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  ئولوژی و هويت ملی                              زبان ، ايد
  
  

و تمام جهان را يک زبان و يک لغت بود ، و واقع شد که چون از مشرق کوچ ميکردند ، همواره ای در زمين 
ايشان را و . خوب بپزيم او بيکديگر گفتند ، بياييد خشت ها بسازيم و آنها ر.يافتند ودر آنجا سکنی گزيدند 1ارينش

  و گفتند بيائيد شهری برای خود بنا نهيم ، و برجی را که سرش به آسمان .آجر بجای سنگ بود و قير بجای گچ
و خداوند نزول نمود تا شهر و برجی .مبادا بر روی زمين پراکنده شويم  .برسد ، تا نامی برای خويشتن پيدا کنيم

و اين . وند گفت که همانا قوم يکيست و جميع ايشان را يک زبانو خدا.را که بنی آدم بنا ميکردند ، مالحظه نمايد
اکنون نازل شويم و زبان .و اآلن هيچ کاری  که قصد آن بکنند از ايشان ممتنع نخواهد شد .کار را شروع کرده اند

ده پس خداوند ايشان را از انجا بر روی  تمام زمين پراکن .ايشان را مشوش سازيم تا سخن يکديگر را نفهمند
  از آن سبب آنجا را بابل ناميدند،زيرا خداوند  لغت تمامی اهل جهان را مشوش .ساخت و از بنای شهر باز ماندند

  . از آنجا برروی تمام زمين پراکنده نموداايشان رو خداوند .ساخت
   

  10-1.باب يازدهم.سفر پيدايش.سمقد کتب 
  

  انسانی از   رابطه زبان با تنوع اقوام و مليت های شايد اين روايت کتاب مقدس ، يکی از کهن ترين روايات 
  .پراکنده جوامع انسانی بر روی سياره زمين باشد

 در آخرين پدر مقدس و پدر خوانده کليسای کاتوليک اروپا ) Saint Isidor de Seville(سنت ايزدور سويلی 
يادگاری از ا کردن انرا داشتند تا ، می نويسد که پس از ويرانی برج بابل که فرزندان نوح قصد بنقرون وسطی

 مليت و م اين زبان بود که اقواروزگار  يگانگی قوم نوح پس از پراکندگی خود برروی زمين بجا گذاشته باشند ، 
 2. بوجود اورد و نه مليت ها زبان را در جهانها را

  
 و جهان پيچيده ای 3ان ميسازد ارزش مصرفی خود را برای ما عيتنهاهمانگونه که  يک کاال ، در نخستين وهله ،

قبل از  ، زبان نيز  نمايدظاهر نمی معين در درون خود نهان کرده است ، بر مصرف کننده عادی آن که کااليیرا 
، بی آنکه دنيای وسيعتر و جوهر گونه گون هر چيز ، خود را بعنوان يک وسيله ارتباطی برای ما نشان ميدهد

  .آنرا در يابيم
راتر از ارزش مصرفی خود  بصورت يک ماشين يا هر چيز ديگری ، پيچيده ترين روابط اگر يک کاال ، ف

لعه دقيق تر  آن ما را به فهم مناسبات اجتماعی در بين انسانها و ا اجتماعی را در خود متبلور ساخته است که مط
   ج در اين روابط اجتماعی  ايدئولوژيها ی راي  و ه، نظام سياسی حاکم بر جامع رابطه طبقات اجتماعی ،بتبع آن 

  فهم آن بعنوان پديده ای فراتر از ياری خواهد کرد ، تعمق در خود پديده زبان  و نقش آن در جامعه نيز  ما را در 
  .نقش آن بعنوان يک وسيله ارتباطی صرف ميبرد 

  
اکم بر آن خود را عيان غير مستقيم واز طريق روابط اجتماعی ح بر خالف پديده کاال که تبلور ايدئولوژی در آن 

 ايدئولوژيک  رميسازد ، خود پديده زبان و نيز نقش آن بعنوان يک وسيله ارتباط اجتماعی ، هردو ذاتا با
 نه ، بعبارتی ديگر. ند و صريح تر از هر پديده ديگر اجتماعی ايدئولوژيک هستندن حمل ميکدسنگينی را با خو

 در نتيجه ما در مورد زبان نه بعنوان کد  .ک پديده ايدئولوژيک استفقط استفاده از زبان بلکه خود زبان نيز ي
  .مهای انتزاعی گرا مری ، بلکه از حوزه اشباع ايدوئولوژيک و يک جهان بينی سخن می گوئي

                                                 
1 Shinar ن عبری به بابل گفته ميشددر زبا  
2 Saint Isidor.کتاب نهم  
متن انگليسی.43ص.در اين زمينه مراجعه شود به جلد اول سرمايه کارل مارکس-  3  
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)  spontaneous philosophy4"(فلسفه خود جوش" آنتونيو گرا مشی ، زبان را يکی از سه جايگاه  
در يک رابطه آشکار با مساله هژمونی ، و نقش روشنفکران ، فرهنگ ، و وحدت ارزيابی ميکرد و زبان را 

 :  5.از نظر او ، زبان عنصر تشکيل دهنده مهمی از هژمونی است.ملی قرار ميداد–توده ای 
هر زمان که مسا له زبا ن خود را بنحوی نشان ميدهد،  اين بدان معنی است که يک سلسله مسائل ديگر نيز " 
نظير شکل گيری و گسترش طبقه حاکمه، نياز به برقراری رابطه مطمئن تر و : ط با آن رخ ميدهند ارتبا در

  6".و بعبارت ديگر ، برسميت شناختن هژمونی فرهنگیملت ، –نزديکتر مابين گروه های حاکم و توده مردم 
 از وسيله ههتر که استفاد از اين نظر ، کسانی که می انديشيد که زبان فقط يک وسيله ارتباطی است  وچه ب 

آورد ،   فراهم  را ارتباطی واحد در سطح يک کشور ، امکان ارتباطی نزديکتر بين مردم و يگانه تر کردن آنان
   . تر ين پديده های اجتماعی  پرداخته اندهدر واقع به ساده سازی و ساده انگاری يکی از پيچيد

  
   فارسی  در بين مليت هائی از ند  زبان ، بويژه استفاده از  زباهدف اين نوشته پرداختن بر جنبه هائی از کاربر

  ايران است که زبان فارسی ، جزو زبان مادری آنان نيست و ممکن است پاره ای از روشنفکران و 
  يک ملت و يک "، يعنی  ايران"مّلت" سياستمداران، بکار گيری اجباری آنرا زمينه وحدت ملی و ايجاد هويت 

  .نند تلقی ک"زبان
   انسانی ايکه  مختلف در يک کشور چند مليتی بر مجموعه گروه های" ايرانملت"صرفنظر از اينکه اطالق واژه 

  در سرزمينی بنام ايران ، که ريشه های قومی متفاوتی دارند و به زبان ها ی متفاوتی سخن ميگويند ، نادرست 
   زمان رضا شاه باينسو، کامال جنبه ايدئولوژيک  کاربرد اجباری زبان فارسی از من بر اين اعتقادم کهاست،
  از اينرو ، .ايدئولوژيک در ستم ملی عليه مليت های غير فارس در ايران بوده است-و خود ابزاری سياسی داشته

   مضافًا.برداشت تک بعدی و خنثی بعنوان وسيله ارتباطی شود يکبسيار سا ده لوحانه است که از کاربرد زبان ، 
  يک  ، بی طرفی نيست ، بلکه يک رابطه قدرت ارتباطی  زبانی ، حتی در درون يک مليت نيز ، وسيلهاينکه ، هر

  اگر ، استفاده از زبان در درون يک مليت ، . رابطه تمايز و تبعيض جنسی و طبقاتی را نيز مدام باز سازی ميکند
  طبقاتی، بکار گيری آن در رابطه با ابزاری است برای باز سازی روابط قدرت و اشکال متفاوت تبعيض جنسی و 

  بعبارتی.  همراه استنيز و سلطه طلبی  لی از تبعيض ملی و نژاد پرستی مليت های ديگر ، معموال با اشکا
  مجموعه  .اقتصادی، اجتماعی و سرمايه انسانی را ايفاء ميکند روشن تر ، زبان نقش باز توزيع قدرت سياسی ، 

  اجتماعی مليت مسلط که زبان خود را زبان -ی بلند مدت ، چه در وضعيت اقتصادیاين سياست های زبانی ، آثار
  يه مليت های ،در کليت خود علاين تاثيرات . همه مليت ها اعالم کرده است و مليت های غير مسلط  بجا می نهد 

  بين مليت فارس غير مسلط  عمل ميکند و رابطه ای شبيه رابطه جهان اول و جهان سوم را در درون ايران و ما
  خود اين فرآيند ، برخالف تصور آنهايی که توسل به اين سياست ها را . و ديگر مليت های ايران شکل ميدهد

   درست در جهت عکسگفت که بايد  تلقی ميکنند،"مّلیوحدت "  و ضامن "سازیملت " وسيله ای برای پروژه
  ن فارسی در بين مليت های غير فارس، نقش کليدی ستم ملی که کاربرد اجباری زبا . حرکت ميکند آنان تصور 

   فرو پاشی کشور  عا ملی در  دير يا زود ، بهدر آن ايفاء ميکند ، ميتواند نتايج کامال معکوسی  ببار آورده و 
   .بيانجامد

  ، يگانگی و حفظ  اتحاد مردم ايران ، از طريق حفظ ستم ملی و تحميل زبان يک  مليت بر همه مليت های ديگر 
  تنها تضمين حقوق برابر همه شهروندان و مليتها و احساس برابری است . وحدت پايداری را نميتواند تضمين کند

  . ايران کنار هم نگهدارددر چهار چوب   بعنوان عضو برابر  راکه ميتواند همه آنان
  
     
  
 
 
 

                                                 
وارد فرهنگ  انگليسی گرديده ,Thomas Hobbes    س واژه خود انگيخته و يا خود جوش ، واژه ای است که از طرف توماس ها ب 4

گرا مشی نيز .  معنی ميدهدر ، يعنی عمل کردن با اراده آزاد خود و در برابر عمل از روی قهر و اجبا  sponteاست که از لغت التين 
  . اين واژه را  در اين مفهوم بکار ميبرد

5 Peter Ives: Language and Hegemony in Gramsci.Pluto press. London.2004.p82 
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  .ايد وئولوژی وزبان  
  
  

  در اقليم سلطانی جانوران، 
  :ستي اقاعده چنينبر روال 

  .بخور و يا خورده شو
  :ليک در ملک سلطانی بشر

  . شو" تعريف" کن ويا"تعريف"
Thomas Szaas7 

  
  

  اين شرايط مادی ، .شرايط مادی خود نميتواند به موجوديت خود ادامه دهدهيچ نظام اجتماعی ، بدون باز توليد 
   سطح کليت جامعه و در مجموعه روابط در سطح کارخانه و دفتر تجاری و خريد فروش تعيين نميشود ، بلکه در

   يک نظام اجتماعی ، بلکه همچنين ، نوع رابطه مادیدر حقيقت، نه فقط شرايط .8  تعيين ميگرددرآن با همديگ
  . است که در درجه اول باز توليد ميشود و تداوم حيات آنرا تضمين ميکندمادیانسانها نسبت به همين شرايط 

   پيوند نا گسستنی دارد و ،، با باز توليد انديشه و ايدوئولوژی  مرتبط با آن م اجتماعی شرايط مادی نظاباز توليد
 .بدون باز توليد آن، خود آن نظام اجتماعی نيز نميتواند باز توليد شود

   در حفظ يک نظام ايدئولوژی دباز توليديويد هيوم ، فيلسوف محافظه کار اسکاتلندی ، با صراحت بيشتری براين 
  :  می پردازد عیاجتما

  نگرند ، چيزی شگفتر ازاين نيست که می بينند کهی برای کسانی که با نگاهی فلسفی به جريان امور انسانی م"
  و باز در اين مشاهده ، شگفت تر اينکه می بينند که . چه آسان ، اقليتی کوچک بر اکثريت جامعه حکومت ميکنند

  وقتی ما در دليل اين امر شگفت .خود نثار ميکنندبه فرمانروايان  اخو درآدميان چه آسان ، احساسات و عواطف 
   است و  قرار گرفته همواره در سوی حکومت شوندگان)   Force(به تحقيق می پر دازيم ، می بينيم که نيرو 

  و ، از اينر.  فرمانروايان ، برای حمايت از خود ، چيزی جز اعتقاد حکومت شوندگان بر فرمانروايان خود ندارند
  اين اصل ، هم در مورد استبدادی ترين و نظامی ترين حکومت ها و.حکومت ها فقط بر پايه اعتقاد بنا شده اند

  9".هم در مورد آزاد ترين و محبوب ترين حکومت ها نيز صادق است 
   

  اسی  ، تنها در نگرش عام انسان نسبت به جهان و طبيعت و داشتن يک دستگاه فکری سيايدئولوژیانديشه و 
  نگاه کلی ما به نوع مناسبات در جامعه ، حقوق ، مذهب و فلسفه و هنر و تنها.نميشودو فلسفی منسجم خالصه 

  بلکه هريک از اينها تک به تک و فی نفسه ، ادبيات نيست که اين انديشه و ايدئولوژی را تعيين ميکند، 
  ره پديده های ايدئولوژيک قرار گرفته است،  در محاص هميشهانسان اجتماعی ،.  ايدئولوژيک هستندپديده های 

   (  ونی مرکب از انواع و مقوالت گونه گون ، نظير  اشکال متفاوت کلمات و نحوه بيان آنهاکه با عالئم عينی بير
   علمی ، سمبل های مذهبی و اعتقادات ت، اظهار نظرا) ادای صوتی آنان، نوشتن و يا اشکال ديگری از بيان آنها

  يک عالمت صليب ، صرفا يک عالمت ساده نيست ، بلکه يک . مشخص ميشوندر هنری و ادبی و غيره آدمها، آثا
  کد ايدوئولوژيک ، با بار سياسی و اجتماعی معين ، و متضمن يک سلسله جهت گيريهای مذهبی ، سياسی و 

  و يا صليب شکسته بهمين ترتيب ، نشان تاج در سرلوحه يک حزب سياسی ، .اجتماعی قابل تصور ويژه ای است
     .و نگرش خاص آن حزب سياسی  است ، بيان جهت گيريهای سياسی و ايدوئولوژيک 

   در کليت خود ، محيط ايدئولوژيک انسان را بوجود می آورند که همچون حلقه  ا و سمبل ههمه اين پديده ها

                                                 
:به نقل از 7  
Richard Harvey Brown: Cultural Representation and Ideological Domination .Social Forces.March 
1993,71(3)657-706.The University of North Carolina press. 
8 Luis Althusser .Positions. Ideology et Appareils Idéologiques d’ Etat.p95 

طريق يک سلسله از نهاد ها ، نظير کليسا، مدارس و مطبوعات ميسر می داند، که آنها لتوسر ، تحقق يافتن مفا هيم  ايدوئولوژيک را از آ
.را دستگاه های ايدوئولوژيک می نامد  

9 David Hume: “Of the First Principles of Government”. 
Quoted from: Edmond S.Morgan: Inventing the People. Published by :W.W.Noton & Company.USA,1989 
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  . 10محکمی ، فرد انسانی را در ميان خود گرفته است 
    ا ، مقوالت و سمبل ه عالئم محيط ايدوئولوژيک که بواسطه همينطريق ع انسانی نيز از جمت  يا آگاهی يک گروه

  ، خود را بيان ميکند و روابط معين اجتماعی را که شرط باز توليد يک نظام اجتماعی 11يافته است   بيرونیعينيت
  12.است ، باز توليد ميکند

  
گسترده  روابط حاکم اجتماعی در شکلی  د بر باز تولي هموارهدر فرآيند توليد و باز توليد يک نظام ، گرايش غالب

 در شکلی تازه تر و  يعنی روابط طبقاتی، تمايزات جنسی و ايدوئولوژی و فرهنگ مالزم آنرا نيز. استتر از قبل 
:  است ، دو شرط عمده الزم فرآيند توليد و باز توليد يک نظام اجتماعیبرای تحقق .  باز توليد ميکند پيچيده تر

و مطلوب نشان توليد دستگاه قهر حافظ اين مناسبات و ايدئولوژی ايکه اين مناسبات و اين روابط را قابل قبول 
 اين دو ، الزم و   چرا که. ايدوئولوژی ، هيچ دستگاه قهری نميتواند پا بر جا بماند باز توليد اين بدون. ميدهد

در اين  13. مطلقی صرف وطلقی وجود دارد و نه ايدوئولوژی م صرف و دستگاه قهر، نهملزوم هم هستند و گرنه
باز توليد کلی انديشه و  ايدوئولوژی ، زبان هم نقش عامل انتقال آنها را انجام ميدهد و هم خود بعنوان پديده 

  . مستقل ايدوئولوژيک عمل ميکند
  .انجام نمی گيردان يکسبه  به شيوه ای مثل هم و قهر و ايدوئولوژی مبا اينهمه ، باز توليد سيست

حال آنکه باز تو ليد انديشه و ايدوئولوژی  بصورت فشرده و متمرکزی باز توليد ميشود ،  اساسا دستگاه قهر ،
 يک پديده اجتماعی ، در فلسفه ،  ومالزم با اين نظام اجتماعی ، از خصلت پراکنده ای برخوردار است و در هزار

بر يک کنسرت ازبان و حتی در تجمع و نوع تجمع يک گروه معين در برسياست ، علم ، هنر ، ادبيات ، حقوق، 
از اينرو، انديشه و ايدوئولوژی ، در هر  . و يا به خود ماّديت  بيرونی می دهدالنه ميکندموسيقی و غيره ، 

 و  گفتن ، جوک حرکت و رابطه اجتماعی ، در سخن گفتن ، در نحوه ادای يک مطلب ،  در يک حرکت ميميک
    . ميدهدبازتابه خود را غير

                                                 
10 M.M. Bakhtin ./P.N.Medvedev: The Formal Method in literary Scholarship. A Critical introduction to 
sociological poetics.p.14 
 

 استوار Lancan   Jacques  آلتوسر ، توضيح خود از ايدئدولوژی را و اينکه ايدوئولوژی چگونه در جامعه عمل می کند، بر مدل 11
مدل پيشين .از اينرو در توضيح خود از ايدوئولوژی ، از تبين پيشين مارکسيسم از ايدئولوژی ، تا حدی فاصله ميگيرد.استساخته 

تلقی می کند ، يعنی ادراک کاذبی از جريان زندگی در جهانی که در " آگاهی کاذب" مارکسيستی و از جمله خود مارکس ،ايدوئولوژی را
ل ، اگر ما کاالئی را از بازار می خريم ، ايدوئولوژی ، پرده ساتری بر واقعيت جريان استثمار در آن بعنوان مثا. آن زندگی ميکنيم

آلتوسر می نويسد که از نظر مارکس ، ايدوئولوژی يک ساختمان تخيلی انديشه است ، بنياد تئوريک آن مانند ادراک بسيار از . ميکشد
از ديدگاه اين نويسندگان ، خواب را صرفا يک تخيل ، معادل  صفر و نتيجه . است)    Dream(نويسندگان پيش از فرويد در مورد خواب

  ). مانثلی رويو.اچ انگليسی{، 108آلتوسر، لنين و فلسفه ،ص(پس مانده های روز ميدانستند
ا ، جهان اطراف خود ، نزديک می سازد، بدين معنی که م" واقعيت"   ازLancanآلتوسر ، توضيح خود از ايدوئولوژی را بر مدل درک 

که با ) يا بزرگتری که شخصيت ديگری است( در اين  نظم سمبوليک. می سازيم" نظم سمبوليک"را بعد از وارد شدن به يک 
وارد شدن کودک به دنيای زبان و پذيرش قواعدی که جامعه از آن طريق بر وی ديکته می کند ، فرد، قادر به ارتباط با 

 و   يک با پذيرش نام پدر آغاز ميگردد که دال بر قوانين و محدوديت های حاکم بر خواسته های مانظم سمبول. ديگران ميشود
آلتوسر می . نام پدر يا نظم سمبوليک ، از سپيده دم تاريخ ، همچون قدرت قانون عمل کرده است. قواعد حاکم بر ارتباط ماست

 است  ، ليکن بواسطه برخورد بسيار دقيق علمی ننا ممک" ی هستیشرايط واقع" گويد ، بخاطر اتکاء ما به زبان ، دستيابی به
آلتوسر نتيجه می گيرد که ، .  ، به شناخت شرايط واقعی زندگی ، بسيار نزديک ميشويمخنسبت به جامعه، اقتصاد و تاري

آنچه . جهان واقعی استايدوئولوژی ، واقعيت را منعکس نميکند ، بلکه انعکاس دهنده يک رابطه تخيلی افراد انسانی نسبت به
بعبارت . را که ايدوئولوژی انعکاس می دهد ويا دقيق تر گفته باشيم واژگونه ارائه می دهد ، دوری خود از دنيای واقعی است

از اين نظر ، ايدوئولوژی يک هستی .ديگر ، ما بخاطر اتکاء خود به زبان ، هميشه در درون ايدوئولوژی زندگی می کنيم 
د را در ساختارها ، اعمال ، رفتار ها و ايدوئولوژی تپيده به کردار انسانی و آداب و رسوم ، خود را باز تاب مادی دارد و خو

  .می دهد
  :رجوع شودبه

Felluga,Dino : “ Modules in Althusser”. On Ideology.” Introductory Guide to critical theory”. 
http://www.cla.purdue.edu/academic/engl/theory/psychoanalysis/lacanstructure.html 

فيزيوکرات ها نخستين جريان فکری در تاريخ انديشه اقتصادی بودند که بر فر آيند توليد و باز توليد يک سيستم انگشت گذاشته بودند و  12
، کشاورزی  نقش اصلی را داشت اگرچه در تفکر اقتصادی آنان .پديده های اقتصادی را، بصورت اتميزه و منفرد از هم نمی نگريستند

ونه صنعت ، ليکن  نفس کشف فرآيند توليد و باز توليد يک سيستم ، جهش بزرگی  در دانش اقتصاد بود  و بهمين دليل ، مارکس  
يد يک سيستم ، اين نکته از اين نظر اهميت دارد که نه  تنها خود توليد و باز تول.فيزيوکرات ها را بنيانگذاران  اقتصاد سياسی  می ناميد

  .  کل سيستم،  در نظر گرفته شودد و در رابطه با باز توليربلکه رابطه ارگانيک اجزاء آن با همديگ
13 .Althusser. 94ص. همانجا  
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  .، کانون تمرکز ايدوئولوژی نيز هست زبان نه تنها منشور گذر تمامی مفاهيم ايدوئولوژيک است ، بلکه خود 

 مسجد و  ونهاد ها يا ساختارهائی خارج از انسان ، نظير ، کليسا ، هم بصورت يدوئولوژیپژواک اين باز توليد ا
بهمين ترتيب، زبان نيز خود . نشان ميدهد و هم بصورت يک رابطه اجتماعی  خودرامدارس و مطبوعات و غيره

، هم نقش اين واسطه انتقال انديشه و ايدوئولوژی را بر عهده ميگيرد و هم خود بعنوان يک نهاد و يک ساختار 
ئولوژيک  نهايتا شکلی از رابطه قدرت بوده و نهاد ايدو خود رابطه ايدوئولوژيک ،. ايدوئولوژيک عمل ميکند

   های خارج از انسان خالصه نميشود ، ددر نهاليکن نهاد ايدوئولوژيک ، فقط .نيز محل و جايگاهی از قدرت است
   . ، بنيادی ترين نهاد و کانون و ذخيره گاه ايدوئولوژی استنبلکه خود زبا

ط گيری در بين اها ارتبط قدرت در جامعه را بر عهده دارد و تناز اينرو ، زبان نقش کليدی در باز سازی رواب
  .بلکه در اين برقراری رابطه اجتماعی، نوعی از رابطه قدرت را نيز شکل ميدهد.انسان ها را برقرار نمی سازد 

بهمين دليل ، .14حتی گريز از يک زبان و تحول يک زبان به زبانی ديگر ، در داخل خود آن زبان انجام ميگيرد 
 امکان تبديل شدن به گويشی ديگر و  گريز از مرکزول به گريز از نظم وبين زبان محاوره ای توده مردم که مي

 وادار نيز برقراری نظم و انضباط و استاندارد واحد ،و وظيفهنهايتا زبانی ديگر دارد ، و گرامر يک زبان که
 زنده نتا زمانی که يک زبا.ش دائمی وجود دارداک يک کش،کردن زبان محاوره ای به تبعيت از اين نظم متمرکز

 و نيز فرآيند مرکز گريز و جدائی طلب در آن ، ، ساز در زبانه تمرکز طلب و يکپارچیانيروهای محور گر،است 
بنابر اين ، درون هر زبانی ، محل در گيری های اجتماعی و  .حرکت ميکننددر کنش و واکنشی متقابل 
 يک فورماسيون اجتماعی ، با نيروها و طبقات   بهمين دليل ، بهر زبانی بايد همانند.ايدوئولوژيک بی وقفه ايست

   . و فرهنگ های گونه گون نگريست،اجتماعی  مختلف
 بيان ميشوند و ، در متن اجتماعی معينیوتمامی زبان ها،  در هر لحظه ای که بيان ميشوند ، از نقطه نظر معينی 

براين اساس، در  15.ا خيالی باشدطرف خطاب معينی دارند، هر چند که اين طرف خطاب ممکن است که واقعی ي
 ،از زاويه ای معين و بيان کننده وضعيتی معين نبوده و  در آن دنيا ، زبانی وجود ندارد که کلمات بيان شده

  . زبان آئينه ای است که وضعيت مشخصی را منعکس ميکنددر واقع ، .ايدوئولوژيک نبوده باشد بهمين سان ، 
 بار  باکه اجتماعی ، زبان خاص خود را دارد  ی از تعلقنسلی در هر سطحدر هر لحظه تاريخی  معينی ، هر 

همچنين ، هر گروه سنی نيز، بسته به تعلق گروه اجتماعی و سطح آموزشی متفاوت .ايدئولوژيک همراه است 
  .    ميکندبيانخود  لغات ويژه ای را  مورد استفاده خود قرار ميدهد و بشيوه خاصی آنها را 

زبانهای اعصار ، درست در همان زمان ،   عين حالی که بنحوی پژواک ايدئولوژيک زمانه خود استيک زبان در
 ، در کنار هم و در درون همان زبان به همزيستی ادامه  جامعهايدئولوژيک-و دوره های مختلف حيات اجتماعی

فر آيند تاريخی و جاری در زمان از اين نظر ، هر زبانی نه فقط  يک مکان تاريخی دارد، بلکه بعنوان يک .ميدهند
 در عين حال ، هر زبانی بالقوه ، آبستن تحول به زبان .و بمثابه حامل ايدوئولوژی ، مدام در معرض تغيير است

  .های ديگری است
حتی ممکن است که زبان امروز ، با زبان ديروز که شعار ها ، کلمات و طنز و استعاره هائی متفاوت از ديروز را 

از اين نظر ، هر زبانی در لحظه  ويژه ای از حيات خود ، از سر تا پا . رد ، تفاوتها ئی را پيدا کرده باشدبکار ميب
، مظهر بنابراين، يک زبان در هر لحظه ای از حيات خود    16.، چند گانگی زبانی را نيز با خود حمل ميکند

 ، بين گروه های اعصار مختلف گذشتهايدئولوژيک بين حال و گذشته ، بين –همزيستی تضاد های اجتماعی 
که هر کدام شکل و ، ، بين مکاتب و محافل گونا گون و غيره است زمان جاریايدئولوژيک مختلف در -اجتماعی

                                                 
اه  بوجود آمدن پنج زبان فرانسه ، رمانيائی ، ايتاليائی، اسپانيائی و پرتقالی از زبان التين که پديده چند صد سال اخير است ، خود گو 14

  . و يا ،هفتاد درصد از لغات زبان انگليسی امروز ، اساسا ريشه التين و يونانی دارد. اين تحول درونی در زبا ن است
زمانی که نويسنده ای در تنهائی خود، به نوشتن موضوع معينی می پردازد، ضرورتا طرف خطاب خيالی يا غايبی ، طرف گفتگوی  15

ين درجه از نگارش ، نيازمند سطح باالئی از انتزاع است که در آن تصاوير صوتی زبان محاوره با اين تفاوت که حتی کوچکتر.اوست 
 که موجود است تکيه ميکند ، زيرا ههمچنين ، در زبان محاوره ای ، گوينده ، بر آنچ.ای ، بصورت عالئم نگارشی، سمبليزه شده اند 

آنکه در زبان نوشتاری ، برای قابل فهم شدن موضوع ، نويسنده بايد حد انديشه ، برای طرف مخاطب تا حدی شناخته شده است ، حال 
 :در اين زمينه رجوع شود به . اکثر توصيف را بکار گيرد و به شبکه وسيعی از مفاهيم و ساختار دادن به آن نيازمند است

Vygotsky:Thinking and Speaking.   
http://www.marxists.org/archive/vygotsky/works/words/vygotsk1.htm 
 
16 M.M. Bakhtin  : The Dialogic Imagination.Ed.by Michael Holquist.University of Texas Press.1981.p291 
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چند گانه ، در يک زبان ، به اشکال و شيوه های متفاوتی همديگر " زبانهای" اين. خود را دارند ويژهوجه بارز
   . تيپ های اجتماعی متفاوتی را بوجود می آورند" زبانهای" اثر گذاشته و ر، در همديگرا  قطع ميکنند 

ن ا برای خود داشته باشند ، بي کهچند گانه متبلور در يک زبان ، هر اصول بنيادی و بارزی هم" زبان های"اين 
  .نداز جهان هستند و هر کدام با هدف ها ، برداشت ها و ارزش های خاص خود مشخص ميشو ويژه ای نگرش

هيچ "  در زبان وجود ندارند ، يعنی اشکال و کلماتی که در اين جهان به " خنثی " در نتيجه ، اشکال و کلمات
  .تعلق نداشته باشند خود حرف بی معنائی است" کسی

 تسخير شده است و واسطه بی  ی گروه های مختلف اجتماعیاگويش هبا نيات و زبان هميشه و بطور کامل ، 
نميتوان آنرا تصرف کرد و .به آسانی و براحتی بصورت ملک خصوصی نيات گوينده درآمده باشدطرفی نيست که 

  متفاوت پر از ازدحام جمعيت و نيات درون هر زبانیبلکه.تبعيت از نيت  و يا لهجه معينی وا داشتوادار به 
 آکسفورد  که در آن  کارگر و توده عامی انگليسی، از گويش و تلفظ روشنفکر تحصيل کرده 17. ديگران است

به همان سان ، کسی که انگليسی را با زبان طبقه  اشرافی و . شکلی از تبختر اشرافی نهفته است ، بيزار است
هر يک از اين نحوه سخن گفتن ها و . باالی جامعه تلفظ ميکند ، با نظر مطلوبی به گويش توده بيسواد نمی نگرد

معارضه با اين .ها ، نگرش ها و تجربيات متفاوت زندگی استلهجه ها، متضمن خطوط و مضامينی از ارزش
تقاطع لهجه های متفاوت .لهجه ها ، در عين حال ، بمعنی معارضه با ارزشهای نهفته در آن لهجه ها نيز هست
 فقطاز اينرو، زبان ،    .  در يک زبان، خود سمبل ايدوئولوژی های متفاوت طبقات اجتماعی در جامعه نيز هست

 ادراک ال،ح در عين بلکه  18.رم ها نيستوو صرفا مبتنی بر يک سلسله از نی از فورم های انتزاعی سيستم
مشخصی از جهان را در خود متبلور ميسازد که بدليل چندگانگی حضور زبانی گروه های مختلف اجتماعی در آن 

  ، بهبهمين دليل. د باز تاب ميدهد را در خو آنها و، بودهرقيب هم مختلف و ايدوئولوژيهایی از، کانون پر تناقض
کارکرد ادبيات اين است که خواننده را .پر تالطم در گيريهای اجتماعی نگريست هر زبانی بايد بعنوان دنيای درون

 .وا دار ميکند که ايدوئولوژيهای مختلف را بشناسد که در بسيار ی از مواقع  باهم در تناقض هستند
کلمه ای را ادا ميکند ، کلمه ، حامل بار اجتماعی است و در يک رابطه اجتماعی در تمامی مواردی که گوينده ای 

در يک " فاطمه" اسم بعنوان مثال ،. ، بر خود کلمه غلبه دارد کلمهبيان ميشود که در آن ، زمينه اجتماعی
ر ذهن نمی ، ودر نتيجه ، موقعيت پائين اجتماعی را د" کلفت" خانواده سفيد فرانسوی ، معنائی جز موقعيت

در مورد برده ، اساسا بصورت اسم جمعی برای همه سيا هان آفريقا ، چه آزاد وچه " عبد "کلمه عربی .آورد
بمعنی " برده"و "سياه" کاربرد واژه.برده  بکار برده ميشد که بيان يک نگرش تحقير آميز نسبت به آنان بود

رابطه برده دار و برده ، و طبيعی بودن بردگی سياهان کلماتی مترادف و قابل تبديل به هم ، در حقيقت نوعی از 
  19.را نيز بشکل مؤلفه ای از ايدوئولوژی ، باز سازی ميکند
 که منعکس بلکه حوزه ممنوع و مجاز خو درا داريم. ما نميتوانيم هر کلمه ای را در هر وضعيتی بکار ببريم

 خود از طريق رابطه قدرت و نوع رابطه آن  تعيين حوزه ممنوع و مجاز ،20.کننده يک رابطه اجتماعی است
آنهائی که قدرت سياسی را در اختيار دارند ، معموال بخش های مهمی از .معين ميگردد و يک امر انتزاعی نيست

در چنين . اقتصاد را نيز کنترل ميکنند، و مهمتر اينکه آنان شرايط گفتمان در جامعه را نيز تعريف ميکنند
باين ترتيب ، .  را معين می سازند گفتمان  و کد های رفتار را و نيز چهار چوبهای فرهنگیوضعيتی ، آنان ، زبان

 نسبت به آنهائی که در قدرت نيستند ، در اختيار خود آنان هميشه يک سرمايه و قدر ت سمبوليک اضافی تری
   .دارند

                                                 
17 M.M.Bakhtin.Discourse in Novel.p35 
293.ص.همان منبع 18  

د ، زيرا آنان تجارت برده را ممنوع کرده  ، اعراب ساحل غربی عربستان ، عليه فرمانروايان عثمانی خود شورش کردن1855در سال  19
قابل ذکر . شيخ جمال ، مفتی مکه ، اين اقدام عثمانی ها را اقدامی عليه قوانين مقدس اسالم اعالم کرده و آنان را مهدور الدم ناميد.بودند

رسيدن به مکه می فروختند ، که حکم  ، مسامانانی که به زيارت مکه می آمدند ، بردگان آفريقايی خود را بهنگام 1960است که تا سال 
  :بنقل از.تراول چک برای آنان را داشت

Richard Harvey: Cultural Representation and Ideological Domination. Social Forces.Vol.71No3 (March 
1993)657-676.pp665,666 
20 Michel Foucault مينويسد:  

 ميشود عترل شده ، انتخاب شده و سازمان يافته است و بر اساس يک سلسله تشريفات  باز توزيدر هر جامعه ای ايجاد گفتمان ، کامال کن
 آمدن  است تا از ماّديت يافتن چنين عواقب نا مطلوب آن رکه نقش آن جلوگيری از قدرت و خطرات گفتمان و از عهده حوادث احتمالی ب

بنقل از .جاز ، بنحوی رابطه قدرت را بيان ميکنداز نظر ميشل فوکو ، اين حوزه ممنوع و م.حذر کرده باشند :  
John Lye: Michel Foucault  On The Discourse on Language. 
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ا و طبقات اجتماعی تشکيل شده از آنجائی که همه زبانها بصورت اجتماعی بوجود می آيند و جامعه از گروه ه
  .، خصلت ارتباط اجتماعی از طريق زبان  ، خصلت تحريف شده ای بخود ميگيرد  تا بيان مستقيم واقعيتاست 

 تحريف شده ذاتًاهر کدام از گروه های اجتماعی ، تصويری از خود و ديگران در ساختمان زبان ارائه ميدهند که 
چرا که منافع و خواسته های گروه .رخ ميدهدر خود حوزه ايدئولوژی  همانگونه که وضعيت مشابهی د. است

، بلکه اين انعکاس ، وارونه و غير  منعکس نمی سازندهای اجتماعی  ضرورتا خود را بصورت مستقيمی 
مستقيم است که از گذرگاه پر ابهام زبان ميگذرد که همانند خود  ايدئولوژی ، که با امکان برداشت و بهره 

 با بهره گيری از ابهام بعبارتی ديگر ، گروه های مسلط اجتماعی ،. همراه است از کلمات های متفاوتیبرداری
 از اينرو ، هم 21. سعی می کنند که منافع خاص خود را منافع عمومی  نشان دهندنهفته در ايدوئولوژی، همواره

آنچه که در زبان بصورت واسطه . ندايدوئولوژی و هم زبان ، تصوير واژگونه ای از واقعيت را ارا ئه ميده
اجتماعی ،  که  زبان ، بواسطه همين رايطه استطبيعی در مناسبات مابين انسانها جلوه ميکند ، اين واقعيت 

  .مناسبات اجتماعی حاکم و رابطه قدرت موجود را نيز باز سازی ميکند 
 تغييرات اجتماعی است، نمادس ترين ، زبان شناس روسی ، معتقد بود که واژه ، حسا) Volosinov (ولوسينف

 يک سيستم ايدئولوژيک نو هنوز فرم نهائی بخود نگرفته است و در دروتغييراتی که در حال شکل گيری است 
  را ندر زبا )semiology(، او ، عالئم شناسی با اينهمه . کامال نظم يافته و تعريف شده ، جا نگرفته است

  22.منطبق با ايدئولوژی ميدانست
اجتماعی برجسته -و زبان شناس، متخصص فلسفه تئوريک ) F.Rossi-Landi(الندی-از نظر فروچيو روسی

سلطه اجتماعی  و و زبان 23 اجتماعی ، پديده های کامال مرتبط با همی هستند-   زبان و سلطه اقتصادیايتاليايی،
استاندارد انگليسی در کشور انگليس، بعنوان مثال ، انتخاب زبان 24.  و اقتصادی را نميتوان از هم تفکيک نمود

 همچنين ، تبديل زبان  25.تنها يک انتخاب دلبخواهی نبود ، بلکه سلطه طبقات معينی از جامعه را نمايندگی ميکرد
 اين کشور ها عليه هانگليسی و يا فرانسه در مستعمرات خود به زبان اداری و آموزشی ، ابزار حاکميت و سلط

  .   و صرفا يک نقش ساده ارتباطی را بر عهده نداشتدرمستعمرات را تامين ميک
  
  
  

  زبان و ايدوئولوژی جنسيت
  
  

شايد گرامر اکثر زبان ها و ساختمان درونی آنان ، بيشتر . زبان رايج دنيا ، اساسا زبان مرد است و نه زبان زن
 ر پايه تقدم و اولويت جنسبودن زبان های دنيا را نشان ميدهد که اساسا ب" مردانه " چيز ديگری اين   هراز
مسئول برقراری نظم و انضباط در  همانگونه که قبال اشاره کردم ، گرامر هر زبانی .شکل گرفته اندزن  بر مرد

ليکن اين بر قراری انضباط و تمرکز . نيروی گريز از مرکز زبان محاوره ای را بر عهده داردرزبان، در براب
اس يک سلسله مراتبی که در آن جنس مرد در مرکز ساختمان گرامری طلبی را بشيوه ای خاص ، يعنی بر اس

 اولويت ه و هميش در هيچ زبانی ، ضمير مونث ، قبل از ضمير مذکر نيامده است.  زبان نشسته است انجام ميدهد

                                                 
Pierre Bourdieu21  می نويسد که ايدئولوژيها در خدمت گروه های اجتماعی خاصی هستند که منافع خود را ، نفع همگانی جلوه  

ايدئولوژيها ، سيستمی از ايده ها را که بطرز اجتماعی ساخته شده اند ، ... ر آن سهيم هستندميدهند، که گوئی همه گروه های اجتماعی د
  :بنقل از . کارکرد ايدئولوژی در حفظ وضع موجود و مشروع وانمودن ساختار های قدرت است. کامال عادی وانمود ميکنند

Rene Galindo:Language Wars : The Ideological Dimensions of the Debate on Bilingual 
Education.Spring&Summer 19997.Vol21 numbers 2&3 
22 William C.Gay: Ricoeur  On Metaphor and Ideology.Darshana International 32 January 1992.59-70 

مل تعيين کننده در ايدوئولوژی  ، اقتصاد سياسی را عا ) Lukacs(  در مورد نوع رابطه اقتصاد سياسی ، ايدوئولوژی و زبان ،لوکاچ  23
 نقش يک واسطه در بين ايدوئولوژی   و اقتصاد سياسی عمل می کند ، و نمعتقد است که زبا Karl Mannheimمی داندوکارل مانهايم  

ورت غير  می نويسد که اقتصاد سياسی ، هرچند که بص Volosinovدر اين رابطه . درجه نزديکی از درهم تنيدگی بين آنها وجود دارد
  :به نقل از. مستقيم ، عامل تعيين کننده در طبقات است ، ليکن ستيز بين طبقات ، در چهار چوب زبان ، جريان پيدا ميکند

Paul Friedrich: Language, Ideology and Political Economy. Published in American Anthropologist New 
Series.Vol91,No.2(June1989)295-312 
24 William C.Gay همان منبع 
25 James Tollefson: Planning Language, Planning Inequality.Longman.New York.1991.p234 
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 اگر 26.در جامعه  و سمبليزه کردن آن در خود زبان که خود بازتابی است از سلطه مرد با ضمير مذکر است، 
 مرد است ، اين سمبليزه  و سمبل ها منعکس کننده رابطه اجتماعی نابرابر جنسی بين زن،بعنوانمائر و کلمات ض

سمبل به  . و تداوم آنرا تضمين ميکندکردن ، بنوبه خود ، رابطه قدرت و تسلط مرد در جامعه را باز سازی ميکند
  حتی زبان . ونه عالئمی خنثی و بيطرفريست قدرت نگهها و کلمات بايد بمثابه رابطه ايدئولوژيک و رابط

 خداوند اول آدم را می آفريند و خلقت حوا بعد از .آفرينش در تمامی مذاهب ، بر پايه آفرينش مرد تنظيم شده است
تمام مالئک مقرب خدا در آسمان نيز بال استثنا ء ، از .  وجود ندارد در تاريخ و امام مونثیرهيچ پيغمب. اوست

، که در مجموع، دستگاه حکومتی و بوروکراسی خدا دارند" نر" يکا ئيل  و عزرائيل و غيره ، صفتجبرئيل و م
  . در آسمان را تشکيل ميدهند

مشخص " نر" تماما با صفات جنس  ليکن عنوان نشده است ، معينیحتی خود خداوند که بظاهر با جنسيت
 در زبانهای زخدا ني نام . مرد بر جنس زن است  که بيانگر قدرت وسلطه او ، يا بعبارتی ديگر، سلطهميشود

" رحمان "و در زبان فارسی و عربی  و ترکی ، با نام های Father،   Lord  ، Kingفرنگی با نام های 
 و يا پسوند نام . و صفات مشابهی ناميده شده اند که همگی صفات مذّکر هستند"قادر "و"قدرت " و"رحيم"و
امی شبيه آنها نامگذاری شده و اس" نصرت اهللا" و" عزت اهللا" م بنی بشری مثل در هر جائی که بانا" اهللا"

 در .در هيچ مذهبی ، خداوند با صفت زنانه ای نا ميده نشده است   .است ، همگی به جنس نر تعلق داشته اند
 زئوس خدای اساطير يونانی که بيان مرحله رب النوع ها و مرحله پيش از تکوين مذهب تک خدائی است ، باز ،

قدرت سر و خشم و که با قهر و خدايا نیامور  و در بساط خدايان اولمپ ، تمام خدايان باالخره موجود نری است
فقط اموری نظير .مذکر هستند  که و غيره،  بر عهده خدايا نی استلکار دارند، نظير تايتان و و لکان و هر کو

  .بی شباهت به خانه داری و تربيت بچه ها نيست که رده ميشودباروری و يا موسيقی و امثال آنها به الهه ها سپ
در نتيجه ، خود کلمه و سمبل ها ، رابطه تمايز جنسی و رابطه فراتری و فروتری ، و به عبارتی ديگر ،رابطه  

  .سلسله مراتب و قدرت اجتماعی را در خود متبلور می سازند
 بين دو جنس زن و مرد ميشود و نميتوان آنرا را علت اگر کروموزوم آدمی ، موجب تفاوت بيولوژيک در سکس

کامال  جنبه اجتماعی داشته و  ) gender discrimination( تبعيض تلقی کرد، در مقابل ، تبعيض جنسی 
تفاوت زن و مرد بعنوان يک تمايز  در سکس زن و مرد ، يک . و سلسله مراتب اجتماعی را منعکس ميکندهرابط

 ، بر اين تفاوت genderليکن واژه .ی است که در تمام موجودات طبيعت وجود داردتفاوت بيولوژيک طبيع
و بالفاصله زن را در سلسله بيولوژيک ، يک نقش اجتماعی ميدهد و آنرا به تفاوت اجتماعی تبديل می کند 

د که آدم زن  خانم سيمون دو بوار، نويسنده فرانسوی معتقد بو 27.مراتب اجتماعی متفاوت ، مقوله بندی می کند
بمعنی سمبليزه  در حقيقت  بر روی يک موجود انسانی ، "زن"نامگذاری . به دنيا نمی آيد ، بلکه بعدا زن ميشود

از اينرو، خود کلمه ، رابطه قدرت نابرابر را انعکاس . کردن موقعيت فروتر و در جه دوم او در برابر مرد است
 ودر عين حال در درون خود زبان  عينيت بيرونی می يابدیاناين رايطه قدرت ، از طريق ارتباط  زب.ميدهد 

 به عبارتی ديگر ، ما از طريق ارتباط زبانی ، نقش های اجتماعی   معينی را .خصلت ماندگاری بخود ميگيرد
 و معنای خود را از گفتمان هائی بر می گردندبرای خود بوجود  می آوريم که بواسطه کلمات موجود بيان 

بر کسی  بمعنی " زن" استفاده از زبان در گفتمان ، مثال اطالق واژه. آنها بکار برده ميشوند متن در ميگيرند که 
زن و مرد و سلطه مرد بر زن   نا برابر بين  رابطه قدرت، که  تعيين موقعيت پائين و تابع او نسبت به مرد است 

  . می دهدترا با بکار گيری دو واژه سمبوليک ، ماّدي
تمثيل های عادی مردم به وفور ميتوان    و که در آثار نويسندگانواژه هائی سمبوليک ، بکارگيری استعاره و 

 و هم مؤلفه های تداوم و  در جامعه هم قدرتی نابرابر نابرابر وهم انعکاسی است از رابطه جنسی مشاهده کرد،
   .بقای حياتی چنين رابطه اجتماعی 

ايی به قاره جديد تازه کشف شده آمريکا باز ميشد ، همان ذهنيت و حتی زمانی که پای مستعمره چيان اروپ
"  استعاره .ايدوئولوژی حاکم در مناسبات خود را در مورد سرزمين های تازه و مردمان بومی آن بکار می بردند

، Amerigo Vespucci. باکره ای بود که ميتوان آنرا تصرف کرد ودر اختيار گرفت ، سمبلی از زن " امريکا
می ناميد که در انتظار مرد سفيد " حشری"دريا نورد و کاشف ايتاليائی ، زنان بومی دنيای جديد را موجوداتی 

بلکه در .، تنها واژه هائی برای توجيه و حقانيت دادن به حمله و تصرف و تجاوز نبودنداين استعاره ها . هستند

                                                 
که اولين " تاريخ مذّکر" در مورد زبان جنسی در ادبيات ايران ، مراجعه شود به اثر تحقيقی آقای دکتر رضا براهنی ، تحت عنوان   26

  . ادبيات از اين زاويه پرداخته استکسی در ايران بوده است که به
27 Joan Acker: From Sex Roles to Gendered Institutions. Contemporary Sociology .vol.21.No5(September 
1992) 656-659 
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 و نوع رابطه ای که با همزاد خود ، يعنی  می زيست از دنيائی که مرد اروپائی در آنندعين حال ، انعکاسی بود
 اروپايیر نسبت به زن ، در جامعه  همين استعاره ها و  زبان جنسی و نگرش فروته و دو مرتبداشتزن ، 

 در همان بازگشت داده ميشد و بصورت ابزاری ايدوئولوژيک در باز سازی رابطه جنسی و قدرت نابرابر
  28.   ته ميشد گرف بکارسرزمين اصلی اروپا

 نيز  ازبان جنسيت ه.زبان جزو الينفکی از کل زندگی اجتماعی بوده و تنها کدهای ساده ای برا ی ارتباط نيست 
   29.ه و آنرا حفظ می کنددی تمايز جنسی ياری رسانا به تداوم و حفظ نهاد ه کد هائی هستند که،بنوبه خود

   
  
  
  
  

  زبان و هويت ملی
  

   اسپانيايیچه بی پروا  و شجاعی  ای
  دلير و نرم سخن،

  . با شمشير خويش فتح می کنی که با زبان و
Calderon de la Barca30 

  
وسيله ای برای ارتباطات اجتماعی ويا ابزار عملی  برای زبان تنها وسيله ای برای کنش و واکنش بين افراد ، 

بلکه ابزار قدرت و ارزش . و نيست اداره دستگاه دولتی ، چه دولت مدرن امروزی وچه دولت دنيای قديم نبوده
 با اتخاذ زبانی معين ، يک گروه جمعيتی و يا مليتی معينی در جامعه ميخواهد 31.سمبوليک در جامعه نيز هست

در واقع ، هويت . فقط با هويت خود مشخص نمايد کل جامعه را به عالم و آدم اعالم کرده و هويت هويت خود را 
  . مليت های ديگر در جامعه ، فقط زمانی وجود دارند که ديگر وجود نداشته باشند ديگر گروه های جمعيتی و يا 

" وجود"، تنها با انحالل خود در زبان گروه حاکم و محو خود ميتوانند بعنوان گروه جمعيتی بعبارتی ساده تر 
رگی از سرخ معروف است که ژنرال کاستر، ژنرال نژاد پرست و مسئول کشتار گروه های بز . داشته باشند

منطق آنهائی که زبان . پوستان در آمريکا ، می گفت که بهترين سرخ پوست  آنست که زير خاک خوابيده باشد
    نابودی م  و غير مستقيم ، ضرورت و حکمان حاکم در جامعه اعالم ميکنند ، در واقع مستقيبخودرا تنها ز

 .زبان های ديگر در جامعه را اعالم کرده اند
 که زبان  به عنوان يک واسطه ارتباطی صرف در بين آدم ها مورد استفاده قرار ميگيرد ، شايد بتوان تا آنجائی 

چرا که انسان يک  .  بظاهر بی طرفی است ارتباطی و يک واسطهرا بيان نميکند" نيت بدی"که هيچ زبانیگفت 
اين درست شبيه ارزش . اشته باشدموجود اجتماعی است و بدون اين ارتباط نيز جامعه انسانی نميتواند وجود د

 به نمايش شبازار خريد و فرو هيچ کااليی ، دنيای پيچيده نهفته در خود را در .تمصرف در يک کاال س
  پيدا ت آن نيز ماّدي ارزش مصرف در کاال ، ديگر جنبه ها و ارزش های پنهان شده در ليکن بدون. نميگذارد
  .نميکند

زمانی که يک . اجتماعی است ، حاوی ارزشهای متفاوت سمبوليک نيز هستضمن اينکه يک واسطه زبان نيز 
گروه جمعيتی ، زبان خود را زبان کل جامعه اعالم ميکند ، از آن بعنوان يک موتور ايدوئولوژيک و يک موتور 

                                                 
سفرنامه ، بعنوان مثال .حتی گاهی ، روايات هبات های اعزامی مستعمره چی ، روابط حاکم بين زن ومرد در اروپا را منعکس ميکرد 28
حاوی يک داستان  به اصطالح عشقی است " گزارش پنج سال از هيات اعزامی عليه شورش  سياهان سورينام" بنام  " جان آشتد مان" 

اينگونه روايت ها ، خود شبيه . که در آن ، دختر باکره برده ای ، در ابتدا در برابر مرد سفيد پوست مقاومت کرده و سپس تسليم ميشود
 اروپائی خود بودند که در غالب آنها ، دختر باکره دهقان در صحنه اول در برابر  مرد نجبب زاده ا مقاومت کرده و در صحنه نسخه های

 : بنقل از . دوم تسليم ميشود ود صحنه سوم بار رنج انرا بر دوش ميکشد
Richard Harvey. Ibid.p664   
29Review Authors. Barrie Thorne: Language and Women’s Place.Signs.Vol1No3( Spring 1976).744-746 
30 Richard Harvey Brown. ibid 
31Itmar Even Zohar: Language Conflict and National Identity. Published in Nationalism and Modernity :A 
Mediterranean  Perspective.Ed by Joseph Alpher.New York : Praieger and Haifa.1985.pp125-135 
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جا با  همه در نتيجه استفاده از زبان ، هميشه ودر.  واسطه ارتباطی زبان استفاده ميکند  ی از جنبه،سياسی 
 تلقی بسيط از . آنستکنيات معينی همراه است که در درون اين واسطه ارتباطی قرار گرفته است و جزء الينف

درست مانند اينکه حيات پيچيده . زبان ، بعنوان يک وسيله ارتباطی صرف در بين آدمها ،برداشت عاميانه ايست 
  .   بيولوژيک را يک واحد تک ياخته ای تلقی کنند

نه بر تر  ينکه ، يک زبان ، زبان رسمی و زبان ارتباطی کل جامعه است ، بمعنی  اعالم ارزش سمبوليکاعالم ا
 .فقط  آن زبان ،بلکه هويت برتر آن گروه جمعيتی و يا ملی است که زبان آن ، زبان رسمی کشور بيان شده است

 و گوئی مرز تشخيص خود ل ميکنداز اينرو، زبان به صورت واسطه تبعيض و تمايز خود از ديگر مليت ها عم
  .از بيگانه است

ی تصادفی نيست که وقتی يک زبان ، زبان رسمی کشور اعالم ميشود ، بقيه زبان های متداول در بين مليت ها
 .،زبان بيگانه شمرده ميشوند نيز ديگر در همان کشور 

ز ديگران ، نخستين محرکه در توسعه از نظر تاريخی ،هويت ، يعنی توانائی ذهنی انسان در متمايز کردن خود ا
 فرد تا آنجا هويت يعنی . عمده ای در اين تمايز گروه های انسانی از هم بوده است عامل  نانسان بوده و زبا

  . ارائه ميدهد "يگری  د" ردر براب" خود"رشد ميا بد که تصوير قابل اتکائی از 
  و بوده است ، که در آن ، زبان نقش و وسيله ی اوليهقوميت ، ابتدائی ترين بعد هويت در ساختن جامعه بشری

در عين حال .کنش  و واکنش ميان افراد در پی ريزی هويت قومی را برعهده ميگيرددر صيقل يافته ترين واسطه 
  .، زبان ، شاخص ترين عامل تمايز يک قوم و مليت از ديگری است

" بربر " اساسی در ساختن قوميت ها بوده است ، مفهوم  مؤلفه زباندر اينکهوان گفت که بهترين دليل تشا يد ب
 در مقابل غير  حفظ و باال شمردن موقعيت فرهنگی خود برایاين واژه ابداع يونانيان.در  دنيای باستان بوده است

  ، يعنی Barbarosاز نظر يونانيان ، معيار تشخيص يونانيان از ديگران ، زبان آنان بود و واژه  . بوديونانيان 
 بهمين جهت ،همه فرهنگ های محلی در اطراف .کسی که زبان يونانی را تر و تميز و فصيح صحبت نميکند

 تنها فرهنگ هائی که  از شاخص فرهنگ و   32.لقب داده بودند" بربر "سرزمين يونان را بعنوان زبان های 
 آنان هم عرض با يونانی تلقی می تمدن شناخته شده باالئی برخوردار بودند، نظير روميان و مصريان  ، در نظر

  . ندشد
  

 رابطه زبان با قوميت ، وارد آن شد و آن با آغاز عصر هلنی در قرن سوم پيش از ميالد ، عنصر تازه ای در
با اينهمه ، ايده جهان وطنی هلنی ، در ذات  . وطنی برای زبان يونانینعبارت بود از اهميت مفهوم و ايده جها

اخالف يونانی ، مصری ، رومی و پارسی و فنيقی ، تنها در صورتی بعنوان عضو برابر . خود همچنان قومی بود
شيوه زندگی هلنی اتخاذ ميکردند و انديشه و عقايد خود را به زبا ن با افراد جامعه يونانی پذيرفته می شدند که 

، بر حول جهان وطنی هلنی در بسياری از مناطقی که يونانيان بر آنها مسلط بودند ، . يونانی بيان ميکردند
 و زبان يونانی ، نقش زبان يک یپذيرش دوزبانگی جريان داشت که در آن ، زبان قومی محل ، نقش زبان مادر

همچنان بنابر اين ، زبان همچنان نقش قوم سازی خودرا در اين دوره نيز .تمدن جهان گرا را بر عهده داشتند
  33.نگهداشت

ينی وجود داشته است که زبان نقش مهمی در ايجاد قوميت ها در آن بازی کرده در تاريخ اروپا ، دوره های مع
  :در اين رابطه ميتوان از چهار دوره مشخص تام برد .است

ساکسون و -دوره گذار از دنيای باستان به دوره آغازين قرون وسطی که با شکوفائی فرهنگ ايرلندی، انگلو-1
  .فرهنگهای آلمان قاره ای همراه است

يعنی زبانهای بلغاری قديم و روسی (  ، اسالو   34 )Romance( شرون وسطی که زبانهای منطقه ای رمانق-2
  .شکل ميگيرند  ، دانمارکی، سوئدی ، نروژی و ايسلندی Nordic)(و فرهنگ های  شمال اروپا) قديم

  .رشی  توانست پيش برودميتوان گفت که  از اين زمان ببعد ،قوميت مرتبط با زبان ، اساسا از طريق زبان نگا

                                                 
32 Haralad Haarmann.Publishe in: The Handbook of Language and Ethnic Identity.Ed.by: Joshua Fishman 
1999. Oxford University Press.p65 
 همانجا 33

توری رم نيز ،  زبان التين با تاسيس امپراتوری رم ، زبان التين بعنوان زبان اداری در امپراتوری بکار گرفته شد و با اضمحالل امپرا 34
اين زبان ها نه از . به زبان های منطقه ای رما نس ،  يعنی زبانهای آتی فرانسه، ايتاليايی، اسپانيايی، پرتقالی و رمانيائی تجزيه گرديد

  .  آمددزبان قديم نگارشی التين ، بلکه از زبا ن محاوره ای  سربازان بو جو
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 عصر جنبش های پرو تستان در قرون شانزده و هفده ، بويژه در ميا ن فنالندی ها ، استونيا ئی ها، سوربيان -3
ها و، اسلوانی ها ، التويا نی ها و رمانش ها که در آنها زبان استاندارد ادبی ، نقش يک سالح سياسی را ايفاء 

  .ميکرد
 آن ، بويژه در قرن هيجده ، ايده زبان بمثابه سازنده فرهنگ ملی  گسترش می در طی عصر روشنگری که -4

در حقيقت ، ايدوئولوژی زبان ملی  بمعنی همساز . يابد که ، بيشتر محصول يک نوع استدالل روشنفکری بود
نگ بعنوان سازنده بزرگ فرهی سياسی  عصر روشنگری بود و اکردن گرايشات پيشين هويت قومی با انديشه ه

  35.ملت ، تا دوره ادغام اروپای غربی ، ادامه يافت–ملی و سمبل منحصر بفرد  دولت 
  

  ايده زبان رسمی و يک ملت و يک زبان
  

ابداع عصر روشنگری در ترسيم ذهنی يک جامعه  ای بود که رشته هائی از قوميت و زبان مشترک  ،مفهوم ملت
  36.را از ديگران متمايز ميکردزندگی در محيطی واحد و گاها مذهبی مشترک آنان و 

 که در اواخر قرن چهارده ميالدی ، بيشتر در بين محصلين natio  خود واژه ملت ، مشتقه ايست از واژه التين 
و  های معينی ميکرد محل و سرزمين  پاريس بکار برده ميشد و داللت بر  دانشگاهو دانشجويان در کالج ويا در

بهمين جهت ، دانشگاه پاريس در .اصول و قوانين آشنای محل خود رفتار شودميخواستند که با آنان بر اساس 
 که دانشجويان آن به همين روش ، بعدا توسط دانشگاه پراگ نيز بکار برده.آنزمان ، به چند ملت تقسيم شده بود

   . شدمیچند ملت رده بندی 
ملت را بوجود می آورد، – ای بنام دولت مبنای ايدوئولوژيک جريان انديشه ای که ملت و به تبع آن نهاد سياسی

 .37عصر روشنگری در فرانسه ، و رمانتی سيسم در آلمان: دوگانه ای تغذيه ميکرد  عمدتااز سرچشمه فکری
در نتيجه . دعوی اساسی در روشنگری فرانسه از عنوان کردن مفهوم ملت ، اولويت مردم وحق حاکميت او بود

 اداره آن توسط مردم تجسم يافته در ملت ، کليدی ترين عنصر در ايده ملت ، دموکراتيزه کردن ساختار دولت و
  .بشمار ميرفت

 کبير فرانسه ، با انتقال حاکميت از بوا انقالبرخالف فرانسوی ها که از  تجربه طوالنی دولت برخوردار بودند، 
 فالسفه     وبرای متفکرينميداد،  عملی و  سياسی تماّديپادشاه و مذ هب به ملت ، به اين ترسيم ايدوئولوژيک ، 

که از حدود سيصد و پنحاه شاهزاده    در آن، ايده و مفهوم مليت آلمان و نيز عنصر اساسیتعريف آلمانی ، 
  . خود سوال بزرگی بودنشين کوچک وبزرگ تشکيل شده بود ،  

 اجتماع انسانی ايکه هنی، در ترسيم ذدر انديشه روشنفکران عصر روشنگری در قرن هيجده  و حتی پيش از آن
 بر ريشه های قومی گذشته های بس دور و نيز خاستگاه متفا وت نجباء و مردم عادی  ملت را بوجود می آورد،

 ، مرکز ثقل تاکيد به فرهنگ مشترک همه ليکن بدنبال انقالب فرانسه، و بويژه بعد از عصر ناپلئون.تکيه  ميشد
رمانتی سيسم آلمان ، نقش مهمی در اين چرخش نقطه تاکيد ايفاء . فت انتقال ياملت-طبقات اجتماعی در دولت

، در تمايز   کلوپشتاين فون اشتاين وفرايهر ،فيخته، لسينگ،  ، Herderهردر فالسفه وروشنفکر انی نظير .کرد
حد هويت آلمانی بعنوان ملت ، بر تداوم زبان مشترک و تداوم زندگی مشترک حاملين يک زبان مشترک در يک وا

  38.جغرافيائی تاکيد ورزيدند
  : می نويسدرهرد

 از سخن پدران خويش دارد؟ در کالم آن تمامی اقليم انديشه ، سنتها ، تاريخ ر و عزيز ترآيا مليت، چيزی گرامی ت
محروم کردن يک ملت از سخن خود ، بمعنی .، مذهب و شالوده های زندگی ، و تمامی قلب و روح آن قرار دارد

  39.قلب هر مردمی با زبان او آفريده ميشود..صفت اوستی از جاودانه ترين محروم کردن و
                                                 

  66ص.همانجا 35
  :همچنين رجوع شود به  در اين زمينه ،  36

  ).216- 189(فصل ششم1382تهران .نشر اختر .ترجمه خانم ناهيد فروغان" .عصر امپراتوری: " اريک هابسبام 
37 Thomas Hyland Eriksen: the Politics of Identity:  Nationalities and Minorities. Published in, Small 
Places, Large Issues. An introduction to social and Cultural Anthropology. Plato press.2001 .p275 
38 Patrick J. Geary, The Myth of Nations, the Medieval Origins of Europe. Princeton and Oxford: Princeton 
University Press, 2002. Review by Steven Fanning, University of Illinois at Chicago 
39 Johan G.Herder, in his: Briefe zu Befoorderung der Humanitat.  Quoted from: 
Joshua A. Fishman: Language and Ethnicity in Minority Sociolinguistic Perspective. Multimatters Ltd. 
Philadelphia , 1989.p.105 
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مليت را در زبان مشترک  شاخص هويت ن بر جسته تري، از ملت  خود تعريفدر  رمانتی سيسم آلمان در نتيجه ،
بينی  ، باواريائی ، سوا  ساکسونیبدليل منشاءبا اينهمه ، تا زمان آدولف هيتلر، مردم آلمان ،  .می ديد

Swabian  آلمانی ميدانستند که زبان همديگر را غالبا از طريق زبان نگارشی و اويا فرانک خود ، خو در 
  40. می فهميدند و هم گونی زبانی کامل وجود نداشتاستاندارد

د ، در قرن نوزدهم ، بمفهوم نميتوان گفت که بسياری از زبانهائی که امروز در اروپا ، زبان ملی تلقی ميشو
منشاء بسياری از اين زبانها ،  همانند خود خاستگاه قومی ملتها ، در تاريکی زمان گم .نداقعی کلمه وجود نداشتو

  .جديد ، و بويژه بعد از انقالب فرانسه هستندميشوند ، ليکن بعنوان يک زبان جاری ، آفريده های عصر 
انبوه توده مردم روستائی بی سواد ، . ستتصوير اروپای عصر روشنگری از زبان ، تصوير چندان پيچيده ای ني

با زبا نها و لهجه های گوناگونی از زبانها سخن ميگويند که زبان نوشتاری نيست و زبان نوشتاری نيز خود 
 زبان ثبت امالک و زبان درباری، زبان آفرينش ادبی و فلسفی، زبانهای آموزش مذهبی ،: اشکال متفاوتی دارد

در چهار چوب يک .  زبان آموزش ابتدائی، زبان آموزش دبيرستانی،و زبان دانشگاهیدارايی ها، زبان اداری، 
مثال در آلمان پروتستان ، زبان آموزش مذهبی و زبان . دولت ، مجموعه اين زبا نها هنوز يک کاسه نبودند

بيان ادبی، به  و بارآموزش ابتدائی به زبان آلمانی بود ، زبان آموزش دبيرستانی غالبا  به زبان التين و زبان در
 آلمانی  ، به زبان التين و فرانسه است حال ف ،فيلسوLeibniz  بسياری از نوشته های اليپنيتز 41.زبان فرانسه

  42.آنکه خود معتقد بود که نميتواند تصور کند که نوشتار مقدس را زبانی بهتر از زبان آلمانی بيان کند
  

ی می کردند ، رابطه ای ضروری بين زبان محاوره ای مردم و اقليت تا زمانی که مردم در يک دنيای شفاهی زندگ
 بود نخبهو نيز تا زما نی که امور تخصصی ، نظير دستگاه اداری دولت ، در اختيار اقليتی . با سواد وجود نداشت

 هند در سال زبان سازمان اداری در. ، باز هيچ يک از اين زبا نها ، بمفهوم دقيق کلمه ، زبانهای زنده ای نبودند
وقتی انگليسی ها زبان اداری در هند را از فارسی به .  ، زبان فارسی بود که مردم هند آنرا نمی فهميدند1830

 ، 1850و يا زبان رسمی در پارلمان اطريش در سال . مردم هند آنرا نمی فهميدندانگليسی تغيير دادند ، باز هم 
همچنين ، زبان در باری در تمام کشورهای اروپا،  زبان فرانسه . زبان التين بود که ربطی به زبان مردم نداشت

بود که برای توده مردم اين کشور ها زبان بيگا نه ای بشمار ميرفت هرچند که زبان فرانسه در غالب اين 
  با کسانی که به زبانهای ديگر حرفدميخواستناگر کسانی بيسواد بودند و .  کشورها ، زبان ادبی نيز تلقی ميشد

می زدند ، تماس بگيرند ، بايد به کسانی که به آن زبان آشنائی داشتند و يا افراد تحصيل کرده ای که شکل ساده 
  43.و ملغمه ای از آن زبان را بلد بودند ،تکيه کنند

ايدوئولوژيک در  آمدن زبان های ملی در اروپا در پايان قرن هيجدهم ، يک چرخش بزرگ سياسی و دبو جو
. واحد ملی  ، مسا له دموکراتيک بود ونه فرهنگیساس و مساله اصلی در مورد زبان استاندارد و  ا.اروپا بود

 مردم ، بلکه  بخش های مختلف ارتباطی بين يک امکان و واسطهبعبارتی ديگر ، اصل مساله ، نه در برقراری
 و سلسله های رز آن امپراتوتا زمان انقالب فرانسه ، که حق حاکميت ا . در رابطه مردم و حاکميت قرار داشت

پادشاهی در اروپا بود ، نيازی به برقراری رابطه بين زبان حاکميت و مردم نيز وجود نداشت و زبان مردم و 
زبان واحد ملی ، وقتی مهم شد که شهروندان معمولی و . زبان حاکميت سياسی دو پديده بيگانه نسبت بهم بودند

 بود که زبان حاکميت و مردم يکی گردد ،  ضروریاز اين پس  . تبديل شدندحاکميتمردم عادی ، به مؤلفه ای در 
  عصر روشنگری ، حق حاکميت از آن مردم نچرا که بنا به تئوری ، و در تصوير ذهنی جامعه در انديشه ور زا

 . ميطلبيدملت ، يگانگی زبان آنرا نيز-  در چهره دولتمبود که در ملت تبلور می يافت ، و يگانگی حاکميت و مرد
 . توده مردم ،  اگر مردم مشارکتی نيز در حاکميت  نداشته باشند ، دستکم زبان حاکميت را بايد بفهمندهالزم بود ک
 بين زبان نوشتاری که تا زمان انقالب فرانسه ، ربطی در ذهن رهبران سياسی ، ضروری مينمود کهبنابراين ، 

دقيقا در همين رابطه بود که .  ، پيوند ارگانيکی برقرار گردد محاوره ای مردم عادینبه مردم نداشت ، و زبا
آموزش همگانی برای شهروندان فرانسوی ، بهر زبانی که در داخل فرانسه حرف ميزدند ، بيک امر حياتی تبديل 

  . نفس تبديل شدن زبان به وسيله نگارشی ، خصلت محلی و لهجه ای آنرا نيز از بين ميبرد.شده بود

                                                 
40 Eric Hobsbawm: Language, Culture and National Identity-Multiculturism Based on Language. 
41Anne Marie Thiesse : La Création des identités nationales.p68 

 ، بمنظور مدرنيزاسيون ، طی فرمانی زبان آلمانی را زبان اداری آلمان اعالم کرد ، با مقاومت 1784زمانی که ژوزف دوم در سال  42
بنقل از . زبان التين دوباره رسميت پيدا کرد1790در نتيجه در سال . کردن اجباری ناميدند هخشنی روبرو شد که اقدام اورا ، آلمان نيز

  .همان منبع
43 Eric Hobsbawm همان منبع.    
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 در آمريکا نيز که محصول يک عصر و يک انقالب دموکراتيک بود ، اهميت اساسی پيدا کرد و يک  همين مساله
اينکه مردم در بين خود به . شهروند آمريکائی تلقی شود ، بايد امتحان زبان انگليسی ميدادمهاجر برای اينکه 
 44.شت  ويا می نوشتند ،  مانند آزادی مذهبی ،به کسی ربطی ندادچه زبانی ميخواندن

 و يا  ، نگارشی  وجود نداشت در حوزه زبان محاوره ای و چه در حوزه زبان در جاهائی که زبان مسلطی ، چه
در امپراتوری چند زبانه هابسبورگ ، . فرق ميکرد کامالرا بر می انگيخت، وضعيتعکس العمل مليت های ديگر 

ونه که بعدها مسا له  مشابهی را در بلژيک و زبان عمومی در مدرسه ، بيک مساله سياسی تبديل گرديد ،همانگ
 ، مردم بايد در مدرسه در دوره 1868 از اينرو ، بر اساس قانون مليت در مجارستان . آورددفنالند نيز بو جو

 و نيز بتوانند به زبا ن دابتدائی و تحت شرايطی در دبيرستان ، حق داشتند به زبان مادری خود تحصيل کنن
ات دولتی تماس بگيرند ودر صورت  عدم امکان تماس مستقيم ، ميتوانستند از مترجم استفاده مادری خود با مقام

  .ليکن برای بر خورداری از اين حق ، بايد به مليتی تعلق ميداشتند. کنند
ايده زبان ملی که در بين روشنفکران روشنگری شکل گرفته بود ، بمثابه ميثاقی تلقی ميشد که افراد يک ملت را 

پس از انقالب فرانسه ، زبان فرانسه، به زبان .تعريف ميشود" ملت زبانی"  بعنوانوم متحد ميکند ، با ه
نان فرانسه ، بی توجه به اين که فرانسوی ، باسکی ، کاتاالن ، ان آموزشی  و خود آگاهی تمام ساکانحصاری زب

ت زبانی ، درطی قرن نوزدهم ، بعنوان يک  ايده مل.برتون ، اوسيتان ، آلمانی و يا فالمان هستند ، تحميل گرديد
کشور يونان که بعد از فرانسه ، اولين . ابزار سياسی در تمامی کشور های اروپائی مورد استفاده قرار گرفت  

، حق تعيين سرنوشت خود را بر پايه زبان يونانی در شکل دادن 1822ملت در –کشوری بود که با اعالم دولت 
  .  نا نهاد فرهنگ يونانی بر پايهب

 ملت تبديل گرديد و وجود کشورهای چند زبانه ای نظير سويس ، -سيستم يک زبان و يک ملت ، به رويای دولت
 از اينرو، مساله آموزش دوره ابتدائی ، به موضوع جدال سياسی تبديل گرديد و در .امری غير عادی تلقی می شد

 دانمارک ، تا زما ن جنگ  ورا در کشور هائی نظير هلندزي. واقع ، ميدان اصلی جنگ سياسی نيز در همانجا بود
 تعداد کسانی که به دبيرستان را ه پيدا کرده بودند ، تنها دو در صد 19-15جهانی دوم ، در بين گروه سنی 

 در نتيجه ، موضوع زبان ، ديگر موضوع کامال سياسی برای نخبگان سياسی در  45.جمعيت را تشکيل ميدادند
  .تبديل گرديد و جنبه فرهنگی آموزش زبان ويا خصلت ارتباطی آن، بی رنگتر شددستگاه دولتی 

 وزن غالبی داشت ، يکسان سازی زبانی و همساز کردن  معين در کشور ها ئی که چند مليتی بودند ، ليکن مليتی
پاک سازی زبان واحد با مليت غالب و عملی کردن تئوری يک ملت و يک زبان ، معموال با کشتار و سرکوب و 

نژادی همراه بوده است که هزاران فرسنگ از اصل ايده دموکراتيکی که در ذهن و جان انديشه ورزان عصر 
 کشوری مثل لهستان که امروز عمدتا تک مليتی دردر آستانه جنگ جهانی دوم ،.  روشنگری بود ، فاصله داشت

 تلفات و هزينه انسانی بارار زبان واحد ملی ،استق.  در صد جمعيت را غير لهستانی ها تشکيل ميدادند30است ، 
يهوديان آن کشور را که به زبان يديش حرف ميزدند ، قتل عام کردند ، آلمانی ها را بيرون . سنگينی انجام گرفت

راندند و ليتوانيائی ها   ، بلوروس ها و اوکراينی ها را از لهستان جدا کرده و به شوروی ملحق ساختند  و يک 
   46!تحقق يافتيک ملت ويک زبان تئوری  و پارچگی

ی ادر تمامی قرن نوزدهم ، ايده زبان ملی ، بيشتر بصورت يک ابزار سياسی توسط نخبگان سياسی در رقابت ه
، دولت های خو درا بضرر  " تاريخی" ناسيوناليستی  مورد دستکاری قرار گرفت و ملت های بزرگ باصطالح

 . دولت های کوچک تحکيم بخشيدند
وژيک بود ، با ايده آليزه کردن  تئوری يک ملت و يک زبان ، استفاده لان که در ذات خود يک پديده ايدوئوزب

نيز خود ايدوئولوژيزه گرديد و پايه ستم ملی از طريق تحميل يک زبان عليه زبان های ديگر را ابزاری از آن 
  يک زبان نيز خود بصورت يک ايدوئولوژی باين طريق ، ستم ملی پنهان در پشت  ايده يک ملت و . فراهم ساخت

 .در آمد
  
 
 
 

                                                 
 همانجا 44
 همانجا 45
اهمانج 46  
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  زبان و سلطه سياسی  و اقتصادی
  

همانگونه که تو گفتی، بايد قوانينی برای حمايت از پيکر دانش بدست آمده وجود داشته ! سلحشور نيک من
  .باشد
خود دفترچه يا داشت او از نخستين دروس گرامر : يکی از شاگردان محجوب و دقيق مانرا در نظر بيار: مثال

  . است که پر از عبارات استهکوچکی را نگه داشت
 ت تجاراين خود به لب های معلم خود توانسته است يک ذخيره معنوی درانبعد از بيست سال دوختن چشم

  آيا اين درست مثل يک خانه يا پول ، مال او نيست؟: بسازد
  

 P.Claudel 47کفش شيطان 
  

ه داری، کااليی کردن توانائی های ذهنی انسان و تبديل آن به سرمايه مادی يکی از مختصات سيستم سرماي
  .48است

زبان نيز هم نقش واسطه کااليی و انباشت سرمايه را ايفاء ميکند و هم خود بعنوان جزئی از در اين ميان ، 
 . و به بخشی از سرمايه تبديل می شودتوانائی ذهن انسان ، شکل کااليی پيدا ميکند

  
ثروتی که همه ميتوانند از آن استفاده کنند بی .  زبان، نوعی از ثروت را تشکيل ميدهد"کنت می گويد کهاگوست 

زيرا همه . آنکه کاهشی در انبار ذخيره انجام گيرد، ثروتی که به همه جامعه امکان بهره گيری از خود را می دهد
  49".ا آگاهانه بر حفظ آن ياری می رساننددر اين گنجينه عمومی شرکت ميکنند ، نافراد جامعه که آزادانه 

 بدان دست  و هر زمانکه بطور رايگان در اختيار همگان است و ميتوان آزادانهدر اين ترسيم کمونيسم زبانی ، 
يافت ، بی آنکه کسی  حق تمّلک آنرا داشته باشد ،  اگوست کنت ، مصادره سمبوليک زبان را در هاله ای از 

 زيرا زبان ، مانند هر سرما يه ای ، صا حبان و هيات مديره کنترل کننده خود را 50.شاندمشارکت وهم آلود می پو
را بخود " ثروت عمومی " لهجه ای در يک زبان بايد اين شمای سمبوليک مليکن اينکه کدام زبان و کدا. دارد

راری تعادل اجتماعی برق .و سلطه سياسی و اقتصادی بوده استگيرد ، خود محل مبارزه سياسی ، مبارزه قدرت 
قدرت سمبوليک کدام  زبان را تعيين ميکند و قدرت سمبوليک " مشروعيت " و سياسی جديد بعد از اين پيکار، 

 .، با قدرت سياسی و اجتماعی گروه های معين اجتماعی گره خورده است
رآيند تشکيل دولت است در ف.  اجتماعی خود ، با دولت مرتبط استهزبان رسمی ، چه در تکوين و چه در استفاد

. که شرايط برای يک بازار واحد زبانی ، که در آن زبان رسمی نقش مسلطی را بازی می کند  ، بوجود می آيد
 در مراسم و مکان های رسمی ، نظير مدارس و ادارات دولتی و نهاد های سياسی بصورت اين زبان دولتی

زبان  يک اصل تئوريکی را پيدا ميکند که تمام امور مربوط  بهآنگاه ، زبان دولتی  خود حالت . اجباری در می آيد
اين قانون حاکم بر زبان ، هيات قضات ، يعنی متخصصين گرامر ، و ماموران  اجرائی 51.با آن سنجيده ميشود

  .  به ديوان عالی زبان و لغت نامه به بايگانی آن تبديل ميشود" فرهنگستان" و خود در شکل معلمين را دارند 
سازی بود که ضرورت زبان استاندارد و تحميل آن به مصرف کنندگان آن بوجود " ملت "  اروپا ، در فرايند در
 ببعد آغاز شده بود و 14در فرانسه پيش از انقالب، وحدت زبانی با شکل گيری دولت سلطنتی ، از قرن  .آمد

رات محلی از آن مورد استفاده قرار می  و در ادالهجه های محلی که با شکلی از نگارش همراه بوداستفاده از 
 که در ، استفاده از نوعی زبان تصنعی، همچنين دو ب ) pays d’oc(  زبان ادبی و  شاعرانه و نيز  گرفت

و ) pays d’ oil(سرتاسر فرانسه معمول بود ، جای خود را به تدريج به زبانی داد که در مناطق مرکزی فرانسه
                                                 
:به نقل از  47  
Pierre Bourdieu : Language and Symbolic Power. Polity Press.1997.p43 

در اين تحليل او .  ديگری  بر اين فرايند تبديل توانائی های عمومی و فکر جامعه به کاال  پرداخته استمارکس بيش از هر فيلسوف 48
حتی جامعه مفروضی را در نظر می گيرد که تمام وظايف کار انسان بدست ماشين سپرده شده است و نيروی کار انسانی مولفه ی از کاال 

او می گويد که باز ، توانائی فکری و ذهنی جامعه ، توسط تملک خصوصی  استثمار . تنيست و لی ارزش مبادله در جامعه حفظ شده اس
  :رجوع شود به .شده است چرا که ماشين ، خود  توانائی انباشته مادی و فکری جامعه است

Marx: Grunrisse.pp.704-705 
49Pierre Bourdieu.همانجا  
 همانجا 50
51 Pierre Bourdieu. P.45 
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اين زبان به زبان رسمی  و اداری ، که ارتقاء . رده پاريسی از آن استفاده ميشدبويژه در بين محافل تحصيل ک
آنرا به زبان نگارشی و پژوهشی در کشور تبديل ميکرد ، ديگر زبانهای مورد استفاده توده مردم را به زبانهای 

در کشور  " زبان ملی"  با انقالب فرانسه و اعالم زبان رسمی بعنوان.تنزل ميداد) patois" ( دهاتی"باصطالح 
، به بور ژوازی محلی ، کشيش ها ، معلمين که عمدتا موقعيت خود را مديون تسلط خود بر زبان و بيان بودند ، 

 هدف سياسی  . را  ميداد و امکان ارتباط با دولت مرکزی به آنان امکان غير رسمی تسلط انحصاری بر سياست
پايدار کردن موقعيت حاکميت جديد بود، و بر ،  " دهاتی"ان در برابر لهجه ها و زب" مشروع"تحميل زبان 

 52.، زبان وسيله ای بود برای متمايز کردن حاکميت جديد از نظام پيشين) Condillac(اساس تئوری کندياک
اصالح زبان ، تصفيه آن از واژه های مور د استفاده نظام پيشين ، جدال عليه لهجه و زبان های محلی و ممنوع 

ها ، تحقير و مسخره کردن آنها ، تنها از ضرورت تکنيکی و اداری ارتباط با مناطق مختلف کشور ناشی کردن ان
و هم خط کردن "  ملت" از اينرو ، واژه سمبوليک .، بلکه جوهر آن جدال سمبوليک بر سر قدرت بودگرديد  نمی

 ناشی م های حکومتی و حاکميت و مردبا آن ، تنها از نياز تکنيکی برای ايجاد ارتباط بين ارگان" زبان ملی"
  .نمی گرديد ، بلکه ميخواست ،  سلطه قدرت جديد را پايدار سازد

و اعالم زبان فارسی  بعنوان زبان رسمی و تنها  زبان آموزشی کشور ، از در ايران ، کودتای رضا خان 
ان رسمی و آموزشی کشور ، تبديل زبان فارسی به زب. مضمونی متفاوت ، ليکن از منطقی مشابه تبعيت ميکرد

از نياز فرهنگی  و اداری ارتباط بين نقاط و اليه های مختلف جمعيت در کشور ناشی نمی گرديد ، بلکه  هدف 
بر خالف فرانسه و ديگر کشور های اروپا که نقش اصلی . سياسی  يک جا به جائی مهم در قدرت را دنبال ميکرد

 اجتماعی جديد در جامعه بود ، و از اين نظر ، هم خط کردن  زبان زبان آموزشی ، تثبيت قدرت سياسی طبقات
 ای را ايفاء می کرد ، رضاخان ، عمدتا نيروهای  مترقی سياسی ملت تا زمان معينی نقش- آموزشی و دولت

  همچنين ، برخالف فرانسه و عده ديگری از کشور های ارو پا ، . مترقی و دموکراتيک در کشور را سرکوب کرد
همراه بود ، کودتای "  ملت"  بان ملی با قدرت گيری طبقات اجتماعی جديد در درون مفهوم انتزاعیکه ز

رضاخان ، جا به جائی مليت در قدرت سياسی را نمايندگی ميکرد و بهمين جهت نيز زبان سمبوليکی که با بقدرت 
 عليه مليت های غير فارس رسيدن رضا خان به قدرت سياسی در ايران اشاعه يافت ، بشدت با نژاد پرستی

  .آغشته گرديد
  و يا،  غيرهترکی و عربی و" بيگانه"ايجاد فرهنگستان توسط فروغی ،  تصفيه زبان فارسی از زبان های 

در عين حال ، . تغيير نام محل ها که به فارسی نبودند ، همگی جدال سمبليک قدرت کودتايی  برای تثبيت خود بود
مليت های غير فارس ، عمال به فارسی زبانان ، اقتدار بال منازعی را در دستگاه  عدم آشنائی بخش مهمی از 

  .رضا خانی و حکومت های متوالی ميداد
حاکميت سياسی ترک ها تا زمان رضا خان و اداره بوروکراسی توسط فارس ها ، خواه ناخواه  ، يک نوع توازن 

می توان گفت که کودتای رضا خان ، اين توازن . ه بود  ايجاد کرد به نفع عموم مليت هاسياسی در کل کشور را
  .  را ازبين برده و آنرا به سلطه يکطرفه يک مليت تبديل کرد

اين امر . جا به جائی در قدرت سياسی ، پی آمد های اقتصادی جدی برای مليت ها ی غير فارس در ايران داشت 
ه نيازمند بر رسی تحقيقی مستقل از طرف متخصصين هم سرمايه مادی و هم سرمايه انسانی را در بر ميگيرد گ

ليکن تمرکز قريب نود در صد از نيروی کار ماهر کشور در استان مرکزی ، .  زمينه است ايناقتصادی در
اختصاص سرمايه گذاری ها به مناطق اساسا فارس نشين ، خود نشان ميدهد که چگونه عامل زبان ، فقط يک 

 ، بلکه با سلطه سياسی و توزيع نابرابر قدرت سياسی در کشور ، و نيز با تسلط طی نيستاعامل تکنيکی و ارتب
    . نگريستت به زبان بايد به عنوان يک سرمايه و عامل سرمايه و قدر.اقتصادی ناشی از آن ، عجين شده است

 
  سياست يک ملت و يک زبان در ايران

  
  
  

 . ابداع روشنفکران دست راستی  ايرانی  صرفاود ونه رضا شاه ب فکریتئوری يک زبان و يک ملت ، نه اختراع
همانگونه که اشاره شد ، پايه های تئوريک آن در اروپا ريخته شده بود و کشورهای اروپائی ، خود نخستين 

                                                 
52 Ibid.p47 
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ملت که همزاد مفهوم مليت در اروپا بود ، با همساز سازی مليت با زبان -ايده دولت. کارگاه آزمايشی آن بودند
 .ود مليت تلقی ميکردمود، بويژه در رمانتی سيسم آلمان که زبان را برجسته ترين ننيز همراه ب

با اينهمه ، کود تای رضا خان مير پنج و آغاز سلطنت پهلوی را بايد نقطه چرخش اساسی در رابطه با مسا له 
  .ملی در ايران ، و يا بعبارت دقيقتر ، ستم ملی در ايران تلقی کرد

رضا خانی و زادگاه تئوريک آن در اروپا " پروژه ملت سازی " در باصطالح  تفاوت اساسی  دچندر اينجا بايد به 
  . اشاره کرد

در اروپا ، بويژه در بين روشنفکران عصر روشنگری و پيشگامان انقالب فرانسه ، ايده ملت ، با دموکراتيسم -1
وژه رضا خانی ، با گرفتن حق حاکميت از بر عکس ، در پر.  همراه بوده به مردما حاکميت از پادش حقو انتقال

  .آغاز ميگردد  مردم و انتقال حاکميت به ديکتاتوری رضا شاهی 
برخالف دوره انقالب مشروطيت ، که کاربرد  واژه ملت ايران ، اگرچه با تسامح فکری در کاربرد واژه همراه -2

ا نی ها يک ملت هستند که به زبا ن  و رمانتی سيسم عصر مشروطيت برحول اين ايده می چرخد که ايراست ،
  که ليکن در جوهر خود ، تشابهات جدی با ايده های عصر روشنگری دارد ، چراهای مختلف سخن می گويند، 

خواسته بنيادی آن ، دموکراتيزه کردن نظام حکومتی و تابع کردن شاه به اراده مردم ، محور قرار گرفتن مجلس 
ليکن رسالت رضا . حاکميت قانون همراه بودساختار سياسی کشور  و استقرار  ملی بعنوان تبلور اراده آن در 

خان ، بر استقرار سلطنت مطلقه و از بين بردن آزاديهای سياسی و سرکوب ابتدائی ترين اشکال دموکراسی 
  .استوار بود

رين نيروهای جامعه  ، بر ائتالف پيشرو ت1848، دستکم تا انقالبات ملت –برخالف اروپا که شکل گيری دولت -3
    . ی جامعه شکل می گيرد اتحاد ارتجاعی ترين نيروهارتکيه داشت ، مدل رضا خانی ، بر محو

رضا خانی ، از يکسو ، خود ملت را از حوزه سياست بيرون گذاشته و تنها نخبگان " ملت سازی "   پرو ژه -4
از سوی . ، د ر درون خود جای ميدهد را هاهمسو با آنرا در بين ديگر مليتفارس حامی ديکتاتوری و عناصر 

  .ديگر ، با ستم ملی  و تالش برای محو هويت ملی ديگر مليت ها آغاز ميگردد
 های اساسی انقالب فرانسه ، يعنی خاستگاه اصلی تئوری ملت  شعارملت ها ، برابری و آزادی ، اگر برادری -5

 مقابل قرار دادن آن ضاخان ، بر نژاد پرستی آريائی وو پروژه ملت سازی بودند، پروژه باصطالح ملت سازی ر
  . برابری  و آزادی قرار داشت نوع دشمنی با هرعليه ديگر مليت ها در ايران و

که عمدتا ونه منحصرا، از طرف رمانتی سيسم آلمان عنوان ميشود و زبان را "   زبانی تمل"  تئوری-6
حتی يونانی ها که . ی واحد با لهجه های متفاوت قرار داشتمشخصه اصلی مليت ميشمارد، خود بر زمينه  زبان

و يا ايتاليائی ها .زبان يونانی زبان اکثريت غالب  ملت بودهويت ملی خود را بر پايه زبا ن يونانی قرار دادند ، 
 ليکن اگرچه که تنها دو درصد مردم به زبان فعلی ايتا ليا ئی امروز در هنگام استقالل آن کشور حرف ميزدند  ،

اين فرق می کند با کشور چند مليتی و . 53به چهارده لهجه ايتاليائی سخن می گفتند و نه چهارده زبان متفاوت
 بود و نه زبان اکثريت مردم  و زبان فقط مليت فارس   که زبان فارسی  تنها زبان اداری کشورچند زبا نه ايران

يا .  بيگانه ای بشمار ميرفت نزبا ، که برای مردم هند بود فارسی زبان اداریهمانگونه که در هند نيز. کشور
 در نتيجه ، پروژه .، بی آنکه   مردم با آن زبا ن آشنا باشندهمين نقش را زبان التين در آلمان و اطريش داشت

 که روان شناسی اجتماعی ، کرد ونه ملت سازی پرستی تلقی د و نژاملت سازی رضا خان را بايد پروژه ستم ملی
 ميتوان گفت که بخش مهمی از ادبيات سياسی در کشور ، .ليت فارس را نيز خواه نا خواه مسموم می سازدخود م

  .بر همين محور شکل گرفت که تا کنون نيز ادامه يافته است

                                                 
 همانگونه که اتحاد ايتاليا تحت تاثير رمانتی سيسم بود ، مسا له زبان استاندارد نيز در آنکشور ، تاثيرات جدی از رمانتی سيسم گرفته    53
در واقع ، مساله زبان استاندارد ، به نحوی ، مساله جنوب دهقانی و با نرخ نود درصد بيسواد و شمال نسبتا توسعه يافته و با نرخ .بود 
 .ی و نرخ باسوادی باالتر را منعکس ميکردجمعيت

در ابتدا اعنقاد داشت که زبان استاندارد بايد زبان .پدر خوانده اتحاد زبانی و پی ريزی زبان استاندارد در آن کشور ) Manzoni(مانزونی
 نوشت که از همه لهجه  Betrothedبهمين دليل ، خود رمانی بنام .عادی مردم کوچه و بازار باشد و از توسل به زبان فاخر دوری جويد
سپس آنرا به لهجه .  کره بودراين امر ، فهميدن خود رمان را مشکل ت.های رايج در ايتاليا ، لغات و اصطالحات زيادی را تداخل داده بود

ن لهجه زبان  ، مسئوليت وحدت زبانی را برعهده گرفت ، لهجه فلور انسی را بعنوا1868زمانی که او در .ی فلور انسی برگرداند
ليکن تفاوت در لهجه ها بود ونه در زبان های از بيخ وبن .استاندارد قرار داد که به زبان ادبی و تحصيل کرده ها نزديکتر بود

.  اينکه ، استاندارد قرار دادن لهجه فلور انسی ، اقتدار سياسی  شمال نسبتا صنعتی را بر جنوب دهقانی تثبيت می کردمضافًا.متفاوت
  :ود بهرجوع ش

Peter Ives: “ Language and Hegemony in gramsci”.Pluto Press.London.2004.pp.37-38 
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فلسفه آموزش ملی در اروپا ، بر متصل کردن زبان شفاهی توده مردم و زبان نگارشی ، بدليل ضرورت -7
آموزش ملی در ايران ر سياست و ضرورت يگانگی زبان حاکميت و مردم بود ، حال آنکه مداخله توده مردم د

  .همواره از چنين الزامی فاصله گرفته است
  

بايد گفت که تفکر يک ملت و يک زبان در ايران ، از آسمان آبی نازل نشد و طيف های مختلف روشنفکری در 
 روشنفکران ترک ، نظير احمد  ازعده ای.ن نقش داشتندايران ، در پی ريزی و ساختن بنای ايدوئولوژيک آ

به اين رمانتی سيسم ماليخوليائی يک ملت و يک زبان پيوستند و عمال از    و ديگران،کسروی و عارف قزوينی
کسروی   54. دموکراتيک انقالب مشروطيت ، که نام و معروفيت خود را از آن داشتند ، فاصله گرفتند  هایانديشه

   55! ترکی نبوده است نيز زبان آنان ترک نيستند وه بمردم اذر بايجان ثابت کند آنهاتالش کرد ک
، نظير امين رسول زاده تبريزی ، در ابتدا بر حتی روشنفکران پيشروی که حامل انديشه های سوسياليستی بودند 

  56.و ادغام همه اين مليت ها در يک واحد ملی ، تاکيد ورزيدند ايرانواحد انديشه ملت 
ی  مليتا و نيز مليت ه بقيهدر يک کشور چند مليتی ، ايده يک ملت و يک زبان ضرورتا پی آمد های جدی برای

چنين تعريفی متضمن حذف ديگر مليت .دشو تعريف مي در آن مليت مليت هاتمام  سياسی  و سمبل  تبلورکه دارد 
زيرا تبديل چند به يک،  حتی اگر نه با . دنشی نميتواند داشته بائ ديگر در چهار چوب آن تعريف جا کههائی است

برای توجيه آن ، بايد يک  .  حذف فيزيکی ، ليکن با نفی هويت سياسی و تاريخی و فرهنگی آنان مالزمه دارد
  .بنای ايدوئولوژيکی را پی ريخت 

يک حادثه ، ب  برای تغييرات بزرگ در چهارچوب های ايدوئولوژيک  و تغيير در تفکر و ايدوئولوژی رايج 
اين چرخش سياسی در ايران بعد از مشروطيت  .بزرگ سياسی و يک چرخش تعيين کننده سياسی نياز وجود دارد

  .، با کودتای رضا خان و آغاز يک سياست نوين در رابطه با مليت ها بوقوع می پيوندد
  

يابی کرد ، هرچند که زمينه  صرفا  در پرتو عوامل داخلی کشور نبايد ارزاترديدی نيست که تحول سياسی جديد ر
 انقالب روسيه ، و نيز فروپاشی . زمينه ساز اصلی تاثير گيری از عوامل بيرونی بوددکشور خوداخلی 

 و بعيد بنظر می رسد که بدون اين امپراتوری عثمانی، آرايش سياسی در منطقه را کامال دگرگون ساخته بود
 که اساسا ترک بودند و بلوک سياسی در قدرت. وفق شودتحوالت منطقه ای ، کودتای رضا خان ميتوانست م
شده  آسيب پذير تر  تغيير موازنه سياسی در منطقه ، ندستگاه تزاری روسيه برآن تاثير جدی داشت ، با اي

. زمان بهره برداری از اين تغيير آرايش فرا رسيده بود و الزم بود که بلوک ملی در قدرت نيز دگرگون شود .بود
وزن جمعيتی مهمی   ازرس ها را که از قرن ها پيش نقش مهمی در بوروکراسی کشور داشتند و نيزاين هم فا

برخوردار بودند، بقدرت تصميم گير در ساختار قدرت تبديل ميکرد ، و هم برای امپراتوری بريتانيا ، که در بين 
                                                 

اين قطعه شعر از عارف قزوينی  ، نشان دهنده اين است که زبان خلق آذربايجان ، يعنی پايتخت انقالب مشروطه ، بايد از بيخ وبن  54
  :ور تحقق می يافتبريده ميشد تا رمانتی سيسم يک ملت و يک زبان در کش

   بريدن استت      زبان ترک از پس قفا کشيدن است                                صالح پای اين زبان  ز مملک
        دو اسبه با زبان پارسی ، دواسبه بازبان پارسی                از ارس پريدن است ، خدا جهيدن است

  )تکرار(                            که نيست خلوت زرتشت ، جای صحبت چنگيز     نسيم صبحدم خيز، بگو به مردم تبريز
   سياووش م ای نهان                              سياووش و خاموش ، ز ماته    زبانتان شد از ميان ، بگو ش

  فراموش    گر از نژاد اوئيد ، نکرد بايد اين فراموش                          نکرد اين دو را 
  

بخاطر عقايد سوسياليستی وی و بنيانگذاری فرقه دموکرات "   حقه باز" و" ارقه"عارف ضمن حمله به رسول زاده نبريزی و نثار القاب 
  :ايران ، دوباره به  مساله ترک بودن و زبان ترکی او اشاره ميکند

  ثمر داشت ، با خود اين چه ثمر داشتچه برداشت         با خود اين چه " اجاق ترک"    بجز زبان ثمر ازاين 
  273ص.رجوع شود به ديوان عارف قزوينی

بهر حال ، .به نتيجه گيری رسيده است" زبان آذر ی " گويا کسروی بعدها از اين نظر خود عدول کرده است و خالف نوشته خود در  55 
  .ر اين زمينه نميتوان ناديده گرفتکسروی به هر نتيجه ای در اواخر عمر خود رسيده باشد ، تاثير منفی او را د

  :آذربايجان ، رجوع شود به آدر س اينترنتی زيردر زمينه تغيير نظر کسروی در باره مساله زبان ترکی در 
http://mehran1.persianblog.com/ و http://sozumuz-gecmis-yazilar.blogspot.com/  

  :  در اين زمينه رجوع شود به کتاب  تورج اتابکی 56
Azerbaijan    Ethnicity and struggle for power in Iran. I.B Tauris Publishers .New York 2000.p37 

و نيز اثر ديگر آدميت . 98ص " فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطيت ايران: " به کتاب فريدون آدميت همچنين رجوع شود 
 ، در اساس ناسيوناليستی، ، ن های رسول زاده را برغم سوسياليستی بود نشا که انديشه286.ص" ايدوئولوژی نهضت مشروطيت ايران:"

  .ارزيابی ميکند" ملت ايران "يعنی بر پايه 
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از اينرو .منطقه می گشود  ا  در  قابل اتکاء تری داشت ، فضای سياسی  بيشتری رن مّتحد يفارس،سياستمداران 
، الزم بود که نفوذ همه ملتهای ديگر ، و بويژه نقش  ترک ها ، که بطور سنتی ، با مليت های همسايه شمالی که 
اشتراکات قومی و فرهنگی داشتند ، و نيز با ترک ها در غرب کشور ارتباط تجاری و فرهنگی  قابل مالحظه ای 

اين .از اينرو ، کودتای رضاخان ، اساسا تغيير در تر کيب ملی در قدرت بود.ندداشتند، بطور جدی تضعيف شو
 ايدئولوگ اصلی دستگاه رضا خانی  نخست وزير وگفته محمد علی فروغی ،نکته را ، بيشتر از هر چيزی ، اين 

  :، بيان ميکند
  
او را از آن جهت ساقط . ديمما احمد شاه را به اين دليل که سلطنت را دوست نداريم ، از تخت به زير نکشي"

 هدف ما از ساقط کردن احمد شاه ، بر پا ساختن سيستم حکومت جمهوری ... از نسل ترکند اکرديم که قاجار ه
  57.."هدف ما جايگزين کردن قاجار های قلدر صفت با سلسله  نجيب و پاک فارس پهلوی بود..نبود 

  
منشيان و ساسانيان  و نه امپراتوری پارس را می شناخت رضا خان نه آشنائی با تاريخ داشت ،و  نه عصر هخا

 برای ، رپورتر جی، معروف به اردشير  اين نوع تاريخ شفاهی را اردشير.که شيفته عظمت گذشته آن شده باشد
  وصّيت نامه اردشير رپورتر، عقل منفصل . آماده سازی ذهنی رضاخان برای کودتا در کله وی فرو کرده بود

 شمسی ، که عامل سرويس های جاسوسی انگليس بود ، بهترين 1299ح اصلی کودتای اسفندرضاخان و طرا
      58.گواه تاريخی در اين زمينه باشد

  
همانگونه که قبال اشاره کردم ، باز توليد نيروی قهر در دولت ، هميشه بصورت متمرکزی انجام ميگيرد ، حال 

 باز توليد  نمونه ای ازکود تای رضاخان ،. ده ای برخوردار است ايدوئولوِژی   ، از خصلت پراکندآنکه باز تولي
 ايدوئولوِژی مالزم با آن ، د باز تولي.فشرده اين نيروی قهر ، در يک تغيير معادله قدرت در شکل تازه ای بود

وجود  در زمانهای متفاوتی ب است کهتغيير در باز توليد قهر نيست ، ثانيا اجزاء آن ممکن سرعته همان اوال ب
                                                 

  :رجوع شود به . 1926.باکو) سال؟( ،1مجله مال نصر الدين ، شماره" مقصد چه بود؟: " جليل محمد قلی زاده  57
  http://www.ocaq.net/meqale/mql0041.pdf  
  

نقل قول مورد اشاره از طرف محمد علی . ضا صرافی منتشر کرده اندهمچنين ،در باره همين نکته ، مراجعه شود به سندی که آقای علير
  :شماره سوم ، چاپ گيالن ذکر شده است که طرفدار رضا شاه بود و با پول آن منتشر می شده است" سالمت"فروغی ، در روزنامه 

 باهللا ، بلکه تعويض طايفه قلدر آسای قاجارين مقصد از خلع سالح احمدشاه ، نه اينکه تبديل اصول نظام به جمهوريت بود ، نه نه ، نعوذ" 
  :رجوع شود به". ترکی به سالله طاهره نجيب پهلوی فارسی بود

http://www.azbiltop.com/abtam 
روغ یمحمد عل از ، یف   :می نويسد ب

و ) ترکيه ( ما بايد يک مدت عوض شدن خط تر ک ها .. دارای معايب ميدانم را ناقص و ) فارسی(من از کسانی هستم که خط ايرانی"
يعنی اختالف خطی را که بين ترک های ترکيه و تر ک . ابقاء خط حاليه خود مان را برای مصالح سياسی مغتنم بشماريم و استفاده بکنيم

 بين آنها ] فاصله و جدائی[ترک های تر کيه و مزيد بينونيت حادث ميشود ، وسيله دور شدن آذربايجانی ها از ) ايران(های آذر بايجان 
  "، ولو اينکه بالمال مصلحت ما هم در اصالح و يا تغيير خط باشد.قرار دهيم

  :و باز . 7شماره.1327.مجله يغما.از مکاتيب خصوصی مرحوم فروغی
 های خودمان نشده ايم و عهدا قانونًا کسی نميتواند به جامعه ملل اول اينکه بايد خرسند باشيم از  اينکه مبتال به تعهد اتی راجع به  اقليت" 

چون عددا قليل هستند  ، ) اسوری( ارمنی و يهودی و نصرانی... و يا هيچ مقام ديگر از دولت ايران نسبت به اين موضوع ، شکايت کند
 به تذکار نيست که مجاورت خوزستان يعنی حاجت. و عرب نبايد غافل بوددو ليکن از سه عنصر ترک و کر. کمتر محل مالحظه اند

 شاراضی عرب نشين ما با عراق و مجاورت کردستان ما با ترکيه عراق و مجاورت تمام شمال و شمال غربی ما که بسياری از سکنه ا
 ، بهترين کارها نشر برای متحد الجنس نمودن ايران.. ک زبانند ، با ترکيه ، قفقاز و تر کستان ، موجب نگرانی و بلکه مخاطره است تر

اقليت های ما يه ادبی و معارفی .. اما آنهم نه بطوريکه محسوس شود که ميخواهند آنها را فارس کنند.معارف فارسی و ايرانی است
  :همان منبع فوق]، سال سوم 1329 ه همهرما.7شماره . مجله يغما[". ندارند

http://www.ocaq.net/meqale/mql0041.pdf    
 103-86صفحات.28)1370( شماره.چاپ آمريکا. به کوشش حسن شهباز" ره آورد" جوع شود به مجله  ر 58

وصّيت نامه اردشير جی معروف به اردشير رپورتر ، عضو ساز مان اطالعاتی انگليس که زير دست آيرون سايد فعاليت ميکرد، بنا بر 
 نوشته شده است و حاوی 1931 سال  بعد از مرگ وی  به پسرش شا پور رپورتر  داده می شد ، در نوامبر سال 35 او ، که بايد توصّي

از فحوای وصّيت نامه چنين بر می آيد  که دولت انگليس از انقالب روسيه به هراس افتاده بود و . اطالعات مهمی در اين زمينه است 
بار ها به احمدشاه و ديگر عناصر متنفذ در بار قاجار مرا جعه می . قزاق  به دولت جديد وفا داری نشان دهدترس اين را داشت که هنگ 

بعد از آن بود که عوامل اطالعاتی انگليس به سراغ رضا . کند ليکن احمد شاه   به خواسته های انگليس در مقابله با روس ها تن در نميدهد
  . از طريق اردشير جی رفتندخان و آماده کردن او برای کودتا 
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 عناصری از ثالثا ،   در نتيجه ، همه اجزاء ايدوئولوژی ، همزمان بوجود نمی آيد،هم متصل شود ،ه آمده و يا ب
 و در واقع ، در  ، باز توليد شود نيز در طيف های مختلف اجتماعی ، حتی در بين مخالفين آنآن ايدوئولوژی 
 راز هم سوئی  مخالفين يک رژيم با آن در لحظاتی از تاريخ است،  دليل و گاهی، امر اين.می گرددجامعه ، پخش 

چرا که از طريق احساس اشتراک ايدوئولوژيک با حاکميتی در  حوزه هائی معين ، به حمايت از آن بر ميخيزد ، 
های  همين امروز نيز ، گروه ها ، اليه .حفظ ميکندبا آن تقابل آشکار با آن ، وجوه مشترکی را و يا با وجود 

مختلف اجتماعی و احزاب سياسی ، که مخالف حاکميت موجود هستند، نه تنها در تمام حوزه ها ، با آن مخالف 
  .نيستند ، بلکه در حوزه های معينی از انديشه و ايدئولوژی ، با آن اشتراکات جدی دارند

ليکن فقط در .  خود را دارد  ، هسته سفتی از نهاد ها و حاميان ايدوئولوژيکيم سياسیرژ ترديدی نيست که هر 
 در مورد رضا  امرناي.  ايدوئولوژی  در مخالفين آن نيز حضور دارد همانگاهی عناصری از. آن خالصه نميشود
سيستم رضا خانی ، فقط در خود رضا خان و هسته   در نتيجه ، سازمان يابی ايدوئولوژيک.خان نيز صادق بود

ديگران نيز در آن . و محمود افشار و امثال آنان خالصه نميشود  روغی  ايدوئولوژيک او ، نظير فنسفت مر وجي
اگر رضا خان و يا محمد رضا شاه ، به سرکوب قهر آميز .ديگران نيز امروز در آن شريک هستند.شريک بودند

ن مليت ها می پرداختند ، کسانی چون صادق هدايت ، برغم مخالف بودن با دم و دستگاه شاهنشاهی ، برغم داشت
 ودرمجموع نژاد پرستانه بود،  و در اين روح حساس و انسانی ، نگرش خوبی به مليت های غير فارس نداشت

  .  حوزه از ايدوئولوژی مشترکاتی با همان سيستم سياسی داشت
  

با آغاز حاکميت پهلوی ، شعار های دوره مشروطيت ، مبنی بر اينکه ما يک ملت هستيم  که به زبان های 
می زنيم ، تئوری تازه ای وارد حوزه سياست و ايدوئولوژی در ايران می گردد که عبارتست از مختلف حرف 

 از يک زبان تشکيل شده بود ، پياده واز آنجائی که ايران نه از يک مليت .  اينکه ما يک ملت با يک زبان هستيم
 سياسی ويج يک ايدئولوژیکردن اين تئوری ، متضمن سرکوب فيزيکی ، سرکوب سياسی و مهمتر از همه ، تر

 عليه مليت های ديگر از يکسو، و بر موقعيت قدرت نشاندن و ستايش ايدوئولوژيک ضرورتا نژاد پرستانه  
يک ملت "ملت ايران ، ديگر ، نه . و زبان آن بود" ملت ايران" نخستين گام ، تعريف مجدد از. مليت فارس بود

ملت فارس ترسيم ميشد و زبان فارسی نيز، بعنوان زبانی که  هويت ، بلکه بايد در چهره " با زبان های متفاوت
 بقيه مليت ها در ايران ، بسطح قوم تنزل پيدا 59. استهاين ملت را در طول تاريخ چند هزار ساله نگه داشت

ت بعنوان مثال ، ترک ها که قدر.  از اين پس ، از همه مليت ها تحت عنوان اقليت های قومی ياد ميشود .ميکنند
نکته قابل توجه . سياسی مسلط در بخش مهمی از اين تاريخ بوده اند ، ناگهان بيک اقليت قومی تبديل می گردند

اينست که ، در تاريخ جديد ، بخاطر خصلت متمرکز قدرت دولتی ، يک اقليت کوچکی برای دور معينی از تاريخ 
 نقش تعيين کننده ای دارد، و اری ، رقم جمعيتی در اشکال دولتی پيش سرمايه دليکنبتواند بر سر قدرت بماند ،

تلقی کردن آنان توسط ايدوئولوگ های " اقليت قومی" ، خود مسخره بودنحاکميت طوالنی تر ک ها در ايران 
خود  از بنيان حاکميت در ايران بر " سياست نامه " حتی خواجه نظام الملک در . رضاخانی  را نشان ميدهد

                                                 
هويت "شاهرخ مسکوب ، . در دوره های متاخر در ايران ، کسانی چون شاهرخ مسکوب نيز از چنين داعيه ای طرفداری کرده ا ند 59 

  :او می نويسد.تعريف کرده است" زبان و تاريخ "را بر پايه " ايرانی
ی است ، تشکيل حکومت ملی ،يعنی بدست گرفتن سرنوشت اجتماعی خود، در مورد ملتی که استقالل سياسی ندارد و تحت تسلط خارج" 

" صورتمند"کاری که در ايران قرن چهارم هجری شدو دولت های ملی شکل می گيرند يا .يعنی پی افکندن  و بنا کردن تاريخ خود
بنلبراين ، از همان آعاز . تشکيل شدنداين حکومت ها چون عرب نبودند.بود"مليت ايرانی"علت وجودی اين حکومت ها ، پيدايش .ميشوند

هويت وحس ملی ايرانی همانطوری که گففتم، بر دو "ايرانيت" را تقويت کنند و "ايرانی بودن"سعی کردند تا علت وجودی و پايگاه خود ،
متر از اينها ، مه" و باز اضافه می کند که .40ص".مليت و زبان" شاهرخ مسکوب،". زبان و تاريخ-شالوده و دوستون استوار بود

زور آنها بر .فرمانروايان ترک ، وسيله گسترش فرهنگ و ادب ايران و زبان ما بودند:" و نيز 41همانجا ص". رسميت زبان فارسی است
  42ص".ما و فرهنگ ما بر آنها حکومت ميکرد

تا پايان قرن هيجدهم ، هيچ ملتی بمعنی زيرا .ارائه می دهد" مليت ايرانی"و" ملت "بايد گفت که مسکوب ، تعريف نا دقيقی از مفهوم 
بلکه ايده ملت ، خود محصول يک انقالب . آنچه بود ، فقط سلسله ها ی پادشاهی بود و نه ملت. سياسی کلمه در تاريخ وجود نداشته است

ن زبان همه مليت ها در زبان رسمی و درباری را نميتوا.دوم اينکه زبان فارسی ، زبان همه نبود. ايدوئولوژيک در پايان آن قرن است
اگر عده ای از شعرای بزرگ به فارسی شعر سروده اند، همين وضعيت درکشورهای اروپائی نيز وجود داشته و عده . ايران تلقی کرد 

يشد ای از نويسندگان غير فرانسوی ،عمدتا به زبان فرانسه نوشته اند ويا در در بار اکبر شاه در هند نيز به زبان فارسی شعر گفته م
با اينهمه ، کسی زبان فارسی را هويت هندی ها بحساب نمی اورد و يا از فرانسوی نوشتن  .وفارسی زبان رسمی يا اداری هند بود

مضافا اينکه ، اگر بخش مهمی از تاريخ ايرا ن با حاکميت ترک ها مشخص ميشود ، .، هويت فرانسوی به آلمانی ها قائل نميشود" اليپنيز"
  در نظر گزفت؟" هويت ايرانی"يعنی غير ايرانی تلقی ميشدند، جزو " انيران" تاريخ حاکميت  تر ک ها را که جزو چگونه ميتوان ،

ليکن سوال اين است که هويت کدام مليت؟ آيا فارسی ميتوانست هويت مليت .ترديدی نيست که زبان يکی از مؤلفه های هويت  ملی است 
   می نوشتند و نه می توانستند به آن زبان حرف بزنند؟ها ئی باشد که به آن زبان در تاريخ نه
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يعنی کادر " دستار بندان" يعنی ترک ها ، بعنوان قدرت سياسی تصميم گير و "  به سر هاخپاپا "اساس 
  .از طريق زبان فارسی" ملت ايران " بر بيان هويت تاريخی مسا له ميماند . بوروکراسی اداری ، نام ميبرد

 از قرن سوم ترديدی نيست که زبان فارسی ، بعد از پوسته انداختن تدريجی از زبان عربی که زبان مسلط بود  ،
هجری ، بصورت زبان اداری در ايران در می آيد  و حاکميت های متوالی از آن بعنوان ابزار ارتباطی دستگاه 

  .بوروکراسی استفاده ميکنند
  زبان التين در اروپا قرن های قرن همان نقش را در بسياری از کشورهای اروپائی بر عهده داشت ، مضافًا

ه اروپائيان بوده است ، نقشی که در ايران بر عهده زبا ن عربی بوده است و هنوز اينکه زبان متون مذهبی هم
ليکن در حلقه کوچکی باقی ميماند که .ادبيات کالسيک فارسی نيز از زمان ببعد بتدريج شکل ميگيرد . هم هست

ان مورد استناد اکثريت خود فارسی زبانان نيز ، بدليل بيسواد بودن و نيز تداخل وسيع لغات عربی ، اين زب
 بخوانند و  نه به آنها اايدوئولوگ های رضا خانی در دور بعد را ، با آن آشنا نبودند ، زيرا نه ميتوانستند آنها ر

معلمين زبان و ادبيات  همين امروزهم  توده مردم فارسی زبان سهل است ، که نود در صد   .دسترسی داشتند
گذاشته اند ، نه بخوبی کليله و دمنه و تاريخ وصاف و حافظ را فارسی که دوره دانشگاهی را نيز پشت سر 

شايد ياد آوری اين نکته بی مناسبت .  آشنائی جدی دارند ادبيات کالسيک بنای بافردوسی را خوانده اند و نه
 ودر تيراژ هزار نسخه ، ت در زمان لوئی بنا پار1871  سالنباشد که شاهنامه فردوسی ، برای اولين بار در

ديوان حافظ نيز .  ، تصحيح و به چاپ رسيده است ورت چاپ سنگی در پاريس ، توسط ژول مول فرانسوی بص
 در هند و از طرف و،جمع آوری ، برای اولين بار ، توسط محمد گلندام از روی نسخه های پراکنده دست خطی

 آنهم در تعدادی بسيار معدود اداره مستعمرات انگليس ، برای آشنائی با زبان های شرقی به طبع رسيده است و
 نخستين چاپ آن در ايران نيز توسط رحيم خلخالی انجام گرفت که مورد استناد و تشکيل حافظ شناسان مختلف.

 پس اگر سخن زبان شفاهی در تاريخ ايران باشد ، بايد گفت که همه مليت ها ، زبان شفاهی . گرديدبر حول آن
يات کالسيک باشد ، روشن است فقط اليه بسيار باريکی از جامعه و عمدتا خود را داشته اندو اگر منظور ، ادب

. بخش بسيار کوچکی از بوروکراسی فارسی زبان و اشرافيت می توانست در بهترين حالت از آن استفاده کند
د که همانگونه که در اروپا ، زبان فرانسه ، مدتهای طوالنی ، زبان در بار و زبان اشرافيت و طبقات حاکمه بو

آيا کسی ميتواند ادعا کند که چون زبان فرانسه زبان اشرافيت و . ربطی به زبان توده مردم آن کشورها نداشت
 و آلمان را در سزبا ن انگليسی و آلمانی را لهجه بنامد و يا هويت مردم انگليزبان ادبی در اروپا بوده است ، 

  60 توجيه کند؟  انگليس و آلمان و تحميل آن به مردم" شعر فرانسه بلندنرد بام" سايه
 و اينکه نو ايده آليزه کردن عصر هخامنشيان و ساسانيا"  گذشته شکوهمند تاريخ گذشته ايران" ستايش از

 سر   در طول تاريخ را تشکيل ميداده است ، تنها ستايش از گذشته نبود ، بلکهنزبان فارسی ، هويت ملی ايرانيا
استقرار هژمونی مليت فارسی زبان و تبديل اسطوره به واقعيت  ، و خاطره برای  ايدوئولوژيک تعرضآغاز يک 

 اين احضار ارواح اساطيری ، بخشی از .زوال يافته افسانه و اساطير به هويت آتی همه مليت ها در آينده بود
 آنها به زبان اينکه مردم ترک ، ترک نبوده اند ، و يا اينکه.حال را تشکيل ميدادجدال سياسی و ايدوئولوژيک در 

در حقيقت ، تبديل يک خيال بافی تاريخی به يک واقعيت در زمان فارسی حرف می زدند و يا فارس بوده اند ، 
 اينکه آينده واقعی از آن زبان فارسی است و ترک ها بايد هويت فارس بودن خود را دوباره  القاءجاری بود ، و

    .کشف کنند و بخود باز گردند
  :کی از مبلغين تئوری نژاد آريايی دوره رضا خان ، می نويسدمحمود افشار ، ي

 ] به[در ايران ، وحدت ملی ما ، متکی بر يگانگی نژاد، اشتراک مذهب و زندگانی اجتماعی و و حدت تاريخ"
  .مدت چندين هزار سال است

هستند ، " عرب"ان  از اينکه قسمتی از ايراادعای عثمانی ها بر آنکه نصف ايران ترک است يا فضولی تازی ه
 مغول ، زو تاچه کامال معلوم است که مملکت ايران ، پيش از حمله عرب و تاخت .بی پا می باشدبکلی واهی و  

از نژاد ايرانی مسکون بوده و تر ک ها که از نژاد زرد و عرب ها از نژاد سامی هستند ، فقط با ملت بومی 
اگر در بعضی نقاط مثل آذربايجان و قسمتی از سواحل . ده باشندآريايی در آميخته ونه اينکه قائم مقام آنها ش

                                                 
ملت بود ، بصور ت و اکنش عليه سلطه زبان فرانسه – نخستين اشکال بيداری ملی در کشورهای اروپائی که زمينه ساز تشکيل دولت  60 

از آنجائی که زبا ن متداول در شهر را . گذشته خود بر آمدند" ناب"از اينرو ، آنان در جستجوی زبان . در بين روشنفکران در اروپا بود
ستايش زبان روستائی ، خود آغازی . ملغمه ای ميدانستند ، بطرف ستايش زبان دهقانان ، بمثابه زبانی دست نخورده و محفوظ بر آمدند

  :رک.بود بر يک انقالب زيبائی شناسی و شکل گيری شعر و موسيقی پاستورال
Anne-MarieThiesse   .فصل.منبع فوق:  La Revolution Esthetique 
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 معلوم خليج فارس ، لسان ترکی و عربی ، زبان اهالی شده است ، بکلی عارضی و منشا و علت آن کامال
  61".ميباشد

  :محمود افشار ، ضمن ابراز نگرانی ، ادامه ميدهد 
ر سا له و نژاد ممتاز آريايی  ، از همسايه های زرد اگرچه مليت ايران بواسطه تاريخ پر افتخار چندين هزا"

پوست تورانی و عرب های سامی مشخص است ولی ميتوان گفت که وحدت ملی ما بواسطه اختالف لسان ميان 
ترک زبان های آذر بايجان و عرب زبان های خوزستان و فارسی زبانان ساير واليات از حيث زبان ناقص می 

  اهالی گنجه و...ه تا کی مذهب مشترک ، عامل قوی در وحدت ملی ما خواهد بودچه معلوم نيست ک.. .باشد
 و قسمت جنوبی قفقاز که شيعه مذهب هستند ولی ترک زبان بودند ، در احساسات و تمايالت خود ميان ه باد کوب

    62"ما و عثمانی ها ، آنها را اختيار کردند ، يعنی عامل زبان بر عامل مذهب پيشی گرفت
  :مه ميدهدو ادا

  
 چون آفتاب روشن اهر نقشه جغرافيای اروپايی را برداريد و به قسمت نژاد ها نگاه کنيد ، اين حقيقت بر شم" 

 بر هيچ کس هم پوشيده نيست که زبا ن های ترکی و تازی بر اين نواحی تحميل شده و يک چيز ]و  [ميشود 
گيری است که تورانی ها بيک ملت تاريخی می گويند  بهانه غريبی برای مملکت واقعًا.عارضی است و نه طبيعی

خونخوار ما چنگيز و تيمور و سلجوقيان و غيره در چندين قرن پيش به مملکت شما تاخته ، بعد از چون اجداد 
خرابی ها و قتل و غارت ها که قرن ها طول آن بوده ، زبان خود را نيز بر شما تحميل نموده ، حال شما بايد از 

  هموطنان... ی ، وطنی ، دينی ، اخالقی و تاريخی خود ايرانی ها دست کشيده و بما ملحق شويدبرادران مل
کرده  اين مملکت بر آنها تحميل نغارت گراآذر بايجانی ما از اين زبان تورانی ، يعنی ترکی که چنگيزيان و ساير 

  63".متنفرند..اند
اهالی آذربايجان ترک نيستند " وش بينی شريک بود کهمحمود افشار ، سپس اضافه ميکند که نبايد فقط در اين خ

وعات جری ، بمط ، بايد با اين سخنان منطقی" ، بلکه "  و مردم عربستان ايران عرب نمی باشند 
 و يک سلسله اقدامات باصطالح بسيار اخالقی و وطنی در "داشتزبر دست و سر نيزه تيز  ديپلماسی

  :ند که در زير بطور خالصه به آنها اشاره می کنم مورد اين برادران وطنی پيشنهاد می ک
  
ترويج کامل زبان و ادبيات فارسی و تاريخ ايران در تمام مملکت ، مخصوصا در آذربايجان و کردستان و -1

، کتب و رسائل جرايد و مجالت فارسی زبان محلی را تشويق کرد .   و نواحی ترکمن نشينخوزستان و بلوچستان
و اينکه روزنامه های فارسی را ارزانتر (  ساده بزبان فارسی ، مخصوص آن نقاط تهيه نمودارزان قيمت سهل و

  64).ست به ادارات معارف آنجاها فرستادراز مناطق فارس در آنجاها فروخت و ماموران بسيار وطن پ
                                                 

  1925) 8شمار( مجلد دوم ،".آينده" مجله".مساله مليت ووحدت ملی ايران"  محمود افشار،  61
    همانجا 62
   همانجا 63
وحدت "  عبداهللا مستوفی ، از جنس همان ماموران بسيار وطن پرستی بود که بعنوان استاندار به تبريز فرستاده شده بود که در آنجا  64
او در سرشماری تبريز که خود نيز جزو آن محسوب می شده ، سر . را ترويج کند" زبان داريوش"مورد نظر را برقرار ساخته و " یمل

او حتی اجازه نميداد که پير زنان و پير مردان فرزند داغديده وکه يک جمله فارسی  نمی .می ناميد" خرشماری"شماری در تبريز را 
ضمن اعتراف به اين جنايت ود ررد مقاله . و مصائب خود و در سوگ عزيزانشان از زبان مادری بهره گيرنددانستند ، در ذکر دردها و

  :سلطان زاده تبريزی می نويسد
بلی من هيچوقت اجازه نميدادم که روضه خان در مجالس ختم ترکی بخواند ودر سخنرانی های خود می گفتم که شما اوالد داريوش و "

به زبان افراسياب و چنگيز حرف می زنيد؟و از اين بيانات هم جز ايجاد حس وحدت ملی و جلو گيری از ترک مابی و کامبيز هستيد، چرا 
اين وطن پرست ..".کوتاه کردن موضوع اقليت ترک زبان در نزد خارجی ها که به عقيده  من بزرگترين توهين به اهالی آذر بايجان است 

 ريال  و غله پوسيده 160 مورد توصيه محمود افشار ، غله آذر بايجان را به قيمت  خرواری "سر نيزه تيز " رضاخانی ، که به زور
 ريال فروخته بود که جو انرا اسب های سربازخانه نيز نمی خوردند ، در مال عام گفته 600انبارهای رضا خان در گرگان را به قيمت 

  :رجوع شود به ". می دهم خر های تبريز بخورندباکی نيست ، حاال که  اسب های ارتش نمی خورند ،" بود که 
  262- 260صفحات .به ويراستاری بيژن نيک آئين .پژوهش گروه جامی".گذشته چراغ راه آينده است "

، رئيس اداره فرهنگ نيز  از قماش همان وطن پرستان ارسالی از تهران بود که برای ترکی حرف زدن " ذوقی"وطن پرست ديگری بنام 
سر کالس اول ابتدائی تدريس می کرد و طبق معمول به " ميرزا قنبرنامی"روزی ، هنگامی که .درسه ، جريمه گذاشته بودکودکان در م

همراه بازرسی که از " ذوقی" که" دده چورک وردی"يعنی " بابا نان داد"، "چورک " يعنی " نان " ، "سو"يعنی " آب : "بچه ها ميگفت 
از مدير مدرسه می پرسد چرا " ميرزا قنبر"پس از شندن نحوه تدريس " ذوقی."ارد کالس ميشوندتهران آمده بود، و مدير مدرسه و

آموزگار شما ترکی صحبت می کند؟و مدير توضيح می دهد که بچه ها معنی کلمات را نمی فهمند و او کلمات را به ترکی تفهيم می 
آموزگار برای فهماندن معنی نان بايد تکه نانی را .نهارا به بچه نشان دادبرای تفهيم کلمات بايد آ. می گويد اين درست نيست" ذوقی ."کند



 22

زياد ميان  ، تا بواسطه خلطه و آميزش رکشيدن را آهن و مربوط و متصل نمودن کليه نقاط مملکت بيک ديگ-2
  .طوايف مختلف ايرانی ، يگانگی کامل پيدا شود

کوچ دادن بعضی ايالت آذربايجان و خوزستان را به نقاط داخلی ايران و آوردن ايالت فارسی زبان را از داخله -3
  ...با رعايت شرايط اختالط و گشودن مدارسباين اياالت و شهر نشين کردن آنها ، 

  ..يات و از ميان بردن اسامی آذربايجان و خراسان و کرمان و عربستان و غيره تقسيمات جديد اياالت و وال-4
 اجنبی ، به نواحی ، دهات ، کوه ها و رود های ايران ن و غارت گرانتغيير اسامی ترکی و عربی که ترک تازا-5

  .  داده اند، به اسامی فارسی و از ميان بردن کليه اين قبيل آثار خارجی
بطور رسمی برای اتباع ]  منظور همان زبان های ترکی و عربی و غيره  [السنه خارجی رابايد استعمال -6 

  65... دولتی و قشو نی منع کردکم، مدارس، ادارات اايران در مح
  

 است ، محمود  نيز، که نام نوشته ای از يکی از پارسيان هند" مليت پارسيان " در نوشته ديگری تحت عنوان 
يعنی ( در اين ايالت:" .. ر عرب بودن عرب ها و ترک بودن ترک ها در ايران ميشود منکهافشار ، دو مرتب

که در قديم يکی از مراکز تمدن ايران بود ، بواسطه همسايگی با نواحی عرب نشين و پناه دادن به )  خوزستان
انه کرده و ادعا به عرب ها اين مساله را . عرب مهاجر ، يک عده از سکنه به زبان تازی تکلم ميکنند طوايف

همچنانکه ترک ها هم با يک مغلطه کاری - دارند اين قطعه ايران ، عرب است و آنجا را عربستان ايران ميخوانند
  66!".مدعيند که آذر بايجان ترک می باشد

 غير فارس بود ، عليه یاه  عليه مليترضا خانیدر اولين شماره مجله آينده که ارگان تبليغات نژاد پرستانه 
  :تبليغات مشابه و راه حل های مشابهی ارائه ميشود  ا و ترکمن ها کرده

بعضی از کردهای عثمانی ، با ساز آن می چند سال است که زمزمه استقالل کردستان بميان آمده و " 
 ياد آور شويم که سياست داخلی ما بايد طوری باشد تا بمرور زمان ولی ابايد خاطر اوليای امور خو در...رقصند
 زود تر ، کردهای ايران که از نژاد ايرانی هستند و زبان آنها نيز يکی از لسان های ايرانی است ، با ساير هرچه

چاره قطعی ، تاسيس مدارس در آن نواحی ، ترويج زبان .ايرانيان آميخته و يکی شده ، فرقی در ميان نماند
کشيدن راه آهن از قسمت های مرکزی  باالخره فارسی ، تعليم تاريخ ايران و توليد حس ايرانيت در ميان اهالی و

 اين نهر زما.اجتماعی و اقتصادی زيادتری بين کرد و فارسی زبان ايجاد گردد  مملکت به آن نقاط است تا روابط 
کردهای ايران صورت گرفت ، آنوقت برای ما هيچ مضر نخواهد بود اگر روزی " فارسی شدن " امر ، يعنی

ود و بين ما و دولت ترک ، يک دولت کوچک ايرانی نژاد در آن حدود فاصله کردستان عثمانی مستقل ش
  67.."باشد

  
 به  وکشتار  و و سلسله های پادشاهی ، بر حمله و فتح و کشور گشايیابايد گفت که تاريخ تمامی امپراتوری ه

تح شده ای نبوده در تاريخ ، هيچ سرزمين ف. مردم سرزمين های فتح شده ، استوار بوده استانقياد کشيدن  
 ، و هر فتح و کشور گشايی با قتل و کشتار و  نداست که خود بخود فتح شده باشد ، بلکه به ان حمله کرده

نيز  و شجره طيبه نژاد آريا  اين امر در مورد امپراتوری های پارس  و ساسانی . وحشی گری همراه بوده است 
، و ذکر شناعت های بنيانگذاران امپراتوری های " ايی مطهر  آري ارواح "ليکن احضار يک جانبه.صادق است

غير آريايی ، که در حقيقت هيچکدام از آنها برای زندگی در کنار هم مليت ها در دنيای امروز ، و در صورت 
                                                                                                                                                 
.." به آنها نشان دهد و برای تفهيم صدای خروس ، بايد صدای خروس در بياورد تا بچه ها ، فارسی را بجای زبان مادری ياد بگيرند

  264- 263صفحات  .همانجا
  مانجاه". مساله مليت و وحدت ملی ايران"  محمود افشار 65

است که ) فارس(که وحدت ملی ما را تهديد می کند ، خطر ديگری نيز در کمين  مليت ايران ) يعنی ترک ها( غير از خطر زرد: همچنين
تصريح داخل پارانتز . 930 ، ص24شماره ملسل .مجله آينده ..".که ما آنرا به خطر سبز تعبيير می نمائيم..عبارتست از خطر عرب باشد 

  .از من است
  24شماره مسلسل .، مجله آينده" مليت پارسيان"   محمود افشار 66

در ايام :" بقلم محمود عرفان ، همان ذهنيت نژاد پرستانه آريائی تکرار ميشود" زبان فارسی در ترکستان"در نوشته ديگری تحت عنوان 
روهی در بلخ ماوا گزيده ، تدريجا بسمت فالت قديم که نژاد آريا از مسکن اصلی خود به ساير نواحی و قطعات دنيا مهاجرت کرد ، گ

در حقيقت ، تمدن باستان ما از ناحبه ای شروع شد که بعد ها آنرا ترکستا ن خوانده .ايران سرازير گرديدند و تمدن ايران را بنا نهادند
صر خونخوار ، کاری کرد زبان فارسی ، در ترکستان تا قبل از حمله قوم وحشی مغول رواج کامل داشت ولی قساوت آن عن...اند
  ..".ترقی و اعتبار زبان فارسی در آن نواحی همه پايمال گرديدند...که

  62ص.شماره نخست" آينده"  مجله 67 
  !بعنوان بد ترين طوايف ، غارتگر و وحشی نام برده شده که اسباب مزاحمت بوده اند" سرکشی ترکمانها " در همان شماره ، تحت عنوان 
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در خدمت توجيه بکارگيری ستم ملی و انکار حقوق اوليه و وجود يک نظام دموکراتيک، موضوعيتی نداشتند ، 
  .دطبيعی آنان بو

در زمان جاری  گذشته نبودند بلکه در خدمت يک سياست شنيع ازتفسير دلبخواهی   فقط اين تمثيل سازی ها ،
حمله به . را ترسيم ميکرد عمال دشمنان بالقوه ایبودند که مليت های غير فارس را نشانه گرفته بود و از آنان  

بلکه .  بيز اری از چهره های خشن در تاريخ نبود يا ابراز وچنگيز و مغول ، فقط کتک زدن مرده های تاريخ 
خلق ترک عينيت بيرونی دادن  به اين سمبل در چهره و   حاضرنزما  استفاده در برای سمبل سازیعيک نو

 و توجيه اعمال خشونت  از طرف  ودر مقياسی گسترده تر عليه همه مليت های غير فارسبود وزبان ترکی 
، برای ساختن  سمبل سازی ع اين يک نودر عين حال .ليت ها بکار بسته ميشد رژيم کودتايی رضا خان عليه م

هيات تاريخی هويت سازی ايکه هويت همه ايرانيان را فقط در .يک نوع هويت ، و نفی هويت های ديگران بود
عات مطبو " که برای از بين بردن هويت ديگر مليت ها، از انستمی ديد و الزم می د  و زبان آن مليت فارس

  و ه بودهويت سازی ايکه در جوهر خود نژاد پرستان. استفاده شود"  دست و سر نيزه تيزجری ، ديپلماسی زبر
  . مليت ها در ايران را به ملت خودی و مليت های غير خودی تقسيم ميکرد

نژادی ، غرور  ت ايدوئولوژی نژاد پرستانه ، معموال به غرايز عقب مانده آدم ها متوسل ميشود تا کينه  و نفر 
  گرش روشنفکران رضا خانی نسبت مليت نوع ن.  کاذب در خود و حس تحقير عليه مليت های ديگر را بر انگيزد

   ليکن ايدوئولوژی نژاد پرستانه ، که بار ستم ملی در آن نهفته بود، .دغ از اين روح نژاد پرستانه نبوها ، فار
 .شدتنها در هسته سفت مبلغين رضا خانی خالصه نمی 

 
 تئوريهای نژادی حاميان فکری و سياست پردازان اطراف رضا خان  درايدوئولوژی نژاد پرستانه ، تنها خود را 

  . ظاهر نساخت ، بلکه شعر و ادبيات نيز در پی ريزی چنين ايدوئولوژی ، نقش مهمی بر عهده گرفت
تين بنيان گذاران آن بود ، تزريق ذهن با آغاز داستان نويسی در ايران ، محمد علی جمال زاده که يکی از نخس

فارسی " جمال زاده در. نژاد پرستا نه و انکار هويت ديگران نيز در داستان نويسی جديد ايران نيز آغاز می گردد
تر ک محسوب نمی شوند و آذر بايجانی  زبانند اما "تر ک" می گويد که آذر بايجانی ها  هر چند که" شکر است 

شخصيت آذربايجانی ". ن فارسی مخصوصی که بعد ها فهميده اند سو غات اسالمبول استا يک زباي" هستند، 
ترکی حرف نمی زند بلکه فارسی را با لهجه ترکی ادا داستان نويس،  از نظر "فارسی شکر است " داستان 

  عرب است که حرف آدم سرش يک همان داستان نيزديگر شخصيت !ميکند تا هويت ترکی او نفی شده باشد
باعتقاد جمال زاده ، همه ايرانی ها فارسی حرف ميزنند که در بعضی .به زبان جنی ها حرف ميزندنميشود و 

    68جاها با واژه های ترکی و کردی قاطی شده است و اگر کسی فارسی حرف نزند ايرانی نيست 
  

 نژاد پرست ترين آنان نيز ، در عين حالهشايد بتوان گفت که صادق هدايت ،  برجسته ترين داستان نويس آن دور
 ، که آنرا مظهر و دليل عقب ماندگی ايران می پندارد ، منگرش ضد مذهبی او ، بويژه نسبت به اسال. بوده است

در عين حال ، ناسيوناليسم هدايت بر . طرف يک ذهنيت نژاد پرستانه عليه عرب ها می کشاند به  راهدايت
همين امر .  معنی می دهد برای اوو ايرانی فقط در چهره نژاد آرياپرستش نژاد آريايی استوار است و ايران 

با . اعراب ، بلکه عليه يهودی و ترک نيز سوق می دهدعليه  نه فقط  ایهدايت را بطرف يک روح نژاد پرستانه
  :می نويسد" سايه مغول " او در   .اينهمه ، لبه تيز نژاد پرستی او عليه عرب ها متوجه است

تاخت و ) يعنی عرب ها ( که مغول آمد ،آنروزی که اين نژاد  چهره خونخوار به سر زمين آن ها آن روزی ".. 
، با چشم های کج که علم شکنجه را به   نژاد پاچه ور ماليده نا پاک ، دشمن آبادی ، دشمن آزادینتاز کرد، اي

 ، جز دريدن، آتش ههيکل نتراشيد ، با آن اش   زمخت وودر فکر پست ، فکر کوتاه  آخرين پايه ظرافت رسانيده 
آنوقت فهميدند که مغول ، دشمن جنبنده ، دشمن جان همه و .. زد نو چاپيدن ، چيز ديگری نقش نبسته بود 

از قول يکی از شخصيت های داستان ، که  بيشتر همان تم را را " زنده بگور"  و يا در 69".دشمن انسانيت بود
  :صد خود کشی دارد ، تکرار ميکندبيان حال وروح خود هدايت است، و ق

و ". از ريخت آنها بيزارم.اگر مرده بودم ، مرا می بردند به دست عرب های بی پير می افتادم، دوباره می مردم" 
  ":طلب آمرزش" باز در 

فينه بسر ، قيافه های  آب زير کاه ، عمامه ای با ريش ها و عرب های پاچه ور ماليده ، صورت های احمق  " 
زبان . ن های حنا بسته و سر های تراشيده ، تسبيح می گرداندند و با نعلين و عبا و زير شلواری ، قدم ميزدندناخ

                                                 
  41- 45ص.ترجمه خانم فرناز حائری ". عرب ستيزی در ادبيا ت معاصر ايران:" يا بلوندل سعد جو:  ب نقل از  68
  52ص. بنقل از همان منبع 69
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 در می آمد ودر نفارسی حرف می زدند ، يا ترکی بلغور می کردند، يا عربی از بيخ گلو و از توی روده ها شا
چشم های وا سوخته ، حلقه از پره بينی زن های عرب با صورت های خال کوبيده ی چرک ، .هوا غلغل ميزد 

  70".يکی از آنها ، پستان سياهش را تا نصفه در دهن بچه کثيفی که در بغلش بود ، فروکرد. شان گذرانده بودند
  ":اصفهان نصف جهان" همچنين در 

  
 ، بتو پول مجتهد گفت فردا صبح از دروازه بيرون ميروی ، اولين کسی را که ديدی يقه اش را بگير و ول نکن" 

آن مرد صبح زود رفت بيرون دروازه ، ديد يک عرب نکره بد ترکيب مثل ديو منگولوسی از دور پيدا . می دهد
 را با زنجير بسته اند و استخوان ردو نفديد انجا . عرب اورا با خودش برد توی يک غار.شد، رفت جلو سالم کرد
  71".آمد فرار کند که عرب مچ دستش را گرفت.. استرفهميد که عرب آدم خو.های آدم دور غار ريخته

  
. نيز ، دست کمی از توصيفات او از اعراب ندارد " داش آکل"  بنام مال اسحاق، در  ایترسيم هدايت از يهودی

نوشته " ترانه های خيام " او در مقدمه ای که برای . دارد " نژاد آريا"  لحن ستايش گری از  هدايت،در مقابل ،
 اينکه  دهری گری .معرفی ميکند " شورش روح آريايی بر ضد اعتقادات سامی"وی را باعيات است ، خيام و ر

خيام .و يا الئيسيسم خيام متوجه و عليه نژاد سامی است ، بيشتر منعکس کننده ذهنيت خود هدايت است تا خيام 
از اين نظر ، تشابه . رابيشتر يک جهان بينی مادی و نگرش مادی به جهان را بيان ميکند تا يک نگرش نژادی 
پروين "در هدايت باز .جدی با آزاد انديشانی چون   ذکريای رازی و عبيد زا کانی دارد تا محدود نگری نژادی

  :مينويسد  " ندختر ساسا
در . و اشکانيان بوديم ما همانی هستيم که ساليان دراز زير تاخت و تاز يونانيان. نه نژاد ايرانی نمی ميرد" 

چه برسد باين تازی های درنده لخت پا پتی که هيچ از خودشان ندارند، مگر زبان دراز ..  بلند کرديمانجامش سر
عرب "پروين ، دختر آريا تبار ، با خنجری خود را می کشد که بدست  در صحنه پايانی نيز ، 72 ."و شمشير

  . نيفتد" سوسمار خور
هنر نزد ايرانيان " ستی است ،گاهی شکل بيمارگونه پرستش نژاد آريائی که وجه ديگر و شکل اثباتی نژاد پر

  :بخود ميگيرد" است و بس 
پا برهنه بدنبال   عرب ها که خصوصآنچه که بنام صنعت هندی ، مغول و عرب در اروپا معروف بوده ، به " 

 است  ، فو  رسوخ پيدا کند  و آنچه باسم آنها معر در کله شانند، فکر صنعتی نميتوانسته سوسمار می دويده ا
  73".مال ملل ديگر است ، چنانکه امروز هم معماری عرب يک تقليد مسخره ای آميزی از معماری ايرانی است 

 رگ و ريشه های آن در گذشته نيز وجود داشت ، ليکن متاسفانه ذهن نژاد پرستانه حاکم بر ادبيات ايران که
-ابزار سياسی ، بلکه بصورت  بر آن حاکم شد فقط  نه از زمان رضا شاه ببعدعمدتا عليه اشغال بيگانه بود ، 

 باعث ايدوئولوژی نژادی حاکم بر ادبيات فارسی ، .شد  عرب در ايران بکار گرفته  هموطنانايدوئولوژيک عليه 
شد که نويسندگانی چون هدايت ، نقش زبان و فرهنگ عرب در انتقال فلسفه يونان و آثار ارزشمند تمدن رم به 

فرهنگ و زبان عربی . عصر رنسانس بود ، ناديده بگيردآن طريق به تمام جهان را ، که زمينه سازاروپا ، و از 
در تمامی قرون .بود که در های فلسفه و آشنائی با تمدن و تاريخ گذشته غرب را بروی زبان فارسی گشود
 به ديگر ملت های وسطی ، اين فرهنگ و زبان عربی بود که بار انديشه و فرهنگ بشری را بر دوش کشيد و

  .از اين نظر ، هيچ زبانی در آن دوره از تاريخ ، با زبان عربی قابل قياس نيست.جهان انتقال داد
  

 ميکند و بيگانه از نظر او همه مليت های غير غروانشناسی نژاد پرستانه ، که حس نفرت از بيگانه ، را تبلي
ه اکثر آنان مخالف دم و دستگاه استبدادی سلطنت فارس است ، موج بزرگی از نويسندگان را می پوشاند  ک

 در ک نژاد پرستانه از رابطه مليت ليکن مشترکات ذهنی آنان در ضديت با مليت های غير فارس در ايران ،.بودند
از اين نقطه  آنان را پرستش  نژادی خود و اطالق واژه ايرانی به آنهائی که فقط  فارس هستند، ها در ايران ، 

در نتيجه ، بخش مهمی از ساختمان .ک ائتالف ايدئولوژيک با استبداد رضا خانی قرار ميدادنظر در ي
 توسط مخالفين آنها توليد و  خارج از حاميان مستقيم او، وايدوئولوژيک استبداد رضا خانی و محمد رضا شاه ،

 فراسوی دستگاه قهر و حاکميت يعنی آن چيزی که باز توليد پراکنده ايدوئولوژی ناميده ميشود،. اشا عه داده شد
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اين امر بنوبه خود ، باز توليد دستگاه قهر در يک شکل . سياسی و در ميان مخالفين آن نيز باز توليد ميشود
  ، چرا که هر نظام سياسی  از يک بافت ايدوئولوژيک تغذيه ميکند و تا زمانيکه  را اسان ميسازد مجدد استبدادی 

مليت ها وجود دارد ، باز توليد   به  نسبت ی متعددی از انديشه ، ازجملهاه در حوزه نگرش ضد دموکراتيک
نزديک ترين فرض قابل تصور است ، حتی اگر دستگاه دستگاه سياسی غير دموکراتيک و استبدادی نيز ، 

  .سياسی حاکم نيز ، بهر شکلی سرنگون شود
 جمهوری اسالمی ، از هر نظر .شن تر بود سرنگونی سلطنت ، باز توليد دستگاه قهر در شکلی متمرکز تر و خ

  خودبرغم دشمنیبخش قابل توجهی از مخالفين رژيم ،ليکن . تر از دستگاه سلطنت بوده و هست خشن یاستبداد
  .با آن ، مشترکات ايدوئولوژيک جدی با هم دارند

ی معين بهم متصل ميکند  و  نيرو های نا همايند اجتماعی را در حوزه ها پراکنده ايدوئولوژی ،د خصلت باز تولي
به شکل معينی از ايدوئولوژی در آن حوزه خاص ، بلور بندی مشخصی ميدهد که معموال دير پاست و باوجود 

توسط قدرت  دستگاه قهر بعنوان يکی از دو بازوی باز توليد سيستم ، دباز توليتغيير يک سيستم حکومتی و 
 ايران و در جوامع مشابه آن ، اين انديشه در رابطه با مسا له ملی ، در جامعه .جديد ، مورد استفاده قرار ميگيرد

بصورت يک بلور بندی ايدوئولوژيک در آمده است که عنوان کردن حقوق مليت ها ، بالفاصله به معنی تجزيه 
   . ر هم قرار ميدهدااين منشور ايدوئولوژيک ، طيف های مختلف و گاها متضاد اجتماعی را در کن. تفسير ميشود

  . ايدوئولوژی ، رژيم های سياسی نا همزمان را نيز دقيقا در همان حوزه ها بهم وصل ميکنددنا همزمانی باز تولي
دقيقا در اين رابطه است که بر غم سر نگونی سلطنت ، جمهوری اسالمی ، وارث سياست های رضاخان در مورد 

است های رضا خان را دنبال ميکند و يا مسا له زبان و مساله ملی ميشود و گاهی خشن تر از آن ، سي
  74.ايدوئولوژی نژادی را همچنان ترويج ميکند

مورد از ايدوئولوِژی در بسياری از زمينه ها ، از جمله در عناصری  دنا همزمانی و خصلت پراکنده باز تولي
ری اسالمی را که بسياری از مخالفين جمهو، استمساله ملی که مساله زبان نيز يکی از مؤلفه های اساسی آن 

بظاهر داعيه دموکراسی و ضديت با استبداد را دارند، به هم انديشی و قرابت فکری و ايدوئولوژيک خواسته و نا 
  . قرار ميدهد استبداد رضا خانیخواسته ای با جمهوری اسالمی و  دستگاه فکری

  
 
  
  
  

   ضرورت يک باز نگری در مورد مسا له زبا ن و مساله ملی
  

 مل شتاب در موج تازهوايزی شوروی و سيستم ايدوئولوژيک آن ، و نيز فرآيند جهانی شدن ، به عاگرچه فرور
در بازگشت مساله ملی در صحنه سياست تبديل شده است، ليکن ما امروز از بسياری جهات از جوهر عصر  ای

هات متعددی نيازمند مساله زبان و مساله ملی ، از ج.دور شده ايمملت  و تئوری يک ملت و يک زبان –دولت 
 ، نقش يک دينام انفجاری در هر جامعه چند مليتی  زبانچراکه مساله ملی و همزاد آن.يک باز نگری جدی است

  "، بويژه از نوع کشور های جهان سومی را دارد و گردانندگان سياسی در اين کشورها معموال چيزی فراتر از

                                                 
 آن آقای حسن روحانی است ، ايشان جابه جا ، حاشيه نويسی هائی کرده اند ، اثر ابن اثير ، که مترجم" تاريخ کامل "  در ترجمه کتاب  74

که همان ذهن و انديشه نژاد پرستانه و عرب ستيز ايدوئولوگ های رضا خانی را به نمايش گذاشته است که به چند نمونه از آن اشاره 
  :ميکنم

منظور مورد اشاره در  ( ]که تاراج گری در خون اين مردم است  از آنجا [از چپاول گری دست بداشتند ولی" جنگ نشاش " قيسيان در" 
اينان همگی از دار و دسته های : " 3182 همان کتاب در صفحه 2 و يا در پاورقی شماره3158.ص).اين جمله معترضه، عرب ها هستند
 شگفت می آيد که مردی سوسمار خوار مرا نيز : "..3112 ص1باز اظهار نظر در پاورقی شماره". تازيان تبه زاد و شوم انديش بودند

گرچه در آن  روزها نزديک به نيمی از دارائی های سراسر جهان به در بار اين بی .چگونه تواند به ارزش ان جامه های گرانبها پی برد
بيابانگرد گرسنه بنگريد که در سايه دولت اموی ، يک تازی : "3065در صفحه2همچنين در پاورقی شماره ". سر و پايان سرازير ميشد 

  در اينجا ميتوان . ترجمه حسن روحانی.جلد هفتم .اثر ابن اثير . تاريخ کامل". سوسمار خوار چه در آمد هنگفت و سرسام آوری دارد
مشا هده کرد که چگونه صادق هدايت ضد مذهب و ضد رضاخان ، با حسن روحانی مبلغ توتاليتاريسم حکومت اسالمی و محمود افشار ، 

يدئولوگ رضا خانی ، که جريان های فکری نا هما آيندی را تشکيل ميدهند ، در نژاد پرستی ضد عرب ، که درعين حال روحيه يعنی ا
  .ضد مليت ها و يا زبان آنان را نيز دربر ميگيرد ، بهم گره ميخورند 
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 در دنيای امروز ، اين راه .در تفکر سياسی خود ندارند" ز مطبوعات جری ، ديپلماسی زبر دست و سر نيزه تي
زبانی يک مليت در يک کشور چند -همچنين ، سلطه قومی. حلی نه برای مساله ملی است و نه مسا له زبان 

 ويک چنين نگرشی  ، زمينه های دست به يقه شدن همه با هم. مبنای اتحاد کشور تلقی کرد نميتوانمليتی را
  . را در خود حفظ می کند کينه کور و تنش دائمی

 ، ندملت ناديده گرفته شده بود- احياء هويت ملی و قومی از جانب آن مليت هائی از جامعه ، که در ساختار دولت
  سياسی و فرهنگی بر سلطههملت ک-جزوی از مدرنيته است ، چرا که خواهان اين است که آن جنبه تاريک دولت

اين فرايند از اين نظر بايد .  بوده است ، پايان داده شود استوارگذاشتن ديگرانيک مليت و نفی حقوق و کنار 
 تعميم دموکراسی در جامعه و عقالنی تر کردن ساختار د ولت مساله ملی به صحنه سياست را ، خواستبازگشت 
تماعی و قومی چرا که هم مفهوم مليت و هم شهروندی ، خود مفاهيم انتزاعی هستند و از واقعيت اج. تلقی کرد

  75.جامعه مدنی گذر ميکنند
در جهان امروز ، بجز سه کشور بنگالدش، پرتقال و ايسلند ، همه کشور ها به درجات متفاوتی چند مليتی هستند 

اقليت ، تا مساله مليت و مسا له  . و در غالب آنها مساله زبان ، مساله ملی و حقوق اقليت ها بنحوی مطرح است
 در زيرا يک اسپانيايی و يا يک مکزيکی ، جزو مليت اسپانيايی و يا مکزيکی خود. هستند حدی از هم متفاوت 

به  هستند ، ليکن در يک کشور خارجی ، نظير فرانسه ويا آمريکا ، جزو اقليت قومی در آن کشور ها  خودرکشو
  .دحساب می آين

 ، يعنی از پائين از فملت از دو طر- ت است ، خود دوله به صحنه سياست جهانی برگشتهاگر مساله ملی دو مرتب
از سوی زير مجموعه های آن ، نظير مليت ها و اشکال مختلف اقليت های قومی و فرهنگی ، و نيز از باال ، 

طرف نهاد های فرا ملی و اشکال مختلف کنوانسيون های جهانی ، زير فشار جدی قرار گرفته است که  اعمال 
نتيجه ،  نميتوان با همان رمانتی سيسم يک ملت و يک زبان ، به مسا له مليت  در .حاکميت آنرا محدود می سازد

  .  ها و زبان نگريست
حتی در کشورهائی مثل آمريکا ، که مهاجرين بدون فشار مستقيم سياسی ، زبان انگليسی را داوطلبانه ياد می 

، 1960جرت وسيع به آن کشور از دهه گرفتند و مساله مليت ها به آن مفهوم در آنجا وجود نداشت ، بعد ارز مها
بويژه از طرف کشورهای آمريکای التين، مساله آموزش دوزبانه در مدارس از زمان دولت جانسون ببعد ، مورد 

  توجه سياستمداران آمريکا بوده است
ت يک سياس.در طول هشتاد سا ل گذشته ، مليت ها برغم سرکوب فيزيکی و فرهنگی  ، به حيات خود ادامه دادند 

 و نيازمند يک پاسخ  فارسی ، با شکست روبرو شده است نملت يک زبان ، آنهم فقط زير لوای ملت فارس و زبا
مساله . دموکراتيک است و گرنه کشور را بطرف يک نوع بالکانيزاسيون و در گيری های ملی سوق خواهد داد

شايد تجربه کشورهائی مثل . سطح می آيدستر است که اکنون در همه نقاط ملی بخوست بحق و آتش زير خاکملی 
گذر کرده اند، نمونه های آموزنده ای باشد اسی ياسپانيا که از ديکتا توری  فرانکيستی بطرف يک دموکراسی س

 شناختن حقوق ملی و زبانی کاتالونی ها و باسک ها ، تبر سمي.که زبان مشترک ، ضرورتا يک ملت نمی سازد
 لقب می دادند ، نشان داد که ميتوان بعنوان يک مليت در درون يک دولت زندگی که زمانی آنان را تجزيه طلب

مبارزه آنان برای حقوق ملی خود ، يکی از بلوک های  اينکه مضافًا. کرد ، بی آنکه دولت مستقلی تشکيل داد
 را تشکيل می هويتی آنانسازنده دموکراسی و بردن اسپانيا بسوی شکلی از فدراليسم بوده است ، و زبان پايه 

   76.دهد
  :مسا له زبان و مساله ملی ، نگرش دموکراتيک تازه ای را می طلبد و همانگونه که مانوئل کاستلز گفته است

، قوميت زير بنای تفکيک اجتماعی و باز از اياالت متحده آمريکا گرفته تا کشورهای آفريقايی زير خط صحرا"
قوميت همچنين پايه و اساس قيام برای عدالت اجتماعی بوده . تشناسی اجتماعی و نيز تبعيض های اجتماعی اس

  77 ".1994نظير قيام سرخ پوستان مکزيک در چيباس در سال : تو هس
ما در زمانی زندگی می کنيم که خود زبان فارسی ، از طريق وسايل ارتباط جمعی ، و زبان های ديگر بشدت زير 

بان ارتباطی اصلی در بين ملت های مختلف عمل می کند و خواه نا  زبان انگليسی ، امروز به ز.فشار قرار دارد
                                                 
75Justine de la Croix: Nationalism and Republicanism in Contemporary France. 
http://www.psa.ac.uk/cps/2001/Lacroix%20Justine1.pdf 

قانون " ، با تصويب1983، براساس قانون اساسی اسپانبا ، به حق خود مختاری دست يافت و پارلمان کاتالونی در 1978 کاتالونی در  76 
 تمام مادارس و دانشگاه ها و رسانه ها و ، به استفاده از زبان کاتالونی رسميت قانونی داد ، که مطا بق آن ، بايد در" عادی سازی زبان

  :ع شودبه.رج. ادارات دولتی ، از زبان کاتالونی استفاده شود
     73- 59.صص.2جلد.به ويراستاری علی پايا. ترجمه حسن چاوشيان.عصر اطالعات ، قدرت هويت: مانوئل کاستلز

  73ص. همانجا  77
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 از سوی ديگر ، پيشرفت تکنولوژی و امکانات جديد استفاده از رسانه ها 78.خواه بر روی آن اثر خواهد گذاشت
  . و تاکيد بيشتر بر هويت خود را می دهد از آنها،  به مليت های ديگر در ايران ، امکان بهره گيری

  
، که بر پايه اشتراک در نژاد " ملت های غريزی:" ارنست رنان، ملت ها را به دو مقوله تقسيم کرده بود زمانی 

و می گفت که من فقط يک ملت عقالنی ". ملت های عقالنی"  آمده اند  ، ود، پيوند خونی ، مذهب و زبان بو جو
  79 .مروز بود که خود ، پيش تصويری از اروپای ا ،را سراغ دارم ، و آن سويس است

  ملت بود، بيشتر از هر نقطه - و دولت ، حق تعيين سرنوشتتياروپای امروز ، که خود خاستگاه اصلی تئوری مل
   ، عوامل متحد ن زبا يا و، مبنای قومی، فاصله گرفته است و عامل نژادای از جهان ، از شکل ملت های غريزی

   تعريف کننده  ضرورتاد ، يعنی اينکه حاکميت مليتی معين ،آنچه که روزی غير عادی تلقی ميش. ندکننده آن نيست
   تجمع در واحد سياسی باکشور های اروپايی ، . باشد، امروز به نورم عادی تبديل ميشودنمی توانددولت 

  وجه مشخصه اين اتحاد. ملت خود را از دست می دهند –بزرگتری بنام اتحاديه اروپا ، بسياری مشخصات دولت 
  ديگر نه زبان است ونه مليت ، ضمن آنکه هريک از آنها هويت های فرهنگی ، ملی و زبانی خود  سياسی ،  

   اگرچه اروپا هنوز بصورت يک دولت نيامده است  ، ليکن بسياری از مشخصات يک دولت ، . ميکنندظرا حف
  روزی هويت اروپايی ، به شايد . بعد از جنگ استقالل را داردی روزهای اوليه تولد دولت آمريکا از حتی قوی تر

  " ملت عقالنی" ن چيزی است که ارنست رنان آنرا نهما اين .هويت جمعی و حتی ملی همه اروپائيان تبديل شود
  بايد توجه داشت که اروپايی ها  بر خالف آمريکائی ها پيش از جنگ استقالل، هرگز زير چتر دولتی . می ناميد

  در کشورهای چند مليتی ، نظير ايران و اسپانيا و بسياری از کشور های حال آنکه .  واحد زندگی نکرده بودند
   شتاب دهنده ای  عاملديگر جهان ، سابقه طوالنی زندگی مشترک با هم در چهار چوب يک دولت ، خود ميتواند

  رهنگی برای عقالنی تر کردن سازمان دولتی عمل کند و همه مليت ها می توانند بی آنکه هويت ملی و زبانی و ف
   ، و بی آنکه دولت مستقلی تشکيل دهند ويا دولت با هويت صرفا يک مليت مشخص خود را از دست بدهند

  .ايران نيز معنی پيدا خواهد کرد" ملت عقالنی"در آنصورت ، . شود ، در درون يک دولت باهم زندگی کنند
   از  که خرد سياسی الزم وجود خواهد داشتآيا در فعالين سياسی  ايران ، بويژه نيروهای دموکراتيک جامعه ، آن

   دموکراتيک ، و يک و ايران را بسوی يک جامعه واقعًاراه تاريخی ايکه ديگران پيموده اند درس الزم گرفته 
  و نژادی ، هدايت کنند؟" ملت غريزی"و نه " ملت عقالنی"
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خود اليپ .رتباطی برای تمام جهان ، دغدغه فکری بسياری از انديشمندان بوده است  از زمان اليپ نيتز تا کنون ، يافتن يک زبا ن ا 78 

بجز زبان اسپرانتو ، که حدود چهار هزار جلد کتاب به آن زبان وجود دارد ، هم .   طرح ريزی آن پرداخت به نيتز ، نخستين کسی بود که
  . کنندکار می ) artificial(اکنون ، دانشمندان روی دويست زبان تصنعی

79 Henry de Torrente : The Role of Language in the National Development  of Swiss National 
Consciousness.PMLA, Vol.72.No.2(Apr.1957),29-31 


