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ايران کشوري چندقومي و چندزبانه است ،اما با آغاز روند نوسازي در ايران ،برساختۀ سياست زبان در حکومت
پهلوي اول ،از حکم زبان فارسي به عنوان زبان مشترک به حکم زبان فارسي به عنوان زبان واحد حرکت کرده
و سياست تکزباني را شرط وحدت ملي در ايران قرار ميدهد .با اتخاذ اين سياست زباني تنها به زبان فارسي
امکان رشد و بالندگي داده شد و ديگر زبانهاي ايران از حوزههاي رسمي کنار نهاده شدند .فرض تحقيق بر آن
است که سياست زباني ماهيتي گفتماني داشته و برساخته است .از آنجا که نشريه کاوه از نشريات گفتمانساز
پيش از برآمدن نظم جديد بوده است ،پژوهش با فرض گفتماني بودن و برساخته اجتماعي بودن ماهيت سياست
زباني ،با استفاده از نظريه گفتمان الکالئو و موف و به کارگيري امکانات تحليل متن تحليل گفتمان انتقادي
به تحليل گفتمان تمام شمارههاي روزنامه پرداخته است .اين پژوهش ،وحدت زباني را دال اصلي شبکه
معاني هويت ايراني در گفتمان روزنامه دانسته و به تبيين نحوه هژمونيک شدن گفتمان ميپردازد.
سياست زبان ،نشريه کاوه ،تحليل گفتمان ،چندفرهنگگرايي ،توسعه.
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حوزۀ مطالعات سياست زبان حوزهاي ميان رشتهاي است که بر اهميت مسائل سياسي-
اجتماعي و ايدئولوژي بر مسائل کالن زبان در دولت-ملتها ميپردازد .سياست زبان به
مثابه امري گفتماني پس از سياست زبان انتقادي ظهور کرده است و به مطالعۀ زمينههاي
گفتماني شکلگيري و تداوم سياست زباني ميپردازد.
از آنجا که ايران کشوري چند قومي و چند زبانه است ،در زمينۀ ملتسازي و سياست
زبان ،دورۀ پهلوي اول همچون نقطه عطفي در تاريخ ايران نگريسته ميشود که از سويي با
سياسـتهاي کثرتزدايي و يـکسانسازي در فرايند تجدد آمرانه ،و از سويي ديگر با
گرايشهاي عربستيزانه و مسلط کردن سرهنويسي ،زمينه را بر بالندگي زبانهاي ايران
تنگ کرد .ميتوان نشان داد که برساختۀ سياست زبان در اين دوره ،از حکم زبان فارسي به
عـنوان زبان مشترک به حکم زبان فارسـي به عنوان زبان واحد حرکت کرده و سياست
تکزباني را شرط وحدت ملي در ايران قرار ميدهد .پيوند دادن هويت ايراني با زبان باستان
ايران و طرد قرائتهاي جايگزين در اين دوره ،زمينه را براي سياستهاي تکثرستيز
رضاشاهي مهيا نمود .در اين ميان نشريۀ کاوه که در برلن انتشار مييافت نقشي کليدي در
شکلگيري گفتماني سياست زباني دورۀ پهلوي اول بر عهده داشته است.
تحليل گفتمان انتقادي به مثابه روش ،که روابط نابرابر قدرت را آشکار کرده و عدم
ضرورت سياستهاي ضروري تلقي شده و به واسطه گفتمان مسلط را نمايان ميسازد .در اين
تحقيق سعي بر آن است که با روش تحليل گفتمان به بررسي برساخت گفتماني سياست
زبان مسلط در دورۀ پهلوي اول پرداخته شود.

اصطالح سياست زبان را ميتوان سياست يک جامعه در حوزۀ ارتباطات زباني يعني مجموعۀ
نگرشها ،اصول و تصميمهايي دانست که بازتابدهندۀ ارتباطات آن جامعه با گنجينۀ زباني
و پتانسيل ارتباطي آن است .حوزۀ مطالعۀ سياست زبان ،حوزهاي ميان رشتهاي بوده و با

مطالعات حوزۀ زبانشـناسي ،علوم اجتماعي و سياست پيوند مـييابد .سـياست زبان و
برنامهريزي زبان مفاهيمي مرتبط هستند که گاه به جاي يکديگر نيز به کار برده ميشوند اما
شـيفمن 7به پيروي از بوگارسکي ( )Bugarski, 1992: 18اين دو را از يـکديگر متمايز
ميکند :برنامهريزي زبان به مجموعهاي از اقدامات ملموس درون سياستي زبان براي تأثير
بر ارتباط زباني يک اجتماع اطالق ميشود که معموالً بر توسعۀ زبانهاي آن اجتماع اثر
ميگذارد (.)Schiffman, 1996: 3
برحسب تنوع زباني درون يک جامعه و نوع برخورد با آن ،انواع مختلفي از سياستهاي
زباني را مـيتوان برشمرد .به عنوان مـثال شيفمن در تقسيمبنـدي خود از سياستهاي
زباني ترويجگرانه 6در مقابل تساهلگرايانه ،9مساواتگرايانه 4در مقابل تحديدگرايانه 2و
محدوديتهاي قلمروي ،2رسمي 1در برابر غيررسمي 0و پنهان 3در مقابل آشکار 78را مطرح
مي کند .و در حوزههاي ويژهاي همچون حوزه مانند اداري ،آموزشي ،مذهبي ،نظامي و
نظاير آن حقوق فردي يا حقوق ايالتي را براي زبانهايي به رسميت بشناسد ( Schiffman,
 .)1996: 29-30کوباروبياس 77نيز ايدئولوژيهاي زبان را که ميتوانند محرک تصميمسازي
واقعي در سياست زبان باشند ،را اين گونه دستهبندي ميکند -7 :يکسانسازي -6 76تکثرگرايي
زباني-9 79بوميگرايي زباني -4 74بينالملليگرايي زباني.)Cobarrubias, 1983: 63( 72
ميتوان اين گونه در نظر گرفت که يکسانسازي و تکثرگرايي ايدئولوژيهايي براي فرايند
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

ملتسازي در کشورهاي چندزبانه تلقي شده و دو دستۀ دوم نيز در ارتباط با سياست زبان در
کشورهاي پسامستعمره مطرح مـيشوند .انتخاب زباني هـمچون انگليسي يا فـرانسه در يک
سرزمين استعمارشـده به عنوان زبان رسـمي ،نوعي بين الملليگرايي است .اما انتخاب يک
زبان بومي و ارتقاء آن به سطح زبان رسمي ،بوميگرايي زباني خوانده ميشود .در رابطه با
يکسانسازي/تکثرگرايي نيز ميتوان به درجات مختلفي از کارکردهاي مختلف زبان قائل
بود :مثالً ميتوان کارکرد زبان همچون زبان اداري ،زبان آموزشي ،زبان ادبي ،زبان ايالتي در
مقابل زبان پايتخت و  ...را در جريان سطوح مختلف يکسان سازي/تکثرگرايي دخيل کرد.
تـصميمات و اصول سياست زبان در هر جامعهاي برآينـد ايـدئولوژيهاي زباني و
افسانههايي است که پيرامون زبانها و گويشهاي آن جامعه وجود دارد .ايدئولوژي زباني
چنان که از نام آن نيز بر ميآيد ،بيشتر به نظام باورها در مورد زبان و شأن زبانهاي مختلف
مربوط ميشود و ميتوان عامل بنيادي شکلدهي به شأن زبانها را مؤلفههاي ايدئولوژيک
دانست .به عنوان مثال ،هرگاه زبان عامل پيوند تاريخي يا حافظ مباني ديني يا وسيلۀ بيان
علمي تلقي گردد ،در اين رويکردها ايدئولوژي براي برتري بخشيدن به شأن آن زبان در
مقابل ديگر زبانها مطرح است .برنامهريزي شأن زبان را ميتوان شناسايي اهميت و
موقعيت يک زبان در رابطه با ديگر زبانها از جانب حکومت ملي دانست ( Cooper, 1989:
 )32از اين رو شايد در جامعهاي به نظر رسد که سياستهاي زباني محصول حاکمان مستبد
با تصميمگيري فردي باشد اما بايد در نظر داشت که اين حاکمان خود محصول فرهنگ
همان جامعهاند ( )Schiffman, 1996: 6بنابراين نقش افسانهها و ايدئولوژيهاي زباني
پيرامون زبانها نبايد ناديده انگاشته شود.
بسياري از کشورها در فرايند ملتسازي ايدۀ زبان معيار را اتخاذ کرده و سياست زباني
يکسانسازانهاي را اتخاذ مينمايند .اين ايده مستلزم مشروعسازي يک زبان و مشروعيتزدايي
از گونههاي ديگر زباني است« .يگانهسازي فرهنگي و زباني مالزم تحميل زبان و فرهنگ
مسلط به عنوان مشروع ،و طرد تمامي موارد ديگر (مثالً لهجههاي محلي) به عنوان
ناشايسته و غيراصيل است» (بورديو )729 :7908 ،استقرار ايدۀ يک گونۀ زباني معيار ،اشاعۀ
دانش در مورد اين گويش ،تنظيم آن در گسترهاي از کتابهاي دستور زبان و فرهنگ لغات،

و ارتقا و ترويج آن در کارکردهاي مختلف منجر به پستتر شمردن ديگر گويشها مـيشود.
زبان معيار زبان مشروع و گويـشهاي ديگر در ذهن مردم نامـشروع ميشوند .زبانشناسان
تاريخي در استقرار اين مشروعيت نقش بارزي دارند چرا که زبان يک دولت-ملت و گاهي
يک امپراتوري بزرگ ،بايد سهمي در تاريخ باشکوه دولت-ملت داشته باشد ()Milroy, 2001
و «نظام آموزشي ،با تحميل يک فرهنگ مسلط که از طريق تلقين و تکرار عام (در
محدودۀ قلمرو اختياراتش) به يک فرهنگ ملي مشروع تبديل ميشود ،و خصوصاً از برکت
آموزش تاريخ و به ويژه تاريخ ادبيات ،... ،پيشفرضهاي مبنايي تصورِ (ملي) از خود را
تثبيت ميکند» (بورديو.)726 :7908 ،
به اين ترتيب ،يک سياست زباني مشخص ميتواند روابط نابرابر قدرت را ميان دارندگان
زبانهاي مختلف برقرار و تحکيم کرده و به تعبير سکوتناب کانگاس به زبانگرايي 7يا
تبعيض زباني 6و تبعيض براساس زبان بيانجامد .روابط نابرابر قدرت ميان اجتماعات زباني
ميتواند به نابرابري در حوزههاي ديگري چون اقتصاد و سياست در جامعه منجر گردد.
تولفسون برنامهريزي زبان را به عنوان يک مکانيزم بالقوه هژمونيک در يک نظام بزرگتر
اجتماعي در نظر ميگيرد که ميتواند عدم توازن قدرت در آموزش و جامعه را وخيمتر کند
( )Johnson, 2016: 12پس از تولفسون ،اکنون حوزۀ بررسيهاي گفتماني سياست زبان،
سياست زبان را يک مکانيزم سياسي بالقوه هژمونيک مي داند که ايدئولوژي دولت را به اجرا
ميگذارد ،زبان اقليتها را در مدارس و در جامعه به حاشيه ميراند ،صداي طرفداران زبان
اقليت در مدارس و جامعه را تضعيف ميکند و به امپرياليسم زباني مشروعيت ميبخشد
( .)Johnson, 2016: 12در بحث آموزش و پرورش به زبان واحد در جوامع چندزبانه با
مطرح شدن مفهوم بيکفايتي زباني )Semilingualism( 9در مقابل دوزبانگي ،4پيامدهاي
سياست زباني در توسعۀ جوامع اشاره دارد.

1- linguicism
2- linguistic discrimination
3- Semilingualism
4- Bilingualism

در اين زمينه مطالعاتي ،با توجه به چندزبانه بودن جامعۀ ايران ،پرسش از سياست زباني
ايران در مرحلۀ دولت-ملتسازي و چگونگي شکلگيري گفتمان مسلط سياست زباني ايران
و ضرورت يا عدم ضرورت آن ،رويکردي انتقادي نسبت به سياست زبان را ميطلبد .پرسش
اصلي تحقيق پرسش از چگونگي برساخت گفتماني سياست زبان دورۀ پهلوي اول است.

تحليل گفتمان انتقادي را ميتوان مطالعۀ چند رشتهاي روابط پيچيدۀ متن و شناخت
اجتماعي ،قدرت ،جامعه ،فرهنگ و ايدئولوژي دانست (نقيبالسادات .)77 :7937 ،در اين
ميان ،ايدئولوژي را ميتوان نگرشي به جهان دانست که در آن ساختار سازمانهاي اجتماعي
ناپايدار استثماري نمودي پايدار ،طبيعي ،بديهي و منطقي مييابند (ضياءحسيني:7937 ،
 .)772باورها يا نگرشهاي بر گرفته از يک ايدئولوژي ،هميشه به صورت هوشيارانه نبوده و
ممکن است چنان عميق در افراد ريشه دوانده باشند که بديهي انگاشته شوند (بلور و بلور،
 )62 :7903آنجا که معاني درون گفتمان چنان تثبيت شده است که به واقعيتي بديهي تبديل
شدهاند ،بعد انتقادي تحليل گفتمان ،به آشکار کردن روابط قدرت و نشان دادن عدم بداهت
اين روابط ميپردازد .در واقع اگرچه چندين رويکرد به تحليل گفتمان انتقادي وجود دارد اما
هدف واحد همۀ رويکردها « نشان دادن رابطۀ ديالکتيک ميان زبان ،قدرت و ايدئولوژي و
نـقش مؤثر زبان در تجلي قدرت و مشروعيتبخشي به روابط نابرابر اجتماعي است»
(آقاگلزاده و غياثيان.)7902 ،
رويکرد فرکالف به تحليل گفتمان انتقادي اساس قرار گرفته است .فرکالف اگرچه
بيشتر از ديگر تحليلگران انتقادي گفتمان تحت تأثير فوکو بوده است ،اما مفهوم قدرت را بر
خالف فوکو ،نامتقارن ،نابرابر و سلطهآور ميداند (سلطاني .)26-27 :7904 ،آنگونه که ازکيا
و همکاران ( )7934روش تحليل گفتمان انتقادي فرکالف را جمعبندي کردهاند :تحليل
گفتمان در چهار مرحله تمرکز بر خطاي اجتماعي ،تعيين موانع در حل مشکل ،بررسي
ضروري بودن آن خطا براي نظم اجتماعي و تعيين روشهاي ممکن صورت ميگيرد.
فرکالف همچنان که سه عنصر متن ،تعامل و بافت اجتماعي را به عنوان سه عنصر گفتمان
مشخص ميکند (فرکالف )721 :7913 ،براي تحليل گفتمان نيز يک مدل سه اليهاي

شامل توصيف ،تفسير و تحليل را به کار ميگيرد :در اليۀ اول که تحليل زبانشناختي متن را
در بر ميگيرد ،کارکردهاي زباني و لحن جـمالت بررسي ميشود؛ در اليۀ دوم مشخص
ميکند که تأکيدها ،طردها و تقابلهاي موجود در متن ،حامل چه عملهاي گفتماني است.
در اليۀ سوم محقق بايد از طريق نظم گفتماني کشف شده عملهاي اجتماعي گستردهتر را
با کمک عملهاي گفتماني و غيرگفتماني تحليل کند.
از سوي ديگر الکال و موفه با الهام از نوشتههاي ديرينه شناختي فوکو ،مفهوم هژموني
گرامشي و مباحث آلتوسر درباره ايدئولوژي و تأثيرپذيري از سوسور و دريدا نظريهاي در باب
گفتمان ارائه کردهاند .آنها معناي دالها را ثابت ندانسته و سخن از دال شناور ميرانند که
مدلول و معناي موقتي خود را از متن کشمکشهاي اجتماعي گرفته و مدام در معرض تغيير
هستند؛ از اين رو ،معنا را تثبيت شده ندانسته و آن را قابل گفتگو و بهطور مداوم در معرض
تغيير ميدانند .گفتمانها نيز پديدههايي رابطهاي هستند که هويت آنها مبتني بر تفاوت از
ديگر گفتمانهاست و از اين رو معانياي که در مفصلبندي گفتمان محصور کردهاند ،مدام
در برابر دگرگوني و تغيير قرار دارند .مفاهيم کليدي نظريه گفتمان موفه و الکال ،هژموني،
دال مرکزي ،دال شناور ،مفصلبندي ،عناصر ،وقتهها و انسداد هستند (عباسزاده و زايرکعبه،
.)7932
در اين پژوهش در سطح تحليل متن از بررسي معاني بيان ،معاني موضعي ،معاني
ضمني ،بررسي گزينش واژگان ،حکمها ،قطببنديهاي ايدئولوژيک ،انسجام کالن ،کنايه و
استعاره ،بررسي ناگفتهها و پيشفرضها و نيز تخفيف دادن و جابجا کردن (نقيبالسادات،
 )97-61 :7937استفاده شده و نتايج تحليل متن در درون ساختار نظري کالنتر با
بهرهگيري از نظريه گفتان موفه و الکال به کار گرفته شده است.

زبان فارسي از عهد سامانيان به بعد داراي يک سنت نوشتاري غني بوده است و طي قرون
متمادي آثار ادبي بسياري به اين زبان نوشته شده است .اين زبان پس از تشکيل اولين
حکومت مرکزي ايران در دورۀ صفويه ،زبان ديواني و نگارش اسناد دولتي نيز بوده است.

وجود سنت ادبي و ديواني زبان فارسي ،هيچ مانعي براي سرودن اشعار ترکي توسط شاه
صفوي نبوده و منافاتي با تشويق و ترويج زبان ادبي کردي گوراني توسط اميران امارت
اردالن نداشته است .اين سنت ادبي و سابقۀ نوشتاري ،زبان فارسي را مستعد ايفاي نقش
زبان مشترک ميان مردم ممالک محروسۀ ايران در دورۀ قاجار کرده بود.
اما در رويارويي با تجدد ،بازآرايي عناصر هويتي اجتنابناپذير مينمود .مطبوعات و
آموزش نوين بالضروره به هوشياري زباني و کشمکش زباني ميانجاميد .از جمله انگارههايي
که بر بازآرايي هويت ايرانيان تأثير گذاشت ،انگارۀ ايران باستان بود ،انگارۀ تمدني درخشان
که در پي حملۀ اعراب به انحطاط گرويده بود .اما از آنجا که قائل شدن به تفاوت با اعراب و
خود را وارث آن تمدن زرين دانستن ،بايد مبنايي عيني ميداشت زبان به عنوان وجه تفاوت
با ديگري هويتي نقشي کليدي يافت.
زبان روزنامه و مطبوعات چاپي ،با زبان ادبي يک تفاوت بنيادي دارد :مخاطب روزنامه،
مردم عادي اجتماع است و با مخاطبان کتابهاي خطي که بايد به زبان علمي و ادبي زمانه
محيط باشند ،تفاوت دارد .همچنانکه در اروپا صنعت چاپ سلطۀ زبان التين را بر نوشتار از
ميان برداشت و زبانهاي محاورهاي انگليسي ،فرانسه ،آلماني و  ...را به سطح زبانهاي
نوشتاري برکشيد .بنديکت آندرسون از راه تثبيت زبانهاي محاوره در زبانهاي نوشتاري،
گذار از امت به ملت را تبيين ميکند .اگر در دوران سنتي ،امت مسيحي زبان نوشتاري التين
داشت ،در دوران مدرن ملتهاي آلماني ،فرانسوي و  ...زبان محاورهاي خود را در نوشتار
تثبيت ميکردند .در ايران نيز ،کاربرد واژۀ ملت ،معنايي ديني داشته است .اما در رويارويي با
تجدد و به خصوص نحلۀ قدرتمند اسالم ستيزي تجدد ،که اسالم را باعث تمام عقب
افتادگيهاي ايرانيان و مانع نو شدن جامعه ميدانست پرسش از چيستي ملت و کيستي
ايرانيان به ميان آمد .يکي از پاسخهايي که به اين پرسش داده ميشد شايد در بنيان طرح
قبلي بوده باشد .ايرانيان تمدن زريني داشته و با حملۀ اعراب اين تمدن از ميان رفته و عصر
انحطاط آغاز گشته است .اما اگر اسالم باعث از بين رفتن تمدن آنان (که اينک مسلمان
بودند) شده بود ،خود که بودند؟ اينجاست که تصور زبان فارسي همچون عامل وحدت بخش
در زماني (ميان گذشته و اکنون) و با تعميم آن به کثرت زباني فعلي به عامل وحدتبخش

هـمزماني (ميان زبانهاي مختلف) بـه ميان ميآيد .اين نـکته را بـعدها صادقکـيا به
خالصهترين شيوه بيان ميکند« :فارسي بيگمان يکي از استوارترين پايههاي يگانگي ملت
ايران است و در تجديد استقالل سياسي ايرانيان در نخستين سدههاي اسالمي ...کوشش
فراوان شده است مانند گذشته به صورت يگانه زبان ملي و فرهنگي و رسمي به زندگاني
خود ادامه دهد» (کيا.)7928 ،
باستانگرايي و همان انگاري ايران با زبان فارسي ريشه در مکتب آذرکيوانيان دارد .آنان
به نشر متوني چون دساتير ،دبستان و شارستان پرداختند .اشاعۀ پارسينويسي و خودداري از
به کار بردن کلمات عربي از جمله پيامدهاي نشر اين متون بود .در اين متون تاريخ و زبان
پيوندي ناگسستني داشت (توکلي طرقي .)70 :7907 ،باستانگرايي آذرکيوانيان اگر چه در
دورۀ قاجار بر نگارش تاريخهايي چون رستمالتواريخ ،مجملالتواريخ و  ...مؤثر افتاد اما پس از
مشروطه و در عصري که به عصر فترت نامگذاري کردهاند ،زماني که وحدت ملي به دغدغۀ
اصلي روشنفکران بدل شده بود ،نمودي بارز يافت .ملت بر اساس زبان تعريف شده و از آن
پس پيشنهادۀ دولت براي ملت مطرح گرديد.
انقالب مشروطۀ ايران ،انقالبي براي استقرار قانون بود .همچنان که متن فرمان
مشروطيت به زبان فارسي بود ،متن قانون اساسي مشروطه نيز به زبان فارسي نگاشته شد.
اما در اين قانون اگر چه مذهب رسمي تصريح شده بود ،هيچ اشارهاي به زبان نشده بود .از
آن پس سلسلهاي از قوانين به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد که روابط نابرابر قدرت
ميان زبانها را برقرار ميکرد:
 نظامنامۀ انتخابات اصنافي مجلس شوراي ملي ،اولين پايگاه قانوني متفاوت به زبانفارسي داده ميشود در مادۀ چهارم نظامنامه آمده است که «انتخاب شدگان بايد داراي
مقامات ذيل باشند اوالً زبان فارسي بدانند ثانياً سواد فارسي داشته باشند( »...نظامنامۀ
انتخابات مجلس شوراي ملي )7602 ،اين امر هرچند حاوي اشارهاي به اداري کردن زبان
فارسي است ،اما لزوماً طرد زبانهاي ديگر را در خود ندارد.

 در سال  7602شمسي قانون مطبوعات به تصويب ميرسد و هيچ محدوديتي برايزبان در آن ديده نميشود.
 در همان سال  7602دو قانون مهم ديگر به تصويب ميرسد :قانون انجمنهاي ايالتيو واليتي در بند  3و قانون بلديه در بند  71سواد فارسي کامل را شرط انتخاب شدن قرار
مي دهد .اهميت اين موارد در گذاشتن شرط سواد فارسي کامل براي انتخاب شدگان براي
امور حتي خارج از پايتخت است.
 قانون ثبت اسناد در  ،7638جدا از آن که در مادۀ  22تصريح ميکند «ثبت اسناد بايدبه زبان و خط فارسي باشد و سندي که به غير زبان يا خط فارسي است بايد مطابقت ترجمه
آن با اصل بدواً به تصديق عالم به آن زبان يا خط رسيده ،ترجمه مصدقه را مباشر ثبت
قبول و ثبت نمايد» در مادۀ  27هرگونه زبان ديگري جز زبان فارسي را زبان بيگانه به
حساب ميآورد و امضاي شخص «در صورتي که بهزبان غيرفارسي باشد بايد به زبان فارسي
ترجمه و توسط مباشر ثبت تصديق شود و هر گاه مباشر ثبت آن زبان خارجه را نداند ترجمه
را به تصديق عالم به آن زبان رسانيده امضاي مترجم را تصديق ميکند» .اين مهمترين
سندي است که قبل از دورۀ پهلوي ديگر زبانهاي ايران را دايرۀ خودي بودن بيرون ميراند.
 در همان سال 7638 ،شمسي ،دو قانون ديگر وضع ميشوند که اين بار شرط زبانفارسي نه براي امور اداري و ثبتي بلکه براي امور شهروندان عادي نيز گذاشته ميشود .در
قوانين موقتي اصول محاکمات جزايي ( )7638/2/98در مادۀ  931آمده است« :در صورتي
که مدعي خصوصي يا متهم يا يکي از مطلعين زبان فارسي ندانند بايد يک نفر که بالغ و
رشيد و محل اطمينان باشد مترجم براي او معين شود که در محکمه مطالب او را طابقالنعل
بالنعل ترجمه کند» .در قوانين موقتي اصول محاکمات حقوقي  7638/0/70نيز در چندين
بند  738آمده است که «بايد عرض حال به زبان فارسي نوشته شود».
به اين شيوه ،مشاهده ميشود پس از مشروطه و پيش از انتشار روزنامههاي ايراني برلن
گامهايي براي رسميت بخشيدن به برتري زبان فارسي در حوزۀ اداري برداشته شده بود.
روشنفکران ايراني در برلن و نشريۀ کاوه در چنين شرايطي در برساختن گفتمان سياست

زباني ايران مشارکت ميکنند و راه را براي اجراي سياست تکزبانگي پهلوي اول هموار
ميکنند.

برلنيها نامي است که جمشيد بهنام بر دستهاي از روشنفکران مليگراي ايراني در برلن
گذاشته است که در طي سالهاي جنگ بينالملل اول و چندي بعد از آن بر جريانهاي
فکري داخل ايران تأثير بسياري گذاشتند .برلنيها در چند زمينه نوآور و بر تحوالت جامعه
ايران تأثيرگذار بودند؛ آنها انتقاد از وضع اجتماعي ،بحث دربارۀ مسائلي چون دموکراسي،
مليت ،دين ،هويت ،تجدد و غيره را به شيوهاي تازه رواج دادند ...نظريۀ دولت-ملت را در
چارچوب سياسي ايران بررسي کردند ...با آوردن زبان ساده (در روزنامهنويسي) و زبان
محاوره (در داستاننويسي) ،زبان فارسي به همت آنان در عرصۀ ادبيات و نيز نوشتههاي
اجتماعي و سياسي و فلسفي تواني تازه يافت (بهنام )733-730 :7913 ،آنها همچنين با
پيوند دادن مطالعات شرقشناسان در مورد ايران باستان به گرايشات باستانگرايانۀ پيشين،
باستانگرايي و انديشۀ وحدت ملي ايران بر اساس زبان فارسي را به صورت نظري قوام
دادند.
انتشار روزنامههاي کاوه ،ايرانشهر و نامۀ فرنگستان از برجستهترين کارهاي نسلهاي
مختلف برلنيها بود .در اين ميان نشريۀ کاوه از اعتبار و جايگاه ويژهاي برخوردار بود.
ميالني در مورد کاوه ميگويد« :اغراق نيست اگر ادعا کنيم که نشريۀ کاوه ماندگارترين کار
هيأت بود .مشاهيري چون تقيزاده ،جمالزاده ،عالمه قزويني ،ذکاءالملک فروغي و ادوارد
براون براي کاوه مقاله مينوشتند .اما فعال مايشاء آن بيشک تقيزاده بود» (ميالني.)7923 ،
نخستين شمارۀ نشريۀ کاوه  64بهمن  64( 7634ژانويه  )7372منتشر شد .نشريۀ کاوه
در دو دوره منتشر شد .دورۀ اول که مولود شرايط جنگ بينالملل اول بود ،بيشتر به مسائل
جنگ ميپردازد .اين دوره در طول چهار سال و در  92شماره منتشر شد .جهتگيريهاي
زباني و سهم آن در برساخت گفتماني سياست زبان در همان شمارههاي دورۀ اول مشهود
است .خود انتخاب نام کاوه براي نشريه و استفاده از تصوير درفش کاوياني بر روي صفحۀ

اول تمام شمارهها ،نمايانگر باستانگرايي نشريه است .نشريۀ کاوه ،پس از اتمام جنگ در
سال پنجم خود ،دورۀ جديد خود را شروع کرد .در دورۀ جديد طي دو سال انتشار 64 ،شمارۀ
نشريه به چاپ رسيد .در شـمارههاي دورۀ دوم ،جهتگيري مليگرايي فرهنگي بسيار
واضحتر بود .نشريۀ کاوه در ورقۀ فوقالعادهاي به تاريخ  7فروردين  66( 7987مارس )7366
تعطيلي موقت خود را اعالم کرد .اما اين تعطيلي موقت هميشگي شد.
اگر چه به تبع مسائل روز ،ماهيت مقاالت و مطالب دو دورۀ روزنامه متفاوت است ،اما
باستانگرايي و رويکرد نشريه به سياست زباني در هر دو دوره بدون تغيير است .در شمارههاي
مختلف نشريۀ کاوه ،سـعي در تثبيت معنايي از زبان ملي شده و معاني ديگر طرد و نفي
ميشوند .معنايي تک بعدي از وحدت ملي و تالش براي تثبيت اين معنا را ميتوان از بيشتر
شمارههاي نشريه دريافت .اين معاني از زبان ملي ،وحدت ملي و استقالل ملي به هم گره
خورده و گفتمان سياست زبانياي را بر ميسازند که چند سال پس از آن به گفتمان مسلط
ايران تبديل شد.
احکام گفتماني و معناهايي که نشريۀ کاوه سعي در تثبيت آن داشته و به طرد معاني
رقيب آنها ميپردازد ،ميتوان اين گونه را صورتبندي کرد:

در دورۀ اول نشريه ،از شماره  62به بعد ،سلسله مطالبي تحت عنوان «بهترين تأليفات
فرنگيها دربارۀ ايران» ،در هفت قسمت منتشر ميشود .هدف اين سلسله مطالب ،معرفي
تحقيقات شرقشناسان درمورد ايران باستان و زبانهاي باستاني ايران است و تحقيقات
شرقشناسان در مورد ادبيات شفاهي زبانهاي زندۀ ايران ،مسکوت گذاشته ميشوند .در
قسمت اول اين مبحث ،آمده است« :به همان درجه که بزرگان و ارباب فضل و دانش ايران
دربارۀ تمدن قديم و آثار و زبان و مذاهب و تاريخ حقيقي مملکت خود اطالعات کافي
ندارند( »...شماره  ،62ص  )79اين متن نشان از باور به يگانه بودن زبان و يگانه نشان دادن
آن دارد ،چرا که اصطالحات تمدن قديم ،زبان و تاريخ حقيقي مملکت به صورت مفرد به
کار برده شدهاند و آنچنانکه مذاهب به صورت جمع و متکثر آمده است نشاني از کثرت

زبان در ميان نيست .در شمارۀ  ،62قسمت دوم اين سلسله نيز هرچند براي «زبانهاي
مختلف فرنگي» و «اديان و مذاهب و عقايد و عادات و افسانهاي ايران» قائل به جمع
بستن اسامي است ،اما در عبارت «تأليفات راجع به زبان و خط و ادبيات ايران» ،زبان ايران
به صورت مفرد به کار ميرود.
در شمارۀ  ،61قسمت سوم اين سلسله گفتار در پاورقي مربوط به واژۀ زبان ايراني آمده
است« :کلمۀ ايراني در اينجا به معناي اعم گرفته شده است يعني زباني که در ايران معمول
بوده است و چون شرقشناسان فرنگ به هر يک از زبانهاي معمول ايران در دورهاي
مختلف تاريخ  -با اينکه چندان از هم فرق نداشتند ،يک اسم مخصوصي دادهاند ،مثالً زبان
سلسلۀ هخامنشي را فرس قديم و زبان دورۀ ساسانيان را زبان متوسط و يا پهلوي و زبان
بعد از اسالم را فارسي و يا فرس جديد ناميدهاند .اين است که در اينجا زبان ايران شامل
همۀ اينهاست» (شماره .)77 :61
در هر دوره يک زبان معمول بوده است /اين زبان داراي پيوستگي است و گاه زبان
دورهها تفاوت زيادي نداشته است.
واحـد نشان دادن زبان ايـران و همارز کردن آن با زبان فارسـي را در بسياري از
شمارههاي نشريه ميتوان يافت .مثالً «در دو سال مدت مجلس ملّي اول که قريب 728
جريده و جنگ فارسي در ايران نشر شد نيز يکي از داليل باهرۀ خدمت مجلس به دايرۀ
معرفت عامّه بود» (دورۀ اول ،ش  )4 :62در اينجا نيز عليرغم وجود نشريات غير فارسي در
آن زمان ،گفتمان زبان ملي واحد سعي در طرد معناهاي ديگر براي زبان جرايد داشته و تنها
جرايد فارسي را از خدمات آزادي نشر به معرفت عامه ميداند.
در شمارۀ هشتم از سال پنجم در ص ،6در مطلبي با عنوان «اسمگذاري تازه به واليات
قديمه» سردبير روزنامه مينويسد« :آذربايجان که يک ايالت قديمي ايران است و از عهد
هخامنشيان تا امروز جزو الينفک و قطعۀ تاريخي و نژادي و سياسي و مذهبي و ملّي و
آدابي ايران است »...و در پايان مطلب وعدۀ «شرحي در تاريخ آذربايجان و عدم تأثير
استيالي سلجوقيان و مغول در روح و نژاد و رنگ کلّي آن» در شمارۀ آينده ميدهد.

بنابه نظريۀ گفتمان الکال و موفه معاني تثبيت شدۀ درون گفتمان مدام در معرض به
چالش کشيده شدن و تبديل شدن به امري سياسي و قابل گفتگو هستند .در اين مورد به
خصوص با استفاده از معناي تثبيت شدۀ زبان (واحد) ايراني در درون گفتمان نميتوان از
وحدت ملي که گرهگاه گفتمان نيز هست ،دفاع کرد .گفتار به انواع الينفک بودن ديگر ،از
لحاظ نژادي و مذهبي و آدابي پناه ميبرد و عدم تأثير ترکان سلجوقي را در روح و نژاد و
رنگ شاهد ميگيرد تا از وحدت ملي دفاع کرده ولي وحدت زباني به عنوان اصل وحدت
ملي به چالش کشيده نشده و به امر سياسي بدل نشود.
البته بر حسب تحوالت بينالمللي ،گاه عـقبنشينيهايي به وضوح تاکـتيکي صورت
ميگيرد ،همچنان که در شماره  76سال اول در سرمقالهاي با نام «اتحاد منافع ايران و
عثماني» ،در مقابل پذيرش بي قيد و شرط غرب به گفتمان اتحاد جهان اسالم روي خوش
نشان داده ميشود و همين عقيدۀ اتحاد اسالم است که «در ايران نيز اغلب جرايد فارسي
آنرا نشر نمودهاند و يکي از علماي ايران کتابي به فارسي در آن باب نگاشته است».
همينگونه است که در صفحۀ هشتم شمارۀ  4دورۀ اول ،تحت عنوان اشعار کردي
وطني ،شعري به زبان کُردي چاپ ميشود .مضمون شعر فراخور دوران جنگ و البته حضور
کميتۀ دفاع ملي در کرمانشاه است .اگر اشارات به ادبيات قديم عرب را در نشريه ناديده
بگيريم ،اين شعر ،تنها حضور زبانهاي غيرفارسي ايران در تمامي شمارههاي نشريه است.
قبل از شعر توضيحي داده شده است:
«هر چند رسم ما درج اشعار نيست ولي به واسطۀ تازگي منظومۀ ذيل که به لهجۀ
کردي است ،فقط از نقطه نظر زبانشناسي و تعلق خاصي که انديشمندان فرنگ به اين نوع
اشعار محلي که به اصطالح ادبا «فهلويات» ميگويند ،دارند آن را از روي روزنامۀ رستاخيز
که اخيراً در کرمانشاه نقل ميشد نقل نموديم».
توضيح دليل آوردن شعر ،با واژۀ «هرچند» شروع شده است و نشان از نوعي نارضايتي و
تالش براي توجيه دارد .انتخاب واژگاني همچون «لهجۀ کردي» و «فقط» و «محلي» نيز
حکايت از طرد اين زبان به عنوان زباني شايستۀ درج در کاوه دارد .چرا که لهجهايست

محلي و فقط به خاطر تعلق خاطر فرنگيان اين گونه موارد حاشيهاي ،شايستۀ حضور در
اينجا بوده است .در اينجا با ايجاد تقابل معاني زبان/لهجه ،ملي/محلي ،سخن تالش دارد که
معاني رقيب از زبان و ملي را طرد کند و معاني خود از واژههاي زبان ،لهجه و ملي را در يک
نظم گفتماني بنشاند .از سوي ديگر ،چاپ شعر کردي فقط به جهت تعلق خاطر فرنگيان ،به
مخاطب ميگويد که زبانهاي ديگر ايران فقط ارزشي تحقيقي دارند.

تقيزاده در شروع سومين سال کاوه مينويسد:
معني براي آزادي و استقالل ايران و تنقيد دشمنان ايران کوشيده ،لفظاً نيز در اين
ايام بحران زبان فارسي که بدبختانه تمام ادباي سياسي طهران براي مشوش
نمودن آن زبان شريف دست به هم داده و مخلوط عجيبي از کلمات و تعبيرات
فرنگي و ترکي بعمل آورده و زبان غيرمفهومي که عالمت آشکار انحطاط ذوق
سليم و ادبيات ملي ماست درست کردهاند به قدر قدرت خود در راه حفظ فارسي
ادبي اهل لسان خدمت مينمايد (دورۀ اول ،ش .)7 :62

در اين گفتار نيز بحران زبان فارسي ،انحطاط ذوق سليم و ادبيات ملي ما [ملت] ناميده
ميشود و با هم ارز کردن آزادي و استقالل ايران با حفظ زبان فارسي ،زبان فارسي معنايي
چون زبان ملي ايران و عامل استقالل ايران مييابد.
ما بايد به يک کلمه قبول کنيم که غير از زبان ملي و بعضي عادات ايراني به کلي مجرد
و بيضرر که از نياکان ما مانده و دخالتي در امور مدني ندارد هيچ چيزي جزو آداب ملي
نيست که تعصب جاهالنه موجب حفظ آن باشد و از زوال آن رخنهاي به اساس مليت وارد
آيد (دورۀ اول ،ش .)78 :99
اصطالحات زبان ملي و اساس مليت در اينجا کليدي هستند .يک زبان زبان ملي است
و از زمينه پيداست که منظور زبان فارسي است و اين زبان تنها اساس مليت است.
مقالۀ «قديميترين شعر فارسي بعد از اسالم» (دورۀ اول ،ش  )6 :92با کاربرد ايرانيان/
فارسي زبانان به جاي يکديگر و هم ارز کردن متواتر فارسي گو با ايراني و در تقابل قرار

دادن فارسي با عربي ،مثالً در عبارت «ايرانيان از روي عروض عرب بناي گفتن شعر فارسي
کردند» ،به دنبال ريشههاي تاريخي اين قوم در تاريخ ميگردد .در واقع با نشان دادن قدمت
تاريخي زبان فارسي ،به دنبال کسب مشروعيت براي آن به عنوان زبان ايرانيان است.
در سر مقالۀ شمارۀ اول از دورۀ جديد ،تحت عنوان دورۀ جديد ،تقيزاده راهکارهاي پيش
روي ايران را برميشمارد و يکي از مشهورترين گفتههاي خود را در مورد تجدد بيان ميکند:
«ايران بايد ظاهراً و باطناً ،جسماً و روحاً فرنگيمأب شود و بس» (دورۀ جديد ،سال اول ،ش
.)6 :7
در اين مقاله تقيزاده سه چيزي را که به حد اعال الزم ميداند برميشمرد« :نخست
قبول و ترويج تمدن اروپا بالشرط و قيد و تسليم مطلق شدن به اروپا و اخذ آداب و عادات و
رسوم و ترتيب و علوم و صنايع و زندگي و کل اوضاع فرنگستان بدون هيچ استثنا (جز از
زبان) ...دوم اهتمام بليغ در حفظ زبان و ادبيات فارسي و ترقّي و توسعه و تعميم آن ،سوّم
نشر علوم فرنگ و اقبال عمومي به تأسيس مدارس و تعميم تعليم».
در راهکار نخست ،تمام آداب و رسوم و داشتههاي ملت ايران اموري عرضي فرض شده
و تنها عامل وحدت بخش زبان به حساب آمده است .در راهکار دوم نيز اين زبان ،يعني زبان
ايرانيان فارسي عنوان شده است که جدا از اهتمام در حفظ ،ترقي و توسعۀ آن بايد به تعميم
آن پرداخته شود .واضح است که تعميم زبان فارسي ،به معناي عموميت بخشيدن به آن در
ميان کساني که هنوز فارسي زبان نيستند ،ميباشد و شايد بتوان معناي نهفتۀ زبان ايران را
در سايۀ اصطالح تعميم زبان دريافت.
به همان نحو ،در شمارۀ اول سال دوم دورۀ جديد نيز تقيزاده هفده راهکار براي بهبود
اوضاع ارائه ميدهد -7« :تعليم عمومي و خودکشي براي عموميت آن  -6نشر کتب مفيده و
ترجمۀ کتب فرنگي و منتشر ساختن آنها  -2 ...حفظ وحدت ملّي ايران  -2حفظ زبان ملي
يعني فارسي از فساد ( »...دورۀ جديد ،سال دوم ،ش .)6 :7
در اينجا نيز جدا از اينکه زبان واحد ملي ،زبان فارسي دانسته شده است ،قرار گرفتن
حفظ زبان ملي بعد از حفظ وحدت ملي ،نوعي همارزي ميان حفظ زبان ملي و حفظ وحدت

ملّي ايجاد ميکند .در زمينۀ مفهوم زبان واحد ،تعليم عمومي و نشر کتب مفيده نيز به عنوان
عناصري از گفتمان سياست زباني به حساب ميآيند.

در دورۀ جديد نشريۀ کاوه ،حجم زيادي از مطالب به دورههاي اول تاريخ ادبيات فارسي
اختصاص داده شده است .مشاهير شعراي ايران در هشت قسمت ،که در شش قسمت به
فردوسي و در دوقسمت به دقيقي و ابوشکور بلخي معاصرين فردوسي پرداخته ميشود .منشأ
قديم شاهنامه و مآخذ اصلي آن در چهار بخش ،شعر قديم ايران ،شعر پهلوي و شعر فارسي
قديم ،نامۀ تنسر همگي تالشهايي تئوريک براي اثبات اين نکته است که زبان فارسي
تداوم و استمرار همان زبان باستان است و در اين ميان مطالعات شرقشناسان به نفع زبان
فارسي مصادره ميشود .در اصطالحات شعراي ايران و شعر قديم ايران ،ايران معادل فارسي
زبان به کار رفته است.
در استناد به مطالعات شرقشناسان و بحث تاريخ ادبيات داراييهاي زباني مکتوب و
شفاهي مردم ايران ،به کناري نهاده شده و ستايش اصالت زبان فارسي پيش از «دستاندازي
عرب» و تالش براي نزديک شدن به اين گذشتۀ زرين هدف اصالح زبان ميشود.
«يکي از مزاياي زبان فارسي که در کتب فرنگي آن را مدح ميکنند آنست که زبان ما
به مرور زمان خيلي نامفهوم و عوض نشده و در صورتي که زبان عهد شکسپير شاعر
انگليسي را امروز عامّۀ انگليسيها به آساني نميفهمند زبان فردوسي به روستائيان ايران نيز
امروز پر غير مفهوم و مشکل نيست» (دورۀ جديد ،سال دوم ،ش .)2 :2
ادعاي استمرار زبان فارسي و تغيير اندک آن از زمان فردوسي تاکنون ،اصليترين ادعاي
اين گفته است و براي دادن مشروعيت به ادعا ،به گفتۀ فرنگيان و شرقشـناسان استناد
ميشود .حکم قابل تلخيص اين گفتار اينگونه است :زبان فارسي/زبان ما/زبان فردوسي/به
روستائيان ايران قابل فهم است .يعني زبان روستائيان ايران امروز استمرار زبان فردوسي
است.

در شمارۀ سوم ،دورۀ جديد ،به آگهيهاي نامخانوادگي در ايران اشاره ميکند و ضمن
اعتراض به اسم مغلق عثماني «سجل احوال» ميگويد:
از مطالعۀ اين اعالنهاي بيمزه انسان خيال ميکند که مطلب راجع به يک
ملت بياصل و بيتاريخي است که قاموس اعالم آن مواد بسيار کمي را شامل
است و مجبور است که براي ايجاد اسامي تازه يا حروف هجا را با هم بدون هيچ
مالحظهاي ترکيب کرده الفاظ بيمعني خلق کند و يا از طوايف مجاورۀ خود از
ترکمن و کرُد و عرب از يموت و عنيزه و عثمانلو اسامي قرض کند.
يک عالم مشهور شرقشناس آلماني موسوم به فرديناند يوستي کتابي نوشته
است به اسم «کتاب نامهاي ايراني» بترتيب حروف تهجي و مشتمل بر اعالم
فارسي از قديمترين عهد تاريخ تا حال و در آن کتاب چندين هزار اسم ايراني
خالص را گرد آورده( »...دورۀ جديد ،سال اول ،ش .)6 :9

اين سخن را ميتوان اين گونه به گزارههاي کليدي آن تفکيک کرد:
اين ملت بياصل و بيتاريخ نيست/اين ملت ناچار نيست از طوايف مجاورۀ خود از
ترکمن و کرُد و عرب از يموت و عنيزه و عثمانلو اسامي قرض کند /کتاب نامهاي ايراني
مشتمل بر اعالم فارسي از قديميترين عهد تاريخ تا حال است/اين کتاب تعداد زيادي اسم
ايراني خالص را گرد آورده است .طوايف مجاوره نه به عنوان مشموالن بالقوۀ تعميم فارسي
بلکه به عنوان موجوديتهايي که هم اکنون هستند ،ديگري و غيرخودي هستند .ملت ايران
بياصل و بيتاريخ نيست که از اين طوايف اسامي قرض کند /آنها در شأن ملت بودن
نيستند و طايفه خوانده ميشوند/زبان ايران مورد توجه شرق شناسان بوده است/نامهاي
ايراني همان اعالم فارسي است/زبان فارسي غني است/اسامي ايراني خالص آن چيزي است
که مربوط به ترکمن و کُرد و عرب نيست.
اما مهمترين گزارهاي که ميتوان از متن استنباط کرد لزوم تعميم نامهاي فارسي در
ميان ملت ايران است .اينگونه تعميم زبان در حوزههاي اداري و تعليم و تربيت به

خصوصيترين حوزۀ زباني افراد گسترش مييابد و تا حد فارسي کردن نام خانوادگي افراد
بسط مييابد.
نشريه در مطلبي در شمارۀ هفتم سال پنجم ،چهار دورۀ زبان فارسي را بر ميشمرد:
«فارسي عهد سامانيان و اوايل غزنويان (يا زبان ايران در قرن چهارم هجري) /فارسي دورۀ
انحطاط بعد از استيالي مغول (يا زبان ادبي ايران در قرن هشتم تا يازدهم) /فارسي سادهتر
قرون اخير (قرن يازدهم تا اوايل قرن چهاردهم) /فارسي منطقالطير مسخ شدۀ عهد
مشروطيت» (دورۀ جديد ،سال پنجم ،ش .)1-2 :1
هدف اصلي نوشتار نيز توجه به وضعيت بحراني زبان فارسي و جلب توجه براي اقدام در
زمينۀ اصالح زبان است ،اما جدا از حکم تکرار شوندۀ تداوم فارسي به معناي زبان ايرانيان در
دورههاي مختلف ،تفاوت ميان زبان ايران/زبان ادبي ايران نيز افشاکننده است .زبان فارسي
پيش از حملۀ مغول تنها زبان ايران بوده است ،اما بعد از استيالي مغول اگرچه تنها زبان
موجود در ايران نبوده ولي زبان ادبي ايران محسوب ميشود .در اينجا نيز غيريتسازي در
مورد زبانهاي موجود در ايران انجام گرفته است.
يا در مطلبي که جمالزاده در مورد ايزديها ترجمه و تأليف کرده است ،آمده است:
«زبانشان شبيه بکُردي است ولي مذهبشان اسالم نيست» زبان ايزديها و زبان کتاب
مذهبيشان هم کردي است ،در اينجا استفاده از واژۀ شبيه آنجا رنگ انکار به خود ميگيرد
که با پاورقي همان مطلب مقايسه شود« :امروز نيز در مجلس شوراي ملي ارمنستان يک
نمايندۀ کرد ميباشد که حق دارد بزبان کُردي نطق نمايد و چون کردهاي آن صفحات اغلب
يزيدي هستند( »...دورۀ جديد ،سال پنجم ،ش  )1 :0يا «به عقيدۀ جمعي ديگر اين لفظ از
کلمۀ «ايزد» فارسي ميآيد»« /يزيديها يک کتاب دارند در زبان عربي که «منظومۀ شيخ
آدي» ناميده ميشود( ».همان شماره) کتاب ايزديها کردي است و نه عربي .انکار وجود
کتابي قديمي به زبان کردي در اينجا آشکار است .در مناظرۀ ميان روز و شب که قصد
مقايسۀ معرفت غربي/شرقي و نمايان ساختن دقت علمي غربي را دارد ،اينچنين غلطهاي
فاحشي را بايد به ايدئولوژي نسبت داد .ايدئولوژي طرد و نفي هر آنچه که فارسي نيست.

گفتمان سياست زبان واحد يک عنصر ديگر را درون خود دارد .اگر قدرت داراي سه بعد از
طريق مکانيزمهاي بهکارگيري رابطۀ قدرت ايجاد شده ميان زبان واحد و ديگر زبانها بايد
تـحکيم شود .اگر چه اين موارد نه بـه تقابل سياستهاي تک زبانگي/چند زباني بلکه
برنامهريزي درون زبان مرتبط است.
همچنانکه زبان خود را براي تعليم و تعميم آماده ميکند ،بايد رسمالخط آن براي آموزش و
خوانايي اصالح گردد .روزنامه رسمالخط خود را در باب نوشتن ياي تنکير و خطاب و اضافت
به گفتۀ خود به قاعدۀ امالئي نسخههاي قديم برگرداند و از اين بابت در شمارۀ 71 :96-97
مطلبي با عنوان «اخطار راجع برسمالخط» منتشر کرده است و نوشتاري در دو شمارۀ بعد آن
 ،94از محمد قزويني« ،راجع به مقالۀ رسمالخطّ» نوشته شده است .راديکالترين پيشنهاد
اصالح را جمالزاده در شمارۀ  ،99در مطلبي با عنوان «راه نو» مطرح کرده است« :البته در
نظر ما ايرانيان که اشکال الف باي عربي هيچ نوع عالقه و پيوند محسوسي با ما ندارد و ما
را دلبستگي با آنها نيست و قبول الفباي التيني را به جاي آن يکي از مراحل عمده و مبارک
تمدن مملکت خود ميشماريم»...
هر چند نشريۀ کاوه در حيطۀ زبان خود بسيار فعال است اما يکي از جالب توجه ترين مطالب
مطلبي با عنوان «استفتاء» است که در آن از صاحب نظران درخواست ميشود هربار براي
ليستي از واژگان که کاوه منتشر مينمايد ،معادل فارسي بيابند .در اين استفتاء رويکرد
معتدلي به واژهسازي وجود دارد که بعدها در مواجهه مواضع تقيزاده و ذکاءالملک با
سياستهاي سرهگرايانۀ فرهنگستان نمود بيشتري يافت .در تالشي که براي تقويت زبان
واحد صورت ميگيرد بايد نقش يگانه و واحد آن زير سؤال نرود:
«مسئلۀ اينکه آيا دايرۀ کلمات در فارسي کنوني تنگ است يا وسيع و کافي
موضوع مهمي است که عجالۀً مقصود ما در اينجا مباحثۀ در آن خصوص

نيست...ترجمۀ مقبولي براي بعضي کلمات فرنگي که هم عين مقصود را برساند و
هم چندان غيرمفهوم و يا ساختهگي و وضعي و يا مرکب از چند کلمه و يا مأخوذ
از کلمات جديدالوضع ترکي و عربي نباشد پيدا نميکنند» (دورۀ جديد ،سال پنجم،
ش .)0 :78

نشريۀ کاوه در مطالب بسياري از جمله «مأخذ فارسي صحيح»« ،محک ذائقه»« ،ترقي
زبان»« ،فارسي شکر است» به وام گيري بيرويۀ زبان فارسي از زبانهاي فرنگي و ترکي
عثماني و عربي معترض شده است و خواستار نوشتن به «فارسي صحيح و ساده فهم» است.
نشريۀ کاوه از سال دوم دورۀ جديد به بعد ،برگ اولي براي معرفي به نشريه افزود که در آن
به «فارسي فصيح و ادبي» بودن نشريه اشاره شده بود .تقيزاده در يکي از بخشهاي
مشاهير شعراي ايران در وصف ابوشکور بلخي مينويسد « :اين بود نظر مختصري بتاريخ و
حال اين شاعر بزرگ که درست هزار سال قمري پيش از اين در وطن گشتاسب و هجرتگاه
زردشت رايت بلند زبان پاک فارسي را برافراشته بود» (سال پنجم ،شماره  ،0ص )74
اشارات به دين ايران باستان و به کار بردن صفت پاک براي زبان فارسي همزمان با اين
اشارات همسو ،اشاره به زبانِ زماني است که « هنوز زبان عربي اينقدر تاراج بر زبان فارسي
نکرده بود» (سال چهارم ،شماره .)9 :92
تعليم عمومي يکي از کليدي ترين اصطالحاتي است که کاوه براي تجدد ايراني بر آن تکيه
ميکند .اما طي اين اين تعليم ايرانيان بايد با علوم جديده و غربي آشنا شوند .نشريۀ کاوه در
سلسله مطالبي با نام مناظرۀ شب و روز ،تفاوت علوم غربيان و شرقيان را به صورتي طنزآميز
نشان ميدهد .واضح است که براي اين تعليم عمومي کتاب يا بايد نوشـته شود يا بايد از
زبانهاي اروپايي ترجمه شوند .در اينجا نيز زبان واحدي که بايد به آن ترجمه شود ،زبان
فارسي است.
روزنامه در مطلبي تحت عنوان «خياالت گوناگون ،بينش هندي و بينش يوناني» ،براي
آشنايي بالواسطۀ «طالبين علم و معرفت از ملت ما» با افکار يوناني ،پيشنهاد ميدهد که

کتب فلسفه و حکمت يونان را «بزبان بومي خود ترجمه کنند» (دورۀ جديد ،سال دوم،
شماره  )9 :78اما نام اين بخش از مطلب «کتب يوناني در زبان فارسي» گذاشته شده است
که معناي زبان بومي ملت ما را آشکار ميکند .ملت و زبان در اينجا نيز به طور مفرد و هم
ارز به کار رفته است .اين نوشتار در جملۀ پاياني خود با خط بزرگتر از معمول رواج تعليم
عمومي را مقدم بر همه چيز ميشمرد.
در بسياري از مطالب نشريه ميتوان همارزي تعميم تعليم و نشر کتب را با تعميم زبان
واحد مشاهده کرد .مثالً در راهکارهايي که براي تعليم عمومي پيشنهاد ميشود« :خامساً
جمع سرمايهاي براي ترجمه و نشر کتب مفيدۀ کوچک عامالمنفعه که در احياي ملت تأثير
مهم دارد به فارسي سهل و ساده و بقيمت ارزان» (سال دوم (دورۀ جديد) ،شماره .)2 :4

گرهگاه اصلي گفتمان نشريۀ کاوه وحدت ملي ايران است .اما در اين گفتمان وحدت ملي هم
ارز با وحدت زبان است .از طريق وحدت زبان ،وحدت ملي در زمان حال و پيوستگي تاريخي
با گذشتۀ باستان حفظ ميشود .راهحل قاطع تجدد نيز بريدن از تمام داشتههاي خودي و
تسليم شدن محض به فرهنگ غرب است .بريدن از فرهنگ اسالمي هم اگرچه حضور ندارد
اما آشکار است .تنها داشتهاي که بايد حفظ شود زبان است .در پاسخ به سؤال از هويت
ايراني ،مليگرايان تاريخ باستان ،فرهنگ و زبان را به مثابه ابزاري ايدئولوژيک براي بنياد
نهادن يک هويت ملّي جديد به کار گرفتند .هويتي که بيش از آنکه اسالمي باشد فارسي
بود .در اين فرايند چندزبانگي ،کثرت فرهنگي و مذهبي سرزمين ايران را در نظر نگرفتند
( .)Kia, 1998پاسخ به کيستي ايرانيان ،بعدها شايد به بهترين شيوه توسط مسکوب گزارش
شد« :ما به عنوان يک قوم براي ادامۀ حيات دو جور ايستادگي کرديم :مستقيم و
غيرمستقيم؛ يا به بيان کلي ديگر نظامي و فرهنگي ،و بعد از  488سال به دو نتيجه رسيديم:
شکست و پيروزي .شکست در مقابلۀ مستقيم؛ در رويارويي و جنگ براي هدفهاي
اجتماعي و سياسي براي جدا شدن و بريدن از فاتحان عرب از بغداد و از دين اسالم .نتيجۀ
دوم رسيدن پيروزي بود؛ پيروزي در نگهداري مليت و زبان .ما  ...هويت ملي (ايرانيت)
خودمان را از برکت زبان و در جان پناه زبان فارسي نگه داشتيم» (مسکوب.)0 :7902 ،

به طور خالصه زبان فارسي زبان تمدن باستاني پيش از اسالم ،عامل انسجام فرهنگي
در دورۀ مغلوب شدن و عامل وحدت ملي در زمان حاضر است.
با احتساب ميزان اعتبار نشريۀ کاوه و ميزان نفوذ شخصيتهاي مرتبط با نشريه در
سياستهاي زباني دو دهۀ اول قرن چهاردهم شمسي ،ميتوان تثبيت معناهاي گفتماني نشريه
را در سياست زباني اين دوره مشاهده کرد :گفتماني که تنها راه وحدت ملي را زبان واحد و
نفي زبانهاي ديگر ميدانست .نشريههاي روشنفکران ايراني برلن ،ايرانشهر و فرنگستان که
پس از کاوه آمدند ،انديشۀ وحدت ملي از طريق زبان را پيگيري کرده و با تأثر از آراء نژادي
آن زمان مفهوم نژاد آريايي را نيز به انديشۀ وحدت ملي افزودند .اما اين نژاد واحد نيز تنها
در بستر گفتمان زبان واحد معني مييافت.
اگرچه قبل از به قدرت رسيدن رضاشاه و آغاز مهندسي زبان ،تالش براي تغيير وضعيت
زبان فارسي از زبان ارتباط و زبان مشترک به تنها زبان اداري-حکومتي در ميان بوده است.
با اين وجود ،هيچ قانوني براي کاربرد يا ممنوعيت زبانهاي ديگر در حوزههاي آموزش و
پرورش ،مطبوعات يا سطوح ديگر اجتماع در ميان نبوده است.
آموزش و پرورش اصليترين پايگاهي بود که بايد ناسيوناليستهاي ايراني بدان دست
يابند چون مدارس جديد همزمان رقيبي براي شيوۀ تحصيل سنتي بود ابزاري اساسي براي
تعليم و تعميم زبان فارسي به تمام کشور به حساب ميآمد .اين نکته را ميتوان از نامه
تقيزاده به محمود افشار بسيار روشنتر مشاهده نمود« :يقين است وحدت ملي و تمدن
ايران اس اساسي و باالترين مقاصد ملي بايد باشد لکن امروزه مانع وصول بهر مقصدي
چيست؟ آيا غير از جهل عمومي است .فقط عدم انتشار تعليم عمومي و جهل اکثريت ملت
است که افسون هر مارگير قفقازي و هر شيطان اسالمبولي در آذربايجان ميگيرد و اکراد
ايران با آنکه از نژاد ايراني هستند فريفته دعاۀ استقالل کردستان و سياستمداران عراق عرب
و حکام اروپائي آن قطعه يا مجذوب تلقينات اتحاد اسالمبازي عثمانيهاي مغولي ميشوند...
جلوگيري از افساد عثمانيهاي جاهل عمدهترين مطمح نظر سياسيون ما بايد باشد ،ولي بايد
با کمال پختگي و استادي و به قول فرنگيها با ([ )tactتدبير] کار کرد نه خامي .ولي صدي

نود و نه قدرت و پشت کار و کوششي خود را بايد پس از امنيت در مملکت صرف نشر تعليم
عمومي» (ناطق.)78 :7920 ،
اگر ملّيگرايان ،زبان فارسي را تنها دژ براي پاسداري از هويت ايراني در مقابل تهاجم
عرب و مغول شناسانده بودند اما خود اين دژ در برابر واژههاي عربي و مغولي و ترکي مقاوم
به نظر نميرسيد .بخش زيادي از واژههاي فارسي معمول را واژگان عربي و ترکي تشکيل
ميداد .از اين رو ،نشان دادن گذشتۀ زرين زبان فارسي و مقايسۀ آن با «ادبيات خان والده»،
کارکرد مقايسۀ تمدن باستان با عصر انحطاط را داشت .اگر تمدن ايراني براي بازيابي
عظمت خود ميبايست از آثار تهاجم عرب و مغول رهايي يابد ،به موازات آن زبان فارسي نيز
ميبايست که از واژگان مهاجم پاک ميشد .به اين طريق در مؤسسات حکومتي و محافل
روشنفکري جنبشي براي بيرون راندن واژگان مهاجم از زبان واحد ايران به راه ميافتد که
حتي مايۀ ناخرسندي کساني چون ذکاءالملک و تقيزاده ميشود .در دورۀ پهلوي اول
انتقادهايي از سياست زبان صورت ميگيرد اما اين انتقادات به شيوۀ پيرايش زبان فارسي و
افراط در سرهنويسي فارسي بود .حتي آنجا که تقي اراني در نشريۀ دنيا نوع نگاه به زبان
فارسي را شوونيسم مينامد ،سياست زبان واحد امري پيشفرض تلقي شده و با عدم حضور
خود به عنوان امري قابل گفتگو ،معنايي تثبيت شده يافته است (مجله دنيا ،خرداد  ،7974به
نقل از اراني.)976 :7904 ،
گفتمان زبان واحد در هنگام شکلگيري تنها با تأکيد بر زبان فارسي به طرد زبانهاي
ديگر ايران ميپرداخت .اما با برآمدن سياست زباني رسمي برآمده از اين گفتمان ،اين طرد و
عدم حضور به نفي زبانهاي ديگر انجاميد .امير حسنپور به سندي از وزارت معارف و اوقاف
و صنايع مستظرفه ،ادارۀ معارف و اوقاف آذربايجان به تاريخ  73عقرب/آبان  7986شمسي
اشاره ميکند که «حسباالمر رياست وزراء عظام مقرر شده در کليۀ واليات زبان فارسي
معمول بشود بخصوص در مدارس .لذا به مدارس حوزۀ مأموريت خود اخطار نمائيد بعد از
اين کامالً به اين مسئله مقيد بوده و تمام مطالب خود را به زبان فارسي ادا نمايند»
( .)Hassanpour, 1992: 127کسروي با نوشتن کتابي تحت عنوان «آذري :يا زبان
باستاني آذربايجان» تالش کرد اثبات کند که آذري زبان اصلي آريايي زادگاه وي را

مهاجمان ترک از بين بردهاند و بنابراين لهجۀ تحميلي اکنون بايد جاي خود را به زبان
فارسي بدهد (آبراهاميان.)722 :7911 ،
از سوي ديگر در عمل تعليم عمومي به تعميم زبان واحد انجاميد .حزب تجدد که بسياري
از فعاالن انقالب مشروطه از آن جمله تقي زاده ،بهار ،ذکاءالملک(فروغي) و  ...به آن پيوسته
بودند در برنامۀ خود فراهم ساختن امکانات آموزشي براي همگان به ويژه زنان و گسترش
زبان فارسي به جاي زبان اقليتها در سراسر ايران خواستار شده بود (آبراهاميان:7911 ،
 )729محمود افشار متأثر از افکار نشريۀ کاوه ،ايرانشهر و فرنگستان ،گسترش زبان فارسي را
شرط وحدت ملي ايران دانست و براي نيل به اين منظور حتي قوۀ قهريه را پيشنهاد ميدهد.
اوج برنامهريزي زبان پس از کنگرۀ فردوسي در پيريزي فرهنگستان زبان ايران مشاهده
ميشود .اساسنامۀ فرهنگستان ايران مصوب  63ارديبهشت  ،7974در مادۀ اول ،هدف
فرهنگستان را اينگونه بيان ميکند« :براي حفظ و توسعه و ترقي زبان فارسي انجمني به نام
فرهنگستان ايران تأسيس ميشود» .تنها نشاني که از چندزبانه بودن ايران در اساسنامۀ
فرهنگستان ايران پيداست ،مادۀ  1آن است« :جمعآوري لغات و اصطالحات و اشعار و امثال
و قصص و نوادر و ترانهها و آهنگهاي واليتي» اين همان ديدگاه شرقشناسانه به ميراث
زباني ديگر زبانهاي ايران است که رد آن را بايد در نشريه کاوه جست.
اين گفتمان در دورۀ «استبداد منوّر» رضاشاهي ،به سياست زبان سختگيرانهاي منجر شد
که تعميم زبان واحد و ممنوعيت زبانهاي ديگر را حتي به حوزههاي خصوصي کشاند .کاربرد
در حوزههاي حکومتي ،آموزش و مطبوعات ملک بالمنازع زبان رسمي گشتند .اما ابزارهاي
حفظ روابط نابرابر قدرت مدام از کاربرد خشونت فيزيکي به سوي کاربرد خشونت روانشناختي
گرايش دارند .اگر در آغاز مقاومت با پاسخ فيزيکي منفي پاسخ داده ميشد ،اينک ايجاد
احساس شرم و گناه و احساس انتخاب اشتباه (پاسخ منفي دروني) روشي کارآمدتر خواهد
بود .اين پاسخ دروني از طريق شکوهمند نمايي زبان فرادست و تحقير زبان فرو دست ايجاد
ميشود ( .)T. Skutnabb-Kangas and R. Phillipson, 2001: 548اگر روابط نابرابر
قدرت و به کارگيري ميان دو زبان برقرار باشد و اگر زبان فرو دست به عنوان ميانجي ارتباط
در سطوح باالي اجتماع ،همچون آموزش و تجارت به کار نرود ،آن زبان اگرچه از ميان

نميرود اما در آن حوزهها از رشد باز ميماند ( .)Bowerman, 2001: 626از سوي ديگر
زبان قدرت زبان ملي در سه سطح ذاتي ،عَرَضي و کارکردي به عنوان داليل تعميم زبان
عنوان مـيشوند و استداللهايي در مورد ظرفيتها ،منابع و کاربردهاي زبان ( Phillipson,
 )1992: 273به مثابه ايدئولوژي براي به حاشيه راندن زبانهاي ديگر به کار گرفته ميشود.
چون هژموني امر ثابت و تمام شدهاي نيست و براي استمرار نياز به چانهزني و مذاکرهي
مداوم دارد ،اينک گفتمان سياست زبان به ايدئولوژيهاي تازهاي نه براساس هويت بلکه
براساس منابع و منافع متوسل ميشود :زبان فارسي زبان قدرتمندي است و اين به نفع
گويشوران زبانهاي ديگر است که دست از لهجههاي محلي خود بردارند .محمود افشار در
مقدمهاي بر کتاب زبان آذربايجان و وحدت ملي ايران ميگويد« :خوبي کار در اين خواهد
بود که اهل تبريز و ديگر شهرهاي ايران که زبان مادري محلي آنها غير از فارسي است خود
پيشقدم شوند و صميمانه و معتقدانه در ترويج زبان فارسي در ناحيۀ خود بکوشند تا تصور
هيچگونه تحميلي نرود ...اگر در گذشته بعضي اشخاص ،حتي مأموران دولت که به استانها
ميرفتند و روشي ديگر اتخاذ ميکردند ،کاري نکوهيده بوده است» (ناطق.)74 :7920 ،

اگرچه در فرايند نوسازي ،رويارويي با مسائل دولتسازي و ملتسازي حتمي بوده و از اين
رهگذر انتخاب سياست زباني متناسب با شرايط جامعه ضروري به نظر ميرسد ،اما اين
سياسـت زباني وراي تاريخ و ايدئولوژي نيست .سياست زبان بر مبناي ايدئولوژيها و
افسانههايي که پيرامون زبانهاي يک جامعه برساخته ميشوند از طريق مکانيزمهاي
مختلف ،روابط نابرابر را ميان گويشوران زبانهاي مختلف دروني کرده و آن را به امري
طبيعي و غيرقابل گفتگو تبديل ميکند .در پژوهش با بررسي اليههاي مختلف متن ،وحدت
زباني به عنوان دال اصلياي شناخته شد که ديگر معاني حول آن مفصلبندي ميشوند و از
اين رهگذر تبييني براي نحوهي هژمونيک شدن سياست زباني يکسانساز ارائه گردد .تالش
پژوهش بر آن بوده است که گفتماني بودن و چگونگي برساخته شدن سياست زبان در دورۀ
مورد بحث را نشان دهد.

ـ آبراهاميان ،يرواند ()7911
مترجم) تهران :نشر ني.
ـ اراني ،تقي ()7904

(نسخه چاپ هفدهم ( .)7903ا .گلمحمدي ،و م .فتاحي,
 ،در ب .مؤمني ،دنياي اراني ،تهران :خجسته.

ـ آقاگلزاده ،فردوس و مريمسادات غياثيان ( )7902رويکردهاي غالب در تحليل گفتمان انتقادي،
 ،)9(2 ،صص.24–93
( ،ا .شاهباال ,و ع .رحيمي ,مترجم)

ـ بلور ،مريل؛ بلور ،تامس ()7903
تهران :جنگل.

 ،تهران :نشر و پژوهش فرزان روز.

ـ بهنام ،جمشيد ()7913

( ،م .مرديها ،مترجم) تهران :نقش و نگار.

ـ بورديو ،پيير ()7908
ـ توکلي طرقي ،محمد ()7907
بازانديشي تاريخ (صص .)24–47 .تهران :نشر تاريخ ايران.
ـ سلطاني ،سيدعلياصغر ()7904
ـ ضياء حسيني ،سيدمحمد ()7937

 ،در م .توکلي طرقي ،تجدد بومي و

 ،تهران :نشر ني.
 ،تهران :رهنما.

ـ عباسزاده ،محمد و رحيم زايرکعبه ( )7932بررسي برنامههاي سوم و پنجم توسعه در بخش اقتصادي از
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منظر تحليل گفتمان الکال و موف،
ـ فرکالف ،نورمن ()7913
رسانه.

( ،گروه مترجمان ،مترجم) تهران :دفتر مطالعات و توسعه

ـ کيا ،صادق ( ،7928پاييز)

 ،هفت هنر(.)3

ـ مسکوب ،شاهرخ ()7902

(نسخه چاپ سوم) .تهران :فرزان.

ـ ميالني ،عباس ( )7923مجله کاوه و مسأله تجدد،
ـ ناطق ،ناصح ()7920
ـ نقيبالسادات ،سيدرضا ()7937

 ،)6(1 ،صص.273–284
 ،تهران :بنياد موقوفات دکتر افشار.
(جلد  .)6تهران :نشر علم.
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