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است زبان در حکومت يران، برساختۀ سيدر ا يو چندزبانه است، اما با آغاز روند نوساز يچندقوم يران کشوريا
 ه عنوان زبان واحد حرکت کردهب يبه عنوان زبان مشترک به حکم زبان فارس ياول، از حکم زبان فارس يپهلو
 يتنها به زبان فارس ياست زبانيسن يدهد. با اتخاذ ايران قرار ميدر ا يرا شرط وحدت مل يزباناست تکيو س

ق بر آن يکنار نهاده شدند. فرض تحق يرسم يها ران از حوزهيا يهاگر زبانيداده شد و د يامکان رشد و بالندگ
ساز  ات گفتمانيکاوه از نشر  هيداشته و برساخته است. از آنجا که نشر يمانگفت يتيماه ياست زبانياست که س

 ماهيت سياست بودن ياجتماع  بودن و برساخته يد بوده است، پژوهش با فرض گفتمانيش از برآمدن نظم جديپ
 ين انتقادل گفتمايل متن تحليامکانات تحل يريگفتمان الکالئو و موف و به کارگ  هينظر استفاده از، با زباني

  شبکه يرا دال اصل يوحدت زبان ،پژوهشاين روزنامه پرداخته است.  يها ل گفتمان تمام شمارهيبه تحل
 پردازد. يک شدن گفتمان ميهژمون  ن نحوهييدر گفتمان روزنامه دانسته و به تب يرانيت ايهو يمعان

 .، توسعهيياگر ل گفتمان، چندفرهنگيتحل کاوه،  هياست زبان، نشريس 
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-ياسيت مسائل سياست که بر اهم ياان رشتهيم يااست زبان حوزهيحوزۀ مطالعات س
است زبان به يپردازد. سيها مملت-بر مسائل کالن زبان در دولت يدئولوژيو ا ياجتماع

 يهانهيظهور کرده است و به مطالعۀ زم ياست زبان انتقاديپس از س يگفتمان يمثابه امر
 پردازد.يم ياست زبانيو تداوم س يريگشکل يگفتمان

است يو س يسازنۀ ملتيو چند زبانه است، در زم يقوم دچن يران کشورياز آنجا که ا
با  ييشود که از سويسته ميران نگريخ ايدر تار ياول همچون نقطه عطف يزبان، دورۀ پهلو

گر با يد ييو از سو ند تجدد آمرانه،يدر فرا يسازکسانـيو  ييزداکثرت يهاتـاسيس
ران يا يهازبان ينه را بر بالندگي، زميسينوزانه و مسلط کردن سرهيستعرب ياهشيگرا

به  ين دوره، از حکم زبان فارسياست زبان در ايتوان نشان داد که برساختۀ سيتنگ کرد. م
است يبه عنوان زبان واحد حرکت کرده و س يـنوان زبان مشترک به حکم زبان فارسـع
با زبان باستان  يرانيت ايوند دادن هويدهد. پيران قرار ميدر ا يرا شرط وحدت مل يزبانکت
ز يتکثرست يهااستيس ينه را براين دوره، زمين در ايگزيجا يهاران و طرد قرائتيا

در  يديکل يافت نقشييۀ کاوه که در برلن انتشار ميان نشرين ميا نمود. در ايمه يرضاشاه
 است. اول بر عهده داشته يدورۀ پهلو ياست زبانيس ينگفتما يريگشکل

که روابط نابرابر قدرت را آشکار کرده و عدم  ،به مثابه روش يل گفتمان انتقاديتحل
ن يدر ا سازد.ضروري تلقي شده و به واسطه گفتمان مسلط را نمايان مي يهااستيس ضرورت

است يس يبرساخت گفتمان يسل گفتمان به برريبر آن است که با روش تحل يق سعيتحق
 اول پرداخته شود. يزبان مسلط در دورۀ پهلو

مجموعۀ  يعني يک جامعه در حوزۀ ارتباطات زبانياست يتوان سياست زبان را مياصطالح س
 ينۀ زبانيدهندۀ ارتباطات آن جامعه با گنجکه بازتاب دانست ييهاميها، اصول و تصمنگرش

بوده و با  ياان رشتهيم يااست زبان، حوزهيآن است. حوزۀ مطالعۀ س يل ارتباطينسو پتا



 
 
 

  

 

  

است زبان و يـابد. سييـوند مياست پيو س ي، علوم اجتماعيناسـشمطالعات حوزۀ زبان
شوند اما يز به کار برده ميگر نيکدي يمرتبط هستند که گاه به جا يميزبان مفاه يزيربرنامه

ز يگر متمايکدـين دو را از يا (Bugarski, 1992: 18) ياز بوگارسک يرويبه پ 7فمنيـش
ر يتأث يزبان برا ياستياز اقدامات ملموس درون س يازبان به مجموعه يزيرکند:  برنامهيم

آن اجتماع اثر  يهاشود که معموالً بر توسعۀ زبانيم اطالقک اجتماع ي يبر ارتباط زبان
   .(Schiffman, 1996: 3) گذارديم

 يهااستياز س ي، انواع مختلفک جامعه و نوع برخورد با آنيدرون  يبرحسب تنوع زبان
 يهااستيخود از س يدـبنميفمن در تقسيثال شـتوان برشمرد. به عنوان ميـرا م يزبان
و  2انهيدگرايدر مقابل تحد 4انهيگرا، مساوات9انهيگرادر مقابل تساهل 6گرانهجيترو يزبان

را مطرح  78در مقابل آشکار 3و پنهان 0در برابر غيررسمي 1رسمي، 2يمروقل يهاتيمحدود
و  ينظام ،يمذهب ،ي، آموزشيمانند ادار اي همچون حوزهويژه يهاکند. و در حوزه يم

 ,Schiffman) ت بشناسديبه رسم ييهازبان يرا برا يالتيا حقوق اي يحقوق فرد نظاير آن

77سوبياکوبار. (29-30 :1996
 يسازميتوانند محرک تصميکه م را زبان يهايولوژدئيز اين 

 ييتکثرگرا -6 76يسازکساني -7 کند:يم يبندن گونه دستهيرا ا ،است زبان باشنديدر س يواقع
 .(Cobarrubias, 1983: 63) 72يزبان ييگرايالمللنيب -4 74يزبان ييگرايبوم-9 79يزبان

ند يفرا يبرا ييهايدئولوژيا ييتکثرگرا و يسازکسانين گونه در نظر گرفت که يتوان ايم

                                                           
1- Schiffman  

2- Promotionist  

3- Tolerance-orieated  

4- equal-orientated  

5- limitation  

6- Territory restrictions  

7- formal   

8- informal 

9- Hidden   

10- Obvious 

11- Cobarrubias 

12- Unification 

13- Lingustic Pluralism 

14- Hanvist language    

15- linguistic internationalism 



 
 
 
 

 

است زبان در يز در ارتباط با سيو دو دستۀ دوم ن تلقي شده چندزبانه يدر کشورها يسازملت
ک يرانسه در ـا في يسيمچون انگلـه يشوند. انتخاب زبانيـپسامستعمره مطرح م يکشورها

ک ياست. اما انتخاب  ييگراين الملليب نوعي ،يمـده به عنوان زبان رسـن استعمارشيسرزم
شود. در رابطه با يخوانده م يزبان ييگرايبوم ،يو ارتقاء آن به سطح زبان رسم يزبان بوم

مختلف زبان قائل  ياز کارکردها يتوان به درجات مختلفيز مين يي/تکثرگرايسازکساني
در  يالتي، زبان ايب، زبان ادي، زبان آموزشيکارکرد زبان همچون زبان ادارتوان ميبود: مثالً 

 ل کرد. يدخ يي/تکثرگرايکسان سازيان سطوح مختلف يتخت و ... را در جريمقابل زبان پا

و  يزبان يهايدئولوژـيد اـنيبرآ يااست زبان در هر جامعهيمات و اصول سيصمـت
 يزبان يدئولوژيآن جامعه وجود دارد. ا يهاشيها و گورامون زبانياست که پ ييهاافسانه

مختلف  يها شتر به نظام باورها در مورد زبان و شأن زبانيب ،ديآيز بر مين که از نام آن نچنا
ک يدئولوژيا يهاها را مؤلفه به شأن زبان يدهشکل ياديتوان عامل بنيشود و ميمربوط م
ان يلۀ بيا وسي ينيد يا حافظ مباني يخيوند تاريهرگاه زبان عامل پ به عنوان مثال،دانست. 

دن به شأن آن زبان در يبخش يبرتر يبرا يدئولوژيکردها اين رويدر ا ،گردد يتلق يعلم
ت و ياهم ييتوان شناسا ين زبان را مأش يزير ها مطرح است. برنامهگر زبانيمقابل د

 :Cooper, 1989) دانست يها از جانب حکومت مل گر زبانيک زبان در رابطه با ديت يموقع

محصول حاکمان مستبد  يزبان يها استيبه نظر رسد که س ياهد در جامعين رو شاياز ا (32
ن حاکمان خود محصول فرهنگ يد در نظر داشت که ايباشد اما با يفرد يريگميبا تصم

 يزبان يها يدئولوژيها و ا ن نقش افسانهيبنابرا (Schiffman, 1996: 6) اندهمان جامعه
 ده انگاشته شود.يد ناديها نبارامون زبانيپ

 ياست زبانيار را اتخاذ کرده و سيدۀ زبان معيا يسازند ملتياز کشورها در فرا يرايبس
 ييزداتيک زبان و مشروعي يسازروعده مستلزم مشين اي. انماينداي را اتخاذ ميهسازانکساني

ل زبان و فرهنگ يمالزم تحم يو زبان يفرهنگ يسازگانهي»است.  يگر زبانيد يهااز گونه
( به عنوان يمحل يهاگر )مثالً لهجهيموارد د يوان مشروع، و طرد تماممسلط به عن

ار، اشاعۀ يمع يک گونۀ زبانيدۀ ياستقرار ا (729 :7908و، ي)بورد «ل استيراصيسته و غيناشا
دستور زبان و فرهنگ لغات،  يهااز کتاب يام آن در گسترهيش، تنظين گويمورد ا دانش در



 
 
 

  

 

  

شود. يـها مشيگر گويتر شمردن دمختلف منجر به پست يردهاج آن در کارکيو ارتقا و ترو
شوند. زبانشناسان يشروع مـگر در ذهن مردم ناميد يهاشـيمشروع و گو زبانار يمع زبان

 يملت و گاه-ک دولتيدارند چرا که زبان  يت نقش بارزين مشروعيدر استقرار ا يخيتار
 (Milroy, 2001) ملت داشته باشد-دولت خ باشکوهيدر تار يد سهميبزرگ، با يک امپراتوري
ن و تکرار عام )در يق تلقيک فرهنگ مسلط که از طريل ي، با تحمينظام آموزش»و  

شود، و خصوصاً از برکت يل ميمشروع تبد يک فرهنگ ملياراتش( به يمحدودۀ قلمرو اخت
( از خود را يتصورِ )مل ييمبنا يهافرضشيپ، ات، ...يخ ادبيژه تاريخ و به ويآموزش تار

 .(726: 7908و، ي)بورد «کنديت ميتثب

ان دارندگان يتواند روابط نابرابر قدرت را ميمشخص م ياست زبانيک سيب، ين ترتيبه ا
ا ي  7گراييزبانر سکوتناب کانگاس به يم کرده و به تعبيمختلف برقرار و تحک يهازبان

 يان اجتماعات زبانيابرابر قدرت مانجامد. روابط نيض براساس زبان بيو تبع 6يض زبانيتبع
. منجر گردداست در جامعه يچون اقتصاد و س يگريد يهادر حوزه يتواند به نابرابريم

تر ک نظام بزرگيک در يزم بالقوه هژمونيک مکانيزبان را به عنوان  يزيرتولفسون برنامه
 تر کندميعه را وختواند عدم توازن قدرت در آموزش و جاميرد که ميگ يدر نظر م ياجتماع

(Johnson, 2016: 12) است زبان، يس يگفتمان يهايپس از تولفسون، اکنون حوزۀ بررس
دولت را به اجرا  يدئولوژيداند که ا يک ميبالقوه هژمون ياسيزم سيک مکانياست زبان را يس
زبان طرفداران  يراند، صدايه ميها را در مدارس و در جامعه به حاشتيگذارد، زبان اقليم

بخشد يت ميمشروع يسم زبانياليکند و به امپريف ميت در مدارس و جامعه را تضعياقل
(Johnson, 2016: 12)بحث آموزش و پرورش به زبان واحد در جوامع چندزبانه با  . در

 پيامدهاي ، 4يدر مقابل دوزبانگ( Semilingualism) 9يزبان يتيکفايمطرح شدن مفهوم ب
 . اشاره داردۀ جوامع توسع ي دراست زبانيس

                                                           
1- linguicism  

2- linguistic  discrimination 

3- Semilingualism 

4- Bilingualism  



 
 
 
 

 

 ياست زبانيران، پرسش از سي، با توجه به چندزبانه بودن جامعۀ ايمطالعات  نهين زميدر ا
ران يا ياست زبانيگفتمان مسلط س يريگشکل يو چگونگ يسازملت-ران در مرحلۀ دولتيا

 طلبد. پرسشياست زبان را مينسبت به س يانتقاد يکرديا عدم ضرورت آن، رويو ضرورت 
 اول است. ياست زبان دورۀ پهلويس يبرساخت گفتمان يق پرسش از چگونگيتحق ياصل

دۀ متن و شناخت يچيروابط پ ياتوان مطالعۀ چند رشتهيرا م يل گفتمان انتقاديتحل
ن ي. در ا(77: 7937السادات، بي)نق دانست يدئولوژي، قدرت، جامعه، فرهنگ و اياجتماع

 ياجتماع يهابه جهان دانست که در آن ساختار سازمان يان نگرشتويرا م يدئولوژيا ،انيم
 :7937، ينيحساءي)ض ابندييم يو منطق يهي، بديعيدار، طبيپا ينمود يدار استثماريناپا

ارانه نبوده و يشه به صورت هوشيهم ،يدئولوژيک ايگرفته از  بر يهاا نگرشي. باورها (772
بلور، و )بلور انگاشته شوند  يهيدوانده باشند که بدشه يق در افراد ريممکن است چنان عم

ل يتبد يهيبد يتيت شده است که به واقعيدرون گفتمان چنان تثب يآنجا که معان (62: 7903
ل گفتمان، به آشکار کردن روابط قدرت و نشان دادن عدم بداهت يتحل يبعد انتقاد ،اندشده

وجود دارد اما  يل گفتمان انتقاديکرد به تحلين رويپردازد. در واقع اگرچه چندين روابط ميا
و  يدئولوژيان زبان، قدرت و ايک ميالکتينشان دادن رابطۀ د» کردها يهدف واحد همۀ رو

« است يبه روابط نابرابر اجتماع يبخشتيقدرت و مشروع يقش مؤثر زبان در تجلـن
 .(7902ان، ياثيغ وزاده )آقاگل

اساس قرار گرفته است. فرکالف اگرچه  يتقادل گفتمان انيکرد فرکالف به تحليرو
اما مفهوم قدرت را بر  ،ر فوکو بوده استيگفتمان تحت تأث يلگران انتقاديگر تحليشتر از ديب

ا يگونه که ازکآن .(26-27: 7904 ،ي)سلطان دانديآور مخالف فوکو، نامتقارن، نابرابر و سلطه
ل ياند: تحلکرده يبندفرکالف را جمع  يل گفتمان انتقادي( روش تحل7934) همکارانو 

 ين موانع در حل مشکل، بررسيي، تعياجتماع يگفتمان در چهار مرحله تمرکز بر خطا
رد. يگيممکن صورت م يهان روشييو تع ينظم اجتماع يبودن آن خطا برا يضرور

ن را به عنوان سه عنصر گفتما يکه سه عنصر متن، تعامل و بافت اجتماع چنانفرکالف هم
 ياهيک مدل سه اليز يل گفتمان نيتحل يبرا (721: 7913)فرکالف،  کنديمشخص م



 
 
 

  

 

  

متن را  يل زبانشناختيۀ اول که تحليرد: در اليگيل را به کار مير و تحليف، تفسيشامل توص
ۀ دوم مشخص يدر ال ؛شوديم يمالت بررسـو لحن ج يزبان يکارکردها ،رديگيدر بر م

است.  يگفتمان يهاحامل چه عمل ،موجود در متن يهاا و تقابلدها، طردهيکند که تأکيم
تر را گسترده ياجتماع يهاکشف شده عمل يق نظم گفتمانيد از طريۀ سوم محقق بايدر ال

 ل کند.يتحل يرگفتمانيو غ يگفتمان يهابا کمک عمل

 يهژمونفوکو، مفهوم  ينه شناختيريد يهاگر الکال و موفه با الهام از نوشتهيد ياز سو
در باب  ياهيدا نظرياز سوسور و در يريرپذيو تأث يدئولوژيو مباحث آلتوسر درباره ا يگرامش

رانند که  يها را ثابت ندانسته و سخن از دال شناور مدال ياند. آنها معنا گفتمان ارائه کرده
 رييو مدام در معرض تغ گرفته ياجتماع يها خود را از متن کشمکش يموقت يمدلول و معنا

طور مداوم در معرض  ت شده ندانسته و آن را قابل گفتگو و بهيمعنا را تثب  ،ن روياز ا د؛هستن
بر تفاوت از  يت آنها مبتنيهستند که هو يا رابطه ييهادهيز پديها ندانند. گفتمان ير مييتغ
ام اند، مد گفتمان محصور کرده يبندکه در مفصل ياين رو معانيهاست و از اگر گفتمانيد

، ي، هژمونالکالگفتمان موفه و   هينظر يديم کلير قرار دارند. مفاهييو تغ يدر برابر دگرگون
کعبه، ريزاده و زا)عباس ها و انسداد هستند ، عناصر، وقتهيبند ، دال شناور، مفصليدال مرکز

7932). 

 ي، معانيموضع يان، معانيب يمعان يل متن از بررسين پژوهش در سطح تحليدر ا
ه و يک، انسجام کالن، کنايدئولوژيا يها يبند ها، قطب نش واژگان، حکميگز ي، بررسيضمن

السادات، بي)نقف دادن و جابجا کردن يز تخفيها و ن فرض شيها و پ ناگفته ياستعاره، بررس
تر با کالن يل متن در درون ساختار نظريج تحلياستفاده شده و نتا (61-97: 7937
 است.   به کار گرفته شده الکالتان موفه و گف  هياز نظر يريگ بهره

قرون  يبوده است و ط يغن يک سنت نوشتاري يان به بعد داراياز عهد سامان يزبان فارس
ن يل اولين زبان پس از تشکين زبان نوشته شده است. ايبه ا ياريبس يآثار ادب يمتماد

ز بوده است. ين يو نگارش اسناد دولت يوانيه، زبان ديصفوران در دورۀ يا يحکومت مرکز



 
 
 
 

 

توسط شاه  يسرودن اشعار ترک يبرا يچ مانعي، هيزبان فارس يوانيو د يوجود سنت ادب
ران امارت يتوسط ام يگوران يکرد يج زبان ادبيق و ترويبا تشو ينبوده و منافات يصفو

نقش  يفايرا مستعد ا يزبان فارس، يو سابقۀ نوشتار ين سنت ادبياردالن نداشته است. ا
 ران در دورۀ قاجار  کرده بود.يان مردم ممالک محروسۀ ايزبان مشترک م

د. مطبوعات و نموير ميناپذاجتناب يتيعناصر هو ييبا تجدد، بازآرا يياروياما در رو
 ييهاد. از جمله انگارهيانجاميم يو کشمکش زبان يزبان يارين بالضروره به هوشيآموزش نو

درخشان  يانگارۀ تمدن ،ران باستان بودير گذاشت، انگارۀ ايان تأثيرانيت ايهو ييکه بر بازآرا
ده بود. اما از آنجا که قائل شدن به تفاوت با اعراب و يحملۀ اعراب به انحطاط گرو يکه در پ

داشت زبان به عنوان وجه تفاوت يم ينيع ييد مبناين دانستن، بايخود را وارث آن تمدن زر
 افت. ي يديکل ينقش يتيهو يگريبا د

 ،دارد: مخاطب روزنامه ياديک تفاوت بني ي، با زبان ادبيزبان روزنامه و مطبوعات چاپ
زمانه  يو ادب يد به زبان علميکه با يخط يهااجتماع است و با مخاطبان کتاب يمردم عاد

ن را بر نوشتار از يالتکه در اروپا صنعت چاپ سلطۀ زبان چنانط باشند، تفاوت دارد. هميمح
 يهاو ... را به سطح زبان ي، فرانسه، آلمانيسيانگل يامحاوره يهاان برداشت و زبانيم

، ينوشتار يهامحاوره در زبان يهات زبانيکت آندرسون از راه تثبيد. بنديبرکش ينوشتار
ن يالت يوشتارزبان ن يحي، امت مسيکند. اگر در دوران سنتين مييگذار از امت به ملت را تب

خود را در نوشتار  ياو ... زبان محاوره ي، فرانسويآلمان يهاداشت، در دوران مدرن ملت
با  ييارويداشته است. اما در رو ينيد ييز، کاربرد واژۀ ملت، معنايران نيکردند. در ايت ميتثب

تجدد، که اسالم را باعث تمام عقب  يزيتجدد و به خصوص نحلۀ قدرتمند اسالم ست
 يستيملت و ک يستيدانست پرسش از چيان و مانع نو شدن جامعه ميرانيا يهايافتادگ

ان طرح يد در بنيشد شاين پرسش داده ميکه به ا ييهااز پاسخ يکيآمد. ان يان به ميرانيا
ان رفته و عصر ين تمدن از ميداشته و با حملۀ اعراب ا ينيان تمدن زريرانيبوده باشد. ا يقبل

نک مسلمان ين رفتن تمدن آنان )که ايز گشته است. اما اگر اسالم باعث از بانحطاط آغا
همچون عامل وحدت بخش  ينجاست که تصور زبان فارسيبودند( شده بود، خود که بودند؟ ا

بخش  به عامل وحدت يفعل يم آن به کثرت زبانيان گذشته و اکنون( و با تعمي)م يزمان در



 
 
 

  

 

  

ا به يـکعدها صادقـکته را بـن نيد. ايآ يان ميه مـب مختلف( يها ان زباني)م يمزمانـه
ملت  يگانگي يهاهين پاياز استوارتر يکيگمان يب يفارس»کند:  يان ميوه بين شيتر خالصه

کوشش  ...ياسالم يهان سدهيان در نخستيرانيا ياسيد استقالل سيران است و در تجديا
 يبه زندگان يو رسم يو فرهنگ يملگانه زبان يفراوان شده است مانند گذشته به صورت 

  .(7928ا، ي)ک «خود ادامه دهد

ان دارد. آنان يوانيشه در مکتب آذرکير يران با زبان فارسيا يو همان انگار ييباستانگرا
از  يو خوددار يسينوير، دبستان و شارستان پرداختند. اشاعۀ پارسيچون دسات يبه نشر متون

خ و زبان ين متون تارين متون بود. در اينشر ا يامدهايپاز جمله  يبه کار بردن کلمات عرب
چه در  ان اگريوانيآذرک ييباستانگرا(. 70: 7907، يطرق ي)توکل داشت يناگسستن يونديپ

خ و ... مؤثر افتاد اما پس از يالتوارخ، مجمليالتوارچون رستم ييهاخيدورۀ قاجار بر نگارش تار
به دغدغۀ  يکه وحدت مل ياند، زمانکرده يمگذارکه به عصر فترت نا يمشروطه و در عصر

ف شده و از آن يافت. ملت بر اساس زبان تعريبارز  يروشنفکران بدل شده بود، نمود ياصل
 د.يملت مطرح گرد يشنهادۀ دولت برايپس پ

که متن فرمان  استقرار قانون بود. همچنان يبرا يران، انقالبيانقالب مشروطۀ ا
نگاشته شد.  يز به زبان فارسيمشروطه ن يبود، متن قانون اساس يت به زبان فارسيمشروط
بود. از  نشدهبه زبان  ياچ اشارهيح شده بود، هيتصر يچه مذهب رسم ن قانون اگرياما در ا

د که روابط نابرابر قدرت يرس يمل يب مجلس شوراين به تصوياز قوان ياآن پس سلسله
 کرد:يبرقرار مرا ها ان زبانيم

متفاوت به زبان  يگاه قانونين پاي، اوليمل يمجلس شورا يمۀ انتخابات اصنافنظامنا -
 يد دارايانتخاب شدگان با»شود در مادۀ چهارم نظامنامه آمده است که يداده م يفارس

)نظامنامۀ  «داشته باشند... ياً سواد فارسيبدانند ثان يل باشند اوالً زبان فارسيمقامات ذ
کردن زبان  يبه ادار يااشاره ين امر هرچند حاوي( ا7602، يمل يانتخابات مجلس شورا

 گر را در خود ندارد.يد يهااست، اما لزوماً طرد زبان يفارس



 
 
 
 

 

 يبرا يتيچ محدوديرسد و هيب ميقانون مطبوعات به تصو يشمس 7602در سال  -
 شود.يده نميزبان در آن د

 يالتيا يهاسد: قانون انجمنريب ميگر به تصويدو قانون مهم د 7602در همان سال  -
کامل را شرط انتخاب شدن قرار  يسواد فارس 71ه در بند يو قانون بلد 3در بند  يتيو وال

 يانتخاب شدگان برا يکامل برا ين موارد در گذاشتن شرط سواد فارسيت ايدهد. اهم يم
 تخت است.يخارج از پا يامور حت

د يثبت اسناد با»کند يح ميتصر 22مادۀ  ، جدا از آن که در7638قانون ثبت اسناد در  -
د مطابقت ترجمه ياست با يا خط فارسي زبان ريکه به غ يباشد و سند يو خط فارس زبان به

ترجمه مصدقه را مباشر ثبت  ،دهيا خط رسي زبان به آن  ق عالميآن با اصل بدواً به تصد
گانه به يرا زبان ب يسجز زبان فار يگريهرگونه زبان د 27در مادۀ « ديقبول و ثبت نما

 يزبان فارس د بهيباشد با يرفارسيغ زبان که به يدر صورت»شخص  يآورد و امضايحساب م
خارجه را نداند ترجمه  زبان ق شود و هر گاه مباشر ثبت آنيترجمه و توسط مباشر ثبت تصد

ن يترن مهميا«. کند يق ميمترجم را تصد يده امضايرسان زبان به آن ق عالم يرا به تصد
 راند.يرون ميبودن ب يرۀ خوديران را دايا يهاگر زبانيد ياست که قبل از دورۀ پهلو يسند

ن بار شرط زبان يشوند که ايگر وضع مي، دو قانون ديشمس 7638در همان سال،  -
شود. در يز گذاشته مين يامور شهروندان عاد يبلکه برا يو ثبت يامور ادار ينه برا يفارس
 يدر صورت»آمده است:  931( در مادۀ 98/2/7638) يياصول محاکمات جزا ين موقتيقوان

ک نفر که بالغ و يد يند بانندا يفارس زبان نياز مطلع يکيا يا متهم ي يخصوص يکه مدع
النعل  ن شود که در محکمه مطالب او را طابقياو مع يبرا  نان باشد مترجميد و محل اطميرش

ن يز در چندين 70/0/7638 ياصول محاکمات حقوق يوقتن ميدر قوان«. بالنعل ترجمه کند
 «.نوشته شود يد عرض حال به زبان فارسيبا»آمده است که  738بند 

برلن  يرانيا يهاش از انتشار روزنامهيشود پس از مشروطه و پيوه، مشاهده مين شيبه ا
شده بود. برداشته  يدر حوزۀ ادار يزبان فارس يدن به برتريت بخشيرسم يبرا ييهاگام

است يدر برساختن گفتمان س يطين شرايۀ کاوه در چنيدر برلن و نشر يرانيروشنفکران ا



 
 
 

  

 

  

اول هموار  يپهلو يزبانگاست تکيس ياجرا يکنند و راه را برايران مشارکت ميا يزبان
 ند.نکيم

در برلن  يرانيا يگرايران ملاز روشنفک ياد بهنام بر دستهياست که جمش يها ناميبرلن
 يهاانيبعد از آن بر جر يالملل اول و چندنيجنگ ب يهاسال يگذاشته است که در ط

و بر تحوالت جامعه نه نوآور يها در چند زميگذاشتند. برلن يارير بسيران تأثيداخل ا يفکر
، يکراسوچون دم يبحث دربارۀ مسائل ،ي؛ آنها انتقاد از وضع اجتماعبودندايران تأثيرگذار 

ملت را در -ۀ دولتيتازه رواج دادند... نظر ياوهيره را به شيت، تجدد و غين، هويت، ديمل
( و زبان يسينوکردند... با آوردن زبان ساده )در روزنامه يران بررسيا ياسيچارچوب س

 يهاز نوشتهيات و نيبه همت آنان در عرصۀ ادب ي(، زبان فارسيسينومحاوره )در داستان
ن با يآنها همچن (733-730 :7913)بهنام،  افتيتازه  يتوان يو فلسف ياسيو س ياجتماع

ن، يشيانۀ پيگراشات باستانيران باستان به گرايشناسان در مورد اوند دادن مطالعات شرقيپ
قوام  يرا به صورت نظر يران بر اساس زبان فارسيا يشۀ وحدت مليو اند ييگراباستان
 دادند.

 يهانسل ين کارهايتررانشهر و نامۀ فرنگستان از برجستهيکاوه، ا يهازنامهانتشار رو
ار بود. ردبرخو ياژهيگاه ويۀ کاوه از اعتبار و جايان نشرين ميها بود. در ايمختلف برلن

ن کار يۀ کاوه ماندگارتريم که نشريست اگر ادعا کنياغراق ن»د: يگويدر مورد کاوه م يالنيم
و ادوارد  ي، ذکاءالملک فروغينيزاده، جمالزاده، عالمه قزويچون تق يريأت بود. مشاهيه

 .(7923، يالني)م «زاده بوديشک تقيشاء آن بينوشتند. اما فعال مايکاوه مقاله م يبراون برا

ۀ کاوه ي(  منتشر شد. نشر7372ه يژانو 64) 7634بهمن  64ۀ کاوه ين شمارۀ نشرينخست
شتر به مسائل يالملل اول بود، بنيط جنگ بيول که مولود شرادر دو دوره منتشر شد. دورۀ ا

 يهايريگشماره منتشر شد. جهت 92ن دوره در طول چهار سال و در يا .پردازديجنگ م
دورۀ اول مشهود  يهااست زبان در همان شمارهيس يو سهم آن در برساخت گفتمان يزبان

صفحۀ  يبر رو يانير درفش کاوياز تصوه و استفاده ينشر ياست. خود انتخاب نام کاوه برا



 
 
 
 

 

ۀ کاوه، پس از اتمام جنگ در يه است. نشرينشر ييگراانگر باستانيها، نمااول تمام شماره
شمارۀ  64دو سال انتشار،  يد طيد خود را شروع کرد. در دورۀ جديسال پنجم خود، دورۀ جد

ار يبس يفرهنگ يياگريمل يريگدورۀ دوم، جهت يهامارهـد. در شيه به چاپ رسينشر
( 7366مارس  66) 7987ن يفرورد 7خ يبه تار ياالعادهۀ کاوه در ورقۀ فوقيتر بود. نشرواضح

 شد. يشگيموقت هم يلين تعطيموقت خود را اعالم کرد. اما ا يليتعط

ت مقاالت و مطالب دو دورۀ روزنامه متفاوت است، اما يماه ،چه به تبع مسائل روز اگر
 يهار است. در شمارهييدو دوره بدون تغ در هر ياست زبانيه به سيکرد نشريروو  ييگراباستان

 يگر طرد و نفيد يشده و معان ياز زبان مل ييت معنايدر تثب يعـۀ کاوه، سيمختلف نشر
شتر يتوان از بين معنا را ميت ايتثب يو تالش برا ياز وحدت مل يتک بعد ييشوند. معنايم

به هم گره  يو استقالل مل ي، وحدت ملياز زبان مل  ين معانياافت. يه درينشر يهاشماره
سازند که چند سال پس از آن به گفتمان مسلط يرا بر م ياياست زبانيخورده و گفتمان س

 ل شد.  يران تبديا

 يت آن داشته و به طرد معانيدر تثب يۀ کاوه سعيکه نشر ييو معناها ياحکام گفتمان
 کرد:  يبندصورترا ن گونه يوان اتيم ،پردازديب آنها ميرق

فات ين تأليبهتر»تحت عنوان  يبه بعد، سلسله مطالب 62ه، از شماره يدر دورۀ اول نشر
 ين سلسله مطالب، معرفيشود. هدف اي، در هفت قسمت منتشر م«رانيها دربارۀ ايفرنگ
قات يران است و تحقيا يباستان يهابانران باستان و زيشناسان درمورد اقات شرقيتحق

شوند. در يران، مسکوت گذاشته ميزندۀ ا يهازبان يات شفاهيشناسان در مورد ادبشرق
ران يمان درجه که بزرگان و ارباب فضل و دانش اه به»ن مبحث، آمده است: يقسمت اول ا

 يطالعات کافمملکت خود ا يقيخ حقيم و آثار و زبان و مذاهب و تاريدربارۀ تمدن قد
گانه نشان دادن يگانه بودن زبان و ين متن نشان از باور به ي( ا79، ص 62)شماره  «ندارند...
مملکت به صورت مفرد به  يقيخ حقيم، زبان و تاريچرا که اصطالحات تمدن قد ،آن دارد

از کثرت  يکه مذاهب به صورت جمع و متکثر آمده است نشانچناناند و آنکار برده شده



 
 
 

  

 

  

 يهازبان» يز هرچند براين سلسله ني، قسمت دوم ا62ست. در شمارۀ يان نيان در مزب
قائل به جمع «  رانيا ياد و عادات و افسانهيان و مذاهب و عقاياد»و « يمختلف فرنگ

ران ي، زبان ا«رانيات ايزبان و خط و ادبه فات راجع بيتأل»است، اما در عبارت  يبستن اسام
 رود. يمبه صورت مفرد به کار 

آمده  يرانيمربوط به واژۀ زبان ا ين سلسله گفتار در پاورقي، قسمت سوم ا61در شمارۀ 
ران معمول يکه در ا يزبان يعنياعم گرفته شده است  ينجا به معنايدر ا يرانيکلمۀ ا»است: 

 يران در دورهايمعمول ا يهاک از زباني ره شناسان فرنگ بهبوده است و چون شرق
مثالً زبان  ،اندداده يک اسم مخصوصي ،نکه چندان از هم فرق نداشتنديبا ا - خيمختلف تار

و زبان  يا پهلويان را زبان متوسط و يم و زبان دورۀ ساسانيرا فرس قد يسلسلۀ هخامنش
ران شامل ينجا زبان اين است که در ايا .انددهيد ناميا فرس جديو  يبعد از اسالم را فارس

 .(77 :61)شماره  «نهاستيهمۀ ا

است و گاه زبان  يوستگيپ ين زبان دارايک زبان معمول بوده است/ ايدر هر دوره 
 .نداشته است ياديها تفاوت زدوره

از  ياريرا در بس يـارز کردن آن با زبان فارسران و همـيد نشان دادن زبان اـواح
 728ب يقر که اول يدر دو سال مدت مجلس ملّ»افت. مثالً يتوان يه مينشر يهاشماره

رۀ يل باهرۀ خدمت مجلس به داياز دال يکيز يران نشر شد نيدر ا يده و جنگ فارسيجر
در  ير فارسيات غيرغم وجود نشريز علينجا ني( در ا4: 62)دورۀ اول، ش « معرفت عامّه بود

و تنها  شتهد دايزبان جرا يگر برايد يدر طرد معناها يواحد سع يآن زمان، گفتمان زبان مل
 داند.ينشر به معرفت عامه م يرا از خدمات آزاد يفارس ديجرا

ات يواله تازه ب يگذاراسم»با عنوان  ي، در مطلب6در شمارۀ هشتم از سال پنجم در ص
ران است و از عهد يا يميالت قديک ايجان که يآذربا»سد: ينوير روزنامه  ميسردب« مهيقد

و  يو ملّ يو مذهب ياسيو س ينژادو  يخينفک و قطعۀ تاريان تا امروز جزو اليهخامنش
ر يجان و عدم تأثيخ آذربايدر تار يشرح»ان مطلب وعدۀ يو در پا« ران است...يا يآداب
 دهد. ينده ميدر شمارۀ آ« آن يان و مغول در روح و نژاد و رنگ کلّيسلجوق يالياست



 
 
 
 

 

رض به ت شدۀ درون گفتمان مدام در معيتثب يمعان هۀ گفتمان الکال و موفيبنابه نظر
ن مورد به يو قابل گفتگو هستند. در ا ياسيس يل شدن به امريده شدن و تبديچالش کش

توان از يدر درون گفتمان نم يراني)واحد( ا ت شدۀ زبانيتثب يخصوص با استفاده از معنا
گر، از ينفک بودن ديز هست، دفاع کرد. گفتار به انواع اليگاه گفتمان نکه گره يوحدت مل
را در روح و نژاد و  ير ترکان سلجوقيبرد و عدم تأثيپناه م يو آداب يو مذهب يلحاظ نژاد

به عنوان اصل وحدت  يوحدت زبان يدفاع کرده ول يرد تا از وحدت مليگيرنگ شاهد م
 بدل نشود. ياسيو به امر س هده نشديبه چالش کش يمل

صورت  يکيتـاکبه وضوح ت ييهاينينشقبـ، گاه عيالمللنيالبته بر حسب تحوالت ب
ران و ياتحاد منافع ا»با نام  ياسال اول در سرمقاله 76که در شماره  رد، همچنانيگيم

خوش  يد و شرط غرب به گفتمان اتحاد جهان اسالم رويق يرش بي، در مقابل پذ«يعثمان
 يد فارسيز اغلب جرايران نيدر ا»دۀ اتحاد اسالم است که ين عقيشود و همينشان داده م

 «.در آن باب نگاشته است يفارسه ب يران کتابيا ياز علما يکياند و شر نمودهآنرا ن

 يدورۀ اول، تحت عنوان اشعار کرد 4گونه است که در صفحۀ هشتم شمارۀ نيهم
شود. مضمون شعر فراخور دوران جنگ و البته حضور يچاپ م يبه زبان کُرد ي، شعريوطن
ده يه ناديم عرب را در نشريات قديارات به ادبدر کرمانشاه است. اگر اش يتۀ دفاع مليکم
ه است. ينشر يهاشماره يران در تماميا يرفارسيغ يهاتنها حضور زبان ،ن شعريا ،ميريبگ

 داده شده است:   يحيقبل از شعر توض

لهجۀ ه ل که بيمنظومۀ ذ يواسطۀ تازگه ب يست وليچند رسم ما درج اشعار ن هر»
ن نوع ياه فرنگ بانديشمندان که  يصاخو تعلق  يشناسبانفقط از نقطه نظر ز ،است يکرد

ز يخاروزنامۀ رست يرا از رو دارند آن ،نديگويم« اتيفهلو»اصطالح ادبا ه که ب ياشعار محل
  .«ميشد نقل نموديراً در کرمانشاه نقل ميکه اخ

و  يتينارضا يشروع شده است و نشان از نوع« هرچند»ل آوردن شعر، با واژۀ يح دليتوض
ز ين« يمحل»و « فقط»و « يلهجۀ کرد» چونهم يه دارد. انتخاب واژگانيتوج يتالش برا

ست ياستۀ درج در کاوه دارد. چرا که لهجهيشا ين زبان به عنوان زبانيت از طرد ايحکا



 
 
 

  

 

  

ستۀ حضور در ي، شاياهين گونه موارد حاشيان ايو فقط به خاطر تعلق خاطر فرنگ يمحل
سخن تالش دارد که  ،ي/محليزبان/لهجه، مل يجاد تقابل معانينجا با اينجا بوده است. در ايا

ک يرا در  يزبان، لهجه و مل يهاخود از واژه يرا طرد کند و معان يب از زبان و مليرق يمعان
ان، به يفقط به جهت تعلق خاطر فرنگ يچاپ شعر کرد ،گريد يبنشاند. از سو ينظم گفتمان
 دارند. يقيتحق يران فقط ارزشيگر ايد يهاد که زبانيگويمخاطب م

 :دسينوين سال کاوه ميزاده در شروع سوميتق

ن يز در ايده، لفظاً نيران کوشيد دشمنان ايران و تنقيو استقالل ا يآزاد يبرا يمعن
مشوش  يطهران برا ياسيس يکه بدبختانه تمام ادبا يام بحران زبان فارسيا
رات ياز کلمات و تعب يبيهم داده و مخلوط عجه ف دست بيمودن آن زبان شرن

که عالمت آشکار انحطاط ذوق  يرمفهوميبعمل آورده و زبان غ يو ترک يفرنگ
 يقدر قدرت خود در راه حفظ فارسه اند بماست درست کرده يات مليم و ادبيسل
 .(7: 62)دورۀ اول، ش  دينماياهل لسان خدمت م يادب

ده يما ]ملت[ نام يات مليم و ادبي، انحطاط ذوق سليز بحران زبان فارسين گفتار نيدر ا
 ييمعنا ي، زبان فارسيران با حفظ زبان فارسيو استقالل ا يشود و با هم ارز کردن آزاديم

 ابد.ييران ميران و عامل استقالل ايا يچون زبان مل

مجرد  يکله ب يرانيعادات ا يو بعض ير از زبان مليم که غيک کلمه قبول کنيه د بيما با
 يجزو آداب مل يزيچ چيندارد ه يدر امور مدن ياکان ما مانده و دخالتيضرر که از نيو ب

ت وارد ياساس مله ب ياست که تعصب جاهالنه موجب حفظ آن باشد و از زوال آن رخنهين
 .(78 :99)دورۀ اول، ش  ديآ

است   يک زبان زبان مليهستند.  يديکلنجا يت در ايو اساس مل ياصطالحات  زبان مل
 ت است. ين زبان تنها اساس ملياست و ا يداست که منظور زبان فارسينه پيو از زم

ان/ يراني( با کاربرد ا6 :92)دورۀ اول، ش « بعد از اسالم ين شعر فارسيتريميقد»مقالۀ 
و در تقابل قرار  يرانيگو با ا يگر و هم ارز کردن متواتر فارسيکدي يزبانان به جا يفارس



 
 
 
 

 

 يگفتن شعر فارس يعروض عرب بنا يان از رويرانيا»، مثالً در عبارت يبا عرب يدادن فارس
گردد. در واقع با نشان دادن قدمت يخ مين قوم در تاريا يخيتار يهاشهي، به دنبال ر«کردند

 ست.ان ايرانيآن به عنوان زبان ا يت براي، به دنبال کسب مشروعيزبان فارس يخيتار

ش يپ يزاده راهکارهايد، تقيد، تحت عنوان دورۀ جديمقالۀ شمارۀ اول از دورۀ جد در سر
کند: يان ميخود را در مورد تجدد ب يهان گفتهياز مشهورتر يکيشمارد و يران را برميا يرو
د، سال اول، ش ي)دورۀ جد «مأب شود و بسيد ظاهراً و باطناً، جسماً و روحاً فرنگيران بايا»
7 :6). 

نخست »شمرد: يداند برميرا که به حد اعال الزم م يزيزاده سه چين مقاله تقيدر ا
آداب و عادات و  ذاروپا و اخه م مطلق شدن بيد و تسليج تمدن اروپا بالشرط و قيقبول و ترو

چ استثنا )جز از يو کل اوضاع فرنگستان بدون ه يع و زندگيب و علوم و صنايرسوم  و ترت
م آن، سوّم يو توسعه و تعم يو ترقّ يات فارسيغ در حفظ زبان و ادبيدوم اهتمام بلزبان(... 

 .«ميم تعليس مدارس و تعميتأسه ب ينشر علوم فرنگ و اقبال عموم

فرض شده  يعرض يران اموريملت ا يهادر راهکار نخست، تمام آداب و رسوم و داشته
زبان  يعنين زبان، يز ايراهکار دوم نو تنها عامل وحدت بخش زبان به حساب آمده است. در 

م يد به تعميو توسعۀ آن با يعنوان شده است که جدا از اهتمام در حفظ، ترق يان  فارسيرانيا
دن به آن در يت بخشيعموم ي، به معنايم زبان فارسيآن پرداخته شود. واضح است که تعم

ران را ينهفتۀ زبان ا يمعنا د بتوانيباشد و شايستند، ميزبان ن يکه هنوز فارس يان کسانيم
 افت.يم زبان دريۀ اصطالح تعميدر سا

بهبود  يزاده هفده راهکار برايز تقيد نيبه همان نحو، در شمارۀ اول سال دوم دورۀ جد
ده و ينشر کتب مف -6ت آن يعموم يبرا يو خودکش يم عموميتعل -7»دهد: ياوضاع ارائه م

 يحفظ زبان مل -2ران يا يحفظ وحدت ملّ -2.. و منتشر ساختن آنها . يترجمۀ کتب فرنگ
 .(6 :7د، سال دوم، ش ي)دورۀ جد ...«از فساد  يفارس يعني

دانسته شده است، قرار گرفتن  يفارس ، زبانينکه زبان واحد مليز جدا از اينجا نيدر ا
و حفظ وحدت  يان حفظ زبان مليم يارزهم ي، نوعيبعد از حفظ وحدت مل يحفظ زبان مل



 
 
 

  

 

  

ز به عنوان يده نيو نشر کتب مف يم عمومينۀ مفهوم زبان واحد، تعليکند. در زميجاد ميا يملّ
 ند.يآيبه حساب م ياست زبانياز گفتمان س يعناصر

 يات فارسيخ ادبياول تار يهااز مطالب به دوره ياديحجم ز ،ۀ کاوهيد نشريدر دورۀ جد
ران در هشت قسمت، که در شش قسمت به يا ير شعراياست. مشاهاختصاص داده شده 

 أشود. منشيپرداخته م ين فردوسيمعاصر يو ابوشکور بلخ يقيو در دوقسمت به دق يفردوس
 يو شعر فارس يران، شعر پهلويم ايآن در چهار بخش، شعر قد يم شاهنامه و مآخذ اصليقد
 ين نکته است که زبان فارسيثبات اا يک برايتئور ييهاتالش يم، نامۀ تنسر همگيقد

شناسان به نفع زبان ان مطالعات شرقين ميتداوم و استمرار همان زبان باستان است و در ا
 يران معادل فارسيران، ايم ايران و شعر قديا يشود. در اصطالحات شعرايمصادره م يفارس

 زبان به کار رفته است. 

مکتوب و  يزبان يهاييات دارايخ ادبيتارشناسان و بحث در استناد به مطالعات شرق
 ياندازدست»ش از يپ يش اصالت زبان فارسينهاده شده و ستا يران، به کناريمردم ا يشفاه
 شود.ين هدف اصالح زبان مين گذشتۀ زريک شدن به اينزد يو تالش برا« عرب

بان ما کنند آنست که زيآن را مدح م يکه در کتب فرنگ يزبان فارس ياياز مزا يکي»
ر شاعر يکه زبان عهد شکسپ ينامفهوم و عوض نشده و در صورت يليمرور زمان خه ب

ز يران نيان ايروستائه ب يفهمند زبان فردوسينم يها به آسانيسيرا امروز عامّۀ انگل يسيانگل
 .(2 :2د، سال دوم، ش ي)دورۀ جد «ستير مفهوم و مشکل نيامروز پر غ

 ين ادعايتريتاکنون، اصل ير اندک آن از زمان فردوسييتغو  ياستمرار زبان فارس يادعا
ناسان استناد ـشان و شرقيت به ادعا، به گفتۀ فرنگيدادن مشروع ين گفته است و برايا
ه /بي/زبان ما/زبان فردوسيگونه است: زبان فارسنين گفتار ايص ايشود. حکم قابل تلخيم

 يران امروز استمرار زبان فردوسيان ايتائزبان روس يعنيران قابل فهم است. يان ايروستائ
 است.



 
 
 
 

 

کند و ضمن يران اشاره ميدر ا يخانوادگنام يهايد، به آگهيدر شمارۀ سوم، دورۀ جد
 د:يگويم« سجل احوال» ياعتراض به اسم مغلق عثمان

ک يه جع بکند که مطلب رايال ميمزه انسان خيب يهان اعالنياز مطالعۀ ا
را شامل  يار کمياست که قاموس اعالم آن مواد بس يخيتارياصل و بيملت ب

چ يا حروف هجا را با هم بدون هيتازه  يجاد اساميا ياست و مجبور است که برا
ف مجاورۀ خود از يا از طواي خلق کند و يمعنيب کرده الفاظ بيترک يامالحظه

 قرض کند. يعثمانلو اسامزه و يموت و عنيترکمن و کرُد و عرب از 

نوشته  يکتاب يوستيناند يموسوم به فرد يشناس آلمانک عالم مشهور شرقي
و مشتمل بر اعالم  يب حروف تهجيبترت« يرانيا يهاکتاب نام»اسم ه است ب

 يرانين هزار اسم ايخ تا حال و در آن کتاب چندين عهد تاريترمياز قد يفارس
 .(6: 9د، سال اول، ش يد)دورۀ ج« خالص را گرد آورده...

 ک کرد:يآن تفک يديکل يهان گونه به گزارهيتوان اين سخن را ميا

ف مجاورۀ خود از يست از طواين ملت ناچار نيست/ايخ نيتارياصل و بين ملت بيا
 يرانيا يهاقرض کند/ کتاب نام يزه و عثمانلو اساميموت و عنيترکمن و کرُد و عرب از 

اسم  يادين کتاب تعداد زيخ تا حال است/اين عهد تاريتريمياز قد يمشتمل بر اعالم فارس
 يم فارسيف مجاوره نه به عنوان مشموالن بالقوۀ تعميخالص را گرد آورده است. طوا يرانيا

ران يهستند. ملت ا يرخوديو غ يگريکه هم اکنون هستند، د ييهاتيبلکه به عنوان موجود
قرض کند/ آنها در شأن ملت بودن  يف اساميطوان يست که از ايخ نيتارياصل و بيب
 يهاران مورد توجه شرق شناسان بوده است/ناميشوند/زبان ايفه خوانده ميستند و طاين
است  يزيخالص آن چ يرانيا ياست/اسام يغن ياست/زبان فارس يهمان اعالم فارس يرانيا

 ست. يکه مربوط به ترکمن و کُرد و عرب ن

در  يفارس يهام ناميتوان از متن استنباط کرد لزوم تعميکه م يان گزارهيتراما مهم
ت به يم و تربيو تعل يادار يهام زبان در حوزهيگونه تعمنيران است. ايان ملت ايم



 
 
 

  

 

  

افراد  يکردن نام خانوادگ يابد و تا حد فارسييافراد گسترش م ين حوزۀ زبانيتريخصوص
 ابد.ييبسط م

شمرد: يرا بر م يتم سال پنجم،  چهار دورۀ زبان فارسدر شمارۀ هف يه در مطلبينشر
دورۀ  ي(/ فارسيران در قرن چهارم هجريا زبان ايان )يل غزنويان و اوايعهد سامان يفارس»

تر ساده يازدهم(/ فارسيران در قرن هشتم تا يا يا زبان ادبيمغول ) ياليانحطاط بعد از است
ر مسخ شدۀ عهد يالطمنطق يدهم(/ فارسل قرن چهاريازدهم تا اواير )قرن يقرون اخ

 (.1-2: 1د، سال پنجم، ش ي)دورۀ جد« تيمشروط

اقدام در  يو جلب توجه برا يزبان فارس يت بحرانيز توجه به وضعينوشتار ن يهدف اصل
ان در يرانيزبان ا يبه معنا ينۀ اصالح زبان است، اما جدا از حکم تکرار شوندۀ تداوم فارسيزم

 يز افشاکننده است. زبان فارسيران نيا يران/زبان ادبيان زبان ايتفاوت م مختلف، يهادوره
مغول اگرچه تنها زبان  ياليران بوده است، اما بعد از استيش از حملۀ مغول تنها زبان ايپ

در  يسازتيريز غينجا نيشود. در ايران محسوب ميا يزبان ادب يران نبوده وليموجود در ا
 ران انجام گرفته است.يا موجود در يهامورد زبان

ف کرده است، آمده است:  يها ترجمه و تأليزديزاده در مورد اکه جمال يا در مطلبي
ها و زبان کتاب يزديزبان ا« ستيمذهبشان اسالم ن ياست ول يه بکُرديزبانشان شب»

د ريگيه آنجا رنگ انکار به خود مينجا استفاده از واژۀ شبياست، در ا يشان هم کرديمذهب
ک يارمنستان  يمل يز در مجلس شورايامروز ن»سه شود: يهمان مطلب مقا يکه با پاورق

آن صفحات اغلب  يد و چون کردهاينطق نما يباشد که حق دارد بزبان کُرديندۀ کرد مينما
ن لفظ از يگر ايد يدۀ جمعيبه عق»ا ي( 1: 0د، سال پنجم، ش ي)دورۀ جد« هستند... يديزي

خ يمنظومۀ ش»که  يک کتاب دارند در زبان عربيها يديزي«/ »ديآيم يفارس« زديا»کلمۀ 
. انکار وجود ياست و نه عرب يها کرديزدي)همان شماره( کتاب ا« شود.يده مينام« يآد

ان روز و شب که قصد ينجا آشکار است. در مناظرۀ ميدر ا يبه زبان کرد يميقد يکتاب
 يهان غلطينچنيرا دارد، ا يغرب يعلم ان ساختن دقتيو نما ي/شرقيسۀ معرفت غربيمقا

 ست.ين يهر آنچه که فارس يطرد و نف يدئولوژينسبت داد. ا يدئولوژيد به ايرا با يفاحش



 
 
 
 

 

سه بعد از  يگر را درون خود دارد. اگر قدرت دارايک عنصر دياست زبان واحد يگفتمان س
د يها باگر زبانيان زبان واحد و ديجاد شده ميدرت ارابطۀ ق يريکارگبه يهازميق مکانيطر

بلکه  ي/چند زبانيتک زبانگ يهااستيه تقابل سـن موارد نه بيچه ا م شود. اگريحکـت
 .درون زبان مرتبط است يزيربرنامه

و  آموزش يالخط آن براد رسميکند، بايم آماده ميم و تعميتعل يکه زبان خود را براچنانهم
ر و خطاب و اضافت يتنک يايالخط خود را در باب نوشتن اصالح گردد. روزنامه رسم ييخوانا

 71: 96-97ن بابت در شمارۀ يم برگرداند و از ايقد يهانسخه يبه گفتۀ خود به قاعدۀ امالئ
در دو شمارۀ بعد آن  يمنتشر کرده است و نوشتار« الخطاخطار راجع برسم»با عنوان  يمطلب
شنهاد ين پيترکالينوشته شده است. راد« الخطّمقالۀ رسمه راجع ب»، ينيز محمد قزو، ا94

البته در »مطرح کرده است: « راه نو»با عنوان  ي، در مطلب99زاده در شمارۀ اصالح را جمال
با ما ندارد و ما  يوند محسوسيچ نوع عالقه و پيه يعرب يبا ان که اشکال الفيرانينظر ما ا

از مراحل عمده و مبارک  يکيآن  يجاه را ب ينيالت يست و قبول الفبايبا آنها ن يرا دلبستگ
 «م...يشماريتمدن مملکت خود م

 ن مطالبياز جالب توجه تر يکيار فعال است اما يطۀ زبان خود بسيۀ کاوه در حيچند نشر هر

 يشود هربار برايم است که در آن از صاحب نظران درخواست« استفتاء»با عنوان  يمطلب
کرد ين استفتاء رويابند. در ايب يد، معادل فارسينماياز واژگان که کاوه منتشر م يستيل

زاده و ذکاءالملک با يوجود دارد که بعدها در مواجهه مواضع تق يسازبه واژه يمعتدل
ن ت زبايتقو يکه برا يافت. در تالشي يشتريانۀ فرهنگستان نمود بيگراسره يهااستيس

 ر سؤال نرود:يگانه و واحد آن زيد نقش يرد بايگيواحد صورت م

 يع و کافيا وسيتنگ است  يکنون يرۀ کلمات در فارسيا داينکه آيمسئلۀ ا»
نجا مباحثۀ در آن خصوص ياست که عجالۀً مقصود ما در ا يموضوع مهم



 
 
 

  

 

  

و ن مقصود را برساند يکه هم ع يکلمات فرنگ يبعض يبرا يست...ترجمۀ مقبولين
ا مأخوذ يا مرکب از چند کلمه و يو  يو وضع يگا ساختهيرمفهوم و يهم چندان غ
د، سال پنجم، ي)دورۀ جد «کننديدا نمينباشد پ يو عرب يدالوضع ترکياز کلمات جد

 .(0: 78ش 

 يترق»، «محک ذائقه»، «حيصح يمأخذ فارس»از جمله  ياريۀ کاوه در مطالب بسينشر
 يو ترک يفرنگ يهااز زبان يۀ زبان فارسيرويب يريبه وام گ« کر استش يفارس»، «زبان
است. « ح و ساده فهميصح يفارس»معترض شده است و خواستار نوشتن به  يو عرب يعثمان
ه افزود که در آن يبه نشر يمعرف يبرا يد به بعد، برگ اوليۀ کاوه از سال دوم دورۀ جدينشر
 يهااز بخش يکيزاده در يه اشاره شده بود. تقيبودن نشر« يح و ادبيفص يفارس»به 

خ و يبتار ين بود نظر مختصريا» سد: ينويم يران در وصف ابوشکور بلخيا ير شعرايمشاه
ن در وطن گشتاسب و هجرتگاه يش از ايپ ين شاعر بزرگ که درست هزار سال قمريحال ا

( 74، ص 0، شماره )سال پنجم« را برافراشته بود يت بلند زبان پاک فارسيزردشت را
ن يهمزمان با ا يزبان فارس يران باستان و به کار بردن صفت پاک براين اياشارات به د

 ينقدر تاراج بر زبان فارسيا يهنوز زبان عرب» است که  ياشارات همسو، اشاره به زبانِ زمان
  .(9 :92)سال چهارم، شماره « نکرده بود

ه يبر آن تک يرانيتجدد ا ياست که کاوه برا ين اصطالحاتيتر يدياز کل يکي يم عموميتعل
ۀ کاوه در يآشنا شوند. نشر يده و غربيد با علوم جديان بايرانيم اين تعلين ايا يکند. اما طيم

ز يطنزآم يان را به صورتيان و شرقيبا نام مناظرۀ شب و روز، تفاوت علوم غرب يسلسله مطالب
د از يا بايته شود ـد نوشيا بايکتاب  يم عمومين تعليا يدهد. واضح است که براينشان م

د به آن ترجمه شود، زبان يکه با يز زبان واحدينجا نيترجمه شوند. در ا يياروپا يهازبان
 است.  يفارس

 ي، برا«يونانينش يو ب ينش هندياالت گوناگون، بيخ»تحت عنوان  يروزنامه در مطلب
دهد که يشنهاد مي، پيونانيبا افکار « از ملت مامعرفت  ن علم ويطالب»بالواسطۀ  ييآشنا



 
 
 
 

 

د، سال دوم، ي)دورۀ جد «خود ترجمه کنند يبزبان بوم»ونان را يکتب فلسفه و حکمت 
گذاشته شده است « يدر زبان فارس يونانيکتب »ن بخش از مطلب ي( اما نام ا9: 78شماره 
ز به طور مفرد و هم ينجا نيا کند. ملت و زبان دريملت ما را آشکار م يزبان بوم يکه معنا

م يتر از معمول رواج تعلخود با خط بزرگ يانين نوشتار در جملۀ پايارز به کار رفته است. ا
 شمرد.يز ميرا مقدم بر همه چ يعموم

م زبان يم و  نشر کتب را با تعميم تعليتعم يارزتوان هميه مياز مطالب نشر ياريدر بس
خامساً »شود: يشنهاد ميپ يم عموميتعل يکه برا ييهکارهاواحد مشاهده کرد. مثالً در را

ر يملت تأث يايالمنفعه که در احدۀ کوچک عاميترجمه و نشر کتب مف يبرا ياهيجمع سرما
 .(2 :4د(، شماره ي)دورۀ جد )سال دوم« مت ارزانيسهل و ساده و بق يفارسه مهم دارد ب

 

هم  ين گفتمان وحدت مليران است. اما در ايا يۀ کاوه وحدت مليگفتمان نشر يگاه اصلگره
 يخيتار يوستگيدر زمان حال و پ يق وحدت زبان، وحدت مليارز با وحدت زبان است. از طر

و  يخود يهادن از تمام داشتهيز بريحل قاطع تجدد نشود. راهيبا گذشتۀ باستان حفظ م
هم اگرچه حضور ندارد  يفرهنگ اسالم دن ازيم شدن محض به فرهنگ غرب است. بريتسل

ت يد حفظ شود زبان است. در پاسخ به سؤال از هويکه با يااما آشکار است. تنها داشته
اد يبن يک برايدئولوژيا يخ باستان، فرهنگ و زبان را به مثابه ابزاريان تاريگراي، مليرانيا

 يباشد فارس ينکه اسالمش از آيکه ب يتيد به کار گرفتند. هويجد يت ملّيک هوينهادن 
 ران را در نظر نگرفتندين ايسرزم يو مذهب ي، کثرت فرهنگيند چندزبانگين فرايبود. در ا

(Kia, 1998)وه توسط مسکوب گزارش ين شيد به بهتريان، بعدها شايرانيا يستي. پاسخ به ک
م و يم: مستقيکرد يستادگيات دو جور ايادامۀ ح يک قوم برايما به عنوان »شد: 

م: يديجه رسيسال به دو نت 488و بعد از  ،يو فرهنگ يگر نظاميد يان کليا به بيم؛ يرمستقيغ
 يهاهدف يو جنگ برا ييارويم؛ در روي. شکست در مقابلۀ مستقيروزيشکست و پ

 جۀينتن اسالم. يدن از فاتحان عرب از بغداد و از ديجدا شدن و بر يبرا ياسيو س ياجتماع
ت( يراني)ا يت ملي.. هو.ت و زبان. ما يمل يدر نگهدار يروزيپبود؛  يروزيدن پيدوم رس

 . (0 :7902)مسکوب،  «مينگه داشت يخودمان را از برکت زبان و در جان پناه زبان فارس



 
 
 

  

 

  

 يش از اسالم، عامل انسجام فرهنگيپ يزبان تمدن باستان يبه طور خالصه زبان فارس
 ر است. در زمان حاض يدر دورۀ مغلوب شدن و عامل وحدت مل

ه در يمرتبط با نشر يهاتيزان نفوذ شخصيۀ کاوه و ميزان اعتبار نشريبا احتساب م
 هينشر يگفتمان يت معناهايتوان تثبي، ميدو دهۀ اول قرن چهاردهم شمس يزبان يهااستيس

را زبان واحد و  يکه تنها راه وحدت مل ين دوره مشاهده کرد: گفتمانيا ياست زبانيرا در س
رانشهر و فرنگستان که يبرلن، ا يرانيروشنفکران ا يهاهيدانست. نشريگر ميد يهازبان ينف

 يکرده و با تأثر از آراء نژاد يريگيق زبان را پياز طر يشۀ وحدت مليپس از کاوه آمدند، اند
ز تنها ين نژاد واحد نيافزودند. اما ا يشۀ وحدت مليز به انديرا ن ييايآن زمان مفهوم نژاد آر

 افت.ييم يگفتمان زبان واحد معن در بستر

ت ير وضعييتغ يزبان، تالش برا يدن رضاشاه و آغاز مهندسياگرچه قبل از به قدرت رس
ان بوده است. يدر م يحکومت-ياز زبان ارتباط و زبان مشترک به تنها زبان ادار يزبان فارس

آموزش و  يهاوزهگر در حيد يهات زبانيا ممنوعيکاربرد  يبرا يچ قانونين وجود، هيبا ا
 ان نبوده است. يگر اجتماع در ميا سطوح ديپرورش، مطبوعات 

بدان دست  يرانيا يهاستيوناليد ناسيبود که با يگاهين پايتريآموزش و پرورش اصل
 يبرا ياساس يبود ابزار يل سنتيوۀ تحصيش يبرا يبيد همزمان رقيابند چون مدارس جدي

  توان از نامه ين نکته را ميآمد. ايکشور به حساب م به تمام يم زبان فارسيم و تعميتعل
و تمدن  ين است وحدت مليقي»تر مشاهده نمود: ار روشنيزاده به محمود افشار بس يتق
 يد باشد لکن امروزه مانع وصول بهر مقصديبا ين مقاصد مليو باالتر يران اس اساسيا

ت ملت يو جهل اکثر يم عمومياست. فقط عدم انتشار تعل ير از جهل عموميا غيست؟ آيچ
رد و اکراد يگيجان ميدر آذربا يطان اسالمبوليو هر ش ير قفقازياست که افسون هر مارگ

استمداران عراق عرب يفته دعاۀ استقالل کردستان و سيهستند فر يرانيران با آنکه از نژاد ايا
... شونديم يمغول ياهيعثمان يبازنات اتحاد اسالميا مجذوب تلقيآن قطعه  يو حکام اروپائ

د يبا يد باشد، وليون ما باياسين مطمح نظر سيتر جاهل عمده يهاياز افساد عثمان يريجلوگ
 يصد ي. ولير[ کار کرد نه خامي]تدب( tact) ا باهيو به قول فرنگ يو استاد يبا کمال پختگ



 
 
 
 

 

م ينشر تعلت در مملکت صرف يد پس از امنيخود را با ينود و نه قدرت و پشت کار و کوشش
 .(78 :7920)ناطق،  «يعموم

در مقابل تهاجم  يرانيت اياز هو يپاسدار يرا تنها دژ برا يان، زبان فارسيگراياگر ملّ
مقاوم  يو ترک يو مغول يعرب يهان دژ در برابر واژهيو مغول شناسانده بودند اما خود ا عرب

ل يتشک يو ترک يواژگان عربمعمول را  يفارس يهااز واژه ياديد. بخش زيرسيبه نظر نم
، «ات خان والدهيادب»سۀ آن با يو مقا ين زبان فارسين رو، نشان دادن گذشتۀ زريداد. از ايم

 يابيباز يبرا يرانيسۀ تمدن باستان با عصر انحطاط را داشت. اگر تمدن ايکارکرد مقا
ز ين يزبان فارس ابد، به موازات آني ييست از آثار تهاجم عرب و مغول رهايبايخود م عظمت

و محافل  يق در مؤسسات حکومتين طريشد. به ايکه از واژگان مهاجم پاک م ستيبايم
افتد که يران به راه ميرون راندن واژگان مهاجم از زبان واحد ايب يبرا يجنبش يروشنفکر

اول  يشود. در دورۀ پهلويزاده ميچون ذکاءالملک و تق يکسان يۀ ناخرسنديما يحت
و  يش زبان فارسيرايوۀ پين انتقادات به شيرد اما ايگياست زبان صورت مياز س يياانتقاده

ا نوع نگاه به زبان يۀ دنيدر نشر ياران يآنجا که تق يبود. حت يفارس يسينوافراط در سره
شده و با عدم حضور  يفرض تلقشيپ ياست زبان واحد امرينامد، سيسم ميرا شوون يفارس

، به 7974ا، خرداد ي)مجله دن افته استيت شده يتثب ييابل گفتگو، معناق يخود به عنوان امر
 (.976 :7904، ياراننقل از 

 يهابه طرد زبان يد بر زبان فارسيتنها با تأک يريگگفتمان زبان واحد در هنگام شکل
ن طرد و ين گفتمان، ايبرآمده از ا يرسم ياست زبانيپرداخت. اما با برآمدن سيران ميگر ايد
از وزارت معارف و اوقاف  يپور به سندر حسنيد. اميگر انجاميد يهازبان يدم حضور به نفع

 يشمس 7986عقرب/آبان  73خ يجان  به تاريع مستظرفه، ادارۀ معارف و اوقاف آذربايو صنا
 يات زبان فارسيۀ والياست وزراء عظام مقرر شده در کلياالمر رحسب»کند که ياشاره م

د بعد از يت خود اخطار نمائيص در مدارس. لذا به مدارس حوزۀ مأمورمعمول بشود بخصو
 «نديادا نما يد بوده و تمام مطالب خود را به زبان فارسين مسئله مقين کامالً به ايا
(Hassanpour, 1992: 127)ا زبان ي: يآذر»تحت عنوان  يبا نوشتن کتاب ي. کسرو

را  يزادگاه و ييايآر يزبان اصل يرتالش کرد اثبات کند که آذ« جانيآذربا يباستان



 
 
 

  

 

  

خود را به زبان  يد جاياکنون با يلين لهجۀ تحمياند و بنابران بردهيمهاجمان ترک از ب
 . (722 :7911ان، ي)آبراهام بدهد يفارس

 ياريد. حزب تجدد که بسيم زبان واحد انجاميبه تعم يم عموميگر در عمل تعليد ياز سو
وسته ي( و ... به آن پيزاده، بهار، ذکاءالملک)فروغ يآن جمله تقاز فعاالن انقالب مشروطه از 

ژه زنان و گسترش يهمگان به و يبرا يبودند در برنامۀ خود فراهم ساختن امکانات آموزش
 :7911ان، ي)آبراهام ران خواستار شده بوديها در سراسر اتيزبان اقل يبه جا يزبان فارس

را  يرانشهر و فرنگستان، گسترش زبان فارسيۀ کاوه، ايمحمود افشار متأثر از افکار نشر (729
 دهد. يشنهاد ميه را پيقوۀ قهر ين منظور حتيل به اين يران دانست و برايا يشرط وحدت مل

ران مشاهده يفرهنگستان زبان ا يزيريدر پ يزبان پس از کنگرۀ فردوس يزيراوج برنامه
، در مادۀ اول، هدف 7974بهشت يارد 63ران مصوب يشود. اساسنامۀ فرهنگستان ايم

به نام  يانجمن يزبان فارس يحفظ و توسعه و ترق يبرا»کند: يان مينگونه بيفرهنگستان را ا
ران در اساسنامۀ يکه از چندزبانه بودن ا يتنها نشان«. شوديس ميران تأسيفرهنگستان ا
ت و اشعار و امثال لغات و اصطالحا يآورجمع»آن است:  1داست، مادۀ يران پيفرهنگستان ا

راث يشناسانه به م دگاه شرقين همان ديا« يتيوال يهاها و آهنگو قصص و نوادر و ترانه
 جست.   کاوه  هيد در نشريران است که رد آن را بايا يها گر زبانيد يزبان

 منجر شد يارانهياست زبان سختگي، به سيرضاشاه« استبداد منوّر»ن گفتمان در دورۀ يا
 کشاند. کاربرد يخصوص يهابه حوزه يگر را حتيد يهات زبانيزبان واحد و ممنوعم يکه تعم

 يگشتند. اما ابزارها ي، آموزش و مطبوعات ملک بالمنازع زبان رسميحکومت يهادر حوزه
 يکاربرد خشونت روانشناخت يبه سو يکيزيحفظ روابط نابرابر قدرت مدام از کاربرد خشونت ف

جاد ينک ايشد، ايپاسخ داده م يمنف يکيزياز مقاومت با پاسخ فش دارند. اگر در آغيگرا
کارآمدتر خواهد  ي( روشيدرون يشرم و گناه و احساس انتخاب اشتباه )پاسخ منف احساس

جاد ير زبان فرو دست ايزبان فرادست و تحق ييق شکوهمند نماياز طر ين پاسخ درونيبود. ا
. اگر روابط نابرابر (T. Skutnabb-Kangas and R. Phillipson, 2001: 548) شوديم

 ارتباط يانجيان دو زبان برقرار باشد و اگر  زبان فرو دست به عنوان ميم يريقدرت و به کارگ
ان ياجتماع، همچون آموزش و تجارت به کار نرود، آن زبان اگرچه از م يدر سطوح باال



 
 
 
 

 

گر يد ي. از سو(Bowerman, 2001: 626) مانديها از رشد باز مرود اما در آن حوزهينم
م زبان يل تعميبه عنوان دال يو کارکرد ي، عَرَضيدر سه سطح ذات يزبان قدرت زبان مل

 ,Phillipson) زبان يها، منابع و کاربردهاتيدر مورد ظرف ييهاشوند و استدالليـعنوان م

شود. يگرفته مگر به کار يد يهاه راندن زبانيبه حاش يبرا يدئولوژيبه مثابه ا (273 :1992
 ي و مذاکره يزن از به چانهياستمرار ن يست و براين يا امر ثابت و تمام شده يچون هژمون

ت بلکه ينه براساس هو ياتازه يهايدئولوژياست زبان به اينک گفتمان سيمداوم دارد، ا
ن به نفع ياست و ا يزبان قدرتمند يشود: زبان فارسيبراساس منابع و منافع متوسل م

خود بردارند. محمود افشار در  يمحل يهاگر است که دست از لهجهيد يهاشوران زبانيگو
ن خواهد يکار در ا يخوب»د: يگويران ميا يجان و وحدت مليبر کتاب زبان آذربا يامقدمه

است خود  ير از فارسيآنها غ يمحل يران که زبان مادريا يگر شهرهايز و ديبود که اهل تبر
ۀ خود بکوشند تا تصور يدر ناح يج زبان فارسيمانه و معتقدانه در ترويشقدم شوند و صميپ
ها مأموران دولت که به استان ياشخاص، حت ينرود... اگر در گذشته بعض يليگونه تحمچيه
  .(74 :7920)ناطق،  «ده بوده استينکوه يکردند، کاريگر اتخاذ ميد يرفتند و روشيم

ن يبوده و از ا يحتم يساز  و ملت يساز  با مسائل دولت يياروي، رويند نوسازياگرچه در فرا
ن يرسد، اما ا  يبه نظر م يط جامعه ضروريمتناسب با شرا ياست زبانيرهگذر انتخاب س

ها و يدئولوژيا ياست زبان بر مبنايست. سين يدئولوژيخ و ايتار يورا يت زبانـاسيس
 يهازميق مکانيشوند از طريبرساخته م ک جامعهي يهارامون زبانيکه پ ييهاافسانه

 يکرده و آن را به امر يمختلف درون يهاشوران زبانيان گويمختلف، روابط نابرابر را م
مختلف متن، وحدت  يها هيال يکند. در پژوهش با بررسيل ميرقابل گفتگو تبديو غ يعيطب
شوند و از  يم يبند فصلحول آن م يگر معانيشناخته شد که د يا يعنوان دال اصل  به يزبان

ساز ارائه گردد. تالش  کساني ياست زبانيک شدن سيهژمون ي نحوه يبرا ينيين رهگذر تبيا
است زبان در دورۀ يبرساخته شدن س يبودن و چگونگ يپژوهش بر آن بوده است که گفتمان

 مورد بحث را نشان دهد. 
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 مترجم( تهران: نشر ني.
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