی   را  یک زبان»قدرت بقا«ی  ان  شناسزبان

 یا نه.  شودمی و از نسلی به نسل دیگر منتقل ماندمی  زنده آیا

برای همیشه خاموش    دلویر زبان    ، دین  با مرگ نورا تامپسون

درگذشت کسی را برای    2002ادوارد که در سال    ش، برادر  .شد



نداشت هم زبان  این  به  بازماند.صحبتی  واپسین    . بود  هاو 

Wekwihéle  .* 

 معنی »رفته«.زبان دلویر بهای به ژه وا *


