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 سوی توسعهزبان راهی نرم به

 خاطری نلغزد تا ترسم لیک      مـــــــری        از من گفتمی را این شرح

 گریز واپس سپر تو نداری گر              تـــیز پوالدست تیــــغ چون هانکته  

   حیـا نبود را تیغ بریدن کز              مـیا اسپر بـــی المــاس ایـــن پیش      

           «موالنا»          

 مقدمه
ا و بایده» سمت به ما بیشتر ناخودآگاه ذهن کنیم،که از توسعه صحبت میهنگامی

 ملی هایهسرمای تنها باید یافتن توسعه برای گویا. شودمی معطوف «اقتصادی نبایدهای
 هایوگاهنیر اندازیراه مخابرات، تأسیس راه، ساختن مانند هاییو زیرساخت پیش برد به را

 گذاریسرمایه به باید حالت، کشور بهترین ایجاد کرد. همچنین در ها رااین نظایر و برق
 رشد هک است اقتصاد این کالم یک در. شود معطوف مدرن علوم گسترش و دانشگاه روی

 و است ساخته ترقوی اقتصادی از لحاظ را متوسط شده، طبقه سرمایه انبوه باعث آن
 . سازدمی یافتهتوسعه کشوری خودخودبه طبقه، این پرپول هایجیب

 مایمع» اول اصل برد:اما دو اصل وجود دارد که این ایده توسعه آفرین را زیر سؤال می
 هم اب و نیستند کارآفرین که مردمی برای پولی دسترسی دهدمی نشان که «خست

 قرف شیوهبه این  اندوزیمال و آورد نخواهد وجود به را ایسرمایه رشد ندارند، مشارکتی
 سرمایه رشد مسائل نام دارد که در «ترکیب خطای» دوم اصل. جمعی را به همراه دارد

 راین،است. بناب گرفته را ایران ملت گریبان هاسال که امریست خطا این زنند؛می مثال
 یک جنس از توسعه که کرده توجه به این نکته کسی کمتر هاسال این طی در متأسفانه

(.13۳6 رنانی،) است هااندیشه درون در هم آن و نرم تحول
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 واهیمخ نگاهی «زبان» یعنی نرم توسعه به مربوط هایبحث از یکی به ما مقاله این در
دگاه که این دی با زبان بنابراین،. «کالم مثابهبه و گووگفت جنس از ایتوسعه» داشت؛

 بانز تعریف به ابتدا. است مقاله حاضر کلیدی مفاهیم از یکی در توسعه اهمیت دارد،
عنی ی توسعه، اصلی هایزیرساخت با زبان رابطه تبیین در سعی سپس و پردازیممی

 . داریم اجتماع، و فرهنگ

 .است توسعه سمت به روزمره کالم و زبان از برداشتن گامی مقاله کنونی هدف
. داریم( گینایافت یا) یافتگیتوسعه فضای با زبانی را فضای این چنین قصد تجزیههم

 . روشن سازیم نو، رابطه این تحلیل برای چراغی نخست گام در امید است

  توسعه ابعاد و مفهوم
 توسعه. مپردازیمی توسعه از تعریفی به ابتدا شویم، مقاله این مباحث وارد اینکه از قبل

 دارد همراه به خود با را ملت یک «رضایت» و «رفاه» است که عوامل از ایمجموعه
( رضایت) شادکامی هم و( رفاه) ثروت هم که سعادت با زندگی دیگر عبارت به ،همان()

 ستیبهزی کفه یک است، در «بهزیستی» ترازوی توسعه مثال، عنوان به. دارد همراه به
 هم زا سطحی چه در باید هاکفه این اما. دارد قرار ذهنی بهزیستی دیگر کفه در و عینی
هایی مینهپردازیم، زمی های فرهنگی توسعهزمینه پاسخ به این سؤال به برای گیرند؟ قرار

 زمینه الزامی دو هر بررسی. اکنون در اختیار ما قرار دارد که وجود داشته است و یا هم
. اشدب بخش دو هر نابودی معنای به دیگری از غفلت و یکی به پرداختن شاید و است
 نیروی غنی ذخایر از که کشوری است؛ ن رضایتبدو ثروت از خوبی مثال امروز ایران

 سطح رخاط به اما است، مندبهره اقتصادی و سیاسی تاریخی، فرهنگی، نیروی انسانی،
 . بردمی رنج نارضایتی از عدالتیبی و اعتمادیبی خشونت، باالی

 روزهر و از میان برده است هم را رفاه نارضایتی، این که است این توجهجالب نکته
 ت،اس همراه «رفاه» با اگرچه توسعه، بنابراین،. سازدمی و خوشی دور سعادت از را جامعه

ثروت  ی،ادارد. پیامد چنین جامعهسالم نگه می را جامعه و کندنیز می «رضایت» اما تولید
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 از خوردبر بدون و تنش کمترین با که اینجاست. آوردارمغان می به خشنودی بیشتر و
 و وکارکسب معاشرت، معامله، هم با سریع و راحت خیلی یعنی کنیم،یم عبور هم کنار

 نیازی دیگر(. 13۳6 رنانی،) کنیممی بازیسیاست و سازیممی خانه کنیم،می ازدواج
 دزدگیرها نتریپیشرفته از و بکشیم حصار دیوارها روی بر و دیوار هایمانخانه برای نیست

 هایماناتوبان ورد کنیم، بنا بتونی سکوهای روهاپیاده در نیست نیازی دیگر. کنیم استفاده
 از زندگی هوممف زیرا باشیم، میلیونی چند قبر فکر به جوانی از و بکشیم بتونی دیوار را

 مرگ، سمت به زندگی شتاب کردن کند مال و و جان حفظ ماندن، زنده برای سعی
 . کندپیدا می جریان رضایت و سوی رفاهبه

 اراید ملتی یا کشور هر کرد؟ مشاهده کجا در باید را( توسعه) «بهزیستی» ابعاد این
 المللیینب سطح تا فردی سطح از زندگی را مختلف است که ابعاد اصلی رکن یا بعد پنج
 و ادیاقتص اجتماعی، فرهنگی، شناختی،روان بعد از: اندعبارت ارکان گیرد. اینبرمی در

 ند،ک ایجاد ذهنی و عینی بهزیستی شکلی، به ارکان این از هرکدام اگر حال. سیاسی
 و ادیاقتص اجتماعی، فرهنگی، شناختی،روان ابعاد معنا بدین. است پدید آمده توسعه

 فردی ثالً،م. شودگر میتوسعه کند ومی کمک ثروت و سرمایه شادی، انباشت به سیاسی
 سیرم در که فرهنگی و جامعه یا است، یافتهتوسعه فردی رفاه دارد، هم و رضایت هم که

 صادیاقت و است. سیاست یافتهتوسعه ایجامعه داردبرمی گام مردم رفاه و شادی تولید
 یافتهتوسعهای جامعه ،بردمی باال را مردم رضایت و کندمی اقتصادی سرمایه ایجاد هم که

 ابلیتق عنوان هیچ به کند،می فکر سرمایه رشد به تنها که اقتصادی بنابراین،. است
ت و گرفته اس انجام ذهنی بهزیستی هایزیرساخت بدون رشد این که چرا ندارد، توسعه

بنابراین توسعه، قرار گرفتن در مسیر بهزیستی . انجامید خواهد خشونت و رانت ایجاد به
پردازیم تا اکنون به یکی از ابعاد فرهنگی و اجتماعی یعنی زبان می عینی و ذهنی است.

 تر سازیم.ارتباط آن را با توسعه روشن
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  زبان مفهوم
 چهآن. داراست هم را هاآن غرایز از بسیاری است، جانوران خانواده از کهاین حکمبه انسان

 روزاینا. است «زبان»از آن برخوردار نیستند  حیوانات دیگر و است بشر ذات منحصر به
 یواناتح از جداسازی آدمی زبان، کارکرد اولین بنابراین. نامندمی «ناطق حیوان» انسان را

 ندک استفاده اجتماعی از زبان موجود یک عنوان به تواندمی انسان این، بر عالوه. است
 هرابط ایجاد» و «همنوعان با ارتباط برقراری» که انسان نیازهای ترینمهم از یکی و

 همنوعان با ارتباط زبان، ایجاد دوم کارکرد بنابراین،. مرتفع گردد است «تفاهم و تفهیم
 یاد «زبان ساندویچ» آن با نام از که است افراد گرسنگی رفع آخر، و سوم کارکرد .است
شود، البته در این مقاله با آن کاری نداریم و بیشتر به کارکرد دوم زبان یعنی برقراری می

  پردازیم.ارتباط می

 ؛تاست اس شده نمایان نیز ادبیات در ترتخصصی صورت به عامیانه مفاهیم همین
 وسطت که است نوشتاری یا کالمی هاینشانه آواها، از منظم قراردادی سیستم یک زبان
 و ارتباطات فهم نمایش، برای خاص فرهنگی یا اجتماعی گروه یک به متعلق افراد

 هک است قراردادی هاینشانه از ایمجموعه زبان بنابراین،. شودمی کاربردهبه هااندیشه
 .رسانیممی دیگران به را خود مقصود آن وسیلهبه

 یا نوشتاری صوتی، ،هانشانه این. گویندمی نشانه یک واژه هر به شناسیزبان در
 زبان( 1) ت؛اس زبانی الگوی سه به تقسیمقابل انسان زبان ترتیب بدین. است ایاشاره

شوند. می آشنا آن با زندگی آغاز از همه و است صوتی آن هاینشانه که زبانی گفتاری،
 ت؛اس برخوردار گفتن سخن مهارت از خوبیبه دبستان به ورود از پیش آموزیزبان هر

( ۲) زنیم؛می خیابان و کوچه در باهم که است هاییحرف و فارسی زبان همین منظور
 آموزش گفتاری زبان از پس زبان این. است خطی آن هاینشانه که زبانی نوشتاری، زبان
 رایب بیشتر زبان این. است ایاشاره آن هاینشانه که زبانی اشاره، زبان( 3) شود؛می داده
 .شودمی داده آموزش( گنگ) الل و کر افراد
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 وفق دجدی شرایط با را خود تواندمی پس شود،می تلقی زنده موجودی زبان ادبیات، در
 بنابراین،. ماندب راکد و اینکه ایستا یا کند تغییر روزگار شرایط و مخاطبین به بسته و دهد

 است، خود درون به نامأنوس و غریب کلمات شدن سرازیر تماشاگر و ایستاده که زبانی
 بومی انزب ماندن راکد و بیگانه هایزبان از استفاده. شودتلقی می ضعیف و راکد زبانی

 که هنگامی مثال، عنوان به. شده استشناخته زبان تدریجی مرگ عنوانبه ادبیات در
 وسایل و جدید هایفناوری براثر، ناچار به که) جدید هایواژه برابر در بتواند زبان

 هایواژه که را جدید کلمات و کند حفظ را خود زایایی( شودمی زبان وارد ،جمعیارتباط
 انزب واژگان. بود خواهد زنده و پویا زبانی ،درآورد بومی کلمات صورتبه است وارداتی
. کندمی بروز جامعه فرهنگ در زمان طول در که است هاییدگرگونی کنندهمنعکس

 هاتخالقی و هامناظره نظرها،تبادل ها،زبان پویایی داشته باشد، بحثقدر کلمات یکهر
 هاواژه و اتکلم البته. گیردمی انجام تریسریع صورتبه زبان تکامل و دهدمی رخ بیشتر
 زبان ترقی بسب بیشتر تولیدات و دندار تولیدکننده نقش که هستند زبان اجزای از یکی
 رگذاراث نیز فرهنگ روی فرهنگ، با زبان تنگاتنگ رابطه خاطر به ترقی این شود.می

 . است

 ،تحول این و کندمی پیدا تحول تاریخ طول در زبان شده،گفته از موارد صرفنظر
 برخی. »تاس فرهنگی و سیاسی اجتماعی، تاریخی، حوادث بلکه نیست، نفر یک خواست

 لفظ ره و نیست تفاوتی هیچ هانامهفرهنگ و هانامهلغت میان اعتقاد دارند دانشمندان از
 کارکرد دامنه بنابراین،(. 139۱ابطحی،) «یابدمی را خود معنای فرهنگی شبکه یک در

اوقات، زبان صراحت و رسایی اما گاهی . کشیده شده است اجتماع و فرهنگ تا زبان
 عنوان یک شبکه اجتماعیشود و بهندارد. در واقع انتظاری که از زبان داریم برآورده نمی

دهد. مشکالتی که در این راه وجود دارد و فرهنگی کار خود را به نحو احسن انجام نمی
 .باید شناخته شود تا به رفع آن کمک گردد
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 ی زبان هازبان گنگ و مخاطب: نارسایی
 ستا مخاطب این شکبی و کندمی ایفا اساسی بسیار نقش مکالمه ایجاد در مخاطب

. «آورد ذوق سر بر را سخن صاحب مستمع» صائب قول به. دهدمی شکل آن به که
 زنیم؛ب عینی مثال چند بگذارید شود، بررسی ترعینی طوربه مثال این اینکه برای

 با کودک ازیر کنیممی صحبت پایین سطح و ساده ایگونهبه کودکان با گووگفت در. 1
 نیز ما و اردد هماهنگی یکدیگر با او رفتار و زبان بنابراین، نیست؛ آشنا زبانی قراردادهای

 .هستیم آن به قائل

 ما خاطبم کههنگامی. داریم انتظار را چیزی چنین نیز فرهنگی پایین طبقات درباره. ۲
 ما گفتار حسط دارند، اجتماع و فرهنگ از که اندکی پشتوانه دلیل به باشند افرادی چنین

 .شد خواهد ترنازل نیز

 زبان و فرهنگ با افراد آشنایی سطح المللیبین وگوهایگفت و سیاسی روابط در. 3
-گفت وعن کشور یک زبان با آشنایی هایراه از یکی دلیل همین به. است متفاوت کامالً

 . است کشورها دیگر با آن سیاسی افراد یگوو

 شرعی و فقهی زبان نوعی با...(  و پیامبران سخنان سنت، قرآن،) دینی متون در. 4
 دهش مراعات کامالً مخاطب اصول...  و امامان پیامبران، سخنان در البته و هستیم روروبه

 .«عقولهم قدر علی الناس کلم» است گشته لحاظ مخاطبان ادراکی حدود و

 به را مفهومی خواهیممی که جایی هر فهمید، توانمی هامثال این از که گونههمان
 یستن کالم، مناسب گاهی اما. کنیم استفاده هاآن زبان از ناچاریم دهیم، انتقال دیگران

 همزبان غیر کشور در که کنید فکر مهاجری مثال به. است نشده انتخاب درست یا
 ردنک صحبت قابلیت که مهاجری. است خود روزانه مایحتاج دنبال به سرگردان خودش

 هک جایی دارد، متفاوتی ارتباطی ابزار به عبارت دیگر ،فهمدنمی را او مخاطبی اما دارد،
 هنکرده، نشناخت درک درست را مخاطبش فرد. نیست ایشنونده اما هست، ساختارها همه
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 یا ی،افسردگ و انزوا جز ایچاره پس. است برگزیده مخاطب با نامناسبی ارتباطی ابزار و
 . مخاطبین ندارد زبان یادگیری و زبان هایکالس به رفتن مثبت، حالت در

  نمونه شناسی مخاطب فردوسی؛
ی باال درک و فهم با وی. است شناسی مخاطب هاینمونه ترینبرجسته از یکی فردوسی
 خلق ار شاهنامه و ایستاد عربی زبان غالب موج برابر در مخاطبینش فرهنگ بر و با تکیه

رد فارسی را خلق ک جدید کلمات تنهانه عربی، زبان از اندک استفاده فردوسی با کرد.
 به مبارزه با فرهنگ بیگانه پرداخت و نتیجه شد. وی فارسی نیز زبان غنای باعث بلکه

فرهنگی  ایتوسعه به دست گویی. این مبارزه پویایی زبان فارسی و فرهنگ ایرانی شد
 یتنها مرزها که بود برده پی موضوع این به هجری، پنجم در قرن وی. زد زاروند و البته

یز ن زبان آن قوم یا ملت بلکه دهد،می انسجام سرزمین یک به که نیست ییجغرافیا
کند و چنین نگاهی از جنس توسعه نرم می مشخص را مرزهای آن هویت که هست
 . است

 سیارب کشد کهمی میان به را هاییگووگفت یعنی شاهنامه، خود ارزشمند کتاب در وی
-فتگ جنگ، و حماسه مانند فرهنگی و اجتماعی مسائل بر تکیه او با. است توجه درخور

 بیگانگان با مصالحه کند و برمطرح می غیرت و مذهب موضوع با طوالنی هاییگوو
بسیار ارزش قائل است و سعی  گووگفتقدر برای در واقع این شاعر گران. کوشدمی
 نتیجه اینکه محض به اما ،وفصل سازدکند همه موضوعات را با این اصل حلمی

 اسفندیار و رستم سهراب، و رستم هایگووگفت. شودمی آغاز جنگ و حماسه دهد،نمی
 و داندمی مهم اصلی را گووگفت فردوسی درواقع. هاستاین ازجمله تورانیان و ایرانیان و

 رود، شپیبه متجددانه و متمدنانه اصل آن این از استفاده با که دارد غنا قدرآن نیز زبان
 دوسیفر و شود روشنگری به منجر تا است اقدامی هر بر مقدم گووگفت وی، زعمبه زیرا

 و رستم داستان فردوسی در مثالً. نشود کشته تا کسی است این دنبال به هدف همین با
 ناسدشمی را مخاطبینش که چرا کند، جلوگیری پسر و پدر رویارویی از خواهدمی سهراب

 انجام کامل هاگووگفت درنهایت اما. برد خواهند رنج موضوع این از هاآن که داندمی و
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 هاایرانی برای شدن قائل فرهنگ و قدرت. رسدمی پایان به تراژدی و گیردنمی
علیه  ایمبارزه فارسی انجام گرفت و در حقیقت زبان بر تکیه با شاهنامه در( مخاطبین)

قدر نآ زبان فارسی کرد، ثابت فردوسی. بود زبان و فرهنگ غالب آن زمان )یعنی عربی(
 وی:  زعمقدرت دارد که فرهنگ و زبان غالب را از میان ببرد. به

 پارسی بدین کردم زنده عجم       سی سال بدین بردم رنج بسی

 گزند نیابد باران و باد از که        بلند کاخی نظم از افکندم پی           

 آفتاب تابش از و باران ز               خراب گردد آباد بناهای              

 آگاه نظم و نوشتار زبان به فردوسی که کرد برداشت توانمی خوبیبه اشعار این از
بنابراین، او  کرد؛می تلقی زبان را زمانش بیگانگان علیه ملی انسجام ابزار بهترین و بوده

 فرهنگ ایرانی را زنده نگه داشت و ،قرب گذاشته است و به توسعه فرهنگی بسیار ارج
 ما نیز باید راه او را ادامه دهیم. 

 فرهنگ و زبان
 وش،ر طرز، به ساده تعریفی اما در است، شده تبیین فرهنگ از زیادی تعاریف اگرچه
 دافرا هایواکنش و هاکنش کلیه که محیط و دیگران خود، با انسان برخورد و رفتار

 را قانمحق از بسیاری توجه فرهنگ و زبان رابطه. شودمی گفته گیرد،می دربر را محیط
 نآ سخنگویان که روشی و زبان یک نحو و ها،واژه آواها، بین. است کرده جلب خود به

 یتهو این، بر عالوه. دارد وجود ایرابطه کنند،می رفتار آن با و نگرندمی جهان به زبان
 تأثیر ام رفتار روی و گیردمی شکل کودکی دوران از تدریج به نیز ما زبانی و فرهنگی

 زرگیب بسیار مساعدکننده زبان، اعتقاد دارد یسیئسو معروف شناسروان 1پیاژه. گذاردمی
 یک فکرت رشد که صورتی به دارد آن با تنگاتنگی ارتباط و است کودک ذهنی رشد برای

  یسنامهشنا افراد زبان فارسی به همین مثالً. است مشهود بسیار او زبانی رشد در کودک

                                                           
1. Piaget  
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 لقتع احساس و هویت با نزدیکی رابطه زبان بنابراین،. دهدمی رسومی خاص را و آداب
 . دارد سرزمین به

 را اجتماعی گروهی به ورود امکان و سازدمی ملت، و گروه اهل، که ماست کالم پس
 هداشت مشارکت خود پیرامون جامعه در توانندمی افراد که است زبان با. سازدیا میهم

 ورکش یک در زبانهم مهاجران بسازند؛ زمان و مکان بدون اجتماعی هویت یک و باشند
 ایجاد اجتماعی هویت یک مشترکشان زبان زیرا شوند،می جمع هم گرد غالباً خارجی

 است اینانوشته قانون مشترک، نقطه این. فهمندمی را همدیگر آن پرتو در که کندمی
 (. 1391 عالئی،) کنندمی رفتار آن اساس بر و دانندمی جامعه اعضای همه که

 در را ودخ افکار و تجربیات شود،می سبب همزبان افراد با انسان ارتباط این، بر عالوه
 بانز درواقع،. یابدمی انتقال دیگر نسل به نسلی از موضوع این و دهد قرار هاآن اختیار
 انزب پس. کندمی منتقل را ملت یک ورسومآداب و قواعد ها،سنت فرهنگی، هایارزش

  هاسنت و هاوفاداری فرهنگی، هایارزش از منبعی بلکه نیست، ارتباطی وسیله یک تنها
 رفتارهای توانمی ریزیبرنامه طریق از دیگر سوی از. اندکرده احاطه را آن است که

 (.  6: تابی ایزدی،) داد تغییر ،دارد فرهنگی و اجتماعی ماهیت که را انسان

 روزی،ام شکل به را آن تحول. است روانی و زیستی هایجنبه دارای زبان براین، عالوه
 بیرونی املعو و روانی زیستی، درونی، عوامل به توجه با یعنی تر،گسترده بافتی در باید

 تماعیاج روابط و مناسبات در اجتماعی انسان که آنجا از و کرد مطالعه محیطی و ارتباطی
 مانیز فاصله در کرد ادعا توانمی است بوده ارتباطی وسیله نوعی نیازمند هرحالبه خود
 رایب زیستی تحوالت رساندن انجام به و اجتماعی زندگی به انسان آوردن روی بین

 تفادهاس رسانیپیام برای حرکتی و ایاشاره زبان نوعی از انسان گفتار، درک و تولید
 انسان وییگسخن و اندیشمندی دانشمندان، از گروهی نظر به ترتیباینبه. است کردهمی

 مدرسی،) تاس تکاملی روندیک در زیستی و اجتماعی تحوالت سلسله یک حاصل کنونی
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 رابطه و گذاردمی تأثیر زبان بر فرهنگ بلکه فرهنگ بر زبان تنهانه بنابراین(. 136۳
 .مکنیمیکند. این رابطه را بیشتر در واژگان بررسی می دوسویه را زبان و فرهنگ

 رابطه لغات و واژگان با فرهنگ
صورت خالق و ها و عباراتی است که بهواژها، واژهها، تکزبان ترکیبی از اصوات، واج

صورت نوشتاری ثبت گردد. لغات نیز با فرهنگ آن مطرح شود و بعد بهتواند پویا می
مثال: نعنواکننده فرهنگ هر قوم یا ملتی باشد بهتواند منعکسجامعه ارتباط دارد و می

در میان اعراب حدود چند صد لغت برای شتر و اسب وجود دارد، شتر شیرده، شتر 
درو و ... و این موضوع به دلیل اهمیتی موی، اسب زرد، اسب سفید و سیاه، اسب تنسرخ

داشت و محیط جغرافیایی عربستان نیاز به اسب  اعراب میان است که این دو حیوان در
 انوادهخ و خویشان برای که اهمیتی دلیل به فارسی زبان در کرد.و شتر را تشدید می

که  دارد وجود...  و پسردایی دختردایی، دخترعمو، پسرعمو، مانند لغاتی دارد وجود
 نهات هاواژه این همه برای انگلیسی زبان در اما. است گشته تعریف جداگانه صورتبه

 توجه مورد چندان خویشاوندان و خانواده هاغربی فرهنگ در زیرا است، آمده واژه یک
 است. محدود بسیار هارابطه و گیردنمی قرار

زبانی، ارتباطات و سطح زبان  چنین استخراج نکات ارزشی، هنجارها، قراردادهایهم
 تواند باعث ایجاد لغات و جمالتی شود که در همه جوامع وجود ندارد:مردم می

رهنگ ف گیرند و درواقع باو مکرر که افراد در سطوح گوناگون به کار می اپیتعارفات پی. 1
مانند دستتون را بوسیدم، منزل خودتان است، قربونتون برم،  ،مردم عجین شده است

 نوکرتونم و ... .

ر د برخی مواقعمثالً  ،گذاردثیر میأهای اجتماعی بر روش ابراز کالم ما نیز تارزش. ۲
 » بریم:های گوناگون برای بیان احساسات و عواطف، واحد اقتصادی  به کار میمحاوره

ه اهمیت بخش ، این دقیقا آیین«طرف دو زار شعور نداره»یا  «طرف دو زار احساس نداره
 ی مردم برای فهم بهتر اثر گذاشته است. گووگفتتصادی در جامعه است که بر اق
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اصول اخالقی و دینی نسبت به هم نوع، پدر و مادر، خویشان و آشنایان سبب شده . 3
است لغاتی مانند: ایثار، فداکاری، احترام، ازخودگذشتگی و ... در فرهنگ ایرانی ایجاد 

 شود.

ها که در جامعه ایرانی بسیار پررنگ است، سبب ایجاد رفتارها، ها و جشنعزاداری. 4
 است. شدههایی در فرهنگ جامعه شعارها و واژه

ای حتی کشورهای اسالمی دیده ها و ... که در کمتر جامعهها، توسلنامهدعاها، زیارت. 5
هایی در سطح جامعه و در شود سبب پدید آمدن رفتارها، اعتقادات، مفاهیم و بنیانمی

 دهد. الشعاع خود قرار میای زبان را تحتمیان آحاد مردم شده است. چنین مسئله

 فرهنگی غنای و زبان
 های فرهنگی یک جامعه را منعکسگونه بپنداریم که واژگان، نظام ارزشی و آرمانایناگر 
شود که آیا زبان این سؤال مطرح می ،کنند و فرهنگ و زبان رابطه دوسویه دارندمی
اشاره  اصلی جنبه شش تواند به غنای فرهنگی یک ملت کمک کند؟ در اینجا ما به می
  از: است عبارت هاجنبهاین  باشیم.کنیم تا پاسخگوی این سؤال می

 ها،اندیشه تجربیات، افراد، که است فرهنگی ابزار نوعی زبان: هاآموخته مبادله .1
 دتأکی نوعی این و دهندمی قرار دیگران اختیار در را خود فرهنگی و اجتماعی هایارزش

 مبادله با .شود تلقی یادگیری برای ایوسیله عنوانبه تواندمی که است زبان اهمیت بر
 نابراین،ب. شودایجاد می فرهنگ غنای شکبی دیگر، نسل به نسلی از فرهنگی میراث

 ارتقا را فرهنگ و دهند آموزش دیگران به بیاموزند، تا دهدمی اجازه هاانسان به زبان
 . بخشند
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دارا  را ایشبکه ارتباط ایجاد قابلیت که است ابزاری تنها زبان :ارتباطی شبکه ایجاد. ۲
را  رکمشت هدف کی برای را عقیدههم افراد تواندمی افکار بیان با قابلیت زبان. است
 هدف یک برای منسجم شبکه ایجاد به فردی،میان ارتباطات این و کند جمع هم دور

  شود.خاص منجر می

ه این ب. شودمی شناخته خود قلمرو حفظ برای بشری ابداع عنوانبه زبان :سازیهویت. 3
 امکان دیگر و خود را از دست داد  قدرت هاکوبیخال و هانقاشی آواها، که زمانی معنا

 رتقد از که افتاد ایتازه ابداع فکر به انسان بدن وجود نداشت، روی شکالاَ ترسیم
 و شد ابداع زبان 1زمیج ویلیام قول به که بود تفکر و کارکرد این با. کند استفاده شنوایی

. اختس تشخیصقابل خودی از را غریبه راحتی به و گرفت خود به ساختار رفتهرفته
 . است مشترک هویت معنی به مشترک زبان بنابراین،

 وآورین تواندمی دارد اختیار در که واژگان از وسیعی دایره به توجه با انسان: خالقیت. 4
 و خالقیت. سازد نمایان را نوآوری و واژگان، خالقیت با و بسازد جدید وسایل کند،

 ابد،ی ارتقا انسان هایارزش و فرهنگ شودمی سبب اجتماعی هایارتباط در شکوفایی
 حرکتی، نینچ بنابراین. شود منتقل تواندمی و یابدمی تسری نیز دیگران به موضوع این

 کههنگامی زبانی قابلیت درواقع. داشت خواهد همراه به را جامعه فرهنگی رشد و توسعه
 .بود خواهد اثرگذار نیز جامعه و فرهنگ فرآیند در شود بالفعل کلمات توسط

 بانز طریق از تنهانه فرهنگی دانش: »دارندمی ابراز چنین باره این در ۲بیتس و پالگ
 بنابراین(. 4۳: 1375 پالگ، و بیتس) «شودمی خلق زبان با ایتااندازه بلکه یابدمی انتقال
 رد زبان. است اهمیت حائز و بنیادی بسیار که دارد متقابل ایرابطه فرهنگ و زبان

 هم و تولیدکننده هم زیرا کندمی ایفا حیاتی نقشی آن تعالی و فرهنگ گیریشکل
 . است دهندهانتقال

                                                           
1. William James 

2. Bates & Plog 
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 تغییر یزن عبارات و مفاهیم آن پی در کند، تغییر ملت یک زبان اگر: فرهنگ بازسازی. 5
 ختاری طول در ملت یک دگرگونی و تغییر اساسی عوامل از یکی واقع در کرد، خواهد

 اعراب، حمله در را موضوعی چنین. است بوده زبانشان با هااقوام و ملت شدن روروبه
 واهدخ تغییر را ملت و قوم آن زبان غالب، فرهنگ. بینیممی ایران به ترکان و هامغول

 تغییراتی نینچ است کرده ثابت تجربه. آوردبار میبه  منفی یا مثبت تبعات تغییر این و داد
 ییرتغ را خود فرهنگ آن پی در و زبان ملت، یک کههنگامی زیرا بود، خواهد منفی عموماً

 و هاارزش دلیل همین به کندنمی عالقه و نزدیکی احساس غالب فرهنگ با دهد
 زنی هاآن نابودی به است ممکن حتی و ندارد اهمیتی هنجارهای فرهنگ غالب برای او

 .کند فکر

 مذهبی هر زبان. است زبان و تکلم گیریشکل در مؤثر عوامل از نیز مذهب: مذهب. 6
. است آن مفاهیم حامل اصطالحاتی و هاواژه که دارد تشریفاتی و رسوم آداب، خود برای

 مذهب همانند) گیردمی مدد خود اصطالحات و هاواژه برای جامعه ملی زبان از یا مذهب
 ندکمی وارد دیگر اقوام زبان در را جدیدی هایواژه یا و( ایرانی باستان زبان و زرتشت

 قواما هایزبان سیاسی، قدرت همراهی با کهاین یا و( فارسی زبان و اسالم دین همانند)
 از اریبسی تغییر) کندمی خود زبان همسان و سازدمی دگرگون کلیبه را مغلوب ملل و

 رظاه در هاآن از برخی که تأثرات و تأثیرات بر عالوه(. عربی به ایخاورمیانه هایزبان
 ودوج به زبانی مستقیم برخوردهای در دیگری عوامل رسدمی نظر به «ایجامعه درون»

 (. 139۲سبکتکین،) است اول نوع از چشمگیرتر که آیدمی

  فرهنگ و گنگ زبان
 نطبقم جدید شرایط با که را دارند قابلیت این پویا، هایزبان شد، گفته که طورهمان
 مختلف متون سازند،می مختلف هایرسانه کنند،می تأسیس زبان فرهنگستان. باشند
 این حققت اما. سازندمنتقل می جدید هاینسل به را خود فرهنگ متعاقباً و کنندمی تولید

 هنگیفر به حال. دارد زبان فعالیت و پویایی به بسته فرهنگ، تحقق یعنی موضوع،
 به قادر هن زنند،می حرف باهم نه که افرادی. است گنگ افراد از برخاسته که بیندیشید
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 طقی،من تفکر قدرت گنگ، افراد در کهدرحالی .هستند باهم کردن صحبت و گووگفت
 اختالالت در. نیست گووگفت توانایی اما دارد، وجود دهان و زبان صوتی، حنجره، تار

 خود گفتار یدتول توانایی عصبی، و ژنتیک سیستم در اختالل علت به گنگ افراد زبانی،
 . دارد وجود گووگفت ابزارهای همه اگرچه دهندمی دست از را

 این در. شود دیده تواندمی موضوع همین نیز گنگ افراد از برخاسته فرهنگ یک در
 قاشین شعر، موسیقی، ها،کتاب ها،رسانه قبیل از فرهنگی ابزارهای انواع ها،فرهنگ نوع

 اهفرهنگ این اصوالً. ندارد وجود «گووگفت برقراری مهارت» اما دارد وجود هاآن نظایر و
 و راوانف جمعی هایرسانه بر عالوه که معناست بدین این. است سیستمی اختالل دچار
 نقاشی ت،حکای شعر، موسیقی، مثل) کندمی منتقل را مفاهیم که ارتباطی ابزارهای سایر

 جدید یزچ نه بنابراین،. نیست «گووگفت» توانایی زبان نیز وجود دارد اما ...( و سینما و
دست  خود هویتبی فرهنگ از مدام و دارد مفهومی برایش خالقیت نه کند،می خلق

 . گرددمی خود فرهنگی مرزهای از خارج در مقصر دنبال به و کشیده

 از یکی عنوانبه بیان، آزادی نیست، بیانی که آنجا از هافرهنگ گونهاین در
 کسی دیگر و دهدمی دست از را خود رنگ و معنا فرهنگی، توسعه اصلی هایمحوری

 و دستگاه در هر عادی امری عنوانبه ممیزی و سانسور. جنگدنمی هدف این برای
 . گرددمی بیان با ابهام موضوعی هر و ناچار وجود دارد فرهنگی سازمان

  جامعه و زبان
« شدن» اولیه وسیله که بوده تاریخ ادوار طول در آدمیت سویبه عبور گذرگاه همان کالم
 گییگان همدلی، سرآغاز نیز تفاهم که آنجایی از. است کرده فراهم دارد نام تفاهم را که

نیز  زارونب به بقای بلکه زا،درون بقای به تنهانه بشر زبان، اختراع با است، «پیوند» و
 یلتشک جمعی هویت خود برای زبان با هاانسان تنهانه دیگر،عبارتبه. است پرداخته

 یوندپ تا پرداختند گووگفت ایجاد به بلکه بازشناسند، خودی از را هاغریبه تا دادند
 ماتکل و مفاهیم که بود زبان بستر در انسان مثال، برای. دهند انسجام را گروهیدرون
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 فکر بیشتر انسجام به و آفرید را...( و تفاهم محبت، آزادی، عشق، چون هاییواژه) متعالی
 اعماق هب توانست که بود زبان یوسیلهبه انسان. ساخت دیگر کلمات آن، برای و کرد

 شکل را ریبش اجتماعات نخستین چنینهم. بپیوندد دیگران به و کند نفوذ دیگران وجود
 یهسای در توانست و کند احساس را تفاوت و تمایز که ساخت قادر را انسان زبان،. دهد
 . کند ریزیپایه را ترقی و پیشرفت هایبنیان آن،

 فردی بانز نوع دو به را زبان ویتگنشتاین. است جامعه تکامل زبان، تکامل بنابراین،
 ارتباط حوهن با متفاوت و متمایز شیوه به ارتباط را فردی زبان او. کندمی تقسیم جمعی و
 اشاره هک نمایدمی تعریف فرد خود ذهن هایالیه ترینعمیق با ارتباط یعنی دیگران؛ با
 اهواژه و زبان از استفاده را جمعی زبان و دارد تفکر در زبان که است نقشی همان به

 ایعده. اردد مطابقت زبان ارتباطی نقش با که پنداردمی دیگران با ارتباط برقراری برای
 مدیگره بر و یکدیگرند به وابسته اموری زبان و ادراک فرایند معتقدند نیز محققان از

 برای که است زبانی از متأثر جهان از ما شناخت و ادراک نحوه چنانچه ،دارند تأثیر
 آلمانی اندیشمند 1«هردر» براین، عالوه(. 13۳9 ویسی،) گیریممی کار به جهان توصیف

 یست،ن اندیشه برای ابزاری فقط زبان، است معتقد تفکر در زبان نقش اهمیت مبحث در
 الزمم سالم زبان و عقل. گیردمی شکل آن در تفکر و اندیشه که است قالبی بلکه

 است تفکر ودخ ذات از بخشی بلکه تفکر، بیان برای ایوسیله صرفاً نه زبان. یکدیگرند
 (.13۳9ی،ویس) دارد پریشان اندیشه و تفکر از حکایت ناپخته و نارسا زبان است معتقد و

 زبان. ددار دوسویه ارتباط جامعه آن زبان با نیز جامعه فکری و ذهنی تکامل بنابراین،
 هنذ قفل گشودن کلیدهای از یکی همچنین و افکار تبادل وسیله جامعه، از بخشی
 م،کال و سخن. است جامعه و فرد شناسنامه باورها، هویت، معیار ترینمهم. است انسان
 زبانی لوغب از گیریبهره با بالغ جامعه. گذاردمی نمایش به را هاملت نخبگان فکری بلوغ

 کندمی زپرهی خشونت از گووگفت ایجاد با آورد،پدید می را تفاهم و پردازدمی گووگفت به

                                                           
1. Herder 



 

 

  سوی توسعهزبان راهی نرم به /  17 

 واهدخ صلح و صحبت نشینی،هم به جنگ، و سرکوب دستور جایبه سطوح، تمام در و
 زعمبه. داشت خواهد همراه به جامعه برای را رفاه هم و رضایت هم که بلوغی. پرداخت

 رنانی؛

. استم زبانی تکامل مفهوم به سرانجام و اندیشه درون در نرم تحول یک جنس از توسعه»
 هم منظورم. یابد تحول زبانمان ما که دهدمی رخ وقتی توسعه بگویم خواهممی امروز
 ینب زبان همین کاربرد شیوه. زنیممی که است هاییحرف و فارسی زبان همین دقیقاً

 (.13۳6 رنانی،) «نه یا یابیممی توسعه ما کندمی تعیین که است خودمان

 یزیچ زبان نقش درواقع که کرد برداشت گونهاین توانمی سادگیبه جمالت این از
 هک هاستانسان تفکر رشد از یانمایه زبان گویا و است دستوری محدود نگاه ورای

 است دستگاهی زبان است؛ آمده زبان تعریف در. کندمی مشخص را ما افکار ماهیت
 و یندهگو و است شدهتعیین اجتماع وسیلهبه آنها ارزش که آوایی عالئم از یافتهنظام

 گیردمی کار به را عالئم این قراردادی ارزش خود، بین ارتباط ایجاد برای شنونده
 فهومم توانمی ترآسان شد ذکر که جمالتی به توجه با بنابراین(. 14-15: 1369باطنی،)
 شناخته هک است زبان با آن پی در و تفکر با انسان. کرد درک را «توسعه مثابهبه زبان»

 و واال تفکرات شودمی سبب گیردمی نظر در زبان برای اجتماع که ارزشی. شودمی
 ملموس مونهن دو به موضوع این شفافیت برای .گردد منتهی توسعه و پیشرفت به ارزشمند

  پردازیم:می اجتماعی ساختارهای در زبان از

 اجتماعی-اقتصادی وضعیت و اول: زبان ینمونه

 یک ریفک پویایی و اندیشه در زبان، ساختار و واژگان مقوله دو در کاستی و کم هرگونه
 تغییرات اهآن ازجمله که شودمی زبان تغییر سبب عواملی. است اثرگذار قوم یک یا و ملت

 عوامل تحلیل به 1«برنشتاین» نام به معاصرانگلیسی  پژوهشگران از یکی. است اجتماعی
 و هجامع پایین سطح زبان بین ایمقایسه وی. پرداخت زبان با آن ارتباط و اجتماعی

                                                           
1. Bernstein 
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 بارتع نتایج این .کرد پیدا دست توجهیجالب نتایج به و داد انجام جامعه باالی سطح
 :از است

 حیث از و نامنظم ساده، دستوری لحاظ از و کوتاه جمالت -1: جامعه پایین طبقات
 از مکرر کارگیریبه -3 صفات، یا قیود محدود نامناسب کارگیریبه -۲ فقیر، ساختاری
 تأییدات -4. دارد دنبال به را صریح تأییدی گیری،نتیجه و توجیه هاآن در که جمالتی

 طوراین :مانند است، قبلی جمالت برای تأییدیه کسب درصدد که زیادی عبارات و متعدد
 از ایمجموعه در مکرر که شخصی انتخاب -5 فهمی؟می بفهمی؟ توانیمی نیست؟

 .آیدمی عمل به المثلضرب هایقالب

 و دستور از درست و دقیق استفاده -1 :جامعه باالی سطح طبقات زبان هایویژگی
 قوام عوضبه که اشاراتی -3 قیود و صفات از جابه و صحیح استفاده -۲ زبان ساختار

 و ایزمتم را تعاریف غیرمتمایز، وجهی به عبارات همراهی یا و غالب کلمات به بخشیدن
 مفاهیم از ایپیچیده سیستم کارگیریبه امکان که زبانی از استفاده -4 سازدمی مشخص

 گیردمی قرار مورد توجه تجربه به دادن شکل جهت کند ومی را فراهم شدهبندیدرجه
 (.1373زاده، نظامی)

 از. دارد یو اجتماعی و روانی تجارب به بستگی فرد یک زبانی هایقابلیت بنابراین
 کسب ار مختلفی تجارب کنند،می زندگی اجتماعی های نابرابرموقعیت در افراد ه آنجاک

 جتماعیا طبقات زبانی تفاوت به فرهنگی مسائل پس کنند،می استفاده خاص زبان از و
 . شودداده می تعمیم

 و تقدر از هازبان. است گرفتهانجام زبان قدرت درباره نیز تحقیقاتی براین، عالوه
 سفیدپوستان و سیاهان زبان روی بر 1«بوفال» تحقیقات. است برخوردار خاصی تأثیر

 زارشگریگ با مصاحبه در پوستانسیاه فرزندان داد نشان وی تحقیقات. است آمریکایی
 هاچهب همان اما اند،دادهمی سیالبی تک هایپاسخ و شده زبان لکنت دچار سفیدپوست

                                                           
1. Labov 
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 عهده زا خوبیبه مشکلی هیچ با مواجهه بدون خود سنخ از و پوستسیاه گزارشگری با
 معلول هاتن نه زبانی، تنوع که کندمی گیرینتیجه چنین «بوفال. »اندبرآمده سؤاالت
 بحسا به اختالف این در فعال عامل از نیز خود بلکه است، اجتماعی شرایط اختالف

 فرهنگی و اجتماعی اوضاع در تواندمی که است عاملی عنوانبه زبان همان(.) آیدمی
 که است اجتماعی نظام نوعی زبان حقیقت، در. کند تصرف و دخل گوناگون ملل

 . اندپرورانده را آن حال هاینسل و گذشتگان

 جنسیت و مخفی زبان دوم: ینمونه

 بانیز انتخاب هرگونه. است بدیهی کامالً( جامعه در زبان) نقش این نیز روزمره زندگی در
 و فرهنگی اجتماعی، عوامل گرفتن نظر در با و هماهنگ گیردمی انجام جامعه در که

 زبان و شناسیجامعه در نیز دیگری مبحث شد، ذکر که مطالبی بر عالوه. است سیاسی
 هک شودمی مطرح بحث این هنگامی درواقع. است «مخفی زبان» آن و شودمی بررسی

( یمخف زبان) زبان نوع این از استفاده. باشد آمده پدید جامعه در اجتماعی هایناهنجاری
 تعریفی تدااب. باشد ارتباط در نیز جنسیت با تواندمی که دارد متفاوتی و گوناگون عوامل

 انمی ارتباط آن وسیلهبه که است زبانی دارای جامعه هر: دهیممی ارائه مخفی زبان از
 تررفتهپیش نیز زبان جامعه، هر فرهنگی و اجتماعی تغییرات باوجود شود،می برقرار مردم
 نو و جدید هایواژه این به کار گیرندگان. گرددمی آن وارد جدیدی واژگان و شودمی
 عموم رایب آن فهم که شودمی ابداع زبانی رفتهرفته پس ،گیرندبهره می آن از تدریجبه

 جتماعی،ا طبقه نماند ناگفته. گیردمی نام «مخفی زبان» زبانی چنین است، دشوار مردم
 تفادهاس گوناگون و نامتجانس صورتی به متفاوت واژگان از...  و جنسیت نژادی، گروه
 هاییاژهو چنین از توانمی مثال برای. است معیار زبان از ترمتفاوت کلمات این کنند،می

 ببس که گفتن نامربوط کلمات یا جمالت: دادن سوتی کردن، کپی: زدن کٌپ: نام برد
 ریبف با: کردن دودره شدن، عصبانی و ریختن هم به: زدن قاط شود، ایمسئله افشای
 ایلوس گسترش شدن، صنعتی مانند عواملی تأثیر تحت زبانی چنین. کردن دزدی
 توسعه کشورها، دیگر اجتماعی و فرهنگی اطالعات به دسترسی جمعی،ارتباط
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 قرار دیگر، هایزبان جمالت و لغات ورود فرهنگی، و اجتماعی تحوالت شهرنشینی،
 وکارسر آن با مشاغل از بعضی که هم واژگانی. دهدمی توسعه را مخفی زبان و گیردمی

. گردد رحمط مخفی زبان جز تواندمی کنند،می استفاده آن از یکدیگر با ارتباط در و دارند
 توجهجالب عبارات و واژگان این از استفاده جوانان،به ویژه  جامعه افراد از بسیاری برای

 .برندمی لذت آن استعمال از و بوده است

 نآ به کار گیرنده مؤنث جنس و واژگان این مبدع مذکر جنس داده نشان تحقیقات
 نای هرقدر .دارد وجود جنسیتی هایتفاوت ،اجتماع مانند نیز زبان در بنابراین. است

 ینا که جوامعی در اما ،شد خواهد منعکس نیز زبان در باشد بیشتر جامعه در هاتفاوت
 خفیم زبان از استفاده. دهدنشان می را هاتفاوت این کمتر نیز زبان است ترکم اختالف

 زا مردان که هنگامی اجتماع در. نیست شدهپذیرفته ما جامعه در مؤنث جنس توسط
 امعهج پایین سطح در دختران اما است پسندیده کنندمی استفاده مخفی زبان هایواژه

 مینه به شود،می دیده موضوع این نیز هاسریال و هافیلم در. گیرندمی کار به را هاآن
 شنمای آیینه در دارد وجود آنجا در چه ، هر است جامعه آیینه زبان شودمی گفته دلیل
 . شودمی داده

 زبان گنگ و جامعه 
-وگفتل تکام»د، توسعه اجتماعی به معنی ناگر زبان و جامعه سبب تکامل یکدیگر شو

ه با افتد، کمیان اعضای یک جامعه به کمک ابزارهای بیانی و ارتباطی اتفاق می« گو
های آزاد فارغ از در ارتباط است. انسان« آزادی بیان»های فرهنگی همچون آزادی

 گووفتگگشایند و با های جنسیتی لب به سخن میوضعیت اجتماعی اقتصادی و آموزه
که  طورکنند. اما همانپردازند و نقد میجامعه می جای خشونت به بیان نواقص خود وبه

ای عاری از شفافیت زندگی های گنگ در جامعهدر قسمت فرهنگ اشاره شد، انسان
 هایاعتمادی و از بین بردن سرمایهها را به بیناچار این عدم شفافیت آکنند و می

های سیاه و ی جوککشاند. فالورجانی و رنانی )در حال چاپ( در مقالهاجتماعی می
 دهند اختالل در شبکه ارتباطی )در اینجا زبانتوسعه با تأکید بر ساختار جامعه نشان می
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کند شناختی، اجتماعی و سیاسی پوشش سیاه پهن میهای روانگنگ( بر تمام سرمایه
که این امر در عدم خالقیت، پراکندگی،  نداشتن مشارکت، نبود اقتصاد مشارکتی و عدم 

 کند. اقتصادی بروز پیدا می توسعه

بردن به  ، پیشگووگفتبنابراین، نقش زبان و آزادی بیان سر آغازی برای یادگرفتن 
سازی، برقراری اعتماد سوی شفافسمت نقد منصفانه و عادالنه، ایجاد مسیری به

نهایت رفع اختالل ارتباط در جامعه است. پس، اولین قدم و راه نجات از  اجتماعی و در
 های سیاسی و اجتماعی، رفتن به سمت آزادی بیان است. گنگی نخبگان و سرمایه

 ایران توسعه در زبان اهمیت پای رد
 تأسیس با رضاشاه زمان در بتوان را کشور توسعه در زبان امر به توجه اولین شاید

 نام -دشمی زبان کاربرد و ساختار به زیادی توجه که جایی- فارسی زبان فرهنگستان
طلب اشاره به همین م باستان تاریخ میراث فرهنگی از عنوانفارسی به تلقی زبان. برد
 به روعش ملی و هویتی عاملی عنوانبه فارسی، زبان درواقع با تأسیس فرهنگستان. دارد

 سمت به زادرون تجدد نوعی کرد؛ خودش فرهنگ با متناسب جدید هایواژه ساخت
ی سرازیر جلو کند،پیدا می پویایی قدرت فارسی زبان که اینجاست در. هویت با ایآینده
 را آنها معادل فارسی انگلیسی و عربی، کلمات جایبه و گیردبیگانه را می واژگان شدن

اما آیا این سیر ادامه یافت؟ برای پاسخ . سازدمی جاری مردم زبان بر خیابان و کوچه در
نگاهی به تاریخچه زبان فارسی بیندازیم تا شاید این نگاه، ما به این سؤال نیاز داریم نیم

 را به تفکر وادارد و علت برخی از این مشکالت مشخص گردد: 

ی های فارسها و رسالهو کتاب شداز دوره سامانیان اهمیت به زبان فارسی بیشتر   -
راوانی در این دوره توسط بزرگان، نویسندگان و شاعران نوشته شد. مردم کوچه و بازار ف

سواد خواندن و نوشتن نداشتند به همین دلیل بین شاعران و مردم اختالف طبقاتی زیادی 
ایجاد گردید و زبان ملی با زبان مردم عامه تفاوت بسیاری پیدا کرد. در زمان رضاشاه 
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ت یکی شد به همین خاطر زبان فارسی دیری نگذشته است که زبان ملی و زبان دول
 کرد.  غنای خود را پیدا

طرف جان دیگری پیدا کرد، اما قبل از آن به  زبان فارسی از زمان مشروطه به این -
وجود آمدن نثرهای فنی و مصنوع حاکی از میل نویسندگان و شاعران به زبان ساده نبود. 

، تعقیدهای لفظی و معنوی، اصطالحات علوم غریبه و دیگر های عربیبه کار بردن واژه
 های نثر فنی و مصنوع است.علوم از ویژگی

ها و ها و ترکآمده )جنگ با اعراب، مغولهای پیشدر طول تاریخ با توجه به جنگ -
های غالب )عربی، ترکی و مغولی( ... ( زبان فارسی جایگاه خود را از دست داد و زبان

 هایو زبان بان ملی شد. زبان فارسی قدرت و مقاومتی از خود نشان ندادجایگزین ز
، زیرا مردم ترجیح دادند از زبان غالب استفاده کنند شدبیگانه بر زبان مردم غالب 

های مربوط به آن دوره کامالً مخصوصاً فرهیختگان، شاعران و نویسندگان که در کتاب
در  زادهامروزه نیز به همین منوال است. جمالواضح و برجسته است. ناگفته نماند که 

ن امر اشاره به ای« فارسی شکر است»در داستانی با عنوان « یکی بود یکی نبود»کتاب 
هایشان مدام از لغات عربی و انگلیسی استفاده کند که امروزه، مردم در صحبتمی
ه این اب کنند، البتدهند تا جایگزینی برای آن واژگان انتخکنند و زحمت به خود نمیمی

بر دانند. بنابراین زبان فارسی هنوز هم در برارا نوعی برتری و فضل نسبت به دیگران می
 کند. های بیگانه مقاومت نمیزبان

ای باعث سکون و عدم تغییرات و تحوالت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در دوره -
 صحبت گردید.  ورد آندر م طور کاملاین به از راکد ماندن زبان شد که پیش

 سخن پایانی 
زرگ های بخالصه سخن ما این بود که توسعه با بیل، کلنگ، ساختمان، عمارت و پروژه

های شتهو نو گووگفتشود، بلکه فرآیندی نرم از جنس همین زبان اقتصادی شروع نمی
روزمره ماست. برای شروع توسعه و پایداری آن، زبان باید پویا، غنی و زنده باشد تا بتواند 
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گونه وان اینتخوبی ایفا کند. بنابراین، می بهرا و ارتباط است  گووگفتنقش مهم خود که 
فر یا بیشتر نگیری کرد که زبان ابزار ارتباط است و حداقل هر ارتباط انسانی بین دو نتیجه

 شود. منتقل میهایی از گوینده به شنونده امبین پی این افتد و دراتفاق می

 وگوگفتی بدیهی و اصلی این است که بخش اعظمی از زندگی ما صرف نکته
ها ی پیامیعن ،یی ارزشمند است که کمترین اختالل را داشته باشدگووگفتشود. حال می

ر از سوی دیگر ما د را آسان کند؛ گووگفتمستقیم به ذهن گیرنده منتقل شود و راه 
های مختلف مثل توسعه با انسان سروکار داریم، انسانی که توانمند است و در حوزه

مل کند. تواند پویا و فعال عهای توسعه( می)یکی از لپه گووگفتبه ویژه  توانایی ارتباط، 
رایطی کند دارای شوسیله زبان برقرار میساز بهاین وصف، ارتباطی که انسان توسعهبا 

ی وجود داشته باشد تا این ارتباط کامل و یهایعنی در خود زبان نیز باید قابلیت ،است
درست انجام گردد. زبان ابزار و وسیله قدرتمندی برای حفظ هویت و فرهنگ هر ملت 

 های وحدت زبانی، به اقتدار و مشارکت ملی خواهد رسید. است که در آن میوه

صوتی ی کارگیری تارهاه بنابراین، برای رفتن به سمت توسعه، ما نیاز به استفاده و ب
ای های فردی غلبه کنیم و فرهنگ و جامعهو تولید صدای جامعه داریم تا بر گنگی

خواه بسازیم. زبان فارسی در خدمت توسعه، خود نیز نیاز به توسعه دارد. شاید با توسعه
بتوان زبان را پویا و زنده نگه های الزم و با ساختن ترکیبات جدید و تازه دادن آزادی

د پس بای .های زبانی جلوگیری کردتدریجی زبان با همین خالقیتداشت و از مرگ 
 صورتها را به سمت توسعه ملی برداشت. امید است در مقاالت بعدی بهاولین قدم

تخصصی به بررسی تأثیر زبان بر دو بعد توسعه )رفاه و رضایت( در هر یک از ابعاد جامعه 
ش و اقتصادی بپردازیم و بیش از پیشناختی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی از قبیل روان

 مبین نقش نرم و مؤثر زبان و کالم در سعادت ایرانیان باشیم. 
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