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چکیده

باتقیممسبسیارایرابطهفرهنگیهایدگرگونیکهایگونهبه.استفرهنگقلبزبان•
فرهنگیهاییدگرگونبهتوجهبازبانیدگرگونیهایمکانیسمداشتن.داردزبانیدگرگونی

کشوریکگیفرهنریزیبرنامهوگذاریسیاستبربسیاریتاثیرکهچرا.داردبسزاییاهمیت
بامستقیمیشکلبهفرهنگیوزبانیهایریزیبرنامهوگذاریسیاستدیگرعبارتبه.دارند

.نیستپوشیدهکسیبرنیزتوسعهوفرهنگرابطهکهجاآنازودارندارتباطیکدیگر

سیاست گذاری  و برنامه ریزی های زبانی و فرهنگی



اینفهدهاارتباطهایگونهتمامووارنظامفهم.شودمیآشکارنیزتوسعهبازبانرابطه•
توجهموردستیبایزبانبهتوجهباکشوریکتوسعهورشدفهمدیگرعبارتبه.استنوشتار

بدونتوسعهگذاریسیاستگونههرونیستاجراقابلکشوریکبومیزبانتوسعه.شودواقع
باموضوغاین.استانقطاعوشکستبهمحکومآنبهمربوطگذاریسیاستوزبانیتوسعه
اینکهاستبررسیومطالعهقابلاجتماعیتغییراتبازبانرابطهوجامعهبازبانرابطهمطالعه
.استکردهدنبالراآننوشتار

استگونه  سیاست گذاری توسعه بدون توسعه زبانی و سیاست گذاری مربوط به آن محکوم  به شکست و انقطاع هر 



:واژگان کلیدی

زبانی،زیریبرنامهوگذاریسیاستادبیات،توسعه،فرهنگی،دگرگونیزبانی،دگرگونی•
.اجتماعیتغییرات



مقدمه

گیریشکلیبترتتظراززبانریشه.استزبانگفتاریعینینمودباانسانارتباطوسیلهتنها•
کنیم،قبولراانسانتوسطزبانتدریجییادگیرینظریهاگر.استبودهگفتاریزبانتاریخی

وخودبرودورمحیطصداهایشبیهکهشدشروعصداهاییایجادبازبانطریقازارتبطاولین
جاآنازوکردهتقلیداصواتانازاناسانوبودانسانخودتوسطشدهایجادصداهایهمچنین

محدودسیاربروزیآنانساننیازهایکهکنیمفراموشنبایستیالته.کردشروعرااشیانامیدن
نیازکهکممکولی.کردمیکفایتهاپیامانتقالبرایمحدودارتباطیوسیلهیکواستبوده

.گرفتخودبهتریپییچدهشکلنیززبانشدهترپیچیدهانسانزندگیویافتافزایشانسان

اننمود عینی گفتاری زب



نیزانسانرد،کیپداگسترشنیازهابازکهکمکماینوبودهاصواتهمانکردسعیانسانسپس•
برای.شدشروعآنجاکیفیوکمیتغییرورشدباهماینودهدگسترشرااصواتکردسعی

امراینوبردکاربهرااصواتیبودندآمدهوجودبهمختلفتازهنیازهایسبببهکهجدیدمعانی
ذاشتگاجرابههاگفتاروهاجملهها،واژهسطحدرهاآنترتیبونواختوفندرتغییربارا

دراایخودکمکمکهزباناین.داردادامهچینیزبانمثلهازبانازبعضیدرنیزحالتاکه
حالتیکوگرفتقرارانسانتوجهمردکهشدمستقلموضوعیتبدیلبودشدهدرونینظمی

راآنشروزافزوننیازهایبهتوجهباکردسعیانسانوگرفتخودبهترقراردادیوانتزاعی
.ببخشدوسعت

فنیازهای تازه مختل



باکهبودهاییهپدیداولینچونبرد،کاربهخودعینیمسائلتوصیفبرایرازبانابتدادرانسان•
خودذهنیمفاهیمبرایورسیدمیفکریرشدبهتفکروعقلباانساانولیبود،روبروهاآن
مسائلیفتوصبهوشدنیزعینیغیرکاربردیحیطهدارایزبانپسداشت،توصیفبهنیاز

.شدترپیچیدهوترانتزاعیباززبانبنابراین.طلبیدمیراترانتزاعی



بودطبیعینیزصیفتووسیله.کردتوصیفراطبیعیاشیاابتداوکردشروعطبیعیحالتازانسان•
وسیلهوندشدپیداانتزاعیموضوعاتوکردتغییرانسانتوصیفیموضوعاتکمکمولی

ترانتزاعیدریسعانسانپسباشدداشتهصرفطبیعیحالتتوانستنمیذهنیمفاهیمتوصیف
زبانیبهوتحلیلبهتوصیفمرحلهازروزمرهنیازدرانسانترتیبهمینبه.کردزبانکردن

مانندبانزدرانسانحرکتکهآنخالصه.رسیدمیزوایدوحشوبدونودقیقترترفانتزاعی
.بوداختراعبهازتقلیدوانتزاعبهطبیعتازدیگرانسانیمحصولهر

توصیف اشیا 
طبیعی



روش

دیگروییسازوبردمیکاربهچاپونوشتار،گفتاردررازبانمداومطوربهسویکازانسان•
.استروبهرورفتاریمشترکهنجارهایازدیگرحیطهبا



بهزبان.استاجتماعیپدیدهیکیاواجتماعیرفتاریکاجتماعی،واقعیتیکزبانعبارتیبه•
انینقوهمپس.استاجتماعیواقعیاتبرحاکمقوانینمشمولاجتماعیواقعیتیکعنوان

یکادیاقتصواجتماعیتوسعه.شودمیانشاملجامعهپویاییقوانینهموجامعهایستایی
دموراجتماعیساختیکدررازبانتوانمیپس.شودمیمطرحبابدوهردرنیزکشور
موردوبیخبهجامعهیکدرآننقشتاکردبررسیجامعهیکدرراآنتاثیروداردقرارتحلیل

.گیردقراربررسی

ات قوانین حاکم بر واقعی
اجتماعی



زبان و جامعه، توسعه

تنوعاساسبروداردجامعهنوعبهبستگیکهاستمتفاوتیکارکردهایدارایجامعهدرزبان•
کلیوعامشکلآنکارکردهایازبعضیواستپذیرتنوعنیزآنکارکردهایازبعضیجوامع
.دارند

م  عاکارکردهای 
و کلی



رابطه جامعه و زبان بدون زمان

: در کتاب زبان شناسی اجتماعی می گویدترادگیل پتر •
هریاوهواوآبوضعیتدربارهارتباطیوسیلهیکدرفقطزبان»•

بقایوهانسانادیگرباارتباطایجادوسیلهبلکهنیستدیگرموضوع
شکلاصلیرعنصواولیهبنیادزباندیگر،عبارتبه.باشدمیارتباط
واندتنمیایجامعههیچآنبدونودهدمیتشکیلراجامعهگیری

کارکردزبانهراینبرعالهدهد،حیاتادامهباوآیدوجودبه
داردعهدهبرنیزراسخنگویانشوجامعهبهبخشیهویت
. و هنرش نهفته باشدعیب تا مرد سخن نگفته باشد •

یلپتر ترادگ



آندیگرواجتماعیروابطایجادیکی.استمهمبسیارجنبهدودارایاجتماعیرفتارنظراززبان»•
وقابلمتارتباطدهندهنشاننکتهدواین.استسخنگویانمورددراطالعاتیحاویزبانکه

ابعادبهلکهبکندنمیبخشیهویتبهاقدامشخصیبعددرفقطزبان.استجامعهوزباننزدیک
یگردسوییازوبخشدمیماهیتوهویتنیزآنبهمربوطهایساختوارزشمثلاجتماعی

پیوندامعهجیکارزشیواجتماعیساختبهنزدیکیبسیارطوربهاجتماعیپدیدهیکهمانند
اینکهآیدمیوجودبهکردنصحبتمتوعهایشیوهوهالهجهدلیلهمینبه.خوردمی

.استافزایشبهرونیزتنوعات

هویت 
بخشی



راجامعهیکیبینجهانزبانکهکردادعاورفوساپیرمانندواندیشیدترعمیقتوانمیبازولی•
وهستندفمختلهایزبانازتابعیجهانسطحدرمختلفهایبینیجهانیعنی.دهدمیتشکیل

هارابطهنای.پرداختهابینیجهانبندیتقسیمبهآنماهیتوهویتوزباناساسبرتوانمی
سالهمیکباماهاآنبیشتردرکهشوندمیظاهرمختلفیاشکالدر(جامعهوزبانرابطه)

نیزشواهدوهامثالازبعضیوزبانبرجامعهتاثیرنتیجهمواردبعضی.هستیمروبهرواجتماعی
استآنبریهفرضاین.استساپیر-ورفهایفرضیهآننمونهکهاستجامعهبرزبانتایثرشاهد

ازهابانزپس.پردازدمیآنهایپدیدهودنیاتفهموبندیطبقهبهزبانطریقازانسانکه
.گذارندمیتاثیرجامعهوسخنگویانشانطریق

زبان و هویت و ماهیت آن



بینکهطوالنییفرهنگتبادلدلیلبه.هستندمشترکخانوادهیکازکهاروپاییهایزبانبیشتر•
توانمی.نباشدهمبهشباهتبیاروپاییاشخاصیبینیجهانکهاندشدسببداردوجودآنها
مانزمفهوماروپاییهایزباندر.آزمودمختلفهایزبانباجوامعیدررامطلبومسالهاینئ

حداقلایونداردوجودسرخپوستیهایزبانازبعضیدرمفهوماینامااستدقیقومهمبسیار
توانمیپس،اندنداشتهصورتاینبهزمانیافعالآنهاپسنداردوجوداروپاییصورتبه

راهازنیزطبیعتوانسانرابطهدلیلهمینبهوکندمیتبیینراجهانباانسانرابطهزبانکهگفت
.هستندزبانازتابعیبشریهایتمدنپس.شودمیروشنزبان



درهکاستصادقطبیعیمحیطدرموجودعادیموضوعاتازبعضیدرساپیر-ورففرضیه•
میفرقبرفانواعبینهازبانازبعضیدرکهاینمثل.رسندمیظهوربهزبانیهایواژه

دهدمیتقدرسخنگویانشبهکردهوضعکهگانهجداهایواژهولعتوسیلهبهزبانگذارند،
راتمایزاتاینردندامتمایزلغتزبانشکهکسیعکسبروببیندمتمایزومختلفراهابرفکه

میظهورزبانردکهاستاجتماعیمحیطفرضیهاینکنندهاثباتدیگرمواردازیکی.بیندنمی
ازنشانطرواباینبهمربوطومشخصاصطالحاتتمیزوخانوادگیاصالحاتکهاینمثلکند

.اشدبمیجامعهساختدهندهنشانزبانآنبرعالوهواستعکسبروروابطاینخودواهمیت

محیط اجتماعی



ازرشازنشاناستطبیعیومحیطیساختواجتماعیساختدهندهنشانکهآنبرعالوهزبان•
.ارندندزباندرراآنهابردنکاربهحقتابوهاکهمثل.اندگرفتهشکلاندرکهداردهایی

کهاستخطیرومهمبسامرینیزآنابعادتمامیباجامعهدرزبانتایرمکانیسموچگونگی
نهادنامنامراینبرایقدماولین.استنماندهدوراجتماعیعلومدانشمنداندیدازنیزآنبررسی

جااینردراقدماولین.استمحیطدربارهمفهومیکبهمسبوقکهاستخوداطرافمحیطبر
فنهاناموامیاسدرمستورمفاهیمدربارهتفکراثربرسپسودهدمیشکلطبیعتبرتسلط
رمولفمثل.استهانامواسامیازاینشانهنظامیکنیزآوریفنچونآید،میوجودبهآوری

.یابندمیدستسازییابزاردانشبهمفاهیمشدنترانتزاعیباکهابزارشانوها



زیرا.دشومسلطهاآنبرکهشدسببداشتوجودانساناطرافدرکههاییچیزبهاسمدادن»•
آغازودخناشناختهچیزیکبهنامیدادن.استآنبرتسلطنحویبهموجودیکبهنامیدادن

نیروری.استآنوحشتدادنکاهشواقعدرترسیکبهنامیدادن.استآنمعنایدرک
.تاسشدهارزانیانسانبهکهباشندوبدهمواهبینخستینازیکیبایستیمیهاواژه

استنامی به یک ترس در واقع کاهش دادن وحشت آن دادن 



یکبربتیمابزارهایساختنبهآغزانسانکهگرفتصورتانازپساندکیمطمئناانپیدایش•
بهیزیادبسیارشناختواقعدرومهمبسیاریددگاهیازواژهوابزاریک.کردویژهانگاره

دیدراآنودشمیکهباشدمیشییکیاچیزیکآنهاازیکیچندهر.کنندمیپیدایکدیگر
یعنی.استهاندیشهبیرونیوبیانیاخارجیشکلدوهراماصداستیکدیگیریوکردلمسو

.هستندهااندیشههاینمادآنها



درراهادستتواندمیوباشدداشتهبایدشکلیچهابزاریککندمجسمتواندمیکهمغزی•
نامیصویرتآنبهکهداردنیزراتواناییاینمطمئناکندهدایتتصویرآنازتقلیدوبازسازی

دازهانهریعنی.رساندمییازیمغزتکاملبهدستتکاملکهگونههمانبهدرستوبدهد
بهنیزکالموواژه.یافتمیتکاملبیشتربودآنپسدرکهمغزیشدمیبیشترسدتمهارت

.ماندیشیمیکهدیگرستهاینمادبرخیباهاواژهیاریبهعمدتامارساند،مییاریمغز



ریاضیویشنداندمیموسیقیهاینتزبانبهخودآثارتصنیفهنگامبهگمانبیدانانموسیقی•
.کنندمیحلخودحرغهاینمادنویستندیاریبهرامسائلدانان

.شودیمنرادراکیوتردقیقهایماناندیشهبایدافزونیداریمکههاییواژهشمارکهاندازههر•
موزرانتقالمسالههماناندداشتهمالزمهوهمراهیابزارسازیباهاواژهچراکهایندیگردلیل
ودختازهدانشدررافرزندانشخواهدمیحالهربهانساناستبعدیهاینسلبهسازیابزار

راهاآندتوانمیکهآنجاتاماندنباقیبرایتالششاندرایشانبقاینتازعدروکندسهیم
.شدهتقویت



تاوحسیزبانیحیوانزبانیعنیشود،میشروعزباندرانتزاعمیزانازنیزانسانوحیوانفرق•
پیچیدگیربروزهرترتیبهمینبه.نداردنهایتیانسانیزباندرانتزاعولیاستانتزاعیحدی
وپیچیدزباندرپیچیدهمفاهیمگجد،میسادهزباندرسادهمفاهیم.شودمیافزودهانسانیتفکر

.استهاانسانوحیواناتزبانبینفرقاینونما،مجردهایزباندرمجردمفاهیم

انتزاع در زبان انسانی نهایتی ندارد



زبان و تمایز اجتماعی

ند تا بتوانند بر اقوام و گروه ها نیز بر اساس شیوه زندگی و در قالب زبان مفاهیم را طبقه بندی می ک•
ه کمک آن تفکر و نیازهای روزمره خود را بر طرف کنند  و از همین هاست که علم بومی باساس 

. زبان زاییده می شود

علم بومی



اهمیتبیشترشانزندگیدرکهچهآنوزابندرکهشودمیدیدهگرایشیاقوامهمهمیاندر•
اشیاکدامهروکنندمیبرخوردزندگیبامتفاوتایگونهبهگروههر.کنندخاصیتاکیددارد،

میبندیطبقهداردتفاوتهاآنشدتکهتاکیدیبااستمتفاوتکهترتیبیباراهااندیشهو
.استعلمنوعیجادوبرعالهزباننظرایناز.کنند

ربعالوهزباننظرایناز
.استعلمنوعیجادو



چیستیچگونگیهککندمیپیدامحلیزبانقالبدرنیزاقواممعرفتیوشناختیتفاوتمکانیسم•
پدیدارجهانیزباندیگر،عبارتبه.کندمیبازینقشآندرصرفیونحویقواعدوهاجمله
.دگیرمیشکلمتفاوتیهایدانشآناساسبرسپسوکنندمیایجادمختلفیهای

زبان جهانی



مهرههمانندارتیعبقالبدربایستیراهاآن.دهندنمیتشکیلرازبانتمامتنهاییبههاواژهالبته•
.کندمیفتوصیراعملنوعیمعموالجملههروعبارتدر.برسانندرامعناییتاکشیدرشتهبه

باکنندمییکسچهباراکاریچهکسیچهکهرااینخواهدمیالتینیمانندهازبانبرخیالبته
دقیقاکهافزایدمیمعولوفاعلبهایویژهپیوندهایبنابراینوکندبیانمضاعفیوضحوروشنی

ازبجملهمعنایوآمیزنددرهمباجملهدرتوانندمیهمههااین.هستندچهآنهاکهدهندنشان
«.ماندخواهدباقیواضحوروشنهم



زبان و تاریخ

می.استختاریبیانگروحاملزبانچونشودمیروشنتاریخیازبانارتباطشدهبیانچهانبا•
قومیکفرهنگتاریخوفرهنگیتاریخبه(معناشناسیودستورشناسی،واژهزبانبررسیازتوان

زبانکهمانزطولدرملتیکیاقومیکتحوالتترسیمیعنینیزتاریخدر.شدنزدیکملتو
.استآنبرایمناسبایوسیله



مرداندفشدهجداهمازهازباناینچراکهاینوگرددمیبرزمانیچهبههازبانمیانتفاوت»•
میگوندگرچگونههاواژهکهاینبررسیبا.هستندنیزنماتاریخهاواژهپسدارد،قرارتوجه
میغییرتزندگیدردیگرچیزهایهمچوننیواژهکهچرا.کردبررسیراتاریختوانمیشوند
زمانگذشتهباهکانگلیسیزبانمثلشودمیدگرگوننیززباندرهاآنکاربردانگارهحتیکنند
.داددستازگیرشپاودستهایجنبهازبسیاریوشدتراشیدهوساده

ندواژه ها تاریخ نما نیز هست



مردمانیرونیبآمادگیچگونهپرسیدیممیبودبهترشایدشود؟میدگرگونهازبانچرا•
دراینوهستندنوچیزهایدنبالبههموارهمردماست؟زیادبسیاریبرونیتاثیراتپذیرفتنبرای
میظاهرهغلبوجنگطریقازخشونتباهمراهتازهتاثیراتاینگاهیوشودمیمنعکسزبان
.شود



نوهاییشهاندباآشناییبرایکهشودمیانجامتریمالیمشیوهبههاواژهشدنبخشنیزگاهی•
.رودمیکاربهکنندمیهمراهیراآنهاکههاییواژه



نیزجامعهدرتغییریهروکندایجادتغییرنیزجامعهدرزباندرتغییرگونههراستممکنپس•
زبانبهوجهتباراجامعهیکتغییراتمیزانتغییراتتوانمیپس.شودزباندرتغییرسبب

برایمهمتعلیکبلکهاستاجتماعیتغییراتبرایخوبشاخصیکفقطنهزمان.بسنجند
.گذاردمیصحهآنبرنیزشناسیزبانکهاستآن

عیاجتماتغییراتشاخصوعلت:زمان



اولاستاجتماعیوفرهنگیانقالبدرمهمبسیارومورددوهردرکنندهتعیینعاملیکزبان»•
نیازپیشیکیزبانارتباطنظامکهجاییتایافتهانطباقوهمراهجامعهیکیازبانریشهکهاین

دهمانناستممکننوشتاریزبانکهایندومو.استانسانیهایگروهوجودبرایضوری
بهوباشدترمیانیوترجدیدجوامعبهترقدیموابتداییجوامعازپیامانتقالبرایایسرچشمه

.آیدکار



زبان و توسعه

جایلوهجخوددررابیشتریمفاهیمبتواندوباشدبیشتررشددارایجامعهیکزبانچههر•
وازینوسبازسازی،کهکردادعابتوانشایدپسداشت،خواهدبیشتریرشدجامعهآندهدف

.باشدمیآنزبانیگذاریسیاستتابعجامعهیکرشد
بهکهتاسایندربلکهنیستهاآنچگونگیدرنمادینهاینظاماهمیتنهاییتحلیلیکدر»•

دنیابهانسانیخانوادهدرهمهماآنکهیابرسدهستامروزچهآنبهتاانددادهامکانانسانینوع
ادرقمانمادهابدونوشویممیانسانواقعاکهاستهانمادکاربردطریقازتنهااماایمآمده

.دهیمتوسعهاستبشریتخاصکهرافردیبهمنحصرهاییکیفیتنیستیم

اهمیت نظام های نمادین



باطیارتوسیلهیکازترمهموبیشتروچیزیحقیقتدرنمادها•
هاناوسیلهبهکههستندعمدهایابزارهایهاآن.شوندمیمحسوب

مییادبهنوازرویم،میفرورویادر.کشیممینقشهکنیم،میفکر
میانگموحدسکنیم،میمحاسبهسازیم،میآفرینیممیاوریم،

دونب»:همبولتنظربه.آوریممیپدیدرااخالقیهاینظاموزنیم
نمیحققتفرهنگیعنیانسانیجوامعخصیصهترینمشخصهانماد

یراثمانسانیجوامعکهاستبودههانمادوسیلهبهواقعدر.یافت
خودژنتیکیمیراثبرراآنواوردهوجودبهنیرومندیفرهنگی

همبولت.استافزوده



.شدخواهداعیاجتمرشدعدمیارشدسببتوسعهواجتماعیتغییراترازبانتطابقعدموتطابق•
همزمانرکیبتوتحلیلقابلیتکهدارندراجهانیتغییراتبارویاروییتوانجهاندرهاییزبان

اینبهرسیدنایبرکهطلبدمیرااجتماعیوزبانیبالفعلوبالقوهآمادگینوعاین.باشندداشته
بهرسیدنمحورونیازموردسختاجتماعیوزبانیریزیبرنامهوگذاریسیاستآمادگی
.استآنبیرونیوحدتسپسوزبانیکدرونیوحدت



هالفظتوافتدمیهاآنازکلماتیوشودمیاضافههاآنبهکلماتشوندمیدگرگونهازبان•
اندیشهکهراچاستدلیلچندبهاینوشوندمیاصالحوتغییرهازباندستوروکنندمیتغییر
.وندشمیپدیدارجدیدهایموقعیتوشوندمیظاهرجدیداختراعاتشوند،میپیداجدیدهای

شودمیشیوعدیگرهایزبانازگرفتنقرضباپدیدهاینسومجهانکشورهایدر

از قرض گرفتن
رزبان های دیگ



کلماتازاهآندرکهجدیدمفاهیمپیدایشوجدیداختراعاتشروعباپیشرفتهکشورهایدر•
هیدیدهپنامیدنبرایمشابهکلماتازترکیبییاوقدیمیکلماتجدیدکاربردیاوجدید
گرفتزونیفجدیداصطالحاتتولیدبراینیازتکنولوژیرشدباهمراه.شودمیاستفادهجدید

program،feedمثل back،computerفهمیدههاآنمعنایقبلچندیتاوهستندجدید
وهستندموثربسیارقدیمیکلماتجدیدکاربردوجدیدکلماتایجاددرجواننسل.شدنمی

کنندمیاخراجراجدیدکلماتفقطنههاآن.داردوجودنسلآنخاصگفتنسخننسلیهردر
.کنندمیاختراعنیزجدیدیجمالتبلکه



شودگرفتهیسیانگلزبانازهافرضبیشترینکهشدهسببزبانانگلیسیکشورهایقدرتاین•
:هازبانازبسیاریدرtheyواژهکاربردمثل

توسعهبهزبانیاهنگپس.داردزبانیبنیادیککهاستملیتفاهمموفقاجتماعیهایتوسعهبنیاد•
ستاوحدتعاملیکزبانیوحدتزبانیکارکرد»شود،میمحسوبانبراینظریبنیادی

کهشودمیسببزبانیوحدتاینکشوریکدرچهوباشداجتماعیهایگروهدرچهحال
مههبهآنبهمربوطاحساساتوشوندسهیمکشوریکافتخاراتوشادیوغمحالدرهمه
.شودمیمنعکسفولکلوروادبیاتدرکهشودمنتقلافراد

وحدت 
زبانی



وریزیرنامهبپساست،پایداروجامعتوسعهارکانترینمهمازیکیتخصصیبومیزبانایجاد•
.گیردقرارتوجهموردسختبایستینیزموردایندرزبانیسیاستگذاری

تنداشبهاختراعهستندمشخصشغلیکدارایکهکسانیباومتخصصیهایانسان“•
مردمربیشتکهکننداختراعجدیدیهایلغتاستممکنهاآندارند،تخصصیاصطالحات

ند،گیرمیکاربهدیگرراهیکدررامشابههایلغتیاوآورندنمیدرسرآناززمانهمین
میهککسانیواندکردهرشدبسیارخودتخصصیهایواژهدرمعموالعلومهایرشتهتمام

راتخصصیهایلغتزیادیمیزانبهبایستیکهیابندمیدرکنندمطالعهراهارشتهاینبایستی
تخصصیلغاتازبعضیبشناسند،دانستندمیقبالکهکلماتیبرایجدیدیمعانیوبگیرندیاد

هایتلفظباولوراهاآنمختلفیهایزباندروشدهالمللیبینهاآنهاکاربردکههست
لغتیزندیگرهایگروهوداردعلمدرشدنالمللیبینازنشاناینوبرندمیکاربهمختلف

.دارندخودبهخاصهای



زبان و ادبیات و تغییر

بابدریولشودمیسپردهفراموشیبهادبیتاغلبشودمیگفتهسخنزبانازکهزمانیهر•
معنیچونوندشدیدههمباتوامبایستیادبیاتوزبان.استانضمامیامریککهتوسعهوتغییر

گذارییاستسبهزبانیگذاریسیاستپسکند،میپیداتجلیادبیاتقالبدرزبانهدایتگر
.شودمیکشیدهتوسعهجهتدرادبیات

•

.شوندو ادبیات بایستی توام با هم دیده زبان 



دردبودرامدهحرکتبهجاهمهدرکهایتازهروحرفت،پیشرنسانسدوراندرنیزادبیات•
وجودپیشهامدتازهازباناینداشت،نیرومندیوعمیقاثرهماروپاییجوانهایزبان

تااماداشت،ودوجچاوسرهمانگلستاندر.بودپروراندهبزرگیشاعرانایتالیاکهدیدیموداشتند
.بودافکنهسایدیگرهایزبانبرواروپاسراسربرکهبودکلیساوعلماهلزبانهنوزوقتآن

.شدمینامیدهبومیهایزبانوعامیانههایزباندیگرهایزبان

جفری چاوسر



واسپانیاییویسیانگلوفرانسویهایزبانبعدگرفتتازهجانکهبودزبانینخستینایتالیایی•
زدهمشانقرندرجواننویسندگانازایعدهفرانسهدر.گرفتندرونقآلمانیزبانهمهازاخر

بهزبانکهکوشندبوالتینیزبانبهنهوبنویسندخودشانزبانبهراآثارشانکهگرفتندتصمیم
بدین.شودادبیثارآبهترینبیانبرایمناسبیوسیلهکهبرسانندکمالیبهراخودعاماینهاصطالح

عالیهایزبانورتصبهتاگرفتندنیرووشدندترغنیویافتندتکاملاروپاییهایزبانترتیب
.درآمدندامروزیکاملو

غنی تر شدن زبان ها



یکیاامعهجیکسطحدرعینیوجودیکبلکهنیستاتنزاعیموجودیکزبانکهاننتیجه•
یکوراموشئونتمامیبهتوجهباجامعمطالعهیکزبانمطالعهپس.استملتیکیاوقوم

بانیزیشناسمردموشناسیانسانوشودمیکشاندهعلمیهایرشتهدیگربهکهاستجامعه
بهایراندررسیفازباننقشوپردازندمیزبانمطالعهبهآنبهمربوطتغییراتوفرهنگبهتوجه
ورهنگیفکالنوعظیمتغییراتوسترگادبیاتوتاریخیفرهنگدارایکشوریکعنوان

شودواقعشناسیمردمتوجهموردبایستیمعرفتی

مطالعه زبان، مطالعه جامعی است



تلقیندهزراآنتواننمیسکونحالدرهرگزواستنیامدهوجودبهزبانخاطربهگاههیچزبان•
دسترخاطبهمکانوزمانطیخودحرکتدرراآنبشرکهاستاجتماعینیازیکزبان.کرد
آنملیهویتگربیانزبانایجامعههردر.استآوردهپدیدخودجامعیتوبهزیستیبهیابی

گامهمنیززباندامنهیابد،گسترشمعنویومادیازاعمجامعههایارزشهرگاه.شودمیجامعه
.یابدمیتوسعهآنبا

امعیتدست یابی به بهزیستی و ج



.دندارایواژهآنبرایکهباشدمعنویهایارزشومفاهیمصاحبتواندمیایجامعهچگونه•
.باشدآنرگبیانایواژهکهاستفهموتصورقابلزمانیفقطمعنویومادیدستاوردگونههر

یپدیدهعنوانهبادبیاتتلقیجایبهکهشدندمتصورتوانندمیکسانیرااندیشهوزبانجدایی
چشمجایهبواندپرداختهنویسیتذکرهبهعمریها،پدیدهمنطقیتحلیلنیزوپویاوزنده

زمیندیدباکهاستایسنگوارهبهزبانکهآنازغافل،بینندمیراگذشتهفقطآیندهبهدوختن
کردظرنبدانشناسیباستاندیدباکهتاریخیشینهوشودنگریستهانبهشناختی

ایده تحلیل منطقی پد



پدیدوماندنمیباقیایستاحالتبهگاههیچنیزمعنویهایارزشوهااندیشهدیگر،سویاز•
میرگونیدگدچارراآنهاتبیینبرایالزمزبانفنونوعلومگوناگونشعبگسترشوآمدن
غالباهکراایواژهآیدمیپدیدکهنوعلمیدستاوردهایواختراعگونههربرایغربدر.سازد
فرهیختگانمیاناتنهنهگزینیآسودهایراندرمتاسفانه.گزینندمیبرداردالتینیایونانیریشه
دانند،یممتخصصوپژوهندهراخودوکنندمیشکوهنواوریازهمهازبیشکهکسانیحتی

بایدجدهایواژهتدریجبهوشودمیپذیرارانواوریوتحولراحتیبهجواننسل.داردجریان
.شودمردودنیزایواژهبساچهوشدهروروبهمردماقبال



عصرهر.ماندبثابتویکساناعصارتمامیدرتوانندنمینیزنگارششیوهگزینیواژهبرعالوه•
ازرارونیدمناسباتاستناگزیرگرفتهصورتآندرکههاییدگرگونیعلتبهتاریخی

بدیهیوشداندیمیتحلیلیامروزجهانانسان.کندبیانداردهمسازیآنباکهجدیدقالبیطریق
.بپردازدجهانپیچیدهتمناسباوپیوندهاتبیینبهبتواندتابگویدسخنتوضیحیبتواندکهاست



زبانازنآمبنایبرهاانسانکهرامدلیدقیقطوربهاوالکهبوداینعباراتاینبیانازغرض•
هاملتورهاکشورشدبهنسبتمتفاوتقدرتوشدتبامسیرایندرهنوزواندرسیدهانتزاعی
.شودروشنزبانوجامعهانسان،رابطهثانیاشود،اثباتکندمیحرکت

جامعه و زبان انسان، رابطه 



تلقیدهزنراآنتوانمیسکونحالدرهرگزواستنیامدهوجودبهزبانخاطربهگاههیچزبان•
رخاطبهمکانوزمانطیخودحرکتدرراآنبشرکهاستاجتماعینیازیکزبان.کرد

.استآوردهپدیدخودجامعیتوزیستیهمبهدستیابی

هم زیستی و جامعیت خود



مادیازاعمجامعههایارزشگاههر.شودمیجامعهآنملیهویتبیانگرزبانایجامعههردر•
تواندیمایجامعهچگونه.یابدمیتوسعهآنباهمگامنیززباندامنهیابد،گسترشمعنویو

ومادیدستاوردگونههر.نداردایواژهآنبرایکهبادشمعنویهایارزشومفاهیمصاحب
وادیمدستاوردگونههرندارد،ایواژهآنبرایکهاستفهموتصورقابلزمانیفقطمعنوی
.باشدآنبیانگرایواژهکهاستفهموتصورقابلزمانیفقطمعنوی

تصور و فهم قابل 



عنصردر.اندبمثابتویکساناعضاتمامیدرتواندنمینیزنگارششیوهگزنییواژهبرعالوه•
طریقازرانیدرومناسباتاستناگزیرگرفتهصورتاندرکههاییدگرگونیعلتبهتاریخی

بدیهیواندیشدمیتحلیلیامروزجهانانسان.کندبیانداردسازیهمآنباکهجدیدقالبی
.بپردازدجهانپیچیدهمناسبتوهاپیوندتبیینبهبتواندتابگویدسخنتوضیحیبتواندکهاست



زبانازنآمبنایبرهاانسانکهرامدلیدقیقطوربهاوالکهبوداینعباراتاینبیانازغرض•
رشدبهبتنسمتفاوترقابتوشدتبامسیرایندرهنوزواندرسیدهانتزاعیزبانبهطبیعی

.ودشروشنزبانوجامعهانسانرابطهثانیاشود،اثباتکندمیحرکتهاملتوکشورها

تزاعیاز زبان طبیعی به زبان ان



:نتایجی که می توان به طور خالصه از این مباحث گرفت عبارتند از•
. بررسی نظام مند و ساختاری زبان فارسی در سطح جامعه ایرانی ضروری است-1
ساختارمثلیگریدمهمبسیاراطالعاتکنندهمنعکسبلکهنیست،ارتباطوسیلهیکصرفازبان-2

ادگی،خانوسیاسی،ساختاریاجامعه،یکارزشساختارجهان،وطبیعتبرنگرشنحوهجامعه،
شودبحثموردایندردقیقطوربهبایستیواستجامعهیکنهادیساختارهایکلیهواقتصادی

برقرارتیحیاوترسیمجامعهسطحدررانوشتاریوگفتاریهایزبانامروزکهساختارهاییکه
.خیریادارندسازشسرتوسعهباکنندمی

جامعهساختارهای نهادی یک کلیه 



مسائلتحمل،ازادی،ما،انسانیجامعهازنیمیعنوانبهزناندنیا،دربارهکههاییواژهآیا•
انست،داجتماعیساختاروفکریساختاردهندهنشانورودمیکاربه...وسیاسیواجتماعی

جامعهوخاصطوربهشناسانمردموظیفهامروزهدارد؟امروززبانبهتوسعهاینباسازگاریسر
نوعایناای.استواژهخودوزباندریکدیگرباهاواژهاینساختیبررسیعام،طوربهشناسان

خیر؟ایداردهمگونیتوسعهباهاواژهاینبینروابطورسیدهظهوربههاواژهمیاندرتفکر

ونی روابط بین این واژه ها با توسعه همگ
دارد یا خیر؟



سازگاریعهتوسبامفهومیگونهبهصرفیسطحدرچهونحویسطحدرچهزبانکهمعنااینبه•
همچونداردامروزادبیمتوندربارهتاریخیهایبررسیدرجایخوداینکهخیر؟یادارد

نسبتوبررسیبایستیهمهوهمهدارند،وجودجامعهیکسطحدرکهمختلفیهایفولکلور
.شودسنجیدهامروزیتوسعهفرهنگباآنها

سطح نحوی و چه در سطح صرفی



ت،اسحوزهدرایندرموجودحقایقوواقعیاتوخودذهنطبیعت،برکنترلوسیلهزبان-3•
فکریسلطتزمینهخودجامعهدرانتزاعیوطبیعیموضوعاتاینبهدادننامصرفبهانسانیعنی

بتوانیمتااشدبزبانیتوسعهبرایالگوییبایستینیزاین.آوردمیفراهمراموضوعنوعدوهربر
اینبرطتسلباشدنداشتهخوددلدرراواژگانگسترشنوعاینزبانتابرسیمتوسعهبه

و(مامیانض)طبیعیجدیدمفاهیمشناختاساسبرکهتوسعهوبودنخواهدمیسرموضوعات
.آمدنخواهدوجودبهاستاستوارانتزاعی

قایق زبان وسیله کنترل بر طبیعت، ذهن خود و واقعیات و ح
موجود در این در حوزه است



رابطهانزبیکگستردگیوپیچیدگیباآندرموجودمفاهیموجامعهیکپییچدگی-4•
.شودمشخصبایدنیزماجامعهدرزبانسادگیوپیچیدگیحد.داردمستقیم

دقیقغیرومبهمیاودقیقوروشن:رسانندمیرامفاهمیچطورماجمالتساخت-5•
میاجرواجتماعیمحیطایندرراایاندیشهوفکرچطورجامعهدراوبالفعلوجودومازبان-6•

وکارپرگرایواقعیتتفکریاواشراقیتفکرگرا،جهتومنسجمتفکریاروزمره،تفکر:دهد
.جملهبافتوساختسطحدرهمویابدمیتحققواژگانسطحدرهمکه...



وگستردهردکاببرایجواننسلرویبرکشور،توسعهنتیجهدروزبانرشدبرایبایستیما.7•
چیزهاییزنزباندرواستنوگراجواننسلکهچراکنیمتمرکزوگذاریسرمایهزبانصحیح

فدهیمارائهاوبهزبانخوددرونازرازباندرنوگراییایننتوانیممااگرحال.خواهدمینو
وکلمهنایاوالشدخواهدسببوجستخواهدبیگانهزباندررانوگراییاومشکلیهیچبدون

دچارجوانیناثانیاوببردبینازرازبانیانسجاموشودواردزباندردوبارهبیگانهزبانواگان
دانشگاهیکردهیلتخصنسلگریبانگیروضعیتیچنینامروزهکهشودفرهنگیوادبیتعارضات

.استما



ساختتمامیدرزبانشدبیانکهگونههمان.استکشوریکوحدتدیگر،زبایکارکرد-8•
چههرپس.باشدجامعهیککلبخشوحدتعاملتواندمیودارددخالتجامعهیکهای

وشودمیبیشترجامعهبافتوساختوملتوکشوریکوحدتشود،بیشترزبانیوحدت
شودمیفراهمکشوریکتوسعهمقدمهعنوانبهملتیکتفاهمووحدت



مغفولیزنماکشورشناسانبانوزشناسانجامعهشناسان،مردمدیدازادبیاتبازبانرابطه-9•
کشورآنادبیاتتوسعهکشوریکزبانیتوسعهمقدماتیمرحلهآخرینکهآنجای،مانده
وخواهدمییتصوفزبانتصوفیوعرفانیادبیاتطلبد،میعامیانهزبانعامیانهادبیات.است

توجهقابلیزناینوطلبدمیمتعمقانهومتفکرانهزبانمتفکرانهومتعمقانهوعالمانهعادبیات
وتاریخطولدرچهماجامعهسطحدرعقلیوفکریعلمی،جبهجنبهکمترماادبیاتکهاست

طالحاتاصبرابردرامروزهوگرفتهخودبهعلمیرنگکمترزباناینبودهکمترحالزمانچه
اثراتکهزندیمموجبیگانهلغاتماعلمیکتبسراسردر.استشدهتسلیمکامالبیگانهعلمی

.طلبدمیایجداگانهبحثخودآن

متعمقانهمتفکرانه و زبان 



نتیجه گیری

درماعیاجتعلومهایرشتهدیگروشناسیمردمدرموضوعاولینعنوانبهبایستیمیچهان•
شدهستکاریدسومینکشوریکعنوانبهایرانکهاستامراینبهتوجهگرفت،نظردرماکشور

درمرااین.استانهاینهادوجامعهکلیساختارسطحدربافتیوعناصریناهماهنگیدچارو
هاینهادلیهکزمینهدرتاریخیبررسیوپذیرفتهصورتکشوراستثمارواستعمارتاریخطی

.طلبدمیراجامعهدراساسیرکنیکعنوانبهزبانخصوصبهواجتماعی



.استهآمددرمختلفیهایصورتبهوشدهکاریدستبارهاماگذشتهتاریخطیدرمازبان•
کهبودشدهسببچندقرونیطیکشوراینبرعربمسلمانانحاکمیتوایرانبهمسلمانانحمله
درسعیردوسیفکهآنتاشودفارسیوعربیبهمخلوطبعضیوعربیایراننقاطازبعضیزبان

واقعیاتوسیفرد.کندحفظرازباناینهویتبتواندتاکردبعدقروندرفارسیزبانبازسازی
بهدستواقعیاتانهماساسبروپذیرفتهراعربیزبانبابرخورداثردرفارسیزبانیافتهتغییر

.استبودهگرایانهواقعدریافتنیاینکهزدفارسیزبانبازسازی

برخورد  با زبان عربی



اتکلماینازایزمجموعهباوشدیمهاواقعترکومغولحملهمردکهنیزبعدیهایدورهدر•
حاکمزبانیظرنازکامالنتوانستندنداشتندچندانیفرهنگیپشتوانهاقواماینچونولیشدوارد

بهغربتمدنیآثارریزشوغربیتمدنظهوربااما.شدندمامغلوبزبانینظرازبلکهشوند
سعتومادهعالمتامعناعالمازغربتمدنیابعاد.شدشروعدوبارهزبانیتغییراتماکشور
برداریهبهراحیاناوشدیممیمطلعآنازبایستیمیپس.بودسخنوفکردارایهمهوداشت

زباندربمناسهایمعادلچونوکردیمآنهازبانوواژگانگرفتنیادبهشروعپسکردیم،می
ترکی،،فرانسویانگلیسی،روسی،هایواژهاینازشدپرفارسیزبانخودنداشتیمفارسی
عربیوومغولی



سایلوشدنهمگانیباکهشدآغازفارسیزبانیابیهویتنهضتقبلدههچندطیدرولی•
ومهجوریادیزحدتارافارسیغیرلغاتایناستتوانستهوگرفتهعامحالتنیزجمعیارتباط
.آوردکاربهرافارسیلغات

سینهضت هویت یابی زبان فار



بارفتپیشروتوسعهازنکنیمحلراتضاداینتاوایمشدهواقعمتضادراهدوسربرامروزه•
میزبانیدوموداریمغربتمدنمیراثوآثارجذبدرسعیماکهایناول.ماندخواهیم
آنزا.دهدجایخوددررامیراثوآثاراینغربی،هایزبانازپذیریتاثیربدونکهخواهیم

اثمیروآثارپذیرشازناچارماچونونداردراجذباینبالفعلطاقتهنوززبانکهجایی
حالبهتاهککنیمواردرامیراثاینآنهازبانواصطالحاتبابایستیپس.هستیغربتمدن

میرهنگیفوعلیماصطالحاتاینازپرمایفکروعلمیکتبوبودهایممسئلهاینشاهدنیز
.باشد



سببتنهاهنکهداریمعلمبابدرشدهکاریدستزبانیماکهایننتیجهترینبدیهیواولین•
ارتباطیرعناصچون.شودمیکشورایندرعلمشدنخشکیدهباعثبلکهشدنخواهدعلمیرشد

درمنسجمکرفیکتواندنمینتیجهدروشدهگسستگیهمازدچارزباناینارتباطیبافتو
وبیخبهاینوآوردراپیشعلمینواوریتوانستنخواهدپس.اوردوجودبهعلمیابواباین

.استتعمقوبررسیقابل

باطیاز هم گسستگی عناصر ارت



ساختماندروگرفتهئرابیگانهماواژگانندارداشکالیکهاندگفتهپردزاانظنریهازبعضی•
یاعنییشدهبریدهریشهازواژگاناینکهجاستایندراشکالولیکنیمخودهضمدستری
لغتسپاصیلشانمعنایازنهوداریماگاهیهاآنریشهازنهکهداریممیبرراخاصاشتقاقی
برودبینازامزباندرلغتایننوزاییاوالکهشودمیسببدیگرواژگانباارتباطبیوخشک

وانسانیعلومبابدرخصوصبهسخنعملبهنتیجهدرونداریمراآنمعناییریشهماثانیاو
وزباناساسیخشکیدگیباعثهمهکهکنیمدرکدرسترامطالبنتوانیمونبریمپیفلسفه

درونیانسجامتواندبکهباشیمکلماتیدنبالبهمابایستیپس.شدخواهدعلوماینبابدرادبیاتی
.ردنببینازرازباننوزاییوشکوفاییوحفظرافارسیزبانجمالتساختاروواژگان



پس چاره چیست؟ 





پیشنهادات 

سابقهازادهاستفبااینکهببخشیمخاصرونقیخودادبیاتوزبانبهاولبایستیماکهاین•
تاریخیاتادبیدرکهزباناصیلومهجورلغاتتمامیدریافتهانسجامکاریکوزبانتاریخی
.شودمیانجاماست،متجلی



وانشمنداندهمهتایافتدستملیگرایوحدتروحیهبهشودسعیهمگانیبسیجیکبا:دوم•
اینحتیردازندبپمتناسبلغاتابداعبهخودفکریوتخصصیرشتههردرمردماینفرهختگان

هترینبآخرمرحلهدرگاهآن.شودواقعنقدوتوجهموردتاکنندارائهنیزجامعهبهراابداعات
واردبخواهدانفرهنگستابتدادراگراماشودمیتصویبوبررسیزبانفرهنگستانتوسطآنها

،ایانهپکلمهمثلبودخواهدجامعهنظربدونحرکتچونرسید،نخواهدجاییبهکارشود،
.استبودهیشخصابتکاراتاینبهشاهدمازبانیطلبیتجددوزبانتاریخحالبهتاکهچنان
.استطورهمیننیزقویادبیاتهمهآنبافرانسهمثلاروپاییهایکشوردرحتی



درسعیهمگانیسطحدرخارجیهایزبانمکالمهتدریسجایبهبایستیماکهآنسوم•
کلزشآموسطحدرمتاسفانهامروزهکهباشیمداشتهایترجمهزبانآوردنوجودبهوتدریس

ورهددرحتی.شودمیتدریسماایمکالمهزبانوعمومیزباناساسبرخارجیزبانکشور
وصیخصوآموزشیموسساتمعانیدردانشگاهیپیشهایزبانمثلهادانشگاهتخصصی

بهعربطحیسوعمومیادبیاتکنندهمنتقلفقطکهشودمیتدریسایمکالمهزباننیزدولتی
آنهستند،ینماییسفیلمدیدنیاداستانیکتبخواندنبهقادرفقطیادگیرندگانواستماکشور

میموختهامکالمهنیزترجمهرشتهدردانشگاهدرحتی.اصلیهایرماننهوپاییینسطحدرهم
گواهروهگاینهایترجمهناتوانندغربابتداییعلمیعمومیکتبخواندنازکهطوریبهشود

.مدعاستاینبرخوبی



یکفقطنهبیاموزیمکشورماندررادنیاگوشهچهاردرمتمدنمللهایزبانکلیهبایستیمااول•
غربورقشفریهایبافتوهافرهنگتمامیازکامالبایستیمیچونانگلیسینامبهزبان

رشدراخودزبانبتوانیمتاشویممندبهرهزبانیبینهایتجربهازبایددوم.شویممندبهرهمتمدن
علمی،استفادهتقابلیفقطوشویممیبلوکهانگلیسیزبانیادگییباتنهاکهآنسومودهیم

علمی،فرهنگی،ضررهایکهداریمزبانانگلیسیکشورهایازتکنولوژیکیوفرهنگی
.استمشاهدهقابلامروزوتاریخطیدرآن...واقتصادیسیاسی،تکنولوژیکی،



ووجچنانانومقاومخارجیهایزبانمابلدرراعمومیفرهنگبایستیکهآنچهارمباالخره•
دیگررینتوچککهکردقویبیگانگانزبانوادبیاتبابردمقاومتبررامردمعمومیروح

تباطاروسایلعهدهبررسالتاینشود،واقعمردموعمومیافکارهجوموحملهموردزبانگرای
لیغاتیتبهایاطالعیهدرخراجیهایواژهاصلیکاربرندگانبهازخودمتاسفانههماستجمعی

.هستندخوددیگرهایهنوس


