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- زبان فقط. ، پدیده ختثی و بیطرفی نیست [1]زبان ، پیچیده ترین پدیده اجتماعی است و بگفته دیل اسپندر  

مهمتر اینکه، مقدم برهرچیزی ، زبان برنامه. وسیله اتنقال ایده ها نیست، بلکه خود شکل دهنده ایده ها ست   

در این معنی ، چیزی مضحک تر از این نخواهد بود که بگؤيیم که افراد انسانی. ای برای فعالیت مغز است   

زیرا.، توانأيی دیدن جهان بهمان گونه ای راکه هست ، دارا هستند و یا ثبت کنندگان بیطرف جهان خود اند   

افراد انسانی نمی توانند. ٓانان خود جهانی را ٓافریده و تصویِر ٓافریدِه خود را در درون جهاِن زبان ریخته اند  

ما جهان اطراف خود را نه ٓانگونه که هست ، بلکه ٓانگونه که. جهان اطراف خود را بیطرفانه انتقال دهند  

زیرا مغز انسانی که فرمان اعمال ما را. در زبان بصورت یک سلسله اصول در ٓامده اند ، مشاهده می کنیم  

 بدست گرفته است ، رابطه مستقیمی با جهان بیرون ندارد و یا تماس مسقیمی با نور و یا صدا برقرار نمی

بلکه تنها از طریق محرک های بایو الکتریک و انتقال ٓانها از طریق سیستم عصبی با بیرون از خود. سازد  

در این معنی ، مغز، فرمانده کر و کوری در تاریکخانِه ی بدن انسانی. است با جهان تماس برقرار می کند   

.است و تفسیر خود از سمبل ها و عالٔيم بیرونی را از طریق کد های شکل گرفته در زبان انجام می دهد  

 اگر ما نگاه نژاد پرستانه یا مبتنی بر تبعیض جنسی داریم ، این نگرش ما در زبان کد گذاری شده است و

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

 ما جهان خود و تنظیم اعمال خود را، نه ٓانگونه که بطور واقعی وجود دارند ، بلکه بر پایه همین کد های

بنابراین ، داوری مغز از داده های بیرونی ، شناخِت قأيم بِالذّات بی. ثبت شده در زبان انجام خواهیم داد  

 واسطه ِی خِود مغِز منفِرِد یک انسان نیست ، بلکه از طریِق منشور یا فیلتر کد های زبان، که برٓایند داوری

 تاریخی و جمعِی اشباع شدِه ی بشر است ، انجام می گیرد که بدلیل اتّکاء برهمین برٓایند اشباع شدِه ی

درست بهمین دلیل است که ما قبل. تاریخی ، جهان را نه ٓانگونه که هست ، بلکه وارونه باز تاب می دهند   

 از هر چیزی ، با حوزه اشباع ایدؤيولوژیک در مورد زبان روبرو هستیم ، و نه صرفا یک واسطه ارتباطی



تمام سنت های خوب و بد ، و تمامی اشکال متفاوِت تعّصبات ، در درون زبان ذخیره شده. در بین انسان ها  

.اند

در. ولی کد های زبان ، در عین حال ، کد های طبقه بندی شده و مبتنی بر سلسله مراتب اجتماعی هستند   

 واقع ، زبان تمام مناسبات اجتماعی را بصورت یک سیستمی از کد ها ی اجتماعی در می ٓاورد و ٓانها را به

و زبان در این معنی ، خود نهانگاه مناسبات[.2.]مغز انساِن منفرد یا گروهی از انسان ها انتقال می دهد  

از ٓانجأيی که زبان پدیده بیطرف و خنثأيی نیست ، داوری مغز انسان نیز از پدیده های. اجتماعی است  

 اجتماعی ، همانگونه که گفته شد ، نه بصورت باز تاب های مستقیم از بیرون ، بلکه بواسطه کشف روابط

 اجتماعِی ُکد گذاری شده در زبان که دأيما در حال تغییر هستند ، و بر اثِر تغییر مناسبات اجتماعی ، این کد

.ها نیز متحول می شوند ، انجام میگیرد

 بدلیل اینکه روابط اجتماعی انسان ها، جهان پر تضاد و نناقضی است ، زبان خود بصورت یک کانون پر

 تناقض همان مناسبات اجتماعی و ایدؤيولوژی های تعارض ٓامیز با همدیگر در می ٓاید و از این منظر ،

.زبان حوزه جّدی ِجدال ایدؤيولوژیک سیاسی و اجتماعی است

وقتی ما اسم معینی را بر روی. یکی از مختصات دیگر زبان ، انتزاع یا تجرید کلمه از محموِل خود است  

 شیٔي معینی می گذاریم، ما بواسطه این اسِم ُمجّرد است که یک شیٔي مشخصی را باز می شناسیم و در ذهن

امکان ترکیب کلمات مجرد که انسان را از جهان حیوانی متمایز می سازد. خود دوباره ٓانرا مجسم می سازیم  

 ، و تمام خالقیت ذهنی انسان برٓان استوار است ، در عین حال زمینه ساز باز تاب وارونه واقعیت بیرونی

در دنیای واقعی ، دیو یا ِجنّی وجود ندارد ، و لی ما موجوداتی با ُسم و گوِژ بر. از نظر شناخت است  

 پشت ، و یا حیوان نتراشیده و نخراشیده ای رابِاسِم دیو می توانیم در ذهن خود مجسم کرده و به ٓانها یک

 سلسله صفاتی را نسبت دهیم که از واقعیت های متفاوت بیرونی اتخاذ کرده و از طریق ترکیب این کلمات

نظیر حرف زدن دیو یا ِجّن یا یک درخت که همیشه هم به زبان قابل فهم و. مجرد ، ٓانها را بوجود ٓاورده ایم  

مثال هیچ دیوی در یک افسانه ، یه زبان اسپانیولی با یک عرب یا بلوچ صحبت. محلی ما سخن می گویند  

.نمی کند

 بهمین دلیل نیز ما جهان را نه ٓانگونه که هست ، بلکه از طریق ترکیبات تحریف شده مفاهیم جدا شده از

و گرنه. واقعیت که بواسطه زبان به مغز انتقال یا فته و دومرتبه در زبان کد گذاری شده است ، می شناسیم  

 همه انسان ها جهان را ٓانگونه که هست مشاهده می کردند و نه اختالف سیاسی و ایدؤيولوژیکی وجود می

.داشت و نه دیدی متفاوت از دیگری بوجود می ٓامد



 بهمین دلیل زبان نه فقط نقش یک کد ارتباط اجتماعی خنثأيی ندارد ، بلکه نقش چند گانه و مرکب شناختی،

 سیاسی ، ایدؤيولوژیک ، جنسی ، طبقاتی ، هویت ملی ، حقوقی ، تاریخی و فرهنگی را برعهده دارد ، و

این رابطه. مهمتر از همه اینکه ، یک رابطه قدرت در سطوح متفاوت را بطور مداوم باز تولید می کند  

 قدرت می تواند بنا به شرایط تاریخی ، رابطه تبعیض جنسی ، رابطه فراتر و فروتر طبقاتی و یا تبعیض

وارد شدن به هریک از ابعاد ٓان ، همانند سفر درجهان شگفتی از. ملی و نژاد پرستا نه ای را بازسازی کند  

از اینرو، زبان یک پدیده ارتباطی ساده و یا یک عنصر صرفا فرهنگی که. اکتشافات بزرگ در تاریخ است  

[3. ]ممکن است دروهله اول بنظر برسد ، نیست

 هر زبانی در عین حال ،شناسنامه و هویت تاریخی یک فرد و یک گروه اجتماعی و یا یک ملتی را بیان می

حیات بیولوژیِک مغِز هر یک از اجداِد ما در تاریخ و توانأيی اندیشیدن ٓانان در زمان محدود بوده است. کند  

اجداد ما ممکن. زبان این محدودیت زمانی را به تداوم تاریخی تبدیل می کند و مانع از گسست میگردد.   

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

زبان ، عامل اتصال همه ٓانان بهمدیگر در. ها و جهان حّسِی ٓانان ، ٓاگاه می شویم و ٓانها را حّس می کنیم  

 زمان خود ، ونیز عامل انتقال ٓانها به نسل های بعد از خود بوده است و ا مروز از طریق ذخیره شدِه ی ٓانان

 در زبان است که ما ٓانها را می شناسیم ، و هویت امروزی ما با ٓانها از طریق زبانست که گره خورده است

.و ما ٓانها را در یک مجموعه قرار می دهد

 بدون وجود زبان های گوناگون در جهان ، خط مرزی ملت ها در جهان نیز قابل تشخیص نبود و هر

همانگونه که ما در استخوان. زبانی ، بار تاریخی تکوین و هستی و هویت یک ملتی را بر دوش می کشد  

 های خود بار تکامل بیولوژیکی خود را بر دوش می کشیم ، زبان نیز هویت فردی و اجتماعی یک ملت را

.حمل می کند

 وقتی ما از زبان مادری سخن می گؤيیم ، در واقع در جغرافیای ملت های جهان ، از جایگاه مشخص یک

حتی قبل از اینکه ملت هایی در جها ن بوجود ٓایند ، زبان برجسته ترین عامل تمایز. ملت نیز سخن گفته ایم  

یونانیان باستان ، به غیر یونانی ، بربر می گفتند ، رومیان ، بجز خود. گروه های بزرگ همگون بوده است  

 و یونانیان را فروتر و بی فرهنگ می دانستند ، نورمن ها ، به زبان ٓانگلیسی ها با نظر تحقیر می نگریستند

و چینیان قدیم ، غیر چینی[ 4]ٓانها زبان انگلیسی را زبانی خام و ناهنجار و زبانی فاقد فرهنگ می شمردند .  

 ها را در ردیف حیوانات و جانوران بشمار می ٓاوردند ، که باید خود را از ٓانان ، و باحتمال پشت دیوار

و در تمامی این موارد ، زبان اولین خط این تفاوت ها را می کشید. چین جدا نگهمیداشتند .



 ارسطو می گفت ، اگر از یک شیی ای ، رنگ ، بو ، حجم و وزنی را بگیرند ، از ٓان چیزی باقی نمی ماند

"ٓانی" ولی برغم بر گرفتن این صفات از یک شیی که دال بر وجود یک شیٔيی می کرد ، سرانجام از ٓان .   

را روح یا روانشناسی یک ملت می نامید ، و گوتفرید هردر ، پدرخوانده" ٓان" هگل این . باقی میماند   

اگرچه ربان ، تنها. یا یک ملت نامیده است" ٓان" ناسیونالیسم ٓالمانی ، زبان را هویت و تعریف کننده همان   

 عامل بوجود ٓاورنده یک ملت نیست ، لیکن پایه های قومی یک ملت ، از طریق زبان است که تمامی سنت

 ها و تاریخ و روانشناسی یک ملت را به نسل های بعدی انتقال می دهد و بهمین دلیل است که مجموعه ٓانها

.در کار گاه تاریخ ٓانچیزی را پرورش می دهند که نام ٓان ملیت است

و بویژه دانته[ 5]عنوان شدن مساله زبان مادری ، پدیده تازه ای نیست و باید از زمان اومانیست های ایتالیا   

 ٓالیگیری ، و حتی چندین قرن قبل ازدانته ، و بعد از فرو پاشی امپراتوری شارلمانی در اروپا در قرن نهم

ولی دانته نخستین کسی است که تٔيوری زبان. میالدی، یعنی قبل از ٓاغاز عصر رنسانس مطرح بوده است   

.مادری را مطرح می سازد

 دانته ،در هنگامی که زبان التین بر فرهنگ سیاسی و مذهبی اروپا مسلط بود ، از ضرورت نوشتن به زبان

اثر او تحت عنوان. سخن می گوید vernacular مردم بومی یا زبان  (De Vulgari Eloquentia ) یا 

این نخستین اثر انتقادی ادبی در قرن سیزدهم میالدی. نا تمام مانده است " درباره سودمندی زبان بومی "  

دانته معتقد بود که لهجه های مختلفی که مردم ایتالیا به ٓان سخن. است که به مساله زبان مادری می پردازد  

.می گویند ، باید به زبان ادبیات تبدیل شوند و زبان التین فقط باید برای استفاده های تکنیکی محدود گردد  

 دانته معتقد بود که زبان مردم بومی ، زبانی شریف تر و نجیب تر از زبان رسمی التین است زیرا بشکلی

و از این نظر ، در تٔيوری زبانی او ، زبان بومی ، باید. طبیعی تر ، دنیای احساسی مردم را انتقال می دهد  

 منشاء و خاستگاه اصلی گسترش فرهنگی باشد ، و معتقد است اگر مردم بومی فاقد زبان و ادبیات خود

و نیز اثر" کمدی الهی" بهمین دلیل نیز ، شاهکار بزرگ ادبی او، یعنی . هستند ، باید ٓانرا بوجود ٓاورد  

مهمانی" فلسفی او بنام  " ( Banquet )، که مهمانی دانش است ، بجای ٓانکه به زبان مسلط تحقیق و مذهب 

.و سیاست در زمانه خود باشد ، به زبان بومی توسکانی ، ایتالیأيی فلورانسی نوشته شده است

 عنا صر تشکیل دهنده ملیت ، مانند هر پدیده تاریخی دیگر ، در یک ٓان واحد از زمان بوجود نیامده اند ،

 بلکه نیازمند هم ٓایندی ٓانها در مراحلی مختلف و سوار شدن تدریجی ٓانها برهم بوده اند ، بی ٓانکه در یک

شکل گیری زبان ملی و بوجود ٓاوردن فرهنگ و ادبیات بومی بمثابه فرهنگ. قالب تٔيوریک بیان شده باشند  

درپاره ای موارد ، مساله زبان مادری ، یکی از نخستین. ملی نیز ، از این فرٓایند عمومی جدا نبوده است  



زبان ، یکی از مهمترین عناصر در. عناصری بوده که مساله ملی را بشکل جنینی خود مطرح کرده است  

 گذر جوامع از همبستگی وهم ٓالود و گنگ قبیله ای به مرحله همبستگی ٓاکاهانه ملی بوده است و این دو

 عامل زبان و مساله ملی ، عوامل مهم در گذر جوامع اروپا از اروپای قدیم به اروپای جدید ، تغییر و تحول

ملت در پایان قرن- در نظام سیاسی دولت ها ، شکل گیری دولت مدرن و سر انجام ، بوجود ٓامدن دولت  

.هیجدهم و ٓاغاز قرن نوزدهم بوده است

 بی تردید ، ناموزونی فرهنگی در بین بخش های مختلف اروپا ، بویژه در دوبخش شرقی و غربی اروپا ،

شاید بتوان مردمان بخش.خصلت های متمایزی بهر دوبخش از اروپا می دهد که امروز نیز مشهود است  

-شرقی امپراتوری شارلمانی در ٓاغاز قرون وسطی را ، اسالو ها و مردمان اطراف بالتیک و فنالندی

.اوگریانی را در کلیت خود بعنوان اروپای شرقی در نظر گرفت

 بعد از فروپاشی امپراتوری فرا ملی شارلمانی ، نخستین خطوط مساله ملی خود را در قالب زبان ظاهر

 ساخت و اسالو ها در اروپای شرقی ، بویژه بعد از بوجود ٓامدن نخستین دولت اسالو در تاریخ بنام

 امپراتوری بزرگ موراویا در سرزمینی با مرکزیت امروزی کشور چک ، نخستین واحد قومی بودند که

قرن نهم میالدی ، برای نخستین 60و در سالهای دهه . زبان فرهنگِی ملی جدیدی را در اروپا ٓاغاز کردند  

.بار ، ادبیات اسالو و نخستین خطوط فرهنگ و زبان ملی در بین اسالو ها خود را نشان داد

 کنستانتین ، شاعر وفیلسوف بزرگ اسالو در قرن نهم میالدی ، در شعر مطولی می نویسد که مردم بدون

 کتاب به زبان خود ، همانند مردم برهنه ای هستند و انسانی که نام خدا را بازبانی بیگانه به زبان خود بر

[6.]زبان می راند ، انسانی شور بخت و فالکت زده ایست

ٓایا خداوند باران خود را بطور مساوی بر سر هر فردی نازل نمی کند ؟ ٓایا خورشید ،: کنستانتین می نویسد   

 بی تبعیض بر تمام جهان پرتو نمی افشاند؟ ٓایا همگان بطور مساوی حق استنشاق هوا را ندارند؟ ٓایا شما

 شرمگین از این تبعیض نیستید که کالم خدا فقط به سه زبان یونانی و عبری و التین مجاز بوده و دیگر خلق

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

 دراین حرکتی که توسط موراویأيی ها شروع شده بود ، یعنی حقوق مساوی برای عالیترین ارزش ها ، که

 مراد از ٓان در وهله اول ، حق خواندن انجیل به زبان اسالو بود ، نخستین طلیعه های حق مردم به زبان

امپراتوری بیزانس ، کلیسای یونانی ، روحانیت یونانی و زبان یونانی را را. بومی را می توان مشاهده کرد  

 ممتاز می شمرد و چالش انحصار زبانی یونان و دفاع از حق نوشتار به زبان بومی اسالو در عصر بعد از



 شارلمانی ، در قالب نفی ایده امتیاز زبانی یک ملت و اعالم برابری زبانی و حق استقالل کلیسای اسالو

یک نویسنده بلغاری بنام. خود را نشان می داد  khrabr که یک روحانی نیز بود ، اعالم کرد که زبان 

 اسالو با زبان یونانی ، التین و عبری برابر است ، زیرا همه زبان ها بعد از خرابی برج بابل بوجود ٓامده

اگر اسالو ها الفبای قدیمی ندارند ، چه بهتر ، زیرا ٓافرینند گان الفبای اسالو ، قدیسین مسیحی بوده اند ،! اند  

پس ایمان و! حال ٓانکه الفبای زبان های التین و یو نانی ، توسط مشرکین مجهول ا لهویه ابداع شده اند  

!]اعتقاد جدید ، نیازمند کلمات و حروف جدیدی است ، همانگونه که شراب جدید به ظرف جدیدی نیاز دارد

بنا به یک افسانه چک نیز ، کنستانین از زبان بومی بعنوان بهترین وسیله برای از بین بردن جهالت دفاع[ 7  

.می کرده است

 قابل ذکر است که تفاوت زبانی در بین زبان اسالو و زبان مقدونیه در ٓانزمان ، بسیار اندک بود و حتی کمتر

.از فاصله دو لهجه انگلیسی و ٓامریکأيی امروز بود

تام پلین. تحمیل یک زبان بر ملتی دیگر در تاریخ ، همیشه از مجرای اشغال سرزمین ٓانان گذشته است  

بحث. یا از دست دادن ٓان مرتبط بوده است. معتقد است که تاریخ یک زبان غالبا با تاریخ فتح یک سرزمین   

بودن یک زبان ، صرفا بر تصور ساده لوحانه ای از پیشرفت و یا نظریه های" ناب"و یا " تکا مل"در باره   

[8.]کلیشه ای نژادی می تواند استوار باشد

بعنوان زبان رسمی در ٓان کشور1362، زبان فرانسه تا 1066بعد از فتح انگلیس توسط نورمان ها در   

 باقی ماند و رابرت گالستر ، وقایع نگار قرن سیزدهم نور مان ها و انگلیس، با تاسف می نویسد که زبان

فقط هنگامی که نورمن ها نفوذ.انگلیسی فقط توسط الیه های پأيین مردم انگلیس مورد استفاده قرار می گیرد  

 خود را از دست دادند ، بر اساس یک مصوبه قانونی توسط پارلمان انگلیس در همانسال ، تمام دعاوی

 حقوقی از ٓان پس باید به زبان انگلیسی انجام می گرفت و باین ترتیب ، زبان انگلیسی ، از تبعید داخلی خود

 بازگشت و جامعه انگلیس ، یکی از نخستین جوامع در اروپا بود که توانست نثر و نوشتار به زبان بومی

این مساله بروشنی ، رابطه زبان و پشتوانه قدرت سیاسی را نشان می دهد که پیشرفت. خود را بوجود ٓاورد  

 زبان و بویژه رسمیت ٓاموزشی ٓان از پشتوانه قدرت سیاسی جدا نیست و تفکیک زبان از قدرت ، تصور

.خیال بافانه ای بیش نیست

 زبان شناس و تنوریسین برجسته زبان شناسی ، Ferdinand de Saussure فردیتاتد دو سو سور

تاثیرات, سویسی در باره رابطه زبان و سیاست می نویسد که حوادث بزرگ تاریخی ، نظیر فتح نورمان ها   

مستعمره سازی که فقط یکی از. غیر قابل محاسبه ای بر کشور اشغال شده در باره زبان ٓانها داشته است  



.اشکال فتح یک کشور است ، تغییراتی در بافت اصطالحات و انتقال ٓان به محیط یک زبان بجا می گذارد  

 بعنوان مثال ، نروژی ها وقتی تحت اتحاد سیاسی با دانمارک در ٓامدند ، تحت تاثیر زبان داتمارکی قرار

در این گفته سوسور ، در واقع[ 9. ]گرفتند و اکنون ، تاثیر و نفوذ زبان دانمارکی را از خود دور کرده اند  

 از نوعی از شرایط استعمار در صورت سلطه زبانی و فرهنگی ، بدون مستعمره سازی و اشغال رسمی

.یک کشورنهفته است

2- همه ما اضطراب های درونی نفهمیدن حرف های معلم خود به زبانی دیگر در سال های: زبان و ٓاموزش  

وقتی کودکی پا بمدرسه می گذارد و ناگزیر از فراگیری به زبانی است که غیر از. اول دبستان را بیاد داریم  

یا هفت سال زندگی خود با ٓان زبان سخن گفته است ، و تمامی تصورات ، 6زبان مادری او بوده که در   

 خواسته ها و تمام جهان حسی و ارتباطات او با خانواده و دوستان و محیط اطراف خود با ٓان زبان بوده

ٓاموزش او ،دیگر ادامه حافظه ٓاموزش. است ، در واقع ، تمامی حافظه زندگی او به پستو فرستاده می شود  

سالگی ادامه دارد و 13با توجه باینکه دوره فراگیری زبان در انسان ها تا سن . تا کنونی او نخواهد بود  

، می توان به[ 10]یک کودک بعد از رسیدن به سن بلوغ ، بدشواری می تواند زبانی را بخوبی یاد بگیرد  

یک کودک تا. گسست ناگهانی در حافظه یک کودک و نیز زمان از دست رفته برای فراگیری در او پی برد  

سالگی ، می تواند زبان های متعددی را یاد بگیرد ، بشرط ٓانکه پایه ریزی ٓاموزش ، بصورت 13سن   

اضافه بر ٓان ، یک کودک نه. منظم از زبان مادری شروع شده و زبان های دیگر ، ادامه فراگیری ٓان باشد  

 فقط زبان گفتاری بزرگتر ها را تقلید می کند ، بلکه قواعد درونی زبان را نیز برگرفته و قواعدی از ٓان

 خود را می سازد که با رشد کودک ، ساختمان درونی انتقال یافته زبان ، بتدریج با زبان بزرگتر ها نیز

در صورت گسست کودک از زبان مادری خود ، که معموال در هنگام ورود به مدرسه[ 11.]همساز میگردد  

 و یادگیری به زبانی غیر از زبان مادری ٓاغاز می گردد، نظم هارمونیک در ٓاموزش کودک ازبین می رود

از این پس ، او نه تنها با اختالل در نظم شناختی در. و فرٓایند ٓاموزشی کودک دچار اختالل جدی می شود  

 ٓاموزش خود روبروست و از نظر روانشناسی ، تا حدی اعتماد به نفس خود را از دست می دهد ، بلکه در

از این پس او باید. یک مسابقه نابرابر با کودکانی قرار می گیرد که زبان فارسی ، زبان مادری ٓانان است   

تردیدی نیست که وقتی یک کودک غیر فارس با کودکی.به زبانی بخواند و بنویسد که زبان او نبوده است  

 فارس همکالس یا همدوره است که اولی با گسست و بیگانگی از فرٓایند ٓاموزشی بازبان و ذخیره زبانی و

 فکری تاکنونی خود ٓاغاز کرده و دومی از ذخیره فکری سال ها پیشین خود استفاده میکند و ادامه ٓاموزش او

این ٓاغاز. بدیهی است که نتیحه ٓاموزشی ٓانان برابر هم نخواهد بود.، همان ادامه زبانی مادری وی است   

 رسمی تبعیض و نابرابری و رسمیت قانونی دادن به نابرابری کودکان دو ملیت متفاوت از طریق ٓاموزش

در واقع ، ٓاموزش رسمی یک کشور ، رسمیت قانونی دادن به شکلی از ٓاپارتاید را از. رسمی کشور است  

 همان سال اول دبستان و چه بسا از مهد کودک برعهده می گیرد و پایه های نابرابری و ستم ملی از همان



کافی است به میزان تحصیالت ، تعداد نویسندگان و شعرا و محققین در. مرحله از ٓاموزش شروع میگردد  

 بین ملیت های غیر فارس و نیز انتشار مطبوعات به زبان مادری ٓانها را با ملیت فارس که زبان مادری و

 زبان ٓاموزشی ٓانان جدا ازهم نیست ،مورد مقایسه قرارداد تا به عواقب زیان بار چنین سیاست ٓاموزشی

صرفنظر از. تبعیض ٓالودی پی برد که مجال شگفتگی فرهنگی را در بین اکثریت جامعه ، از بین می برد  

 عواقب بلند مدت عدم امکان تحصیل به زبان مادری ، که ٓامار ٓاموزشی در سطح کشور ، شکاف روز

 افزون و نابرابری ٓاموزشی مابین فارس ها و غیر فارس ها را بروشنی نشان می دهد ، محروم کردن یک

 کودک از چنین حقی ، حق انسانی یک کودک بعنوان یک بشر را نقض می کند ، و فقدان حق به زبان

.مادری را می توان جزوی از نقض حقوق بشر نامید

بصورت بازداشتن مستقیم زبان: در کشور چند ملیتی ایران ، این نقض حقوق ، بدو شکل انجام میگیرد   

از ٓانجأيی که سیستم ٓاموزشی. مادری، و نیز تحمیل اجباری زبان غیر خودی ازطریق سیستم ٓاموزش رسمی  

 در هر کشوری ذاتا ایدؤيولوژیک است و مناسبات اجتماعی حاکم را از طریق نظام ٓاموزشی به کلیت جامعه

بلکه قویا از بار. انتقال می دهد ، سسیتم ٓاموزشی نیز همانند خود زبان ، نه بیطرف است و نه خنثی  

در یک کشور چند ملیتی که ساختار[ 12. ]ایدؤيولوژیک حاکم در ساختار سیاسی جامعه نیز متاثر می شود  

 سیاسی ٓان تک ملیتی است ، سیستم ٓاموزشی ٓان نیز تالش می کند که این سلطه سیاسی را بواسطه سیستم

ٓایدؤيولوژی یک زبان و یک ملت در جامعه چند ملیتی. ٓاموزشی ، به سلطه زبانی و فرهنگی تبدیل سازد   

و قتی این امر در سطح یک ملت انجام میگیرد ، نتیجه عملی ٓان چیزی. ایران نیز از همینجا ناشی می گردد  

کافی است برای اثبات ٓان به ادبیات صد ساله ایران نگریسته شود که. جز اشاعه نژاد پرستی نخواهد بود  

 کامال بار ایدؤيولوژیک نژاد پرستانه علیه غیر فارس از یکسو و ستایش از نژاد ٓاریا از سوی دیگر سر شار

عوارض ٓان ، تبدیل غیر فارس ها به شهروندان درجه دوم ، و ایجاد یک رابطه جهان اول و. بوده است  

.جهان سوم در مقیاس درون کشوری بوده است

 این پدیده ، فقط مختص ایران نیست ، بلکه هر جامعه چند ملیتی با ساختار سیاسی حاکمیت تک ملیتی ،

ویساریون بلینسکی ، منتقد ادبی بزرگ روس که نظام عقب مانده. الزاما از چنین قانونمندی تبعیت می کند  

 روسیه و تزاریسم حاکم بر روسیه و کلیسا ی روسیه را مورد انتقاد شدید قرار می داد ، در یک چیز با

او از بیداری ملی. مساله ملی و فرهنگ اوکراینی ها: همان دستگاه عقب ماتده سیاسی تزاری همداستان بود   

 در بین اوکراینی ها در اواخر قرن نوزدهم وانتشار ادبیات مدرن به زبان اوکراینی ، بسیار خشمگین بود و

این تناقض. تمامی غیظ و انتقاد خود را متوجه زبان اوکراینی و شاعر جوان ٓان تاراس شوشنکو می کرد  

 دموکراتیسم و نژاد پرستی از طرف یک منتقد بزرگ را چگونه می توان باهم جمع کرد؟ این همان بیماری

 است که غالب روشنفکران مترقی فارس نیز دچار ٓان هستند و هرگونه عنوان کردن حقوق فرهنگی و



 سیاسی از طرف ملیت های غیر فارس ، حتی در میان کسانی که خودرا طرفدار حقوق بشر میدانند ، بعنوان

. تجزیه طلبی تلقی می شود

 بر خالف دانته ٓالیگره ، که معتقد به فرهنگ سازی بر پایه زبان بومی بود ، بلینسکی اعتقاد داشت که خلق

 های عقب مانده ای نظیر اوکراینی ها باید از تالش از برای ملت سازی دست برداشته و در فرهنگ هأيی

بیلینسکی در فلسفه سیاسی[ 13.]که از نظر او بزرگتر بودند، یعنی در فرهنگ و زبان روسی حل شوند  

 خود ، تا حد زیادی متاثر از رمانتی سیسم ٓالمان بود که به نژاد پرستی ٓالوده بود و محتمال از ٓان تاثیراتی

جامعه چند ملیتی امپراتوری روسیه نیز که بر سلطه مستعمراتی ملت های دیگر دردرون[ 14.]برگرفته بود  

 خود استوار بود ، الزاما نمیتوانست از عواقب نژادی سلطه یک ملت و یک زبان بر دیگر ملت ها بدور

.باشد و این حتی دامن مترقی ترین روشنفکرانی نظیر بلینیسکی را نیز می گرفت

چنین ادعأيی ، صرفنظر از کاربرد غلط خود در. گفته میشود که زبان فارسی زبان فرا ملی است -3  

 ایران ، نشان دهنده وجود ملیت های دیگری در ایران است که وقتی از ٓانها سخن گفته می شود ، از ٓانها با

.نام میبرند، که خود رنگ ٓاشکاری از نژاد پرستی ٓاریأيی را دارد" اقوام و قومیت ها" عناوین تحقیر ٓامیز   

 اگر منظور از فراملی بودن زبان فارسی بدلیل تحمیل ٓان از طریق سیستم رسمی ٓاموزشی و محروم کردن

ولی اگر این ادعا. دیگران از زبان مادری خود باشد ، باید گفت که اسم تحمیل را نمیتوان فرا ملی نامید  

 بدلیل فارسی زبان بودن کشورهأيی نظیر افغانستان و تاجیکستان باشد ، باید گفت که دایره شمول ٓان با زبان

 هأيی مثل ترکی و عربی در خارج از مرزهای خود بهیچوجه قابل مقایسه نیست که در درون کشور خود ،

.از ابتدأيی ترین حقوق در این زمینه برخوردارنیستند

 ولی الزم است بیک مساله مهم در این مورد پاسخ داد و ٓان این است که چرا شعرای ترک از نظامی گنجوی

 گرفته تا خاقانی شیروانی و قطران و همام و صأيب تبریزی و غیره به زبان فارسی شعر گفته یا نوشته اند،

در حالی که قدرت سیاسی مسلط در طی چندین قرن بوده اند؟

 باعتقاد من ، دلیل اصلی این مساله را باید در این واقعیت دید که تا زمانی که ٓاموزش همگانی مدرن ، بویژه

 بعد از انقالبات فرانسه و ٓامریکا بوجود نیامده بود ، مصرف کننده اصلی شعر و ادبیات و فلسفه ، همواره

برخالف حاکمیت سیاسی دأيما در حال تغییر ترک ها ، بوروکراسی یا دیوان. بوروکراسی بوده است  

.ساالری کشور ، همواره در دست فارس ها باقی ماند که اداره امور دیوانی را بدست داشته اند

 در دوره های پیش سرمایه داری ، فرهنگ و ادبیات نمی توانست مصرف توده ای داشته باشد و بهمین



 جهت تولید ادبیات و فلسفه و هنر ، الزاما باید محل مصرف خود را دربین طبقات حاکمه ، بویژه دربین الیه

 مصرف کننده ٓان ، یعنی بوروکراسی پیدا می کرد و تولید کننده ٓان باید زبان بازار مصرفی ٓان ، یعنی

بوروکراسی و روحانیت ، همیشه در دوره های پیش سرمایه داری ،. بوروکراسی را در نظر می گرفت  

 تنها الیه های ٓاشنا به خواندن و نوشتند بودند ، بجز اشعار فولکولور که سینه به سینه انتقال می یافت ، زبان

 نگارشی ، از شعر و فلسفه و تاریخ نگاری و غیره ، الزاما با زبان بوروکراسی کشور مرتبط بود ، وگرنه

 نمی توانست ، مصرف کننده خود را داشته باشد و در واقع ، تولید کننده فرهنگ و فلسفه و ادبیات وابسته

راز شکوفأيی ادبیات در دهه های پایانی قرن نوزدهم در روسیه ، در جامعه ای که نود و. بوروکراسی بود  

 پنج در صد ٓان را دهقان خرافات زده روس تشکیل میداد ، نمی توانست جمعیت بزرگ روستأيی ٓان کشور

، بلکه مصرف کنندگان ٓان ، قبل از هرچیزی ، بوروکراسی بسیار بزرگ روسیه در ٓان زمان[15]باشد   

.بود

 همین امر درمورد فرانسه نیز صادق است که اولین کشوری بود که حتی قبل از انقالب فرانسه ، دولت

 متمرکزی با یک بوروکراسی بزرگ بوجود ٓاورده بود و بهمین دلیل نیز ، ادبیات فرانسه ، توانسته بود

سلطه زبان التین بر اروپا نیز بر فلسفه و حقوق و زبان اداری و. برتمام زبان و ادبیات اروپا سایه بیندازد  

 سیاست و مذهب ، بدلیل وسعت مصرف کننده بوروکراسی کلیسا و ساختارسیاسی دولت –مذهب ، الزاما

. ناشی از همان قانونمندی حاکم بر رابطه تولید فرهنگ و بوروکراسی ، ناشی می گردید

 زبان فارسی و گسترش ٓان نیز نمی توانست از این قانونمندی حاکم بر بوروکراسی و فرهنگ جدا باشد، بی

.ٓانکه بتوان از ذات یک زبان ، استنتاج ویژه ای در باره برتری ٓان کرد و از ٓان یک اهرم ستم درست کرد  

 امروز کسی به زبان التین سخن نمی گوید ، و زبان فرانسه ، با ٓان پشتوانه بزرگ تاریخی خود در تولید

امروز ، زبانی که روزگاری مورد تحقیر فرانسوی ها بود ،. فرهنگ و ادبیات به حاشیه رانده شده است  

در نتیجه باید گفت که زبان فارسی نیز در ایران امروز ، در فراتر از ملیت فارسی.جای ٓانرا گرفته است   

با هرگونه تغییر درساختار تک ملیتی حاکم ،. زبان خود ، بضرب چماق قدرت سیاسی محل مصرفی دارد  

 زبان های دیگر نیز الزاما جایگاه طبیعی و امکان توسعه خود را پیدا خواهند کرد و ملیت های دیگر در

 ایران نیز ، توان و خالقیت خود در حوزه های مختلف ٓافرینش فرهنگ بر پایه زبان مادری خود را خواهند

.توانست به منصه ظهور برسانند

 برواقعیت مهمی در باره رابطه زبان مادری و مسله ملی در ایران باید اشاره کرد و ٓان اینست که مساله-4

این موضوع ممکن است در عده ای این توهم را بوجود. ملی در ایران درپشت زبان فارسی پنهان شده است  

 ٓاورد و یا اینکه یک عده ای این توهم را اشاعه دهند که ما و یا هر ملیت غیر فارس دیگری ، بدون دستیابی



خوِد تکویِن مساله درایران ، خصلت تقدم. به حقوق سیاسی خود میتوانند به حقوق زبانی خویش نأيل شوند  

همه ما فریاد می زنیم که از زمان کودتای رضا شاه. موضوع سیاسی بر موضوع زبانی را نشان می دهد  

 ببعد در ایران ، ملت ها تحت ستم ملی قرار گرفتند و زبان فارسی از زمان رضاه شاه در ایران رسمی ، و

یعنی با اهرم قدرت سیاسی ، و بگفته محمود افشار ، با استفاده از سرنیزه تیز. بقیه زبان ها ممنوع گردیدند  

 و کوچاندن و غیره ، زبان ملیت های غیر فارس را در ایران بریدند و مانع تحصیل فرزندان ٓانان به زبان

جمهوری اسالمی نیز بعنوان جایگزین حکومتِی[ 16.]مادری و گسترش زبان و فرهنگ ملی خود شدند  

.سلطنت ، در این سی سال گذشته ، به شیوه ای خشن تر ، همان راه طی شده رضا شاه را ادامه داده است  

 برای دستیابی به حقوق زبانی ، پشتوانه سیاسی پیش برنده ٓاموزش به زبان مادری و داشتن رسانه نگارشی

اگر در یک سال حکومت ملی در ٓاذربایجان ،. و صوتی و تصویری و بودجه مالی و اقتدار الزم است  

 کودکان ٓاذربایجانی توانستند به زبان ترکی تحصیل کنند ، اگر دانشگاه تبریز بوجود ٓامد ، اگر مطبوعات به

 زبان ترکی منتشر شدند ، باین دلیل بود که قدرت سیاسی حکومت ملی در ٓاذربایجان پشتوانه ٓان بود و دقیقا

 با حمله ارتش شاهنشاهی به ٓاذربایجان ، حق ٓاموزش به زبان مادری نیز بضرب سرنیزه تیز، ممنوع اعالم

.گردید

 تمام قدرت های مستعمراتی نیز ، اول بضرب شمشیر و توپ و تفنگ ، کشورهأيی را اشغال کردند و بعد

زیرا قدرت سیاسی ، تضمین کننده امکان تحمیل.توانستند که زبان قدرت مستعمراتی را بر ٓانها تحمیل کنند  

 زبان بودو هیچ زبانی هرگز از قدرت سیاسی جدا نبوده است و جوهر مساله زبان مادری در ایران نیز

.اساسا سیاسی است

 کسی که می اندیشد زبان یک مساله فرهنگی است و از سیاست جداست ، و یا فکر می کند که در

 چهارچوب جمهوری اسالمی می توان به حقوق زبانی و فرهنگی خود رسید ، یا عوام است و یا

حکومتی که حتی. عوامفریب ، و شاید هم در خط تبلیغاتی دم و دستگاه های اطالعاتی حکومت اسالمی   

 وجود چند جنگ دو زبانه در تیراژ محدود را تحمل نمیکند ، حکومتی که فعالین فرهنگی ٓاذربایجانی و ملیت

 های دیگررا به شیوه های مختلف بقتل رسانده ، و یا به زندان انداخته و یا مجبور به گریز بخارج از کشور

را فراهم خواهد کرد؟ زهی خیال" فرهنگ سازی" می کند ، برای ما امکان ٓاموزش به زبان مادری و   

راه مدرسه کودکان به مدارس تحصیلی به زبان مادری خود ، از روی جسد جمهوری اسالمی و! باطل  

! شکسته شدن ساختار حکومتِی تک ملیتی و تک زبانی می گذرد

)2010فوریه  12برابر با (1388بهمن ماه  23. هدایت سلطان زاده .
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هزار 20اولین انتشار رمان جنگ و صلح لٔيو تولستوی در نیمه دوم قرن نوزدهم ، مبلغی حدود  ]15[  

روشن است که دهقان بیسواد روس ،. روبل روسی نصیب تولستوی کرد که در ٓانزمان مبلغ هنگفتی بود  

 مصرف کننده چنین ادبیاتی نبود و دهقان روس اگر پول کوچکی هم بدست می ٓاورد ، ٓانرا خرج زیارت می



.کرد تا فرهنگ و ادبیات

 در اینجا می توان به راه حل های پشنهادی در ٓانزمان توسط روشنفکرانی نظیر محمود افشار اشاره ]16[

 کرد ، از بکاربردن سر نیزه تیز و کوچاندن مردم ملیت های غیر فارس به نقاط مختلف و عوض کردن نام

 شهر ها و کوه ها و دهات و رودخانه ، در کنار کمک های مالی دولت برای راه انداختن مطبوعات ارزان

 به زبان فارسی و غیره طرفداری میکردند که همگی اقدامات سیاسی هستند و در عمل نیز تا امروز بکار
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