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  ھدايت سلطانزاده

  رسمی زبان رسمی و زبان ھای غير :زبان بمثابه کانون قدرت

نخست در اسطوره . روبروھستيم در آفرينش انسان ما با دو اسطوره مربوط به شناخت و پديده زبان  ،در اساطير يونانی و عبری
بنا به .  1نا توسط پرومته بيان می شودآت فالطون، از زبان پيتاگوراس در ربودن آتش بھمراه خرد از ھپاستوس وسمپوزيوم ا
در برابر انسان  .، پرومته دستيار زئوس در آفرينش است و ميبيند که به جانوران نيروئی بيشتر از انسان داده شده است اسطوره

پس او . و ھراس است و در تاريکی شب، لرز لرزان و تلوتلوخوران گام برميدارد دائما در ترسجانوران ھيچ نيروئی ندارد و
 نيز عنصر شناختحامل ھمزمان به  آتشدر نتيجه،  .راه چاره اين ناتوانی انسان را در ربودن آتش و خرد استفاده از آن می داند

معرفت انسان را تھديدی بر  ،در اين اسطوره خدای خدايان لیو .عنصر قدرت و توانائی است متضمن و شناخت، تبديل می گردد
اين اسطوره بطور ضمنی اين ايده را مطرح می کند که آگاھی .ندحريم ممنوعه خود می داتنھا  قدرت راقدرت خود دانسته و 

 ه انسانآغاز سلط با ،به خرد و آتش انساندستيابی  آغاز ليکن .انسان در جامعه می تواند برای صاحبان قدرت منشاء خطر باشد
يکی از کانون ھای بزرگ ھمواره معرفت انسان،  ،ازاينرو. می گرددخود به خدای جھان تبديل و انسان ، است ھمراهعت طبي بر

عليه بشر گيری انواع تھديدھا و بکار نعره ھای تھديد آميز خدايان در تمامی مذاھب.است ھا با ھمديگربوده جدال در روابط انسان
درواقع بازتابی مجرد از ھمان روابط قدرت در ھر جامعه  ،درست کردن جھنم برای زنده سوز کردن اوو در صورت نافرمانی 

   .ايست

و آنرا تھديدی  انسان نگران است خدای عبری نيز از قدرت. تاحدی از اسطوره يونانيان متفاوت استدر آفرينش عبری  اسطوره
خدای عبری جايگاه قدرت را در چيزی  ،بر خالف خدای يونانيان .آنرا بی اثر سازد بر قدرت خود دانسته و سعی می کند

است که از طريق زبان  .حقظ و پيشرفت نداردو  ھيچ معرفتی امکان تجلی ،نبدون زبا! زبان: بزرگتر از آتش قرار می دھد
که اسطوره برج بابل شکل ود بدينسان ب. ھمديگر در ارتباط قرار می گيرند و خدای تنھا آنرا خطری عليه خود می داند انسانھا با
خدا از تسلط انسان بر آتش  ،در اين اسطوره عبری.بود" دروازه خدا"برجی که فرزندان نوح می ساختند و بمعنی  ،ميگيرد
بلکه قدرت انسان را او در بکار گيری زبان می . دست و نه از ابزاری که بشر برای ساختن اين برج خدا بکار می گيرنگران ني

  :بيند

اکنون ھيچ چيزی آنان را از رسيدن به ھدفی که ...آنھا يک مردمند و بيک زبان باھم سخن می گويند! ھان: خداوند گفت و" 
پس خداوند ھمه آنان  .بگذار ما اکنون فرود آئيم و زبان آنان را مشوش سازيم تا کالم ھمديگر را نفھمند .دارند باز نخواھد داشت

زبان تمام  ،زيرا که خداوند ،پس نام آن شھر بابل ناميده شد .آنان از ساختن شھر باز ايستادندتمام جھان پراکنده ساخت و دررا 
  2".خداوند ھمه آنان را در تمام جھان پراکنده ساخت ،و از آن شھرجھان را مشوش ساخته بود 

نسل آدمی در نقاط مختلف جھان  که با پراکنده شدن ،عبری فاقد دانش زبان شناسی بود، زيرا که تنوع زبانی شگفت اينکه خدای
  .نيرومند تر می سا ختو او را ھرچه بيشتر  خود بر توانائی انسان می افزود، می آمد بوجود

با پراکنده ساختن فرزندان آدم  .انجيل، خداوند آدم را آفريد و اورا عھده دار ناميدن گياھان و جانوران آفرينش کرد بنا به روايت
ھزاران آدم ديگر را آفريده است که بجای ناميدن نام گياھان و جانوران باغ  ،خداوند بجای يک آدم در اکناف جھان، در واقع

در  3 .و ياد گرفته و از دايره کوچک موجودات باغ عدن فرا تر می رفتندھان را ناميده جنام ھمه گياھان و جانوران بايد  ،عدن
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 ،گوناگون ناميدن ھر آنچيزی که در جھان است با ھزاران زبانبا  کنترل آفرينش از دست خدا خارج می شود و گوئیاينجا در 
دايره تصور او در ھنگام آفرينش و جھان محدود باغ عدن بيرون ی آن چنان متنوعی را خلق می کند که از ، فرھنگ ھاانسان

خداوند  که د و انسان قدرتی بيشتر ازخدائی را بنمايش می گذاردھزاران جھان نو شکل می گير ،است و در برابر يک جھان
ھيچ کسی به زبان  در اين جھان فراخی که نام ھر آنچيزی در آن به زبان ديگری ناميده می شود، .قصد ازبين بردن آنرا داشت

گويند و ھمه زبان ر سخن می به زبانی برای ارتباط با ھمديگ الزاما ھمه انسان ھا. شاخص و مھمتر از ديگری سخن نمی گويد
صفت و  و از اسم و فعلدر جھان  ھمه زبان ھاچرا که بنياد  ،آنھا مثل ھم استھمه که بنياد  دارندزبانی مثل ھمی  ساختمان ،ھا

ساختمان عمومی  ،اين. شريکند یباھم در اين ساختمان بنيادی گرامرتمام زبان ھا  ،که ستغيره تشکيل يافته ا. ..و قيد و ضمير
 ،يده ھای ذھنی آنانرفآدر ناميدن جانوران و گياھان و سپس در و  حيطه لغاتدر تفاوت آنان تنھا. ھمه زبان ھا در جھان است

ارتباطی  فی نفسه ،و اين تنوع لغات زبان تنھا وسيله حفظ و انتقال آنھا را بر عھده دارد ،که غيره استعلم  چون فلسفه و ھنر و
در جھان وجود ندارد و ھيچ زبانی نيست که از ديگر نيز خالصیاضافه بر آن، ھيچ زبان  .تمان عمومی زبان ھا نداردبه اين ساخ

تنھا جنبه  ،زبان ھا از طرف زبان شناسانولی نبايد فراموش کرد که برابر شماری ھمه  !بان ھا لغاتی را وام نگرفته باشدز
ی ديگر اشغال می کند و يا تکنيکی زبان را مورد تاکيد خود قرار می دھد و نه جايگاھی که يک زبان در رابطه با زبان ھا

  .ارزشی که بيک زبان داده ميشودبارِ 

: شته استبر نکته ای مھمتر از اسطوره آتش و پرومته انگشت گذاناخواسته  ،بر خالف خدای يونانی ،خدای عبری، با اينھمه
 تضاد ھا وتعارضات در درون زبان است که.است و کانون اشکال متفاوت مبارزات سياسی و اجتماعی زبان کانون قدرت

 در وجه انتزاعی خود ،اين کانون قدرت .کد گذاری شده و در سطح جامعه بکار گرفته می شودی و نژادی مل ،جنسی ،طبقاتی
وجه ساده زبان است که فقط  اين. د با ھمديگر در يک رابطه متقابل اجتماعی قرار بگيرندوسيله ايست برای اينکه انسان ھا بتوانن

جنسی و نژادی کد گذاری  ،ولی از طريق ھمين نقش اجتماعی زبان است که ارزش ھای طبقاتی .در وھله نخست بنظر می آيد
و خدای عبری فقط  .بصورت ارزش ھای سنتی به نسل ھای آينده منتقل ميشود سپس وشده و در سطح جامعه تثبيت می شود 

   .را مشاھده کند يده ترين پديده اجتماعیچپياين  از بخش ساده ایتوانسته بود 

به ظرف بيان تمام مناسبات  نه تنھا ،زبان بمحض اينکه ازحوزه تصورانتزاعی خود به متن واقعی اجتماعی انتقال داده می شود
مناسبات بازتوليد ھمان فعالی درنقش  نيروی مادی و يک نيروی ايدوئولوژيک، يک بعنوانيده اجتماعی تبديل می گردد، بلکه پيچ

 زتوليد مداوم روابط قدرت در ھرو بامسلط  سازماندھی روابط ،يکی ازوظايف اساسی زبان .اجتماعی را برعھده می گيرد
و کد گذاری دائمی و  در زبان تثبيت شدهکد ھای ارزشی  بدون استفاده از ،عهقدرتی در جام ھيچ رابطه.جامعه مشخصی است 

که  ،اجتماعی و سياسی است ،فورماسيون اقتصادیزبان يک فورماسيون مجازی بموازات  زيرا. امکان پذير نيست، مجدد در آن
زيرا نقش ارتباط اجتماعی زبان، تنھا  .ازبين رفته را از دست می دھد کدھای ارزشی ،تر از خود مناسبات اجتماعیحتی دير

زبان ارزش سمبوليکی را نيز سازمان می دھد که  ،بموازات اين اين نقش ارتباط اجتماعی .نقش قابل مشاھده آنرا تشکيل می دھد
درت و يا يک ق ،جنسیتمايز  ،يک قدرت نژادی ،اين قدرت واقعی می تواند يک قدرت طبقاتی .قدرت واقعی را نمايندگی می کند

اين مساله 4 .نھفته است ،به آن می دھندماعی تاجھای گروه باشد که در ارزش سمبوليکی که  و يا بطور ھمزمان ھمه آنھا ملی
در اينجا، . ارزش ھای سمبوليک متفاوتی داده شود ،زمانی برجسته تر خواھد بود که بيک زبان در رابطه با زبان ھای ديگر

الگوی . دننابرابر تبديل می شو سمبوليکھای بيک ارزش  خود ی خود را از دست داده وزبان ھا ديگر خصلت برابری تکنيک
. در واقع بر تسلط سمبوليک آن و به تبع آن بر تسلط سمبوليک گويندگان آن زبان استوار است ،ارزش سمبوليک يک زبان

و حتی بلکه ايدوئولوژی مربوط به ھويت و قدرت نابرابر  ،فقط در باره خود زبان نيست ،ايدوئولوژی مربوط به زبان ،بنابراين
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و ھمانگونه که ريموند ويليامز خاطر نشان می  .برتر شماری نژادی يک گروه اجتماعی نسبت به ديگری را نمايندگی می کند
  5." ی تعريف وضعيت انسان ھا در جھان استنبمع ،بطور صريح و يا بطور ضمنی ،تعريف زبان" ،سازد

از  بر استفاده ،قانون و شيوه حل مناقشات ،ملت، نظام آموزشی -نظير دولت ،بلکه نھادھای اجتماعی ،ا اشکال مختلف زباننه تنھ
ارزش سمبوليک  ،حتی در درون يک گروه اجتماعی که به زبان واحدی سخن می گويند .استوار است يک شدهايدوئولوژزبان 

 دادهارزش ھای سمبوليک متفاوتی  ،و طبقات اجتماعی متکلمين اين لھجه ھا و به گروه ھا لھجه ھای مختلف برابر ھم نيست
 ،که در زبان کد گذاری شده و به حافظه ما انتقال يافته استايکدھای ارزشی  ما بواسطه ،وقتی کسی سخن می گويد.ميشود 

 پائين تر اجتماعی رده بندی می کنيم و بالفاصله يک داوری ارزشی درمورد آن فرد بعمل می آوريم و او را درمقوله باالتر و يا
در اين ارزش  .االتر و يا پائين تر را می دھيمھمان ارزش ب ،گروه و يا طبقه اجتماعی ايکه وی بدان تعلق دارد بھمان ترتيب به

  .زبان نحبگان جامعه ارزشی باالتر و شکل زبان استاندارد پيدا می کند گذاری سمبوليک است که

تنھا يکی از آنھا به زبان  ،نینياانگليسی و فرانسه و اسپالھجه ھای گوناگون ازميان  ،ملت در اروپا -دولت در دوره شکل گيری
فقط اقليت کوچکی به  ،حال آنکه در ھمان زمان ،و آن زبان يا گويش نخبگان حاکم در مرکز بود ،استاندارد برسميت شناخته شد

استاندارد شدن زبان اين  .سحن می گفتند ،رسمی تبديل شد يا ھر زبانی که به زبان سهنوع از انگليسی و يا فران نآن گويش و يا آ
  .سميت می دادقع ھژمونی و قدرت سياسی آنان را ردر وا ،نخبگان

تا حد تبعيض عليه ھمه لھجه ھائی که با لھجه  ،ايدوئولوژی زبان استاندارد) در آمريکا(روزينا ليپی گرين می نويسد که 
بويژه لھجه ھائی که با اقليت ھای نژادی و اتنيک و اقليت ھای فرھنگی مرتبط است و  ،گسترش دارد ،فاصله دارنداندارد تاس

که  است يک زبان گفتاریبر پايه زبان  و ھمگون سازی سرکوب ھرگونه تنوع زبانی و ارتقاء ،ھدف نھائی اين ايدوئولوژی
   6. رسميت داده شده است  ی والگو بردار بصورت انتزاعی ازروی آن ،زبان نوشتاری

 نيازمند يک دستکاری ،برای اينکه يک زبانی بتواند يک ارزش سمبوليک برتری نسبت بيک زبان و يا زبان ھای ديگر پيدا کند
. در خود وارونه سازی ارزش سمبوليک انجام می گيرد ،دستکاری ايدوئولوژيک اين .و وارونه سازی ايدوئولوژيک است

يعنی  ،ن و فرھنگ خود را بطور دلبخواھیبابايد از يکسو، ز ،معينی سخن می گويد نگروه اجتماعی که به زبا ينمعنی که يکبد
و از سوی ديگر، زبان ھای ديگر را با ارزش  ،زبانی باالتر شمرده ،ازطريق رسميت دادن زبان خود با استفاده از قدرت سياسی

 .انجام می گيرد قدرت سياسیاين فراآيند ھمواره از مجرای . غير رسمی و يا حتی ممنوع اعالم کند ،گذاری سمبوليک پائين تر
رابطه قدرت و تسلط يک گروه اجتماعی و زير سلطه قراردادن ديگر  ،وژيک در باره زبانمان ايدووئرو در پشت ھر گفتازاين

اقع بحث قدرت است که پوشش مباحثه زبان را پيدا کرده ت و بحث زبان قبل از ھر چيزی در وگروه ھای اجتماعی نھفته اس
اين  ،داردوقتی اين مباحثه در باره يک جامعه چند مليتی و چند زبانی انجام می گيرد که در آن فقط يک زبان رسميت . است

 رسميت نشناختنو ب ،متکلمين به آن) قومی يا ملی و ھر نامی که به آن دھيم(  گروه اجتماعی بمعنی برسميت شناختن ھويت
  . و نفی آنھاست نھويت و فرھنگ و زبان گروه ھای اجتماعی ديگر و تالش برای بر اندازی آنا

گروه ھای انسانی قرار  ،در پشت ھر فرھنگ و زبانی زبان ھا پديده ھای معلق در ھوا نيستند و وھنگ ھا که فربا توجه باين
   7.ھمان واحد ھای اتنيک ھستند ،در يک جامعه چند زبانی اين گروه ھای انسانی ،دارند

شيرين ترين زبان جھان است که دنيای احساسی او بواسطه آن کاملترين شکل تجلی  ،زبان مادری ھر انسانی برای گوينده آن
 ،ميخواھد قرار دھدو آنرا در سطح يک جامعه چند زبانه " فارسی شکر است "ولی وقتی گفته می شود که . خود را پيدا می کند

زيرا اين . ی است برای او شيرين تر از ھر زبان زبان مادری ھر فارسی زبان است و بنابراين ،زبان فارسیکه منظور آن نيست 

                                                            
5 Raymond Williams: Marxism and Literature .P.320‐21.Qoated in: Kathryn A.Woolard and Bambi . Schiefferin: 

Language Ideology.Annual Review of Anthropology,Vol.23(1004) pp.55‐82  

6 Rosina Lippi‐Green: English with an Accent: Language , Ideology and Discrimination in the United states. 2nd 

Edition. Rouldge .New York. 2012 .Chapters 2,3.  

7 Fredrik Barth: Ethnic Groups and Boundaries. 

http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic228815.files/Week_2/Barth%20Introduction%20Ethnic%20Groups%

20and%20Boundaries%20.pdf 



4 

 

درمقايسه با  يک ارزش گذاری سمبوليک در مورد زبان فارسیبلکه  .ن ديگری نيز می تواند صادق باشدحکم در مورد ھر زبا
ارزش اجتماعی  ،آن نھفته در. و به آن ارزش سمبوليک باالتری را می دھد ج در کشور بعمل می آوردديگر زبان ھای راي

اين ايده و ارزش سمبوليک  ،در قطب مقابل شکر بودن زبان فارسی .به گروه اجتماعی متکلم به آن قائل ميشود ی است کهباالتر
اين ارزش . و بنابراين بايد حذف شوند ،ا زبان فازسی را ندارندرا در جامعه تزريق می کند که زبان ھای ديگر ارزش برابر ب

که روش سياسی حکومت ھا در ايران و اجتماعی سنگينی را حمل می کند  بار ايدوئولوژيک و عواقب سياسی ،گذاری سمبوليک
 ،با رسميت يافتن آن نخست اينکه .و نحوه نگرش نويسندگان نسبت به زبان ھای ديگر شاھد آنستدر ھشتاد و چند سال گذشته 

 ،دولت ساختار سياسی .قرار می گيرنددر برابر ديگر زبان ھا بالفاصله در موقعيت ممتازی  ،نخبگان متکلمين به زبان فارسی
از دستگاه اجرائی گرفته تا قانونگذاری و قضائی و سازمان اداری و ارتش و سيستم آموزش و پرورش بايد به زبان رسميت 

بنابراين نقش جدی در مديريت کشور نيز نمی توانند . زبان سخن نمی گويندآن  روشن است که ھمه مردم به .يافته فارسی باشد
 .ذب شدن در قدرت سياسی حاکم را خواھند داشتجو فقط اقليت کوچکی از نحبگان متکلمين به ديگر زبان ھا امکان  داشته باشند

ی ممنوع شدن زبان ريق رسميت يافتن يک زبان و غير رسمی شدن و يا حتمی توان مشاھده کرد که معادله قدرت از ط هدر نتيج
در پشت رسمی شدن و رسمی نشدن زبان ھا و يا لھجه  ،ازاينرو. اين تنھا بخشی از واقعيت است .دگرگون می شود ،ھای ديگر

بدرجه ای پائين تر، از نخبگان و نيز  ،قدرت سياسی ايستاده است که از نحبگان گروه اجتماعی خود ،ھای متفاوت حتی يک زبان
  .تغذيه می کندجذب شده در سيستم  جذب شده ديگر گروه ھای اجتماعی

 ،ت بوروکراتيک با يک جمعيت چند زبانه مواجه می گرددلم -ودولت ،بيک ھويت ملی متصل می شود ،وقتی ناسيوناليسم زبانی
به گفته 8 .درگيری ھا و تضاد ھای اجتماعی را باز می کند شروع به نشان دادن گرايش تک زبانی می کند و عرصه تازه ای از

موقعيت  ،بلکه مساله قدرت ،نه مساله ارتباط انسان ھا با ھمديگر ،در کانون مرکزی ناسيوناليسم زبانی ،اريک ھابس بام
   9.اشدسياست و ايدوئولوژی نھفته است و بنابراين زبان می تواند نماد قدرت و موقعيت گروه حاکم ب ،اجتماعی

براين ايده استوار است که گروه زير  ،ديو پيشگام آنستکه پير بورالگوی ارزش سمبوليک برتر يک زبان يا شقی از يک زبان 
ارزش  ،مسلط ارزش برتر و به زبان ھای زير سلطه در اين وارونه سازی ايدوئولوژيک که به زبان ،سلطه سمبوليک آن زبان
به زبان  ،متکلم به زبان ھای زير سلطه اين بدان معنی است که گروه ھای اجتماعی .کندھمدستی  ،پائين تری داده می شود

ارزش سمبوليک برتری قائل شده و به زبان خود ارزشی کمتری دھند که چيزی جز معرفی وارونه زبان  ،استاندارد و رسمی
 سازی رام" که ماکس وبر از آن بعنوان  اين ھمان فرآيندی است. زير سلطه از سوی ديگر نيست و زبان ھای ازيکسو مسلط

يعنی  ،زيرا ھژمونی ھم متضمن سلطه است و ھم تالش برای ادغام کل جامعه در ايدوئولوژی خود .نام می برد" ايدوئولوژيک
رضايت و يا پذيرش  ،و از طريق آنان بلکه با ايجاد اتحاد با نخبگان گروه ھای زير سلطه ،گروه مسلط فقط اعمال قدرت نمی کند

می توان گفت که بسط تئوری  ،ارزش گذاری سمبوليک در زبان و فرھنگ ايده .آوردمى گروه ھای زير سلطه را بدست 
 ،است حاکم در يک جامعه و بدرجه معينی بسط نظر مارکس در مورد ايدئولوژی ،ھژمونی آنتونيو گرامشی در حوزه فرھنگ

سرشت  ،از نظر بورديو .بطور مشخص در مارکس و گرامشی مورد تحليل قرارگرفته بود ولی با ورود به حوزه ھائی که کمتر
ممکن است که در جوامع  .موجود است کمک به بازتوليد مناسبات حاکمِ  ،خودکامانه مشروعيت دادن به زبان و فرھنگ مسلط

کم بھا دادن به زبان ھای زير سلطه  ليبرال دموکراتيک، ارزش يابی از يک زبان که بر معرفی ارزش باالتر زبان مسلط و
در افکار عمومی به آسانی پذيرفته شود ولی تبعيض اتنيکی عليه آنان را  ،استوار است و تبعيض در مورد زبان بوجود می آورد

  .ن آن نھفته است بطور ضمنی در دروتبعيضی که  ،نپذيرند

زيرا که قدرت  .ن قدرت کمتر قابل مشاھده است کشف کنيمما با يد بتوانيم محل ھائی را که در آ" بورديو می نويسد که 
ير است و يا حتی  پذ امکان ،آن قدرت پنھانی است که فقط با ھمدستی آنھائی که نميدانند در معرض آن قرارگرفته اند ،سمبوليک
   10".آن قدرت سمبوليک عليه خود را اعمال می کنند ،خود آنان

                                                            
8 Monica Heller : language choice, Social Institutions and Symbolic Domination.Quoted in: 

Adrian Blackledge : Monolingual Ideologies in Multilingual States : Hegemony and Justice in Western Liberal 

Democracies.University of Birmingham.  

9E.J.Hobsbawm: Nations and Nationalism Since 1780.Cambridge University Press.1990. 

10 Pierre Bourdieu: Language and Symbolic Power. Uk.Polity Press.1997.P.164 
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ليکن از طريق عامليت  ،ايدوئولوژيکی را در مورد زبان ھای زير سلطه ايفاء می کنداگرچه قدرت سمبوليک نقش رام کننده 
فضای الزم را  ،قدرت مشھود يا ھمان دولت سياسی است که برای قدرت پنھان يا عامل ايدوئولوژی در مورد زبان و فرھنگ

موزشی وفرھنگستان ساخته ميشود و برای زبانی رسانه و نظام آاز طريق عامليت قدرت سياسی است که . فراھم می سازد
و فرھنگ ازطريق زبان نگارشی به نسل ھای  انديشه .از رشد زبان ھای زير سلطه ممانعت بعمل می آيد ،بضرب قھر و سرنيزه

مصرف  ،توليدات فکری ھمانند توليدات مادی چرا که. ديگر انتقال می يابد و متفکرين و روشنفکران خود را پرورش می دھد
اين در  .امکان رشد و انکشاف را نخواھد داشت ،حود را بايد داشته باشد و بدون امکان تغذيه آن از بدنه اجتماعی خود کنندگان

قدرت سياسی حامی خود را  ،رسانه ھا و فرھنگستان و به تبع آن ،امکان آموزش رسمی ،ھنگامی ميسر است که يک زبانی
زبان انگليسی تنھا با تکيه بر . دون تکيه بر قدرت سياسی خود فرو ميريزدب ،ھژمونی يک زبان ،ھمين دليلبه  .داشته باشد

آذر  21در . پشتوانه آن بود ،بلکه قدرت سياسی و نظامی انگليس ،از ايرلند بيرون راند را ارزش سمبوليک نبود که زبان گائلی

توسط ارتش شاھنشاھی و  ،آذربايجانی بودزبان ترکی به که  و روزنامه ھا در تبريز درسیھای کتاب سوزان کتاب  ،1325
اگرچه فرھنگ و زبان را با قھر حکومتی  .ی کيه بر ارزش سمبوليک زبان فارسعناصر تحت فرمان آن انجام گرفت و نه با ت

نميتوان برابر شمرد، ليکن رسمی شدن و يا ممنوعيت يک زبان، فرآيندی است که به موضوع زبان خصلت سياسی می دھد و 
قبل از اينکه يک موضوع ارتباط رسمی و غير ، مساله زبان رسمیبھمين دليل. ھر چيزی به مقوله قدرت مربوط است قبل از

 !، يک مساله سياسی است که در پشت آن نھاد قدرت دولت ايستاده استباشدبين انسان ھا 
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