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 !! سیاست زبانی و زبان سیایس؟   و هویت میل  زبان 

 :  داکتر نرصالدین شاه پیکارپژوهش و نگارش 

 

 ۲۰۲۲سپتمتر  ۱۴

 
ازه تاری    خ فرهنگ و دانش انسا: مقدمه   ، بر ریس زبان همواره ندر شیر

به مثابه موضویع مهم مورد توجه بوده است. بنا بر این، در طول دوران  
 های گونانگون جنبه های ساختاری و معناپی 

ن   های پیاپی و در رسزمیر
ن  است.    زبان مورد برریس قرار گرفته نیر  

از  زبان    برریسدر دوران کنوپن
ش یافته و در   دیدگا های نظری و کاربردی گوناگون بیش از پیش گسیر

ثر بوده  نتیجه به نوبه خود در عمق بخشیدن  به دانش انساپن  بس مو  
ش نظریات و پژوهش های اندیشه گران  و    است.   ن گسیر   و نیر

ی
با این حال، بدون تردید اشناپی با چگونگ

رسان یم باشد.    زبان شناسان دوران های گذشده  در باره زبان به ژرف تر شدن بینش ما در این زمینه  یاری
ن اصول مکتب ها   در این نگارش کوشش یم کنیم تا برریس و توصیف متناسب در باره سیر برریس زبان  و نیر

گ زبان شنایس     و نظریه های زبان شنایس از آغاز  تا زمان کنوپن  بازتاب داده شود. از این لحاظ روند سیر
ن های اسالیم  در اروپا از چشمه های دانش و پژوهش  اندیشه گران رس  ن های دیگر  به ویژه هند و رسزمیر زمیر

ن رس شار شده   ا داشته است. بنا بر این در    نیر ش آن تأثیر بسن
 گسیر

ی
و فرهنگ های یاد شده  در چگونگ

ن های اسالیم از جمله ایران  ن رسزمیر مراحل آغازین این نگارش روی موضوع برریس زبان در هندوسنان و نیر
 اشناپی پ

ی
ن  چگونگ ژوهشگران اروپاپی  با آن بازتاب داده خواهد شد. بعد اندیشه های آغازین  زبان در  و نیر

 و سایر  قاره های جهان  در آینده ها بحث و گفت و گو خواهیم داشت.  یونان 
ن دوره های  کنجکاوی انسان در باره همه مؤلفه های جهان و از جمله خود انسان موجب شد که از نخستیر
د. از این رو، از آغازین دوره های شناخته شده در  تفکر، زبان به عنوان موضویع مهم مورد توجه قرار گیر

به   پژوهشگراپن   اقوام،  از  برخن  میان  در  پیاپی   ازه سده های  در شیر آن تاری    خ   های 
ی

ویژگ و  زبان  برریس 
ن زمینه های علیم در میان آموزش و فرهنگ پرداختند. در واقع،   دانش زبان همواره به عنوان  یگ از نخستیر

ن های اسالیم  و  همه اقوام اهمیت ویژه ای داشته است.   ، یونان، روم، و رسزمیر ن از جمله در هند،  چیر
کرده و در این زمینه آثار پر ارزیسی از خود بر جای گذاشته    ایران، پژوهشگران برجسته ای زبان را  برریس

 اند.  
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 ا زنیمه هزاره پیش از میالد مورد توجه و برریس زبان شناسان 
ً
ن هند، زبان سانسکریت باستان تقریبا در رسزمیر

 برهماپی یعنن ریگو   هندی بوده است.  
از    دابود،  و یزبان یاد شده  زبان مجموعه کهن ترین رسوده های دینن

، گفته یم شود. رسوده های مذکور به سال های حدود )   ن رو، سانسکریت وداپی ( ،  پیش از  ۱۲۰۰همیر
میالد  مسیح مربوط یم شود که زبان آن  در دوران هند باستان قدییم شده بود. رسوده های دینن یاد شده  

داشت.   قرار  انان  توجه  مورد  بسیار  رو،   ن  همیر از  و  بود  مقدس  هندوان  ن   برای  نیر و  شده  یاد  زبان  اما 
سانسکریت دوران بعدی که سانسکریت باستان یاد یم شود، به تدری    ج قدییم شده  و از کار برد عادی کنار 

ن تعبیر و   ، طبقه از دانشمندان هندیرفته بود. از این رو در هند باستان   وظیفه حفظ و آموزش تلفظ و نیر
ش    تفسیر  رسوده های برهماپی را بر عهده داشتند.  یافت، به گونه  به این ترتیب، توجه به  برریس زبان گسیر

ای که در نسل های پیاپی دستور نویساپن پا به عرصه که نه  تنها زبان رسوده ها و نوشته های مقدس  بلکه  
این راه ، قاعده های گفتار درست که زبان طبقات اجتمایع باالی هندوان را مورد برریس قرار دادند.   از 

 سانسکریت نامیده یم شد، تدوین گردید.  
« ) سده سوم یا چهارم پیش از میالد(، بود که   یگ ا زبرجسته ترین دستور نویسان  هند باستان » پاپن پن

و مؤجزی  دستور زبان سانسکریت را  با دقت فراوان تدوین کرد. پاپن پن در دستور زبان خود توصیف رصی    ح  
ن  از ساخت زبان سانسکریت به دست داده است. او تمایم پی بند های فعیل، اشتقاق ها، ترکیب ها و نیر

در واقع، مهارت دیرین برریس ساخت های نحوی  زبان سانسکریت را بطور بسیار دقیق برریس کرده است.  
ن رو، دانش دستور زبان به  و تدوین دستور زبان  در تمایم شاخه های آن در اثر پاپن پن به اوج رسی د. از همیر

ش فزاینده فرهنگ  ی بخشید و ا زاین راه ، گسیر ن دقت و عمق بیشیر فعالیت های ذهنن دیگر هندوان نیر
   ( . ۶۲) تامس، ص آنان  را موجب شد. 

کتاب دستور زبان پاپن پن  در هشت بخش نوشته شده ، و در آن تمایم قاعده های ساخت واژه در زبان  
کوتایه ارایه گردیده است.    ت داده شده است. قاعده های مذکور به صورت بیان های دقیق و  سانسکری 

ن در این کتاب، فهرسنر از ریشه های فعل  ن فهرسنر از صدا    همچنیر و واژه های اسیم ترصیف شده و  نیر
های زبان سانسکریت تدوین شده است. گفتنن است که قاعده های  آن همانند قدعده های دستور زبان 
زایا در زبان شنایس کنوپن باید به ترتیب مشخیص به کار بسته شود.  اثر بزرگ دیگر در  این زمینه تفسیر  

ین تفسیر هندی بر دستور  زبان پاپن پن   است  «  پاتنجیل»ه  بزرگ » مهابهاسیا«، نوشت 
که در واقع بزرگیر

، صص ۱۸۸ -۱۸۷ ) تامس، صص، است.  ی  (  ۱۵۹و  ۱۵۱ -۱۵۲، همچنان روبیتی
 عمده را دارا بوده  که به آثار آنان ارزش و 

ی
، دو ویژگ توصیف های پژوهشگران هند باستان از جمله پاپن پن

 :  اهمیت خایص داده است
 الف : به روش عینی یعنی بر پایه مشاهده مستقیم : به انجام رسیده است. 

 ب : توصیف داده ها دقیق و مؤجز بوده است.  
 یاد شده  پایه های استواری  

ی
ن رو ،    دو ویژگ برای دانش دستور زبان  در هند باستان فراهم آورد. از همیر

ن بوده است. آنان  از راه مشاهده و برریس  مستقیم   کوشش پژوهشگران هند باستان همواره مؤفقیت آمیر
ن ساخت دستوری آن را مشاهده و توصیف کردند. به عالوه، چنانچه گفته   زبان سانسکریت، واژگان و نیر

ن برخن دیگر از دستور نویسان هند باستان به صورت بیان هاشد،  توصیف ها  و نیر
ی  ی دستوری پاپن پن

دقیق و مؤجز تدوین شده، به گونه ای که زبان شناسان  آنها را همانند توصیف های ساختاری در زبان  
و  برریس  برای  باستان  هند  پژوهشگران  است که  روشن  باال،  پایه مالحظات  بر  دانند.    شنایس جدید یم 

ده ای     از توصیف زبان  سانسکریت، کوشش بسیار کردند.   این راه در طول سده های پیاپی  اطالعات گسیر
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ن رو، شاید بتوان گفت که از میان زبان های  باستاپن ، هیچ   در باره زبان سانسکریت گرد آوری شد. از همیر
 ( .  ۱۰-۱۱) بلومفیلد، صص، زباپن همانند سانسکریت به دقت توصیف نه شده است. 

در باره ساختار زبان سانسکریت، توضیح این نکته الزم است که توصیف های دستوری ای که پژوهشگران   
 
 
 بیشیر بر پایه تجزیه واژه ها به عنارص سازنده آنها بوذه است. در واقع، واژه  » ویا  هند باستان ارائه کردند

ن معنن است.   هدف عمده دستور  کرنه« ، که در  زبان سانسکریت برابر دستور زبان بکار یم رود به همیر
 صورت آواپی بخش های سازنده آنها ب  نویسان زبان سانسکریت

ن وده  مشخص کردن ساخت واژه ها  و نیر
وک شدن نا مشخص   ن قدییم که میر توضیح این نکته الزم است  گردیده بود.  که بر اثر فرآیند های آواپی و نیر

در این زبان نایسی یم شده است. به این    از طبیعت ساخت واژه    سانسکریت بیشیر    که برریس عینن زبان  
ساخت واژه های مرکب و مشتق بسیار فعال بوده، هر چند که بر اثر  ادغام  معنن که در زبان سانسکریت 

، عنارص سازنده واژه ها، یعنن پایه و  وند ها تا حدودی نا مشخص بوده  های آواپی و دیگر فرایند های آواپی
ن رو، تشخیص آنها  بنا بر این ، از راه آشناپی با پیوند ها و  به برریس آواپی نیاز داشته است.    است. از همیر

 وند ها در زبان سانسکریت 
ی

ن چگونگ )  مشخص یم شده است.  ادغام های آواپی ویژه، ساخت واژه ها و نیر
  (. ۵-۶واترمن، صص، 

 های عینیت گراپی ، دقت و ایجاز در توصیف های  
ی

دستوری پژوهشگران     چنانکه در باال گفته شد، ویژگ
زبان سانسکریت باستان موجب شدکه زبان شناسان توصیف های دستوری یاد شده به ویژه دستور زبان  

آنان باورمند هستند  که دستور نویسان پاپن پن را به عنوان توصیف های ساختاری زبان سانسکریت بنگارند.  
  
ً
همان رویسی را به کار یم بستند که زبان شناسان    هند باستان در حدود دو هزار و چهار صد سال پیش تقریبا

با   ساختگرا  در سده کنوپن ارائه کردند.   در واقع،  به هنگایم که پژوهشگران اروپاپی  در سده هجدهم  
توصیف های دستوری دقیق  زبان سانسکریت اشنا شدند،  به روش دقیقر برای برریس و توصیف زبان 

یس یافتند که تا آنزمان با آن بیگانه بودند. از این رو، بدون تردید تأث   دانش  دستور زبان هند باستان  یر دسیر
ش زبان شنایس جدید بسیار قطیع و عمیق باید انگاشت. را بر پ در واقع ، بدون بینشی که از  یدایش و گسیر

فت  راه آشناپی با دستور زبان و واج شنایس زبان سانسکریت باستان نصیب زبان شناسان اروپاپی شد، پیسی
ش زبان   شنایس جدید به گونه ای که هم اکنون هست، ممنکن نیم بود .  ، ص، ) رو و گسیر ی  ( ۶بییتی

 اروپاپی  که در سده های میانه به هندوستان سفر کردند زمینه آشناپی با زبان هندی را  
البته مبلغان مسخن

ن اشاره ها به به زبان سانسکریت در برریس های پژوهشگران اروپاپی در پایان   فراهم آوردند، ویل نخستیر
ژوهشگر ایتالیاپی که در هندوستان بس یم برد  سده  شانزدهم مشاهده یم شود. از جمله فیلیپو ساسنر پ

ن به برخن شباهت های موجود میان واژه های   ن یاد کرد، و همچنیر ن آمیر از زبان سانسکریت به طور تحسیر
به دنبال آن ، برخن پژوهشگران آلماپن و فرانسوی باز هم شباهت های   سانسکریت و ایتالیاپی اشاره نمود. 

ی را میان سانسکریت و   زبان های اروپاپی نشان دادند.  بیشیر
 برخن

دنبال مقاله جونز در سال    با زبان های    ۱۷۸۶به  که در آن بطور رسیم خویشاوندی زبان سانسکریت 
ن فاریس  باستان اعالم شد، مطالعه و برریس سانسکریت بیشیر مورد توجه قرار  ، و نیر

، ژماپن ن ، التیر
یوناپن

ن دهه ها ی سده نوزدهم زبان سانسکریت به عنوان یگ از موضوع های  گرفت به گونه ای که از نخستیر
 دیگر از کشور های اروپاپی تدریس یم شد.  

بر پایه مالحظات باال،  دریس در برخن دانشگاه های آلمان و برخن
روشن است که زبان شنایس در هند به زماپن پیشیر از آغاز زبان شنایس  در اروپا بر میگردد،  و از همان 

باره زبان سانسکریت در سنت زبان    همچنان استمرار  داشته است.    دوران دیرین، پژوهشگری بویم در 
شنایس هندی  همه زمینه های زبان شنایس توصیقن کنوپن یعنن واژه شنایس، معنن شنایس، واج شنایس، 

ده برریس شده است. بویژه  در زمینه های واژه شنایس،  آ  آوا شنایس وا شنایس و برخن   و نحو بطور گسیر
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جنیه های نحو، نظریه و روش عمیل  زبان شنایس هندی  به هنگایم که پژوهشگران اروپاپی با آن آشنا 
ن  فته تر بود. از همیر شدند از آنچه خود آنان  در زمینه های یاد شده به آن دست یافته بودند بسیار پیسی

ان شنایس بسیار مهم در هند روبرو شده اند که از مبدا با توده ای از آثار زب  رو، پژوهشگران اروپاپی دریافتند 
،  صص مستقیل رسچشمه گرفته بود.  ی  (  ۱۵۰  -۱۵۱) روبیتی

ی بهمچنان در سده های میانه، پژوهشگران اروپاپی با ز   اشنا شدند. زبان عیر
ی و عرپر  بیشیر ان های عیر

ن رو، از سده های چهارم و پنجم در ارو  پا شناخته شده بود. اهمیت دینن زبان زبان تورات بود  و از همیر
د.  به ویژه نظام دسته   قرار گیر

ن و یوناپن  مورد توجه بیشیر ی باعث شده بود که در کنار زبان های التیر عیر
ی    زبان  بویم    های متمایز  واژه ها یعنن اسم، فعل و حرف که دستور نویسان باز شناخته بودند که  توجه عیر

ی از جمله  ی از تفسیر نوشته های مقدس عیر پژوهشگران اروپاپی  را به خود جلب کرد. برریس های زبان عیر
ی  ش بیشیر تورات نایسی یم شد، ویل از اوایل دوران سده های میانه تحت تأثیر آثار زبان شنایس عرپر  گسیر

ی  یافت. یعنن شباهت های ساخنر موجود میان    این دو زبان سایم موجب شد که پژوهشگران زبان عیر
ده  پژوهشگران زبان عرپر  

ن استفاده کنند. آنان واژه های فنن و  برای برریس این زبان از یافته های گسیر نیر
ی را بکار گرفتند.  ، صص، مقوله های دستوری زبان عرپر را برای تجلیل و توصیف زبان عیر ی   -۱۱۰) روبیتی

۱۰۹   ) 
ی  از کتاب مقدس مسلمانان  یعنن قرآن نایسی یم شد. قرآن عامل   ن مانند  زبان  عیر برریس زبان عرپر نیر

ن های    در تمام رسزمیر
ی

ی زبان عرپر برای  همه مسلمانان الزایم  همبستگ ن رو، یاد گیر اسالیم بود و از همیر
 های غیر عرپر  که اعراب بر آن تسلط یافته  

ن بودند برای اداره امور به کار گزاران  بود. به عالوه، در رسزمیر
ن   زبان عرپر را  یم دانستند.  از همیر

اطوری اسالیم  یعنن الپن نیاز بود  که یم بایسنر زبان  رسیم امیی و مسو 
اطوری عرپر داشت.    در امیی

ن ی زبان عرپر  در جهان اسالم موقعینر همانند  زبان التیر رو، آموزش و فرا گیر
نتیجه گس  ش  درواقع،  در  ن های  خاور نزدیک، یر رسی    ع دین اسالم و قدرت اعراب بر بسیاری از رسزمیر

ش بسیار یافت.   از سده هفتم میالدی )   سواحل افریقای شمایل  و اسپانیا، حوزه کار برد زبان عرپر گسیر
ده به برریس سده اول هجری (  پژوهشگران زبان عرپر در باره واژه شنایس   و نحو زبان عرپر بطور گسیر

دستور زبان عرپر را استوار کرد. در پرداختند، به گونه ای که توصیف های دستوری آنان  پایه های برریس 
ده و عمیق شد. از میان پژوهگران این سده  سده هشتم) دوم هجری( ، برریس های زبان عرپر  بسیار گسیر

در دو مکتب معروف برصه  و  ه را میتوان نام برد. پژوهشگران زبان عرپر  ی ، یونس، اخفش، خلیل و سیبو 
کوفه به برریس و پژوهش رسگرم بودند. خلیل و شاگردش سیبویه از نام آورترین پژوهشگران در مکتب برصه  
ن و   ق زمیر بودند. دقت آنان  در توصیف دستور زبان عرپر شگفت دانش پژوهان دوران های بعد را در مسی

ن موجب شد. مغرب   . (۱۴۶) کار تر، ص زمیر
ن را در باره واژه شنایس و زبان خلیل در زمینه نظریه عروض و فرهنگ نگاری  برریس و کار کرد.    او کتاب العیر

عرپر نگاشت، ویل در باره دستور زبان عرپر  از خود اثری بر جای نگذاشت. با این حال، او نظریات خود را  
به دانش   . در باره رصف و نحو  ارائه کرد  ایراپن االصل بود  )    آموزان خود  به ویژه سیبویه که پژوهشگر 

، ص ی  (. ۱۱۱روبیتی
سیبویه در باره دستور زبان عرپر  کتاپر دقیق و مفصل نگاشت. او برای کتاب خود نایم بر نگزید، از این رو  

سیبویه در کتاب خود دستور زبان عرپر را  به معروف شد.  ،    » کتاب«کتابش تنها به عنوان الکتاب یا  
 و نحوی زبان عرپر را  به  ه، او همه جنبه هدر کتاب یاد شد  دقت و به شیوه ای علیم تدوین کرد.  

ای رصفن
 رو، کتاب او در سده های پیاپی مورد   صورت گسده و دقیق مورد برریس قرار داد 

ن و توصیف کرد . از همیر
 بحث، برریس و آموزش قرار گرفته است. 
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 اصول و تمایز هاپی به انجام رساند که دقت روش او  
را  در  سیبویه برریس دستور زبان عرپر را بر پایه برخن

از آشکار ترین اصول برریس زبان در کتاب توجه به نمونه های گفتاری است. به  توصیف زبان نشان دهد. 
این معنن که سیبویه در بحث های دستوری خود نمونه هاپی از گفتار زبان عرپر را ارائه یم کند.  این روش  

ه قضاوت ، سلیقه شخیص و یا  برریس نشان میدهد که او توصیف و کشف قاعده های دستوری را بر پای
تجویز قرار نیم دهد، بلکه به واقعیت گفتاری زبان توجه دارد. البته، سیبویه در الکتاب زبان قرآن، اشعار 
د، ویل او همانند دیگر دستور نویسان  ن نمونه های گفتاری را با هم در نظر میگیر دوران پیش از اسالم و نیر

 و تنها آوا نویش گفتار است   باستان زبان گفتاری ، و زبان نوشتار زبان عرپر  زبان عرپر باورمند است که 
 . ( ۱۴۷) کار تر، ص 

د که از راه آن  میان گوینده و ش  ونده   نبه عالوه سیبویه گفتار را به عنوان فعالینر اجتمایع در نظر میگیر
  ساخت و نظام ارتباط برقرار یم شود. بر این پایه، او زبان را به عنوان نویع  رفتار  

ً
انساپن  یم انگارد که الزاما

ده است. در واقع،  خایص  را داراست ، هر چند که او به رصاحت اصطالح  ساخت و یا نظام را  بکار نیر
سینبویه اصطالح » نحو« را برای اشاره به تحلیل و توصیف ساخت  زبان با توجه به معنن آن بکار برده 

ن داللت دارد خود به این واقعیت اشاره یم کند که  است.  یعنن واژه » نحو«  که به   » شیوه«  سخن گفیر
ن فرض ، او دو اصطالح » خوب« و یا »  سیبویه گفتار را نویع رفتار  یم پنداشته است.   با توجه به همیر

ن برخن اصطالح های دیگر  را که برای توصیف   درست«  )َحَسن ( و » بد « و یا » نادرست« ) قبیح(  و نیر
 های انساپن  بکار یم رود ، برای نمونه های گفتاری  بکار برده است.   رفتار 

، سیبویه  اظهار میدارد که   ن در پایان هر گفتاری  که از لحاظ ساخنر درست است یم توان سکوت،  همچنیر
مکث یا وقف کرد  و به این ترتیب آن گفتار را  » خوب یا مجازی برای سکوت« یم نامد.  او باور مند است  

ن درست یا کامل ) مستقیم( است. به عالوه سیبویه  که  گفتاری از لحاظ معناپی  نیر
ن تشخیص میدهد   چنیر

ن سکوت است.  با مالحظه فرض باال ، میتوان مشاهده کرد که تعریف گفتار  وع هر گفتار نیر که پیش از رسی
 سکوت  در گزبان شناس ساخت    Zillig  Harrisهریس    گتوسط زلی

ی
رای معارص  امریکاپی که آن را با ویژگ

ن پایان مشخص یم کند،   ن اغاز و نیر با تعریقن که سیبوه ارائه میدهد مشابه است. به این معنن که هریس نیر
 (  ۱۵۰) کارتر، صنمونه گفتار را رشته ای از فعالیت زباپن میداند که در پیش و پس آن سخنگو سکوت است  

 های ساختاری هر یک را بطور مفصل توصیف 
ی

سیبویه دو مقوله اصیل اسم و فعل را  باز شناخته و  و ویژگ
کرده است. او بقیه واژه ها را که از لحاظ ساخت واژه همواره ثابت است و تغییر پذیر نیست ، در یک 

ربط و جز این ها را شامل   دسته دیگر  قرار میدهد و آنها را حرف یم نامد. این دسته حروف اضافه، حروف
 و نحوی آن بصورت دسته بندی های دوتاپی  یعنن معرفه 

 های رصفن
ی

یم شود.  او اسم را بر حسب ویژگ
نث مشخص یم کند. سیبویه توضیح یم دهد که در جفت های دستوری  و نکره ، مفرد و جمع ، و مذکر   و مو 

یاد شده از این لحاظ که معرفه ، جمع و مونث دارای نشانه است نسبت به عنرص قرینه  خود یعنن نکره، 
  (  ۲-۷، صص ۱) سیبویه، جلد مفرد و مذکر قوی تر است 

ن بار  دو سازه اصیل جم ن ، سینبویه برای نخستیر له  یعنن نهاد و گزاره ) مسند و مسند الیه( را باز یم  همچنیر
( را که بعد    تجزیه جمله به سازه های پیاپی ) پایینن

ن شناسد. در واقع، او از  راه تحلیل یاد شده ، و نخستیر
ها  یعنن در سده بیستم  به عنوان یگ از اصول بنیادی  زبان شنایس ساختگرا معرفن شده ارائه کرده است. 

ن او  واژه ها را به صورت دسته های زیر مشخص یم نمایند:  واژه  رابطه معناپی و آواپی موجود در میان    نیر
 با صورت های اواپی متفاوت و معنن مشابه  های متفاوت با صورت های آواپی متمایز 

، واژه های هم معنن
ک(  با صورت های آواپی یکسان و معنن متفاوت ب

ا یکدیگر. سیبویه روابط یکدیگر ، واژه های هم آوا ) مشیر
ن نشان داده است  . ( ۷-۸صص  ۱۷) سیبویه، جلد یاد شده را  در مورد جمله ها نیر
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، سیبویه فعل متعدی را بر حسب نشانه های نقشی فاعل و مفعول) ِاعراب و تنوین(،   ن مشخص    همچنیر
، جمله مجهول را توصیف کرده و توضیح   نموده   ن و به امکان جا بجاپی فاعل  و مفعول اشاره کرده است. نیر

له فاعل«  ن د، زیرا » به مین ) ِاعراب( ، فاعل را یم گیر داده است که مفعول در جمله مجهول نشانه نقشی
 .  (۸-۱۹، صص ۱) سیبویه، جلد است، به این معنا که  در جایگاه آن ظاهر یم شود

 های ساخنر را در   
ی

با توجه به  مالحظات باال، معلوم یم شود که سیبویه در برریس و توصیف زبان ویژگ
ن مشخصه های ساختاری قرار داده ، و از این  نظر گرفته است.   یعنن تحلیل نحوی را  بر پایه جایگاه  و نیر

ن روابط نحوی  موجود میان آنها را   ن کرده است.  راه سازه ها و نیر از جمله، این توضیح او که مفعول در تعییر
له فاعل است « از نکرش ساخنر او نایسی یم شود. در واقع سیبویه دست کم در  ن جمله مجهول» به مین
بخشهاپی از روش تحلییل اش نویع ساختگراپی را بکار برده  تا سده بیستم بر زبان شناسان غرپر نا شناخته  

 (.   ۱۴۷ -۱۵۰) کارتر، صص  بوده است
ن برریس کرده است. او صدا های ) یا حروف(   سیبویه صدا ها و همچنان فرایند های آواپی زبان عرپر را نیر

ن دسته بندی عمده ، آنها زبان عرپر را    های  پیدایشی آنها مورد توجه قرار داده، و در نخستیر
ی

بر پایه ویژگ
ن    مهجوره و مهموسهرا به دو دسته     صدا ها را نیر

، او دسته بندی های کوچکیر ن تقسیم یم کند. همچنیر
 های آواپی با برخن دسته بندی ها در  

ی
بدست یم دهد. دسته بندی های یاد شده از لحاظ توجه به ویژگ

 با دسته بندی    مهجوره و مهموسهواج شنایس نوین همانند است. از جمله، دو دسته  
ً
و با    واکپر  تقریبا

) واک مشابه   تبدیل  ادغام(،   ( ا زجمله همگون سازی  آواپی زبان های عرپر  فرایند های  است. سیبویه  
ن به دقت مورد برریس قرار داده است.   -۴۳۰، صص  ۲  –) سیبویه، جلد  قلب(،حذف و جز این ها را نیر

۴۰۰  .) 
،واژگان و معنا شنایس زبان عرپر  در تمام  ، آواپی

سده های گذشته مطالعه نحو به همراه برریس های رصفن
راه،   ن  از همیر ادامه داشته است.  به عرصه  همچنان  پا  یاد شده   آوازه ای در زمینه های  پر  پژوهشگران 

نهادند. از آن میان، کساپن ) سده هشتم میالدی/ دوم هجری، ابو عیل فاریس ) سده دهم میالدی / چهارم 
فارس ) سده دهم میالدی / چهارم   چهارم هجری ، احمد بنهجری ( ، ابن جنن ) سده دهم میالدی /  

) سده یازدهم میالدی/  هجری (، ابو هالل عسکری ) سده دهم میالدی / چهارم هجری   ( ابو منصور ثعالنر
ی ) سده دوازدهم  ) سده  یازدهم میالدی / پنجم هجری  پنجم هجری(، عبدالقاهر جرجاپن  (، جارهللا زمخسی

دهم  میالدی/ ششم هجری(،  یاقوت هموی ) سده   ن دهم میالدی / هفتم هجری(، ابن مالک ) سده سیر ن سیر
) سده چهاردهم میالدی / هشتم هجری(، ابن هشام ) سده چهار  میالدی / هفتم هجری (، مسعود تفتازاپن

هجری(  دهم  میالدی/  شانزدهم  سده  سیویط)  و   ،) هجری  هشتم  میالدی/  برد.   دهم  نام  میتوان  را 
  زیسی  در زمینه های یاد شده از خود بر جای گذاشتند. پژوهشگران باال هر یک  آثار با ار 

ن در زمینه آوا شنایس زبان عرپر به برریس پرداختند. از آن میان به ویژه ابو    به عالوه ،   دانشمندان دیگر نیر
طبییع دان ، پزشک و فیلسوف نام آور را میتوان نام برد. او عیل سینا) سده یازدهم میالدی/ پنجم هجری(  

ی    ح اندام خارج الحروف یا اسباب رساله م  تولید صداهای زبان ، تسی
ی

الحدوث الحروف را در زمینه چگونگ
ن برخن صدا های زبان فاریس نگاشت.  در رساله یاد شده او های گویاپی و توصیف صداهای  زبان عرپر و نیر
 های توضیح داده که صدا های زبان بر اثر  ایجاد امواج نا گهاپن در هوا تولید یم شود.  

ی
، او ویژگ ن همجنیر

ن شیوه تولید و مخرج مشخص کرده است.   از لحاظ شیوه تولید ، او صامت  تولیدی صدا ها را از راه تعییر
ن انواع دیگری را باز   شناخته، و به این ترتیب دسته های صامت ها را از یکدیگر های انسدادی و سایشی  و نیر

 . ( ۶۰ -۷۲-۵۱۱-۵۵) اب سینا، صص، متمایز ساخته است. 
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ن مصوت ها را بر حسب مشخصه عمده آنها ، یعنن باز بودن  راه خروج هوای بازدم متمایز   او همچنیر
که هوا به رواپن و بدون مزاحمت رها یم شود. ساخته و اظهار داشته که تولید مصوت ها به گونه ای است  

ن   ده را نیر
ن گرد و گسیر ن یم کند، هر چند که  سپس، او مشخصه های دیگر آنها از جمله باز و بسته و نیر تعییر

 (  ۷۲-۷۳.) ابن سینا، صص اصطالحهای یاد شده را بکار نیم برد
ن    تولید و نیر

ی
توصیف صدا های زبان روش  همه مالحظات باال نشان میدهد که ابن سینا برای برریس چگونگ

 ها و مفاهیم توصیقن آوا شنایس در رساله ابن سینا  
ی

را در آواشنایس نوین را  تجرپر را بکار یم برد.برخن ویژگ
به خوپر میتوان مشاهده کرد. مجموعه آثار به جا مانده در زمینه واژه شنایس ، نحو، معنا شنایس و آوا 
ن های اسالیم از جمله ایران پدید آورد. پژوهش  ده زبان شنایس را در رسزمیر شنایس زبان عرپر دانش گسیر

ده آن آشنا شدند. به این  گران اروپاپی ابتدا در سده های میانه با این ز  ن سنت زبان شنایس گسیر بان و نیر
ن بار  متفاوپر روبرو شدند که به نظر با زبان غیر اروپاپی و سنت تحلیل دستوری    ترتیب، آنان برای نخستیر

چنان که پیشیر گفته  نیم رسید از سنت یوناپن گرفته شده باشد و یا دست کم بطور مستقیم از آن باشد.  
ده  در باره زبان   شد، سپس در سده یس بیشیر به پژوهش های گسیر های شانزدهم و هفدهم همراه با دسیر

یس یم یافتند.   ن دسیر ی و عرپر ، آنان به دانش دقیق و ژرف زبان شنایس در هند باستان نیر  های عیر
 های خط و زبان چینن آشنا شدند. از لحا

ی
ن ، از پایان سده شانزدهم، آنان با طبیعت و ویژگ ظ زبان  همچنیر

ن از سده های  شنایس ، چینیان از سده دوم  میالدی برای زبان خود فرهنگ لغت تدوین کرده بودند، و نیر
ش   را آغاز نموده بودند. آشناپی پژوهشگران اروپاپی با زبان و خط چینن در گسیر

میانه اصطالحات خط چینن
ین معنن که موجب شد که آنان از به او عمق بخشیدن به پژوهش های زبان شنایس نقش مهیم ایفا کرد.  

، دستوری واژگاپن آن بطور قابل مالحظه ای با زبان  وجود گرویه از زبان ها با اطالع شوند که نظام واخر
، صص هاپی که آنان تا آن زمان با آن آشنا بودندمتفاوت بود.   ی  ( .  ۱۱۸ -۱۲۰ -۱۰۹ -۱۱۰) روبیتی

ن پایه  به دسته بندی  در باره از این راه آنان  ی کسب کردند و در نتیجه بر همیر ساخت زبان ها اطالع بیشیر
ده ای در باره سنت های زبان شنایس یاد  زبان ها   ه گسیر ن ذخیر پرداختند. آشناپی پژوهگران اروپاپی با جنیر

ابند.  شده در باال موجب شد که آنان  به روش های کار آمد و پویا  برای تحلیل و توصیف زبان دست ی
س داشتند، در پیش  توصیف هاییک اکنون آنان در باره بخش های گونانگون  زبان های یاد شده در دسیر

ٔوثر بود. به عالوه،  زبان های اروپاپی بسیار سودمند و م  که برای توصیف    چشم آنان رایه را گشوده بود
، ژرم ، یوناپن ن ن  آگایه آنان  بر شباهت زبان سانسکریت با زبان های التیر اپن / جرمنن و فاریس باستان و نیر

ند، و در نتیجه روش های زبان شنایس    برخن زبان های دیگر موجب شد که به خویشاوندی زبان ها پی بیر
ش یابد.  ن در سده نوزدهم گسیر  نیر

 تطبیقر
؟ 

ی
حکومتهای دیکتاتوری اصول حکومتداری خود را بر چه اسایس    زبان مسئله ای سیایس است یا فرهنگ

زبان بنیان یم نهند که ماهیت و مسئله ی زبان ملیتها در آن به صورت پدیده ای حل ناشدپن بافر یم ماند؟
(، یفرد)منحرصبه   پی همتاپر   ارتبایط  ستمیباشد. هر س  ارتباط یم  ی( ساختارمند براستمی) س  ، یا  سامانه  کی
  متفاوپر   یهاچه مقدار با هم تفاوت داشته باشند تا زبان   د ی را با  ستمیدو س  نکهی . اشود یم   دهینام زبان    کی

به  انیب  ق یطور دقبه  توانمحسوب شوند، نیم  اما  برا  طور کیلکرد؛  قابل فهم   گر ی کدی  یاگر زبان دو نفر 
  ها زبان   .شود یم   دهینام  شنایسزبان، زبان  . دانش مطالعه و برریسشوند نباشد، دو زبان متفاوت محسوب یم 

 ک یاز    ند،یر گخانواده، قرار یم   کیکه در    پی ها. زبانشوند یم   یبندطبقه   به نام خانواده زباپن   پی هادر گروه 
ک، ر  در جهان امروز است که    خانواده زباپن   نیورتر ش یپرگو   پی هندواروپا  یهااند. زبان گرفته   شهیزبان مشیر

ن ن  زبان فاریس  تبنر -نن یچ  یها(، زبانسایم  یها)شامل زبان   پی ایآس- پی قایآفر   یهابه آن، تعلق دارد. خانواده   یر
زبان زنده، وجود دارد. در   ۷۱۰۲کم  رسارس جهان، دست   در  .هستند  مهم زباپن   ی هاخانواده  گر ی و بانتو از د
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نفر   ۱٬۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰با    نن یکشورها است. زبان چ  گر یاز د  شیر یزنده، ب  یهااز کشورها تعداد زبان  برخن 
 . زبان جهان است نیپرشمارتر  نده،یگو 

 ی بعد )زمان( برا  کیکه در امتداد    ست یقرارداد  یها از نشانه  یامجموعه   زبان:      زبان  تر قیدق  فیتعر 

 د  نیبعد ا  کی. منظور از امتداد  شود استفاده یم   امیانتقال پ
ٔ
به نوبت    یگر ی است که هر نشانه از پس نشانه

 نشانه د یآیم
ٔ
 ی. و دهد در ذهن انسان شکل یم   ها در طول زمان مفهویم. مجموعه

ی
انسان    بانکه خاص ز   یاژگ

به   ا ی)  زبان یمآنچه  ب  است که کالیم  نیا  . باشد ( یممی خوانطور اخص  زبان خاص  به  است  شده   انیرا که 
تجز   توانیم بار  تجز   هی دو  در   یکرد. 

ٔ
واحدها  توانبار نخست کالم را یم  ه ب  تر کوچک   پی معنا  یبه  به    ان یو 

 دوم هر تکند یگو یم  ژ واحدها تکوا  نیکرد. به ا  هیتجز   طیبس  پی از لحاظ معنا  تر ق یدق
ٔ
  توانواژ را یم. در مرحله

فاقد معنا. به    پی و از نظر معنا  اند طیبس  پی کاربرد آواکرد که از لحاظ    می تقس  پی تر آواکوچک  یبه واحدها
 .  ند یگو واج یم  را    تر کوچک   یجزءها  نیا

ا
ن است« را یم   مثل  »َبرگ َسیر

ٔ
 ی در تجز   توانجمله

ٔ
بار نخست به سه   ه

« و »است« تجز تک ن   کنند یم را در ذهن تدایع معنن  ک یاجزا تنها  نیکرد. هر کدام از ا  هیواژ »برگ«، »سیر
ن به اجزا  ی . در تجز اند طیبس  پی اصطالح از لحاظ معنا. پس به شوند یم  تر فاقد معنن کوچک  یو با شکسیر

ٔ
 ه

ـَ  ، ر و    می تقس  طیبس  پی آوا  یبه واحدها  تواناجزا را یم  نیا  ومد  برگ را به چهار واحد )واج( ب،  
ا
کرد؛ مثل

ن هم  کند یم  ز ی متما  امیانتقال پ  یبرا  یقرارداد  یهانظام  گر یکه زبان را از د  نر یخاص.کرد   ه یگ تجز    ت ی خاص  یر
 ی تجز 

ٔ
 .رودیم  شیبدون معنا )و تکرار شونده( پ یاست که تا حد واحدهادوگانه  ه

(،   کهیورن  هی(، ناحبروکا )آپر   هیاز مغز که در پردازش زبان نقش دارند: ناح  پی هابخش  :   انسان  زبان ن )سیر

 ی یر ادگیدوره متناسب   - (Critical Period)انتقادی    دوره  . ( )صورپر   هیاول  پی (، کورتکس شنوا)نارنخر و  زرد  
ارتباط با همنوعان   یاو برقرار   ی ازهاین    نیتر از مهم  گیاست و    اجتمایع  یموجود  انسان   .  زبان و سن انسان

  یهااز نشانه  یامجموعه   زبان  .ارتباط است  نیابزار ا  نیتر و تفاهم است و زبان مهم   میرابطه تفه  جاد یو ا
نشانه    کیبه هر واژه    شنایس. در زبانم یرسانیم  گرانیآن مقصود خود را به د  له یوساست که به   یقرارداد

 م ی زبان انسان به سه بخش تقس  بیترت  نیهستند. بد  یااشاره   ا ی  ینوشتار   ،ها صوپر نشانه   نی. اند یگو یم
 :انسان زباپن  یسه الگو ،  شود یم

   آن صوپر   یهااست که نشانه   زباپن   : یگفتار   زبان
ی

    شوند با آن آشنا یم  هستند و همه از آغاز زندگ
ً
و عموما

ن برخوردار است از ورود به دبستان به خوپر  شیپ یآموز هر زبان  .از مهارت سخن گفیر
  ی و معموال از ابتدا   یزبان پس از زبان گفتار   نیاست. ا  آن خیط  یهااست که نشانه   : زباپن ینوشتار   زبان

 .شود دوره دبستان آموزش داده یم
  شود به افراد ناشنوا آموزش داده یم   شیر یزبان ب  نی است. ا  یاآن، اشاره  یهااست که نشانه   زباپن   اشاره:   زبان

   ارتباط برقرار کرد.  اند،اموخته یرا ن یکه هنوز زبان گفتار   با نوزادان کوچگ حنر  توانو با آن یم
ی ب   زبان ، روابط  و فروش کاال   د یو انجام تجارت و خر   گر یکد یارتباط با    یکه مردم برا  د یرس  زماپن   :   الملیلی 

 و عرفاپن  
ی

، فرهنگ بازرگاپن ن  ک یبه    دپلوماتیک، سیایس، اقتصادی و   م یکردند و تصم  دا یپ  از ی زبان واحد 
ن را به عنوان زبان ب شیگرفتند زبان انگل  .کنند   معرفن  الملیلیر

در    را زبان واحد انتخاب کنند؛ ویل  شیشد که انگل  نیبر ا  می تصم  ا یدر دن  کا یو آمر   ا یتانی خاطر نفوذ بر   به
ا  توانیم  شیر یب  برریس ساختار   نی به  لحاظ  از  اشاره کرد که  انگل  ،یموضوع  ساده   ار یبس  زباپن   شیزبان 
زبان   نیا  ییر ادگیهم در حال    یار یتسلط دارند و بس  ش یبه زبان انگل  ا یاز افراد در دن   یار یبس   اکنونهم .است 

انتو مختصا برا  پی هازبان   .هستند ن ارتباط ب  یمانند زبان اسیی انتو زباپن شده   طراخ  الملیلیر ساده،    اند. زبان اسیی
 برریس  نیتر و کهن   گردد بریم   شیپ  یها زبان به سده   برریس  دانش.است  طرفو پر   منطقر 

ٔ
سامانمند    نمونه

 جامع و علیم   الد یاز م   شیپ  ۵در سدٔه    نن ی به نام پان  زبان از هندوستان است. در آنجا شخیص
ٔ
 به مطالعه
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و   کواژ مانند واج، ت  یمیمفاه  ی نهاد. و   انیرا بن  از زبانشنایس  یپرداخت و اصول استوار   تیزبان سانسکر 
سده   هیر غ زبان  تر ش یپ  یهارا  غرپر از  توص  شناسان  و  شناس  زبان   ه،ی بو یس  انه،یخاورم  در .کرد فیدرک 

 ا
ٔ
: در شاهکار خود به نام )به عرپر   شناسانه از زبان عرپر ن جامع و زبا  قن یاواخر عمرش توص  ،راپن ی برجسته

 ی کتاب نظر   نیدر ا  یالنحو«( )»دستورنامه«( به دست داد. و   »الکتاب فن 
ٔ
  یاژه یو   شنایسو واج  آواشنایس  ه

فت یغرب، پ  در .دآوردی پد منجر به   یالدی م  ستمیمشخص در سدٔه ب یهاستم ی س گر یو د  اتیاضیدانش ر  سی
 علیم

ٔ
مطالعه در  دانشوران  عنوان    کوشش  به  معناپ    کی زبان   

ٔ
ا  «»نشانه پکوشش   نیشد.  به   شی دایها 

 .دو سوسور است  نانیآن فرد گذار ان یکه بن  د یانجام از دانش به نام زبانشنایس یارشته 
رشته به وجود آوردند. او معتقدست اصول   ن یدر ا  انقالپر   اتشیکه نظر   ستیشناساناز زبان  چامسگ  نوام

تنها   امونیر پ  طیشده« است و مح  یز یر برنامه   طور ارپ  و »به   زبان در انسان ذاپر   اتیو خصوص کودک 
 محدودکند یم  فا یا  یزبان مادر   ییر ادگی  ینقش محرک را برا

ٔ
 طیرا از مح  طالعاتاز ا  ی . کودک مجموعه

 یمعتقد بودند زبان مادر   تر ش یپ  پردازانه یبسازد. نظر   یدیجد   باتیو خود قادرست ترک   د یر گیم  شیخو   زباپن 
 . شود وارد مغز کودک یم و به صورت اکتساپر  انیگفتار اطراف  دنیتنها از راه شن

 
ا
    تی زبان« تا کتاب دستور سانسکر   »مطالعات تخصیص  را به معنن   شنایسدانش  زبان  خ  ی    تار   معمول

ٔ
نوشته

پانبرند عقب یم   یهند  نن یپان پ  نن ی.  فته یپ  ار ی دستور زبان بس   الد،یاز م  ش ی در سدٔه پنجم  زبان   یبرا  یاسی
زبان  تی سانسکر  اما  زبان  شنایسنوشت.  دورٔه  انتشار کتاب  با  مدرنش  مفهوم      عمویم  شنایسبه 

ٔ
نوشته

ن ب  دوسوسور آغاز شد. دوسوسور   نانیفرد     یر
قائل شد و بر    ز یتما  «و »در زماپن   «»همزماپن   مطالعات زباپن

 »نظام زبان« تأک
ٔ
    د یمطالعه

ٔ
وجود آورد و رشته به   نیدر ا  انقالپر   نوام چامسگ  اتی، نظر ۱۹۵۰کرد. در دهه

 د ی تقل  زبان را نویع  ییر ادگیرفتارگرا، که    شنایساز روان  د ی شد  اد شد. او با انتق  شی ی دستور زا  شی دایباعث پ
شواهد  داند،یم  یرفتار   

ٔ
ارائه ن چن  یهای ناکارآمد  ،یبا  و   دگایهید  یر اصول  است  معتقد  او  داد.  نشان  را 

عبارت به  .(acquire) دیر گبلکه فرا یم  د،یر گنیم  اد یاست و کودک زبان را    زبان در انسان، ذاپر   اتیخصوص
کودک    امون یر پ  طیاست و مح  شده   یز یر در مغز برنامه   گی و ژنت  صورت ارپ  زبان به  ییر گر، نحؤه فراگید

 محدود کند یم   فا ی ا  یزبان مادر   ییر فراگ  یتنها نقش محرک را برا
ٔ
  ط یاز اطالعات را از مح  ی. کودک، مجموعه

  
ترک  د یر گیم   شیخو   زباپن است  قادر  نظر   یدی جد   باتیو خود  زبان    تر ش یپ   پردازانه ی بسازد.  بودند  معتقد 
 .شودوارد ذهن کودک یم صورت اکتساپر و به  انیگفتار اطراف  دنیتنها از راه شن یمادر 

 عطف در تار   چند  : شنایسدر زبان   علیم  یهاانقالب 
ٔ
ن وجود دارد. اول  شنایسعلم زبان  خ ی    نقطه انقالب    یر

وع انقالب    پی گراخی    تار   ،شنایسدر حوزٔه زبان  علیم است که در قرن هجدهم شکل گرفت. آنچه به عنوان رسی
 معروف حقوق   گردد بازیم  ۱۷۸۶ثبت و ضبط شده، به    شنایسزبان  خ ی    اول در تار 

ٔ
 ، شیدان انگلو خطابه

ن باستان و الت   را با فاریس  تی متون سانسکر   که وقنر   نز،جو   امیلیو  ن ب  فراواپن   یهاکرد، شباهت   سهیمقا  یر  یر
مادر است، رسچشمه   پی  منشأ واحد، که زبان هند و اروپا کیها از زبان  نیو معتقد شد که ا  افتیمتون  نیا

اگرفته  تار   نیاست.  در  اول  انقالب  وع  بحث    شنایسزبان  خ ی    رسی آن،  متعاقِب  ها،  زبان   رسنوشتاست. 
وع شد و اها از چند گروه رسچشمه گرفته زبان  نیا  نکهیها و اخانوادٔه زبان  ن اول  ن،یاند، رسی   خ ی    انقالب در تار   یر

»تار   لیذ  ،شنایسزبان شده   «پی گراخی    عنوان  امطرح  در  زبان   نیاست.  نگاه  به  دوره،  معطوف  شناسان 
ن بود و تب  «اصطالح »در زماپن و به  خن یتحوالت تار   ن ی. اند دیدرا با توجه به گذشته یم   زباپن   دهٔ ی هر پدییر
ن یدنبال  ها بهشد. آن   لینام گرفتند، تکم  انیشناسان، که بعدها نودستور از زبان  گرویه  شیدای انقالب با پ   افیر

 .بودند  زباپن  اتییر تغ  یبرا نن یقوان
ی دوم دوسوسور به بنا نهادن آن مشهور شد، هر   نانیاست که فرد  پی گراساخت   ،شنایسانقالب در زبان   ی 

 ی کرده بود، اما عدم توجه به نظرات و   انیب  یرا به نحو   اتینظر   نیفون هومبولت ا   لهلمیو   یچند قبل از و 
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 شنایسزبان (A Short History of Linguistics, 1967, p. 150-151) .باعث شهرت کاذب سوسور شد
است. آنچه سوسور   پی گراساخت   گذار ه یو انقالب نخست بود. سوسور پا  پی گراخی    به تار   سوسور واکنشی 

ن است نه تب  زماپن هم   تیتوجه به وضع  کرد،بحث مطرح یم  نیدر ا . جوهرٔه بحث سوسور خن یتار   یهاییر

    مبتنن 
ٔ
به مثابه  شنایسقرار داد و »زبان  برریس   مورد نظام    کیبر مفهوم نشانه است. دوسوسور زبان را 

»زبان  «همزماپن  از  هنگام، گروه  «خن یتار   شنایسرا  آن  تا  بدانشگاه  شنایس  زبان  یهاجدا کرد.  به   شیر یها 
  ، یسوسور   شنایسمعنا زبان  کی. »نشانه« از نظر سوسور واژه است و به  پرداختند یم   خن یتار   شنایسزبان
  . سوسور زبان را نظایمکند بخش عمدٔه نشانه هستند، صحبت یم   که دو   لول،است. او از داّل و مد  اد یبنواژه

 عمدهٔ .خود قرار داده بود  یر را تحت تأث  شنایسمنظر  سوسور به مدت پنجاه سال زبان  نی. اداند ها یماز نشانه
 یکه به ن   پی گرادر دورٔه ساخت   شنایسزبان  یهات یفعال

ٔ
 ا یبه »رَصف«    شود مربوط یم  ستمیاول قرن ب  مه

ن مطرح    شنایس  دوره در مکتب پراگ، زبان  نیتوجه داشت. البته در ا  پی و آوا  واژه« و نظام واخر »ساخت  میر
  پی و کارکردگرا  پی گرا. آن مکتب به نقش شود یم  دهیگفتمان در مکتب پراگ د  لیاز تحل  یاه یشد. پس طال 
 .اعتقاد داشت 

 زبان   انقالب
ٔ
 نظر   ۱۹۵۷در سال    را نوام چامسگ  شنایسسوم در حوزه

ٔ
و    راجع به دستور جهاپن  اپر یبا ارائه

شد که   شنایسمهم در علم زبان  ی  چارچوب نظر   کی   جاد یباعث ا  اتینظر   نی. ادآورد یکودک پد   ی آموز زبان
کرد و    اد«یرا »نحْو بن   شنایسبان نظر در خور توجه است که او ز   نینام دارد. انقالب او از ا  شی یدستور زا

  دگاه یکرد. د   را یط  نن یتکو   یر س  کی  شنایسزبان   ن،یقرار داد؛ بنابرا  شنایسزبان  ی»جمله« را واحد مطالعه برا 
 ن یتفکر غالب است. ا  ،شی یزا  شنایسآن به نام زبان  کرد یو رو   شمایل  یکایتا امروز در آمر   ۱۹۵۷از    چامسگ 

 در سطح جمله بافر   کرد یرو   نیامروز است. ا   شنایسزبان  ر مطرح د   یهام ی از پارادا  گی
ا
است و به مانده   اول

 یو ثان   رود سطح فراجمله نیم 
ً
    که بخشی   نیا  عنن یمعتقد است؛    دکارپر   پی گرابه تفکر عقل   ا

ما   از دانش زباپن
 جهان یم

ٔ
 یاز و   . پس معتقد است برخن د یآدر بدو تولد با ما به عرصه

ی
از حدود   اما .تسا  زبان، ذاپر   یهاژگ

  
ٔ
ها تفکر  است. آن شده   شنایسرا مطرح کردند که انقالب چهارم در زبان  یمنظر   کساپن   ،یالدیم  ۱۹۶۰دهه
 
 

و منظر   یادیبه جمله بن   است. اگر چامسگ  چامسگ  شنایسزبان   ِب یرق  میکردند که پارادا  ا یرا اح  ها پراگ
  
ا  دکارپر   پی گراعقل   فلسقن گراست که معتقد کارکردگرا و نقش   یکردیرو چهارم،    کرد یرو   نیمعتقد است، 

با زبان   
ٔ
مطالعه واحد  بنابرا  د یاست  باشد؛  فلسقن   کرد یرو   نیا  ن،ی »گفتمان«  لحاظ  و تجربه   ،به  گراست 

ن عج شنایسرا با جامعه شنایسزبان  کرد،یرو  نیبافت است. ا د،یر گمعتقد است آنچه باال قرار یم .  داند یم  یر

 یو نها  شنایسرا با روان  یسشنازبان   چامسگ  کرد یاما رو 
ً
  م ی دو پارادا  ن،یبنابرا  شمارد؛مأنوس یم   شنایسست یز   تا

ا  شنایسزبان به  یم   ن یامروز  خالصه  ا  کرد ی رو .شوددو  ساخته   نیآخر  انگارٔه  در  »بافت«  است که  شده، 
ن است. بافت، عبارت از چ نیباالتر  ا ک یاست که بر   ییر و  زباپن یر بافِت غ عنن یاست؛  طی مح گفتماپن   طیرسی
وع یم  نی. پس اکند یم  در زبان برریس   پی بافت را در سه سطح معنا  پی بازنما . »بافت« کند مدل از بافت رسی

 ذهن ما یم  میدار بریم   جهاناست که از    یر ی تصو 
ٔ
  م یبه مفاه  لیمفهوم قرار است تبد   نیا  . وقنر شود و ملکه

 بن  ها در واقع معناشنایسفرانقش   نی. پس اد یآیم  نا یشود، صحبت از چهار فرانقش به م  زباپن 
ْ
  اد« ی»گفتمان

ن است، حنر   کی که متعلق به    یاهر جمله   د یگو یم   کرد یرو   نیا .هستند  یزمان سه ال اگر ساده باشد، هم   میر
ٔ
  ه

ن )در مورد چه چ  یا: محتوا گزاره کند را بر دوش  خود حمل یم  پی معنا محتوا   نیا  انی(، در بشودصحبت یم  ییر
 یال   شود؛تعامل برقرار یم  به چه صورپر 

ٔ
، چقدر    کیبه عنوان سازٔه    هجمل   نیاست که ا  نی سوم ا  پی معنا  ه ن میر

دارد و هرگز   اد«ی»گفتمان بن  انقالب چهارم به زبان، نگایه  نیو ا  کرد یرو   نیا .کندکمک یم   تی متن  لیبه تشک
ن برریس  شهیو هم  کند نیم   واحد مستقل برریس  کیجمله را به عنوان   . درست است که به  کند یم   در میر

 اعال و متعارف، واحد زباپن 
ٔ
ن است، اما ا   عنوان نمونه  تواند واژه هم یم  کی  معتقد است که حنر   کرد یرو   نیمیر
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ن باشد؛   ، اندازٔه مشخص و از پ  عنن یمیر ن ن تع  شیمیر     ی ها، ساز و کارهاسال  نیندارد. در ا  یاشده   ییر
  زباپن

بس   لیتشک  ، ن زبان  ار یمیر تحلشده   دهی کاو   شنایسدر  و کارها  لیاست.  به ساز      یگفتمان 
ن    لیتشک  زباپن میر

 . بخشند یم تیزبان متن یهابه جمله  پی چه ابزارها کهنیو ا پردازد یم

ای است. برخن از پژوهشگران آن را رشته یک رشته دانشگایه میان :  زبان سیایس  ، و سیاست زبانی   

کنند که سیاست  یم دانند. از طرف دیگر، پژوهشگران دیگری استدالل  یم شنایس اجتمایعزبان  بخشی از
شاخه  اززبان  کاربردیزبان ای  یک  .است  شنایس  عنوان  به  زبان  به  سیاست  گذشته  در  رشته، 

زبانبرنامه  عنوان یم  ریزی  رشته شناخته  به  ریشته  این  مانشد.  دیگری  زبان ند های  احیای   ،ایدئولوژی 
 .شود و سایر موارد مربوط یم آموزش زبان ،زبان

ن ارتباط میان زبان و سیاست باشیم، در قدم اول بایسنر هدف خود را از مبادرت به   اگر در صدد یافیر
ن امری به درسنر مشخص سازیم. در نظر اول، جهت پی بردن به این رابطه، دو رهیافت محتمل به  چنیر

گونه ای با همان مفهوم کنکاش به منظور درک تجانس میان مطالعه ذهن انسان خطور یم کند که به  
 بسی ارتباط یم یابد. در رهیافت اول، مطالعه زبان به عنوان تالش برای برریس زبان  

ی
زبان و مطالعه زندگ

به زبان و   ازخود زبان قلمداد یم شود. رهیافت دوم نگرش  ی   و بهره گیر
ً
بسی جهت کشف ذات، منشا

فن نفسه است. براساس این نظریه زبان امری مسلم و بدییه تصور یم شود، یعنن   سیاست به صورت
 ، امری که در تملک انسان قرار دارد، حال آنکه، سیاست نظام مفروض جامعه است و از لحاظ معناپی
گزینه عمیل آن است. هدف از این مقاله، در واقع، رسیدن به این نتیجه است که میان مطالعه زبان و  

 .ه سیاست رابطه ای الزایم در دست است که همانا جوهره الینفک آزادی حیات است مطالع
ان منحرص به  :    زبان    ارزش  و   مقام ن ی است که میر بدون تردید زبان گرانبهاترین عطیه الیه به دنیای بسی

ن یم توان   مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. نخست، به یقیر
ا
ابراز داشت فرد بودن آن به گونه انسان ذیل

که زبان برای انسان امری عادی و روزمره است و سوایل که در وهله اول به ذهن انسان یم رسد و یم توان  
 زبان، نظایم 

ً
این است که زبان چیست؟ مسلما تخصیص به آن پاسخ داد  به سهولت به شیوه ای غیر

ی از    ارتبایط است و آن بهره یم جوید. براساس این    درواقع توسعه یافته ترین نظایم است که دنیای بسی
اب این استدالل رسید که زبان همانند یک  به  ابزاری    زار دیدگاه یم توان  ارتبایط عمل یم کند. پس زبان 

اجتمایع است. نحوه عملکرد اجتمایع زبان با تصور این مسئله که زبان وسیله ای است برای انتقال افکار  
از سوی دیگر، اگر ثابت شود که خواب دیدن و اندیشیدن    و اندیشه های شخیص، قابل توصیف یم گردد. 

با استفاده از زبان میس یم شود، دیگر جهت ادراک ماهیت زبان نیازی به مطالعه ماهیت زبان نخواهد  
 مبدل یم شود که نیاز بسی برای بیان هوشیاری نسبت  

ی
بود. بدین ترتیب، زبان به یگ از الزمه های زندگ

ا مرتفع یم سازد. در صورپر که در مورد زبان به نظریه فوق بسنده شود، به این مفهوم دیگران ر    به خود و
 پدیده ای است که برای خواب دیدن، فکر کردن و برقراری ارتباط از آن استفاده یم شود، 

ً
که زبان اساسا

مبدا و  یم توان به طور مستقیم به سواالت مطروحه در خصوص ذات و مبدا زبان پاسخ داد. بنابراین  
 در میان پیشنینان خود جستجو کرد که به لزوم ایجاد ارتباط پی برده و به صورت  

منشا زبان را بایسنر
، به عنوان وسیله ای   پستانداراپن سخنگو تکامل یافته بودند. پس طبیعت زبان در آن برهه از تکامل بسی

است بدین منظور که بسی را به   جهت برقراری ارتباط آسان و پر حد و مرز میان ابنای بسی متجیل شده
 .آنچه که هست یعنن موفق ترین گونه حیواپن بر روی کره خاگ مبدل سازد

 مفهوم ابتداپی کفایت نخواهیم ئبدییه است اگر در صدد تفحص بیشیر در مورد زبان برآ
ن یم، دیگر به چنیر

 بیش از این بر    کرد، چراکه نه تنها موضوع رشد
ی

خوردار است، بلکه تحقیقات  و تکامل زبان از پیچیدگ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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این واقعیت است که خواب دیدن و فکر   ، نشانگر  ابعاد گوناگون زیسنر بسی انجام شده در خصوص 
ها تحقیق و  در اینجا بایسنر خاطر نشان کردکه قرن   .کردن هیچ یک از طریق زبان صورت نیم پذیرد 

 استواری د
ً
ر مورد شماری از زبان ها در اختیار ما قرار  مطالعه در زمینه زبان و زبان شنایس پایه های نسبتا

ن گونه   داده است. به طور سننر ازتکنیک های کالیم جهت درک مشابهت ها و تفاوت های موجود بیر
های زبان استفاده یم شود. به عنوان مثال زماپن که در سده هجدهم، زبان شناسان به وجود تشابهاپر 

قدیم سانسکریت پی بردند، این امر را نیم توانستند به واقعینر   که میان زبان های متفاوت اروپاپی و زبان
جز بهره مندی این زبان ها از ریشه و نسب یکسان نسبت دهند. گرچه این رهیافت در توصیف ماهیت  
 مطلوب برخوردار بود، برای نمونه، این رهیافت 

ً
زبان با شکست مواجه شد ولیکن از روش و اسلوپی نسبتا

ی و کاربرد آنها را یم توانست مورد موضوعاپر همچون    یادگیر
ی

نحوه ظهور زبان ها، منشا پیدایش، چگونگ
ی   .بحث قرار دهد از اواسط سده بیستم، با ظهور نظریه های جدید نوآم چامسگ تحوالت چشمگیر

 که درچند دهه اخیر مورد توجه چامسگ و زبان شناسان  
درعلم زبان شنایس به وقوع پیوست. گونه زباپن

وین قرار دارد زبان گفتاری است که با زبان نوشتاری در تناقص است، چراکه بسیاری از زبان ها فاقد ن
نظام نوشتاری هستند و در واقع قدییم ترین گونه های زبان از نظام نوشتاری بهره مند نبوده اند. چامسگ 

ا این در رهیافت های زبان شنایس خود از رهیافت های فلسقن عقلیون بهره جسته  بر  ست. عقلیون 
اعتقاد بودندکه دانش از بدو پیدایش بسی به طور غریزی از فکر و ذهن انسان نشات یم گرفته است.  

م. ابراز داشت که صورت کیل نظام علیم از همان ابتدا همانند ودیعه ای فکری،  1965چامسگ درسال 
ن و ثابت بوده است. بنابراین، بایسنر یادآور شدکه چامسگ د ن دارای تفکر متشابه معیر ر خصوص زبان نیر

م( هم استفاده کرد و به این نتیجه   1836است. چامسگ عالوه بر نظریه عقلیون از عقاید هامبولت ) 
اییط فراهم آورد که زبان به صورت فن  ی زبان نیست بلکه فقط یم توان رسی رسید که کش قادر به یادگیر

رورش یابد. پس یم توان گفت که ساخت زبان و گونه نحوی البداهه و به روش خود زبان در ذهن انسان پ
ی زبان امکان پذیر نخواهد بود مگر   ان قابل مالحظه ای مفروض و مسلم است، اگرچه یادگیر ن آن به میر
ن که نظریه   اینکه شخص تجربیات درسنر درخصوص مراحل ساخت زبان داشته باشد درست مانند لیین

ی برای فردافالطون را مورد تایید قرار یم ده  دستیاپر به آنچه درذهن انسان به   د که یادگیر
است یعنن

چامسگ در رهیافت خود در مفهوم جهاپن زبان، زماپن که راجع به  .صورت ذاپر و غریزی یافت یم شود
وی یم   نحو دستوری زبان همانند ابزاری برای تولید جمالت قاعده مند صحبت یم کند از رویسی علیم پیر

م( فلسفه به علیم اطالق یم شود که درآن نظریه ای خاص که در   1957چامسگ )   کند. طبق نظریه
بدییه و ناشناخته به کارگرفته  خصوص اثبات امری بدهنر کاربرد دارد و یم تواند درمورد امور متشابه غیر

 از مطالعا
ً
ت سننر شود. بنابراین یم توان ابراز داشت که رهیافت چامسگ درمورد جهاپن بودن زبان اساسا

ن علت سبب ساز دگرگوپن بنیادین در علم زبان شنایس شد   .قبیل زبان بسیار متمایز است و به همیر
ی زبان را مورد انتقاد قرار داد.   م(   1959چامسگ ) ن نظریه اسکیین در مورد نقش محرک در فراگیر همچنیر

توسط کو  زبان  ی  یادگیر و   
زباپن بودن  ذاپر  ادعای خود، مسئله  اثبات  را مطرح ساخت.  او جهت  دکان 

ی زبان با توجه به کیم داده ها که در نهایت منجر به تسلط کامل  رسعت بسیار باالی کودکان در فراگیر
ی زبان داللت دارد که با وجود مطالعات انجام شده   روش یادگیر

ی
ایشان به زبان مادری یم شود بر پیچیدگ

 غریزی    تاکنون درک دقیق و توصیف آن امکان پذیر نبوده است و 
ً
این احتمال یم رود که کل روش عمدتا

ی و یا رسیدن به بلوغ سیستم عصنر حاصل آید مطالعه زبان از این دیدگاه، زبان  .باشد و از طریق فراگیر
ی یک نظام علیم خاص که  ن زبان را یادگیر

 بخشی از روان شنایس متصور یم سازد و دانسیر
ً
شنایس رارصفا
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، عنوان یم کند. وجود زبان در ذهن انسان همان مسئله ای است کرد    یم باید   تصور   به شکل دستور زبان  
که از دیرباز مورد توجه روان شنایس بوده و موضوعاپر مانند ناظم اعتقادی و معرفنر که در اختیار انسان  

ی آن را مورد توجه قرار یم دهد  به کارگیر
ی

ن چگونگ  .است، نحوه دستیاپر انسان به آن و همچنیر
 ارائه یک مفهوم مطلق برای واژه سیاست کار بسیار دشواری است.    :   زبان   سیایس    ارزش  و   اممق 

ً
مسلما

واژه سیاست را به طور کیل از دو دیدگاه یم توان مورد توجه قرار داد. از یک سو، سیاست، به طور اخص، 
 ابنای بسی  به هین و روش مملکت داری و عملکرد حکومت و از سوی دیگر، به طور اعم، به شیو 

ی
ه زندگ

اطالق یم شود. برخن پا را از این هم فراتر نهاده و ابراز یم دارند که افکار و عقاید اعضای یک جامعه 
بازتاپر از نظام سیایس است که بر ان جامعه حاکم یم باشد. سیاست دارای پیشینه ای به قدمت تمدن  

ور و افالطون تفکرات سیایس مخصوص به  از جمله ارسط  ها است به طوری که فالسفه یونان باستان، 
مورد    نگارش  مفهوم از سیاست که در این  .خود را داشته و الگوهاپی برای مملکت داری ارائه داده اند 

 یم کنند و این مفهوم 
ی

توجه قرار گرفته، برریس منطقر رویسی است که انسان ها بایسنر در کنار هم زندگ
بان متجانس است. مشاهده موضوعات سیایس از دیدگاه سیاست با یافته های عقلیون در خصوص ز 

عقلیون به سهولت ذهن فرد را به نظریه دیگری راجع به جهان به صورپر که هست و وجود دارد سوق  
یم دهد. به عنوان مثال، زماپن که طرفداران پایه ریزی جامعه رسمایه داری ابراز یم دارند که آن تنها جامعه 

 کنند و رسمایه داری دمکرایس واقیع است و جامعه دمکراتیک ای است که انسان ها با
ی

یسنر در آن زندگ
ن   همانا عدالت است،  جامعه ای به وقوع یم پیوندد    عقلیون به تجزیه و تحلیل آنچه رد واقع در بطن چنیر

یم پردازند و بدین ترتیب تصویر دگرگون یم شود این همان مسئله ای است که فکر اندیشمنداپن چون  
به خود معطوف ساخته استن را  ادوارد هرمان  ن  .وآم چامسگ و  یافیر مقاله  این  آنجاپی که موضوع  از 

از این رو، نظریه های چامسگ به عنوان منبع اصیل جهت   ارتباط محتمل میان زبان و سیاست است، 
نوان یک تحلیل  قبویل و یا رد وجود ارتباط میان این دو مقوله مورد توجه قرار گرفته است. چامسگ به ع

گر تاری    خ به ارزیاپر مجدد سیاست خارخر آمریکا در برهه خایص از تاری    خ آمریکا، یعنن زمان جنگ میان 
 آمریکاپی ها از 

ً
آمریکا و ویتنام که به بحران ویتنام و یا مناقشه ویتنام شهرت دارد مبادرت ورزید. عموما

ی نسبت به تداوم جنگ به دو گروه عمده تق با تمام نظر جهت گیر سیم یم شدند: گروه اول بازها که 
وزی آمریکا در پایان جنگ اعتقاد نداشتند و خواهان  وجود از ادامه جنگ حمایت یم کردند و معتقد به پیر

وهای آمریکاپی از ویتنام بودند. این تقسیم بندی نظ ن نیم کرد. در واقع،  ر بازگردانیدن نیر چامسگ را تامیر
تقادانه به کل قضیه خاطر نشان کرد در مورد افرادی که به نویع درگیر مسئله    چامسگ با نگاه منطقر 

جنگ آمریکا و ویتنام بودند، یک تقسیم بندی سوم نادیده انگاشته شده بود. در حقیقت، مسئله ای که  
وعیت و حقانیت ویتنام بود. به راسنر آیا تجا  هیچ گاه در محافل عمویم مطرح نشد،  وز آمریکا به مسی

؟ و پاسخ چامسگ به این   بدوا مردم در مورد آغاز جنگ با ویتنام از حق انتخاب برخوردار بودند یا خیر
 م(  1988، 1973، 1969)چامسگ  سوال منقن بود 

 های منحرص به فرد تحلیل های سیایس چ
ی

امسگ است او هرگز به طرح این نوع سوال از جمله ویژگ
ارزش های مطروحه نیم پردازد و سوال دیگری مطرح یم سازد که به مراتب عمیق تر و ریشه دارتر است 
د و امکان دارد اسباب  و در اکی  مواقع این سوال مضاعف همان سوایل است که بایسنر مورد توجه قرار گیر

 چامسگ به طور حت
ی

م نشات گرفته از ذهن کاوشگر و پویای او است  حل بحران را فراهم سازد. این ویژگ
ن حال در صدد   طرح مسئله برای ایجاد نگراپن بیشیر نیست. این خصیصه چامسگ عمیقا  مویل در عیر

ریشه در آرمان گراپی سیایس وی دارد که براصویل منطقر بنا نهاده شده است. به عنوان نمونه چامسگ  
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مدافیع در اجتماع متصور یم سازد بدون اینکه به رنگ پوست  در اصول اعتقادی خود انسان را همانند  
ملیت ودین و مذهب ایشان توجیه داشته باشد. در جامعه ای که چامسگ در ذهن خود یم پروراند 
 عشق به دیگران و عشق به خود است بدین ترتیب کلیه به اصطالح ارزش های  

ی
واالترین ارزش زندگ

ن ناد  را یم توان چنیر
ی را برای خود برندارد یا خود را مالک  دنیای کنوپن ن  که فرد چیر

یده گرفت. در صورپر
ی اضافن یم   ن ی نداند دیگر مقوله ای تحت عنوان داراپی وجود نخواهد داشت و پول مبدل به چیر ن چیر
شود زیرا که دیگر نیازی به آن نخواهد بود و اگر انسان ها اذهان خود را به شیوه ای منطقر برای همزیسنر 

ند دیگر احتیاخر به وجود حکومت نخواهد بودبه کا  .ر گیر
ن رابطه میان زبان و سیاست هستیم در اکی  مواقع به ناچار   :   سیاست  و   زبان  تقارب  با اینکه در صدد یافیر

ن زبان و سیاست نیست دال بر این مطلب که با وجود در دست بودن   بایسنر بپذیریم که ارتباط عمیل بیر
ز  میان مطالعات  اجزای تشابهات  به یک  تساوی یک  از هر گونه  باید  و مطالعات سیایس  بان شنایس 

معادله حذر کنیم. برخن از منتقدین وجود رابطه میان زبان و سیاست جهت اثبات ادعای خود به این 
مطلب اشاره یم کنند که زبان شنایس یک علم محض است و زبان شناسان متخصصینن مجرب و آموزش  

نشا و کاربرد زبان را جهت دستیاپر به تصویری برتر و بهیر از ذهن و تکامل گونه  یافته اند که طبیعت م
انسان مورد مطالعه و برریس قرار یم دهند. بدون شک زبان شنایس در آنچه انسان یط سالیان طوالپن  
اپی ایفا نموده است ولیکن زماپن که به عنوان یک شاخه علیم محض   تکامل اکتساب کرده نقش به رسن

یم شود از توجه به انسان به صورت اعم رصفنظر یم کنند در منتییه الیه دیگر علم سیاست قرار    مطرح
ن علت آحاد اجتماع را به   دارد که با صور متفاوت روابط اجتمایع میان انسان ها رسو کار دارد و به همیر

ست که در اصل  ار یم دهد. بدین ترتیب مطالعات سیایس قادر و معتقد ار صورت مستقیم مورد توجه ق
انسان باید به طور اعم در نظر گرفته شود. براساس توضیحات فوق یم توان اذعان داشت که سیاست 
فاقد جنبه علیم است و در واقع همان تفکری است که سیاستمداران به منظور تحکیم جایگاه و حفظ 

 .قدرت خود یم خواهند به مردم به قبوالنند
موضوع را نادیده انگاشت که میان زبان و سیاست رابطه ای الزایم است. اگر از سوی دیگر نیم توان این  

سیاست را علیم تصور کنیم که همزیسنر و برقراری ارتباط میان انسان ها را مورد مطالعه قرار یم دهد،  
فته ترین نظام ارتبایط میان انسان ها یم  زبان شنایس همانا برریس زبان است که پیچیده ترین و پیسی

اشد. بدین ترتیب، زبان و سیاست به گونه ای الزم و ملزم یکدیگر یم گردند چرا که هر دو با ایجاد رابطه  ب
ن زبان و سیاست فن نفسه بودن ذهن انسان است  .در تماس اند  متقاعد کننده ترین تعبیر وجود رابطه بیر

ن ذاپر یم باشد شخص برای ابراز عقای  د خود به صورپر که تصور یم کند  و از آنجا که زبان و اراده انسان نیر
 از این آزادی برخوردار 

ً
ی اکتساب نماید، آزاد و مختار است. پس انسان فطرتا قادر است مقبولیت بیشیر

ی نیم تواند این حالت طبییع را متاثر سازد،  ن شده که به آنچه یم خواهد بیندیشد و هیچ کش و هیچ چیر
 به دنیای درون انسان تعلق دار 

ً
ند  زیرا ذاتا وهاپی که انسان را تحت سلطه خود یم گیر د و شاید تنها نیر

طبق مباحث مطروحه اگر شخص به ذاپر بودن زبان و غریزی  .همان نیازهای انسان جهت ادامه بقا باشد 
بودن آزادیخوایه در انسان معتقد باشد به سهولت قادر است به رابطه حکمفرما بر زبان و سیاست پی  

د. به طور کیل راب ن قلمروهای  بیر طه تقریبا ضعیف است و حنر یم توان ابراز داشت که رابطه ای عمیل بیر
 .زبان و سیاست یافت نیم شود 

اپر شگرف در نحوه ی برقراری ارتباط :    ابطه ی میان زبان و سیاستر  کشف زبان موجب ایجاد تغییر
ن سهولت در انواع انتقال اطالعات شده است. بعالوه به جهت نفوذ در تمایم   میان انسان ها و همچنیر
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از  بسیاری  آن الزمه ی  و وجود  انسان   اجتمایع 
ی

زندگ در  نقش مهیم  ایفاگر  ی،   بسی
ی

زندگ زمینه های 
 های برجسته ی وی محسوب یم شود و زبان 

ی
فعالیت هاست. تواناپی صحبت و نطق در آدیم از ویژگ

 غیر قابل انکار قوه ی عقلیه ی انسان محسوب یم شود تا آنجا 
ن سبب انسان را حیوان   جزپ  که به همیر

ن یم نامند ی از زبان است، در جنبه های .ناطق نیر قوه ناطقه ی انسان که وجود آن تماما مستلزم بهره گیر
ی نمود داشته و نقشی کلیدی دارد  بسی

ی
از جمله زمینه های مهم و حائز اهمینر که پیوند  .مختلف زندگ

ع دارد،  زبان  با   
ی

است.  التنگاتنگ سیاست  همواره م  چرا که  است  واضح  بسیار  اهمیت  این  دلیل 
کت در گفتمان های سیایس، نیازمند   سیاستمداران، چه برای عمیل کردن تفکرات سیایس خود و چه رسی

 های آن یم باشند
ی

 از واژگان و تواناپی تفهیم   .شناخت دقیق زبان و ویژگ
ن اصال نحوه ی صحیح بهره جسیر

یم گوییم، یم تواند یگ از تعاریف سیاست باشد. پیوند میان زبان و    تفکرات مورد نظر به وسیله ی آنچه
_سیایس 

ی
ی بحران فرهنگ سیاست، جدانشدپن ست و عدم درک این موضوع یم تواند موجب شکل گیر

ی ست که در گفتار و نوشتار به جهت منتقل کردن   .در کشور ها شود ن زبان در معنای رایج خود همان چیر
خود مورد استفاده قرار یم دهیم. اما آنجا که صحبت از زبان در مجاورت با سیاست  مفاهیم مورد نظر  

ن    .به میان یم آید، واضح است که رفتار های زباپن متفاوپر مدنظر است به عنوان مثال وقنر از بهره جسیر
 از زبان توسط سیاستمداران در راه های ناشایست سخن یم گوییم، مقصود این است که هدف زبان در 
حالت عادی سوء استفاده گری نیست و ارتباط سیاست با زبان است که منجر به این کاربردهای غلط 

له ی   .یم شود  ن ، تاثیر زبان در سیاست را به مین
از یک دیدگاه ضمن تعریف سیاست به معنای فن حکمراپن

در جه زبان  از  استفاده  یا  و  اپن سیاستمداران  متون سخین تنظیم  در  زبان شناسان  به نقش  ت دستیاپر 
یم  از دیدگایه دیگر سیاست تحت عنوان مفهویم تعریف یم شود که با دو   .اهداف سیایس در نظر یم گیر

ن افراد تحت لوای سیاست است    .موضوع نزاع و قدرت در هم تنیده است، به این معنا که تمایم روابط بیر
  .خورداری از قدرت محسوب یم شودبه دنبال این تعریف، نقش زبان در سیاست به عنوان ابزاری برای بر 

دیدگاه اول دیدگایه توصیقن ست که در واقع به تحقیق و جمع آوری نظریات و کاربردهای سخنوری در  
محیط های قانوپن و سیایس یم پردازد. یگ از بحث هاپی که از ابتدا )حنر پیش از میالد( مورد برریس قرار 

سخنوران درباره ی آنچه یم گویند بود. اینکه آیا افراد    گرفت در رابطه با مسئولیت یا عدم مسئولیت
ی از زبان تفیهیم یم کنند دارند  فارغ از مسئولیت سیایس یا اجتمایع، مسئولینر در قبال آنچه با بهره گیر
. که عده ای مانند سیسو معتقد بودند که ارتباط جداپی ناپذیری میان عقاید و کالم وجود دارد و   یا خیر

ن مورد  در   .سبب یم شود که افراد درباره ی آنچه یم گویند مسئولینر اخالفر بر گردن داشته باشند   همیر
 استفاده از زبان و قدرت کالم جهت نفوذ در افکار و احساسات مخاطب) 

ی
دوره های بعد بر روی چگونگ

از قبیل   ی تحت عنوان بالغت( تحقیق شد و کتب شناخته شده ای  “هتی بالغت” ارسطو و همچنی 
ن باب تالیف شده اند  آموزش سخنوری برای مردم”“ سه نوع خاص بالغت شامل   .اثر کوینتیلیان در همیر

یفانر ستبالغت   ، بالغت شورانی و بالغت تشر . نوع اول با هدف اقامه ی دعوا در دادگاه ها،  قضانی

اب در نوع دوم با هدف پشتیباپن از خط مشی خایص در محافل سیایس و نوع سوم با هدف آموزش آد
به دنبال برریس های انجام گرفته و مطالعات روانشناسانه در این   .مراسم های مملکنر دنبال یم شود

ده بر روی مخاطبان یم شود، از  ات گسیر باب، ثابت شده است که یگ از عومیل که منجر به ایجاد تاثیر
ا اپن ست. به این معنا که به موازات رسی ن گفتار و سخین ن نشدن میر یط و واکنش های آپن مردم  پیش تعییر

اپن در راستای هدف مورد نظر، منعطف و قابل تغییر باشد ن سخین مورد دیگری که با زبان    .در لحظه، میر
ل صدا، حاالت چهره، حرکات   مرتبط است و یم تواند منجر به بهره برداری سیایس شود، تکنیک های کنیر
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ن فنون در افزایش توجه و تمرکز مخاطبان،  استفاده ی صحیح و بر طبق اصول از ای  .رس و دست هاست 
اپن موثر است. به عنوان مثال رئیس جمهور  ان تاثیر کلمات و تحریک جهت شنیدن ادامه سخین ن باالبردن میر
 .سابق آمریکا،دونالد ریگان، مثال بارزی از یک سیاستمدار منطبق بر اصول زبان و کالم به شمار یم رود

سیاست، تواناپی لفایطن کردن و به کار بردن جمالت قصار و در کل عبارت از دیگر موارد حائز اهمیت در 
ان مقبولیت سیاستمدار در میان  اهاپی   ن ست که ظاهری منطقر و متقاعدکننده دارند و یم تواند بر میر

اپن و آنچه قرار است با مردم در میان گذاشته شود هم   ن سخین مردم بیافزایند. اسنجام بخشیدن به میر
به این معنا که یک سیاستمدار باید بداند کالم خود را چگونه آغاز کند، به چه طریق   .ت است دارای اهمی

ی هایش را ارائه دهد. بنابراین باید با تمایم اصول زبان و   به مطلب اصیل برسد و در نهایت نتیجه گیر
ن قواعد آن آشنا و تواناپی استفاده از آن ها را داشته باشد. استفاده از استعاره، ت مثیل و عبارات کناپی نیر

زبان شنایس .بخشی از زبان است که به شدت به کمک سیاستمداران و سخنوران مباحث سیایس یم آید 
معارص به معرفن راهکار های جدیدی برای بهره بردن از پیوند میان زبان و سیاست یم پردازد. زبان شناسان 

  پی ام فریبانه ی زبان سیاستمداران یم کنند و در  معارص بیشیر توجه خود را معطوف وجوه اغواگرانه و عو 
جهت پیاده کردن این قبیل فنون یم باشند. در واقع این دست از زبان شناسان سیع دارند تا    ترفند هاپی 

گذاری کلمات اضافه کنند. به عنوان   ی از تمام سطوح زبان، به اجرای این فنون و افزایش تاثیر با بهره گیر
نده ها و قانون  تصمیم گیر

  .گذاران است   مثال یگ از مصادیق هوشمندی در زبان سیاست، عدم معرفن
اپن های سیایس بسیاری توسط روسای جمهور یا وزرای هر کشور مشاهده کردید که از  حتما در سخین

و مشابه این ها   “این موارد به ما ابالغ شده است” یا “تصمیمات گرفته شده است”عباراپر همچون  
ن ده دقیقا چه کش است. این مورد  استفاده یم کنند و غالبا عنوان نیم کنند که ابالغ کننده و یا تصمیم گیر

برریس   .را زبان شناسان در سطوح نحوی زبان برریس یم کنند و از کاربردهایش در سیاست بهره یم جویند 
سطوخ واخر زبان در رابطه با سودمندی در زمینه ی سیاست هم ممکن است. مثال ریتم کالم یا همگوپن 

اپن از مواردی هست ن گفتار و سخین ند. زبان آواپی در میر ند که در سطح واخر زبان مورد برریس قرار یم گیر
ن به تاثیر حسن تعبیر در سخن اشاره کرده و معتقدند که به کار بردن عباراپر از  شناسان معارص همچنیر
اندیشمندان و یا بخشی از سخنان از زبان مشاهیر یم تواند برای سیاستمداران کارگشا باشد چراکه مردم  

ی مشابه ب ا آنچه را که در گذشته از افرادی مقبول و معتیر شنیده اند و قبول دارند، راحت تر یم تعابیر
از کاربردهای دیگر زبان در زمینه ی سیاست یم   .پذیرند و این به مقبولیت سیاستمداران کمک یم افزاید

اپن های ی اشاره کرد. حتما تا به حال سخین ی از زبان در مواقع رای گیر بعیصن از کاندیدای    توان به بهره گیر
که جهت دریافت مقبولیت میان مردم و جمع آوری رای انجام    ریاست جمهوری و یا نمایندگان مجلس

بسیاری از آن ها در هنگام صحبت کردن سیع یم کنند عوض استفاده از زبان رسیم،   .یم دهند را دیده اید
هستند صحبت کنند. چراکه معتقدند    از زبان محیل و یا حنر گویش شهر یا منطقه ای که متعلق به آن

گویش به زبان محیل مردم منجر به باور آن ها مبنن بر مردیم بودن سیاستمدار و در نهایت جلب اعتماد  
در واقع این نکته به این موضوع اشاره دارد که شباهت زبان و گویش میان سیاستمدار و   .آن ها یم شود

تواند در دستی اهمینر یم   پر 
ن باشد مردم در عیر به اهداف سیایس وی بسیار موثر  پیوند های   .اپر  اما 

ن هست. مثال  ن جا ختم نیم شود و دارای جزئیات ظریف تری نیر موجود میان زبان و سیاست به همیر
 اگر مخاطب یک سیاستمدار در مکاپن قانوپن و سیایس مانند مجلس، یک زن باشد؛   مجالب است بدانی

وی از توقعات جنش که مرتبط با ادبند متفاوت است و نوع زبان و لحنن که در پیش   رفتار های وی به پیر
اپر یم شود. نکته ی مهم دیگر این است که یک سخنور سیایس باید بتواند به گونه   د دچار تغییر یم گیر
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ای از زبان و لحنن خاص استفاده کند که در صورت لزوم تواناپی به کار بردن عباراپر به صورت فن البداهه 
یا افرادی  .اشته باشد را د اپن های زیادی شاهد این بوده ایم که فرد  از میان مردم، بخشی از    در سخین

اییط  اض یا بیا نظری متفاوت پرداخته اند. واضح است در رسی اپن یک سیاستمدار را متوقف و به اعیر سخین
نگار و م داری قرار دارد و صدها نفر خیر ن های فیلمیر ان در مقابل دوربیر

نتقد و کارشناس صحبت که سخین
ین اشتباه یا حفره در میان سخنان یم تواند او را به چالشی   های وی را تحلیل و تفسیر یم کنند، کوچکیر

ن جهت است که سیایس بازی های گفتاری عمیقا با زبان مرتبط و بدون وجود آن  .بزرگ بکشاند  به همیر
ن ادای هر کدام از کلمه ها و جمله ها    ن صدا و ایما و اشارات در و جمله بندی ها، ت.غیر ممکن است حیر

دارای معاپن و مفاهیم متعددی ست که نتیجه آن با نفوذ سخن در ذهن مردم ارتباط مستقیم دارد و باید 
بنابراین یک سیاستمدار کارکشته باید یک زبان شناس کاربلد هم .واکنش های آپن مخاطبان همسو باشد 
د.از باشد و بتواند از مصادیق کاربردی زب ان آنچنان که الزم است در جهت نیل به اهداف خود بهره بیر

ن  دیگر فنون مرتبط با زبان در این زمینه، تکنیک تله ی کف زدن است. به این معنا که سخنور در حیر
 با تغییر تن صدا، مکث های کوتاه، مشخصات چهره و یا حرکات دست ها به مخاطب یم فهماند 

اپن سخین
ان نفوذ و موفقیت کالم یک سیاستمدار بسیار که اکنون زمان تشوی ن ق و کف زدن است. این مورد در میر

چرا که در جمع های چندصدهزار نفری، تشویق و هیجانات عده ای به همه  .موثر و حائز اهمیت است 
منتقل و منجر به دستیاپر به یک نتیجه ی عمویم و دلخواه یم شود. نمونه های مشابه این مورد را در  

ت میل سخن بخش ها  های سیاستمداران که در رابطه با استقالل، آزادی و یا غرور و غیر
اپن پی از سخین

ان   د و موجب تایید سخین ن  که در هر زمان هیجانات مردم را بر یم انگیر
یم گویند دیده اید. کلمات و عباراپر

قشی کلیدی در سیاست  بنابراین به طور کیل یم توان گفت زبان و زبان شنایس، ن.از جانب آن ها یم شود
 .و گفتمان های سیایس ایفا یم کنند و در مقبولیت و عدم مقبولیت سیاست مداران بسیار موثر اند

 اجتمایع انسان  :   سیاست زبان
ی

کند؛  ها را ایفا یمترین نقش ها یگ از کلیدیامیر وحیدیان: زبان در زندگ
انسانبه گونه  تعریف  در     بودن«»ناطق،  ای که 

ی
ویژگ از  هیگ  ن ممیر و  سایر  ها  با  آدمیان  اصیل  های 

 بر مفهوم زبان تکیه و تاکید ندارد  .موجودات است 
ً
هر چند »ناطق بودن« در تعریف منطقر انسان لزوما

 جزء جداپی ویل زبان و قوه 
ناپذیر قوه عاقله آدیم است و به واسطه نقش و اهمینر ناطقه در ادبیات فلسقن

در عالم اندیشه و عمل سیایس  .اند عاقله دارد آدیم را حیوان ناطق نامیده ناطقه و زبان در تبلور قوهکه قوه 
 
ی

ن جهت شناخت زبان و ویژگ ن زبان، نقش مهیم را بر عهده دارد؛ به همیر ن و های آن یم نیر تواند در تبییر
ند یاست قرار یمتحلیل رخدادهای سیایس کمک مؤثری به سیاستمداران و کساپن که مفعول عمل س گیر

باشد  این موضوع یم.داشته  برریس  به  تحلیل گفتمان  نظریه  به  نگاه  با  پردازد که چگونه  مطلب حارصن 
ی   به کارگیر از  ناچار  خود،  محدوده گفتمان سیایس  در  خود هستند  »زبان«سیاستمداران  سیر  .خاص 

ی  ورد کنکاش از زمان شکل سیایس درباره موضوعات م  -تفکرات فلسقن و متعاقب آن تفکرات اجتمایع گیر
بدین  آنان  مفروض مکتوب  با  کالسیک  دوران  فالسفه  و  اندیشمندان  که  است  بوده  ن گونه  گرفیر

ها جستجوی فکری خود را معطوف به شناخت عالم وجود کردند و در  زباپن انسان   -های ذهنن توانمندی 
کرد  این تفکر، فیلسوف تالش یم دانستند. در قالبرا اصیل اسایس یم ، »وجود شنایس«تعریف فلسفه
ن جهان  تبییر ازپیش با  دازد؛ اجزاپی که هرکدام دارای موقعینر  بیی به شناخت اجزای آن  ن هسنر  شده  تعییر

دازد   -گونه که هستندهمان   -هستند. در واقع کار فیلسوف این بود که به شناخت اجزای نظام هسنر  بیی
ن قالب تفکری به حوزه  شچنیر ن گسیر شناسانه انسان، جامعه و سیاست  درک هسنر .یافت  های دیگر نیر
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ن تفکری است؛ درگ که برای همه مؤلفه  آدیم در تمایم ساحت های تشکیلمحصول چنیر
ی

ها  دهنده زندگ
ن ها جایگایه ازپیشو حوزه ن حاکمان را تعییر شده قائل بوده که کار فیلسوف، اندیشمند سیایس و همچنیر

ترین مفاهیم ترین و محوری ای که عدالت را که یگ از مهمرد؛ به گونه کمعطوف به شناخت این جایگاه یم
ی در جای خود تعریف کرده  ن »جای خود«  مفهوم  .انددر عالم انساپن است به معنای قراردادن هر چیر

ن شده نشانگر وجود وضعیت ازپیش  ،  ای است که هر نوع خروج از آن وضعیت منجر به پر تعییر عدالنر
ط تدبیر امور در همه حوزه اپن یمنظیم و نابسامپر  ن جهت عدالت که رسی هاست منوط به  شود؛ به همیر

ن اساس سیاستمداران و سیاست  ی در جایگاه خود است؛ بر همیر ن ن هر چیر
ن باید به  قرارگرفیر اندیشان نیر
ن گونه  ی از جایگاه تعییر ن  اندیشه و عمل آنان منجر به خروج چیر

ا
شده  ای عمل کنند و بیندیشند که اول

 درصورت خروج از وضعیت طبییع به
ً
های  ای بیندیشند و عمل کنند که آن پدیده گونه خود نشود و ثانیا

تقسیم خروج  باز گردانند.  به وضعیت سابق و طبییع خود  را  از ذات بندییافته  یونان  هاپی که حکمای 
ساختند متاثر از درک  کردند و بر اساس آن ذاتیات، جامعه را به شقوق مختلف مبدل یمآدمیان ارائه یم 

از انسان و جامعه انساپن بود هسنر  تا  درک هسنر .شناسانه آنان  از انسان، جامعه و سیاست  شناسانه 
هم و  کانت  امانوئل  ظهور  و  رنسانس  و تکوین  فیلسوفان  عمل  و  اندیشه  ساحت  بر  او  اندیشان 

وجود به شناخت ذهن و هسنر و  سیاستمداران سیطره داشت. کانت پرسش اصیل را از شناخت عالم  
سؤال توانمندی  این  با  و  معطوف کرد  آن  یم ها که  های  چگونه  آدیم  دراکه  قوای  و  به »ذهن  تواند 

دازد؟ و اینکه این شناخت تا چه حد صادق و منطبق با واقعیت است؟ و چه   شناخت عالم هسنر بتر
توجه فالسفه را از عالم   های ذهنی ما از عالم عینی وجود دارد؟«معیاری بر سنجش صداقت شناخت 

ن به عالم ذهن و توانمندی تا قرن بیستم و ظهور فیلسوفان و  عیر ن  نیر این تفکر  های آن معطوف کرد. 
مفاهیم و قضایا ورود به مباحث  »معناداری«فلسفه زباپن تداوم داشت. فیلسوفان زباپن با مطرح کردن 

که »چه مفاهییم معنادار هستند و به تبع   شنایس را متوقف بر این امر دانستند شنایس و معرفت هسنر 
امکان تحقق دارند؟ ده «آن  از موضوعات  امروزه مباحث مطرح در فلسفه زباپن حوزه بسیار گسیر تری 

ن متاثر از این مباحث است؛ مباحن     فلسقن را به  خود اختصاص داده و حوزه اندیشه و عمل سیایس نیر
 رفتارهای سیایس،  همچون گفتار و گفتمان، رابطه زبان و قدرت  

ی
سیایس، ماهیت زبان و تاثیر آن بر چگونگ

مهم  جمله  است از  مباحث  این  سال .ترین  است که  مفهویم  سیایسگفتمان  ادبیات  در  متمادی   - های 
توان به موجب های سیایس یگ از مواردی است که یم فلسقن جامعه ما رواج یافته است. شناخت گفتمان 

چه آناپن که در چارچوب ساخت قدرت قرار دارند   -های عامالن سیایساندیشه گرایانه از  آن تحلییل واقع 
ارائه کرد. برای شناخت گفتمان   -و چه آناپن که خارج از ساخت قدرت، رفتاری دوستانه یا خصمانه دارند

د  جوینباید این نکته تفهیم شود که آدمیان برای برقراری ارتباط با یکدیگر از مفاهیم و جمالپر سود یم 
نده آن پیام است این مفاهیم و جمالت که غالب مناسبات زباپن میان .که حاوی پیایم میان فرستنده و گیر

نده    »گفتار«دهند،  ها را شکل یم انسان نام دارند. در تحلیل گفتار، مهم پیایم است که میان فرستنده و گیر
است و از این حد فراتر    »تفهیم و تفاهم«شود. به عبارت دیگر معیار برای ارزشیاپر گفتارها  مبادله یم 

ی از پیش رود؛ با این حال، گفتمان به معنای مجموعه نیم  های ذهنن و  زمینه گفتارهاپی است که در بسیر
د. وجه تشابه گفتمان و گفتار در این است که گفتمان همانند گفتار حاوی تعینات محییط صورت یم  گیر

سویه میان کساپن که در های دو ها و واکنشتواند منشأ کنش یام یم پیایم برای مخاطبان خود است. این پ
ی یمچارچوب آن گفتمان قرار دارند و کساپن که در تقابل با آن موضع  طور که گفته  همان .کنند، باشد گیر

اهمیت   بلکه  نیست  خایص  پیام  انتقال  جهت  ساده  جمالت  و  مفاهیم  بیان  فقط  گفتمان  شد 
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ینات محییط در ارزیاپر و تحلیل آن بسیار باالتر از آن مفاهیم و جمالت است. های ذهنن و تعزمینه پیش 
پیش  از  نگرش زمینه منظور  نوع  انسان، جامعه، های ذهنن  به  هاپی است که یک گفتمان خاص نسبت 

دیگر، گفتمان  عبارت  به  دارد.  آنان  میان  مناسبات  نوع  و  انسان سیاست  از  نویع  حاوی  شنایس، ها 
سیاست شنایس  جامعه  به و  تحلیل گفتمان  در  هستند که  نظر  شنایس  مد  باید  فاکتورهاپی که  عنوان 

یم  قرار  مالحظه  مورد  باشند  و تحلیلگر  امکانات  مجموعه  محییط،  تعینات  از  منظور  ند.  گیر
ن محدودیت   و بیر

ی
الملیل چگونه بودن آن گفتمان را فراهم هاپی است که عوامل اقتصادی، سیایس، فرهنگ

ن و زبان است. این  3گذارد که حاوی  ای را به نمایش یمتمان مجموعه گف.کند یم ضلع   3ضلع ذهن، عیر
ن دهند. با توجه به این تعریف، گفتمان در تعامل با یکدیگر ماهیت یک گفتمان را شکل یم  های سیایس نیر
 از گفتارهاپی هستند که در چارچوب این 

اپن که خود  یابند و به کسضلع و در درازمدت هویت یم 3جریاپن
ن نکته است که زبان دانند هویت یم را متعلق به آن یم دهند. تاکید فالسفه زبان در قرن بیستم برهمیر

ن   ابزاری برای برقراری روابط بیر
ً
انساپن جهت تفهیم و تفاهم و رسیدن به اهداف مشخص نیست رصفا

جریاپن که زبان در بسیر آن   توان با تحلیل زبان و ای که یمبخش است؛ به گونه بلکه یک عنرص هویت 
 رفتارهای  شکل گرفته و در حال تکامل است به هویت افراد و گروه

ی
ها پی برد و حنر بر مبنای آن چگونگ

توان بر مبنای تحلیل گفتماپن مورد واکاوی  ها را یمدر عالم سیاست تمایم ایدئولوژی .بینن کردآنان را پیش 
های  زمینه خوایه گفتماپن است که در وهله اول مبتنن بر پیش یس  طور مثال گفتمان دموکراقرار داد. به 

ذهنن خاص است؛ یعنن بر پایه نویع نگاه خاص به انسان، جامعه، سیاست و روابط میان آنان استوار  
تواند و باید رسنوشت اجتمایع  شود که یم است. در این گفتمان انسان موجودی عاقل و آزاد فرض یم

ن ک هاست که در تعامل  ای متشکل از مجموعه این انسان ند. از سوی دیگر جامعه پدیده خود را خود تعییر
ن یم ک تامیر

ن رسنوشت مشیر ن  با یکدیگر نیازهای مادی و معنوی خود را در جهت تعییر کنند و سیاست نیر
یم برای فراهم  ن ایط جهت بارور کردن توانمندی کردن نظم، امنیت، رفاه و مهیا مکانیر وه های بالقکردن رسی

زمینه ذهنن گفتمان دموکرایس  خوایه در قالب پیش .مادی و معنوی جامعه تحت حاکمیت خود است
ن یم ایط محییط خایص تعیر ن رسی  و بیر

ی
اییط که شامل فاکتورهای سیایس، اقتصادی، فرهنگ الملیل  یابد؛ رسی

اییط قابل پیدایش نیست و حدااست. به عبارت دیگر گفتمان دموکرایس   قل نیازمند  خوایه در هر رسی
اییط نسنر همچون وجود فزاینده آگایه های عمویم نسبت به مسائل اجتمایع، حداقیل از رفاه مادی،  رسی

ن گرای نظام سیایس و وجود تعامالت مسالمت بودن وجه خشونت ضعف ساختار سیایس یا ضعیف  آمیر
ن  ایط محییط در قالبزمینه عامل یعنن پیش 2الملیل است. این  بیر ، شکل ملفوظ    های ذهنن و رسی گفتارهاپی

د و ادبیاپر را شکل یم خود یمو مکتوب به  خوایه عنوان ادبیات یا گفتمان دموکرایس  دهد که ما از آن به گیر
ایدئولوژی بریم. همان نام یم تمایم  تحلیل های سیایس را یمطور که گفته شد  از شیوه  با استفاده  توان 

 مورد ارزیاپر شناختاری قرار داد 
های چپ، راست، اقتدارگرا و دموکراتیک با تمایم  . ایدئولوژی گفتماپن

مسئله مهم دیگری که فلسفه و .کنند هاپی که در واقعیت دارند، از این قاعده تبعیت یم تنوعات و طیف
و  مباحث  به  را  آن  سیایس  اندیشمندان  آن  تبع  به  و  مطرح کرده  زبان  ماهیت  درباره  زباپن  فیلسوفان 

اند، این مسئله است که »نقش زبان در ارتباط با عالم واقع چگونه است؟  ت داده موضوعات سیایس رسای
ن واقعیات هستند؟ به عبارت آیا زبان و به عبارت دقیق  تر گفتارها اعم از ملفوظات و مکتوبات بیانگر عیر

ن این سؤال باید گفت که  سازیدیگر آیا زبان نقش تصویرگری دارد یا نقش تصویر  رابطه  نوع  2؟ در تبییر
ن زبان، ذهن و عالم واقع قابل تصور است. در رابطه اول، ذهن تنها انعکاس  در .دهنده عالم واقع استبیر

، آنچه را که توسط کانال ای عمل یماین برداشت ذهن همچون آیینه  های  کند که بدون ایجاد دگرگوپن
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ن به تبع ثبت یم  دارد، ضبط و دهنده با عالم واقع یعنن همان قوای حش دریافت یم ارتباط کند و زبان نیر
انعکاس   نقش 

ً
 را بر عهده دارد؛ به گونه آن رصفا

ی
ای که محتویات قوای دراکه ذهن را در قالب دهندگ

دهد. البته در این انتقال امکان اخالل الفاظ و جمالت و به شکل مکتوب و ملفوظ به مخاطبان انتقال یم 
ن واقعیت  وجود دارد اما این اخالل خلیل در اصل قضی ه که همان توانمندی ذهن و زبان برای انتقال عیر

نیم  وارد  است  و گفتار  تصویر  شیوه  و  .کندبه  آثار  در   
ً
عمدتا سیاست  عالم  در  برداشنر  ن  چنیر تبعات 

اقتدارگرا  رفتار  سیایس  اندیشمندان  است.  داشته  عینن  نمود  اقتدارگرا  حاکمان  و  اندیشمندان  های 
ایط سیایسهای ذهنن خود را از  برداشت  ن واقعیت یم   -رسی کردند  پنداشتند و تالش یم اجتمایع محیط، عیر

آثاری که خلق یم  تغییر آن  توسط  یا  ن و جهت حفظ  تبییر و  را توصیف  کنند وضعیت سیایس موجود 
ن  طور حاکمان اقتدارگرا تصمیمات سیایس خود راهکارهاپی را در مقام توصیه به حاکمان ارائه کنند و همیر

ن برداشت ینن را که حاصل ع کردند.  های ذهنن آنان از واقعیات سیایس بود به جامعه تحمیل یم پنداشیر
تئوری انعکاس یا تصویرگری ذهن و زبان از واقعیات عینن حداقل در حوزه سیاست تبعات منقن داشت 

ن تنوعات و طیف ای که یم به گونه  تدارگرا های اقها و نظامهای مختلقن که در اندیشه توان با درنظرگرفیر
اندیشه  این  تمایم  دانست که  متفق  این موضوع  در  را  آنان  دارد  نظاموجود  و  به  ها  قائل  های سیایس 

های سیایس، اقتصادی،  یاپر و کشف واقعیات اجتمایع در همه زمینهتوانمندی ذهن و زبان در حقیقت 
ن   و حنر بیر

ی
ن در مقابل برداشت تصویرگری ذهن و زبان از  .الملیل هستندفرهنگ عالم واقع رابطه دویم نیر

نده محض   وجود دارد که معتقد است ذهن انسان دارای ساختاری است که آن ساختار، منفعل و گیر
های  کند و از سوی دیگر بر اساس داشته شناسا ایجاد یمهاپی را برای فاعل  نیست و از سوپی محدودیت 

اپر را به وجود  های ار های انتقال یافته توسط کانال قبیل خود روی دریافت   تغییر
اموپن تبایط با محییط پیر

واقعیتیم با  و گایه  نبوده  مطابقت   
ً
لزوما آن  مغایرت، آورد که حاصل  البته  دارد.  مغایرت  عینن  های 

یت یم ن مفهوم وسییع است که شامل تضاد، تناقض و غیر شود. به تبع ساخت و نوع کارکرد ذهن، زبان نیر
 تصویر 

ً
های ذهن و زبان، اندیشمندان و فیلسوفان را برآن  اخت محدودیت شن.گر واقعیت نیسترصفا

ن جهت  زباپن با واقعیت   -های ذهنن رفت از مغایرت داشت تا راهکاری جهت برون های عینن بیابند؛ به همیر
نسبیت  نقدپذیری،  عمویم،  حوزه  مشاورت،  مشارکت،  جمیع،  عقالنیت  همچون  گراپی  مفاهییم 

ت فلسقن و سیایس شکل گرفت. در ادبیات سیایس جدیدی که متاثر از این  شناخنر و... در ادبیامعرفت 
گرایانه حوزه سیاست بر جامعه مورد نقن و شناخت از ذهن و زبان بود تفکر و عمل جابرانه و تحمیل

م  ن م انکار قرار گرفت و مکانیر ن ی نظام سیایس اندیشیده شد؛ مکانیر ن ستیر هاپی همچون تفکیک هاپی برای جیر
شدن قدرت متمرکز سیایس میان قوای متعدد و نظارت آنان بر یکدیگر، احزاب سیایس رسشکن   قوا برای

برون ارزیاپر  اتخاذ جهت  تصمیمات  از  به  ساختاری  مدپن  جامعه  نهادهای  سیاستمداران،  توسط  شده 
بان به  بنابراین شناخت ز . ...ای متکی  و کارکردگرا وشکل و یکدست به پدیده دادن جامعه پر منظور سوق 

 آن، ابزار مناسنر برای تحلیل محتواپی و پیش
ها، احزاب و  ها، گروه بینن رفتاری ایدئولوژی مفهوم گفتماپن

های سیایس مختلف است. تحلیل گفتماپن که تاکید خود را روی زبان و مجموعه گفتارهای مرتبط نظام
ایط عینن قرار یمزمینه با پیش  مایم کساپن است که خود را متعلق  دهد شناساگر هویت تهای ذهنن و رسی

های مناسب  های آنان از سوپی و اتخاذ واکنشدانند و معیاری برای ارزشیاپر نوع عملکرد به آن گفتمان یم
ن جهت شناخت قواعد تحلیل گفتماپن عالوه  در مقابل عمل کنش  گران آنان از سوی دیگر است. به همیر

و    ناپذیر است. ری و اجتناب بر اندیشمندان، برای سیاستمداران امری رصن
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ک مشتر زبان  ک  :   اعالمیه  مشیر زبان  اعالمیه  مورد  در  مطبوعاپر  زبان ( :   کنفرانس  ک اعالمیه   مشیر

سال    کرواپر رصپر ) سمن   ۲۰۱۷در  و  روشنفکران  از  هرزگوین، توسط گرویه  و  بوسنن  های کروایس، 

« کار یمای تحت عنوان »زبان و میلنگرو و رصبستان که تحت لوای پروژهمونته  کردند، صادر شد. در گراپی

آمده  اعالمیه  بوسنیاپی است که کروات این  مونته ها، رصب ها،  و  زباننگروپی ها  یک  و   ها  ک  مشیر معیار 

دارندچندکا از    .نوپن  بیش  توسط  اعالمیه  این  عمویم،  ارائه  هرگونه  از  دانشمند،   ۲۰۰پیش  نویسنده، 

چهره روزنامه  دیگر  و  رسید. نگار، کنشگر  امضا  به  چهار کشور  این  از  برجسته  عمویم  زبان    های  اعالمیه 

با گروه مقابله  برای  تالیسی  ک  استهای میلمشیر بدون  گرا  زبان  مورد  در  بحث  آن  های  دیدگاه  و هدف 

به روند آشنر استمیل این اعالمیه آمده . گرایانه و کمک  بوسنیاپی است که کروات در  ها و  ها، رصب ها، 

ک و چندکانوپن دارندنگروپی مونته  این   ها یک زبان معیار مشیر این موضوع دارد که  به  این اعالمیه اشاره 

 تواناپی برقراری ارتباط  
جم به راحنر با یکدیگر را دارند و از فهم متقابل نسبت به هم  چهار ملت بدون میر

های زباپن فعیل با تأکید بر اختالفات منجر  کند که سیاست عالوه بر این، اعالمیه اشاره یم   برخوردار هستند 

 میل و وسیله و بیان زبان  استبه ایجاد شمار زیادی پدیده منقن شده 
ی

ای  شناسانه به عنوان مالک وابستگ

است که الزم نیست که زبان و مردم با هم شوددر این اعالمیه آمده داری سیایس اعمال یمبرای تأیید وفا

ک داشته  منطبق شوند و هر کشور یا ملت ممکن است به  طور مستقل گونه خاص خود را از زبان مشیر

کیک زباپن در این اعالمیه بر لغو هرگونه تف   باشد و این چهار گونه معیار از وضعیت برابری برخوردار هستند 

ام    است. و تبعیض در موسسات آموزیسی و عمویم تأکید شده  ن به آزادی انتخاب فردی و احیر در آن همچنیر

ن اشاره شده   نیر
ک با بیش از دویست امضای روشنفکران برجسته.استبه تنوع زباپن از    اعالمیه زبان مشیر

به مونته   کروایس، رصبستان  و  هرزگوین  و  بوسنن  در نگرو،  همزمان  زاگرب،   ۲۰۱۷مارس    ۳۰  طور  در 

پودگوریتسا، بلگراد و سارایوو به مردم ارائه شد و در سارایوو با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاپر و سپس دو  

نگرد با عناوین   ک چیست؟«میر اعالمیه برای امضای سایر افراد گشوده    »زبان و آینده«،و    »زبان مشتر

نگردهای  نفر آن    ۸٫۰۰۰یط چند روز آینده، بیش از    شد.] ح زیر بودند  ۲۰۱۷را امضا کردندمیر ن  :به رسی میر

ح زیر است  و اقتصادی که در اثر :    اعالمیه به رسی
ی

ما امضاکنندگان به دلیل پیامدهای منقن اجتمایع، فرهنگ

نگرو و رصبستان به  های کنوپن زباپن در بوسنن و هرزگوین، کروایس، مونته دستکاری سیایس زبان و سیاست 

 :داریماعالیم یم وجود آمده است،

مونته  هرزگوین، کروایس،  و  بوسنن  در  آیا  پرسش که  این  به  ک پاسخ  مشیر زبان  یک  از  و رصبستان  نگرو 

یم استاستفاده  مثبت  با گونه .شود  )زباپن که  چندکانوپن  نوع  از  ک  مشیر معیار  زبان  یک  زبان  هاپی این 

چندین کشور صحبت  شناساپی  در  ملت  چندین  توسط  ،  یم شده که  عرپر انگلیش،   ، آلماپن مانند  شود؛ 

ن اشتوکاوی برای ایجاد   ، پرتغایل و بسیاری دیگر( است. این واقعیت با مبنا قرار گرفیر فرانسوی، اسپانیاپی

استفاده از چهار  .شود زبان معیار، نسبت یکسان در مقابل زبان مختلف و در نتیجه فهم متقابل، تأیید یم

، مونته های معیار )ب نام برای گونه  ، کرواپر ( به این معنن نیست که این وسنیاپی ها چهار زبان نگروپی و رصپر

های  ارصار بر تعداد اندک اختالفات موجود و تفکیک قهری چهار نوع معیار باعث پدیده .مختلف هستند

 و سیایس بسیاری یم
ی

 برای  شود. این موارد شامل استفاده از زبان به عنوان استدالیلمنقن اجتمایع، فرهنگ

وری در دولت یا رسانه آموزان در برخن از محیط توجیه تفکیک دانش  رصن ، »ترجمه« غیر ها،  های چند ملینر

دیوان اجبار  ندارند،  وجود  که  مواردی  در  اختالف  اع    اخیر
ً
لزوما )و  سانسور  ن  همچنیر و  ساالران 
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ن یم   قویم و وسخودسانسوری( نیر
ی

ای برای تأیید وفاداری یلهباشد، که بیان زباپن به عنوان مالک وابستگ

امضاکنندگان اعالم یم .شود سیایس تحمیل یم  :    داریمما  ک چندکانوپن که  این واقعیت که یک زبان مشیر

برد؛هر کشور، ها، مناطق یا کشورهای مختلف زیر سؤال نیم وجود دارد، حق فرد را در ابراز تعلق به ملت 

ک را استفاده کند؛هر  تواند آزادانای یمملت، جامعه قویم یا منطقه ه و مستقل گونه خاص خود از زبان مشیر

توان زبان و سایرین  ها را نیمکدام از آنچهار گونه معیار موجود کنوپن از وضعیت برابری برخوردارند و هیچ

ین کاربرد واقیع  ، شکل دموکراتیک معیارسازی است که نزدیکیر را گویش آن دانست؛معیارسازی چندکانوپن

ک وجود دارد، گویشوران آن را قادر یمزبان است سازد تا  ؛این واقعیت که یک زبان معیار چند کانوپن مشیر

، در سنت گذاری کنند؛گونه آن را به دلخواه نام ، ها و شیوه های معیار زبان چندکانوپن
ی

های زباپن و فرهنگ

های معیار مختلف زبان ان با گونهتو هاپی دارند. این وضعیت را یمنوشتار، واژگان و سایر سطوح زباپن تفاوت

ک که این بیانیه در آن منتسی و استفاده یم  و فردی جداپی مشیر
شود، نشانداد؛اختالفات معیاری، گویشی

ک کمک یمنهادی اجباری را توجیه نیم  بنابراین، ما امضاکنندگان .کنند کند و برعکس، به غنای زبان مشیر

فکیک زباپن و تبعیض در موسسات آموزیسی و عمویم؛پایان اقدامات  های تلغو انواع شکل کنیمدرخواست یم 

وری تفکیک زباپن که برای گویشوران مخرب است؛خاتمه تعریف صحیح از گونه رسکوب  رصن های  گرانه و غیر

از   ن  ، اداری و رسانه اضافه، پر   های«»ترجمه معیار؛پرهیر های اطالعات  معنن و پرهزینه در مراحل قانوپن

؛آزادی زباپن در ادبیات، هین و رسانه عمویم؛آزادی ا ام به تنوع زباپن ها؛آزادی استفاده  نتخاب فردی و احیر

ی«،»همگویشی و محیل؛و رسانجام، آزادی  ی  و نفوذ متقابل در گونه   آمت 
ی

ها و اصطالحات مختلف  گشودگ

ک برای سود همه گویشوران آن   ]۲۰۱۷مارس  ۳۰در زاگرب، پودگوریتسا، بلگراد و سارایوو، .زبان مشیر

  قانون   تطبیقر   برریس  ضمن    نگارش  این  در : »    اسایس  قانون  در   چندملنر   کشورهای  زباپن   سیاست  نعکاسا
  و   فاریس   زبان   با   آن  رابطه  و   کوردی  زبان  وضعیت  مورد   در   ایران،  و   سوئیس  هندوستان،  کشورهای  اسایس
ن   و   زبان  دو   این  با   ایران  اسالیم  جمهوری  اسایس  قانون  تعامل  نحوه   واحد   در   موجود   زبانهای  سایر   همچنیر

  به   زباپن   سیاست  نهایتا   چگونه   که  شد   خواهد   دهدا  نشان  مخاطب  به  و   شد   خواهد   پرداخته  ایران  سیایس
 نویع   به  منجر   و   بوده  کشور   در   سیایس  قدرت  توزی    ع  دهنده  انعکاس  اسایس  قانون  در   شده  شناخته  رسمیت

 ”.گرددیم زباپن  آسمیالسیون به منجر  استثماری روابط از 
یت  زبانهای  با   مردماپن   ندهدربردار   شوند یم   شناخته  ملت- دولت  عنوان  تحت  که  جهان  سیایس  واحدهای  اکی 

ن   براساس  روابطشان  و   ملتها   این  پیوند   نحوه  که  باشند یم  متفاوت  ملتهای  و   اسایس  قانون  جمله  از   و   قوانیر
ان  و   کشورها   اسایس  قانون  برریس  با   شود. یم   تنظیم ن  موجود   متفاوت  زبانهای  به  قانون  آن  در   که  اهمینر   میر

  کشور   آن مختلف ملتهای  میان قدرت توزی    ع وضعیت از  میعجا نسبتا  دید  توانیم شده، داده کشور   آن در 
  با   مقاله  این   در   یابد. یم  انعکاس   زباپن   سیاستهای  در   قدرت  توزییع  سیاستهای  اغلب  زیرا   آورد،  دست   به

ن   برریس  طریق   از   ایران  و   هندوستان   سوئیس،  کشور   سه  زباپن   سیاستهای  برریس  به  تطبیقر   نگریسی    قوانیر
 میان   سیایس  قدرت  توزی    ع  درجه  که  شود یم  روشن  خواننده   بر   نهایتا   و   شود یم  ه پرداخت  کشورها   آن  اسایس
یت  .باشد یم  نحوی  چه  به  کشورها   این  در   موجود   ملتهای  عنوان   تحت  که  امروزی  سیایس  واحدهای  اکی 
  در   متفاوت  زبانهای   با   ملت  چندین  معموال   و   باشند یم   یکدست  ملت  فاقد   میشوند   شناخته  ملت-دولت
  که   باشد( یم   دیگر   کشور   در   پناهنده  زباپن   اقلیتهای  از   منرصف  )موضوع  اند   آمده  هم  گرد   ور کش  یک  قالب
ن   در   آنها،  میان  سیایس  قدرت  توزی    ع  نحوه  و   ملتها   این  روابط  تنظیم  اسایس   قانون  خصوص  به  و   کشور   قوانیر
ین  از   یگ  یابد. یم   انعکاس   به   باشد یم  کشور   آن  زباپن   سیاستهای  تنظیم  نحوه  توزی    ع،  این  نمودهای  مهمیر
ند   قرار  اشاره مورد  محیل زبان عنوان به زبانها  سایر   و  انتخاب رسیم زبان عنوان به زباپن  اگر  که  ای گونه  گیر
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  مورد   زبانهای  درصورتیکه  بود.   خواهد   رسیم  زبان  سخنوران   نفع  به  و   نامتوازن  قدرت،  توزی    ع  شک  بدون
 به   زبان  آن  سخنوران  اصیل  مناطق   در   حداقل  و   انتخاب  کشور   اصیل  زبان  عنوان  به  مختلف  ملتهای  تکلم

  انتظار   توانیم  را   تر   عادالنه  سیایس  قدرت  توزی    ع  از   درجەای  شود   شناخته  رسمیت  به  اداری  زبان  عنوان
  در   قدرت  توزی    ع  وضعیت  اسایس،  قانون  در   شده  شناخته  رسمیت  به  زباپن   سیاست  اینکه  سوای  .داشت 
 به   )موسوم  جدید   نسل  بسی   حقوق  از   مادری،  زبان  به  آموزش  حق   نکهای  به  توجه  با   نماید یم  ترسیم  را   کشور 
(   حقوق

ی
ن   مبنای  بر   رود،یم  شمار   به  همبستگ ن   شده  تدوین  زباپن   سیاست  همیر  نظام   سازگاری  درجه  توانیم  نیر

ی  حقوق  موازین  با   کشور   یک  حاکمیت  و   سیایس ن   را   بسی  ضمن   مقاله  این  در   .داد قرار   برریس  مورد   توانیم  نیر
 رابطه   و   کوردی  زبان  وضعیت  مورد   در   ایران،  و   سوئیس  هندوستان،  کشورهای  اسایس  قانون  تطبیقر   برریس

ن   و  زبان دو   این  با   ایران  اسالیم  جمهوری   اسایس  قانون  تعامل  نحوه  و   فاریس   زبان   با   آن   زبانهای   سایر   همچنیر
  نهایتا   چگونه  که  د ش  خواهد   داده  نشان  مخاطب  به  و   شد   خواهد   پرداخته  ایران  سیایس   واحد   در   موجود 
 بوده   کشور   در   سیایس  قدرت  توزی    ع  دهنده  انعکاس  اسایس  قانون  در   شده  شناخته  رسمیت  به  زباپن   سیاست

 .گرددیم  زباپن  آسمیالسیون به منجر  استثماری روابط از  نویع به منجر  و 
 
 کنندگان   تدوین  و   رسیده  تصویب  به  ١٩٩٩  سال  در   سوئیس  کشور   اسایس  قانون:    سوئیس  اسایس  قانون. ١
  آئینه   که  نمایند   تصویب  قانوپن   بتوانند   تا   اند   گماشته  کار   به  را   خود   سیع   تمام  قانون  این  کنندگان  تصویب  و 

   تکی    نمای  تمام
ی

ن   سیایس  نظام  و   باشد   کشور   آن  فرهنگ ین  به  بتواند   نیر  ایجاد   بر   تأکید   ضمن  شیوه،  بهیر
   ویژگیهای  از   نگهباپن   و   حفظ   موجبات  میل،  هویت

ی
  کنفدراسیون .نماید  فراهم  را   کشور   ساکن  ملتهای  فرهنگ

  که   باشد یم  ماده  ١٩٧  دارای  کنفدراسیون  این  اسایس  قانون  و   یافته  تشکیل  گانه  ٢٦  کانتونهای  از   سوئیس
ی  تصمیم   قدرت  از   باالپی   درجه  از   و   نموده  حاکم  کشور   بر   را   فدرالیسنر   سیایس  نظام   به   را   مهم  امور   در   گیر
  مورد   در   این  از   بیشیر   مقالە،  این  در   تحقیق   موضوع  به  توجه  با   البته  که  است   نموده  واگذار   کانتونها   این

   .شد نخواهد   صحبت سوئیس کنفدراسیون  برابر  در  کانتونها   قدرت
یت   و   اقلیت  یک   نه  سوئیس  اسایس  قانون   بر   حاکم  منطق   :   سوئیس  کنفدراسیون  اسایس  قانون  در   اکتر
یت   بر   مبتنن   منطق     همگاپن   مشارکت  بر   طق من  بلکه  اقلیت  و   اکی 

ی
 پستهای   تمایم  در   سوئیس  مردم  همگ

ن   درنظر   بدون کشور   مهم و  سیایس ه و  مذهنر  گرایشات  و  زبان نژاد، گرفیر  اسایس  قانون تمام در .باشدیم  غیر
ن   منظور   به  هم  آن  رفته  کار   به  اقلیت  لفظ  بار   ٣  تنها   سوئیس یت   از   متفاوت  زبان  با   مردماپن   حقوق  تضمیر  اکی 
یت  توسط  شدن  آسمیله  و   ظلم  اعمال  از   وسیله  بدین  تا   است  کانتون  یک  مردم   بودن   بیشیر   بهانه  به  اکی 

ی  جمعیت ن   دستاویز   با   بویم  جوامع  و   کانتونها   جمعیت  بافت  تغییر   از   مانع  و   نماید   جلوگیر  مصوب   قوانیر
یت   کانتون   آن  خود   به  کانتون  هر   رسیم  زبان  انتخاب  اختیار   سوئیس  اسایس  قانون  ٧٠  ماده  در .گردد  اکی 
ن   درنظر   با   )البته  است  شده  داده  از   استثناء،  یک  ایجاد   با   اما   اسایس(   قانون  در   مذکور   رسیم  زبانهای  گرفیر
یت  زبان  تحمیل  جهت  ای  وسیله  به   اختیار   این  شدن  تبدیل   کانتون   آن  اقلیتهای  بر   کانتون   مردمان  اکی 

ی ن   را   رسمیشان  ای زبانه  باید   خود   “کانتونها   :   که  داشته  مقرر   و   نموده  جلوگیر   حفظ   منظور   به  کنند.   تعییر
ن   تعادل ،  جوامع بیر ام  همدیگر   سننر   جغرافیاپی   مرزهای  به  باید   آنها   زباپن  بویم   زباپن   اقلیتهای  و   بگذارند   احیر

ن   را  ن ”.دهند  قرار   مدنظر   نیر ی  جهت  و   ١٠٩  ماده  دوم   بند   ذیل  در   همچنیر  مناطق،  دموگرافن   تغییر   از   جلوگیر
 بر   کیل  تأثیر   اعطای  برای است  ممکن  ”  دارد: یم   مقرر   و   نماید یم  اعمال  اجاره  دادهایقرار  بر   نظارپر   مقررات

ن   عمویم  قراردادهای  شد   خواهند   آور الزام  صورپر   در   فقط  قراردادها   شود.   وضع  قانون  مستأجر،  و   موجر   بیر
ام  و   منطقەای  تفاوتهای  و   اقلیتها   موجه  منافع  که  قرار   مدنظر   را   نقانو   برابر   در   برابری  اصل  رعایت  به  احیر
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ن   ١١٠  ماده  ٢  بند ”.دهند ایط  جمیع،  استخدام  قراردادهای  بودن  آور   الزام  امکان  مورد   در   نیر   بینن   پیش  رسی
 .است داده قرار  تأکید  مورد  را  اجاره قراردادهای شدن آور الزام برای شده

 داشته   ویژه  توجه  نآ   به  سوئیس  اسایس  قانون  که  هاپی   مقوله  از   یگ  :   سوئیس  اسایس  قانون  در   زبان  مقوله
 کلمه  بار   ١٣  قانون  دراین  باشد. یم  همدیگر   با   آنها   سخنوران  و   کشور   در   موجود   زبانهای   رابطه  نحوه  و   زبان
، زبانهای که  شود یم مقرر  ٤ ماده در .است  رفته  کار   به زباپن  کلمه  بار  ٥ و  جمع(  و  مفرد  شکل  )در  زبان   آلماپن

  زبانها   این  برای  برابری  کامال   معنوی  شأن  درواقع  و   باشند یم  کشور   یلم  زبانهای   رومانیاپی   و   ایتالیاپی   فرانسه،
 یا   رسیم  زبانهای  نه  و   گوید یم  سخن  میل  زبانهای  از   ماده   این  که  نمود   توجه  مورد   این  به  باید   گردد. یم  قائل
  … .و محیل
ن   زبان  آزادی  ١٨  ماده  در    بر   دیتمحدو   نمودن  وارد   حق   بهانەای  هیچ  تحت  کس   هیچ  و   است  شده  تضمیر

(   )سخن  زبان ن  ماده   ٢  بند   ذیل  آنکه  ضمن  ندارد؛  را   نباشد(   کشور   رسیم  یا   و   میل  زبانهای   جزو   )ولو   افراد   گفیر
ن   روا   ،٨  تا   زباپن   حقوق  رعایت  مقوله.است  دانسته  منتقن   را   زبان  مبنای  بر   افراد   بر   تبعیض  هرگونه  داشیر

ن یا آگایه لزوم که  بوده مهم سوئیش قانونگذار  برای حد  بدان یش دالیل از  متهم فرد  فیر   که   زباپن  به دستگیر
  قانون   از   متفاوت  را   سوئیس قانون  آنچه  اما .است  گردیده  متذکر   ٣١  ماده  ٢  بند   ذیل  در   را   شود  متوجه  وی

 ذکر   که  همانطور   باشد،یم  میل  زبان  و   رسیم  زبان  مفهوم  دو   نمودن  جدا   نماید یم  کشورها   از   دیگر   بسیاری
 چهار   این  که  شده  یادآور   میل،   زبانهای  ذیل  در   زبان  ٤  دادن  قرار   با   ،٤  ماده  ذیل  ر د   سوئیش  قانونگذار   گردید 
ان  به  توجه  بدون  معنوی  لحاظ  از   زبان ن  دارای  سخنوران،  تعداد   و   کشور   اداری  دستگاههای   در   آنها   اهمیت  میر
 در   باشند.   متفاوپر   جایگاه  در   اداری  اهمیت  لحاظ  از   است   ممکن  درحالیکه  باشند یم   یکسان  جایگاه  و   شأن
 :داردیم  بیان قانونگذار  کشور،  رسیم زبان باب در  قانون، این ٧٠ ماده ذیل
،  کنفدراسیون،  رسیم  زبانهای. ١  زبان   رومانیاپی   افراد   با   ارتباط  برای  باشند. یم  ایتالیاپی   و   فرانسوی  آلماپن

 .باشد  رسیم زبان باید  رومانیاپی 
ن  را  رسمیشان زبانهای باید  خود  کانتونها . ٢ ن  تعادل حفظ منظور  به کنند.   تعییر ، جوامع بیر  به باید  آنها  زباپن

ام همدیگر  سننر  جغرافیاپی  مرزهای ن  را  بویم زباپن  اقلیتهای و  بگذارند  احیر  .دهند قرار  نظر  مد  نیر
ن  تبادل و  تفاهم باید  کانتونها   و  کنفدراسیون. ٣  .کنند   تشویق  را  زباپن  جوامع بیر
 .نماید حمایت زبانه چند  هایکانتون   از  باید  خود  مختصه وظایف تحقق  هتج در  کنفدراسیون. ٤
  تروی    ج  و   حفظ  جهت  در   تیچینو   و   گریسون  کانتونهای  توسط  شده  انجام  اقدامات  از   باید   کنفدراسیون. ٥

،  و   رومانیاپی   زبانهای  سیع  خاص،  ابتکاری  روشهای  با   سوئیش  قانونگذار   ماده،  این  در .نماید  حمایت  ایتالیاپی
ی  به  با   تا   نموده  آن  بر    بیشیر   که  –  باشد یم  سوئیس  مردم  درصد   نیم  از   کمیر   تنها   زبان  که  رومانیاپی   زبان کارگیر
   متفاوت  زبان  دارای  کانتونهای  در   پراکنده  صورت  به  هم  آنها 

ی
  از   رسیم،  زبان  یک  جایگاه  در   -کنندیم   زندگ

  رومانیاپی  شهروندان علیه تبعیض زمینه  و  د نمای حاصل اطمینان سخنورانش میان در  زبان این حیاپر  تداوم
ن  از  را  زبانشان واسطه به زبان د.  بیر  هر  در  اما  رسیم، زبان انتخاب در  کانتونها   اختیار  وجود  با  آنکه جالب بیر

 رسیم زبان که  ایالنر  هر  در  ولو  زبان رومانیاپی  یک با  برخورد  در  اسایس، قانون رصی    ح نص دلیل به و  حالت
ن  متفاوپر   .شد  خواهد  رسیم زبان به تبدیل رومانیاپی  زبان باشد، هداشت نیر
  میان   در   قدرت  توزی    ع  که  رسید   نتیجه  این  به  همدیگر   با   زبانها   روابط  تنظیم  نحوه  این  مبنای  بر   میتوان  نهایتا 

  عادالنه   کامال   -زبانیشان  جامعه به  تعلقشان  حالت  در   بلکه فرد   یک  عنوان  به  نه  البته  -سوئیش  شهروندان
 .داشت  خواهد  را  قدرت ساختار  در  حضور  امکان خود  زبان با  شخص هر  و  بوده

 
   تنوع  لحاظ  از   هم  و   جمعینر   شمار   لحاظ  از   هم  هندوستان  کشور :    هندوستان  اسایس  قانون. ٢

ی
 فرهنگ
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ن   قدرت  عادالنه  توزی    ع  امکان  متفاوت  اسایس  قانون  یک  تکیه  با   تنها   که  باشد یم  فرد   به  منحرص   کشوری  مابیر
   برای  میثافر   به  بتواند   قانون  این  که  نحوی  به  است،  داشتە  را   اش  دهنده  تشکیل  مردمان

ی
  آنها   میان  همبستگ

ن   را   نقش  این  توانسته  زیادی   حد   تا   هند   اسایس  قانون   البته  که  گردد   تبدیل  اسایس   قانون.نماید  ایفا   نیر
 ١٩٥٠  ژانویه  ٢٦  از   و   ویبتص  ١٩٤٩  نوامیر   ٢٦  در   یافته  تشکیل  ماده  ٣٩٥  و   بخش   ٢٢  از   که  هندوستان

 های   اصالحیه  البته  که  است  شده  وارد   آن  بر   اصالحیه  ١٠٢  تعداد   ،  ٢٠٢٠  سال  تا   که  گردید   االجرا   الزم
 قبل  زمان  در   هندوستان  استعماری  وضعیت.نگردیدهاند  االجرا   الزم  هنوز   هشتم  و   هشتاد   و   چهارم  و   چهل
 هندوستان   است.   داشته  هندوستان  اسایس  قانون  در   زباپن   مقررات  تنظیم  بر   بنیادینن   بسیار   تأثیر   استقالل،  از 

ن  به و  بود  بریتانیا  مستعمره ن  و  داشت کشور   این در  زیادی رواج انگلیش زبان دلیل همیر  شد  مبناپی  امر  همیر
ن   و   هندوستان  بویم  زبانهای  سایر   کنار   در   انگلیش  زبان  شدن  شناخته  رسمیت  به  برای   زبان   عنوان  به  نیر

ک ن  هندی زبان با  زبان این جایگزینن  برای  سازوکارهاپی   البته که  چند  هر  یها هندوستان مشیر   شده  بینن پیش  نیر
 .است 
ن   که  است  رفته  کار   به  زبان  کمله  بار   ٦٨  هندوستان،  اسایس  قانون  در    جامعه   در   زبان  مقوله  اهمیت  امر   همیر

  را   هندوستان  سیایس  ایجغرافی در   مختلف  زبانهای سخنوران میان  اداری  روابط  تنظیم  نحوه و   هندوستان
 آن  در   و   است  شده  داده  اختصاص  زبان  مبحث  به  کشور   این  اسایس  قانون  هفدهم  بخش.میسازد  روشن
 سیایس  نظام  که  است  ذکر   به  الزم   سازد. یم  روشن  را   )ایاالت(  نواخ  و   اتحادیه  سطح  در   رسیم  زبانهای  بحث

  خود   خاص  پارلمان  ایالتها   این  که  شود یم  کیلتش  اتحادیه  قلمرو   ٨  و   ایالت  ٢٨  از   و   بوده  فدرایل  هندوستان
  به   که  اسایس  قانون  هفدهم  بخش  .باشد  متفاوت  تواند یم   ایالت  و   اتحادیه  رسیم  زبان  و   باشند یم  دارا   را 

 زبان   بحث  به  آن  اول  فصل  در   باشد. یم  ماده  ١٠  و   فصل   ٤  شامل  است،  شده  داده   اختصاص  زبان  مبحث
  اتحادیه   رسیم  زبان  انگلیش  و   هندی  زبان  که  دارد یم  مقرر   و   تاس  یافته  اختصاص  اتحادیه  سطح  رسیم
  ضمن   شود   گرفته  پیش  در   هندی  زبان  با   انگلیش  زبان  جایگزینن   برای  الزم  سازوکارهای  باید   البته  که  باشند یم

ی   را   انگلییس  زبان  )باید   زبان  ٢٢  هشتم،  فهرست  ذیل  در   آنکه   زبان   عنوان  به  کرد(  اضافه  زبانها   این  به  نت 
 برای   همدیگر،  از   زبانها   این   تفکیک  جهت  البته   که  شدهاند   شناخته  رسمیت  به  هندوستان  کشور   در   سیمر 

  استفاده   ناحیەای  رسیم  زبانهای  عنوان  به  زبانها   سایر   از   و   اتحادیه  رسیم  زبان  عنوان  از   انگلیش  و   هندی
  در   را   انگلیش   و   هندی  یر غ   زبانهای  از   استفاده  اجازه  هند   اسایس  قانون  که  است  ذکر   به  الزم.است   شده

ایط ن   سخن   زبان  عنوان  به  خایص  رسی ن   پارلمان  در   گفیر ن   نکته  این  ذکر   و   است  داده  نیر   نخواهد   فایده  از   خایل  نیر
ن   گانه٢٢  زبانهای  به  اسایس  قانون  که  بود   یا   زبان  مورد   در .است   یافته  انتشار   و   ترجمه  رسیم  صورت   به  نیر

  هر   مقننه  قوه  ،٣٤٧  و   ٣٤٦  اصل  مقررات   به  توجه  “با   دارد: یم   مقرر   ٣٤٥  ماده ایالت  هر   در   رسیم  زبانهای
ی  تعداد   یا   یک  قانون  طبق   تواند یم   ایالت   بخشی   یا   تمام  برای  را   هندی  یا   ایالت  آن  در   رایج  هایزبان  از   بیشیر

  پیش   تا   که  ایالت  هر   رسیم  امور   از   دسته  آن  برای.کند  اتخاذ   رسیم  زبان  عنوان  به  ایالت،  آن  رسیم  امور   از 
 خواهد   ادامه  انگلیش  زبان  استعمال  شد،یم  استفاده  انگلیش  زبان  از   حارصن   اسایس  قانون  اجرای  آغاز   ز ا

د دیگری تصمیم ایالت آن مقننه یقوه  اینکه مگر  یافت  ”.بگیر
ین  از   یگ  اما    کشور   آن  در   زباپن   عدالت  برای  مهیم  بسیار   مبنای  که  هندوستان  اسایس  قانون  مواد   مهمیر
 زبان،   یک  سخنوران  توسط  درخواست  ارائه  صورت  در   ”  دارد: یم   مقرر   که است  ٣٤٧  ماده  باشد،یم

  آنان   زبان  که  دارند   تمایل  ایالت  یک  جمعیت  از   توجیه  قابل  بخش  که  دهد   تشخیص جمهور  رییس چنانچه
  یا  ایالت آن رسارس  در  زبان که  دهد  دستور  تواند یم( جمهور  رییس)  شود، شناخته رسمیت به ایالت توسط
ن   مقاصد   برای   و   شده  ناختهش  رسمیت  به  ایالت  آن   از   بخشی    گرفته   بکار  جمهور  رییس توسط  شده  معیر
ن ”.شود  ،  عدالت  جهت  سازوکارها   این  بینن   پیش  ادامه  در   همچنیر   هر   “تالش  دارد: یم  مقرر   ٣٥٠  ماده  زباپن
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 مراحل  در  مادری زبان به آموزش برای کافن   تسهیالت که  باشد  ینا بایسنر  ایالت در  محیل مقام هر  یا  ایالت
ی   باشد.   فراهم  زباپن   اقلیت  هایگروه   به  متعلق   کودکان  جهت  ابتداپی    جهت   تواند یم جمهور  رییس همچنی 
ن  ن  ارائه تضمیر ، چنیر  ”.کند  صادر  ایالت  هر  به را  دستوراپر  تسهیالپر

 ویژهای   اهمیت  از   هندوستان  اسایس  قانون  در   زباپن   سیستم  و   زبان  بحث  شود یم   مالحظه  که  همانطور 
  که   گردید   متذکر  باید  بحث تکمیل در  اما  گنجد نیم  مقال این در  آن ابعاد  تمایم برریس که  باشد یم برخوردار 
 هر   رسیم  زبانهای  یا   زبان  هندی،  و   انگلیش  زبان  کنار   در   و   بوده  زبانه  چند   هندوستان  در   آموزیسی   سیستم
ند. یم   قرار   استفاده  مورد   کشور   آموزیسی   سیستم  در   ایالت وری  نکته  این  به  توجه  گیر  زبانهای   این  که  است  رصن

ند نیم   قرار   تدریس  مورد   دریس  واحد   عنوان  به  ناحیەای  شده   تدوین  زبانها   این  به  آموزیسی   سیستم  بلکه  گیر
 .است 

 
ن   ایران  :    ایران  اسایس  قانون. ٣   باشد یم   ملنر   و   زباپن   تنوع  دارای  هندوستان  و   سوئیس  کشورهای  مانند   به  نیر
  این   در   …  مازنی   و   گیلک  و   بلوچ  عرب،  ترکمن،  آذری،  و   تورک  فارس،  کورد،  همچون  متفاوپر   ملتهای  و 

 در   آنها   برای  شده  گرفته  درنظر   سیایس  قدرت  و   ملتها   این  رابطه  نوع  تنظیم  که  دارند   حضور   سیایس  واحد 
وطه  اسایس  قانون  ایران،  تاری    خ  در .است   شده  بینن پیش   اسایس  قانون  قالب ن   مسی   مصوب   اسایس  قانون  اولیر
وزی  از   پس  که  بوده  قانونگذاری  مرجع  یک   اسایس   قانون  با   شاهنشایه،  مرژی  شدن  ساقط  و   انقالب  پیر

 .باشد یم  کشور   االجرای الزم  و  جاری اسایس قانون حالیا  قانون این و  گردید   جایگزین ایران اسالیم جمهوری
 
وطه  اسایس  قانون: ١. ٣ وطه  اسایس  قانون:    مشر   وجود   با   و   رسید   تصویب  به  شمش  ۱۲۸۵  دی  ۸  در   مسی

 االجرا   الزم  جدید،  اسایس  قانون  تصویب  سال  یعنن   ١٣٥٨  سال  تا   آن  بر   متمم  افزودن  و   اصالحات  برخن 
وطه  اسایس  قانون  بود.    قرار   اشاره  مورد   آن  در   کشور   اسایس  مسائل  از   بسیاری  و   بود   مخترص   قانوپن   مسی

ن   بر   و   بود   نگرفته وطه  اسایس  قانون  در .رسید  تصویب  به  ١٢٨٦  مهر   ١٤  در   آن  متمم  اساس  همیر  با   و   مسی
 مورد   زباپن   مقررات  تنظیم  و   زبان  موضوع  هیچگاه  اما   گرفته  صورت  اصالحات  و   آن  به  متمم  الحاق  وجود 
ن   و   است  نشده  انتخاب  کشور   رسیم  زبان  اصال   و   نگرفت  قرار   توجه  زبانها   سایر   وضعیت  مورد   در   همچنیر
ن   مادریشان  زبان  به  آموزش  و   صحبت  در   مردم  حق   یا   و   رسیم  زبان  به  نسبت   نگرفته   قرار   اشاره  مورد   نیر
وزی  از   پس.است   تدوین   کیل  طور   به  و   اسایس  قانون  در   تغییر   لزوم  شاهنشایه،  رژیم  سقوط  و   انقالب  پیر
ن  بر  و  شد یم  احساس جدید  اسایس قانون   تصویب  ١٣٥٨ سال در  و   تدوین جدید  اسایس قانون  اساس همیر

ن   ١٣٦٨  سال  در   و  وطه،  اسایس  قانون  برخالف  قانون  این  در .گرفت  قرار   بازنگری  مورد   نیر   مبحث   به  مسی
 اسالیم،  جمهوری  اسایس  قانون  در .است  شده  پرداخته  رایج  زبانهای  سایر   با   آن  ارتباط   و   رسیم  زبان  انتخاب
  کار   به  فاریس  زبان  عبارت  صورت  به  و   فاریس کلمه  با   همراه  بار   سه  که  شده استفاده  زبان  کلمه  از   بار   هشت
 در   و   شده  داده  اختصاص  کشور   رسیم  پرچم  و   تاری    خ  خط،  زبان،  به  قانون  این  در   دوم  فصل  است.   رفته
  مقرر   پانزدهم  اصل .است   شده مشخص  کشور   زباپن   سیاست  و   رسیم  زبان  شانزدم  و   پانزدهم  اصل  دو   ذیل
ک  و   رسیم   خط  و   زبان “که  دارد یم   کتب   و   رسیم   متون  و   ومکاتبات   ناد اس  . است  فاریس  ایران  مردم   مشیر

  گرویه  های رسانه و  مطبوعات  در  قویم و   محیل زبانهای از  استفاده  ویل باشد  خط و   زبان این با  باید  دریس
ن   شانزدهم  اصل   ذیل   ”است.   آزاد   فاریس  زبان  کنار   در   ،مدارس  در   آنها   ادبیات  تدریس   و    و   دینن   منظر   از   نیر
   و   زباپن   حقوفر   اهمیت  منظر   از   نه

ی
  و   علوم  و   قرآن   زبان  که  آنجا   “از   شده  مقرر   ایران  در   عرب  ملت  فرهنگ

 تا   ابتداپی   دوره  از   پس   باید   زبان   این  است   آمیخته   آن   با   کامال   فاریس  ادبیات   و   است   عرپر   اسالیم   معارف
  مشخص   قانوپن   اصول  این  در   توجه  با ”.شود  یس تدر   ها   رشته  همه  در   و   کالسها   همه  در   متوسطه   دوره  پایان 
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 محیل   لفظ  بردن  کار   به  با   برعکس  حنر   و   نکرده  آنچناپن   تغییر   انقالب  از   بعد   ایران  در   زباپن   سیاست  که  است
فاریس   رایج  زبانهای  وقنر   دادهاند.   قرار   فاریس  زبان  از   پایینیر   کامال   جایگایه  در   را   زبانها   این  عمال   قویم  و    غیر
ند   قرار   خطاب  مورد   قویم  و   محیل  زبان  عنوان به  ایران  در   فاریس   زبان  که  بود   خواهد   آن  مخالف  مفهوم  گیر

 نه  اسایس قانون پانزدم اصل که  داشت توجه امر  این به باید  موضوع این کنار   در .باشد یم فراگیر  و  میل زبان
   حقوق  حفظ  جهت  تضمینن   هیچ  تنها 

ی
  ننموده   ایجاد   لتها م  سایر   و   زبانهای  سایر   سخنوران  زباپن   و   فرهنگ

ن   شده  اتخاذ   ادبیات  بلکه   تروی    ج   و   حفظ  جهت  مسئولیت  مقام  در   هیچگاه  دولت   که  است  گونەای  به  نیر
د نیم  قرار   زبانها   سایر   الزام  منظور   به  شهروندان  شکایت  رد   در   عدالت  دیوان  جدید   دادنامه  اتفاقا   که  گیر

فاریس  زبانهای  سایر   به  کتب  تدوین   به  پرورش  و   آموزش ن   غیر  که   اسایس  نکته.باشدیم  تفسیر   این  موید   نیر
وری  آن  به  توجه   دینن   اقلیتهای  برای  تنها   را   اقلیت  لفظ  کاربردن  به  ایراپن   قانونگدار   که  آنست  باشد یم   رصن
  ایراپن   عنوان  به  را   افراد   همه   و   ندارد   ایران  داخل  در   میل  اقلیتهای  وجود   به  اعتقادی  هیچ  و   دانسته  ممکن
ن   درنظر   )نا   داشت  خواهند   را   اداری   و   سیایس  پستهای   تمام  به  دستیاپر   امکان  که  نموده  قلمداد    برخن   گرفیر

(   ویژگیهای  به   و   نمایند   نامەنگاری  و   صحبت   توانند یم  فاریس  زبان  با   فقط  صورت  این  در   البته  که  مذهنر
  زبان   گفرس  غیر   فرد   رو   این  از   یابند.   حضور   توانند یم  کشور   اداری  و   سیایس  ساختار   در   زبان  فارس  یک  عنوان
   حقوق  عمال   و   است،  برخواسته  آن  از   که  نیست  ملنر   نماینده

ی
  بسی   حقوق  جدید   نسل  عنوان   به  همبستگ

 .ندارد  ایران اسایس  قانون در  جایگایه نوع هیچ
   تداوم

ی
ن مسالمت   زندگ    سیایس  واحد   یک  قالب  در   مختلف   ملتهای  با   مردماپن   آمیر

ی
 به   زیادی  بسیار   بستگ

ین از  یگ زباپن  سیاستهای  که  داشت خواهد   مردمان میان  در  قدرت توزی    ع نحوه  توزی    ع این نمودهای مهمیر
  میان   قدرت  توزی    ع  نوع  و   زباپن   سیاست  اسایس  خطوط  تواند یم   کشور   هر   اسایس  قانون  برریس.باشدیم

،  تنوع  با   کشورهای  نماید.   روشن  را   کشور   آن  مردمان  قدرت   عادالنه  توزی    ع  منظور   به  اسایس  گامهای  ملینر
ن   رسمیت  به  و   مختلف  ملتهای  میان    حقوق   همان  یا   جدید   نسل  بسی   حقوق  شناخیر

ی
  زباپن   جوامع  همبستگ

ن   وجود   با   ایران  هرچند   برداشتەاند،  قانون   تصویب  حد   در   ولو   اقدایم  نوع  هیچ   هنوز   فراوان،  ملینر   تنوع  داشیر
ن    به   را   کشور   در   رایج  یلاص  زبانهای  تمایم  سوئیس  کشور   درحالیکه.است   نرسانده  انجام  به  زمینه  این  در   نیر

ن   هندوستان  دولت   دیگر   سوی  از   و   نموده  خطاب  میل  زبان  عنوان ن   برای  را   ناحیەی  زبان  عبارت  نیر   تعییر
  اسالیم   جمهوری  اسایس  قانون  اما   است  برگزیده  هندی  و   انگلیش  زبان  برابر   در   زبانها   سایر   جایگاه  و   وضعیت

 وجایگایه  نموده  برخورد   زبانها   سایر   با   فرادستانه  وضیعم  از   عمال   قویم  و   محیل  لفظ  بردن  کار   به  با   ایران
  ایران   اسایس  قانون.است   شده  قائل  رسیم  زبان  عنوان  به  فاریس  زبان  برابر   در   زبانها   این  برای  پایینیر   بسیار 
 برعکس   بلکه  ننموده  بینن پیش   را   ایران  در   مختلف  ملتهای  رایج  زبانهای  حیات  تداوم  جهت  تضمینن   نوع  هیچ
 را   جریاپن   هر   و   داشته  واحد   زبان  با   ملت  ایجاد   و   کردنآسمیله  در   سیع  فاریس  آموزیسی   نظام  روی    ج ت  طریق   از 
 ستکوب  نظایم قوای یا  و   قضاپ   سیستم  به توسل با  نموده   مقاومت یا  و  مخالفت سیاست این برابر  در  که

ی  در   جدی  وظیفه  دولت  هندوستان  کشور   در   درحالیکه  است،  کرده  عهده   بر   را   زباپن   آسمیله  از   جلوگیر
 .دارد
هویت شامل خاطرات،      :    ؟هویت چیست:   هویت میل  بافت و ساختار    زبان در   تاریخی و معنوی    نقش

کنند. حس ثابنر از اینکه فرد در طول زمان  هاپی است که احساس خود را ایجاد یمتجربیات، روابط و ارزش

با سؤاالت .شود هویت فرد گنجانده یمکیست. حنر زماپن که جنبه های جدیدی ایجاد شده و در   همه 

دست و پنجه نرم یم    “من کیستم؟” و “من یم خواهم خود آینده ام چه کیس باشد؟”وجودی مانند  

هویت شامل روابیط که    .کنند. یگ از دالیل ممکن است این باشد که پاسخ ها بسیار پیچیده خواهند بود 

  به عنوان فرزند، دوست،
ی

یک زندگ  های   شر
ی

ن شامل ویژگ و والدین یم شود که افراد ایجاد یم کنند. همچنیر

https://drraminalavi.com/%d8%b4%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/
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ل کیم بر آنها دارد. مانند قد، نژاد، یا طبقه اجتمایع وپن است که فرد کنیر ن  اقتصادی. هو -بیر یت همچنیر

 انتخاب هاپی که فرد به صورت 
ی

 و باورهای مذهنر است که همگ
شامل نظرات سیایس، نگرش های اخالفر

گذاری خود اهمیت یم  .روزانه انجام یم دهد را هدایت یم کند دهند، یا احساس افرادی که بیش از حد به تأثیر

توانند به شدت با هویت  شود، یمابراز نیم   ای اصیل از آنها، مانند جنسیت یا نقش جنش،  کنند که جنبه یم

ن اینکه فرد چه کش هست و چه کش یم خواهد باشد   خود تعارض پیدا کنند. تأمل در مورد اختالف بیر

ور قدرتمندی برای تغییر باشد  ن  .یم تواند کاتالیر

ی هویت را تعریف یم کند؟ ی هاپی  انتخاب   هاپی است که افراد دارند. این ارزش ها هویت شامل ارزش  چه چت 
ن یمرا که انجام یم مانند مادر، معلم و شهروند یم  کنند. یک هویت شامل نقش های متعددی  دهند را تعییر

 فرد به 
ی

شود. هر نقش دارای معنا و انتظاراپر است که در هویت فرد دروپن یم شود. هویت در طول زندگ
 .تکامل خود ادامه یم دهد 

د؟ های  ی هویت شامل سه وظیفه کلیدی است: کشف و توسعه تواناپی گیر شکل  هویت چگونه شکل یم گت 
ن فرصت  ، و یافیر

ی
هاپی برای استفاده از آن پتانسیل و هدف. هویت در دوران  بالقوه، انتخاب هدف در زندگ

د  ن تحت تأثیر والدین و همساالن قرار یم گیر  نیر
 .کودگ و تجربه در نوجواپن

هاپی است که با خود واقیع او سازگار  ها و انتخابپرورش ارزشهدف هر فردی    چرا خودم را نیم فهمم؟
کنند، حنر اگر با خود واقیع آنها همسو نباشند.  های خانواده یا فرهنگ خود را دروپن یماست. برخن ارزش 

تواند جرقه تغییر و های فرد یماین تعارض یم تواند باعث نارضاینر و عدم اطمینان شود. تأمل در ارزش
 
ی

 تری را ایجاد کند.  بخش  رضایت  زندگ

 راهنماپی یم کند. کاوش    ؟  چگونه اصیل باشیم
ی

 برای اصالت، ما را در هر عرص و جنبه ای از زندگ
ی

گرسنگ
ها دوستان، مدها، ها و آرزوها را هدایت یم کند. نوجوانان و بیست ساله  های ما در مورد کار، روابط، بازی  

 را امتحان یم مکان ها، عشق،  ها، شغلرسگریم 
ی

ی مناسب است و ها و ترتیبات زندگ ن کنند تا ببینند چه چیر
ی »فقط با آنها سازگار نیست ن میانساالن تعهدات خود را نسبت به شغل، جامعه، ایمان و خانواده .«چه چیر

د  ای عمیق تر یم کنند که با تصورات آنها از خود مطابقت داشته باشد. در غیر اینصورت احساس یم کنن
 در موقعیت هاپی که به نظر یم رسد متعلق به آنها نیستند گرفتار شده اند. بزرگساالن به انتخاب 

ی
های زندگ

اصالت سنگ بنای سالمت   .نگرندبر اساس اینکه متعلق به خود آنها بوده یا نه، با تأسف یا رضایت یم
، از جمله رسز  ، عزت نفس، وروان است. با بسیاری از جنبه های بهزیسنر روانشناخنر

ی
مهارت های  ندگ

ن گری( توسط برخن روانشناسان به   اجتمایع مرتبط است. عمل کردن بر اساس خود اصیل فرد )خود تعییر
 و احساس ارتباط رتبه بندی یم شود عنوان

ی
، همراه با شایستگ چگونه   .یگ از سه نیاز اسایس روانشناخنر

 کنم؟
ی

ن به نوبه خود به   واقیع زندگ  یم کند. آنها نیر
هر کس به طور ناخودآگاه قراردادها و انتظاراپر را دروپن
یا به چالش کشیدن این مفروضات،  فرد دیکته یم کنند که چگونه فکر یا رفتار کنند. تصمیم برای برریس  

 واقیع تر است 
ی

ن قدم برای زندگ  .حنر اگر دشوار باشد، اولیر

ارائه شد.  اریک اریکسون یگ از ماندگارترین نظریه های رشد انسان توسط روانشناس  :   نظریه های هویت
 را به هشت مرحله تقسیم کرد که هر کدام شامل یک تعارض بود و حل آن تعارضات اریکسون چرخ

ی
ه زندگ

“هویت  منجر به رشد شخصیت یم شود. اریکسون معتقد بود تعاریصن که در دوران نوجواپن رخ یم دهد،  

https://drraminalavi.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/
https://drraminalavi.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/
https://www.simplypsychology.org/Erik-Erikson.html
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نوجوانان با بسیاری از جنبه های مختلف هویت دست و پنجه نرم یم .است  در مقابل شدرگیم نقش” 
د. از انتخاب مسیر شغیل گرفته تا پرورش باورهای اخالفر و سیایس تا تبدیل شدن به یک دوست یا  کنن

. رسدرگیم نقش به ناتواپن در تعهد به یک مسیر مربوط یم شود. سپس نوجوانان قبل از آشنر 
ی

یک زندگ رسی
ی  .ارند دادن تکه های هویت خود و ظهور در بزرگسایل، دوره ای از آزمایش را پشت رس یم گذ شکل گیر

ن این روند پس از سال های نوجواپن متوقف نیم شود.  هویت در دوران نوجواپن آسان نیست . همچنیر
با    .ایفای نقش جدید، مانند والد شدن، یم تواند “تعریف خود” را به یک فرآیند مادام العمر تبدیل کند 

مانند    ،
ی

زندگ عمده  تحوالت  اما  بود.  خواهد  هویت  به  دستیاپر  سمت  به  کیل  روند  سن،  افزایش 
، یا مرگ یگ از عزیزان، اغلب افراد را به کشف و بازتعریف هویت خود سوق یم بحران میانسایل طالق،
بود که   id فروید، ذهن متشکل از روانکاوی بر اساس چارچوب  را درک کرد؟  فروید چگونه هویت   .دهد

توسط غریزه و میل هدایت یم شد، سوپرایگو که توسط اخالق و ارزش ها هدایت یم شد، و ایگو که این 
 ها به عملکرد ایگو کمک یم کنند، از جمله دو را تعدیل یم کند و هویت فرد را ایجاد یم ک

ی
ند. بسیاری از ویژگ

 .بینش، عاملیت، همدیل و هدف

تافل یک  نظریه هویت اجتمایع چیست؟ بود. او تحقیقات پیشگامانه ای در  روانشناس خوب هانری 
مورد تعصب انجام داد و نشان داد که مردم از گروه های خود حمایت یم کنند، حنر زماپن که آن گروه ها 
ی، انتخاب یم شوند. این تحقیق مبنای تئوری هویت  ، مانند ترجیحات افراد برای آثار هین به طور تصادفن

تا حدی از عضویت در گروه نایسی یم شود. گروه غرور و هویت   اعتماد به نفس بود. بر این اساس  اجتمایع
 .اجتمایع را فراهم یم کند

پردازد که به دلیل بودن ما یا در مورد خودمان بودن  هاپی فلسقن یمپرسش هویت فردی به    :   هویت فردی
وع مطرح یم  برای همه ما بارها و بارها پیش یم آید: من چه هستم؟ رسی

ً
شوندبسیاری از این سؤاالت تقریبا

م چه اتفافر برای من خواهد افتاد؟ آنها از زمان پیدایش فلسفه ق   من از چه زماپن بوده است؟ وقنر بمیر رسی
ن داشته و بعدها غرب مورد بحث قرار گرفته   ی برای گفیر ن  متفکران اصیل در مورد آنها چیر

هیچ   .اند اند و اکی 
از سؤاالت وجود دارد که در  ای  ده  بلکه طیف گسیر ندارد،  مشکل منفردی در مورد هویت فردی وجود 

ین حالت به طور ضعیف به هم مرتبط هستند  .بهیر

 هاپی اشاره دارد که ما نسبت به آنها   »هویت فردی«خارج از فلسفه،    من گ هستم؟
ی

 به ویژگ
ا
معمول

 هاپی یم شود که او برای 
ی

 یا مالکیت خایص داریم. هویت فردی در این معنا شامل ویژگ
ی

احساس دلبستگ
عنوان یک شخص« به  ن    »تعریف خود  داشیر متمایز یم کند.  دیگران  از  را  او  و  د  بر یم گیر ران  »بحدر 

اینکه فرد، به معنای عمیق و    هویت«  های فرد است. 
ی

به معنای عدم اطمینان از مشخصه ترین ویژگ
 شامل  »هویت فردی«اسایس، چه نوع آدیم است. آیا این 

ً
در تضاد با هویت قویم یا میل است، که تقریبا

ن حال اهمینر برای آن  .قائل نیست گروه قویم یا ملنر است که فرد به آن تعلق دارد و در عیر

هویت شخیص یک فرد با توجه به معنن باال ممکن است موقنر باشد: شیوه    هویت فردی سخت یا سیال؟
ای که من از خودم به عنوان یک شخص تعریف یم کنم ممکن است متمایز بوده باشد، و یم تواند از زماپن 

ویت من تعلق داشته باشد. در به زمان دیگر متفاوت باشد. ممکن است شغل من، پدر یا مادر بودن به ه
 ها را داشته اما نسبت به آنها احساس متفاوپر داشته باشد. این نگرش  

ی
حایل که شخص دیگری همان ویژگ
 در معرض تغییر هستند

ی
 .ها همگ

https://drraminalavi.com/midlife-crisis/
https://drraminalavi.com/psychoanalyst/
https://drraminalavi.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://drraminalavi.com/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%b3/
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  هویت چگونه بر روابط تأثت  یم گذارد؟
ی

ن افراد را از  ها یا تفاوت  تواند شباهت های هویت یم ویژگ های بیر
تواند در ایجاد اتحاد یا دوپاره سازی عمل کنند. طریق نژاد، جنسیت، یا حرفه برجسته کند. این موارد یم

افرادی که خود را عضوی از یک گروه فراگیر بزرگیر یم دانند، تمایل دارند که روابط خویشاوندی قوی تری 
 با افراد دیگر، حیوانات و طبیعت داشته باشند. برای  

ک که مردم به   ملت یا یک دولت هویت یا احساس تعلق فرد به یک :   هویت میل است. یک حس مشیر
یم درک  کیل  وحدت  دریک  را  خود  نمود  که  زبان فرهنگ ،ها سنت  کنند  نشان   سیاست یا 

ن ما و آنها تلقر یم روانشناخنر  میل از نظر هویت .دهدیم به  .شود به عنوان آگایه و احساس از تفاوت بیر
پدیده جمیع، هویت میل یم  از  عنوان یک  از حضور عنارص  نتیجه مستقیم  یک  عنوان  به  »نقاط تواند 

ک«   به مشتر مردم  روزمره   
ی

زندگ آثار در  و  میل  آگایه  ملت،  تاری    خ  زبان،  میل،  نمادهای  مانند  آید  وجود 
ن پرسنر که با غرور میل و احساسات مثبت به کشور هویت میل در شکل مثبت آن یم.باستاپن  تواند به مهیر

 .و برتری کشور و افرایط گری ختم شود  شوونیسم ه دانست ویل در حالت افرایط بهشود همرامشخص یم

ی هویت میلشکل  ذاپر نیست و یک نظام برساخته از  :   گت 
ی

است  روابط اجتمایع هویت میل یک ویژگ
با سایر مردم به آن یم  ک« در روابط اجتمایع  اتکا به »نقاط مشیر با  تواند از رسد و دامنه آن یم که فرد 

ی و… نم ن ، خوراک و سبک آشیی ک، زبان، تاری    خ ملت، پیوندهای خوپن و نژادی، موسیقر ادهای میل مشیر
ات مختلف اجتمایع، افراد با اتخاذ اعتقادات، ارزشها، فرضیات و انتظاراپر که با هویت  باشد. تحت تأثیر

شناساپی ملت خود، اند. افراد با  شوند، هویت میل را در هویت شخیص خود گنجانیده میل فرد همسو یم
دانند و این باورها و ارزشها را در کارهای روزمره ترجمه  اعتقادات و ارزشهای میل را از نظر شخیص معنادار یم 

 .کنندیم

هویت میل را »توده ای از مردم که احساس   «روپرت امرسون » علوم سیایس دانشمند  : هویت میل     مفهوم
داند. این تعریف از هویت میل توسط روانشناس اجتمایع، کنند یک ملت هستند« تعریف هویت میل یم یم

ی تاجفل«، ن تأیید شد. در این    »هتی که نظریه هویت اجتمایع را به همراه »جان ترنر« تدوین کرده بود، نیر
م باید تواناپی شناساپی ملت را داشته باشد و هم خود را عضوی از آن بداند و احساس تعلق تعریف فرد ه

 به آن ملت را داشته باشد. این حس باعث یم 
ی

 سایر افراد خاطر و دلبستگ
ً
شود که فرد بدون آن که الزاما

 اصیل نظر 
ٔ
 هویت اجتمایع گروه و عضو ملت را بشناسد خود را متعهد و متعلق به گروه حس کند. فرضیه

ٔ
یه

ن جنبه  های منقن در یک گروه خارخر هستند تا از این طریق  این است که اعضای یک گروه داخیل در پی یافیر
ن فرهنگ های تبعیض بتوانند تصویر خود را ارتقا دهند. دیدگاه  ن در بیر ها ممکن است منجر به نژادپرسنر آمیر

کشی گردد، مانند اتفاقات رخ داده در منجر به نسل های شدید آن، نژادپرسنر ممکن است  شود و در قالب 
توتش و  ن هوتوها  بیر رواندا  یهودیان، در  مقابل  در  ن بوسنن آلمان  بیر یوگسالوی سابق  در   

ً
ا اخیر و  و  ها  ها 

کات درون گرویه و اختالف گذاری و تمایز با   .هارصب  هویت میل مستلزم شناساپی درک یا شناساپی مشیر
اییط عضو ملنر محسوب یمها است  سایر گروه  شود یا جزو سایر ملل  به شکیل که توان گفت فرد در چه رسی
های اجتمایع، در صورت متعارف خود،  هویت میل، مانند سایر هویت   .بندی شودبندی و طبقه باید دسته 

ایجاد  شهروندان  سایر  به  نسبت  تعهدات  احساس  و  ملت  به  عشق  و  غرور  مانند  مثبنر  احساسات 
هویت میل مانند اجتمایع کردن غرور میل و احساس استثناپ  بودن کشور باعث   اجتمایع شدن .کند یم

ک یم  ن اقوام مختلف زیر لوای ملت مشیر  بیر
ی

به عنوان مثال، در ایاالت متحده، که با ادغام  شود.  هماهنگ
ک افتخار میل و احساس تعلق   ، مردم با یک احساس مشیر اقوام متنوع در هویت عمویم بودن یک آمریکاپی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86
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بنابراین تمایل به کاهش تضادهای قویم دارندمتحد یم  ایاالت متحده به هویت میل هنگایم که    .شوند و 
 یگ  شود بسیار اهمیت پیدا یمروبرو یم بالیای طبییع ملت با دشمن خارخر یا داخیل یا حنر 

ا
کند و معمول

ن پرسنر و  .حس هویت میل است  تقویت کننده از عوامل قوام بخش به حس مهیر

هستند، ممکن است هویت   قویم در کشورهاپی که دارای چندین گروه:  جوامع چند قومینر  مشکالت

ی ی قویم و میل گفته یم قویم و هویت میل در تضاد باشد. این درگیر  به عنوان درگیر
ا
شوند. در ها معمول

ها  میل گراپی به شکل مناسب از هویت قویم اقلیت   ها مرکزی به بهای تقویت حسبسیاری از موارد دولت
 شده و در صورت سیاست حمایت الزم را نیم 

ی
کنند و فرد در حفظ هویت میل و قویم خود دچار دوگانگ

  .تواند باعث کاهش حس میل گراپی و کم رنگ شدن هویت میل شود گذاری اشتباه یم 

، بسیاری از کشورها با ایجاد هویت میل و اسکان مهاجران با این چالش روبرو مهاجرت افزایشبا  :    مهاجرت
تر  هستند. برخن از کشورها از لحاظ تشویق مهاجران برای توسعه احساس ت بان خود، فراگیر ن علق به کشور میر
ایجاد مهاجران را به   دولت کانادا .هستند. به عنوان مثال، کانادا باالترین نرخ مهاجرت دائیم در جهان را دارد

د که هم شامل افراد کند و مفهوم فراگیر تری از هویت میل را در بر یمحس تعلق به کانادا تشویق یم گیر
ویل برخن از کشورها سیاست متفاوپر در این زمینه دارند و با مهاجران .شود متولد کانادا و هم مهاجران یم

اک هویت میلبه شکل مهمان ناخواسته برخورد یم ی یمکنند و از اشیر  .کنند  خود با مهاجران جلوگیر

ن با افزایش سطح ارتباطات و همکاری:    شدنجهانی  ،  های تجاری بیر
ی

الملیل و جهانگردی سطح تبادل فرهنگ
، ش ؛ ادراک مردم با گذشته بسیار متفاوت شده آموزیسی

ی
ک مردم است و ارزش یوه زندگ ها و تجربیات مشیر

این موضوع باعث یم شود که شکل جدیدی از هویت  در همه جهان روز به روز در حال افزایش است. 
ک برای جوامع به شکل ک   جامعه جهاپن  مشیر ی به وجوه مشیر ان تعلق خاطر بیشیر ن را ایجاد کند که مردم میر

تواند ارزشهای را به همراه داشته جهاپن خود پیدا کنند تا هویت میل خویش. هر چند به ظاهر این امر یم 
ن   ن پرسنر مردم های حاصل از هویت میل یمارزشباشد ویل از میان رفیر تواند باعث کاهش وفاداری و مهیر

قویت هویت میل و و اقتصادی کشور گردد و حفظ تعادل در ت امنیت میل تواند تهدیدی برایشود که یم 
 .های جهاپن به همان اندازه هویت میل و هویت قویم مهم است ارزش

خورد. به عنوان مثال، بسیاری در برخن موارد، هویت میل با هویت مدپن شخص به هم یم:   تعارض مدنی 
عرب یم از  مرتبط  ن  فلسطیر یا  عرب  ملیت  با  را  خود  ارسائییل  حال های  ن  عیر در  حایل که  در  کنند، 

ن در تضاد است. تایواپن  دولت ارسائیل روندشه ن با تعارض هویت  هستند، که با ملیت فلسطیر ها همچنیر
  »استقالل تایوان« دار رسیم  است که طرفهاپی وجود داشته میل با هویت مدپن روبرو هستند، زیرا جنبش 

«و تغییر نام   ی «شوند. نام کشور  یم  »جمهوری تایوان«به    »جمهوری چی  ی است، و بخشی   »جمهوری چی 
«،از آنها خود را با  ی   کنند معرفن نیم  »جمهوری تایوان«بلکه با  »جمهوری چی 

ملت است. یک حس  هویت میل هویت یا احساس تعلق فرد به یک دولت یا یک  :    چیست ؟  هویت میل
ک که مردم به یک وحدت کیل درک یم  ها، فرهنگ یا زبان سیاست نشان  کنند که نمود خود را در سنت مشیر

ن ما و آنها تلقر یم یم به . شود دهد. هویت میل از نظر روانشناخنر به عنوان آگایه و احساس از تفاوت بیر
پدیده جمیع، هویت میل یم نتعنوان یک  یک  عنوان  به  از »نقاط تواند  از حضور عنارص  یجه مستقیم 

به  مردم  روزمره   
ی

زندگ در  ک«  آثار  مشیر و  میل  آگایه  ملت،  تاری    خ  زبان،  میل،  نمادهای  مانند  آید  وجود 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA_%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
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ن پرسنر که با غرور میل و احساسات مثبت به کشور هویت میل در شکل مثبت آن یم.باستاپن  تواند به مهیر
 .افرایط به شوونیسم و برتری کشور و افرایط گری ختم شود شود همراه دانست ویل در حالت  مشخص یم 

ی هویت میلشکل  ذاپر نیست و یک نظام برساخته از روابط اجتمایع است که  :    گت 
ی

هویت میل یک ویژگ

ک« در روابط اجتمایع با سایر مردم به آن یم  تواند از نمادهای رسد و دامنه آن یم فرد با اتکا به »نقاط مشیر

ک،   ی و… باشد. تحت میل مشیر ن ، خوراک و سبک آشیی زبان، تاری    خ ملت، پیوندهای خوپن و نژادی، موسیقر

ات مختلف اجتمایع، افراد با اتخاذ اعتقادات، ارزشها، فرضیات و انتظاراپر که با هویت میل فرد همسو   تأثیر

خود گنجانیده یم هویت شخیص  در  را  میل  هویت  خود،  شوند،  ملت  شناساپی  با  افراد  و اند.  اعتقادات 

یم معنادار  شخیص  نظر  از  را  میل  ترجمه ارزشهای  روزمره  در کارهای  را  ارزشها  و  باورها  این  و  دانند 

کنند یک دانشمند علوم سیایس »روپرت امرسون« هویت میل را »توده ای از مردم که احساس یم .کنندیم

ی داند. این تعریف از هویت میل توسط  ملت هستند« تعریف هویت میل یم  روانشناس اجتمایع، »هین

ن تأیید شد. در این تعریف  تاجفل«، که نظریه هویت اجتمایع را به همراه »جان ترنر« تدوین کرده بود، نیر

فرد هم باید تواناپی شناساپی ملت را داشته باشد و هم خود را عضوی از آن بداند و احساس تعلق خاطر و  

 به آن ملت را داشته باشد. این حس ب
ی

 سایر افراد گروه و اعث یمدلبستگ
ً
شود که فرد بدون آن که الزاما

ی هویت اجتمایع ی اصیل نظریه عضو ملت را بشناسد خود را متعهد و متعلق به گروه حس کند.فرضیه 

ن جنبه این است که اعضای یک گروه   های منقن در یک گروه خارخر هستند تا از این طریق  داخیل در پی یافیر

ن فرهنگ های تبعیض را ارتقا دهند. دیدگاه   بتوانند تصویر خود  ن در بیر ها ممکن است منجر به نژادپرسنر آمیر

کشی گردد، مانند اتفاقات رخ داده در های شدید آن، نژادپرسنر ممکن است منجر به نسل شود و در قالب 

توتش و  ن هوتوها  بیر رواندا  یهودیان، در  مقابل  در  بآلمان  یوگسالوی سابق  در  ا  اخیر و  ن بوسنن ها  و  یر ها 

کات درون گرویه و اختالف گذاری و تمایز با   .هارصب  هویت میل مستلزم شناساپی درک یا شناساپی مشیر

اییط عضو ملنر محسوب یمسایر گروه  شود یا جزو سایر ملل  ها است به شکیل که توان گفت فرد در چه رسی

ای اجتمایع، در صورت متعارف خود،  ههویت میل، مانند سایر هویت .بندی شودبندی و طبقه باید دسته 

کند. احساسات مثبنر مانند غرور و عشق به ملت و احساس تعهدات نسبت به سایر شهروندان ایجاد یم 

 
ی

اجتمایع شدن هویت میل مانند اجتمایع کردن غرور میل و احساس استثناپ  بودن کشور باعث هماهنگ

ک یم  ن اقوام مختلف زیر لوای ملت مشیر عنوان مثال، در ایاالت متحده، که با ادغام اقوام متنوع شود. به  بیر

ک افتخار میل و احساس تعلق به ایاالت  ، مردم با یک احساس مشیر در هویت عمویم بودن یک آمریکاپی

هویت میل هنگایم که ملت با دشمن .شوند و بنابراین تمایل به کاهش تضادهای قویم دارندمتحده متحد یم 

 یگ از عوامل قوام شود بسیار اهمیت پیدا یم بالیای طبییع روبرو یمخارخر یا داخیل یا حنر 
ا
کند و معمول

ن پرسنر و تقویت کننده حس هویت میل است  .بخش به حس مهیر

در کشورهاپی که دارای چندین گروه قویم هستند، ممکن است هویت    :   جوامع چند قومینر هویت میل در   

یقویم و هویت میل در تضاد باشد.   ی قویم و میل گفته یم این درگیر  به عنوان درگیر
ا
شوند. در ها معمول

ها  ها مرکزی به بهای تقویت حس میل گراپی به شکل مناسب از هویت قویم اقلیت بسیاری از موارد دولت

 شده و در صورت سیاست حمایت الزم را نیم 
ی

کنند و فرد در حفظ هویت میل و قویم خود دچار دوگانگ

با افزایش مهاجرت،    .تواند باعث کاهش حس میل گراپی و کم رنگ شدن هویت میل شود باه یم گذاری اشت 

بسیاری از کشورها با ایجاد هویت میل و اسکان مهاجران با این چالش روبرو هستند. برخن از کشورها از 
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تر هستند. به ع  بان خود، فراگیر ن نوان مثال،  لحاظ تشویق مهاجران برای توسعه احساس تعلق به کشور میر

کانادا باالترین نرخ مهاجرت دائیم در جهان را دارد. دولت کانادا مهاجران را به ایجاد حس تعلق به کانادا 

بر یمتشویق یم در  را  از هویت میل  تری  فراگیر  مفهوم  و  و هم  کند  متولد کانادا  افراد  د که هم شامل  گیر

در این زمینه دارند و با مهاجران به شکل مهمان ویل برخن از کشورها سیاست متفاوپر    .شودمهاجران یم 

ی یم ناخواسته برخورد یم  اک هویت میل خود با مهاجران جلوگیر  .کنندکنند و از اشیر

ن با افزایش سطح ارتباطات و همکاری  ، زبان و هویت میل  : شدنجهانی  الملیل و جهانگردی های تجاری بیر

؛ اد
ی

، شیوه زندگ ، آموزیسی
ی

ها و  است و ارزشراک مردم با گذشته بسیار متفاوت شده سطح تبادل فرهنگ

ک مردم در همه جهان روز به روز در حال افزایش است. این موضوع باعث یم شود که شکل  تجربیات مشیر

ی  ان تعلق خاطر بیشیر ن  را ایجاد کند که مردم میر
ک برای جوامع به شکل جامعه جهاپن جدیدی از هویت مشیر

ک جهاپن خ تواند ارزشهای را ود پیدا کنند تا هویت میل خویش. هر چند به ظاهر این امر یم به وجوه مشیر

ن ارزش تواند باعث کاهش وفاداری و  های حاصل از هویت میل یمبه همراه داشته باشد ویل از میان رفیر

ن پرسنر مردم شود که یم تعادل در  مهیر اقتصادی کشور گردد و حفظ  امنیت میل و  برای  تهدیدی  تواند 

در برخن موارد،   .های جهاپن به همان اندازه هویت میل و هویت قویم مهم استقویت هویت میل و ارزشت

های ارسائییل خود را با  خورد. به عنوان مثال، بسیاری از عرب هویت میل با هویت مدپن شخص به هم یم

ن مرتبط یم ن حال شهروند دولت ارساملیت عرب یا فلسطیر ئیل هستند، که با ملیت  کنند، در حایل که در عیر

تایواپن  است.  تضاد  در  ن  زیرا  فلسطیر هستند،  روبرو  مدپن  هویت  با  میل  هویت  تعارض  با  ن  همچنیر ها 

داشته جنبش  وجود  به  هاپی   » ن چیر »جمهوری  نام  تغییر  و  تایوان«  »استقالل  رسیم  طرفدار  است که 

« است، و بخشی از  »جمهوری تایوان« یم  ن «،  شوند. نام کشور »جمهوری چیر ن آنها خود را با »جمهوری چیر

 .کنند بلکه با »جمهوری تایوان« معرفن نیم 

ی     :   انسان ها    زبان و هویت  زبان و هویت، دو جزء جداپی ناپذیر در تشکیل زیرساخت های جوامع بسی

در عرصه روابط فردی و اجتمایع است.در این مقاله، ارتباط این دو مقوله را برریس یم کنیم و یم کوشیم 

سازی و ایجاد هویت میل تحلیل کنیم.این تحقیق از نوع کتابخانه ای است و به روش ن قش زبان را در بسیر

ن به نظریه های صاحب نظران و کارشناسان، منابع مختلف از  مروری انجام شده است.برای دست یافیر

ننر و کتاب ها را مطالعه کرده ایم.انقالب اطالعات در چند   جمله مجله های تخصیص، پایگاه های اینیر

دهه قبل و به دنبال آن، فرایند جهاپن سازی که مرزهای زباپن و هوینر را در نوردیده است، به طور فزاینده  

، مفاهیم هویت،   ن به مسئله زبان و هویت تأثیر گذاشته است؛ بنابراین، در پژوهش حارصن ای بر لزوم پرداخیر

پذیری آنها از زبان ؛ زبان قویم، زبان میل و ارتباط آنها با هویت؛ برخن نظریه  هویت قویم، هویت میل و تأثیر

های زباپن درباره هویت؛ مصداق های زباپن ای که در ایجاد هویت مؤثرند و نقش ادب دینن در هویت میل 

به ویژه ایراپن را برریس کرده ایم.در نهایت، تحلیل نظریه ها و مصداق ها مؤید نقش مهم زبان در ایجاد  

له ابزار مهم    هویت قویم و  ن ن به زبان قومیت ها و توجه بیشیر به زبان میل به مین ام گذاشیر میل است و احیر

در زپینه میتوان به مسایل   ارتباط دولت با ملت و ریسمان اتحاد و انسجام اقوام مختلف پیشنهاد یم شود. 

ن اشاره کرد :   زیرین نیر

•  
ی

ی رابطه زبان خارجر و هویت فردی، اجتمایع ، فرهنگ     و میلتبیی 
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 های هویت میل در ارتقاء شاخص  نقش آموزش •

 بحران هویت میل و شکاف دولت و ملت در عرص جهانی شدن:   •

 چکیده هویت به عنوان سازمان دهنده معنا، نقش، کارکردها و هسته نظام اجتمایع   •

ن  و  نپدیده خ،  زبان، پیچیده ترین پدیده اجتمایع است و بگفته  دیل اسپندر  :  یل  زبان مادری و هویت م

بیطرفن نیست. زبان  فقط وسیله اتنقال ایده ها نیست،  بلکه خود شکل دهنده ایده ها ست . مهمیر اینکه، 

ی مضحک تر از این نخواهد   ن ، چیر ی، زبان برنامه ای برای فعالیت  مغز است. در این معنن ن مقدم برهرچیر

، تواناپ  دیدن جهان بهمان گونه ای   را که هست، دارا هستند و یا ثبت کنندگان  بود که بگوئیم که افراد انساپن

 را آفریده و تصویر  آفریدِه خود را در درون جهاِن زبان ریخته  
بیطرف جهان خود اند. زیرا آنان خود جهاپن

ما جهان اطراف خود را نه آنگونه  .اند. افراد انساپن نیم توانند جهان اطراف خود را بیطرفانه انتقال دهند 

که در زبان بصورت یک سلسله اصول در آمده اند، مشاهده یم کنیم. زیرا مغز    که هست، بلکه آنگونه

ون ندارد و یا تماس مسقییم   انساپن  که فرمان اعمال ما را بدست گرفته است، رابطه مستقییم با جهان بیر

یک و انتقال آنها از   -با نور و یا صدا برقرار نیم سازد. بلکه تنها از طریق محرک های بایو  طریق سیستم    الکیر

، مغز، فرمانده کر و کوری در  ون از خود است که با جهان تماس برقرار یم کند. در این معنن عصنر  با بیر

وپن را از طریق کد های شکل گرفته در تاریکخانهِ  ی بدن انساپن است  و تفسیر خود از سمبل ها و عالئم بیر

نن بر تبعیض جنش داریم ، این نگرش ما در زبان کد گذاری  دهد. اگر ما نگاه نژاد پرستانه یا مبتزبان انجام یم

شده است و زبان در نحوه کشف این کد گذاری ها، بر تفسیر مغز ما از پدیده ها و مشاهدات ما تاثیر خواهد  

ن   گذاشت و ما جهان خود و تنظیم اعمال خود را، نه آنگونه که بطور واقیع وجود دارند، بلکه بر پایه همیر

،  شناخِت قائم  کد های ثب وپن از داده های بیر ت شده در زبان انجام خواهیم داد. بنابراین، داوری مغز 

ات پر واسطه
ّ
ِد یک انسان  نیست، بلکه از طریِق منشور یا  فیلیر کد های زبان،  که ِبالذ د مغز   منفر  ی خو 

د که ب   و جمیع  اشباع شدِه ی بسی است، انجام یم گیر
ن برآیند اشباع  برآیند  داوری تاریخن کاء برهمیر

ّ
دلیل ات

ن دلیل است که   ، جهان را نه آنگونه که هست، بلکه  وارونه باز تاب یم دهند. درست بهمیر شدِه ی تاریخن

ی، با حوزه اشباع ایدوئولوژیک در مورد زبان روبرو هستیم ، و نه رصفا یک واسطه ارتبایط  ن ما  قبل از هر چیر

ن انسان ها. تمام سنت های  ه شده  در بیر خوب و بد، و تمایم اشکال متفاوِت تعّصبات، در درون زبان ذخیر

ن حال، کد های طبقه بندی شده و مبتنن بر سلسله مراتب  اجتمایع هستند. .اند ویل کد های زبان، در عیر

آورد و آنها را به در واقع، زبان تمام مناسبات اجتمایع را بصورت یک سیستیم از کد ها ی اجتمایع در یم 

، خود نهانگاه مناسبات اجتمایع     د . ز انساِن منفرد یا گرویه از انسان ها انتقال یم دهمغ و زبان  در این معنن

پدیده های اجتمایع،   از  ن  نیر انسان  نیست، داوری مغز  بیطرف و خنثاپ   پدیده  آنجاپ  که زبان  از  است. 

ون، ب لکه بواسطه کشف روابط  اجتمایع   همانگونه که گفته شد، نه بصورت باز تاب های مستقیم  از بیر

ن   د گذاری شده در زبان که دائما در حال تغییر هستند،  و بر اثر  تغییر مناسبات اجتمایع، این کد ها نیر
ُ
ک

د  بدلیل اینکه  روابط اجتمایع انسان ها، جهان پر تضاد و نناقیصن است،  .متحول یم شوند، انجام میگیر

ن با همدیگر  مان مناسبات اجتمایع و ایدوئولوژی زبان خود بصورت یک کانون پر تناقض ه های تعارض آمیر

ی  ِجدال ایدوئولوژیک سیایس و اجتمایع است
ّ
یگ از مختصات  .در یم آید و از این منظر، زبان حوزه جد

اع یا تجرید کلمه از محموِل خود است. وقنر ما اسم معینن را بر روی شنر  معینن یم گذاریم،   ن دیگر زبان، انیر

جّرد است که یک شنر  مشخیص را باز یم شناسیم و در ذهن خود دوباره آنرا مجسم  ما بو  اسطه این اسِم م 

https://www.virascience.com/paper/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C/
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یم سازیم. امکان ترکیب کلمات مجرد که انسان را از جهان حیواپن متمایز یم سازد، و تمام خالقیت ذهنن 

وپن   ن حال زمینه ساز باز تاب وارونه واقعیت بیر از نظر شناخت است. در انسان برآن استوار است، در عیر

و  اشیده  نیر یا حیوان  و  بر پشت،  م و گوژ  
با س  ما موجوداپر  ندارد، و یل  ِجننّ وجود  یا  دنیای واقیع، دیو 

توانیم در ذهن خود مجسم کرده و به آنها یک سلسله صفاپر را نسبت دهیم نخراشیده ای راِباسِم دیو  یم

وپن اتخاذ کرده و از طریق ترکیب این کلمات مجرد، آنها را بوجود آورده ایم.    که از واقعیت های متفاوت بیر

نظیر حرف زدن دیو یا ِجّن  یا یک درخت که همیشه هم به زبان  قابل فهم و محیل ما سخن یم گویند. مثال 

ن ما جهان .هیچ دیوی در یک افسانه، به زبان اسپانیویل با یک عرب یا  بلوچ صحبت نیم کند ن دلیل نیر بهمیر

آنگونه که هست، بلکه از طریق ترکیبات تحریف شده مفاهیم جدا شده از واقعیت که بواسطه  زبان را نه  

به مغز انتقال یافته و دومرتبه در زبان کد گذاری شده است، یم شناسیم. و گرنه همه انسان ها جهان را  

داش وجود یم  ایدوئولوژیگ  و  سیایس  اختالف  نه  و  مشاهده یم کردند  دیدی  آنگونه که هست  نه  و  ت 

و،  زبان نه فقط نقش یک کد ارتباط اجتمایع خنثاپ  ندارد، بلکه .متفاوت از دیگری بوجود یم آمد  ازایین

، تاریخن و   ، هویت میل، حقوفر ،  سیایس، ایدوئولوژیک، جنش، طبقاپر نقش چند گانه و مرکب شناخنر

 را برعهده دارد، و مهمیر از همه اینکه ، یک رابطه قدرت  
ی

در سطوح متفاوت  را بطور مداوم باز تولید  فرهنگ

، رابطه تبعیض جنش، رابطه فراتر و فروتر طبقاپر و یم ایط تاریخن کند. این رابطه قدرت یم تواند بنا به رسی

یا تبعیض میل و نژاد پرستا نه ای را بازسازی کند. وارد شدن به هریک از ابعاد آن ، همانند سفر درجهان 

ب اکتشافات  از  یا یک عنرص رصفا شگفنر  و  ارتبایط ساده  پدیده  و، زبان یک  ایین از  تاری    خ است.  زرگ در 

 که ممکن است دروهله اول بنظر برسد، نیست 
ی

 [.فرهنگ

ن حال،شناسنامه و هویت تاریخن یک فرد و یک گروه اجتمایع و یا یک ملنر را بیان یم کند.   در عیر
هر زباپن

اجدِاد ما در تاری    خ و تواناپ  اندیشیدن آنان در زمان محدود  بوده است. حیات بیولوژیِک مغز  هر یک از  

زبان این محدودیت زماپن را به تداوم تاریخن تبدیل یم کند و مانع از گسست میگردد. اجداد ما ممکن است  

قرن ها پیش در دل خاک خفته باشند، ویل ما امروز از طریق زبان است که از غم و اندوه، خویسی ها و  

هان حّش  آنان، آگاه یم شویم و آنها را حّس یم کنیم. زبان، عامل اتصال همه آنان بهمدیگر در زمان خود،  ج

ه شدِه ی آنان در زبان  ن عامل انتقال آنها به نسل های بعد از خود بوده است و ا مروز از طریق ذخیر ونیر

زبانست که گره خورده است و ما آنها را    است که ما آنها را یم شناسیم، و هویت امروزی ما با آنها از طریق 

ن  .در یک مجموعه قرار یم دهد بدون وجود زبان های گوناگون در جهان، خط مرزی ملت ها در جهان نیر

، بار تاریخن تکوین و هسنر و هویت یک ملنر را بر دوش یم کشد. همانگونه  قابل تشخیص نبود و هر زباپن

ن هویت فردی و اجتمایع  که ما در استخوان های خود بار تکامل ب یولوژیگ خود را بر دوش یم کشیم، زبان نیر

وقنر ما از زبان مادری سخن یم گوئیم، در واقع در جغرافیای ملت های جهان، از  .یک ملت را حمل یم کند

ن سخن گفته ایم. حنر قبل از اینکه ملت هاپی در جها ن بوجود آیند، زبان  جایگاه مشخص یک ملت  نیر

، بربر یم گفتند   برجسته ترین عامل تمایز گروه های بزرگ همگون بوده است. یونانیان باستان، به غیر یوناپن

، رومیان، بجز خود و یونانیان را فروتر و پر فرهنگ یم دانستند، نورمن ها، به زبان آنگلیش ها با نظر تحقیر  

فرهنگ یم شمردند  و چینیان قدیم، غیر    یم نگریستند.آنها زبان انگلیش را زباپن خام و ناهنجار و زباپن فاقد 

چینن ها را در ردیف حیوانات و جانوران بشمار یم آوردند، که باید خود را از آنان، و باحتمال پشت دیوار 

ن خط این تفاوت ها را یم کشید  ن جدا نگهمیداشتند.   و در تمایم این موارد، زبان اولیر    .چیر
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ی بافر نیم ماند. ویل برغم    ارسطو یم گفت، ن ند، از آن چیر  را بگیر
اگر از یک شنر ای، رنگ، بو، حجم و وزپن

" بافر میماند.  ن این صفات از یک شنر که دال بر وجود یک شین   یم کرد،  رسانجام  از آن " آپن بر گرفیر

، هگل این " آن" را روح یا روانشنایس یک ملت یم نامید، و گوتفرید هردر، پدرخواند ه ناسیونالیسم آلماپن

زبان را هویت و تعریف کننده همان " آن" یا یک ملت نامیده است. اگرچه ربان، تنها عامل بوجود آورنده  

یک ملت نیست، لیکن پایه های قویم یک ملت، از طریق زبان است که تمایم سنت ها و تاری    خ و روانشنایس  

ن  ی  یک ملت را به نسل های بعدی انتقال یم دهد و بهمیر ن  دلیل است که مجموعه آنها در کار گاه تاری    خ آنچیر

عنوان شدن مساله زبان مادری، پدیده تازه ای نیست و باید از  .را پرورش یم دهند که نام آن ملیت است

پایسی   از فرو  بعد  ازدانته، و  قبل  ی، و حنر چندین قرن  آلیگیر دانته  بویژه   ایتالیا و  اومانیست های  زمان 

اتوری شارلما پن در اروپا در قرن نهم میالدی،  یعنن قبل از آغاز عرص رنسانس  مطرح بوده است. ویل  امیی

ن کش است که تئوری زبان مادری را مطرح یم سازد ن بر فرهنگ .دانته نخستیر دانته، در هنگایم که زبان التیر

ن به زبان مردم بویم ورت نوشیر   او تحت عنوان  سخن یم گوید. اثر  سیایس و مذهنر اروپا مسلط بود، از رصن

دهم میالدی است   ، ن  اثر انتقادی ادپر در قرن سیر
ن " سودمندی زبان بویم"  نا تمام مانده است. این نخستیر

که  به مساله زبان مادری یم پردازد. دانته معتقد بود که لهجه های مختلقن که مردم ایتالیا به آن سخن یم  

ن فقط باید برای استفاده های تکنیگ محدود گردد. گویند، باید به زبان ادبیات تبدیل شوند و زبان ال  تیر

ن است زیرا بشکیل طبییع  یف تر و نجیب تر از زبان رسیم التیر دانته معتقد بود که زبان مردم بویم، زباپن رسی

تر، دنیای احسایس مردم را انتقال یم دهد. و از این نظر، در تئوری زباپن او، زبان بویم، باید منشاء و خاستگاه  

 باشد، و معتقد است اگر مردم بویم فاقد زبان و ادبیات خود هستند، باید آنرا بوجود اصیل
ی

ش فرهنگ  گسیر

مهماپن   " بنام  او  فلسقن  اثر  ن  نیر و  الیه"  " کمدی  یعنن  او،  ادپر  بزرگ  ، شاهکار 
ن نیر دلیل  ن  بهمیر  ) "آورد. 

Banquet )و سیاست در زمانه خود   ، که مهماپن دانش است، بجای آنکه به زبان مسلط تحقیق و مذهب

عنا رص تشکیل دهنده ملیت، مانند هر .باشد، به زبان بویم توسکاپن ، ایتالیاپ  فلورانش نوشته شده است

پدیده تاریخن دیگر، در یک آن واحد از زمان بوجود نیامده اند، بلکه نیازمند هم آیندی آنها  در مراحیل 

د، پر آنکه در یک قالب تئوریک بیان شده باشند. شکل  مختلف و سوار شدن تدریخر آنها برهم بوده ان

، از این فرآیند عمویم جدا  ن ی زبان میل و بوجود آوردن فرهنگ و ادبیات بویم بمثابه فرهنگ میل نیر گیر

ن عنارصی بوده که مساله میل را بشکل   نبوده است. درپاره ای موارد، مساله زبان مادری، یگ از نخستیر

 وهم آلود و گنگ  جنینن خود مطرح کرده  
ی

ین عنارص در گذر جوامع از همبستگ است. زبان، یگ از مهمیر

 آکاهانه میل بوده است و این دو عامل زبان و مساله میل، عوامل مهم در گذر  
ی

قبیله ای به مرحله همبستگ

ی د ولت جوامع اروپا از اروپای قدیم به اروپای جدید، تغییر و تحول در نظام سیایس دولت ها، شکل گیر

پر  .ملت در پایان قرن هیجدهم و آغاز قرن نوزدهم بوده است   -مدرن و رس انجام، بوجود آمدن دولت

 و غرپر اروپا، خصلت  
فر ن بخش های مختلف اروپا، بویژه در دوبخش رسی  در بیر

ی
تردید، ناموزوپن فرهنگ

مر  بتوان  ن مشهود است.شاید  نیر امروز  اروپا یم دهد که  از  بهر دوبخش  متمایزی  فر  های  دمان بخش رسی

اتوری شارلماپن در آغاز قرون وسیط را، اسالو ها و مردمان  اطراف بالتیک و فنالندی اوگریاپن را در -امیی

فر در نظر گرفت  ن خطوط   .کلیت خود بعنوان اروپای رسی ، نخستیر
اتوری فرا میل شارلماپن بعد از فروپایسی امیی

از بوجود آمدن    مساله میل  خود را در قالب زبان ظاهر ساخت و اسالو  ، بویژه بعد  فر ها در اروپای رسی

اتوری  بزرگ موراویا در رسزمینن با مرکزیت امروزی کشور چک،  ن دولت اسالو در تاری    خ بنام امیی نخستیر

  میل  جدیدی را در اروپا آغاز کردند. و در سالهای دهه  
ی

ن واحد قویم بودند که زبان فرهنگ قرن   60نخستیر
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ن  ن اسالو ها خود  نهم میالدی، برای نخستیر ن خطوط فرهنگ و زبان میل در بیر  بار، ادبیات اسالو و نخستیر

، شاعر وفیلسوف بزرگ اسالو در قرن نهم میالدی، در شعر مطویل یم نویسد که   .را نشان داد ن کنستانتیر

به زبان  مردم بدون کتاب به زبان خود، همانند مردم برهنه ای هستند و انساپن که نام خدا را بازباپن بیگانه  

 . خود بر زبان یم راند، انساپن شور بخت و فالکت زده ایست

ی یم نویسد :  آیا خداوند باران خود را بطور مساوی بر رس هر فردی نازل نیم کند؟ آیا خورشید،   کنستانتی 

پر تبعیض بر تمام جهان پرتو نیم افشاند؟ آیا همگان بطور مساوی حق استنشاق هوا را ندارند؟ آیا شما  

مگ ن مجاز بوده و دیگر خلق  رسی ی و التیر  و عیر
ن از این تبعیض نیستید که کالم خدا فقط به سه زبان یوناپن یر

دراین  !ها به کوری و کری محکوم شوند؟ شنیدن کالم  خدا به زباپن بیگانه، چه نابخردانه بر عقل مینماید

وع شده بود، یعنن حقوق مساوی برای عالییر  ین ارزش ها، که مراد از آن  حرکنر که توسط موراویاپ  ها رسی

ن طلیعه های حق مردم به زبان بویم را یم   در وهله اول، حق خواندن  انجیل به زبان اسالو بود، نخستیر

، روحانیت یوناپن و زبان یوناپن را را ممتاز یم شمرد و   انس، کلیسای یوناپن ن اتوری بیر توان مشاهده کرد. امیی

، در قالب  چالش انحصار زباپن یونان  و دفاع از   حق نوشتار به زبان  بویم اسالو در عرص بعد از شارلماپن

نقن ایده امتیاز زباپن  یک ملت و اعالم برابری زباپن  و حق استقالل کلیسای اسالو خود را نشان یم داد. یک  

ن بود، اعالم کرد که زبان اسالو با زباKhrabre م ، » خرابر«،   نویسنده بلغاری بنا  نیر
،  که یک روحاپن ن یوناپن

الفبای  اند! اگر اسالو ها  بابل بوجود آمده  برابر است، زیرا همه زبان ها بعد از خراپر برج  ی  ن و عیر التیر

ن مسیخ بوده اند، حال آنکه الفبای زبان   ، زیرا آفرینند گان  الفبای اسالو، قدیسیر
قدییم ندارند، چه بهیر

ن مجهول الهویه اب کیر ، توسط مسی ن و یو ناپن داع شده اند! پس ایمان و اعتقاد جدید، نیازمند کلمات های التیر

اب جدید به ظرف جدیدی نیاز دارد ، . و حروف جدیدی است، همانگونه که رسی ن بنا به یک افسانه چک نیر

ن بردن جهالت دفاع یم کرده است ین وسیله برای از بیر
ن از زبان بویم بعنوان بهیر قابل ذکر است  .کنستانیر

ن   در بیر
زبان اسالو و زبان مقدونیه در آنزمان، بسیار اندک بود و حنر کمیر از فاصله دو لهجه   که تفاوت زباپن

ن .انگلیش و آمریکاپ  امروز بود تحمیل یک زبان بر ملنر دیگر در تاری    خ، همیشه از مجرای اشغال رسزمیر

 . ن ن معتقد است که تاری    خ یک زبان غالبا با تاری    خ فتح یک رسزمیر یا از دست دادن   آنان گذشته است. تام پلیر

آن مرتبط بوده است. بحث در باره "تکا مل" و یا "ناب" بودن یک زبان، رصفا بر تصور ساده لوحانه ای از  

فت و یا نظریه های کلیشه ای نژادی یم تواند استوار باشد   .پیسی

کشور بافر    بعنوان زبان رسیم در آن  1362، زبان فرانسه تا  1066بعد از فتح انگلیس توسط نورمان ها در  

دهم نور مان ها و انگلیس، با تاسف یم نویسد که زبان انگلیش  ن ، وقایع نگار قرن سیر
ماند و رابرت گالسیر

د.فقط هنگایم که نورمن ها نفوذ خود را  ن مردم انگلیس مورد استفاده قرار یم گیر فقط توسط الیه های پائیر

انگلیس در همانسال، تمام دعاوی حقوفر از  از دست دادند، بر اساس یک مصوبه قانوپن توسط پارلمان  

آن پس باید به زبان انگلیش انجام یم گرفت و باین ترتیب، زبان انگلیش، از تبعید داخیل خود بازگشت و 

ن جوامع در اروپا بود که توانست نی  و نوشتار به زبان بویم خود را بوجود  جامعه انگلیس، یگ از نخستیر

، فت زبان و بویژه   آورد.  این مساله بروشنن رابطه زبان و پشتوانه قدرت سیایس را نشان یم دهد که پیسی

رسمیت آموزیسی آن از پشتوانه قدرت سیایس جدا نیست و تفکیک زبان از قدرت، تصور خیال بافانه ای 

 .بیش نیست
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ن برجسته زبان شنایس سویش Ferdinand de Saussure فردیتاتد دو سو سور   ، زبان شناس و تنوریسیر

ات غیر قابل   ، نظیر فتح نورمان ها , تاثیر در باره رابطه زبان و سیاست یم نویسد که حوادث بزرگ تاریخن

محاسبه ای بر کشور اشغال شده در باره زبان آنها داشته است. مستعمره سازی که فقط یگ از اشکال فتح  

اپر در بافت اصطالحات و انتقال آن به محیط یک زبا ن بجا یم گذارد. بعنوان مثال،  یک کشور است، تغییر

نروژی ها وقنر تحت اتحاد سیایس  با دانمارک  در آمدند ، تحت تاثیر زبان داتمارگ قرار گرفتند و اکنون، 

ایط استعمار   .تاثیر و نفوذ زبان دانمارگ را از خود دور کرده اند در این گفته سوسور، در واقع از نویع از رسی

 ، بدون مستعمره سازی و اشغال رسیم یک کشورنهفته استدر صورت سلطه زباپن و فرهن
ی

 .گ

همه ما اضطراب های دروپن  نفهمیدن حرف های معلم خود به زباپن دیگر در سال    آموزش: فرایند  زبان و  

ی به زباپن است که غیر از  های اول دبستان را بیاد داریم. وقنر کودگ پا بمدرسه یم گذارد و ناگزیر از فراگیر

 خود با آن زبان سخن گفته است، و تمایم    6زبان مادری او بوده که در  
ی

تصورات، خواسته  یا هفت سال زندگ

ها  و تمام  جهان حش  و ارتباطات او با خانواده و دوستان و محیط اطراف خود با آن زبان بوده است، در 

 او به پستو فرستاده یم شود. آموزش او،دیگر ادامه حافظه آموزش تا کنوپن او  
ی

واقع، تمایم حافظه زندگ

ی زبان در ا  ادامه دارد و یک کودک بعد    13نسان ها تا سن  نخواهد بود. با توجه باینکه دوره فراگیر
ی
سالگ

د  را بخوپر یاد بگیر
یم توان به گسست ناگهاپن در حافظه    .از رسیدن به سن بلوغ، بدشواری یم تواند زباپن

ی در او پی برد. یک کودک تا سن   ن زمان از دست رفته برای فراگیر ، یم تواند زبان    13یک کودک و نیر
ی
سالگ

وع شده و زبان های متعددی را ی ط آنکه پایه ریزی آموزش، بصورت منظم از زبان مادری رسی د، بسی اد بگیر

ی آن باشد. اضافه بر آن، یک کودک نه فقط زبان گفتاری بزرگیر ها  را تقلید یم  های دیگر، ادامه فراگیر

ن برگرفته و قواعدی از آن خود را یم سازد که با رشد    زبان را نیر
کودک، ساختمان  کند، بلکه قواعد دروپن

ن همساز میگرد  ها نیر
در صورت گسست  کودک از زبان   .دروپن انتقال یافته زبان، بتدری    ج با زبان بزرگیر

 غیر از زبان مادری آغاز یم گردد، نظم 
ی به زباپن مادری خود، که معموال در هنگام ورود به مدرسه و یادگیر

ن یم رود و فرآیند آموز  یسی کودک  دچار اختالل جدی یم شود. از این پس،  هارمونیک در آموزش کودک ازبیر

او نه تنها با اختالل در نظم شناخنر در آموزش خود روبروست و  از نظر روانشنایس، تا حدی اعتماد به 

د که زبان فاریس، زبان   نفس خود را از دست یم دهد، بلکه در یک مسابقه نابرابر با کودکاپن قرار یم گیر

پس او باید به زباپن بخواند و بنویسد که زبان او نبوده است.تردیدی نیست که    مادری آنان است. از این

 از فرآیند  
ی

وقنر یک کودک غیر فارس با کودگ فارس همکالس یا همدوره است که اویل با گسست و بیگانگ

ن  ه فکری سال ها پیشیر  خود  آغاز کرده و دویم از ذخیر
ه زباپن و فکری تاکنوپن  خود  آموزیسی بازبان و ذخیر

استفاده میکند  و ادامه آموزش او، همان ادامه زباپن مادری وی است. بدییه است که نتیحه آموزیسی آنان 

برابر هم نخواهد بود. این آغاز رسیم  تبعیض و نابرابری و رسمیت قانوپن دادن به نابرابری کودکان دو 

یک کشور، رسمیت قانوپن   در واقع، آموزش رسیم .ملیت متفاوت از طریق آموزش رسیم کشور است 

د و پایه های  دادن به شکیل از آپارتاید را از همان سال اول دبستان و چه بسا از مهد کودک برعهده یم گیر

تعداد   تحصیالت،  ان  ن میر به  است  میگردد. کافن  وع  رسی آموزش  از  مرحله  همان  از  میل  ستم  و  نابرابری 

ن ملیت های غیر ف  ن در بیر ن  انتشار مطبوعات به زبان مادری آنها را با  نویسندگان و شعرا و محققیر ارس و نیر

ملیت فارس که زبان مادری و زبان آموزیسی آنان جدا ازهم نیست،مورد مقایسه قرارداد تا به عواقب زیان 

ن  یت جامعه، از بیر ن اکی   را در بیر
ی

 فرهنگ
ی

ن سیاست آموزیسی  تبعیض آلودی پی برد که مجال شگفتگ بار چنیر
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ز عواقب بلند مدت عدم امکان تحصیل به زبان مادری، که آمار آموزیسی در سطح کشور، یم برد. رصفنظر ا

ن فارس ها  و غیر فارس ها را بروشنن نشان یم دهد،  محروم  شکاف روز افزون  و نابرابری آموزیسی مابیر

، حق انساپن یک کودک بعنوان یک بسی را نقض یم کند، و فقدان حق به  ن حقر کردن یک کودک از چنیر

چند ملینر ، این نقض حقوق، بدو  های  در کشور .زبان مادری را یم توان جزوی از نقض حقوق بسی نامید

ن تحمیل اجباری زبان غیر خودی ازطریق  ن مستقیم  زبان مادری، و نیر
د : بصورت بازداشیر شکل انجام میگیر

یک است و مناسبات سیستم آموزش رسیم. از آنجاپ  که سیستم آموزیسی در هر کشوری ذاتا ایدوئولوژ 

ن همانند خود  اجتمایع حاکم را از طریق نظام آموزیسی به کلیت جامعه انتقال یم دهد، سسیتم آموزیسی نیر

ن متاثر یم  . بلکه قویا از بار ایدوئولوژیک حاکم در ساختار سیایس جامعه نیر زبان، نه بیطرف است و نه خنن 

ن تالش یم    شود. در یک کشور چند ملینر که ساختار سیایس آن تک ملینر است، سیستم آموزیسی آن نیر

 تبدیل سازد. آیدوئولوژی  
ی

، به سلطه زباپن و فرهنگ کند که این سلطه سیایس را بواسطه سیستم آموزیسی

ن از همینجا نایسی یم گردد. و قنر این امر در سطح یک   یک زبان و یک ملت در جامعه چند ملینر ایران نیر

د، نتیجه عمیل آ ی جز اشاعه نژاد پرسنر نخواهد بود. کافن است  برای اثبات آن به  ملت انجام میگیر ن ن چیر

از یکسو و  پرستانه علیه غیر فارس  نژاد  ایدوئولوژیک  بار  نگریسته شود که کامال  ایران  ادبیات صد ساله 

ستایش از نژاد آریا از سوی دیگر رس شار بوده است. عوارض آن، تبدیل غیر فارس ها به شهروندان درجه  

بوده استدو  مقیاس درون کشوری  اول و جهان سوم در  ایجاد یک رابطه جهان  پدیده، فقط  .م، و  این 

ن   از چنیر الزاما   ، ملینر تک  حاکمیت  ساختار سیایس  با  ملینر  چند  جامعه  بلکه هر  نیست،  ایران  مختص 

روس مانده  عقب  نظام  روس که  بزرگ  ادپر  منتقد  بلینسگ،  ویساریون  یم کند.  تبعیت  و قانونمندی  یه 

ن با همان دستگاه  تزاریسم حاکم بر روسیه و کلیسا ی روسیه را مورد انتقاد شدید قرار یم داد، در یک چیر

ن اوکراینن  عقب ماتده سیایس تزاری همداستان بود : مساله میل و فرهنگ اوکراینن ها. او از بیداری میل در بیر

ن بود و تمایم غیظ و انتقاد  ها در اواخر قرن نوزدهم  وانتشار ادبیات مدرن به زبان او  ، بسیار خشمگیر کراینن

خود را متوجه زبان اوکراینن و شاعر جوان آن تاراس شوشنکو یم کرد. این تناقض دموکراتیسم و نژاد پرسنر  

از طرف یک منتقد بزرگ را چگونه یم توان باهم جمع کرد؟  این همان بیماری است که غالب روشنفکران 

ن دچار آن  فارس نیر
فر  و سیایس از طرف ملیت های غیر   میر

ی
هستند  و هرگونه عنوان کردن حقوق فرهنگ

بر  .فارس،  حنر در میان کساپن که خودرا طرفدار حقوق بسی میدانند، بعنوان تجزیه طلنر تلقر یم شود

خالف دانته آلیگره، که معتقد به فرهنگ سازی بر پایه زبان بویم بود، بلینسگ اعتقاد داشت که خلق های  

عقب مانده ای نظیر اوکراینن ها باید از تالش از برای ملت سازی دست برداشته و در فرهنگ هاپ  که از  

بیلینسگ در فلسفه سیایس خود، تا حد . نظر او بزرگیر بودند، یعنن در فرهنگ و زبان رویس حل شوند

اپر برگرفته بود.  زیادی متاثر از رماننر سیسم آلمان بود که به نژاد پرسنر آلوده بود و محتمال   از آن تاثیر

ن که بر سلطه مستعمراپر ملت های دیگر دردرون خود استوار بود،  اتوری روسیه نیر جامعه چند ملینر امیی

الزاما نمیتوانست از عواقب نژادی سلطه یک ملت و یک زبان بر دیگر ملت ها بدور باشد و این حنر دامن 

 نظیر بلینیسگ را  
فر ترین روشنفکراپن ن یم گرفتمیر ن  .نیر گفته میشود که زبان فاریس زبان فرا میل است. چنیر

، رصفنظر از کاربرد غلط خود در ایران، نشان دهنده وجود ملیت های دیگری در ایران است که وقنر   ادعاپ 

ند،  که خود رنگ   ن " اقوام و قومیت ها" نام مییر از آنها سخن گفته یم شود، از آنها با عناوین تحقیر آمیر

از طریق آش بدلیل  تحمیل آن  بودن زبان فاریس  از فرامیل  اگر منظور  را دارد.  آریاپ   نژاد پرسنر  از  کاری 

سیستم رسیم آموزیسی و محروم کردن دیگران از زبان مادری خود باشد، باید گفت که اسم تحمیل را نمیتوان  
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 نظیر 
 افغانستان و تاجیکستان باشد، باید فرا میل نامید. ویل اگر این ادعا بدلیل فاریس زبان بودن کشورهاپ 

 مثل ترگ و عرپر در خارج از مرزهای خود بهیچوجه قابل مقایسه  
گفت که دایره شمول  آن با زبان هاپ 

ویل الزم است بیک .نیست که در درون کشور خود، از  ابتداپ  ترین حقوق در این زمینه برخوردارنیستند

این است که چرا شعرای ترک از نظایم گنجوی گرفته تا خاقاپن   مساله مهم در این مورد پاسخ داد و آن

ه  به زبان فاریس شعر گفته یا نوشته اند، در حایل که قدرت   یزی و غیر واپن و قطران و همام و صائب تیر شیر

دلیل اصیل این مساله را باید در این واقعیت دید که تا زماپن   سیایس مسلط در یط چندین قرن بوده اند؟

زش همگاپن مدرن، بویژه بعد از انقالبات فرانسه و آمریکا بوجود نیامده بود، مرصف کننده اصیل که آمو 

شعر و ادبیات و فلسفه، همواره بوروکرایس بوده است. برخالف حاکمیت سیایس دائما در حال تغییر ترک 

امور دیواپن را بدست   ها، بوروکرایس یا دیوان ساالری کشور، همواره در دست فارس ها بافر ماند که اداره

در دوره های پیش رسمایه داری، فرهنگ و ادبیات نیم توانست مرصف توده ای داشته باشد و .داشته اند

ن  ن طبقات حاکمه، بویژه دربیر ، الزاما باید محل مرصف خود را دربیر ن جهت تولید ادبیات و فلسفه و هین بهمیر

یم کرد   پیدا  بوروکرایس  یعنن  آن،  یعنن الیه مرصف کننده  آن،  مرصفن  بازار  زبان  باید  آن  تولید کننده  و 

بوروکرایس را در نظر یم گرفت. بوروکرایس و روحانیت، همیشه در دوره های پیش رسمایه داری، تنها الیه 

 ، های آشنا به خواندن و نوشتند بودند، بجز اشعار فولکولور که سینه به سینه انتقال یم یافت، زبان نگاریسی

ه، الزاما با زبان بوروکرایس کشور مرتبط بود، وگرنه نیم توانست،   از شعر و فلسفه و تاری    خ نگاری و غیر

مرصف کننده خود را داشته باشد و در واقع، تولید کننده فرهنگ و فلسفه و ادبیات وابسته بوروکرایس  

و پنج در صد    بود.  راز شکوفاپ  ادبیات در دهه های پایاپن قرن نوزدهم در روسیه، در جامعه ای که نود 

آن را دهقان خرافات زده روس تشکیل میداد، نیم توانست جمعیت بزرگ روستاپ   آن کشور باشد، بلکه 

ی،  بوروکرایس بسیار بزرگ روسیه در آن زمان بود  ن ن امر درمورد   .مرصف کنندگان آن، قبل از هرچیر همیر

ف انقالب  از  قبل  حنر  بود که  ن کشوری  اولیر است که  صادق  ن  نیر یک  فرانسه  با  متمرکزی  دولت  رانسه، 

، ادبیات فرانسه ، توانسته بود  برتمام  زبان و ادبیات  ن ن دلیل نیر بوروکرایس بزرگ بوجود آورده بود و بهمیر

ن بر فلسفه و حقوق و زبان اداری و سیاست و مذهب، بدلیل   ن بر اروپا نیر اروپا سایه بیندازد. سلطه زبان التیر

مذهب، الزاما نایسی از همان قانونمندی  –ا و ساختارسیایس دولت  وسعت مرصف کننده بوروکرایس کلیس

ن نیم توانست از این   .حاکم بر رابطه تولید فرهنگ و بوروکرایس، نایسی یم گردید  ش آن نیر
زبان فاریس و گسیر

قانونمندی حاکم بر بوروکرایس  و فرهنگ جدا باشد، پر آنکه بتوان از ذات یک زبان، استنتاج ویژه ای در 

ن سخن نیم گوید، و زبان    باره برتری آن کرد و از آن یک اهرم ستم درست کرد. امروز کش به زبان التیر

فرانسه، با آن پشتوانه بزرگ تاریخن خود در تولید فرهنگ و ادبیات به حاشیه رانده شده است. امروز، 

 که روزگاری مورد تحقیر فرانسوی ها بود، جای آنرا گرفته است.در نتیجه با
ن  زباپن ید گفت که زبان فاریس نیر

ب چماق قدرت سیایس محل مرصفن دارد. با هرگونه  در ایران امروز، در فراتر از ملیت  فاریس زبان خود، برصن

ن الزاما جایگاه  طبییع و امکان توسعه خود را پیدا خواهند  تغییر درساختار تک ملینر حاکم، زبان های دیگر نیر

ن  ، توان و خالقیت خود در حوزه های مختلف آفرینش فرهنگ بر پایه کرد و ملیت های دیگر در ایران نیر

برواقعیت مهیم در باره رابطه زبان مادری و    .زبان مادری خود را خواهند توانست  به منصه ظهور برسانند

مسله میل در ایران باید اشاره کرد و آن اینست که مساله میل در ایران درپشت زبان فاریس پنهان شده است.  

موضوع ممکن است در عده ای این توهم را بوجود آورد و یا اینکه یک عده ای این توهم را اشاعه دهند    این

که ما و یا هر ملیت غیر فارس دیگری، بدون دستیاپر به حقوق سیایس خود میتوانند به حقوق زباپن خویش 
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  زباپن را نشان یم دهد. نائل شوند. خوِد تکوین  مساله درایران، خصلت تقدم موضوع سیایس بر موضوع  

که از زمان کودتای رضا شاه ببعد در ایران، ملت ها تحت ستم میل ند  فریاد یم زن  اقلیت های دیگر در ایران  

قرار گرفتند و زبان فاریس از زمان رضاه شاه در ایران رسیم، و بقیه زبان ها ممنوع گردیدند. یعنن با اهرم 

ه، زبان ملیت های غیر    قدرت سیایس، و بگفته محمود افشار، با  ن و کوچاندن و غیر ه تیر ن استفاده از رسنیر

ش زبان و  فرهنگ میل خود   فارس را در ایران بریدند و مانع تحصیل فرزندان آنان به زبان مادری و گسیر

  سلطنت، در این یس سال گذشته، به شیوه ای خشن  شدند
ن بعنوان جایگزین حکومنر جمهوری اسالیم نیر

، پشتوانه سیایس پیش تر، همان راه یط  شده رضا شاه را ادامه داده است. برای دستیاپر به حقوق زباپن

ن رسانه نگاریسی و صوپر و تصویری  و بودجه مایل و اقتدار الزم است.   برنده آموزش به زبان مادری و داشیر

یل کنند، اگر اگر در یک سال حکومت میل در آذربایجان، کودکان آذربایجاپن توانستند به زبان ترگ تحص

سیایس  قدرت  بود که  دلیل  باین  شدند،  منتسی  ترگ  زبان  به  مطبوعات  اگر  آمد،  بوجود  یز  تیر دانشگاه 

حکومت میل در آذربایجان پشتوانه آن بود و دقیقا با حمله ارتش شاهنشایه به آذربایجان، حق آموزش به  

، ممنوع اعالم گردید ن ه تیر ن ب رسنیر ن برصن ب شمشیر  تمام قدر  .زبان مادری نیر ، اول برصن ن  نیر
ت های مستعمراپر

آنها تحمیل  بر  را  بعد توانستند که زبان قدرت مستعمراپر  را اشغال کردند و  تفنگ، کشورهاپ   و توپ و 

ن کننده امکان تحمیل زبان بودو هیچ زباپن هرگز از قدرت سیایس جدا نبوده   کنند.زیرا قدرت سیایس، تضمیر

ن اساسا سیایس است است و جوهر مساله زبان مادری در ا کش که یم اندیشد زبان یک مساله    .یران  نیر

 است و از سیاست جداست، و یا فکر یم کند که در چهارچوب جمهوری اسالیم یم توان  به حقوق 
ی

فرهنگ

 خود رسید، یا عوام است و یا عوامفریب، و شاید هم در خط تبلیغاپر دم و دستگاه های 
ی

زباپن و فرهنگ

اژ محدود را تحمل نمیکند،  اطالعاپر حکومت   اسالیم. حکومنر که حنر وجود چند جنگ دو زبانه در تیر

  آذربایجاپن  و ملیت های دیگررا به شیوه های مختلف بقتل رسانده، و یا به 
ی

ن فرهنگ حکومنر که فعالیر

دری و " فرهنگ  زندان انداخته و یا  مجبور به گریز بخارج  از کشور یم کند، برای ما امکان آموزش به زبان ما

سازی" را فراهم خواهد کرد؟  زیه خیال باطل! راه مدرسه کودکان به مدارس تحصییل به زبان مادری خود،  

  تک ملینر و تک زباپن یم گذرد
 ! از روی جسد جمهوری اسالیم و شکسته شدن ساختار حکومنر

است میل  هویت  و  تاری    خ  مادری  زبانیست کە  :    زبان  تنها  مادری  و  انسانزبان  اجتمایع  هویت  ها 

زند.  درونشناخنر خود را از آن دریافت می کند، این زبان زبانیست کە آنها را بە میهن و ملیت خود گره یم 

ن  ن بیر الملل و  اگرچە تنوع زباپن یک پدیده طبییع است اما مسئلە مهم و قابل بحث این است کە طبق قوانیر

، فهمیدن و البته ارج نهادن به    اسناد رسیم نهادهای وابستە بە سازمان ملل ن باید اصل به رسمیت شناخیر

توانند ارتباط برقرار این تنوع زباپن به عنوان یک نظم طبییع دربیاید، زیرا کودکان با زبان مادری خود بهیر یم 

ن الملیل در  .کنند و این اطالعات تا آخر عمر همراه آنها خواهد ماند  باب  در کنوانسیون و پیمان نامە های بیر

این مسئلە برحق تاکید شده و در اعالمیە جهاپن زبان مادری "یونسکو" بە صورت زیر بە آن اشاره شده  

 :است

 .آموزش برای تمام دانش آموزان مدارس باید بە زبان مادری خود باشد •

ایط الزم را فراهم آورنتمام حکومت  •  ها موظف هستند برای آموزش بە زبان مادری  شر

 معلم آموزش داده شود زیرا آموزش بە زبان مادری برای آموزش بە زب •
ی
ان مادری باید بە اندازه کاف

 شناسە عدالت اجتمایع است
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ایم بە زبان، فرهنگ و هویت اصیل ملیت ممنوعیت آموزش بە زبان مادری در ایران و پر  ها بە نویع  احیر

رد و دیگر ملیتهای   است کە زبان آنها را "گویش محیل" توصیف و برتر نشان دادن زباپن دیگر 
ُ
بر ملت ک

موجود در  این جغرافیا در حالیست کە شمار زیادی از این ملتها، از حقوق زباپن خود محروم و مجبورند با 

 غیر از زبان مادری خود آموزش ببینند 
ازه تاری    خ    حاکمیت.زباپن سدهی اخیر بە بهانە   ، به ویژه    ها در شیر

ملت در راستای تثبیت سیاستهای خود از  -یصن در سیستم دولتدفاع از امنیت میل و حفظ تمامیت ار 

ن توجە بیش از طریق پایمال کردن حق و حقوق ملیت  ی از رشد زبان و فرهنگ آنها و همچنیر ها و جلوگیر

تنها زبان   بە  این   حاکم و حاکمیت    حد  ن بردن زبان و فرهنگ دیگر ملیت ها داشتە است،  سیع در ازبیر

مثلن   . کند ە در راستای آموزش زبان مادری فعالیت یم کنند بازداشت و زنداپن یممعلم هاپی کها  حکومت 

ردستان
ُ
، ضمن ارج نهادن روز جهاپن زبان مادری، خواهان اجرای  ایران    نهادهای مدافع حقوق بسی در ک

ن جهان  شمول برای مهیا نمودن وضعیت مناسب و برابر جهت آموزش بە زبان مادری هستند و کامل قوانیر

معتقدند کە، در جوامع چند زباپن باید آموزش بە زبان مادری را مانند یک فرصت نگاه کرد نە یک تهدید.  

رد دانستە کە از طرف حکومت 
ُ
رد بە زبان دوم ادامە سیاست آسمیالسیون ملت ک

ُ
ن آموزش کودکان ک همچنیر

ی فعال   ما به عنوان .جمهوری اسالیم ایران بە صورت سیستماتیک اجرا و اعمال یم شود مراکز حقوق بسی

ردستان، از تمام سازمان
ُ
ی منطقە و جهان درخواست یمدر ک  و حقوق بسی

ی
، فرهنگ کنیم بە یاری های زباپن

ن توسط نهادهای   ردی آمده و بە دلیل بازداشت و توهیر
ُ
ن بازداشت شده در حوضە آموزش بە زبان ک معلمیر

ردی حداقل در معرفن آنان برای کسب جایزههای امنینر برای اقدام آنها در راستای آموزش  -اطالعاپر 
ُ
زبان ک

سیستماتیک  تالش  محکوم کردن  ضمن  ن  همچنیر شود.  انجام  الزم  تالش  تقدیر  نشان  و کسب  جهاپن 

ن یم خواهیم کە تالش هرچە بیشیر خود را   ردستان نیر
ُ
، از جامعه ک جمهوری اسالیم ایران برای رسکوب زباپن

طبییع خود را انجام داده و با معلمینن کە کودکان را برای آموزش زبان جهت رسیدن بە این حقوق اولیە و  

ردی تشویق یم کنند همکار باشند. 
ُ
 ک

ی تاری    خ و هویت میل مردمان پامت  اند:    ی : زبان های پامت  ه سازی زبان های پامت  ی در دنیاپی    دموکراتت 

، وسایل معلومات جمیع، پناهگزینن   ننر که هسنر داریم و رسو کار  همه ما با جهان تکنالوژی، شبکه های انیر

ها در  نتیجه  اشتعال جنگ های تحمییل  رسدمداران زر  و زور  و رسمایه، استثمار گران، استعماریون، و  

ن استحمار  ملت های ستمدیده و عقب نگهداشته شده    در جهان سوم است، زبان ها، گویش ها، عاملیر

، بدون در نظرداشت   ن یت مطلق انسان های روی زمیر فرهنگ های بویم و تهذیب  اجتمایع و سیایس  اکی 

ت گرایانه انسان های محروم، زیر فشار های شدید  و نابود کننده  صاحبان و  ازه اخالفر کی  روش ها و شیر

گرفته ، زبان ها و گویش های ناهمگون مردمان دنیا  که بازتاب دهنده  عامالن استمار و استعمار نوین، قرار  

فرهنگ و تهذیب تاریخن  آنها است، به شمول  زبان و ادبیات شفایه،  سیایس، اجتمایع ، عرفاپن و باوری 

ن زیر سایبان  گزند و آسیب های مدهش و تیمار نا پذیر قرار گرفته و  قرار خواهد داشت.  اما با   آنهم آنها نیر

باید باورمند بود که این همه حوادث ناگوار شاید تا حدی فرآیند رشد و انکشاف ماهوی زبان، تاری    خ، و  

ن در بر دارنده خواهد  ادبیات مردمان زیر ستم را که محصول زرین بینش، کنش و منش تاریخن آنها است، نیر

نب دیگر برای دنیای مدرن که خود اسباب  بود زیرا  از یک طرف  فشارها انسان ها را بیدار یم سازند و از جا

، زمینه  
ی

ندگ یاری و زنده سازی زبان های در حال میر نام  بیداد گری است، زیر  آفرینش هر گونه فشار و 

پژوهش  و برریس مساعد میگردد  که این  هم خود یک نوع بازرگاپن دیگری است  در راستای  رونق بخشی   
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و گویش  در آن سهم اندگ دارند. مزید بر آن همه ژست ها، نام واژه ها،     بازار سود و سلم آنها که اهل زبان  

ازه تاریخن  رس نام ها" اکرونوم ها"، نقطه گذاری ها ، صورت ها، نماد ها و سایر مسایل ای که  در شیر

ده  نسبت نبود امکانات از ذهن و فکر ما بدور رفته و مایه تشویشو نگراپن ما شده اند  که در حقیقت دارن

معاپن و مفاهیم بویم زبان ها و فرهنگ مردمان یاد شده  اند ، برقرار کننده و استحکام بخشنده  فرآیند  

ن  در نتیجه پژوهش های علیم و اکادمیک به ویژه  افراد بویم  و   اند، نیر
گفتمان در میان توده های ملیوپن

 ند.  پژوهشگران برون مرزی در کلیت،  آفرینش هسنر دوباره پیدا یم کن 

  زبان
ی

در میان  گویشوران آن به مثابه شبکه ارتباظ است و نه خط مستقیم   مقام و حیثیت تاریخی و فرهنگ
ی ،  ،  نه تعبیر

ک و راست. زبان از دیدانداز  زبان شناس ها مؤلفه ای است تحلییل ، فلسقن و عقالپن و ر 
یخ و توضیخ.  بسا از پژوهشگران عرصه   ی و تا حدودی  تسی زبان شنایس در گذشته ها  به این باور  تفسیر

بودند که زبان در حقیقت امر فهم و دانش کالبد شناسانه دستور گرامری  است، در صورپر که  طفل خورد  
ن     در مراحل نخستیر

، عقالپن و فلسقن سایل که هر گز با نظام دستوری یا گرامری زبان هیچ  ارتباط منطقر
ی را بدون دشواری و آموزش مستقیم  دستور گرامری و نظام ساختاری   هسنر خود نداشته ، اما زبان مادر 

زبان  را از خود کرده و به آن به شیوه زیبا و ،وجه درست گفتمان را آغاز یم کند.  برخن از آدم های محیط 
امون، حنر برخن از انسان های درس خوانده و دانشگایه، پیش از آنکه در مورد پیدایش زبان ، محیط و   پیر
ن دیگری نیستند ، بدون در نظر داشت    ایط آفرینش زبان ها  را که جز  قرارد اجتمایع  میان انسان ها چیر رسی
ی و تاری    خ سیایس آنها  در میان  گویشوران  تفاوت غیر علیم قایل شده  و بدون  ارایه    ، بسی

ی
نقش فرهنگ

اخل گفتمان شده  به بد گوپی و استدالل دقیق و  منطق اکادمیک به بد گوپی و کم بهاپی زبان مشخص د
 گراپی در راستای  انکار  از فهم نقش تاریخن  

مزمت آن داخل اقدام یم شوند  که این خود جزمگراپی و منقن
ام و اکرام به اهمیت  و انساپن  همه زبان ها   را بازتاب دهنده است که این روش در واقعیت امر عدم احیر

 و  عدم  ارزشمداری  تاری    خ ، زبان و فرهنگ خودی  این چن
ی

ن  افراد قلمداد شده  و من حیث جفای  فرهنگ یر
زبان ها قلمداد شده میتواند.   زبان ها را باید همواره مورد تقدیر و تکریم قرار داد، زیرا زبان است که آدم را 

فت، انسان  معرفن کرد  و از  دسته سایر جانوران جدا ساخت  و جهان انساپن را ایجاد نمود که این ه مه پیسی
نوشتار  است که سایر   و   ترفر و تعایل  جهان مادی و معنوی را که مشاهده یم کنیم، مدیون زبان گفتار

ن ،تحقیر و توبیخ زبان و گویشوران آن  ن سبب است ، بجای توهیر جانوران از آن  بهره مند نیستند و از همیر
یم.  ن و تکریم  باید کار گیر  ، از  فرهنگ  تقدیر، تحسیر

امون شان را به وسیله زبان  با در نظر داشت کارکرد  های عینن مورد  ان سان ها  همه مؤلفه های دنیای پیر
پژوهش و برریس قرار میدهند.  به گونه مثال اگر خواسته باشیم پرنده ای را مورد مطالعه قرار دهیم، نزد  

، آب یم  آن پرنده نرفته  و نخواهیم گفت، به گونه ای که پر یم زپن و به پروا ز یم آپی ، دانه چینن یم کنن
نویسی درست نیست و برون از معنا است، بلکه  همه حرکات ، سکنات و کار کرد های ناهمگون  آن پرنده 
را بطور طبیع و عینن مورد مطالعه قرار میدهیم و بعد بر مبنای آن حکم یم کنیم  که این  دگرگوپن ها از  

ند و مبنای حرگ ، طبیع و روان کاوانه آنها از چه قرار اند.  دانشمند زبان شناس    کجا  رسچشمه یم گیر
"     Because of Internet" در اثر خویش  زیر عنوان "  Mc. Cullochدانشگاه " کوین"، ایالت اونتاریو "  

ی اظهار یم کند  که : "  بخاطر  درک بنیادی پدیده ، بسا مسایل زباپن را  باید  با پالیش علیم  و فلسقن پ یگیر
نمود و اثر پذیری  زبان از تکنولوژی و اثر گذاری متقابل فناوری مدرن زماپن بر زبان را  به گونه ژرف و حتم  
ن  زبان  را به شیوه درست و  مورد پژوهش  ژرف اکادمیک و مهندسانه قرار داد تا فراز و فرود و افت و خیر

 (. 2019،سال 4انشگاه کوین، شمارهآراسته با زیور منطق زبان شناسانه  درک کرد"  ) مجله د
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به گونه مثال اگر به سایت  گوگل جهت دریافت تعریف زبان و ادبیات  زبان انگلیش  رسی بزنیم ، صورت   
کتاب های ناهمگون را مشاهده یم کنیم که واژه ها و عباره های زبان و ادبیات انگلیش بروی برگه آنها  

م،  شاهد طبع و نسی انبویه از  1800و  1700در اواخر  سال های نگارش یافته است، چرا؟ بخاطر اینکه 
کتب ، واژه نامه ها، دایرة المعارف ها یم باشیم  که شامل آثار گرامر  و ساختار دستوری  زبان و ادبیات 
 آنها ، گویش های ناهمگون 

ی
انگلیش بوده  و بعد ها طبع و نسی  و ساختار نقشه های زبان و درخت خانوادگ

گویشوران آنها به چشم یم خورند.  از سوی دیگر هم  ثبت و راجسیر شیوه های تدریس و آموزش زبان،    و 
آوا شنایس، مورفیم شنایس، نحو یا ساختار زبان شنایس  زبان انگلیش و سایر زبان های زنده جهان را یم  

ادی، گویشوران اصیل و حنر بینیم  و در فرجام مفهوم تصور واقیع  زبان در دید انداز افراد و اشخاص ع
دانشمندان  میدان زبان و ادبیات هر زبان همان کتاب  بوده  و  مفهوم زبان  جز همان کتاب ها ، تصور 

 دیگری وجود نداشت.  
ون شد و بینش دیگری   آهسته آهسته و با گذشت زمان  تصور در مورد زبان ها ، از تصور تنها کتاپر آن بیر

میان آمد که زبان تنها کتاب، واژه نامه، دایرة المعارف نیست، بل یک مؤلفه زنده،   عالوه بر آثار و کتب به
 هیچ کتاپر به زبان انگلیش وجود نداشت، زبان و ادبیات شفایه،  

ون از کتاب است. زماپن گویا و پویا بیر
زبان های  فرهنگ و گویشوران آن  زبان حضور عینن و عمیل بدون کتاب داشتند.  و یا مثال دیگری  از  

اثری،    ، ، کتاپر نه چندان دور  افغانستان  ایل سال های  از زبان ها و گویش های داخل  و  برخن  ی   پامیر
ی وجود  فزیگ نداشتند، اما  زبان   ، به زبان های پامیر

، غیاث الغاپر ، واژه نامه ای، دایرة المعارفن نگاریسی
ی من حیث مؤلفه حتیم هسنر مردمان و گویش وران این زبان ها ، در فرآیند گفتمان عینن و   های پامیر

ی مانند هر زبان دیگری  در قدم نخست   ن قرار داشتند.  یعنن زبان های پامیر عمیل  توسط مردمان پامیر زمیر
در ذهن و فکر گویشوران خود  اقامه هسنر یم کنند و بعد شامل متون و سیاق شدند.  همه انسان ها هر 

ند و بیافرینند، در نتیجه رفت و آمد ها، مراودات فردی آنچه را به شمول زبان به ساخ تار  و یا آفرینش گیر
و جمیع، ایجاد روابط دو جانبه، همنیشنن هاو همایش ها، در نتیجه تبادل افکار، رد و بدل نمودن مسایل 

یفات  و سنت های بویم ، گونه پذیرفته و شامل فرهنگ مادی و معنوی آنها یم    و  مراسم تسی
ی

گردد. فرهنگ
و آنچه را که انسان ها به میان یم آورند مؤلفه ها و پدیده های یک خطه ، یک رسه و مطلق نیستند، بلکه 
فت و ترفر  را   ند  که خود بازتاب دهنده  پروسه پیسی همواره در فرآیند دگر گوپن های ژرف، قرار یم گیر

 نشان دهنده است. 
شیدن در راستای  زبان شنایس هر زبان منفرد و مشخص، موضوع دل پذیر و مرتب تر دیگری ،  شیوه اندی

به مثابه رشته ارتبایط ، اتصال و انتقال این است که زبان  در اندیشه، پیشه، بینش، کنش و منش انسان  
ها و در حوزه فضاپی  ای که میان آنها قرار دارد  در نتیجه   قرارداد اجتمایع به میان یم آید.  به گونه مثال 

از انسان ها در سالوپن  روی موضویع و یا مطلنر  گفتمان دارند، و به گونه فوری  محل گفتمان  دسته ای  
ون یم شوند چون گرفتاری ای پیدا کردند و بعد از ساعنر دوباره بر میگردند   و بحث شان را تغیر  داده و بیر

ند که بدون تردید واژه ها، ع باره ها، فضای گفتمان و نحوه به مکان اویل خود  و گفتمان را از رس یم گیر
پذیرش همدیگر دگرکون یم شود  و نه آن خواهد بود که قبلن آغاز شده بود و این مؤلفه میتواند شامل 
ن نه آن بافر یم ماند که زماپن صحنه را ترک نموده بودند،   حال هر زبان، گویش و گویشوران شود  و همه چیر

 از هیچ  در صورپر که  دیگران شاید هنوز به این ان
ی

ن به جای خود است و هیچ برگ دیشه باشند که همه چیر
 درخنر   به وسیله هیچ نسییم از جای خود نه جنبیده است. 

 یم کند،  و انسا ها همواره در هسنر روزگار به گونه  
ی

" و چون زبان در ذهن  ، افکار و اندیشه  انسا ها زندگ
وند، با همد ند و قطع ارتباط یم کنند، واژه ها و  مستدام به دنیا یم آیند و از ان میر یگر در ارتباط قرار یم گیر
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ن بکار   گل واژه ها را  پدید یم آورند  و از دست یم دهند و برخن ها را به گونه مجدد بدست یم آورند و اغلیر
 یم برند و  به اصطالح عام فرسوده ها را به دور یم اندازند، با وصف آنکه  یم گویند، هر پدیده کهنه در 
ماهیت خود مؤلفه نو است.  این خود واقعیت عینن و زماپن ای  است که  شامل حال و احوال همه انسان 

ن یم شود"  )مجله دانشگاه کوین، شماره      ( 2019،سال    4ها ، حنر زبان ها  و گویش های  وابسته به آنها نیر
ین حصه گفتمان  میان آنها را    ین و بیشیر تشکیل میدهد، حنر حرکات، سکنات، اعضای بدن انسان ها ، بهیر

ژست ها، اشاره ها، روش ها، شیوه های گفتار، نحوه نظر و دید، آفرینش آوا، اف ها و پف ها، همه و همه   
به گونه برهنه  بازتاب دهنده  گفتمان میان انسان ها  است. به گونه مثال ، اگر  فردی  با عالیم از غصه، 

شود و دروازه را  به شدت پر سابقه باز و یا بسته کند و بعد ادعا کند که   قهر، غضب و شتابزده، داخل اتافر 
" من قهر نیستم"، بدون تردید مشاهدین به گفتارش باورمند نیستند اما به کردار اش  باورمند، زیرا شیوه 
 اش.   

ی
حرکت شخص موصوف خود بازتاب دهنده همه فرایند کاری اوست و نه گفتار و ابراز نظر ساختگ

 ، حکم یم کند ، واژه هاپی که در ساختار سیاق زبان نقش دارند،  
بینش جدید زبان شنایس مقایش و تاریخن

ومند باشند تا بنیاد متنن سخن را با امانت داری دقیق بازتاب  باید موزون و دارای ساخت ها و بافت های نیر
، حنر اگر  دارای گونه تاینی هم نباشند،  داده  بتوانند. دیده شده است، متوپن که دارای ساختار نوشتار اند 

 ، و  تنها دست نویس، با آنهم  توام با تصاویر  برای  بازتاب تفاهم و گفتمان دارای ارزش و اهمیت بیشیر
ن و   سهل تر و ساده تر  هستند.  در زمانه های قدیم بعضن مسایل  دشوار فهم را  با وصف آنکه شامل میر

ی    ح را  به تعبیر و تفسیر  سیاق هم یم ساختند، هنوز در  م و در خور توضیح و تسی حاشیه ها بسا مسایل میر
یم گرفتند تا فهما تر شوند و بهره برداری دقیق  تر زبان شناسانه و متنن بدست آمده بتواند و فهم سیاق  

ا همگون،  زباپن  ساده تر وارد دفیر گردد، اما در زمانه های معارص شیوه ها و روش  های نگاریسی  و توضیخ ن
به ویژه  توضیحات و بازتاب های تصویریکه دارای گونه های  ناهمگون آفرینشی در راستای بازتاب معنن و  
مفهوم اند،  بخاطر حضور  فعال و کاری مؤلفه های تکنالوژیگ،   کنش ها   و بینش های یاد شده  را   با 

ن  ن ساخته است. وصف آنکه  سهل و ساده ساخته ، تا حدی با دشواری های معیر ن هم آمیر  نیر
ایط کنوپن حنر حرکات و سکنات انسان ها به شمول  کار کرد های اعضای بدن شان حضور کاری   در رسی
شان را در سیاق نوشتاری به وضاحت  بازتاب دهنده و قابل مشاده و بریس است ، و از این سبب باید  

راستای بر آورده سازی نیاز های ناهمگون  انسان ها  مدیون و شکر گزار نظام تکنولوژی مدرن باشیم که در  
یت بدون در نظر داشت موقعیت و محل زیست، شیوه های فکری، نقش بنیادی را  به بازی یم   و کافه بسی
، روش ها، منش ها، کنش  نشیند. اما نباید از یاد برد که، تکنالوژی و فناوری معارص از سوی دیگر، هسنر

ن د  فت، پر ارزش شده و آنچه  ها، و ارزش ها را  نیر گرگون ساخته و آنچه که در گذشته ارزش به حساب میر
در ذهنیت انسان ها  پر ارزش   بود،  با ارزش جلوه میدهد.  برای بازگشت به ارزش ها و به ویژه ارزش زباپن  

 باید بسا مسایل را از نو تدوین نمود، به گونه مثال : 
ه سازی زبان  : "   ن "،  :  میکلوچ یم گوید : "  زبان را   The democratization of Languageدموکراتیر

"، تشبیه کرد، به  Participatory Democracyمیتوان به  رسچشمه، پروژه و یا دموکرایس مشارکنر ، "  
گونه مثال ، هر زماپن که واژه ای را انتخاب و یا انتصاب  یم کنیم، برای منظوری و پذیرش او در ذهنیت 

رای زپن  و ابراز نظر میگذاریم، تا سالمنر و مالمنر شیوه پذیرش  اش را به ثبوت برسانیم، و    عامه  برای  
حقانیت کاربردی آن را از دیدانداز  ریشه و بیشه شنایس زبان و  ضمانت  مصؤن و محفوظ بودن آن را  

 ( . 2019، 14، ص، 4مورد تصدیق و تآئید قرار دهیم. ) مجله، دانشگاه کوین، شماره 
بعد از  گذشت مدت زمان، مشاهده یم شود که واژه منتخب و یا منتصب، بعد از  یط راه های دشوار 
با هم در  ثبوت شد ،شامل حلقه گفتمان مردماپن یم شود که  گذر،  در صورپر که حقانیت حضور آن 
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 و زباپن یم شوند، و  به گونه طبیع
ی

و ماهوی داخل    همآیش، گفتمان و داد و ستد اجتمایع، اقتصای، فرهنگ
بسیر آرامزای  زبان شنایس  مقایش و ، واژه نامه گزینشی یم شود و سیاق زبان مورد نظر را غنامند یم سازد.  
و چون واژه، عباره و یا رسم الخط مورد نظر ،  بخاطر موزون بودن، همه شمول بودن و حقانیت بودن 

رش و پسند همگان قرار گرفته است، رای و دید خود از دیدانداز منطق زبان شنایس و فزیگ ، مورد پذی
ه سازی زبان  را نشان دهنده است.  ن همگان را با خود دارد، این فرایند خود نشان دهنده پالیش دموکراتیر
، سیایس،  

ی
ایط اقتصادی، فرهنگ زبان تحمیل شده نمیتواند، زبان باید برای همگاپن شدن خود، دارای رسی

ی و به ویژه زبان شغناپن دارای  اجتمایع و تاریخن باشد و دا  و سننر که زبان های پامیر
ی

رای جذابیت فرهنگ
نیت بر رسنوشت آن حاکم   این سلیقه و ذائقه بودند، هستند و خواهند بود. اما اگر به دنیای امروز  که انیر

که بسا از   است، و به کاربرد های نوین روش نگاریسی و بازتاب مؤلفه های زباپن  رسی  بزنیم، دیده یم شود 
 و زباپن  گذشته که دارای نقش خییل ها  اثر گذار  و،  واالی 

ی
پدیده های کهن و بافر مانده از مواریث فرهنگ

  و تاریخن 
ی

ازه زبان شنایس فرهنگ  و شیر
زمان خود را   که همان مدرنیته وقت بود ، داشتند، در دنیای کنوپن

نینر حضور ندارند که این خود    روشنساز آن است  که زبان ها و، واژه ها همواره در دنیای  جدید  عرصه انیر
ت پیدا  ده یم شوند  و هم  نو یم شوند ، کی  ند و به آرشیف سیی هسنر انسان ها  به وجود یم آیند، یم میر
یم کنند و مطابق نیاز مندی های بسی و انکشاف ساینس و تکنالوژی، واژه های دیگری به عاریت گرفته یم  

ان ، تاری    خ و فرهنگ جامعه کریس هسنر را اشغال یم کنند که در حقیقت امر معرف جدی شوند و در زب
 همه موجودات در هسنر روزوار در تشابه و 

ی
نیازمندی جدید  مادی و معنوی انسان ها بوده  و با زندگ

در تسلل منطقر و فلسقن زبان  شنایس بسی شناسانه است. بهر صورت بسا دگر گوپن های جدید  و شدید  
عرصه زبان شنایس به وجود آمده  و به سان انقالب تکنالوژیگ، در یک دگرگوپن ژرف قرار گرفته، که این  
 ،" ات و تحوالت میتوانند در متون و سیاق زبان شنایس که فرایند آن را در " فیس بک"، " توییر گونه تغیر

ه به وضاحت مشاهده نمود.  مثلن  " واتس آپ"، " انستگرام"، " آنالین چات"، گفتمان روی خط،  و غیر 
بسیاری از افراد در پروسه گفتمان روزوار شان از طریق منابع  یاد شده ، از اختصاریه ها استفاده یم برند 

و معاپن  دارای  بعضن  " که  اختصاریه  از  مثال  به گونه  نیستند.  در ذهن همگان  یکسان  ، LOLمفاهیم   "
"، است ، یعنن خنده قهقه، اما برخن دیگر آن   Laugh out Loudاستفاده یم کنند  که مفهوم اصیل آن ’  

ند. در حقیقت هیچ کدام این ها نادرست Lots of Loveرا به مفهوم دیگر، " "، به تعبیر و تفسیر یم گیر
ه سازی زبان ، سفر دراز  ن نیستند، چون  یک قرارداد اجتمایع است و در حقیقت بر بنیاد  بینش دموکراتیر

ل مقصود  رسیده اند  و در فرآیند آرای همگاپن و رای زپن های  مدپر را به پیم ن ایش گرفته ، و بعد به رس مین
ن  مورد پذیرش قرار گرفته و اجتماع هم  در کار برد آن ها  هرگز دشواری  نداشته و هر کدام  بر  عامه نیر

ند.  حاال بر میگردم  اساس خواست، ذوق و سلیقه فردی در کار برد و استفاده آن  ها  داخل اقدام یم شو 
ی اند که در  رشد  ، غنامندی ، و دگرگوپن اصیل آنها از کدام روش ها  به اصل موضوع که زبان های  پامیر

 و پالیش ها، استفده کنیم. تا باشد بینش توحیدی را در زمینه داشته باشیم.  
 

•   : ی  پامیر های  زبان  پژوهش   آغاز  و   آفرینشی   سیاق  در  و کاوی   Delving Into Pamiriکند 
Languages  

ین آفرینش، سخن یم  امون پیدایش بسی و تاری    خ آفرینش انسان من حیث بهیر زبان وسیله ای است  که پیر
ی، به شمول کافه  ، انکشاف، تمدن، تحول، ساینس، تکنالوژی، و تهذیب بسی گوید.  اگر زبان نیم بود، ترفر

، خرد  گرا و منطقر و عینن آفرینشگر،  وجود نمیداشت.  جمعیت ها، به مثابه پدیده های معقول فلسقن
آنگونه که از نام زبان ها و گویش های پامیر هویدا است، ارتباط تاریخن و جغرافیای سیایس حوزه " تمدن"، 
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(،  را تشکیل    بدخشان ها: بدخشان افغانستان، تاجیکستان، حوزه شمال پاکستان و  حوزه ترکستان چینن
ن بدخشان  اگر به سوابدهنده است .  ق تاریخن و جغرافیای سیایس آسیای میانه ، نظر انداخته شود، رسزمیر

   ،
ی

آن ، از زمانه  های  نهایت  دور تا کنون حیثیت نقطه تقاطع و مرکز فعالیت های  فرهنگ و منطقه پامیر
، پژوهشگران و مسافری ن  جهانگرد ها، فاتحییر

،  سیایس، اقتصادی و بازرگاپن ، عرفاپن ن فرهنگ  تاری    خ،  ادپر
های ناهمگون  و تهذیب های باخیر و خاور را، در بر داشته است.  پامیر در یک زمان محیل بود  که در آن   
اقوام،  قبایل و دسته های  خورد  و کوچک مردمان ناهمگون نژادی و عقیدپر زیست نموده و برای بیشیر 

 
ی

ن خود داشته اجتمایع  و تاریخن  مردمان    -از سه صد سال محیط زیبای فرهنگ آسیای  وسیط را زیر نگیر
بودند.  قابل یاد آوری است که در درازای تاری    خ، دسته های مختلف مردمان و انسان ها مانند: سومری  
ها، اسکاپی ها، چندین  دود مان  فارس  ها،  مقدوپن ها، و  لشکریان   یونان باستان به رس دمداری  اسکندر  

، پارپر ها، اشکاپن ها، اقو  ام منوط به اهل پارت، کوشاپن ها، یفتیل ها، چینن ها،دام پروران هونز، مغل کبیر
وان کلیسای نستوری  ایران، عیسوی ها،  اعراب  بدوی،  روسیه   تزاری   ها، و لشکریان وابسته به آنها، پیر

  و نطایم  شان را  در این رس 
ی

، بجا  و حنر  انگلیس ها، هرکدام  بالنوبه  داغ  های  سیایس،  فرهنگ ن زمیر
صد سال  قبل از میالد ، ایل  زمان  استیال وهجوم  اعراب  در سده  هفتم، رصف      500گذاشته اند.  در  

ول  مردمان  فارس  )   یت مناطق اسیای مرکزی تحت کنیر مدت  کوتایه بعد از رحلت  پیامیر خدا، اکی 
ی  ) بلخ  امروز  در  شمال افغانستا ن(،  که در  کنار دریای اکسوس،  که  امروز  پارسها(،  قرار  داشت. باکیر

ی فارس  را تشکیل  میداد. فارس  ها   به نام  دریای آمو  مسیم است، مرکز  تهذیب،  فرهنگ  و تمدن  بسی
 شان توانستند سکاپی ها و دام پروران اقوام وابسته به قوم سومری را از منطقه  

در  نتیجه مسایع همگاپن
ون  ساخته  و  خود  ج ن آنها  شوند. افرآسیاب ) سمرقند  امروزی(،  که حیثیت مرکز منطقه  را بیر انشیر

داشت  و به  نام  سغدیانا که امروز  نواخ جنوپر اوزبکستان  و قسمت اعظم  تاجکستان را تشکیل میدهد،  
فرهنگ     یاد  میگردید. آستان  های سمرقند و بخارا که  امروز شامل  قلمرو اوزبکستان  اند،هنوز هم مرکز 

اتوری  فارس را  که داریوش دوم در     لشکریان  امیی
فارس و تاجیکان را تشکیل دهنده است.اسکندر  مقدوپن

اتوری  326-323رأس آنها  قرار داشت، در خالل  سالهای  )   ( ، قبل  از میالد، به  فروپایسی سوق نمود  و امیی
ای اسکندر را فتح سغدیانا، تشکیل میداد،  هخامنشی ها را از میان برداشت.مقصد اسایس همه فعالیت ه

نگان  زیبای یگ  از روسای   ویل برای آنکه مردمان مفتوجه را مضمحل و تضعیف کرده باشد،  با یگ از دوشیر
قبل  از میالد،  وفات      323قبایل که به رخشانه مسیم  بود،  ازدواج   نمود. مادامیکه  اسکندر در سال   

اتوری مقد ، که هنوز یافت،  امیی وپن ها راه زوال خود را به پیمودن، گرفت. بعد از مدت زمان نهایت طوالپن
ول و حفاظت میگردید،منطقه مذبور به گونه متداوم مورد  وان اسکندر مقدوپن کنیر یا توسط پیر

هم باکیر
،و دام پروران ولشکریان آنها قرار  م یگرفت.بعد  هدف حمالت  توسعه طلبانه و استیال گرانه ترک های کوخی

ن را تشکیل میدهد،قرار گرفت و  از آن این منطقه زیر اثر و نفوذ اقوام یوخی ها،که اکنون نواخ  غرپر  چیر
ول قرار   اتوری  کوشاپن مورد  کنیر در فرجام از سده دوم قبل از میالد ایل سده سوم میالدی، توسط  امیی

اتوری  ساسانیان پارس)   ا642-224گرفت. بعد آن امیی توری کوشاپن را از میان برده و منطقه زیر اثر و (،امیی
د.در سال )   ول فارس ها، قرار میگیر

م (، موج جدید تحرکات کوخی ها و دام  پروران آسیای  مرکزی    400کنیر
ند. بر اساس نظریات برخن از تاری    خ   ول  منطقه  را در اختیار میگیر

ی اقوام  هیپتالیس ها، دوباره  کنیر با رهیر
ویژه در مورد تاری    خ جنگ هاپی که در وسط سده ششم  نوشته  شده  است،  گفته  میشود  که  نگاران، به

هیپتالیس ها  و هونز  های، سفید  پوست که  تاکنون  هیچگونه  معلومات  دقیق  از طرف  هیچ  تاری    خ   
نه  شده     شنایس  در مورد  شان که فارغ  از هرگونه  جرو بحث  باشد در اختیار پژوهشگران  گذاشته

است. اما گفته میشود که آنها شاید یگانه اقوایم در میان هونز ها باشند که  دارای نژاد سفید اند. اگر تاری    خ   
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نویسان  به اشتباه نرفته باشند و در توضیحات خود از دقت کار  گرفته اند، و این اقوام را با سایر دسته  
د، به خطا نگرفته  باشند،  امروز بسا از ساکنان بدخشا کویه  های قویم که  امروز در پامیر زیست یم  نماین

، رنگ گندیم،چشمان آپر اند،  باید شباهت  نسنر به این گروهای  یاد شده  که دارای  موهای  خرماپی
داشته باشند.در صورتیکه  سایر پژوهندگان،  آنها  را به دسته های سکاپی  مقدوپن  و  نژاد  های رویس   

م (  اقوام  هیپتالیس در نتیجه حمله  متحدانه ساساپن ها و اقوام  ترک     565ند. در  سال  )  ارتباط  میده
ی  و ترک های نواخ غرب   نواخ غرب به شکست مواجه گردیده و بسوی زوال رفتند.ساساپن های باخیر

ول  پیدا  نموده  و به حکومت داری خویش آغازگر شدند. در نتیجه توسعه طلنر های    بر سغدیانا  کنیر
اقوام  وقبایل  بدوی جهان عرب،  مردمان آسیای مرکزی توسط عرب هاوابسته به خاندان خلفای اموی و  
عبایس، تحت اشغال  قرار گرفتند.اگر چه این گونه فتوحات دارای اثرات منقن در ساحات فرهنگ و داشته 

عث  شکوفاپی هر چه  بیشیر افکار و  های میل و قویم گردید،  اما از  جاننر هم  این  گونه  فتوحات  با
اندیشه های میل  گرایانه،  فلسقن  و تصوف  اسالیم گردیده و به حاکمیت اقوام چینن در این منطقه خا  
ات  فارس هابه هر حال به قوت خود بافر ماند و سالله جدید  اقوام مسلمان  فارس   تمه بخشید. اما تأثیر

ترین   از عمده  یگ  )  جوانه مجددزد، که  بودند که سالهای  سامانیان  زمینه  در  بر   999-875ها  در  را   ،)
میگرفت. دوره سامانیان با افکار و اندیشه  ها،  و کار کرد  های  علیم  و عمیل اندیشمندان  و  متفکرین 
، شاعران و  و  وپن ،محمد ذکریای رازی، ابو عیل سینا،ابو ریحان البیر   مانند، محمد الخوارزیم،ابو نرص فاراپر
دانشمندان آن زمان رودگ سمرقندی، و ابوالقاسم  فردویس ،به  نقطه اوج شهرت خود رسیده بودند و 
هرکدام شان خدمات شایسته و در خور ستایش و توجه را در امر انکشاف و ارتقای سطح فرهنگ و هویت 

 و میل مردمان ای که در آن منطقه زیست یم نمودند، با حسن نیت وطینت پاک،ب
ی

 ه انجام رساندند. فرهنگ

م ( ،در نقطه  آغازین اثرات شکست پارس   999شکست  سامانیان  توسط غزنویان  ترک تبار  در  سال )  
ن  سده  اول میالدی، جنبش دام  فت. در مراحل بعدی و حنر فرجامیر ها در آسیای مرکزی، به شمار میر

ن مناطق منچورستان، آغ ده  نظایم  به  پروران  و  کوخی های  ترک تبار غرب نشیر از گردید و  تحرکات  گسیر
ن خان، در سال های )   ی چنگیر م(، آغاز  1405-1336م (،  و تیمور  لنگ  در سال های  )1227  -1167رهیر

گردید  که منجر به شکست و زوال  خاندان فارس ها  در این منطقه  گردید. یط محافظت  و مقاومت  
یر توانستند  جا معه  و فرهنگ فاریس را حفظ و حراست نمایند.  مردمان  کوهستاپن به ویژه  تاجیکان،  به

این امر واضح است  که  مردمان قزاقستان، اوزبکستان  و ترکمنستان ، دارای  زبان های  قویم  خود اند که 
دارای ریشه و اساس خانواده  ترگ  بوده و شامل  خانواده  واحد زباپن اند، و تنها تاجیک های تاجیکیستان 

،ک زبان فرهنگ، شعر  و   ه  دارای زبان فاریس تاجیگ اند، به  زبان های ایران میانه ارتباط داشته، موسیقر
  و  اجتمایع  جامعه  تاجیکیستان،   

ی
شاعری  نقش اسایس  و  برازنده  را  در امر انکشاف  و رشد فرهنگ

شود، قبل از حاکمیت  بلشویک ها، جز  بازی  نموده است. ناحیه  ای  که  امروز تاجیکستان  نامیده یم  
اهمیت    ن  داشیر نسبت   به  ناحیه   این   نوزدهم،   سده   اواخر  در  داشت.  قرار  بخارا،  امارت  اتوری  امیی
ن و هند برتانوی بود.  اتوری  روسیه تزاری، محاط  به  کشور  چیر یک و سوق  و اداره در محدوده  امیی ی اتیر

سیر
، از اهمیت بزرگ و فوق العاده با اهمیت  تاجیکستان  امروز و فالت  پامیر ب ه مثابه  منطقه  کوهستاپن

یک، برخورداربود.  ی اتیر
 اسیر
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اتوری    بازی بزرگ میان تزار روس و بریتانیای کبیر آنوقت، عساکر و دپلومات هاپی را  که در محدوده  امیی
استخباراپر بودند،منطقه     های یاد  شده  حیات   به  رس یم بردند  و مرصوف  کارزار تبلیغاپر و یا هم

اداره نظایم معرفن  با اهمیت سوق و  به مثابه مناطق  بدخشان کویه وکوهای رس به فلک هندو کش را 
نموده بودند  که  بیشیر باعث دلچسنی رسوران ابر قدرت ها گردید. حنر هنگام ورود قوای نظایم شوری 

، بار م1979سابق در سال  جدد  از اهمیت فوق العاده  خوب سوق الجیشی ، به افغانستان،  منطقه پامیر
یک  خود  برخوردار گردیده  و شاهراه  اسایس  اکماالت  و  سایط نظایم و سایر  مواصالت را به  ی اتیر

و سیر
ن رژیم افغانستان را تشکیل میداد.    شمول امور لوژستیک  قوای شوروی و حنر مخالفیر

ً
واژه بدخشان بعضا

ن بر رس زب ان ها بوده  و مورد تلفظ قرار گرفته است. این واژه توسط نویسندگان سده های " بد کسان" ، نیر
ن توسط بسا از    ها و غرپر ها، بال سیان که از واژه بالس یعنن لعل گرفته شده است، نیر

فر میانه اعم از رسی
ن در اثر خود  افراد پژوهشگر، مورد  کاربرد  وسیع  قرا گرفته است. عالوه  برآن ، آنگونه  که مارکو پولو ن یر

ن در نوشته های برخن از پژوهشگران  وجود    ن اکنون نیر لعل  بدخشان، اشاره ای  به  این مطلب دارند که همیر
داشته  و در واقعیت  امر در همه  آثار و آفریده  های  نگارش گران بازتاب دقیق یافته است. مارکوپولو  در 

 از زیباپی طبی
ا
یع آن  دیار سخن  گفته  و اینکه  چگونه  با  هوای صاف و  اثر خود  " لعل بدخشان "  اول

به  تعریف  و   ابراز خور سندی  نموده   و   دل نواز بدخشان مورد تداوی و معالجه قرار گرفته است،  
ط  سلسله جبالش ها  جهت  عالقه مند سازی شان به آن دیار سهیم یم سازد و   ستایش  بدون  قید  و رسی

ن اث ر یاد  شده از ام البالد  یعنن بلخ یاد  نموده  و اظهار میکند که  اطراف  و اکناف این نویسنده در همیر
آستان زیبا و نهایت  دیدپن بازتاب دهنده  و توجیه  کننده تمدن و تهذیب  پایدار و تعدد گرایانه  یونان  

دو کش و پا میر باعث  باستان یم باشد. همچنان یم فرماید  که  موجودیت  کوههای شامخ  و رس به فلک هن
شده اند تا این فالت زیبا را باید به نام بام دنیا یاد کرد. مارکوپولو اظهار میکند که عبور از این سلسله جبال  
ها و به نقاط شامخ و مرتفع آنها، از جمله چالش هاپی اند که همواره در برابر جهانگرد های معروف دنیا 

د که نهایت دشوار است تا  بر قله  این سلسله جبال ها رسید، و اگر قرار خواهند داشت. مزید برآن یم گوی 
ی و اشجار زیباپی قرار دارند که انسان  را از  

ن   میس شود،  در آخرین قله این سلسله کوه ها، رس سیر
ٌ
احیانا

، آگایه میدهد. چقدر چشمه زار های  خروشان رسازیر   آفرینش  زیبای دنیای هسنر  و صالحیت  یزد اپن
یم شوند  که  بر زیباپی این  طبیعت خداداد،  زیباپی  بیشیر از پیش را یم آفریند. دره های ژرف  و مملو از 
صدا  و نوای ملکوپر  آن انسان  را به باور های  عقیدپر گذشتگان، رهنمون  میشود. او میگوید که اکی   

ظور صحت  یاپر مجدد و نجات از گونه  مردمان  دیار های مختلف  به این کوه ها و کوه  پایه  ها  به من
اری از فعالیت و  ن های امراض نا همگون سفر یم کنند،  و من خود) مارکوپولو(  مرض تشویش و دلهره و بیر
ن عشق و محبت واقیع، مورد معالجه  سیاحت را پیدا نمودم که در  فرجام  این مرض را در این بادیه و رسزمیر

 واقیع و داییم قرار دادم. 

 مردمان منطقه یزغالم پا میر تاجکیستان    مردمان
ا
پا میر از نقطه نظر سیایس همواره نا متجانس  بوده اند. مثل

ن بعد ها شامل   ، به گونه رسیم در گذشته ها مربوط  به ناحیه  درواز بوده است. حنر  منطقه  ونج  نیر
سایه های دور و بر شان ، از در  ایالت  و آستان  درواز گردیده  بود.شغنان و روشان همواره در برابر هم

دشمنن و مخاصمت پیش آمده و در مخالفت با آنها قرار گرفته اند. بر تنگ در سده  هجدهم  شامل آستان 
ن همیشه با هم در جنگ و جدل بوده اند،  که  بر بنیاد نظریات   روشان گردیده، و شغنان، و  وا خان  نیر

نزاع  ها را  موقعیت درست جغرافیای سیایس اشکاشم، به     برخن از پژوهشگران،  علت اسایس این گونه
ن منابع رسشار لعل و الجورد،برای هر دو طرف، تشکیل   مثابه منطقه مناسب سوق الجیشی و بخاطر داشیر
داده است. در سده  شانزدهم ، منطقه  پا میر خورد ، من حیث  محل  تابع  و خراج  گزار امارت بخارا بوده 
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ن قبیله قرغز ، با  است. در اواخر   سده  هجدهم  و اوایل  سده  نوزدهم ، مردمان  دام پرور و خیمه نشیر
 منطقه قاشغر ) قاش 

ی
، باعث  جداپی آنها از مرکز تجارپر و فرهنگ وارد نمودن فشار باالی مردمان پا میر

منطقه پا میر  قر(، و دره  فرغانه  گردیده  است. در نیمه سده هجدهم عالقه مندی دولت افغانستان به  
،امیر افغانستان با حمایت  انگلیس ها، وا خان ، روشان  و شغنان   1883رو به افزایش گردیده  بود. در سال  

یت مناطق آسیای مرکزی   را در اختیار حاکمیت  خود درآورد. در نیمه  دوم سده  نوزدهم، روسیه  تزار اکی 
ول خود د ، تحت  کنیر  پا میر

فر ن پژوهشگران منطقه پا میر و دره  را، به شمول مناطق رسی ر آورد. نخستیر
 این محالت را غلجاپی  یاد میکنند، و زبان های  این مناطق را به  نام زبان های غل جاپی   

ن یغناب، ساکنیر
نام  گذاری  نموده اند. بر اساس نظریات بر تولد برشت ، این واژه ارتباط دارد به زبان های ایران میانه، گویا  

)غر(، دیگری  که غرجستان)   واژه  واژه   آن   از  و  پشتو گرفته شده  بان   ازز  میدهد،  را  معنن  کوه   که  
ی ، در  سالهای    ن  پژوهش در مورد  زبان های  پا میر ن به وجود آمده است.نخستیر گرجستان(  نام گرفته ، نیر

ن صورت  گرفته است، که بعد ها پژوهشگران  1880-1890  زمیر
رویس متوجه (،توسط دانشمندان باخیر

  در مورد  مردمان پا میر و زبان های مروجه آن دیار، 
ن معلومات و پژوهش مقدماپر این  امر شدند. نخستیر

ن تحقیقات  اکادمیک   ن صورت گرفت. در جمهوری تاجکیستان، اولیر  زمیر
توسط اتنوگراف ها و سیاحان باخیر

ی،  1967سال    ، آغاز گردید و در 1960و علیم در مورد این  زبان ها در سال   ، دیپارتمنت زبان های پا میر
در چهار چوب انستیتو ت زبان و ادبیات ملیت های برادر شهر دوشنبه، تاسیس گردید.  اصطالح زبان های  
ی یک مسئله موقنر و آزمایشی است، زیرا تا اکنون واضح نه شده است که آیا این زبان ها دسته های   پا میر

یتیک که بطور فریصن  و نظری  از موقعیت  ویژه جغرافیاپی گرفته  شده  اند،  جداگانه اند، از  نقطه نظر ژن
و یا هم شاید هر کدام از این زبان ها به گونه  جداگانه  و مستقل بر بنیاد زبان های عام  ایران باستان رشد  

  جغرافیاپی گردی 
ن ده  و در هر  و انکشاف یافته اند. هستند زبان های دیگری که مربوط به یک ساحهء  معیر

دو طرف پا میر و جود  ندارند، بلکه یا  رصف در تاجیکستان و یا در افغانستان قرار دارند  و بس. و یا هم 
د، یعنن  اینکه  اگر این زبان  تنها  به نام  موجود اند، اما به  گونه  علیم و عمیل به آنها تکلم صورت نیم گیر

، زبان  های   اینکه آنها دیگر شامل خانواده زبان های  م رده و خاموش اند. در مقایسه با سایر زبان های ایراپن
 های  نهایت زیاد مشابه با زبان های ایران باستان و زبان  های  ایران میانه، دارند. هم  

ی
ی  دارای  ویژگ پا میر

 میان این  زبان ها  در برابر سایر زبان های ایران  میانه  نهایت  واضح  و ب
ی

ر جسته است.در گوپن و هم آهنگ
ن ایران میانه و ایران باستان  هم شاید درست نباشد زیرا که واژه  ایران  خود دارای  سابقه نه   صورتیکه گفیر
چندان  زیاد  بوده  و از جنگ دوم جهاپن به بعد عرض وجود کرده است. لذا باید زبان های آریاپی و یا آریاپن  

  یم  نمایند،  و دارای    بهیر است تا گفته شود.دسته های مختلف و نا 
ی

همگون  قویم در منطقه  پا میر  زندگ
ی ها یاد یم شوند. به زبان    و منطقوی هستند که همواره به نام پا میر

 های جداگانه و هویت های زباپن
ی

ویژگ
ی یاد  یم شوند،  که رقم شان به بی شیر از هاپی  که  این  مردمان  تکلم  یم نمایند،  به  نام  زبان های پا میر

ن یاد یم نمایند، اما   مردمان  پا میر را تاجیک های  کوهستان  نیر
ً
سد. بعضا یازده  زبان ، لهجه  و گویش میر

همه آنها بدون تردید کار برد واژه پا میر را بیشیر و بهیر ترجیح میدهند. اما همه آنها در میان خود، بر اساس  
انند، همدیگر خو  د را یاد یم نماید. هیچ یک از مردمان  پا میر دارای  زبان  زبان و گویشی که به آن سخن میر

نوشتار نیستند،  به ویژه در داخل افغانستان، مگر در داخل جمهوری تاجیکستان ، با الفبای رسی لیک ،را  
اپی است در زمینه  های رشد و انکشاف  فرهنگ  و تهذیب  خودی  درآن   بکار یم بندند که دارای نقش به رسن

 در سده یازدهم همه امور منطقه. ا
ا
ی  نهایت  قبل آغاز  شده  بود.مثل ثرات زبان تاجیگ بر زبان های پا میر

مربوط به باور های دینن این منطقه به زبان دری فاریس پخش و تبلیغ میگردید.  اندیشه های اسالیم ، به 
ولو که از منطقه وا خان افغانستان  ویژه اسماعیلیسم، در این منطقه در سده یازدهم آغاز گردیده بود. مارکوپ
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، بازدید بعمل آورده بود مینگارد  که  مردمان  این منطقه  محمدی  اند، و اخالق  و فرهنگ   1274در سال  
  شان، بجا گذاشته است. عالوه بر زبان های پا  

ی
دین اسالم  اثرات زیادی را بر فرهنگ و شیوه های زندگ

ی،  بعیصن  از زبان  ها و لهجه ن وجود  دارند  که  قسمت های  وا خان علیا ، مانند:     میر های دیگری نیر
د و اکی  واژه های آنها  از زبان های ایران میانه  و زبان  شخور، گونده  و  باال  تنگ، به آنها تکلم صورت میگیر

  قرغز  ها  در سده   
ا
ن شده اند ، و م، در این منطقه جایگزی17های  خانواده  ترگ گرفته  شده  اند.  مثل

بر اساس نظریات برخن از دانشمندان  و پژوهشگران  داخیل و برون  مرزی، حنر قبل از آن پیش بینن شده 
  یم  

ی
 که در پا میر زندگ

ن در آنجا گوینده  ها دارند.  مردماپن است. بر عالوه شغناپن ها و اشکاشیم ها نیر
 زماپن بود که مردمان یزگیالن از طریق منطقه   سیایس تا  متجانس اند –نمایند، از نقطه نظر اجتمایع 

ا
. مثل

با مردمان دروازارتباط داشتند که در همان وقت به حیث یک حاکمیت واحد درواز شناخته شده   ونج، 
اندند، حکومت های محیل روشنان و شغنان را تشکیل   سخن میر

بود.آنهاپی که به زبان های شغنن و روشاپن
ن  بخارا در  زیر تسلط  خود در آورد  و در سال    1868ال   میدادند.روسیه  تزار در س ، حاکمیت امیر نشیر

ک ، به  موافقه رسیدند تا خط  مرزی منطقه  پا میر را  1895
، روسیه  و بریتانیا در نتیجه  تفاهم  مشیر

و ساحل  تشکیل دهند  که بر مبنای آن کنار چپ روشان ، وا خان و شغنان  را به  افغانستان مرتبط  سازند  
راست  این منطقه  را زیر تسلط امارت بخارا که وابسته به روسیه تزار بود، قرار دهند. و این بود تا موفق 
شدند و این مناطق اتنیگ را میان دو ابر قدرت  آنزمان، بریتانیای کبیر و روسیه  تزاری، تقسیم نمودند. 

ن  پا میر متعلق به کشور های افغانستا ن، تاجیکستان، قرغزستان و قسمت هاپی هم  قسمت اعظم رسزمیر
ریگزار های  و  به دشت ها  ق  منطقه  در رسی ن است.این  و کشور جمهوری خلق چیر پاکستان   قلمرو  جز 
ن  منتیه میشود  و در شمال  به  فرغانه واز غرب هم با دره ها و جویبار هاپی که  در نهایت   ترکستان چیر

و در جنوب آن سلسله کوه های قرا قرم قرار دارند. برخن ها  بر    آمو دریا از آنها تشکیل یم شود، یم رسد 
ی، بقایای سکاپی ها هستند، نژادی  که تمدن آفرید و دام پروری و کشاورزی را   این نظر اند که  اقوام پا میر

 این اقوام از همان  اوایل  یک شیوه  خاص دا 
ی

امون شان آموختند. زندگ شت   بنا  نهاد و به  انسان  محیط پیر
ی    نیمه  کوخی و نیمه  کشاورزی را داشتند. پا میر

ی
که  به  نسبت پیشه خود، دام پروری و کشاورزی، زندگ

ک     مشیر
ی

،  دارای  شیوه  های زندگ ن ی های  جمهوری چیر ها ی همه کشور های  یاد شده به  شمول  پا میر
و، باقیل، ارزن و سایر غله جات و و مشابه  اند. فعالیت  های اقتصادی آنها عبارت است از زرع گندم، ج

ی  به دلیل  اینکه  در مسیر تحول  و تکامل  قرار نگرفته  اند،  لذا از فرآیند   حبوبات است. زبان های پا میر
رشد و تکامل عقب مانده اند. پژوهش هاپی  که در مورد  این  زبان ها صورت گرفته است نشان  میدهد که  

ن در ای ایع نیر ن ن زبان ها وجود دارند .حنر مفاهیم هسنر شناسانه در آنها وجود دارند و یل به   واژه های  انیر
دلیل  این که کنار مانده  اند، به این دلیل از رشد باز مانده اند. در مورد  زبان  های  موجود در کوهستان  

، میان  پژوهشگران  و  زبان شناسان  داخیل و برون مرزی،اتفاق نظر و جود ن دارد. برخن ها به های  پا میر
این نظر اند که به تعداد یازده زبان و گویش های نا همگون در این  منطقه  وجود دارند  اما برخن ها را باور  
بر این است که  به  تعداد  هفت زبان  مستقل و گویش های دیگری در این منطقه کاربرد های طوالپن  

افغانستان و عضو اداره نصاب آموزیسی وزارت معارف  دارند. خیر محمد حیدری، از کارمندان اکادیم علوم  
افغانستان یم گوید که " هفت زبان زنده در این منطقه وجود دارند که که از نقطه نظر فونیم شنایس یا آوا 
ن دارند، اما از  نگاه مورفولوژی  با یکدیگر نهایت  نزدیک اند،  مانند  زبان    شنایس، با هم تفاوت های معیر

(، در   تاجیکستان  و زبان  های  اشکاشیم، شغ ( ، و  یزغالیم،  ) یزگیالپن ، رسغیالپن ) رس گیالپن ، منجاپن ناپن
  زبان  های آریاپی  

فر ن است."این زبان  ها از  شاخه  رسی سنگلیخر در افغانستان و رس قویل هم در کشور چیر
رد  برریس های زبان شناسان هستند. این زبان ها به دلیل موقعیت  خاص جغرافیای  سیایس خود، کمیر مو 
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قرار گرفته اند.  برخن ها را بر این عقیده است که گویا این زبان ها، جز زبان های آریاپی اند، اما  به دلیل 
ایط دشوار اجتمایع و اقتصادی ، حنر سیایس، که  باعث در انزوا قرار دادن مردمان این مناطق شده  رسی

ن در ف  رایند  مفاهمه و مکالمه متداوم با سایر جمعیت ها، قرار نگرفته و از  است، زبان های این  مردمان  نیر
پیوند شان با سایر زبان های بزرگ مانند اوستاپی و سانسکریت، که  به احتمال قوی  دارای  هم  گراپی  و  
ده اند، کاسته است. زبان همزمان با پیدایش انسان  به  وجود آمده، هم  وسیله ارتباط میا ن  همساپن گسیر

انسان ها است و هم ماده  تفکر، تعمق، تصور، بینش، دانش و هم  وسیلۀ  انتقال  آن ها  است. زبان  به  
 اجتمایع و ادامۀ حیات دارد.تاری    خ و فرهنگ هیچ ملنر را نمیتوان  

ی
مثابۀ پدیدۀ اجتمایع،نقش فعال درزندگ

، خط و طب ، بخش مهم  فرهنگ  یک  ملت   از تاری    خ  زبان آن  ملت  جدا گرد. زبان  شفایه و  ادپر ع و نسی
ملت"، دارد. زبان هرگز  دارای خصلت   -را  تشکیل  میدهد. زبان  نقش  با  اهمینر  را در روند ساختار دولت

ین پدیدۀ اجتمایع، وسیلۀ انتقال تهذیب و فرهنگ اجتمایع ن و بهیر  نمیباشد وفقط به مثابۀ نخستیر
 طبقاپر

 و ادپر در می
ن بار مرکز  پژوهش زبان    ان انسان های کرۀ  خاگ ما ، میباشد.  اقتصادی، عقیدپر برای  نخستیر

م، توسط اکادیم علوم تاجیکستان که هنوز وابسته به اتحاد شوروی سابق  1961های یاد شده، در سال  
فرهنگ موسیقر کالسیک،   ادبیات شفایه،   تاری    خ،  زبان،  بریس،  و  مطالعه  در شهر دوشنبه جهت  بود، 

و برداشت های شفایه، عقیده وباور، فرهنگ بویم ، اسطوره ها، داستان ها  و ادبیات غناپی   داشته ها  
ن پامیر " پای مهر"،  پایه گذاری شد. مرکز پامیر شنایس  توجه ژرف  علیم و اکادمیک را    مردمان  رسزمیر

، به شمول اصول معیاری  در فرآیند نگارش روی داشته های مکتوب و غیر مکتوب زبان ها  و فرهنگ پامیر
 در هسنر 

ی
، فرهنگ ی، دگرگوپن ها و حوادث تاریخن و سیایس، ادپر و آموزش  زبان ها و گویش های  پامیر

روزوار مردمان یاد شده، هویت های قویم و تباری،  سابقه  هسنر تاریخن این زبان ها، به شمول مواریث  
 تاریخن آنها، توجه جدی مبذول گردید.  مرکز پامیر 

ی
شنایس در قدم نخست  عرصه اصیل که ساختار     فرهنگ

زبان ها و تاری    خ پیدایش آنها است، مورد مطالعه قرار داده و بعد ها با در  نظرداشت امکانات دست داشته، 
"، که واقعیت نمادی از  سلسله  نمونه ها و  نماد های زباپن  که هر  Linguistic Corpusکالبد شنایس، " 

اختار یم پذیرد، مورد تحقیق و تدقیق قرار  داده یم شود. برخن از بدنه های ساختاری  زبان بر بنیاد آنها  س
ده و چشمگیر است، که فرایند 

ی خییل ها گسیر و پژوهشی زبان ها به شمول زبان ها و گویش های  پامیر
، به  چندین دهه را  در راستای مطالعه زبان، گویش های نا همگون، تاری    خ زبان، ادبیات شفایه و غنا پی

ی مانند سایر زبان ها ،  شمول داشته ها،  یاد داشت  ها و برداشت ها را در بر میگرد.  در زبان های پامیر
برخن از عرصه های کالبد شنایس  همواره  محدود  بوده است، مانند نگارش  در روز نامه ها، هفته نامه ها  

بازتاب م آنها،  پذیری و رشد زبان در  ، که گونه  عنویات و فرهنگ گویشوران آن  که  مطابق و مجله ها 
ی  و پامیر  شنایس   امکانات دست داشته مادی،  و معنوی،  رشد یم نمودند. انستیتوت  زبان های  پامیر
ی در شهر کابل،  روی نحوه هسنر  زبان های یاد شده ، ریشه  شهر دوشنبه و دیپارتمنت زبان های پامیر

، قرابت
ی

، دوری  و یا نزدیگ آنها با زبان های ملیت های  برادر  دو کنار دریای   شنایس تاریخن آنها، همآهنگ
آمو، حضور حرف های ویژه، شیوه تلفظاپر بخصوص آنها، موجودیت چند حرف ویژه که در سایر زبان ها  
ی کمیر به مشاهده یم رسند، تمرکز  دارد.  روش علیم ایجاد رسم الخط  یا الفای نگاریسی این زبان ها، وامگیر 

،  شعرا، ادبا، و پژوهشگران سده های گذشته که  در زنده نگهداری 
ی

، نقش شخصیت های  فرهنگ های زباپن
ن دیدانداز  در راستای ایجاد   این زبان ها و فرهنگ وابسته  به آنها نقش داشته اند  ، ایجاد و حد اقل  داشیر

ن مورد برریس و تدقیق آن، مسایع همه جانبه را با در نظرداشت امکانات دست داشته بازی   نموده اند ، نیر
قرار میدهند.  مزید بر آن  روی شیوه های دیگر، مانند رجوع به سالمند ترین گویشوران این زبان ها یط  
مصاحبه ها، نظر خوایه ها، بریس اصوات افرادی که  بر مال ساز گویش های ناهمگون اند ،  و هم منبع و  
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ن  کار کرد های مؤثر   رس آغاز اصیل ترین واژه ها، عباره ب المثل ها، داستان ها  و چیستان ها اند ، نیر ها، رصن
امون    مردمان حوزه پامیر و محیط پیر

ی
، و تاری    خ فرهنگ دارند.  عالوه بر آن مطالعه تاری    خ ،  فرهنگ تاریخن

ویش های  آن  را هم  در دیدانداز پژوهشی خود  دارند.  مراکز ایجاد شده در  راستای پژوهش زبان ها و گ
ن و مشخص خود است که میتوان به گونه زیر، تعبیر و تفسیر کرد:  ، دارای دالیل معیر ن پامیر  مروج در  رسزمیر

ن  پامیر را موجودیت    • یگ از دالیل نخست ایجاد مرکز پژوهش  زبان ها و گویش های مروج  رسزمیر
ن ، سنت های کهن ، چیستان ها،   اسطوره ها ، داستان ها و قصه  تاری    خ خارق العاده  مردمان این رسزمیر

قهرمان توجه   های  است که  شده  یاد  ن  مقیم رسزمیر مردمان  افسانوی   و  ای،  اسطوره   ، عینن  های 
 پژوهشگران کشور های   برون مرزی را به خود مبذول داشته است. 

با اهمیت ساخته، موقعیت جغرافیای  • ی را  پامیر موضوع دیگری که ایجاد هسته پژوهشی زبان های 
ی های نظایم و ریشه یاپر  ساختار تباری ، پناهگزینن ها،   سیایس و تاریخن این ا قوام، فتوحات، در گیر

ن مقدس نبوده اند  و  بازتاب دهنده حضور جاسوسان مع  لوم الحال حضور اماکن" مقدسه،"، که اکی 
ن  بودئیسم،   ادیان و باور ها، مانند آئیر

کشور های اشغال گر، تجاوز گر بوده اند، حضور و ظهور تاریخن
،  باور به  بینش   ، پرستش عنارص اربعه، ارواح پرسنر ، طبیعت پرسنر ویشنیسم، ماپن و مزدم، مهر پرسنر

ه را در بردارنده است.   تناسخ، و غیر

ت حضور واژه ها، عباره ها،   • موضوع سویم که ارزش پژوهش زبان های حوزه پامیر را  باال برده ، کی 
حروف، و مورفولوژی و فونولوژی ویژه  زبان ها بوده و پژهشگران در تالش اند بدانند که منبع اصیل 

ن زبان ها گرفته  پیدایشی و ارتباط تاریخن این  مردمان و زبان های شان  که سیاق موجود است، از ک دامیر
 در ارتباط ساختاری، آواپی و مورفولوژیگ اند. به گونه  

شده و یا با کدام نظام  زبان پژویه بیشیر و بهیر
مثال ارتباط واژگاپن عالوه  با زبان و ادبیات فاریس دری، با زبان و ادبیات زبان پشتو، ترگ اوزبگ، هندی، 

که باعث بذل توجه  پژوهشگران  به زبان شنایس تاریخن و تاری    خ  اردو، و زبان های هند و اروپاپی است  
ی تنها در   ن ، گردیده است.   هدف ایجاد مراکز پژوهشی زبان های  پامیر زبان شنایس اقوام پامیر زمیر
امون هسنر روزوار، هر فرد است که نقش  ی نیست، بلکه مطالعه و تحقیق پیر راستای زبان های پامیر

د  ساختار مستند سازی تاری    خ مردمان حوزه یاد شده که دارای ارزش اسایس برای بنیادی را در فراین
جمعیت و تاری    خ نگاران وابسته به قوم پامیر و سایر تاری    خ نگاران کشور های برون مرزی که بیشیر روی 
ن در بردارنده است.  داستان های غم انگ ن  مسایل تاریخن یم پردازند و نه حقایق تاریخن یم باشد ، نیر یر

ن پامیر در زمانه ها نه چندان دور  در راستای  قاچاق مستقیم و غیر مستقیم   هسنر تاریخن اقوام رسزمیر
وی انساپن  به ویژه قسی نسوان، پیوند ازدواج های اجباری خالف میل افراد و خانواده  مواد مخدر، نیر

،  ظلم و تعدی سیایس ها،  تفتیش عقاید و باور های مذهنر حاکمان  و رسدمداران عقیدپر  و مذ هنر
حکومت های بیداد گر، مهاجرت  های  اجباری و تجاوز های جنش ، تکثیر و تروی    ج مواد مخدر من  
،همه   حیث افزار تخدیر ذهنیت مردمان انساندوست، خدادار، مخلص، باورمند به وحدانیت عقالپن

کات زباپن و     و سنت های واحد  پسند  و همه پذیر،  جدا سازی مردمان منطقه دارای مشیر
ی

فرهنگ
ن و مفسدین داخیل و درون  ،  به وسیله  استعمار و استثمار گران برون مرزی با حمایت خائنیر تاریخن
وری اند که  باید  ن مؤلفه های رصن مرزی، بروز  دگر گوپن های ژرف سیایس و اجتمایع  و سایر مسایل  نیر

ی مجدد زبان و فرهنگ، مورد توجه ژرف قرار در محراق توجه مراکز پژوهشی  یاد شده در راستای احیا
ی مانند  هر زبان دیگر و یا هم  سایر زبان های موجود در این کائنات  محصول   ند. زبان های پامیر گیر
مادی و معنوی مردمان پامیر اند و باعث حفظ و حراست مواریث فرهنگ تاریخن آنها  هستد. گویشوران   



 

 شغنان  سیمایاداره نشرات                             54                                  داکتر نصرالدین شاه پیکار
 

ی به نسبت دوری از  ی، یا هم  زبان های پامیر ن و یا قرار داده  شدن های جیر
مراکز و در انزوا قرار داشیر

 های 
ی

بر مبنای جیر تاری    خ جغرافیای سیایس ، دارای گویش های نا همگون اند که بازتاب دهنده ویژ گ
،  انعکاس دهنده اند.  با وصف قرینن  برخن موارد  مردمان فالت پامیر  ویژه تری را از مردمان حوزه پامیر

 و باور های مذهنر ، پامیر بدخشان افغانستان، پامیر و ت
 به ویژه روبنای عقیدپر

ی
کات فرهنگ ا حدی مشیر

  های  
ی

، باز هم دارای  ویژه گ ن تاجیکستان، پامیر عالقه جات شمال  پاکستان،  و منطقه تور کستان چیر
ی وجود دارند  که  بازت  بخصوص خود اند. واژه هاپی در زبان های پامیر

ی
ایط ویژه  فرهنگ اب دهنده رسی

ن اند که در سایر زبان ها ، فرهنگ ها و  سنت های    –اجتمایع    مردمان  پامیر زمیر
سیایس و عقیدپر

ن جوان  مستعد   مرسوم  همسایه های همجوار، به ندرت دیده یم شوند. پژوهشگران، به ویژه محققیر
واژه های اصیل  را که با گذشت   با استفاده از تکنالوژی معارص معنن آفرینن   توضیخ دوباره  همه

ن و مقررات زبان شنایس تحلییل، مسایع   ده شده اند،  مطابق قوانیر  سیی
ی

زمان به آرشیف زباپن و فرهنگ
فراوان را بخرج میدهند که خود کاری است در خور ستایش عایل و  در خور یاد آوری و مژده ای است 

.  یگ از برداشت های  برای گویشوران زبان های یاد شده در محیط و مناط ن پامیر ق همجوار رسزمیر
امون  عرصه زبانشنایس  عمویم این است که پژوهشگران  و افراد  صاحب  نظر  میدان   نادرست پیر
زبان شنایس را ، شخصیت های دارای اختیار و صالحیت  کامل در راستای فهم درک دستور زبان  یا  

ت  مطلق تشخیص رسه از نا رسه  زباپن را  بدوش دارند، ساختار گرامری  زبان میدانند که گویا صالحی 
در صورپر که  زبان شناس ها بیشیر عالقه مند  شناس و برریس روش  توده های مردم هستند،  که چه 
یم گویند؟، چه یم کنند؟  روابط شان باهمدیگر  چگونه است؟یعنن اینکه توجه شان بیشیر به کنش و  

ر قدم نخست که این خود  تبارز تیوری ساختار  و آموزش زبان به گونه  منش انسان ها است، نه زبان د
بنیادی و اصیل است.  تصویر  بینش نا سالم دیگر  در مورد  زبان شناس ها این است، آنها صالحیت 
گفتار، نوشتار و گفتمان به زبان های متعدد دارند و تمرکز فکری و تحقیق شان روی زبان واحد و  یا  

زبان ها است، در صورپر که  بسا از زبان شناس ها به چندین زبان سخن یم گویند، یم شمار بیشیر  
نگارند، تحقیق یم کنند، اما عرصه  مسلک پژوهشی شان تنها روی زبان واحد است و  غرض اصیل شان  
ن  ای  را که  دارای    این است  تا بصورت عموم و در کلیت امر زبان واحد  و مشخص و یا زبان های معیر
ی است که   ن شیوه های کاری و روش های  یکسان اند به پژوهش نشسته و این  در ذات خود همان چیر
یت را در ذهن وفکر ما تدایع یم کند.  بسا از آدم های   فهم و شناخت تاری    خ هسنر انسان ها و کافه بسی

ازه زبان پژویه  آنها  رسو   کار دارند ، با وصف زبان شناس  با سوابق تاریخن زبان های ناهمگون  و شیر
آنکه صالحیت گفتمان ، نگارش و تکلم به آنها را ندارند، اما فرآیند پژوهش زبان شنایس تاریخن  را بدوش 
، استوار، و پژوهش علیم و اکادمیک را برداشته اند و راه ها و  ن دارند و دیده شده است که گام های متیر

ده و واضح باز نموده اند ، که  شیوه ها را برای نو سفران، عالقه مند و دانش آم وزان، به گونه گسیر
اثر  ببینیم که محیط چگونه روی زبان ها  یاد آور شد. حاال  از نمونه  های فراوان در زمینه   میتوان 

 میگذارد.  

  Climate Changes دگر گوپن های آب و هوا و اثر آن  بر انباشته های  زباپن : "  •
ی ها و برخورد های تحمییل نظایم،  فضای ابر آلود هسنر سیایس، اجت  مایع و نظایم، مهاجرت ها، در گیر

 روزوار انسان ها دارد و بدون تردید   
ی

وضعیت آشفته اقتصادی مسلط بر جهان امروز دارای اثر ژرف در زندگ
ن از گزند این گونه صدمه ها  در مصؤنیت مناسب قرار گرفت  ه  زبان ها، گویش ها و گویشوران  این زبان ها نیر

نمیتوانند.   شاید تا حدی هم پذیرش این دیدانداز   برای مرور کننده ها عرصه یاد شده  قابل قبول نیاشد، 
اما موضوع  مورد بحث دارد به یک واقعیت عینن و انکار نا پذیر تبدیل گردد.  چون دگر گوپن های آب و  
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یم شان پر جا شوند و برای همه هوا، ) وضعیت جوی(، باعث یم شود انسان ها از مناطق هست و بود بو 
ند،  دشوار خواهد بود، بتوانند زبان و  ایط نا مطلوب قرار  یم گیر جمعیت های زباپن  که زیر اثر اینگونه رسی
ادبیات بویم شان را  که بازتاب دهنده تاری    خ، فرهنگ، سنت، داشته های فکری نگاریسی و شفایه  آنها 

ای ط نسنر مناسب  و آسیب ناپذیر هم قرار داشته باشند و هسنر  است، نگهداری کنند.  ولو اگر در  رسی
ی نمایند. حنر نسل جوان و بالنده شان از فرهنگ خود بیگانه   و جمیع شان را  سیی

ی
روزوار فردی، خانوادگ

ن بیگانه    دست و پا خواهند  زد . اطفال خورد سن شان در نهایت از همه چیر
ی

یم شود و در میان دو فرهنگ
طابق محیط جدید خود را عیار یم سازند و دیگر از محیط بویم شان رسایعن نخواهند داشت.  یم شوند و م

و در برابر همه مؤلفه هایش پر تفاوت برخورد خواهند داشت چون نیازی به آن احساس نیم شود. مادایم 
ایط زیست محییط   برای انسان ها محدود و دشوار  میگردد ، مجبور به ترک محیط و دیا ر  بویم  که  رسی

، سننر و فرهنگ اث زباپن تاریخن  نیکان آنها است، فاصله یم    خود یم شوند.  از فرهنگ اصیل شان که میر
ند، سنت های مرسوم شان که حافظ زبان و ادبیات شفایه آنها است تا حدی از دست میدهند و کار  گیر

اییط   برای ادامه  وجود ندارد، و از کرد های سننر شان به ندرت به نظر خواهد رسید، چون از یک سو رسی
سوی دیگر عالقه ای هم بافر نیم ماند. چون انسان زاده و تابع محیط زیست است، آنگونه که گفته اند،  
دن  ون از  اثر آن هر گز امکان پذیر نیست.  و این خود زمینه ساز  بدست فرامویسی سیی در محیط بایسی و بیر

و این زبان ها و گویش ها آهسته آهسته ، با گذشت زمان به زبان های بویم، و گویش های اصیل یم شود  
برای   پژوهش   زمینه ساز مجدد  و  ند.   قرار یم گیر   ،"

ی
ندگ میر در حال  و  به خظر    مواجه    " زبان های 

 خواهد شد که خود به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم، در نتیجه بکار برد سیاست ها و پالیش  
پزوهشگراپن

ایع، اقتصادی، نظایم،  شان نقش بنیادی را در انقراض  زبان ها، فرهنگ  ها و سنت های سیایس، اجتم
های مرسوم ، داشته اند که ایجاب بحث مفصل تر سیایس و اجتمایع را یم کند، که در این جا بحث  روی  

ون خواهد ساخت.   بیر از هدف  اصیل   را   ما  به شمول      آن  ناهمگون  از دانشمندان عرصه های  بسا 
، باوردارند که از دست دادن  زبان و گویش وابسته با آن زبان ها   پ ژوهشگران میدان زبان شنایس تاریخن

به  سنگینن است بر پیکر هسنر  اجتمایع و  دسته  از گویشوراپن که در آن حیات بس یم برند، حراست  رصن
 و تباری را  در قبال دارد،   زبان های خورد و ریزه  به شمول گویش های وابسته به آنها، اهداف عمیل فر 

ی
هنگ

 و فرهنگ و سنت خالص بویم است  که  
ی

ندگ که  یگ از آنهم در واقعیت امر  نجات زبان های  در حال میر
زبان های مربوط در حراست و آفرینش آن نقش بنیادی  را بدوش داشته اند و هنوز  دارند.  همه زبان ها  

 و قر 
ی

ی وابستگ ابت نزدیک با فرهنگ و هویت تاریخن مردماپن دارند که گویشوران  به شمول زبان های پامیر
ده   این زبان ها   من حیث  وسیله پژوهش  و برریس  زیادی  در میان جمعیت های  نا همگون کار برد گسیر
داشته اند و هنوز دارند،  و مردمان شان سالم تر و مصؤن تر هستند.  یعنن دارای سالمنر و مصؤنیت فکری  

 و سیایس  زبان های یاد شده هستند.  زبان ها نگهدارندگان دانش و فرهنگ   ، ذهنن 
ی

و اجتمایع، فرهنگ
 و داشته های شفایه جمعیت های 

ی
ش مواریث فرهنگ تاریخن گویشوران و جمعیت خودی اند و در گسیر

خود، بازتاب  وابسته نقش زرین و فراموش نا شدپن دارند. هر زبان موجود در این کره خاگ میان گویشوران 
ن هستند. زماپن دریافت نمودیم که کار برد  دهنده ای از  فرهنگ داستان های هسنر  معنوی و سننر معیر
ن آگایه پیدا یم   زبان ها از چه قرار است ، چگونه کار کرد دارند، از نحوه و طرز تفکر و بینش انسان ها  نیر

ن   به معرفت  و آموزش خواهیم نشست. مزید بر  کنیم و به شیوه های ناهمگون  کاری مغز انسان ها را  نیر
یت را در راستای شناخت تاری    خ و روابط تاریخن و   ان شناخت زبان ها و روابط ناهمگون میان آنها  بسی
اجتمایع  یاری رسان  یم باشد.   پس چگونه میتوانیم  این زبان ها را  زنده نگهداریم و دوباره زنده سازیم، 

  شویم: به گونه زیر  یاد آور یم
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  Rebuilding of Languages ساختار و زنده سازی دوباره زبان ها : "    •

 مطالعه تاری    خ و سنت های مردمان گویشور  وابسته به زبان ها •

ی های نظایم  ، اقلیم و اثر آن بر زبان ها   •  برریس  دقیق  و علیم فرآیند مهاجرت ها، در گیر

 اشته  در صورت امکان رجوع به آثار  مکتوب  و اسناد موجود دست د •

ایجاد رسم الخط معقول، علیم، فراگیر و همه پذیر، بر بنیاد فلسفه زبان شنایس تاریخن ، مردیم،  •
 مقایش، تباری و فزیگ.  

، فصیل ،سیایس، استعماری  و مقطیع.  •  ایجاد مراکز آموزیسی  و کاویسی زبان شناسانه، و نه نمایشی

، سننر  •
ی

 و زباپن میان جمعیت های ناهمگون گویشور.  ایجد فضای گفتمان میان فرهنگ

 اهل زبان، آشناپی دقیق با زبان های مطرح جهاپن  •
ن ی، متخصصیر  ایجاد ظرفیت های بسی

 گویشوران زبان های مورد نظر و موجود.  •
ی

 ها ناهمگون فرهنگ
ی

 پژوهش ژرف در راستای شناخت ویژگ

، و ا • ،  خود باال بینن یجاد  تساهل و تعمق میان پژوهشگران  از میان بردن بینش و فرهنگ جزمگراپی
 گویشور. 

ام و اکرام به تفاوت ها، ناهمگوپن ها، اختالف دیدانداز ها، سنت ها، باور های اجتمایع،  • ادای احیر
  .  سیایس  و عقیدپر

ام ، تقدیر و   • ک، احیر ایجاد فضای  باز همدیگر پذیری، همدیگر فهیم، بینش همکاری و یاری مشیر
 همه پذیر.  تکریم  جند جانبه و 


