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 مقدمه .6

 زبان و توسعه

خواهیم آیا این جمله کوتاه برای شما آشنا نیست؟ چرا وقتی ما ایرانیان می«. فلسفه نباف»
کنیم؟ راستی استفاده می« بافیفلسفه»پایه و بیهوده اشاره کنیم، از عبارت به حرفهای بی

ارد؟ نگویید وجود د« فیلسوف»یا « فلسفه»در زبان فارسی چه معادلی برای واژه انگلیسی 
به معنی خردمندی و   Wisdomواژه؛ چون حکمت، برابرْنهادی است برای «حکمت»

شده به کسی گفته می« حکیم»در کاربرد عمومی و تداول تاریخی نیز در زبان فارسی 
لوم ع جامع انواع علوم روز از طبابت گرفته تا ریاضی و نجوم و ادبیات و احتماالًاست که 

دینی و غیره بوده است؛ مانند بزرگمهر حکیم، حکیم ابوالقاسم فردوسی، حکیم ابوعلی 
نامه عالمه )حکیم؟( دهخدا نیز در سینا، حکیم عمر خیام و بسیاری دیگران. در لغت

نیامده است بلکه آمده است: دانا، فرزانه، خردمند، « لسوففی»، کلمه «حکیم»مقابل واژه 
 دانشمند و ... . 
فرین تواند تمدن آای که برای کلمه فیلسوف معادلی در زبانش ندارد، میراستی جامعه

ب و که آن جامعه، کتاشکل بگیرد بدون آن ایتواند تمدنی در جامعهبوده باشد؟ مگر می
ت، و اگر معتقدیم در ایران باستان تمدنی شکل گرفته اس فیلسوف و دانشمند داشته باشد؟

« فیلسوف»کجاست کتابش و فیلسوفش و دانشمندش؟ وقتی در زبانی معادلی برای کلمه 
کند وگو میای که با آن زبان گفتتولید نشده باشد آیا به این معنی نیست که در جامعه

در آن  الًتوان نتیجه گرفت که اصویبنابراین آیا نم ای نبوده است ونیازی به چنین کلمه
 اهمیت بوده است؟جامعه چنین حرفه و تخصصی، یا وجود نداشته است یا بی

ندان تواند دانشمای بدون داشتن فیلسوف، میتوانم بفهمم که چگونه جامعهمن نمی
دیگر داشته باشد و تمدنی بیافریند. و امروز باید گفت قابل  هایو عالمان بزرگ در رشته

دازه  ای در گذشته خویش به انپذیر هم نیست که جامعهفهم که نیست، هیچ، بلکه امکان
لی برای زی برای داشتن معادکافی فیلسوف نداشته باشد و در درازنای تاریخ در زبانش نیا

خواهد به سخنان عبثی اشاره کند، یفیلسوف احساس نکرده باشد، و هرگاه مکلمه 
بیافریند. «توسعه»ای بتواند را به کار ببرد و آنگاه چنین جامعه« بافیفلسفه»اصطالح 
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ای که فلسفه ندارد و جامعه»خواهم ادعا کنم که به دیگر سخن و خیلی کوتاه می 
؛ چون «سازد مدرن را درک کند و آن را محقق یفیلسوف ندارد، بعید است بتواند توسعه

از خویش  یااالت فربهؤس ای اصوالًنداشتن فیلسوف به این معنی است که چنین جامعه
گرفتن و چون و چرا کردن درباره جوانب مختلف نداشته است و بنابراین توان به پرسش

زندگی و حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خویش را نداشته است. و البته بدون این 
ا سوز درباره باورههای استخوانکم چند قرن، خودش را لگدکوب پرسشکه ملتی، دست

 محال است.« توسعه»و ساختارها و سازوکارهای خود کند، رسیدن به مرزهای 
قدرت  زبان، منزلت و»موریتی که کتاب أاینها را گفتم تا ذهن شما را نزدیک کنم به م

تواند هد که چگونه زبان میدبر دوش دارد. این کتاب به خوبی نشان می« در ایران
سرنوشت یک جامعه را به راه یا به بیراهه ببرد. من اکنون چند سالی است که به طور 

توانایی کمک به جامعه « زبان فارسی» رو هستم که آیا اصوالًجدی با این دغدغه روبه
 ایران برای گام نهادن در مسیر توسعه را دارد؟ 

یز و آهنگین است که پر است از ایهام و کنایه و تلمیح انگزبان فارسی زبانی شیوا، دل 
 پایان روزمره، زبان خطابه وهای بیو تشبیه و استعاره و مجاز. زبان فارسی زبان اختالط

انه، های فردوسیهای حافظانه، زبان حماسه سراییهای دلبرانه، زبان خیالپردازیسخنوری
 دانم آیا از زبانم شماالنه است. هنوز نمیهای مولویانه و زبان رندانه نسیزبان عرفان

خ من تراود؟ پاسزبان موسیقی و زبان خرد ناب نیز می فارسی، زبان ریاضی، زبان حقوق،
 هشگرانواست. تنها طرح موضوع کردم تا حساسیتی در میان پژ «دانمنمی»اکنون 
در  ، منزلت و قدرتزبان»ها را گفتم تا بر اهمیت کتاب اینمند درافکنده باشم. و عالقه
است برای  ایکنم که این کتاب تنها دریچهمیکید أتکید کرده باشم. و البته أت« ایران

 «. مبحث زبان و توسعه در ایران»ورود به 
دهد  گوید اما به ما نشان میاین کتاب مستقیماً درباره رابطه زبان و توسعه سخن نمی

الگوهای  گیرین در یک زبان نه تنها بر شکلکه ساختار، محتوا، دستور زبان و حتی واژگا
گیری ساختارها و فرایندها و روندهای اجتماعی نیز اثر رفتاری و گفتاری بلکه بر شکل

دهد تا در مورد زبان و توسعه با دقت بیشتری هایی را به ما میگذارد و بنابراین سرنخمی
 «اطقناطق به جامعه ن وانیگذار از ح یعنیتوسعه »اندیشه کنیم. پیشتر نیز در مقاله 
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مهارت »تواند بدون داشتن ای نمیام که هیچ جامعه( گفته47)مجله دریچه شماره 
های وگو البته هم نیازمند تواناییفرایند توسعه ملی را آغاز کند و مهارت گفت« وگوگفت

رسد به نظر می روانی و هم نیازمند ابزارهای زبانی الزم در یک جامعه است و -ذهنی 
های معنایی، قواعد دستوری و ساختارهای ابزارهای موجود در زبان فارسی )واژگان، الیه

در حالی  هایی آکنده از پوشیدگی و پیچیدگی تمایل دارد،بیانی( بیشتر به سوی تولید بیان
شنفتی( نیازمند بیانی شفاف، سرراست و فاقد )به مفهوم دیالوگ = هم« وگوگفت»که 

دقیق و  وگو مستلزم فهمهایی از نوع استعاره، کنایه، تلمیح و مجاز است. گفتچیدگیپی
شود و زبان فارسی به علت چندالیگی روشن از معنایی است که توسط طرفین مراد می

معانی متعددی برداشت شود و  ،ت یا جمله، عبارهدهد تا از هر واژگی، اجازه میو پیچید
 ه بین طرفین جریان یابد.مسئلوگوی بید تا یک گفتدهه نمیبنابراین اجاز

بنابراین در حالی که زبان فارسی زبانی پر از پیچیدگی و  پوشیدگی و البته قدرتمند 
شود های شاعرانه است، این پرسش جدی پدیدار میبرای خطابه و لطیفه و کنایه و بیان

عه یاری در جام« وگوهارت گفتم»تواند به تولید هایی میکه آیا زبانی با چنین ویژگی
رایندهای گیری فتوقع شکل رساند؟ و اگر پاسخ منفی است آیا در چنین شرایطی اصوالً

 جاست؟نرم )ذهنی و رفتاری( توسعه در جامعه ایرانی، توقعی به

مادی، اقتصادی و فناورانه )مدرنیزاسیون( از  توسعه برآیندی از تحوالتدر یک کالم: 
فرهنگی، اجتماعی و فکری )مدرنیته( از سوی دیگر است؛ و این  یک سو، و تحوالت

دهد که چگونه اندیشه، رفتارهای اجتماعی و فرهنگ جامعه ما در سیطره کتاب نشان می
 زبان فارسی است.

ها را گفتم تا شما را به شوق آورم که به سراغ تهیه اصل کتاب بروید و آن را تهیه این
و  های سادهد. ما نیز با همین دغدغه، و برای تهیه پاسخکنید و جمله به جمله بخوانی

ایم تا االت باال، در پویش فکری توسعه، دو گروه مطالعاتی را شکل دادهؤای به ساولیه
که  اندیشه کنند. پژوهشگرانی« فلسفه و توسعه»و « زبان و توسعه»ه مسئلبر روی دو 

به همکاری پژوهشی در این دو  منداند یا عالقهروی این موضوعات کار فکری کرده
 مکاتبه کنند: « پویش فکری توسعه»توانند با ایمیل زمینه هستند می

pooyeshfekri@gmail.com                                                              
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آی نه چندان دور، دستاوردهای فکری این دو گروه مطالعاتی را منتشر امید که در آینده
 نیم.ک

از سرکار خانم دکتر مهنوش مانی نیز که محتوای کتاب را در نشست صبحگاهی 
ا نیز ای از آن ربرای دوستان پویش فکری توسعه ارائه و چکیده« کتابخوانی توسعه»

 برای انتشار عمومی تهیه کردند، سپاسگزاریم.
 1396اسفند  27محسن رنانی /                                                              
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  معرفی نویسنده .2-2

استادیار انسان شناسی،  وی است. اهل آمریکاشناس شناس و زبانمردم 1منویلیام بی
آمریکا و رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه این  2تئاتر و هنرهای نمایشی دانشگاه براون

بیشتر  «منبی»های دانشگاه شیکاگو گرفت. پژوهش ازدانشگاه است. او دکتری خود را 
 و شکال زبانی و الگوهای فرهنگی در ایران، تئاتر سنتی در خاورمیانه، هند، ژاپنحول اَ

بیشتر  های مطالعاتی وی در حال حاضرحوزهد. وشرفتارهای روستایی خالصه می
شناسی اجتماعی و معناشناسی، نمادشناسی زبانی و غیرزبانی نظریه در زبانمتمرکز بر 

ها و مقاالت فراوانی را در مورد فرهنگ و هنر کتاب «منبی»است. شناسی و انسان

                                                           
1. William Beeman 

2. Brown University 

 نشر نی

 ایرانزبان، منزلت و قدرت در 

من                                                                             ویلیام بی                                        :                    نویسنده

                                                                       کیارضا مقدم                                  :                           مترجم

                                                                            1395چاپ هفتم                                           :         نوبت چاپ

 311                                                           :         شمارگان

 978-964-312-634-6: شابک

 12188121214: تلفن
http://www.nashreney.com Email: info@nashreney.com 
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توان به موارد زیر اشاره ایران است می بارةاز جمله آثار وی که در ایرانی نوشته است.
 کرد:

های بازیگری و آموزش بازیگران در تعزیه شیوه ؛(2111های نمایشی ایرانی )سنت
(؛ فرهنگ، نمایش 2111) هیجان و صمیمیت در سخن گفتن به زبان فارسی ؛(2115)

به طنز در نمایش  رویکردی تعاملی (؛ چرا آنها می خندند؟1982و ارتباط در ایران )
 .(1981گویی سنتی ایرانی )بداهه

 معرفی مترجم   .2-3

 سیکارشنا دانشگاه تهران است. ویهای خارجی دانشکده زبانکیا استادیار رضا مقدم
ها لهرساکیا مقدماست.  اخذ کردهشناسی همگانی ارشد و دکتری خود را در رشته زبان

های آن راهنمایی کرده و بر در زمینه زبان فارسی و ویژگی های زیادی راو پایان نامه
نیز در  دو کتاب دیگر ویاست.  داشتههای ژاپنی و انگلیسی نیز تحقیقاتی روی زبان
-ی زبانشناسشناسی ترجمه کرده است که عبارتند از: انسانشناسی و انسانحوزه زبان

  (.1396شناختی )زبان شناسیزبان زنده: درآمدی بر انسان؛ ( 1395شناختی )

 مخاطبان اصلی کتاب   .2-4

مند به زبان فارسی، فرهنگ و مطالعات اجتماعی ایرانیان مخاطبان این کتاب افراد عالقه
ن آهمچنین این کتاب برای زیرا کتاب حاضر کاری جدی در این زمینه است.  ،هستند
اجع رخارجی و پژوهشگران نظر نویسندگان که تمایل دارند جالب است افرادی دسته 

اختار بر سبدانند و به عبارت دیگر نقدی بیرونی را ایرانی فرهنگ، زبان و اجتماع به 
 زبانی و فرهنگی ایران داشته باشند.

  محوری هاید  .2-5

های بنیادی فرهنگ ایرانیان است که در محوری این کتاب برخی ویژگی یایده
 این کتاب در .زبانی کارکرد مؤثری دارند تعامالت روزمره به ویژه در عرصه تبادالت

 کوشیده است با توسل به نویسندهاست.  به رشته تحریر درآمدهدهه هفتاد میالدی 
های تحلیل و توصیف های تحلیل در سه حوزه مورد اشاره و نیز روشابزارها و روش

رده به کار بهای ایرانیان گونه که در روابط و تعاملشناسی، زبان فارسی را آندر مردم
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توصیف کند. تحقیق حاضر برخاسته از یک رشته باورهای فکری راسخی است  ،شودمی
-با نظریه عمومی معنی آن های متمادی درباره ماهیت بیان در زبان و رابطهکه سال

ناسی داشته ششناسی در آمریکا از دیرباز پیوند نزدیکی با زبانمردم شناسی بوده است.
کاری جدی و حاوی نکات جالب درباره زبان فارسی و فرهنگ ایرانی کتاب حاضر است. 

است. شناخت خصوصیات اخالقی، اجتماعی، فرهنگی و زبانی ایرانیان، این کتاب را 
 . کندهای مستشرقین میشبیه به سفرنامه

ها الزیرا خود س کند،را بیان میعینی  های کامالًدر بعضی از فصول نمونهنویسنده 
هسته اصلی این کتاب، تأثیر زبان و فرهنگ بر یکدیگر یان زندگی کرده است. با ایران

د که برناست. مردم یک کشور کلمات، افعال، ضمایر و لحن به خصوصی را به کار می
شان ن ، نویسندههمگی از فرهنگ خودشان نشأت گرفته و کاربردی است. عالوه بر آن

تمهیدات و راهبردهای زبانی برای تمشیت دهد که ایرانیان به طور خاص از چه می
کنند و زبان فارسی چه ابزارها و امکاناتی دارد مراودات و تعامالت روزمره استفاده می

کند. هنگامی که های ارتباطی مورد نظر گویندگان را تسهیل میکه تحقق کنش
بر تولید  نآید تعریف و تعیین بافت تعامل و تأثیر آصحبت از کاربرد زبان به میان می

ی، موقعیتی )اجتماعهای کند. بافت به آن دسته از ویژگیو درک زبان ضرورت پیدا می
ن شود که در تولید و تعبیر زبان نقش دارند. تعریف و تعییی( گفته میفرهنگی و معرفت

ی را که شناختگر باید ساحت اجتماعی و روانگسترده بافت کارآسانی نیست. تحلیل
کنند مورد توجه قرار دهد. هر زمان خاصی در چارچوب آن عمل می کاربران زبان در

 های بافتی مؤثر در تعامل ایرانیان بسیار مشهود است. تعیین ویژگی
ؤثر در های بافتی منویسنده در تحقیق خود بخش قابل توجهی را به تعیین ویژگی

و ادی و منزلت را دها یا الگوهای بنیدهد. وی به ویژه طرحتعامل ایرانیان اختصاص می
های بنیادی به ساختارهایی از دانش داند. طرحمؤلفه مهم و مؤثر در تعامل ایرانیان می

ی اشود که در ذهن و حافظه افراد وجود دارد. نویسنده جنبهقراردادی و متعارف گفته می
 ناز زندگی ایرانیان را برای تحلیل و توصیف برگزیده است که بسیار لغزنده و نامطمئ

است. به همین دلیل نویسنده مدت طوالنی در میان ایرانیان زندگی کرده است و با 
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های مختلف تعامالت روزمره ایرانیان را زیر نظر گرفته و کوشیده است نگاه دقیق جنبه
 ها را تحلیل و تبیین کند.های نظری مورد قبول خود، آندر قالب مفاهیم و چارچوب

 معرفی محتوای کتاب .9
 فصل تنظیم شده است است.  9در حاصل یک تحقیق میدانی و این کتاب 

 فصل اول
 منیبپردازد. ویلیام این فصل به بررسی زندگی اجتماعی ایرانیان و پیچیدگی آن می

اجتماعی  زندگیهای ایرانی را نیز تجزیه و تحلیل کرده است. حتی موسیقی، شعر و فرش
های ت. موقعیداردترین همسایگانش تفاوت نزدیکدر ایران به نحو چشمگیری حتی با 

ی تمام اند نیازمند مهارتتعاملی حتی برای کسانی که در درون این نظام نشو و نما یافته
 عیار و همه جانبه است.

ایرانی، پیچیدگی وزن  هایترین قالیو باشکوه در ظریف ها و نقوش در هم تافتهطرح
 هایها و ردیفو قافیه، صنایع شعری و بازی با کلمات در شعر کهن پارسی، بدیهه

موسیقی سنتی ایران، همه و همه قدری از احساس و حال و هوای تعامالت اجتماعی 
 کند.روزمره  را منتقل می

ر پردازد که از جایگاه مهمی برخورداسپس نویسنده به بررسی نمادهای زبان فارسی می
مانند نی که به خدا، شمس، روح، عقل و عشق تعبیر شده است و هر کس بر است، 

ای اه ویژهتناسب در زبان جایگکند. کند آن را تفسیر میاساس شناختی که از متن پیدا می
ه با مخاطب چگوندارد یعنی اینکه فرد بداند در هر موقعیتی چگونه کلمات را به کار ببرد و 

زدن با شخص خاص و کاربرد افعال و ضمایر متناسب با مانند حرفخود سخن بگوید، 
در  هایی کهشود. کارایی یعنی عدولدر کنار تناسب کارایی نیز مطرح میآن شخص. 

 ها.ها و شوخیدهیم، مانند چاپلوسیزبان روزمره انجام می
د که به کنا در زندگی ایرانیان معرفی مینویسنده بعد از طرح این مباحث الگوهایی ر

نوبه خود جالب توجه است. یکی از این الگوها اهمیتی است که ایرانیان برای باطن و 
رانیان به این معنی که ای است تقابل در سلسله مراتب الگوی دیگر .درون قائل هستند

 .ننداستفاده ک دستینییدستی و پاهای باالکنند از رابطهدر سخن گفتن سعی می
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در پایان فصل اول پردازد. به طور مفصل به این موضوعات می دومدر فصل « منبی»
کند که ایرانیان در کاربرد جادوی ارتباطی خود به غایت استادند گیری مینویسنده نتیجه

   کنند.ها را عوض میو وضعیت و حوزه

 فصل دوم: سازماندهی پیام
ا یکدیگر ها بایرانیان برای برقراری ارتباط آن وضعیت اجتماعیدر این فصل نویسنده از 

کند و با تحلیل وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایرانی، زبان و کارکرد آن را استفاده می
 کند:بررسی می

بارز روابط اجتماعی ها ویژگی اعتمادی و ناامنی در زندگی ایرانیان: غربیبی  .1
دانند. این موضوع سبب می شود رابطه بین اعتمادی و ناامنی میایرانیان را بی

 صورت پیام و محتوای آن درست تعبیر نگردد و سبب ابهام شود.

که از بطن سنت اسالمی شیعه برآمده دارد  پنهان کاری و زرنگی: اشاره به تقیه   .2
 است. 

 شفاف و واضح را هاپیام دارند، یکدیگر به نسبت که اعتمادی بی دلیل به ایرانیان
 سخن افهلف در و کرده استفاده کاریپنهان و کنایه از کنندمی سعی و کنندنمی منتقل
 از هم قیهت. نباشد یکسان آن محتوای و پیام صورت شودمی موجب ویژگی این. بگویند
 یامپ و گفت دروغ توانمی خطر و خاص شرایط در یعنی ،است شیعه مذهب هایویژگی
 پیام که است زرنگی و کاریپنهان نوعی نیز تقیه دارد اعتقاد «منبی» .نرساند را اصلی

 .دهدنمی انتقال شفاف و صریح و درست را

 فصل سوم: سازماندهی عوامل تعامل مردم
در فصل اول به الگوهای زندگی ایرانیان « منبی»همان طور که اشاره شد، ویلیام 

« دستیندستی و پاییروابط نابرابر یا روابط باال»کند که ه است و در آنجا بیان میپرداخت
 زد:پردامی این روابطبه شرح  سوم در فصلوی نماید. در گفتار ایرانیان پررنگ می

ذارد، گکند، احترام می: روابط افراد فرادست و فرودست که یکی کار میروابط نابرابر
دهد و دستورات الزم را میکند، کند و در مقابل، طرف دیگر کمک میدرخواست می
، شود. فرد اولشناسی قدرت نامیده میاین روابط، معنی کند.را اعطا می لطف و پاداش
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ی نوع ،در حقیقت، این امرکه است دست بزرگ و باالتر و فرد دوم فرودست و پایین
 کند.بندی ایجاد میقطب

یار در این کتاب بس عوامل مهم فرهنگی در میان ایرانیان، تعارفات است که یکی از از
 است.به آن پرداخته شده 

ای رفتاری است که از الگوهای اجتماعی بنیادی در ایران است و در : سیرهتعارفات
ر د و در انتقال محتوای پیام اثرگذاورنحوه گفتگو، زبان و تعامل با یکدیگر به کار می

عامل زبان و ت ،گووتمام رفتارهای اجتماعی و فرهنگی مردم در نحوه گفت ،برایناست. بنا
 رگذار و اثربخش است. یتأث آنها

 گذاری عوامل و رویدادهافصل چهارم: عالمت
ه در پردازد کدر این فصل نویسنده به تعریف اصطالحات بافت، زمینه و موقعیت می

 کنند.روزمره نقش اساسی ایفا می هایارتباطات و مکالمه
ه گیرد. دو عامل زمینای از تعامل است که افراد درگیر را دربر می: مفهوم گستردهبافت

در میان تعامل و رویداد  ها عالمتمی اینموقعیت در بافت نقش اساسی دارد و تماو 
 ایرانیان است.

-معنی هایدارد که بافت شناختی -: مفهومی فرهنگی است و اشاره به جنبه ذهنیزمینه

کند. زبان یک رفتار اجتماعی است یعنی آنچه گفته می دار متمایز میدار را از غیرمعنی
 کند.شود و این انجام از طریق واژگان، دستور و نحو نمود پیدا میشود انجام داده می

ربوط م: به زمان و مکان کنش و به طور کلی شرایط و موقعیت فیزیکی تعامل موقعیت
 شود. می
 

 سازی در تعامل ایرانیانابعاد بافت

هند دایرانیان به درون بیشتر اهمیت می :مفاهیم ظاهر و باطن/ اندرونی و بیرونی  .1
اره مدر عرفان مفاهیمی مانند نفس اَ ، و)در اخالق مفاهیمی مانند محبت و عالقه

 رود(. و قلب و ... به کار می

شبکه و گروه: در شبکه روابط نابرابر و سلسله مراتبی و در گروه روابط برابر   .2
توان خانواده را در نظر گرفت. تر شدن این اصطالحات میوجود دارد. برای روشن
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هنگامی که خانواده را صرفاً واحدی فروبسته و محصور در چند اتاق با منافع 
یم و اگر روابط بر اساس سن، گیرمشترک بدانیم، آن را یک گروه در نظر می

 ای از روابط است.ارشدیت و جنس افراد باشد، آنگاه خانواده شبکه

شان در افراد احساس کنند که تا چه اندازه در میان احساس و نظرات شخصی  .3
رو در این جا مطرح رو  و پرموقعیت تعامل، آزادی عمل دارند. اصطالحات کم

 دود و فرد پررو بیانی آزاد دارد.رو، بیانی محشود، که فرد کممی
 شود که تعامل ایرانیان خارج از آن نیست:در این جا دو قطب در نظر گرفته می

 قطب الف                                           قطب ب
 اندرون بیرون                                          باطن/ ظاهر/

 حاکمیت گروه                حاکمیت شبکه                   
 رویی )بیان محدود(                       پررویی )بیان آزاد(کم

حرکات دست مهم نیست. اما تر است و حاالت بدن، زبان بدن و قطب ب صمیمانه
ها و ... اهمیت دارد. هنگامی که فردی در قطب الف باشد در الف ایستادن، حرکت دست

  برند.ن دهد اصطالح بی ادب، دیوانه و ... را برای او به کار میو رفتار قطب ب را نشا

 شناسی اجتماعی زبان فارسیفصل پنجم: واج
-وشود و اینکه در گفتهای زبان فارسی و لغات آن پرداخته میدر این فصل به ویژگی

شوند. خصوصیت زبان فارسی این است که کلمات گوهای روزمره، کلمات چگونه ادا می
فتار به شود و در گگفتار و نوشتار بسیار تفاوت دارند، در نوشتار به نحوی تلفظ میدر 

 نحوی دیگر:

 چن   -؛ چند  چشما  -ها  ها: چشمتقلیل و حذف صامت  .1

 صب  -عص؛ صبح    -های صامت پایانی در واژه: عصر  حذف خوشه  .2

   -العظیم  کند: شاه عبدتعداد هجاها در واژه یا در عبارت کاهش پیدا می  .3
 شاعبدالعظیم

 نگا کن به اینا  -از پایان واژه یا جمله: نگاه کن به اینها  « ه»حذف   .4

  چه طو شد؟  -چه طور شد؟  «: ر»حذف صامت   .5
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در  و بریمما با تمامی این موارد آشنا هستیم و آنها را در گفتارهای روزمره به کار می
لمات های پایانی کواقع به دلیل کمبود وقت، احساس صمیمیت و راحتی در گفتار صامت

 کنیم.را حذف می

 شناسی اجتماعی زبان فارسیفصل ششم: واژه
 توان یافت که اینزبان فارسی دارای تنوع در افعال و ضمایر است. کمتر زبانی را می

نها این امر پی برده و در صدد معرفی آ چنین تنوع فعل و ضمیر داشته باشد. نویسنده به
 برآمده است:

ه ببه عنوان مثال  تغییرات و تنوعات ساخت واژی: نظام فعلی و نظام ضمایر )  .1
 .(شوداستفاده می «کتاب خودم»  از «کتاب من»به جای  ؛«بنده» از «من»جای 

« نآمد» زبان تعارف: برای پایین آوردن خود و باال بردن دیگری ) مثالً به جای  .2
 شود(.استفاده می« تشریف داشتن»از « بودن»؛ به جای «شرفیاب شدن»از 

 گرایانه بین دو فرد صمیمی که در قطب ب قرار دارند.زبان زرنگی: زبان حمایت  .3
ونه گزبان تعارف مختص فرهنگ ایرانی و زبان فارسی است. برای نویسنده نیز این 

همان زبان سلسله  جالب و در نوع خود کم نظیر است. این نوع از زبان دقیقاً ،از زبان
ند در کآوردن گوینده است. هنگامی که گوینده از لفظ بنده استفاده میمراتبی و پایین

های زبان فارسی و فرهنگ دهد و این از ویژگیتر از شنونده قرار میواقع خود را پایین
 ایرانی است.

 وشناسی اجتماعی تعامل ایرانیانفصل هفتم: نح
مهم  هاشود که در همه زباندر این فصل به چند نکته در دستور زبان فارسی اشاره می

بسیار  ،ها، نحو و دستور زبان و چهارچوبی که برای آن مطرح استاست. در همه زبان
تغییر کند به طنز و انتقاد مبدل  هاها و چهارچوب. اگر این تعاملاستاساسی و حیاتی 

 زیرا زبان از اصل خود عدول کرده است.  ،شودمی

گوش دادن: گوش بده،  ؛گم، امر مستقیمآغازگرهای کالم )کلمه عرض، کلمه می  .1
  .گوش می دی؟(

 کارکردهای عملیاتی )ساختار مکالمه از شروع تا پایان(.  .2
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عبارت از نحو و دستور زبان است(. ترکیب بندی شکل پیام )طرح و چهارچوب که   .3
ها، یتوانند تغییر کنند، مانند شوخاینها تنظیم کننده شکل تعامل هستند که می

  گوی مطایبه آمیز.وانتقادات شدید، گفت

 فصل هشتم: زیباشناسی تعامل ایرانیان
ی شناسبندی به زیباییکند و برای جمعدر این فصل نویسنده مطالب پیشین را مرور می

 کند:تعامل ایرانیان اشاره می

 تنوعات سبکی.  .1

  آنچه در محاوره حاصل چانه زنی و دستیابی به توافق در یک فرآیند اجتماعی   .2
 است.

 معانی عناصر زبان در تعریف بافت.  .3

  ها و کاربردهای نامتعارف زبان.شوخی  .4

 فصل نهم: عاطفه و صمیمیت در گفتمان زبان فارسی
فارسی  کند. زبانهر زبانی برای ایجاد صمیمت و عاطفه در گفتار از ابزارهایی استفاده می

 نیز از این قضیه مستثنا نیست:

مشارکت فعال گوینده و شنونده در  .های دینی و شهودیمانند تجربه ،احساس  .1
-افتد. در زبان فارسی و در تجربهکردن احساسات نیز اتفاق میگاهی اوقات پنهان

نجد، گکنند: در بیان نمیگونه عبارات استفاده می، نویسندگان از اینای شهودیه
 آید، قابل بیان نیست و عباراتی از این دست.به زبان نمی

دهد و دیگران نیز آن را متوجه کنش، رفتاری که فرد به صورت عادت انجام می  .2
آن را نشان شوند، مانند شخصی که در حال خوردن غذا است و به دیگران می
 شو از رفتار او ندارند.ودهد و دیگران برداشت شستمی

 سوگند.  .3

 فرازبانی، حرکات دست و چشم و ... .  .4

 کیفیت، لحن و شدت صدا.  .5
 تمامی موارد ذکر شده کامال فرهنگی است که بر روی زبان نیز اثرگذار است.   
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 های این کتاب برای مادرس .4
 کتاب استنباط کرد:از این توان نکات زیر را به طور کلی می

اعتمادی و ناامنی بلندمدت و مستمر در زندگی ایرانیان سبب شده است تا بی  .1
ها و محتوای آنها به درستی تعبیر نشود و به تبع، زبان فارسی دچار ابهام پیام

 ، به شعر کالسیکویژگی زبانیای که این ابهام به عنوان یک گونهگردد؛ به
ارسی مانند اشعار حافظ راه یافته و در آثار عرفانی ما نیز به صورت گسترده ف

م گو در میان مردم شفافیت الزوشود گفتمنعکس شده است. این ابهام سبب می
را نداشته باشد و حتی بسیاری از اوقات دچار سوءتفاهم شوند و نتوانند آن را رفع 

وجود دارد، که این آرایه « تجاهل العارف»ای با نام کنند. در ادبیات فارسی آرایه
عبارت است از گمراه کردن خواننده. در ادبیات ما، صریح سخن نگفتن جایگاه 

عر، شود زیباترین شواالیی دارد و حتی در کتب بیان و بدیع قدیمی گفته می
 ترین شعر است.ترین و مبهمپیچیده

وجود دارد سبب شده  است ها که در فرهنگ ایرانیان ها و زرنگیپنهان کاری  .2
ها چه در ادبیات فارسی و چه در زندگی و ها بیشتر شود. و این کنایهکه کنایه

ها عدول افراد از موقعیت تعامالت روزمره از اهمیت زیادی برخوردار است. کنایه
عادی است، بنابراین سبب به وجود آمدن نوعی پیچیدگی در زبان شده و صراحت 

کرده است. تبادل و ارتباط در چنین شرایطی به غایت دشوار گو را کم وگفت
تواند یکی از موانع توسعه باشد. چنین وضعیتی این امکان است که این امر می

آورد که افراد بتوانند تقصیرهای خود را بر گردن دیگران بیندازند، را فراهم می
لمات در زبان ها، صنایع شعری و کزیرا شفافیت و صراحت وجود ندارد. قافیه

 ها هستند.فارسی نمایانگر این پیچیدگی

زبان فارسی یک زبان رمزی است که این امر در متون دینی، ادبی و عرفانی   .3
زبان عرفانی و »مستشرق معروف در کتاب  1کامالً قابل مشاهده است. پل نویا

که نبودن زبان به دو دلیل است: نخست ایاعتقاد دارد که این رمزی« زبان قرآنی

                                                           
1. Paul noya 
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برداری شده است، و دوم، به دلیل اتفاقات ناگواری است که در طول از قرآن الگو
تاریخ برای بزرگان و نواندیشان پیش آمده است و آنها مجبور به رمزی سخن 

 ند.کگو را کم میواند. رمز در زبان فارسی، صراحت و شفافیت گفتگفتن شده

یک ملت، کامالً اثرگذار است. مثال  در مواردی نیز عوامل فرهنگی بر روی زبان  .4
یکی از خصوصیات تاریخی ایرانیان این است که دزدی از اموال مشترک و دولتی 

کنند، به ویژه آن دزدی که قادر به کشف آن نباشند. این را زرنگی تلقی می
موضوع سبب شده است که پیام و محتوا یکی نباشد و در واقع ظاهر و باطن 

گوهای دیپلماتیک هم مؤثر است. در ومر در روابط و گفتیکسان نیست. این ا
نوع  کنند. اینای دیگر رفتار میگویند و در باطن به گونهظاهر چیز دیگری می

 هد شد.گو بسته خواوگاه به نتیجه نخواهد رسید و در واقع بابِ گفتگوهیچوگفت

ر دست( صمیمت داستفاده از زبان تعارف و یا سلسله مراتبی )فرادست و فرو  .5
ل شود مردم نتوانند به راحتی مسائکند و این موضوع سبب میگو را کم میوگفت

و اختالفات پیش آمده را حل کنند. نویسنده معتقد است زبان سلسله مراتبی یک 
کند که مانعی برای بندی در جامعه ایجاد میشناسی قدرت و قطبنوع معنی

 توسعه است.

است مذاکره در ایران وجود ندارد. نمونه ساده آن ازدواج نویسنده کتاب معتقد   .6
است. اگر بین یک جوان و خانواده او درباره ازدواج اختالف وجود داشته باشد، به 

هایی که به ظاهر متمدن انجامد، حتی در خانوادهدعوا و برخوردهای فیزیکی می
 ر ایران چنینکند که دکند و بیان میهستند. این مثال را نویسنده ذکر می

ها در ازدواج را ای را از نزدیک مشاهده کرده است. وی دخالت خانوادهتجربه
داند. چنین مسائلی که کامالً فرهنگی هستند بر زبان یک ملت بسیار عجیب می

 اثرگذار است.

شود تعامل کامل ایجاد نشود و بین زنان وجود مسئله مَحرم یا نامحرم سبب می  .7
 تریمل گفتاری انجام نشود. زنان خود را در منزلت پایینو مردان ارتباط کا

 .گو ندارندوبینند و با دیگر افراد جامعه، تعامل و گفتمی
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های کارکردی و روزمره عدول کنند، مانند ممکن است دو نفر در تعامل از راه  .8
ها و ... ، که البته چنین وضعیتی گاهی اوقات به دلیل وجود ها و مشاجرهشوخی

حن به شود. زبان و لگوبسته میوشود. در چنین موقعیتی راه گفتتقاد ایجاد میان
 ی دیگری خواهد شد، مانند بد و بیراه گفتن، فحاشی کردن و ... .گونه

در حوزه فرهنگی این کتاب مطرح شده در مباحث  پردازیم کهحال به این موضوع می
  دارند. یمهمهای آموزهها و چه درسو اجتماعی 

باورها، مفروضات و الگوهای بنیادین فرهنگی جامعه بر کاربرد زبان از سوی آحاد آن 
نه که گوکند و آنگذارد و حتی گاهی اوقات زبان، واقعیت را دگرگون میجامعه تأثیر می

ین و بر ا نداها از طریق زبان از یکدیگر تأثیر پذیرفتهدهد. فرهنگخواهد جلوه میمی
 . اگر زبان یک ملت تغییر کند،شودیا میها مهوسعه و تکامل فرهنگهای تاساس زمینه

در پی آن مفاهیم و عبارات نیز تغییر خواهد کرد. زبان مانند هر پدیده دیگر نیاز به توسعه 
 غییرت نیز جامعه در زبان در تغییر گونه هر زیرا یکی از اسباب مهم توسعه است. ،دارد

 دو ارتباط این زیرا ،شودمی زبان در تغییر سبب جامعه در تغییری هر و کندمی ایجاد
 درش جامعه یک زبان هرچه است. جامعه تغییرات برای خوبی شاخص زبان است. سویه
 اقانطب داشت. خواهد بیشتری رشد جامعه آن ،دهد جای خود در بیشتری مفاهیم و یابد

 ود.ب خواهد جامعه رشد عدم یا رشد سبب توسعه و اجتماع فرهنگ، زبان، انطباق عدم یا
 است اجتماعی نیاز یک زبان شود.نمی تلقی زنده هرگز ،باشد سکون حالت در زبان اگر
 گاهچهی نیز هنجارها و مفاهیم ها،ارزش باشد. پویا باید مردم نیاز خاطر به زمان طی در که

 شکل مانه به نیز آن زبان ،باشد ساده یا پیچیده جامعه یک مفاهیم اگر ند.نیست ایستا
  د.ندار تنگاتنگ ارتباطی جامعه و زبان بنابراین بود. خواهد

 و معیج ارتباط وسایل بودن، مدرن به توجه با جامعه زیرا ،دارد نوگرایی به نیاز زبان
 آن بالدن به بیگانه زبان در نشود ردهبرآو امر این اگر و خواهدمی را بودن نو گستردگی،

در  .شد خواهد آن رشد و کشور توسعه سبب زبان بودننو به کردن کمک .گشت خواهد
ن معنی به ای ،واقع یک جامعه توسعه یافته باید فرصت مناسب را در اختیار زبان قرار دهد

بان د. زنگذاشته شو اشتراکها و نظرات بیان و با دیگران به که افکار، عقاید، ارزش
ا هاما بعضی از زبان ،با شرایط جدید وفق دهد تواند خود راموجودی زنده است پس می
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ک ملت . تاریخ فرهنگ ینداشدهپویایی و زایندگی را ندارد و به زبانی ایستا و راکد مبدل 
ر چون زبان حامل و بیانگ ،ارتباط زبان و تاریخ روشن است از تاریخ زبان آن جدا نیست.

عنا( به تاریخ فرهنگی و تاریخ توان از بررسی زبان )دستور، واژه و متاریخ است. می
فرهنگ یک قوم یا ملت پی برد. تاریخ، تحلیل و تجریه تحوالت یک قوم یا ملت است 

رای . زبان باست این امرای مناسب برای گیرد و زبان وسیلهکه در طول زمان شکل می
 ایجاد در رابطه، کشف کردن، دانستن و معنا دادن است.

راحت، روشن  و ای باشدنیازهای مردم خود در هر دورهدر واقع زبان باید پاسخگوی 
و واضح نیازهای مردم را مرتفع سازد. عدم تغییر و تحول اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 

اگر تغییرات نام برده )اجتماعی، شود. ای باعث سکون و راکد ماندن زبان میدر دوره
ساکن و راکد باقی بماند و به صورت و ای رخ ندهد، اقتصادی و فرهنگی( در جامعه
دهد. این زبان نیز پویایی و تحرک خود را از دست می ،تحرکی در آن جامعه رخ ندهد

چنین است که زبان با توسعه جامعه ارتباطی تنگاتنگ دارد. زبان ایستا در آینده پاسخگوی 
 از دست خواهد رفت.  آنطبیعی و بالقوه  ظرفیتنیاز افرادش نخواهد بود و 

و به  استتغییر و تحول را تجربه نکرده  ،های تاریخیایران در بسیاری از دورهکشور 
همین دلیل امروزه زبانی فعال و پویا ندارد. جامعه آن قدر راکد بوده که زبان نیز فعالیتی 

دارند. فضای فکری و علمی در زیرا مردم هستند که زبان را زنده نگه می ،نداشته است
زبان فارسی کمتر رنگ علمی به خود گرفته و  است و در نتیجه طول تاریخ کمتر بوده

ه راهی و ارتباط کگو وگفتای های بیگانه تسلیم بوده است. در چنین جامعهدر برابر واژه
به سوی توسعه است وجود ندارد. امروزه این موضوع در اصطالحات علمی خود را نشان 

که ناگزیر در هر جامعه ای به وجود  -داده است. زبان فارسی پاسخگوی نیازهای علمی 
کی، کند. اصطالحات پزشهای بیگانه استفاده مینیست و به همین جهت از زبان - آیدمی

 کامپیوتر و دیگر علوم حاکی از همین موضوع است.

 پیشنهادهایی برای خوانندگان .5
 ستند،هانعی برای توسعه وکه م اشاره شده استعوامل فرهنگی زیادی در این کتاب به 
 شد. نویسنده بر روی موانع هعوامل زبان و توسعه پرداخت در این معرفی بیشتر بهاما 
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ا بر هتوسعه فرهنگی و اجتماعی مردم کار کرده است و اعتقاد دارد که تمامی این نمونه
مرتبط  پیوسته و روی زبان مردم تأثیر گذاشته است. در واقع فرهنگ و زبان دو بعد کامالً

 آنهاسیر درستی از تف یکدیگرو بدون  استتفسیر یکی نیازمند تفسیر دیگری هستند که 
 ارائه نخواهد شد.

عبارتند  هک بنابراین برای مطالعه این کتاب بهتر است ابتدا با مشخصات زبان فارسی 
نیز  شناسیبا مباحث زبان آشنایی مختصر چنین. همآشنا باشیمها و ... واژه، واژهاز تک

 ند به عنواناهای مستشرقینی که به ایران سفر کردهها و نوشتهمطالعه کتاب. مفید است
از محمد  «خلقیات ما ایرانیان»کتاب این کتاب، بسیارسودمند خواهد بود.  منابع تکمیلی

ها ما را با فرهنگ خودمان بیشتر آشنا گونه کتابست. اینآنهاعلی جمالزاده بهترین 
دون پروا و بها بیگونه کتاباین .کندهایمان کمک میعیببرای رفع به ما د و نسازمی

 ای از زبان، فرهنگ، سیاست و اقتصاد ایرانیانکنند و تاریخ و گنجینهتعارف صحبت می
موشکافانه و بسیار دقیق به مسائل  دهند. مستشرقین عموماًدر اختیار ما قرار میرا 
 ر اختیار ما قرار دهد.تواند الگوی خوبی دپردازند و این موضوع میمی

 

 


