
 زاده سلطان ھدايت

 ملی ھويت و مادری زبان

  نيست، ھا ايده اتنقال وسيله فقط  زبان .نيست بيطرفی و ختثی پديده ،]1[اسپندر ديل  بگفته و است اجتماعی پديده ترين پيچيده ،زبان -1

 چيزی ،معنی اين در .است مغز  فعاليت برای ای برنامه زبان ،برھرچيزی مقدم اينکه، مھمتر . ست ھا ايده دھنده شکل خود بلکه
 کنندگان ثبت يا و ھستند دارا ،ھست که را ای گونه بھمان جھان ديدن توانائی ،انسانی افراد که بگوئيم که بود نخواھد اين از تر مضحک
 توانند نمی انسانی افراد. اند ريخته زبان جھانِ  درون در را خود آفريدهِ  تصويرِ  و آفريده را جھانی خود آنان زيرا .اند خود جھان بيطرف
 سلسله يک بصورت زبان در که آنگونه بلکه ،ھست که آنگونه نه را خود اطراف جھان ما. دھند انتقال بيطرفانه را خود اطراف جھان
 و ندارد بيرون جھان با مستقيمی رابطه ،است گرفته بدست را ما اعمال فرمان که  انسانی مغز زيرا. کنيم می مشاھده ،اند آمده در اصول

  عصبی سيستم طريق از آنھا انتقال و الکتريک - بايو ھای محرک طريق از تنھا بلکه. سازد نمی برقرار صدا يا و نور با مسقيمی تماس يا
 و  است انسانی بدن ی تاريکخانهِ  در کوری و کر فرمانده مغز، ،معنی اين در .کند می برقرار تماس جھان با که است خود از بيرون با

 بر مبتنی يا پرستانه نژاد نگاه ما اگر. دھد می انجام زبان در گرفته شکل ھای کد طريق از را بيرونی عالئم و ھا سمبل از خود تفسير
 و ھا پديده از ما مغز تفسير بر ،ھا گذاری کد اين کشف نحوه در زبان و است شده گذاری کد زبان در ما نگرش اين ، داريم جنسی تبعيض

 کد ھمين پايه بر بلکه ،دارند وجود واقعی بطور که آنگونه نه را، خود اعمال تنظيم و خود جھان ما و گذاشت خواھد تاثير ما مشاھدات
 منفِردِ   مغزِ  خِود ی واسطه بی بِالّذات قائم شناختِ   ،بيرونی ھای داده از مغز داوری ،بنابراين. داد خواھيم انجام زبان در شده ثبت ھای
 می انجام ،است بشر ی شدهِ  اشباع جمعیِ  و تاريخی داوری  برآيند که  زبان، ھای کد فيلتر  يا منشور طريقِ  از بلکه ،نيست  انسان يک
 دليل بھمين درست .دھند می تاب باز وارونه  بلکه ،ھست که آنگونه نه را جھان ،تاريخی ی شدهِ  اشباع برآيند برھمين اتّکاء بدليل که گيرد
 انسان بين در ارتباطی واسطه يک صرفا نه و ، ھستيم روبرو زبان مورد در ايدوئولوژيک اشباع حوزه با ،چيزی ھر از قبل  ما که است
 .اند شده ذخيره زبان درون در ،تعّصبات متفاوتِ  اشکال تمامی و ،بد و خوب ھای سنت تمام. ھا

 اجتماعی مناسبات تمام زبان ،واقع در .ھستند اجتماعی  مراتب سلسله بر مبتنی و شده بندی طبقه ھای کد ،حال عين در ،زبان ھای کد ولی
 و  ]2.[دھد می انتقال ھا انسان از گروھی يا منفرد انسانِ  مغز به را آنھا و آورد می در اجتماعی ی ھا کد از سيستمی يک بصورت را

 از نيز انسان مغز داوری ،نيست خنثائی و بيطرف پديده زبان که آنجائی از. است اجتماعی مناسبات نھانگاه خود ،معنی اين در  زبان
 گذاری ُکد اجتماعیِ   روابط کشف بواسطه بلکه ،بيرون از  مستقيم ھای تاب باز بصورت نه ،شد گفته که ھمانگونه  ،اجتماعی ھای پديده
 .ميگيرد انجام ،شوند می متحول نيز ھا کد اين ،اجتماعی مناسبات تغيير اثرِ  بر و  ،ھستند تغيير حال در دائما که زبان در شده

 اجتماعی مناسبات ھمان تناقض پر کانون يک بصورت خود زبان ،است نناقضی و تضاد پر جھان ھا، انسان اجتماعی روابط  اينکه بدليل
 .است اجتماعی و سياسی ايدوئولوژيک ِجدال  جّدی حوزه زبان ،منظر اين از و آيد می در ھمديگر با آميز تعارض ھای ايدوئولوژی و

 ما گذاريم، می معينی شيئ روی بر را معينی اسم ما وقتی. است خود محمولِ  از کلمه تجريد يا انتزاع ،زبان ديگر مختصات از يکی
 کلمات ترکيب امکان. سازيم می مجسم آنرا دوباره خود ذھن در و شناسيم می باز را مشخصی شيئ يک که است ُمجّرد اسمِ  اين بواسطه
 تاب باز ساز زمينه حال عين در ،است استوار برآن انسان ذھنی خالقيت تمام و ،سازد می متمايز حيوانی جھان از را انسان که مجرد
 يا و ،پشت بر گوژِ  و ُسم با موجوداتی ما لی و ،ندارد وجود ِجنّی يا ديو ،واقعی دنيای در. است شناخت نظر از بيرونی واقعيت وارونه
 واقعيت از که دھيم نسبت را صفاتی سلسله يک آنھا به و کرده مجسم خود ذھن در توانيم می  ديو رابِاسمِ  ای نخراشيده و نتراشيده حيوان
 درخت يک يا  ِجنّ  يا ديو زدن حرف نظير. ايم آورده بوجود را آنھا ،مجرد کلمات اين ترکيب طريق از و کرده اتخاذ بيرونی متفاوت ھای
 بلوچ  يا عرب يک با اسپانيولی زبان هب ،افسانه يک در ديوی ھيچ مثال. گويند می سخن ما محلی و فھم قابل  زبان به ھم ھميشه که

 .کند نمی صحبت

 مغز به زبان  بواسطه که واقعيت از شده جدا مفاھيم شده تحريف ترکيبات طريق از بلکه ،ھست که آنگونه نه را جھان ما نيز دليل بھمين 
 نه و کردند می مشاھده ھست که آنگونه را جھان ھا انسان ھمه گرنه و. شناسيم می ،است شده گذاری کد زبان در دومرتبه و فتهيا انتقال

 .آمد می بوجود ديگری از متفاوت ديدی نه و داشت می وجود ايدوئولوژيکی و سياسی اختالف

 ،جنسی ،ايدوئولوژيک ،سياسی  شناختی، مرکب و گانه چند نقش بلکه ،ندارد خنثائی اجتماعی ارتباط کد يک نقش فقط نه زبان  ازاينرو،
 بطور را  متفاوت سطوح در قدرت رابطه يک ، اينکه ھمه از مھمتر و ،دارد برعھده را فرھنگی و تاريخی ،حقوقی ،ملی ھويت ،طبقاتی
 تبعيض يا و طبقاتی فروتر و فراتر رابطه ،جنسی تبعيض رابطه ،تاريخی شرايط به بنا تواند می قدرت رابطه اين. کند می توليد باز مداوم
 تاريخ در بزرگ اکتشافات از شگفتی درجھان سفر ھمانند ، آن ابعاد از ھريک به شدن وارد. کند بازسازی را ای نه پرستا نژاد و ملی
 ]3. [نيست ،برسد بنظر اول دروھله است ممکن که فرھنگی صرفا عنصر يک يا و ساده ارتباطی پديده يک زبان اينرو، از. است



 ھر مغزِ  بيولوژيکِ  حيات. کند می بيان را ملتی يک يا و اجتماعی گروه يک و فرد يک تاريخی ھويت و شناسنامه،حال عين در زبانی ھر
 می تبديل تاريخی تداوم به را زمانی محدوديت اين زبان .است بوده  محدود زمان در آنان انديشيدن توانائی و تاريخ در ما اجداِد از يک
 و غم از که است زبان طريق از امروز ما ولی ،باشند خفته خاک دل در پيش ھا قرن است ممکن ما اجداد. ميگردد گسست از مانع و کند
 ونيز ،خود زمان در بھمديگر آنان ھمه اتصال عامل ،زبان. کنيم می حسّ  را آنھا و شويم می آگاه ،آنان حّسیِ  جھان و ھا خوشی ،اندوه
 و ،شناسيم می را آنھا ما که است زبان در آنان ی شدهِ  ذخيره طريق از مروز ا و است بوده خود از بعد ھای نسل به آنھا انتقال عامل
  .دھد می قرار مجموعه يک در را آنھا ما و است خورده گره که زبانست طريق از آنھا با ما امروزی ھويت

 و ھستی و تکوين تاريخی بار ،زبانی ھر و نبود تشخيص قابل نيز جھان در ھا ملت مرزی خط ،جھان در گوناگون ھای زبان وجود بدون 
 نيز زبان ،کشيم می دوش بر را خود بيولوژيکی تکامل بار خود ھای استخوان در ما که ھمانگونه. کشد می دوش بر را ملتی يک ھويت
 .کند می حمل را ملت يک اجتماعی و فردی ھويت

 قبل حتی. ايم گفته سخن نيز  ملت يک مشخص جايگاه از ،جھان ھای ملت جغرافيای در واقع در ،گوئيم می سخن مادری زبان از ما وقتی
 غير به ،باستان يونانيان. است بوده ھمگون بزرگ ھای گروه تمايز عامل ترين برجسته زبان ،آيند بوجود ن جھا در ھايی ملت اينکه از

 تحقير نظر با ھا آنگليسی زبان به ،ھا نورمن ،دانستند می فرھنگ بی و فروتر را يونانيان و خود بجز ،روميان ، گفتند می بربر ،يونانی
 رديف در را ھا چينی غير ،قديم چينيان و] 4[ شمردند می فرھنگ فاقد زبانی و ناھنجار و خام زبانی را انگليسی زبان آنھا.نگريستند می

 ،موارد اين تمامی در و.   نگھميداشتند جدا چين ديوار پشت باحتمال و ،آنان از را خود بايد که ،آوردند می بشمار جانوران و حيوانات
 .کشيد می را ھا تفاوت اين خط اولين زبان

 صفات اين گرفتن بر برغم ولی .ماند نمی باقی چيزی آن از ،بگيرند را وزنی و حجم ،بو ،رنگ ،ای شيی يک از اگر ،گفت می ارسطو
 ملت يک روانشناسی يا روح را" آن"  اين ھگل .ميماند باقی" آنی"  آن از  سرانجام  ،کرد می  شيئی يک وجود بر دال که شيی يک از
 اگرچه. است ناميده ملت يک يا" آن"  ھمان کننده تعريف و ھويت را زبان ،آلمانی ناسيوناليسم پدرخوانده ،ھردر گوتفريد و ،ناميد می
 و تاريخ و ھا سنت تمامی که است زبان طريق از ،ملت يک قومی ھای پايه ليکن ،نيست ملت يک آورنده بوجود عامل تنھا ،ربان

 می پرورش را آنچيزی تاريخ گاه کار در آنھا مجموعه که است دليل بھمين و دھد می انتقال بعدی ھای نسل به را ملت يک روانشناسی
 .است مليت آن نام که دھند

 قرن چندين حتی و ،آليگيری دانته  بويژه و] 5[ ايتاليا ھای اومانيست زمان از بايد و نيست ای تازه پديده ،مادری زبان مساله شدن عنوان
 .است بوده مطرح  رنسانس عصر آغاز از قبل يعنی  ميالدی، نھم قرن در اروپا در شارلمانی امپراتوری پاشی فرو از بعد و ،ازدانته قبل
 .سازد می مطرح را مادری زبان تئوری که است کسی نخستين دانته ولی

 زبان يا بومی مردم زبان به نوشتن ضرورت از ،بود مسلط اروپا مذھبی و سياسی فرھنگ بر التين زبان که ھنگامی در ،دانته 
vernacular   عنوان تحت او اثر. گويد می سخن  (De Vulgari  Eloquentia) است مانده تمام نا"  بومی زبان سودمندی درباره"  يا. 

 که مختلفی ھای لھجه که بود معتقد دانته. پردازد می مادری زبان مساله به  که  است ميالدی سيزدھم قرن در ادبی انتقادی اثر نخستين اين
 دانته. گردد محدود تکنيکی ھای استفاده برای بايد فقط التين زبان و شوند تبديل ادبيات زبان به بايد ،گويند می سخن آن به ايتاليا مردم
 را مردم احساسی دنيای ،تر طبيعی بشکلی زيرا است التين رسمی زبان از تر نجيب و تر شريف زبانی ،بومی مردم زبان که بود معتقد
 اگر است معتقد و ،باشد فرھنگی گسترش اصلی خاستگاه و منشاء بايد ،بومی زبان ،او زبانی تئوری در ،نظر اين از و. دھد می انتقال
 اثر نيز و" الھی کمدی"  يعنی او، ادبی بزرگ شاھکار ،نيز دليل بھمين. آورد بوجود آنرا بايد ،ھستند خود ادبيات و زبان فاقد بومی مردم
 ،باشد خود زمانه در سياست و مذھب و تحقيق مسلط زبان به آنکه بجای ،است دانش مھمانی که ،( Banquet ) "مھمانی"  بنام او فلسفی

 .است شده نوشته فلورانسی ايتاليائی ، توسکانی بومی زبان به

 در  آنھا آيندی ھم نيازمند بلکه ،اند نيامده بوجود زمان از واحد آن يک در ،ديگر تاريخی پديده ھر مانند ،مليت دھنده تشکيل صر عنا
 بوجود و ملی زبان گيری شکل. باشند شده بيان تئوريک قالب يک در آنکه بی ،اند بوده برھم آنھا تدريجی شدن سوار و مختلف مراحلی
 يکی ،مادری زبان مساله ،موارد ای درپاره. است نبوده جدا عمومی فرآيند اين از ،نيز ملی فرھنگ بمثابه بومی ادبيات و فرھنگ آوردن

 از جوامع گذر در عناصر مھمترين از يکی ،زبان. است کرده مطرح خود جنينی بشکل را ملی مساله که بوده عناصری نخستين از
 گذر در مھم عوامل ،ملی مساله و زبان عامل دو اين و است بوده ملی آکاھانه ھمبستگی مرحله به ای قبيله گنگ و آلود وھم ھمبستگی
 آمدن بوجود ،انجام سر و مدرن دولت گيری شکل ،ھا دولت سياسی نظام در تحول و تغيير ،جديد اروپای به قديم اروپای از اروپا جوامع
 .است بوده نوزدھم قرن آغاز و ھيجدھم قرن پايان در ملت -دولت

 دوبخش بھر متمايزی ھای خصلت ،اروپا غربی و شرقی دوبخش در بويژه ،اروپا مختلف ھای بخش بين در فرھنگی ناموزونی ،ترديد بی
 و ھا اسالو ،را وسطی قرون آغاز در شارلمانی امپراتوری شرقی بخش مردمان بتوان شايد.است مشھود نيز امروز که دھد می اروپا از

 .گرفت نظر در شرقی اروپای بعنوان خود کليت در را اوگريانی-فنالندی و بالتيک اطراف  مردمان



 اروپای در ھا اسالو و ساخت ظاھر زبان قالب در را خود  ملی مساله خطوط نخستين ،شارلمانی ملی فرا امپراتوری فروپاشی از بعد
 کشور امروزی مرکزيت با سرزمينی در موراويا بزرگ  امپراتوری بنام تاريخ در اسالو دولت نخستين آمدن بوجود از بعد بويژه ،شرقی
 برای ،ميالدی نھم قرن 60 دھه سالھای در و. کردند آغاز اروپا در را جديدی  ملی فرھنگیِ  زبان که بودند قومی واحد نخستين ،چک

 .داد نشان را خود ھا اسالو بين در ملی زبان و فرھنگ خطوط نخستين و اسالو ادبيات ،بار نخستين

 مردم ھمانند ،خود زبان به کتاب بدون مردم که نويسد می مطولی شعر در ،ميالدی نھم قرن در اسالو بزرگ وفيلسوف شاعر ،کنستانتين
 ]6.[ايست زده فالکت و بخت شور انسانی ،راند می زبان بر خود زبان به بيگانه بازبانی را خدا نام که انسانی و ھستند ای برھنه

 پرتو جھان تمام بر تبعيض بی ،خورشيد آيا ؟کند نمی نازل فردی ھر سر بر مساوی بطور را خود باران خداوند آيا:  نويسد می کنستانتين
 زبان سه به فقط خدا کالم که نيستيد تبعيض اين از شرمگين شما آيا ندارند؟ را ھوا استنشاق حق مساوی بطور ھمگان آيا افشاند؟ نمی

 بر نابخردانه چه ،بيگانه زبانی به خدا  کالم شنيدن شوند؟ محکوم کری و کوری به ھا خلق ديگر و بوده مجاز التين و عبری و يونانی
 !مينمايد عقل

 حق ،اول وھله در آن از مراد که ،ھا ارزش عاليترين برای مساوی حقوق يعنی ،بود شده شروع ھا موراويائی توسط که حرکتی دراين
 کليسای ،بيزانس امپراتوری. کرد مشاھده توان می را بومی زبان به مردم حق ھای طليعه نخستين ،بود اسالو زبان به انجيل  خواندن
 اسالو بومی  زبان به نوشتار حق از دفاع و  يونان زبانی انحصار چالش و شمرد می ممتاز را را يونانی زبان و يونانی روحانيت ،يونانی

 نشان را خود اسالو کليسای استقالل حق و  زبانی برابری اعالم و ملت يک  زبانی امتياز ايده نفی قالب در ،شارلمانی از بعد عصر در
 ،است برابر عبری و التين ،يونانی زبان با اسالو زبان که کرد اعالم ،بود نيز روحانی يک که Khrabr بنام بلغاری نويسنده يک. داد می
 ،اسالو الفبای  گان آفرينند زيرا ،بھتر چه ،ندارند قديمی الفبای ھا اسالو اگر! اند آمده بوجود بابل برج خرابی از بعد ھا زبان ھمه زيرا

 اعتقاد و ايمان پس! اند شده ابداع لھويها مجھول مشرکين توسط ،نانی يو و التين ھای زبان الفبای آنکه حال ،اند بوده مسيحی قديسين
 ،نيز چک افسانه يک به بنا] 7![دارد نياز جديدی ظرف به جديد شراب که ھمانگونه ،است جديدی حروف و کلمات نيازمند ،جديد

 .است کرده می دفاع جھالت بردن بين از برای وسيله بھترين بعنوان بومی زبان از کنستانين

 و انگليسی لھجه دو فاصله از کمتر حتی و بود اندک بسيار ،آنزمان در مقدونيه زبان و اسالو زبان بين در زبانی تفاوت که است ذکر قابل
 .بود امروز آمريکائی

 غالبا زبان يک تاريخ که است معتقد پلين تام. است گذشته آنان سرزمين اشغال مجرای از ھميشه ،تاريخ در ديگر ملتی بر زبان يک تحميل
 تصور بر صرفا ،زبان يک بودن" ناب" يا و" مل تکا" باره در بحث. است بوده مرتبط آن دادن دست از يا .سرزمين يک فتح تاريخ با

  ] 8.[باشد استوار تواند می نژادی ای کليشه ھای نظريه يا و پيشرفت از ای لوحانه ساده

 وقايع ،گالستر رابرت و ماند باقی کشور آن در رسمی زبان بعنوان 1362 تا فرانسه زبان ،1066 در ھا نورمان توسط انگليس فتح از بعد
 قرار استفاده مورد انگليس مردم پائين ھای اليه توسط فقط انگليسی زبان که نويسد می تاسف با انگليس، و ھا مان نور سيزدھم قرن نگار
 تمام ،ھمانسال در انگليس پارلمان توسط قانونی مصوبه يک اساس بر ،دادند دست از را خود نفوذ ھا نورمن که ھنگامی فقط.گيرد می

 جامعه و بازگشت خود داخلی تبعيد از ،انگليسی زبان ،ترتيب باين و گرفت می انجام انگليسی زبان به بايد پس آن از حقوقی دعاوی
 رابطه ،بروشنی مساله اين.  آورد بوجود را خود بومی زبان به نوشتار و نثر توانست که بود اروپا در جوامع نخستين از يکی ،انگليس
 و نيست جدا سياسی قدرت پشتوانه از آن آموزشی رسميت بويژه و زبان پيشرفت که دھد می نشان را سياسی قدرت پشتوانه و زبان

 .نيست بيش ای بافانه خيال تصور ،قدرت از زبان تفکيک

 سياست و زبان رابطه باره در سويسی شناسی زبان برجسته تنوريسين و شناس زبان ،Ferdinand de Saussure سور سو دو فرديتاتد
 داشته آنھا زبان باره در شده اشغال کشور بر ای محاسبه قابل غير تاثيرات,  ھا نورمان فتح نظير ،تاريخی بزرگ حوادث که نويسد می
 می بجا زبان يک محيط به آن انتقال و اصطالحات بافت در تغييراتی ،است کشور يک فتح اشکال از يکی فقط که سازی مستعمره. است
 و تاثير ،اکنون و گرفتند قرار داتمارکی زبان تاثير تحت ، آمدند در  دانمارک با  سياسی اتحاد تحت وقتی ھا نروژی ،مثال بعنوان. گذارد
 و زبانی سلطه صورت در استعمار شرايط از نوعی از واقع در ،سوسور گفته اين در] 9. [اند کرده دور خود از را دانمارکی زبان نفوذ

  .است کشورنھفته يک رسمی اشغال و سازی مستعمره بدون ، فرھنگی

 

. داريم بياد را دبستان اول ھای سال در ديگر زبانی به خود معلم ھای حرف نفھميدن  درونی ھای اضطراب ما ھمه: آموزش و زبان -2

 خود زندگی سال ھفت يا 6 در که بوده او مادری زبان از غير که است زبانی به فراگيری از ناگزير و گذارد می بمدرسه پا کودکی وقتی
 خود اطراف محيط و دوستان و خانواده با او ارتباطات و  حسی جھان  تمام و  ھا خواسته ،تصورات تمامی و ،است گفته سخن زبان آن با
 او کنونی تا آموزش حافظه ادامه ديگر،او آموزش. شود می فرستاده پستو به او زندگی حافظه تمامی ،واقع در ،است بوده زبان آن با



 ،بلوغ سن به رسيدن از بعد کودک يک و دارد ادامه سالگی 13 سن تا ھا انسان در زبان فراگيری دوره باينکه توجه با. بود نخواھد
 برای رفته دست از زمان نيز و کودک يک حافظه در ناگھانی گسست به توان می ،]10[بگيرد ياد بخوبی را زبانی تواند می بدشواری
 بصورت ،آموزش ريزی پايه آنکه بشرط ،بگيرد ياد را متعددی ھای زبان تواند می ،سالگی 13 سن تا کودک يک. برد پی او در فراگيری

  ھا بزرگتر گفتاری زبان فقط نه کودک يک ،آن بر اضافه. باشد آن فراگيری ادامه ،ديگر ھای زبان و شده شروع مادری زبان از منظم
 يافته انتقال درونی ساختمان ،کودک رشد با که سازد می را خود آن از قواعدی و برگرفته نيز را زبان درونی قواعد بلکه ،کند می تقليد را

  ]  11.[ميگردد ھمساز نيز ھا بزرگتر زبان با بتدريج ،زبان

 می آغاز مادری زبان از غير زبانی به يادگيری و مدرسه به ورود ھنگام در معموال که ،خود مادری زبان از کودک  گسست صورت در
 با تنھا نه او ،پس اين از. شود می جدی اختالل دچار  کودک آموزشی فرآيند و رود می ازبين کودک آموزش در ھارمونيک نظم گردد،
 يک در بلکه ،دھد می دست از را خود نفس به اعتماد حدی تا ،روانشناسی نظر از  و روبروست خود آموزش در شناختی نظم در اختالل
 او زبان که بنويسد و بخواند زبانی به بايد او پس اين از .است آنان مادری زبان ،فارسی زبان که گيرد می قرار کودکانی با نابرابر مسابقه
 از بيگانگی و گسست با اولی که است ھمدوره يا ھمکالس فارس کودکی با فارس غير کودک يک وقتی که نيست ترديدی.است نبوده
 و  ميکند استفاده خود پيشين ھا سال فکری ذخيره از دومی و کرده آغاز  خود تاکنونی فکری و زبانی ذخيره و بازبان آموزشی فرآيند
 و تبعيض  رسمی آغاز اين. بود نخواھد ھم برابر آنان آموزشی نتيحه که است بديھی .است وی مادری زبانی ادامه ھمان ،او آموزش ادامه

  . است کشور رسمی آموزش طريق از متفاوت مليت دو کودکان نابرابری به دادن قانونی رسميت و نابرابری

 کودک مھد از بسا چه و دبستان اول سال ھمان از را آپارتايد از شکلی به دادن قانونی رسميت ،کشور يک رسمی آموزش ،واقع در
 تعداد ،تحصيالت ميزان به است کافی. ميگردد شروع آموزش از مرحله ھمان از ملی ستم و نابرابری ھای پايه و گيرد می برعھده

 مادری زبان که فارس مليت با را آنھا مادری زبان به مطبوعات انتشار  نيز و فارس غير ھای مليت بين در محققين و شعرا و نويسندگان
 مجال که برد پی آلودی تبعيض  آموزشی سياست چنين بار زيان عواقب به تا قرارداد مقايسه مورد،نيست ازھم جدا آنان آموزشی زبان و

 آمار که ،مادری زبان به تحصيل امکان عدم مدت بلند عواقب از صرفنظر. برد می بين از ،جامعه اکثريت بين در را فرھنگی شگفتگی
 محروم  ،دھد می نشان بروشنی را ھا فارس غير و  ھا فارس مابين آموزشی نابرابری و  افزون روز شکاف ،کشور سطح در آموزشی
 جزوی توان می را مادری زبان به حق فقدان و ،کند می نقض را بشر يک بعنوان کودک يک انسانی حق ،حقی چنين از کودک يک کردن
 .ناميد بشر حقوق نقض از

 

 زبان اجباری تحميل نيز و مادری، زبان  مستقيم بازداشتن بصورت:  ميگيرد انجام شکل بدو ،حقوق نقض اين ،ايران مليتی چند کشور در
 اجتماعی مناسبات و است ايدوئولوژيک ذاتا کشوری ھر در آموزشی سيستم که آنجائی از. رسمی آموزش سيستم ازطريق خودی غير
 بلکه. خنثی نه و است بيطرف نه ،زبان خود ھمانند نيز آموزشی سسيتم ،دھد می انتقال جامعه کليت به آموزشی نظام طريق از را حاکم
 تک آن سياسی ساختار که مليتی چند کشور يک در] 12. [شود می متاثر نيز جامعه سياسی ساختار در حاکم ايدوئولوژيک بار از قويا
 .سازد تبديل فرھنگی و زبانی سلطه به ،آموزشی سيستم بواسطه را سياسی سلطه اين که کند می تالش نيز آن آموزشی سيستم ،است مليتی

 انجام ملت يک سطح در امر اين قتی و. گردد می ناشی ھمينجا از نيز ايران مليتی چند جامعه در ملت يک و زبان يک آيدوئولوژی
 که شود نگريسته ايران ساله صد ادبيات به آن اثبات برای  است کافی. بود نخواھد پرستی نژاد اشاعه جز چيزی آن عملی نتيجه ،ميگيرد
 ،آن عوارض. است بوده شار سر ديگر سوی از آريا نژاد از ستايش و يکسو از فارس غير عليه پرستانه نژاد ايدوئولوژيک بار کامال
 .است بوده کشوری درون مقياس در سوم جھان و اول جھان رابطه يک ايجاد و ،دوم درجه شھروندان به ھا فارس غير تبديل

 می تبعيت قانونمندی چنين از الزاما ،مليتی تک حاکميت سياسی ساختار با مليتی چند جامعه ھر بلکه ،نيست ايران مختص فقط ،پديده اين
 انتقاد مورد را روسيه ی کليسا و روسيه بر حاکم تزاريسم و روسيه مانده عقب نظام که روس بزرگ ادبی منتقد ،بلينسکی ويساريون. کند
 بيداری از او. ھا اوکراينی فرھنگ و ملی مساله:  بود ھمداستان تزاری سياسی ماتده عقب دستگاه ھمان با چيز يک در ،داد می قرار شديد
 خود انتقاد و غيظ تمامی و بود خشمگين بسيار ،اوکراينی زبان به مدرن ادبيات وانتشار  نوزدھم قرن اواخر در ھا اوکراينی بين در ملی
 را بزرگ منتقد يک طرف از پرستی نژاد و دموکراتيسم تناقض اين. کرد می شوشنکو تاراس آن جوان شاعر و اوکراينی زبان متوجه را

 کردن عنوان ھرگونه و  ھستند آن دچار نيز فارس مترقی روشنفکران غالب که است بيماری ھمان اين  کرد؟ جمع باھم توان می چگونه
 طلبی تجزيه بعنوان ،ميدانند بشر حقوق طرفدار خودرا که کسانی ميان در حتی  ،فارس غير ھای مليت طرف از سياسی و فرھنگی حقوق
 .شود می تلقی

 نظير ای مانده عقب ھای خلق که داشت اعتقاد بلينسکی ،بود بومی زبان پايه بر سازی فرھنگ به معتقد که ،آليگره دانته خالف بر 
 زبان و فرھنگ در يعنی بودند، بزرگتر او نظر از که ھائی فرھنگ در و برداشته دست سازی ملت برای از تالش از بايد ھا اوکراينی
 و بود آلوده پرستی نژاد به که بود آلمان سيسم رمانتی از متاثر زيادی حد تا ،خود سياسی فلسفه در بيلينسکی]  13.[شوند حل روسی
 خود دردرون ديگر ھای ملت مستعمراتی سلطه بر که نيز روسيه امپراتوری مليتی چند جامعه] 14.[بود برگرفته تاثيراتی آن از محتمال



 ترين مترقی دامن حتی اين و باشد بدور ھا ملت ديگر بر زبان يک و ملت يک سلطه نژادی عواقب از نميتوانست الزاما ،بود استوار
  .گرفت می نيز را بلينيسکی نظير روشنفکرانی

 

 ھای مليت وجود دھنده نشان ،ايران در خود غلط کاربرد از صرفنظر ،ادعائی  چنين. است ملی فرا زبان فارسی زبان که ميشود گفته -3

 رنگ خود که  ميبرند، نام" ھا قوميت و اقوام"  آميز تحقير عناوين با آنھا از ،شود می گفته سخن آنھا از وقتی که است ايران در ديگری
 و آموزشی رسمی سيستم طريق از آن تحميل  بدليل فارسی زبان بودن فراملی از منظور اگر. دارد را آريائی پرستی نژاد از آشکاری
 زبان فارسی بدليل ادعا اين اگر ولی. ناميد ملی فرا نميتوان را تحميل اسم که گفت بايد ،باشد خود مادری زبان از ديگران کردن محروم
 مرزھای از خارج در عربی و ترکی مثل ھائی زبان با آن  شمول دايره که گفت بايد ،باشد تاجيکستان و افغانستان نظير کشورھائی بودن
 .برخوردارنيستند زمينه اين در حقوق ترين ابتدائی  از ،خود کشور درون در که نيست مقايسه قابل بھيچوجه خود

 و شيروانی خاقانی تا گرفته گنجوی نظامی از ترک شعرای چرا که است اين آن و داد پاسخ مورد اين در مھم مساله بيک است الزم ولی
 بوده قرن چندين طی در مسلط سياسی قدرت که حالی در اند، نوشته يا گفته شعر فارسی زبان به  غيره و تبريزی صائب و ھمام و قطران
 اند؟

 و فرانسه انقالبات از بعد بويژه ،مدرن ھمگانی آموزش که زمانی تا که ديد واقعيت اين در بايد را مساله اين اصلی دليل ،من باعتقاد
 در دائما سياسی حاکميت برخالف. است بوده بوروکراسی ھمواره ،فلسفه و ادبيات و شعر اصلی کننده مصرف ،بود نيامده بوجود آمريکا
 .اند داشته بدست را ديوانی امور اداره که ماند باقی ھا فارس دست در ھمواره ،کشور ساالری ديوان يا بوروکراسی ،ھا ترک تغيير حال

 ،ھنر و فلسفه و ادبيات توليد جھت بھمين و باشد داشته ای توده مصرف توانست نمی ادبيات و فرھنگ ،داری سرمايه پيش ھای دوره در 
 آن کننده توليد و کرد می پيدا بوروکراسی يعنی ،آن کننده مصرف اليه دربين بويژه ،حاکمه طبقات دربين را خود مصرف محل بايد الزاما
 ،داری سرمايه پيش ھای دوره در ھميشه ،روحانيت و بوروکراسی. گرفت می نظر در را بوروکراسی يعنی ،آن مصرفی بازار زبان بايد
 و فلسفه و شعر از ،نگارشی زبان ،يافت می انتقال سينه به سينه که فولکولور اشعار بجز ،بودند نوشتند و خواندن به آشنا ھای اليه تنھا

 ،واقع در و باشد داشته را خود کننده مصرف ،توانست نمی وگرنه ،بود مرتبط کشور بوروکراسی زبان با الزاما ،غيره و نگاری تاريخ
 در ،روسيه در نوزدھم قرن پايانی ھای دھه در ادبيات شکوفائی راز.  بود بوروکراسی وابسته ادبيات و فلسفه و فرھنگ کننده توليد
 ،]15[ باشد کشور آن  روستائی بزرگ جمعيت توانست نمی ،ميداد تشکيل روس زده خرافات دھقان را آن صد در پنج و نود که ای جامعه
 .بود زمان آن در روسيه بزرگ بسيار بوروکراسی  ،ھرچيزی از قبل ،آن کنندگان مصرف بلکه

 بوروکراسی يک با متمرکزی دولت ،فرانسه انقالب از قبل حتی که بود کشوری اولين که است صادق نيز فرانسه درمورد امر ھمين
 بر التين زبان سلطه. بيندازد سايه اروپا ادبيات و زبان  برتمام  بود توانسته ، فرانسه ادبيات ،نيز دليل بھمين و بود آورده بوجود بزرگ
– دولت ساختارسياسی و کليسا بوروکراسی کننده مصرف وسعت بدليل ،مذھب و سياست و اداری زبان و حقوق و فلسفه بر نيز اروپا
 .گرديد می ناشی ،بوروکراسی و فرھنگ توليد رابطه بر حاکم قانونمندی ھمان از ناشی الزاما ،مذھب

 

 ،زبان يک ذات از بتوان آنکه بی باشد، جدا فرھنگ و  بوروکراسی بر حاکم قانونمندی اين از توانست نمی نيز آن گسترش و فارسی زبان
 ،فرانسه زبان و ،گويد نمی سخن التين زبان به کسی امروز. کرد درست ستم اھرم يک آن از و کرد آن برتری باره در ای ويژه استنتاج

 فرانسوی تحقير مورد روزگاری که زبانی ،امروز. است شده رانده حاشيه به ادبيات و فرھنگ توليد در خود تاريخی بزرگ پشتوانه آن با
 بضرب ،خود زبان فارسی  مليت از فراتر در ،امروز ايران در نيز فارسی زبان که گفت بايد نتيجه در.است گرفته آنرا جای ،بود ھا

 امکان و طبيعی  جايگاه الزاما نيز ديگر ھای زبان ،حاکم مليتی تک درساختار تغيير ھرگونه با. دارد مصرفی محل سياسی قدرت چماق
 زبان پايه بر فرھنگ آفرينش مختلف ھای حوزه در خود خالقيت و توان ،نيز ايران در ديگر ھای مليت و کرد خواھند پيدا را خود توسعه
  .برسانند ظھور منصه به  توانست خواھند را خود مادری

 

 زبان درپشت ايران در ملی مساله که اينست آن و کرد اشاره بايد ايران در ملی مسله و مادری زبان رابطه باره در مھمی برواقعيت - 4

 که دھند اشاعه را توھم اين ای عده يک اينکه يا و آورد بوجود را توھم اين ای عده در است ممکن موضوع اين. است شده پنھان فارسی
 مساله تکوينِ  خودِ . شوند نائل خويش زبانی حقوق به ميتوانند خود سياسی حقوق به دستيابی بدون ،ديگری فارس غير مليت ھر يا و ما

 در ببعد شاه رضا کودتای زمان از که زنيم می فرياد ما ھمه. دھد می نشان را زبانی موضوع بر سياسی موضوع تقدم خصلت ،درايران
 با يعنی. گرديدند ممنوع ھا زبان بقيه و ،رسمی ايران در شاه رضاه زمان از فارسی زبان و گرفتند قرار ملی ستم تحت ھا ملت ،ايران



 و بريدند ايران در را فارس غير ھای مليت زبان ،غيره و کوچاندن و تيز سرنيزه از استفاده با ،افشار محمود بگفته و ،سياسی قدرت اھرم
 جايگزين بعنوان نيز اسالمی جمھوری] 16.[شدند خود ملی فرھنگ  و زبان گسترش و مادری زبان به آنان فرزندان تحصيل مانع

 حقوق به دستيابی برای. است داده ادامه را شاه رضا شده طی راه ھمان ،تر خشن ای شيوه به ،گذشته سال سی اين در ،سلطنت حکومتیِ 
 الزم اقتدار و مالی بودجه و  تصويری و صوتی و نگارشی رسانه داشتن و مادری زبان به آموزش برنده پيش سياسی پشتوانه ،زبانی
 بوجود تبريز دانشگاه اگر ،کنند تحصيل ترکی زبان به توانستند آذربايجانی کودکان ،آذربايجان در ملی حکومت سال يک در اگر. است
 حمله با دقيقا و بود آن پشتوانه آذربايجان در ملی حکومت سياسی قدرت که بود دليل باين ،شدند منتشر ترکی زبان به مطبوعات اگر ،آمد

 .گرديد اعالم ممنوع تيز، سرنيزه بضرب نيز مادری زبان به آموزش حق ،آذربايجان به شاھنشاھی ارتش

 قدرت زبان که توانستند بعد و کردند اشغال را کشورھائی ،تفنگ و توپ و شمشير بضرب اول ،نيز مستعمراتی ھای قدرت تمام
 نبوده جدا سياسی قدرت از ھرگز زبانی ھيچ بودو زبان تحميل امکان کننده تضمين ،سياسی قدرت زيرا.کنند تحميل آنھا بر را مستعمراتی

 .است سياسی اساسا نيز  ايران در مادری زبان مساله جوھر و است

  توان می اسالمی جمھوری چھارچوب در که کند می فکر يا و ،جداست سياست از و است فرھنگی مساله يک زبان انديشد می که کسی
 حکومت اطالعاتی ھای دستگاه و دم تبليغاتی خط در ھم شايد و ،عوامفريب يا و است عوام يا ،رسيد خود فرھنگی و زبانی حقوق به

 مليت و  آذربايجانی  فرھنگی فعالين که حکومتی ،نميکند تحمل را محدود تيراژ در زبانه دو جنگ چند وجود حتی که حکومتی .اسالمی
 امکان ما برای ،کند می کشور از  بخارج گريز به مجبور  يا و انداخته زندان به يا و ،رسانده بقتل مختلف ھای شيوه به ديگررا ھای

 زبان به تحصيلی مدارس به کودکان مدرسه راه! باطل خيال زھی  کرد؟ خواھد فراھم را" سازی فرھنگ"  و مادری زبان به آموزش
 ! گذرد می زبانی تک و مليتی تک حکومتیِ  ساختار شدن شکسته و اسالمی جمھوری جسد روی از ،خود مادری

 .)2010 فوريه 12 با برابر(1388 ماه بھمن 23. زاده سلطان ھدايت
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 در که کرد تولستوی نصيب روسی روبل ھزار 20 حدود مبلغی  ،نوزدھم قرن دوم نيمه در تولستوی لئو صلح و جنگ رمان انتشار اولين    [15]
 ،آورد می بدست ھم کوچکی پول اگر روس دھقان و نبود ادبياتی چنين کننده مصرف ،روس بيسواد دھقان  که است روشن. بود ھنگفتی مبلغ آنزمان
 .ادبيات و فرھنگ تا کرد می زيارت خرج آنرا

 و تيز نيزه سر بکاربردن از ،کرد اشاره افشار محمود نظير روشنفکرانی  توسط آنزمان در پشنھادی ھای حل راه به توان می اينجا در   [16]
 برای دولت  مالی ھای کمک کنار در ،رودخانه و دھات و ھا کوه و ھا شھر نام کردن عوض و مختلف نقاط به فارس غير ھای مليت مردم کوچاندن

 شده گرفته بکار امروز تا نيز عمل در و ھستند سياسی اقدامات ھمگی که ميکردند طرفداری غيره و فارسی زبان به ارزان مطبوعات انداختن راه
 سوز آچيق به شود رجوع..است
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