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4 reasons to learn a new language 

 

12:00  

The language I’m speaking right now is on its way to becoming 

the world’s universal language, for better or for worse. Let’s 

face it, it’s the language of the internet, it’s the language of 

finance, it’s the language of air traffic control, of popular music, 

diplomacy — English is everywhere. 

 

خوب و بدش  شهیم لیتبد یداره به زبان جهان کنمیکه االن دارم به آن صحبت م یزبان

زبان کنترل  ه،یگذار هیزبان سرما نترنته،یکه، زبان ا میقبول کن نیایبا خداست. ب

همه جا  یسیانگل زبان … استهیمعروفه، زبان س یزبان آهنگ ها ه،یهوائ کیتراف

 .هست
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Now, Mandarin Chinese is spoken by more people, but more 

Chinese people are learning English than English speakers are 

learning Chinese. Last I heard, there are two dozen universities 

in China right now teaching all in English. English is taking over. 

 

داره، اما  یشتریب شورانیگو یسینسبت به زبان انگل نیماندر ینیزبان چ خُب،

که دارن  هیزبان هائ یسیاز انگل شتریب رنیگیم ادی یسیکه دارن زبان انگل ییهاینیچ

دانشگاه در  24که دارم، در حاال حاضر  یخبر نی. طبق آخررنیگ یم ادی ینیزبان چ

 ریداره فراگ یسی. انگلشهیم سیتدر یسیدروس به زبان انگل هیوجود داره که کل نیچ

 .شهیم

 

53:00  

 

And in addition to that, it’s been predicted that at the end of 

the century almost all of the languages that exist now — there 

are about 6،000 — will no longer be spoken. There will only be 

some hundreds left.And on top of that, it’s at the point where 

instant translation of live speech is not only possible, but it gets 

better every year. 

 



faridlingo.ir 

که در حال  ییتمام زبان ها باًیدر آخر قرن حاضر، تقر شده که ینیب شیپ ن،یبرا عالوه

نخواهند داشت. و فقط  یشوریگو گهید شه،یتا م 6000 باًیحاضر زنده هستن، که تقر

 یسخنران کی یترجمه فور نکه،یمونن. و از همه مهم تر ا یم یباق شونییچند صدتا

 .شهیزنده در آن زمان نه تنها ممکنه، بلکه هر سال بهتر هم م

 

17:01  

 

The reason I’m reciting those things to you is because I can tell 

that we’re getting to the point where a question is going to 

start being asked, which is: Why should we learn foreign 

languages — other than if English happens to be foreign to 

one? Why bother to learn another one when it’s getting to the 

pointwhere almost everybody in the world will be able to 

communicate in one? 

 

 نیکه ا میرسیم یبه نقطه ا میکه دار نهیا گمیبراتون م زهارویچ نیدارم ا نکهیا لیدل 

که  یسیبه جز انگل میریبگ ادی یارجخ یزبان ها دیمطرح بشه که: چرا با دیسؤال با

زبان  هیو  میکن تیزبان خارجه محسوب بشه چرا خودمون رو اذ یشخص یبرا دیشا

 نیکره زم یهمه انسانها باًیکه تقر میدیرس ییجا بهیوقت میریبگ ادی گهید یخارج

 زبان مراوده کنن؟ کیبا  توننیم
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I think there are a lot of reasons, but I first want to address the 

one that you’re probably most likely to have heard of, because 

actually it’s more dangerous than you might think. And that is 

the idea that a language channels your thoughts, that the 

vocabulary and the grammar of different languages gives 

everybody a different kind of acid trip, so to speak. That is a 

marvelously enticing idea, but it’s kind of fraught. 

 

که به  یبپردازم به مورد خوامیاز اون م شیوجود داره، اما پ یادیز لیمن دال بنظر

 دیکن یکه فکرشو م یمورد از اون نیچون ا د،یدیقبالً دربارش شن دایاحتمال ز

واژگان  نکهیو ا کنه،یم تیزبان افکار شمارو هدا کیکه  نهیخطرناکتره. و اون اعتقاد به ا

 ینجوریبشه ا دیشا دهیم جهیسرگ یبه هرکس ییجورا هیفمختل یو دستور زبان زبان ها

 .کم نگران کنندست هی یاغواکنندست، ول یلیخ دهیا نیگفتش. ا

 

13:02  

 

So it’s not that it’s untrue completely. So for example, in French 

and Spanish the word for table is, for some reason, marked as 

feminine. So, “la table,” “la mesa,” you just have to deal with it. 

It has been shown that if you are a speaker of one of those 
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languages and you happen to be asked how you would imagine 

a table talking, then much more often than could possibly be an 

accident, a French or a Spanish speaker says that the table 

would talk with a high and feminine voice. So if you’re French 

or Spanish, to you, a table is kind of a girl, as opposed to if you 

are an English speaker. 

 

کلمه  ییایو اسپان یمثالً در فرانسو یعنیکامالً اشتباهه.  دهیا نیکه ا ستین نیمسئله ا 

کنار  ”la mesa“ و ”la table“ با کلمات دیمؤنثه. پس با یلیبه دل زیمربوط به واژه م

 یوقت هیزبان ها باشد و اگر  نیاز ا یکی شوریکه اگر شما گو دنی. شواهد نشود منیایب

 هیکه اکثر مواقع ممکنه  دیکنیروتصور م زیم هیصحبت کردن  رازتون بپرسن چطو

با تُن باال و زنانه صحبت  زیکه م گهیم ییایاسپان ای یفرانسو شوریگو هیاتفاق باشه 

مثل دختر  ییجورا هیبراتون  زیم دیباش ییایاسپان ای یاگر شما فرانسو یعی. کنهیم

 .دیزبان باش یسیانگل کی نکهیدرست برعکس ا مونه،یم

 

57:02  

 

It’s hard not to love data like that, and many people will tell you 

that that means that there’s a worldview that you have if you 

speak one of those languages. But you have to watch out, 

because imagine if somebody put us under the microscope, the 

us being those of us who speak English natively. What is the 

worldview from English? 
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همه  یکه معن گنیاز آدما بهتون م یلینشد، و خ یاطالعات نیعاشق چن شهیواقعاً نم 

 ی. ولدیدار یخاص ینیجهان ب دیکنیم تیزبان ها صح نیاز ا یکیکه اگر به  نهیا نایا

منظورم اون  کروسکوپ،یم ریاگر مارو بذارن ز دیحواستون باشه، چون تصور کن دیبا

 ؟هیچه شکل یسی. جهان از چشم زبان انگلمونهیمادرزبان  یسیدسته از ماست که انگل

 

18:03  

 

So for example, let’s take an English speaker. Up on the screen, 

that is Bono. He speaks English. I presume he has a worldview. 

Now, that is Donald Trump. In his way, he speaks English as 

well. 

 

اسمش  ش،یپرده نما ین باال رو. اودیریزبان رو در نظر بگ یسیانگل هیمثال  یخوب برا 

خودشو داره. خوب، اون هم  هینی. بنظر من جهان بکنهیصحبت م یسیباناست. انگل

 .کنهیصحبت م یسیمخصوصش، انگل وهیدونالد ترامپه. اون هم به ش

 

35:03  

 

(Laughter) – حضار یخنده  
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And here is Ms. Kardashian, and she is an English speaker, too. 

So here are three speakers of the English language. What 

worldview do those three people have in common? What 

worldview is shaped through the English language that unites 

them? It’s a highly fraught concept. And so gradual consensus is 

becoming that language can shape thought, but it tends to be 

in rather darling, obscure psychological flutters. It’s not a 

matter of giving you a different pair of glasses on the world. 

 

سه  نجای. خوب اکنهیصحبت م یسیکه اون هم انگل م،یدار رو انیخانم کارداش نجامیا 

 یناش هینیکدوم جهان ب ه؟یسه نفر چ نیمشترک ا هینی. جهان بمیزبان رو دار یسیانگل

. هیکننده ا جیسه نفره؟ واقعاً مفعوم گشترده و گ نیا وستنیعامل بهم پ یسیاز انگل

امر  نیافکار ما رو شکل بده، اما ا تونهیکه زبان م نهیا هکه وجود دار یخوب اتفاق نظر

 ایاز دن یکامالً متفاوت دگاهیکه د ستین ینجوریشه. ا یم یمنجر به اختالالت مبهم روان

 .به شما بده

 

14:04  
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Now, if that’s the case, then why learn languages? If it isn’t 

going to change the way you think, what would the other 

reasons be? There are some. One of them is that if you want to 

imbibe a culture, if you want to drink it in, if you want to 

become part of it, then whether or not the language channels 

the culture — and that seems doubtful — if you want to imbibe 

the culture, you have to control to some degree the language 

that the culture happens to be conducted in. There’s no other 

way. 

 

اگر قرار نباشه طرز فکر  م؟یریبگ ادیداره که زبان  یباشه، چه لزوم ینجوریخوب، اگه ا 

 نهیا لیدل کیه. وجود دار لیباشه؟چند دل تونهیم یچ گشید لیشمارو عوض کنه، دل

 دیاگر بخواه د،یاون رو هضم کن دیاگر بخواه دیریرو بپذ یفرهنگ دیکه اگر بخواه

و  کنه،یزبانه که شما رو به اون فرهنگ وصل م نیا اهنا خو د،خواهیاز اون باش یبخش

که در اون  یزبان یتا حد دیبا د،یریرو بپذ یفرهنگ دیاگر بخوا اد،یبنظر نم یقطع

 .ستین یا گهی. راه ددیهست را تحت کنترل داشته باش جیفرهنگ را

 

49:04  

 

There’s an interesting illustration of this. I have to go slightly 

obscure, but really you should seek it out.There’s a movie by 

the Canadian film director Denys Arcand — read out in English 

on the page, “Dennis Ar-cand,” if you want to look him up. He 
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did a film called “Jesus of Montreal.” And many of the 

characters are vibrant, funny, passionate, interesting French-

Canadian, French-speaking women.There’s one scene closest to 

the end, where they have to take a friend to an Anglophone 

hospital. In the hospital, they have to speak English. Now, they 

speak English but it’s not their native language,they’d rather 

not speak English. And they speak it more slowly, they have 

accents, they’re not idiomatic. Suddenly these characters that 

you’ve fallen in love with become husks of themselves, they’re 

shadows of themselves. 

 

گنگ حرف بزنم و شما خودتون  کمی دیموضوع است. من با نیدر مورد ا یجالب حیتوض 

آرکاند  زیم دنبه اس ییکارگردانه کانادا هیهست که  یلمیف هی. دیبه دنبال هدفم بگرد

اسم  دیکاند رو جستجو کن -آر سیدن دیبا دیدنبال اسمش بگرد نیساخته.. اما اگر بخوا

پر جنب و جوش،  لمیف یها تیبود و اکثر شخص ”ترآلمون حیمس” که ساخته  یلمیف

از  یکیزبان بودند.  یبودند. و زنان فرانسو یفرانسو-ییبامزه، پرشور، و جذاب کانادا

آنگلوفون ببرن  مارستانیاز دوستانشون رو به ب یکی دیکه آنها با لمیاخر ف یصحنه ها

کنند اما  یصحبت م یسینگلکردند االنم اونها ا یصحبت م یسیانگل دیبا مارستانیدر ب

 یسیآروم انگل یلیحرف نزنند خ یسیکه انگل دهندیم حی. و ترجستیاونها ن یزبان بوم

 ییها تیشخص نی. ناگهان اکنندیاده نملهجه دارند، از اصطالحات استف زنندیحرف م

خودشون  یها هیشوند، آنها سا یم لیبه پوسته خودشون تبد دیکه شما عاشقشون شد

 .هستند
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To go into a culture and to only ever process people through 

that kind of skrim curtain is to never truly get the culture. And 

so to the extent that hundreds of languages will be left, one 

reason to learn themis because they are tickets to being able to 

participate in the culture of the people who speak them,just by 

virtue of the fact that it is their code. So that’s one reason. 

 

آنها تنها  یدرون هیال قیپردازش مردم از طر یفرهنگ و فقط برا کیبه  افتنیراه  یبرا 

 یکه صدها زبان باق ییتا جا نیراو بناب یریاست که فرهنگ را به طور کامل نپذ نیراه ا

هستند که  ییطهایاست که آنها بل نیزبانها ا نیا یریادگی یبرا لیدل کیمانند،  یم

کنند وارد  یکه به آن زبان صحبت م یکه در فرهنگ مردم دکنن یانسان را قادر م

 .است لیدل کی نیاست. پس ا نیکه اسم شب آنها هم تیواقع نیبشوند، فقط با قبول ا

 

03:06  

 

Second reason: it’s been shown that if you speak two 

languages, dementia is less likely to set in, and that you are 

probably a better multitasker. And these are factors that set in 

early, and so that ought to give you some sense of when to give 
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junior or juniorette lessons in another language. Bilingualism is 

healthy. 

 

احتمال  د،یدهد که اگر شما به دو زبان صحبت کن یشواهد نشان م لیدل نیدوم 

( ی)وجه یآدم چندبعد کیبه زوال عقل کمتر خواهد بود، و احتماال شما  یگرفتار

به  دیبا نیهستند که در اول آورده شده، پس ا ییفاکتورها نهایشد. و ا دیخواه یبهتر

را آموخت. دوزبانه  یگریبه بچه ها زبان د دیبا یرا بدهد که چه زمان یدرک کیشما 

 .بودن سالمت را به همراه دارد

 

26:06  

 

And then, third — languages are just an awful lot of fun. Much 

more fun than we’re often told. So for example, Arabic: 

“kataba,” he wrote, “yaktubu,” he writes, she writes. “Uktub,” 

write, in the imperative.What do those things have in common? 

All those things have in common the consonants sitting in the 

middle like pillars. They stay still, and the vowels dance around 

the consonants. Who wouldn’t want to roll that around in their 

mouths? You can get that from Hebrew, you can get that from 

Ethiopia’s main language, Amharic. That’s fun. 
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آنچه  از شتریب یلی. خزندیانگ جانیجذاب و ه یلیزبانها خ.. …لیدل نیو سپس، سوم 

پسر(  ایاو )دختر  کتب؛،یاو نوشت، ؛ ی: ؛کتب؛ به معنایمثال، عرب یبه ما گفته شده. برا

دارند؟ تمام  یمشترک زیچه چ نهای. همه ایدر حالت امر سی. ؛اکتب؛، بنوسدینو یم

 یکه در وسط مانند ستون نشسته اند. آنها ب ییصدا یبمشترک هستند درحروف  نهایا

دوست نداره  یرقصند. ک یصدا م یحرکت قرار گرفته اند. و حروف صدادار دور حروف ب

شما در زبان  د،ینیب یرا م نیهم هم یکلمات در دهانش بچرخد؟ شما در عبر نیکه ا

 !. جالبهدینیب یرفتار را م نیهم ا ،یها، امهر یوپیات یاصل

 

06:07  

 

Or languages have different word orders. Learning how to 

speak with different word order is like driving on the different 

side of a street if you go to certain country, or the feeling that 

you get when you put Witch Hazel around your eyes and you 

feel the tingle. A language can do that to you. 

 

 یمختلف، قواعد متفاوت دارند. آموختن چگونه حرف زدن با با دستور زبانها یزبانها ای

کشورها است. انگار که شما فندق  یدر خط مخالف در بعض یمتفاوت، مانند رانندگ

زبان ممکن  کی. دیکه پف نکند و احساس سوزش دار دیچشمتون گذاشت یرو ییجادو

 .اوردیبال را سر شما ب نیاست ا
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So for example, “The Cat in the Hat Comes Back,” a book that 

I’m sure we all often return to, like “Moby Dick.” One phrase in 

it is, “Do you know where I found him? Do you know where he 

was? He was eating cake in the tub, Yes he was!” Fine. Now, if 

you learn that in Mandarin Chinese, then you have to master, 

“You can know, I did where him find? He was tub inside gorging 

cake, No mistake gorging chewing!” That just feels good. 

Imagine being able to do that for years and years at a time. 

 

اغلب ما با آن آشنا  نمیاست که مطم یکتاب« گردد، یکاله بر م گربه در»مثال،  یبرا

تونم  یکجا م یدون ی؛م نست،یکتاب ا نیعبارت در ا کی. کید یمثل موب م،یهست

خورد، بله، اونجا بود!؛  یم کیاون کجا بود؟ او داشت در حمام ک یدون یکنم؟ م داشیپ

 د،یهست یعال یلیشما خ د،یریگب ادی ینیرا به زبان چ نیحاال اگر شما همخوب، اریبس

در  یپر از مخلفات جا داشت، اشتباه کیبود که درون ک یاو حمام د،یتون ی؛حاال شما م

 یکار را ط نیا ی. تصورکن که بتونهیحس خوب یلیخ” مخلفات! دنیجو ست،یکار ن

 .یسالها و سالها همزمان انجام بده

 

56:07  
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Or, have you ever learned any Cambodian? Me either, but if I 

did, I would get to roll around in my mouth not some baker’s 

dozen of vowels like English has, but a good 30 different vowels 

scooching and oozing around in the Cambodian mouth like bees 

in a hive. That is what a language can get you. 

 

گرفته بودم،  ادیاما اگر من  نطور،یمنم هم ن؟یگرفته ا ادی یتا بحال زبان کامبوج ایآ ا،ی 

از حروف صدا دار را مثل  ییها نیچرخاندم نه دوج یزبانم را در دهان م ستیبا یمن م

 کیوب در دهان حرف صدادار دار متفاوت و خ 30هست، اما  یسیآنچه در انگل

 کیاست آنچه  نیکنند، مثل زنبور ها در کندو. ا یشوند و تراوش م یخلق م یکامبوج

 .تواند به شما بدهد یزبان م

 

22:08  

 

And more to the point, we live in an era when it’s never been 

easier to teach yourself another language. It used to be that 

you had to go to a classroom, and there would be some diligent 

teacher –some genius teacher in there — but that person was 

only in there at certain times and you had to go then, and then 

was not most times. You had to go to class. If you didn’t have 

that, you had something called a record. I cut my teeth on 

those. There was only so much data on a record, or a cassette, 
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or even that antique object known as a CD. Other than that you 

had books that didn’t work, that’s just the way it was. 

 

 یریبه اندازه االن فراگ چگاهیکه ه میکن یم یزندگ یما در دوره ا گر،ینکته د و

و با  ن،یرفت یبه کالس درس م ستیبا یآسان نبوده. قبال شما م گانهیخودخوان زبان ب

 آن اما.. …نابغه آنجا یها معلم با …… دیزد یسر و کله م ریسخت گ یمعلم ها

 یبه آنجا م ستیبا یدر همان زمان م وآنجا بود  یساعات به خصوص کی فقط شخص

 نصورت،یا ری. در غیرفت یبه کالس م دیاوقات هم در دسترس نبود. تو با شتریو ب ،یرفت

علت از دست  نی. من دندانم را به همیکرد یم نوار صفحه استفاده کی کیاز  دیبا

آن  یرو اینوار کاست بود،  ایصفحه  یرو یاطالعات یاز بانک ها یعیدادم. حجم وس

 دهیفا نهایاما ا دیاز آن، شما کتاب داشت ری. به غید یبه نام س یناب و عال لهیوس

 .بود یمینداشت، آن روشها قد
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Today you can lay down — lie on your living room floor, sipping 

bourbon, and teach yourself any language that you want to 

with wonderful sets such as Rosetta Stone. I highly recommend 

the lesser known Glossika as well. You can do it any time, 

therefore you can do it more and better. You can give yourself 

your morning pleasures in various languages. I take some 

“Dilbert” in various languages every single morning; it can 
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increase your skills. Couldn’t have done it 20 years ago when 

the idea of having any language you wanted in your pocket, 

coming from your phone, would have sounded like science 

fiction to very sophisticated people. 

 

آرام بوربن  ،یدراز بکش منیاتاق نش نیزم یرو.. …یلم بده یتوان یامروزه تو م 

از  یآموزش یها مجموعه بایبه خودت آموزش ده یخواه یرا که م یو زبان ،یبنوش

 زیدارد را ن یرا که شهرت کمتر کایگلوس یمجموعه آموزش ایروزتا استون. من قو لیقب

 یشما م نی. بنابرادیریبگ ادیزبان  دیبخواههر وقت  دیتوان یکنم. شما م یم هیتوص

مختلف به روز خودتان  یبا زبانها دیتوان ی. شما مدیکن نیتمر شتریبهتر و ب دیتوان

مختلف را با  یاز زبانها ”لبرتید“. من هر روز صبح مجموعه دیاوریرا ارمغان ب یشاد

 ستیکار را ب نی. ادبده شیشما را افزا ییتواند مهارت ها و توانا یبرم. آن م یخودم م

 بیمختلف را را در ج یکه آموختن زبانها نیا دهیشد انجام داد. ا ینم شیسال پ

 یلیخ یلیتخ یعلم یمراهت، مانند داستانهاتلفن ه قی. از طریخودت داشته باش

 .دیرس یبه نظر م دهیچیپ
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So I highly recommend that you teach yourself languages other 

than the one that I’m speaking,because there’s never been a 

better time to do it. It’s an awful lot of fun. It won’t change 

your mind, but it will most certainly blow your mind. 
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از آنچه من االن مشغول صحبت  ریبه غ یکنم زبان یم هیشدت توص من به نیبنابرا 

 یبهتر از آالن برا یزمان چیه رایز د،یریبگ ادیکردن آن هستم را به صورت خودخوان 

نخواهد  رییمختلف افکار شما را تغ یو جالبه. زبانها زیانگ جانیه یلی. خستین یریادگی

 .گذارد یم ریتاث اریبس اشک بر افکار شم یداد، اما ب
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Thank you very much. 

 

 ممنونم یلیخ
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(Applause) 

 

 (انیتماشاچ قی)تشو


