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 سخن اول 
 

مجموعه ای درباره زبان مادری » آراشما«شماره دوم در پیش
نیز با هدف آموزشی تهیه شماره پیششود.  این منتشر می
کوشد تا بحثی ابتدایی و اولیه درباره زبان مادری و شده و می

ال تا همین بیست سمساله زبان مادری در ایران را  پیگیری کند. 
به زبان مادری از سوی و حق آموزش مساله زبان مادری پیش، 

 –های مرجع در ایران که زبان مادری خودشان روشنفکران و گروه
شد و کمترین همدلی و رسمیت دارد، نادیده گرفته می  –فارسی 

های سرکوب شده وجود نداشت. به مرور و با همراهی با اقلیت
های اتنیکی در ایران، این مساله به پافشاری فعاالن مدنی و اقلیت

ها در ایران تبدیل شد و به دنبال آن برخی ر به مساله اصلی ملتمرو
 های روشنفکری اکثریت نیز ناچار به واکنش در برابر آن شدند. گروه

اکنون چند سالی است که روشنفکران اکثریت احساس نگرانی هم 
یعیشف یآقا رمسئوالنهیاظهارات غکنند. چند سال پیش، می

ای هزبان«درباره به گفته ایشان استاد دانشگاه تهران  ،یکدکن
 و هاتیاز فعاالن حقوق اقل یمنتشر شد که اعتراض گروه» محلی
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او در بیانات خود زبان . ختیرا برانگ رانیدر ا زبانیرفارسیغ یهاملت
فارسی را زبان قدرتمندی می دانست که با رقیبان جدی توان کشتی 

های محلی چنین توانی را ندارند و او زبان گرفتن دارد ولی به گفته
"! (با شاشندیخود "م یبه زبان محل بان،یحامالن آن در برابر رق

 )ریتعاب نیهم
 در ایران داشته» های محلیزبان«کدکنی بی آنکه تسلطی به همه 

ر قدرت  گرید یهااز زبان یکه زبان فارس بودتوهم  نیدچار ا باشد،
هم   زباناناین رویکرد تکراری که معموال با استقبال فارسیاست. 

» زبان مادری«مواجه می شود، بخشی از بحرانی است که مساله 
ه اند کآنقدر گفته راافسانه  نیا رانیدر ادر ایران را دامن زده است. 

که مگر در هند و عراق و کردستان  پرسدینمکسی اند و باور هم کرده
نان آ یهامگر کتابخانه م؟یو شعر ندار  اتیادب جان،یو آذربا هیو ترک

و  هیکه در ترک کنندیاز آثار گذشتگان است؟ نکند تصور م یخال
 ای ؟خواندن شعر فقط ترجمه شاهنامه موجود است یبرا جانیآذربا

یرا حفظ م یکه در هند اشعار حافظ و سعد کنندیفکر م دیشا
ها که "چهار تا داستان کوتاه فرهنگ نیا یمعنو راثیهمه م کنند؟

کتر د یهم از آقا ریتعاب نی.(استی" نیو دو سه تا شعر بند تنبان
در گویا توجه ندارند، که ممکن است است)  یکدکنیعیشف

ه وجود داشت » سمیونالیناس یماریب« نیهم زین گرید یهانیسرزم
عالم  یهانیو سرآمدتر  هانیخود را بهتر  یهاداشته زیو آنها ن باشد

  نامند؟ب خیتار  یدر درازنا تیهنر و ادب بشر 
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توهمی که در ایران وجود دارد آن است که چون زبان فارسی زیباتر 
ها است، پس به زبان میانجی تبدیل شده یا قدرتمندتر از دیگر زبان

ود شاست. برای این داستان تاریخ و سند هم جعل شده و گفته می
ل گذشته زبان میانجی بوده است. جاعالن که این زبان در هزار سا

ها و اسناد  به زبان ها در ایران کتاباند که قرنتاریخ، فراموش کرده
هایی دیگر نیز زبان ترکی، زبان حکومت و عربی نوشته شده و قرن

 ، آنیچند فرهنگ نیدر هر سرزمحاکمان بوده است. بدیهی است 
واهد " خیاالقوامنیزبان "ببه  لیباشد، تبداش یکه "زور" حام یزبان

 ی.  پس از غلبه قهرنیست یزبان چیه یذات اتیاز خصوص نیا  شد و
بوده و  نیهم شهیکه هم »ساخت«خواهند  خیآن تار  یبرا  ز،ین

 .خواهد بود
بود  یروس یاالقوامنیزبان ب ،یمتحد شورو یهایجمهور درچنانچه 
دارند تا با  »یشاهنامه و سعد«هم که تاجیک  زبانانیو فارس

ُ « نیپوشک با همان زبان  باز کدکنی)(به تعبیر شفیعی رد،یبگ »یشتک
شده  »یزبان محل« یو زبان فارس زدندیاقوام حرف م گریبا د یروس

 یزندگ زبانیفارس ونیلیهم که امروز چند م یشمال یکایبود. در آمر 
ُ «زبان  ،یاالقوامنیباز هم زبان ب کنند،یم  یفارس »ریگیشتک
تکلم به زبان  زبانان،یاز نسل دوم فارس یبخش بزرگ ی. حتستین

 انیاند و به زبان فرنگشان را کامل فراموش کرده»کلفتگردن«
اره پ کیزبان در  کیاست. آنچه به  نجای. نکته همگویندسخن می

آن  انبیبلکه زور پشت ست،یآن ن یدهد، غنایم یهژمون ییایجغراف
 .آن است یو سازمان یو غلبه قهر
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آن است که  و روشنفکرانی چون او، یکدکن شفیعی ینگران
 ریشود، چون به تعب نیگز یجا »یروس ای یسیانگل«با  »یفارس«
ُ «توان  »یمحل یهازبان« شانیا مزبور را  یهابا زبان »گرفتنیشتک

قابل درک است چرا برای خودش،  یکدکن یآقا ینگران نیندارند. ا
 نگران دیچرا با هادیگر اقلیت اما  است.  یفارس او یکه زبان مادر

 یسیدارد که زبان انگل یچه تفاوت آنها ی؟ براباشند ییماجرا نیچن
ی شاید حت ؟یزبان فارس ایشود شان یزبان مادر نیگز یجا یروس ای

شود  یفارس نیگز یجا یسیانگل اینکه انه،ینگرش کارکردگرابا یک 
دارد و حداقل آن که  یکاربرد جهان باشد چرا که  دتریمف برای آنها
 ریو تحق ییاز زورگو یاخاطره های ساکن ایران،اقلیت یفعال برا

ان نگران زب های زبانی در ایرانبه همین دلیل است که اقلیتندارد. 
 انهگیکدام زبان ب نکهیوگرنه ا ، هستندخود و سرنوشت آن  یمادر

چرا که  دارد؟ یرا نابود کند، چه تفاوت آنها یکه زبان مادر بخواهد
 .است گانهیب یزبان آنها یهم برا یفارس
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 درباره زبان مادری

 محمد حیدری
 

ای از این یادداشت پیش از این و در اسفند سال اشاره: خالصه
منتشر شده است. آنچه در پی خواهد  سیبیوبسایت بی رد ۱۳۹۵

 بدون حذفیات است.  و آمد متن کامل مقاله
❊❊❊ 

های غیر فارس در ایران، ملت» زبان مادری«سرکوب و حذف 
است.  برای های ساختاری و ملی علیه آنها تنها یکی از  ستم

شان به زبان رسمی در ایران تبدیل شده کسانی که زبان مادری
شود و نه به رسمیت شناخته است، این بحران نه احساس می

شود. شعارهایی درباره وحدت ملی و زبان مشترک و حوزه می
شود و نیز به جعلیات تاریخی فرهنگی مشترک سر داده می

هنگ نه سرکوب همگانی فر شود تا زمیناسیونالیستی استناد می
ها توجیه شود. اما واقعیت این است که سرکوب و زبان اقلیت
های غیر فارسی در ایران، در نهایت به تضعیف گسترده زبان

 ها منجر شده است.همبستگی و خشم روز افزون اقلیت

https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-38790319
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های شود که زبان فارسی زبان میانجی میان ملتگفته می
دعایی از فرط تکرار بدیهی تصور ساکن ایران بوده است. چنین ا

های شده است اما توجه نمی شود که اگر زبان میانجی ملت
 است، پس چرا» فارسی«این پاره جغرافیایی بصورت طبیعی 

اند، دیگر  به زبان هایی که از این پاره جغرافیایی جدا شدهملت
گویند؟ شاید نزدیکترین نمونه تاریخی، فارسی سخن نمی

ی آذربایجان باشد که در زمان اشغال توسط سرنوشت جمهور
روسیه، ناچار به زبان میانجی روسی سخن گفته می شد و 
اکنون با استقالل این سرزمین دیگر نه به زبان روسی و نه زبان 
فارسی نیازی ندارند. نمونه جمهوری آذربایجان تنها یک مثال در 

یانجی منقض توهم طبیعی بودن یک زبان بیگانه به عنوان زبان 
تنها عامل برای » سرکوب«و » زور«است. واقعیت این است که 

ها و زبانبرقراری هژمونی زبانی است.  چیزی که فارس
زبانهای ایرانی در خارج از ایران به روشنی تجربه غیرفارس

کنند و حتی همین تجربه نیز می تواند ابعاد ستم ملی در می
 ایران را برمال کند. 
اجبار ایران را ترک کردم. پس از آن و به  چند سال پیش به

آرامی، با ظهور تحول در زبان و ذهن فرزندم،  به چشم دیدم 
های اساسی از که چگونه نابودی زبان، به نابودی دریافت

انجامد. ما هر روز در خانه، فارسی سخن فرهنگ نیز می
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کوشیم ایم. زبان مادری او فارسی است و ما همچنان میگفته
ز این زبان فاصله نگیرد. حتی نوشتن و خواندن فارسی را که ا

ایم. اما فرزند من دیگر کتابی به زبان فارسی رها نکرده
اش، دیگر از صدای آواز خواند.  او بر خالف دوران کودکینمی

برد. آوای موسیقی و صدای آواز سنتی در این زبان لذت نمی
عنایی دارند و نه داند که نه مفارسی را هیاهویی ناآشنا می

انگیزند. اشعار فارسی را نیز چینش نامتعارف شوری برمی
بیند که تنها برای لحظات غیرقابل فهم پدر و روح میکلماتی بی
 کار خواهد آمد. مادرش به

ای" دارد و دایره آن فارسی که او آموخته، "ساختاری محاوره
انه وجود کلمات او نیز محدود به همان نیازهایی است که در خ

و  شناسدشنود، دقیق نمیدارند. بسیاری از کلماتی را که می
نویسد، هیچ تصویر درستی از خواند و نمیچون به فارسی نمی

ی اآن کلمات ندارد و در نتیجه ثبت دقیق و تلفظ غیرمحاوره
داند. در مقابل، زبان انگلیسی را هم به محاوره، و کلمه را نمی

. کتابهای انگلیسی را نیز  با دقت و عالقه آموزدهم به نوشتار می
خواند  و دایره کلماتی که در این زبان دارد به سرعت می

بینیم که همزمان با این اتفاق، کلمات دهد. ما میگسترش می
انگلیسی بیشتری بر جای آن مفاهیمی که نیاز به گفتن دارد، 

، تیبنشینند. به این تر داند، میاما کلمه فارسی آن را نمی
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ای او نیز انباشته از کلمات بازمانده ضعیف زبان فارسی محاوره
 انگلیسی شده است. 

نگیز ابا نابودی زبان فارسی در ذهن او و گسترش سریع و حیرت
کند. موسیقی کالسیک را با انگلیسی، جهان او نیز تغییر می

 کند وهای انگلیسی را زمزمه میشنود. اشعار خوانندهلذت می
شود. زده میدن تصاویر بناهای معماری باروک حیرتاز دی

های آینده نیز دانم که این تغییر با همین شتاب در سالمی
ادامه یافته و به آرامی و بطور کامل او را از این جهان فرهنگی 
جدا خواهد کرد. تحول در ذهن و زبان فرزندم و نتایج ناگزیر 

ام، وطن خود داشتهها در آن، بار دیگر مرا با وضعی که سال
مواجه کرد. با این تفاوت که او در سرزمینی دیگر به همان 

 رفتم. مسیری رفته که من در وطن و سرزمین خود می
ایم. زبان این همان ماجرایی است که ما نیز از سر گذارنده

ای گذشت که همه مادری من ترکی است.  کودکی من در خانه
های ها و افسانهبا داستان گفتند. مندر آن به ترکی سخن می

شدم. اما هرچه ترکی آموختم، به زبان محاوره ترکی بزرگ می
آموختم نیز برای رفع نیازهای گفتگو در بود. و کلماتی که می

دانستم و نه خواندن. آمد. نه نوشتن میام بکار میمیان خانواده
ام و چون ای آموختهدر واقع کلمات را تنها بصورت محاوره

دانم، ثبت دقیق کلمات را نیز شتن زبان خود را نمینو
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شناسم. بجز آن، بدلیل نخواندن متون ادبی و فلسفی به نمی
دانم نیز محدود مانده است. ام، دایره لغاتی که میزبان مادری

خوانم، بسیاری از کلمات برایم ترکی که می و هنوز در هر متن
 ناآشنا هستند. 

ه در کودکی با آن بزرگ شدم و لذت به مرور، از آن جهانی ک
تر تر و گستردهشدم و نه تنها ابعاد پیچیدهبردم، دورتر میمی

این جهان را کشف نکردم، بلکه حتی از همان دنیای کوچک 
کودکی نیز دور شدم. دیگر از موسیقی ترکی مانند گذشته لذت 

 ود.معنی بشنیدم برایم بیبردم و اشعار ترکی را هم که مینمی
ها بعد،  تنها  از گویا که از این جهان جدا شده بودم. تا سال

بردم. صدای محمدرضا شنیدن صدای آواز فارسی لذت می
دهنده بود، بلکه حتی شجریان نه تنها برای من زیبا و تکان

د و بردنبخش نیز بود. تحریرهایی که جان را به آسمان میالهام
شدند. روزگار هولناک می هایی که نوای غربت آدمی در اینناله

شدم، جادوی کلمات و معانی من از خواندن حافظ سیراب می
 توان با کلماتهایی را که نمیدیدم حرفکرد. میتابم میآن بی

به میان آورد، او سروده است. شعر او، جان جهان بود گویی. 
زده ها در کاشان حیرتمن از دیدن معماری خانه طباطبایی

تاریخ همانجا بود. صدای روزگار رفته و آدمیان  شدم. هجوممی
خواستم ساکت جا بود. میپنهان شده در تار و پود زمان همان

وزد و از روی آبنمای درون بنشینم و صدای باد را که در ایوان می
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خواستم درون پیچد بشنوم. میها میگذرد و در پنجرهحیاط می
 انم. نگاه کنم و خیره بمهای رنگارنگ بایستم و آن اتاق با شیشه

بعدها که بازگشتم و کوشیدم تا دوباره جهان زبان ترکی را کشف 
بردن از اجزای یک فرهنگ نیز، نتیجه کنم، دانستم که لذت

دستگاه "آموزش" ماست و چنین نیست که صدای آواز فارسی 
"ذاتا" سحرانگیز باشد، بلکه این فرایند آموزش و به دنبال آن 

کند. چنانچه امروز اگر این است که آنرا زیبا میادراک فرهنگ 
آواز سنتی را برای مردم هند یا مکزیک بگذارید، لذتی نخواهند 

زبانان ایران هم که گونه دیگری آموزش برد. حتی برای فارسی
اند، و عادات دیگری دارند، قضاوت درباره زیبایی یا زشتی  دیده

ای آسمانی عالیم این نوا یکسان نیست. امروز وقتی که نو
یابم که موسیقی و دیگر اجزای شنوم، بهتر درمیاف را میقاسم

اند و محرومیت از یکی پیوستهفرهنگ نیز با آموزش زبان بهم
شود. یا وقتی که اشعار به محرومیت از دیگری منجر می

زده خوانم،  از سحر سخن او نیز شگفتعمادالدین نسیمی را می
 هایهای گوناگون، جلوهکلمات در زبان بینم کهشوم و میمی

گوناگون دارند و محرومیت از درک زیبایی یک شعر در یک زبان، 
بعلت محرومیت از آموزش بنیادین آن نیز هست.  قطع رابطه 

تر از وضعیت من با ذهن و زبان و فرهنگ ترکی، حتی عمیق
ی طامروز فرزندم بود، چرا که پدر و مادر من در مقایسه با  شرای
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تر بودند. آنها نیز ترکی را تنها بصورت که من دارم، محروم
اش ای آموخته بودند و چون چگونگی خواندن و نوشتنمحاوره
 دانستند، توان اینکه به ما کمکی فراتر کنند، نداشتند. را نمی

آینده  هایتوانم تصور کنم که وضعیت نسلبا همین تجربه، می
 تر خواهداندازه بغرنجکشور تا چه زبانان ایرانی خارج ازفارسی

بود.  حتی ممکن است که هرگز زبان فارسی را نیاموزند و دیگر 
هیچ تعلقی به این فرهنگ نداشته باشند. مگر نه اینکه صدها 

اند؟ اما هزار تن از فرزندان نسل دوم و سوم آنان چنین شده
تلخی ماجرا اینجاست که همین محرومیت در درون خاک ایران 

ها و ... نیز اتفاق زبانزبانان ، یا کرد زبانها و عرببرای ترک و
 افتد.افتاده و می

آموزیم، تنها اصواتی که جایگزین مفاهیم شوند ما زبان که می
گیریم. "فرهنگ" نیز با زبان، در جان ما سرازیر را یاد نمی

ن کنیم و هر زبانی با تاریخ کهشود. با زبان است که تفکر میمی
ای برای اش، زمینههای معنوی فرهنگاش و با سرمایهشتهگذ

شود. زبان تنها برای ارتباط با دیگران نیست، زبان راهی فکر می
برای پیمودن گذشته نیز هست. گویی تاریخ در آن جاری است. 
زبان چیزی فراتر از کلمات است. زبان سرچشمه فرهنگ ما 

 است.
بود که با سیطره زبان برای من، زبان ترکی، جهانی فرهنگی 

رم، نگشد. امروز که به گذشته میفارسی به نابودی کشیده 
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 فهمم. و آنگاهتر میابعاد ستمی را که با آن مواجه بودم، عمیق
ما را  و -بینم هنوز هستند کسانی که این حق بدیهی مرا که می

یابم که برقراری یک ساختار ظالمانه، بدون کنند، درمیانکار می -
مراهی بدنه اجتماعی حامی آن ممکن نیست. و همین ه

های یک همراهی بدنه اجتماعی است که مساله را از سیاست
کند حکومت ستمگر، به مشکلی ساختاری و بنیادین تبدیل می

ها را دامن ها و فرهنگکه بحرانی جدی در همزیستی ملت
 زند. می

ینه شدن زم سابقه ارتباطات مجازی و فراهمامروز با گسترش بی
 ها پرورشها و افکار،  نسلی جدید از اقلیتانتشار آزادانه ایده

اند و اند، که درباره این وضعیت به خودآگاهی رسیدهیافته
طلبانه برخاسته های هویتآشکارا موجی جدید از خواست

است. موجی که بیست سال پیش، وقتی من در دانشگاه تبریز 
روز شد، امهایش دیده میشانهمشغول به تحصیل بودم، تنها ن

به جنبشی جدی بدل شده است. در برابر چنین تغییر ساختاری 
تواند نتایج مهمی، پیمودن همان مسیرهای گذشته، می

 هولناکی به بار آورد. 
ایرانی حق دارند که به زبان خود آموزش ببینند و  هایملت

های جهان خود سیراب فرهنگ خود را حفظ کنند و از داشته
ع نفشوند. این حق، چیزی قابل مذاکره نیست و کسی که ذی
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آن  تواند دربارهنباشد، و بخشی از این میراث را حمل نکند، نمی
ه آزادی عقید تصمیم بگیرد. چنانچه درباره حق رای زنان، یا حق

و دین، امکان گفتگو و چون و چرا نیست، درباره حق آموزش به 
زبان مادری و حق حفظ فرهنگ قومی و ملی هر قوم و ملتی 

 نیز امکانی برای رد و قبول دیگران وجود ندارد. 
رضایت دارند که با اینهمه امروز بخشی از مردم، همچنان 

ات تواند تبعفرهنگ بخش دیگر نابود شود. چنین رویکردی می
بینی و تلخی ببار آورد.  ما حق داشتیم که به زبان غیرقابل پیش

مادری آموزش ببینیم و جهان و فرهنگ خود را بیاموزیم، اما 
ساختاری ناعادالنه با همراهی بخشی از بدنه اجتماعی 

محروم کرد. این محرومیت، با گذشت  زبان ایران، ما رافارسی
های ایران تبدیل شده زمان، به خشمی پنهان در میان اقلیت

د که داناست. آنکه چنین محرومیتی را تجربه نکرده، حتی نمی
گوییم و در نتیجه هیچ تصوری از پیچیدگی این از چه سخن می

واقعیت ندارد. بنابراین باید هشدار داد که نتیجه چنین 
تواند سرنوشت آینده تی آنقدر جدی است که حتی میمحرومی

ایران را نیز تغییر دهد. 
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 مخالفانِ  حقوقیِ  و اخالقی خطای

 »مادری زبان آموزش«
  مادری زبان حق اخالقیِ  رهیافت

  ملکیان مصطفی با گو و گفت
 کهنمویی زارع اصغر

 
 اخیر، هایسال در ایرانی، اندیشمند ،انیملک یمصطف توضیح:

 ردهک ارائه ناسیونالیسم درباره که انگیزیمناقشه مباحث عالوه
 بیان مادری زبان مساله و هااقلیت درباره نیز دیگری آرای است،
 ،موییکهن زارع اصغر با گفتگو در را بحث این بار اولین او است. کرده

 و ۱۳۹۳ اسفند دوم او گویگفت از بخشی و کرد طرح ایرانی خبرنگار
 این کامل متن آمد خواهد پی در آنچه شد. منتشر شرق روزنامه در

 تک پایان« کتاب در نیز و نیلوفر سایت در بعدها که است گفتگو
  شد. منتشر تبریز در موغام نشر توسط »زبانی

https://sharghdaily.com/fa/Main/Page/665/10/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://neeloofar.org/1393/12/02/21193-2/
https://neeloofar.org/1393/12/02/2-11293/
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 نگارش و آموزش و ترویج و حفظ در هاانسان باید چرا  -

 حقوقی هاینظام باشند؟ آزاد »مادری انزب« کاربرد و
 ،گروهی وقتی گویند؟می چه باره این در اخالقی و

 محروم شانمادری زبان کاربرد از را دیگر گروهی
 خطا دچار اخالق و حقوق فلسفه منظر از آیا کنند،می
 شوند؟می

کنیم، بر وفق همه ها دریغ میوقتی ما زبان مادری را از انسان
شویم. یعنی هم از گذاری، مرتکب خطا میرزشهای انظام

گذاری حقوقی، هم از لحاظ نظام لحاظ نظام ارزش
گذاری ارزش گذاری اخالقی، هم از لحاظ نظامارزش
گذاری شناسانه و هم از لحاظ نظام ارزشزیبایی

گذاری اجازه های ارزشاندیشانه یعنی در همه نظاممصلحت
ها بگیریم یا محدودیت برای از آن نداریم زبان مادری دیگران را

لحاظ حقوقی، آزادی ها ایجاد کنیم. بهکاربرد زبان مادری آن
کند مگر محدودسازی آزادی مرا هیچ چیزی محدود نمی

لحاظ حقوقی، هیچ موجودی حق ندارد آزادی مرا دیگران. به
رود که همین محدود کند مگر وقتی که آزادی من آنقدر جلو 

ری بگیرد یعنی آزادی من، آزادی دیگری را محدود حق را از دیگ
کند. تا وقتی که من آزادی هیچ شهروند دیگری را محدود 

شود محدود کرد. حاال ام آزادی مرا به هیج وجه نمینکرده
سخن بر سر این است که وقتی من به زبان مادری خودم 

بینم آزادی هیچ نویسم و آموزش میگویم و میسخن می
این که به زبان مادری خود سخن بگوید و بنویسد  کسی را در
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ام. بنابراین چرا من نباید اجازه داشته باشم و بخواند، نگرفته
که به زبان مادری خود سخن بگویم و بنویسم؟ اگر من به زبان 

نوشتم و با این کار مانع آزادی گفتم و میمادری خود سخن می
ا شدم یودت میتو در سخن گفتن و نوشتن به زبان مادری خ

وقتی با نوشتن و گفتن به زبان مادری خودم، یک آزادی دیگری 
گرفتم، در آن صورت تو حق داشتی از سنخ دیگری را از تو می

ام سخن بگویم و به من اجازه ندهی که من به زبان مادری
بنویسم؛ چون داشتم آزادی شهروند دیگری را لگدمال و 

یست. من با گفتن و نوشتن کردم؛ اما هرگز چنین نمحدود می
و آموزش زبان مادری خودم کدام آزادی را (چه آزادی در 

های دیگر)، از تو و هر استعمال زبان مادری تو و چه آزادی
ام؟ بنابراین من به لحاظ حقوقی هرگز نباید کس دیگر گرفته

در آموزش و ترویج و گفتن و نوشتن به زبان مادری محدود 
ام که که با استعمال زبان مادری کردهبشوم. چون من کاری ن

های یکی از شهروندان جامعه را بگیرم. خودم، یکی از آزادی
خواهید جلوی بنابراین شما چگونه و بر چه اساسی می

 استعمال زبان مادری را از من بگیرید؟

 کنندمی ادعا برخی نیست؟ مهم کشور امنیت مگر -
 مرا ورکش امنیت شما مادری زبان آموزش است ممکن

 ببرد. بین از
اندیشانه مربوط است گذاری مصلحتامنیت کشور، به ارزش

 پردازیم.گذاری حقوقی. در جای خودش به آن مینه به ارزش
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 زبانی آموزش اخالقی بنیادهای حاال خوب. بسیار -
 تبیین چگونه دوم گذاریارزش نظام عنوان به مادری

 شود؟می
توان به آزادی آموزش و میدر رهیافت اخالقی از چهار منظر 

توان با می اول، مرحله در نگارش زبان مادری پرداخت.
استفاده از قاعده زرین مساله را تبیین کرد: یکی از 

هایی که مورد اجماع همه فیلسوفان اخالق جهانی اندیشه
است، قاعده زرین الاقل در وجه سلبی آن است. قاعده زرین 

دیگران چنان رفتاری نکن که با «گوید؛ اش میدر وجه سلبی
در وجه » خوش نداری دیگران با تو چنان رفتاری را بکنند.

با دیگران چنان رفتار کن که خوش داری «گوید: اش میایجابی
من بر وجه ایجابی قاعده زرین » دیگری با تو آن رفتار را بکند.

تاکید ندارم اما بر وجه سلبی قاعده زرین تاکید دارم و تقریبا 
های اخالقی درصد اجماعِ نظریه ۹۹اعی یا چیزی نزدیک به اجم

های مشترک اش وجود دارد. یکی از آموزهدرباره وجه سلبی
اخالقِی ادیان و مذاهب هم، همین قاعده زرین است. اول 

یی اگویم، این است: آیا تو راضیلحاظ اخالقی میچیزی که به
ان اگر در کشوری در اقلیت بودی، جلوی کاربرد زب

ات(آموزش و نگارش و گفتار) را بگیرند؟ آیا تو که زبان مادری
ایی که اگر در لبنان زندگی ات فارسی است، راضیمادری

ات را بگیرند؟ اگر کردی، جلوی آزادی کاربرد زبان مادریمی
توانی بگویی کسانی به جهت خوشایند تو نیست چگونه می

د ه نیستند، نبایاینکه در اقلیت هستند و جزو اکثریت جامع
 باید گفت دوم مرحله در زبان مادری خودشان را به کار ببرند.
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گوهر اخالق این است که درد و رنج غیرالزم به هیچ کس چه 
ا هبه خودمان و چه به دیگری وارد نکنیم. محروم کردن انسان

از کاربرد زبان مادری، یعنی تحمیل یک درد و رنج مضاعف و 
من یک درد و رنج غیرالزم به کسانی که  غیرالزم بر آنها. چرا

گذارم به زبان مادری خود سخن بگویند و بنویسند وارد نمی
کاربرد زبان  اینکه سوم نکته کنم؟ چه مجوز اخالقی دارم؟

مادری، تحت کدام عنوان قابل اندارج است که آن عنوان 
محمول اخالقی منفی برایش وجود داشته باشد؟ فرض کنید 

تحت عنوان دروغ گفتن قابل اندارج باشد آن سخن گفتن من 
نادرست برایش حمل   وقت باید محمول اخالقی منفی یعنی

شود و گفته شود سخن گفتن تو نادرست است یا گفته شود 
دلیل دروغ گفتن، این سخن نباید این سخن را بگویی چون به

آمیز است چرا؟ چون سخن گفتن زیرمجموعه تو رذیلت
گرفت اما اگر سخن گفتن من زیرمجموعه گفتن قرار دروغ

گرفت محموالت اخالقی مثبت برایش بار راست گفتن قرار می
شد. بر هر موضوعی اگر بخواهیم محمول اخالقی مثبت یا می

منفی بار بکنیم باید تحت یک عنوان شناخته شده بتواند 
مندرج بشود. حاال کاربرد زبان مادری، تحت کدام عنواِن 

ه باید محمول منفی اخالقی برایش اطالق شناخته شده ک
که در این فرصت محدود،  چهارم نکته گیرد؟بشود، قرار می

توانم وارد تفصیلش شوم این است: ما چیزی داریم خیلی نمی
ت روا، اخالقیابنام یونیورسال مورالیتی یعنی اخالقیات جهان

فراگیر یا به تعبیری عامیانه اخالقیات جهانشمول. این 
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شود که شما یی میروا شامل احکام اخالقیقیات جهاناخال
هر نظام اخالقی که داشته باشید، این احکام اخالقی را قبول 

اند که تمام روا احکامیدارید؛ یعنی احکام اخالقی جهان
های اخالقی در باب آن احکام اخالقی اجماع ها و نظریهنظام

ری نگه پیرو نتیجههای اخالقی، چدارند. حاال تو از لحاظ نظریه
نگری و چه پیرو فضیلت نگری و چه باشی، چه پیرو وظیفه

روی نظریه اخالقی کانت و چه طرفدار نظریه اخالقی دنباله
توماس آکوئیناس و چه پیرو نظریه اخالقی ارسطو و یا هر 
نظریه اخالق، مواردی هست که مشترک میان همه این 

اینکه تعداد این احکام  ها است و الجرم قبول داری. حاالنظام
تا است  ۵اخالقی چند تا است، کاری ندارم. برخی گفته اند 

تا و برخی دیگر، تعداد دیگری را گفته  ۹  برخی هم گفته اند
اند. مهم این است که همه مکاتب، یک تعداد احکام اخالقی 
مشترک دارند که تو در هر دین و مذهب و مکتب و مشرب و 

باشی، این چند … ئولوژی و کیش و آیین و مرام و ایسم و ایده
روا که ای. هیچکدام از این احکام اخالقی جهانتا را پذیرفته
ها قبول دارند، مجوز اینکه تو جلوی کاربرد زبان همه مکتب

دهند و اتفاقا برعکس، مخالف هرگونه مادری مرا بگیری، نمی
 محرومیت من از آزادی زبان مادری من هستند.

 
 مه شناختیزیبایی گذاریارزش نظام در تید،گف استاد -

 صادر مادری زبان از هاانسان کردن محروم جواز
 شود.نمی
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کنید یا استعمال آن های مادری را ممنوع میشما وقتی زبان
کنید، آهسته آهسته این زبان ها را رو به مرگ و را محدود می

ا هویت هبرید. با مرگ و زوال و نابودی آنزوال و نابودی می
آهسته به زوال و مرگ و نابودی اهل این زبان هم آهسته

گوید کسی که مرا از برآوردن نیازهایم رود؛ شکسپیر میمی
وقت با این کار، محروم کند از زندگی محروم کرده است. آن

دهد. اکوسیستم انسانی تنوع خودش را از دست می
های علم شود با پیشرفتاند میشناسان گفتهزیست
سازی نژادی چند نوع گیاه شناسی و مخصوصا با بهزیست

درست کنی که این گیاهان همه آنچه از همه گیاهان 
لحاظ لذت و طلبیدید هم به لحاظ سود و فایده و بهمی

خوشایندی داشته باشند حاال اگر شما بگویید این چند گیاه کار 
از  کنند، پس ما بیاییم همه گیاهان راهمه آن گیاهان را می

نوع گیاه  ۵بین ببریم و پوشش گیاهی کل کره زمین را به این 
 کشانید چونتبدیل کنیم؛ به سرعت جهان را به نابودی می

حیات موجودات ارگانیک به تنوع و تکثرشان بستگی دارد 
هرچه شما تنوع و تکثر را و مخصوصا تنوع را در یک 

د، یاکوسیستم زیستی(انسانی و حیوانی و نباتی) کمتر کن
کنید. کسانی که به دنبال اکوسیستم را زودتر نابود می
ها را گردند اگر بخواهند انسانمتحدالشکل کردن بشریت می

لحاظ دین و مذهب، لحاظ رنگ پوست، بهلحاظ نژاد، بهچه به
لحاظ مکتب، مسلک، بهلحاظ تمدن، لحاظ فرهنگ، بهبه

ژیم غذایی، به لحاظ ربه  ئولوژی و ایسم،مشرب، مرام، ایده
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و به  سازیلحاظ اسلوب لباس پوشیدن، به لحاظ سبک مسکن
الشکل کنند، تنوع اکوسیستم انسانی را هر لحاظ دیگری متحد

از میان می برند و اگر تنوع اکوسیستم انسانی از میان رفت 
 گیرد واوال اکوسیستم به سرعت در معرض انقراض قرار می

. دهداش را از دست میاییثانیا تا وقتی منقرض نشده، زیب
یعنی جهانی که در آن شش هزار زبان وجود دارد، زیباتر از 
جهانی است که در آن شصت تا زبان وجود دارد. و جهانی که 
در آن شصت تا زبان وجود دارد به مراتب زیباتر از جهانی است 
که در آن شش تا زبان وجود دارد. هرچه تنوع اکوسیستم 

شریت شناختی به بیم الاقل به لحاظ زیباییانسانی را کمتر کن
ایم. ایم. یعنی زیبایی محیط انسانی را از بین بردهخیانت کرده

 …فرض کنیم در میان ما لهجه یزدی یا لهجه شیرازی و لری و
وجود نداشت یا فرض کنیم درکشور ما زبان ترکی آذربایجانی 

ن ه االوجود نداشت، با زبان کردی وجود نداشت این زیبایی ک
ا های کردها با لباس مهست نبود کما اینکه فرض کنید لباس

ها و های ترکمنشد و لباسها متحدالشکل میتهرانی
… ها و لرها و عشایر وهای خوزستان یا بلوچهای عربلباس

شدند آیا محیط ایران زیباتر بود یا همه مثل لباس ما می
لحاظ ا بهها است که محیط ما ر تر؟ این رنگارنگیزشت

کند و لذت ما را از محیط بیشتر تر میشناختی متبوعزیبایی
هایی که به اکوسیستم انسانی تنوع کند. یکی از پدیدهمی
شود تنوع دهد پدیده زبان است. ما هر زبانی که نابود میمی

تر شود و اکوسیستم یکنواختمان کمتر میاکوسیستم انسانی
با است که شما جنگل های شمال شود. کویر ایران وقتی زیمی
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را هم داشته باشید. اگر کسی کویر را خیلی پسندید و آمد 
تمام ایران را به کویر تبدیل کرد او زیبایی را از ما گرفته است. 

شود چون تو عاشق کویر هستی تمام ایران را کویر کنی. نمی
شود همه های شمال هم باشی، نمیحتی اگر عاشق جنگل

ر باشد پذیدیل به جنگل کنی حتی اگر این کار امکانایران را تب
گویید ایران ما چهار فصل است خود مطلوب نیست. وقتی می

افزاید. بنابراین جنگل این چهار فصل بر زیبایی ایران ما می
درکنار کویر و این دو در کنار دریا و این سه در کنار کشتزارها و 

ها اینها درکنارها رودخانهمزارع و اینها در کنار چمنزارها و همه 
کنند. ما واقعا باید هرچه بیشتر سعی کنیم محیط را زیبا می

هایی ها در اکوسیستم انسانی حفظ بشوند. تنوعکه همه تنوع
که در نهاد خانواده و سیاست و اقتصاد وتعلیم و تربیت و 
حقوق و اخالق و دین و مذهب و همچنین در زبان و آداب و 

های غذایی ادات و طرز لباس پوشیدن و رژیمرسوم و عرف و ع
های عروسی و عزا هستند همه باید حفظ شوند. هر و مراسم

ما اگر ش  تر بشود جهان ما زیباتر است.چه موسیقی ما متنوع
شیفته یک نوع موسیقی شدید و دستور دادید تمام 

ها را غیر از آن موسیقی جمع کنند، شما زیبایی عالم موسیقی
 اید.ا از ما دریغ کردهموسیقی ر 

 است مهمتر همه از اندیشانهمصلحت گذاریارزش -
 توجیه مادری، زبان مخالفان از مهمی بخش چون

 دارند. اندیشانهمصلحت
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اندیشانه با حقوق و اخالق و گذاری مصلحتارزش
هزینه عملی کار -شناسی کار ندارد. با فایدهزیبایی
اش بیشتر از فایده رفتههمگوید این کار رویمیدارد. 
اش است. اینجا جایی است که ما باید بحث فایده و هزینه

هزینه را در میان بگذاریم و بحث سرمایه و سود را مطرح کنیم 
بریم. اگر اینها را و بحث اینکه چقدر از این کار سود می

گویم از منظر گوییم. من به دو دلیل میاندیشی میمصلحت
 لاو اید زبان مادری را محدود کنیم.اندیشی هم ما نبمصلحت

وانند کنند بتهایی که در کشوری زندگی میآیا اگر انسان اینکه
گر همه مظاهر قومی خودشان را در همه جا ترویج و جلوه

ا کنند یکنند، اینها بیشتر میل جدایی از کشور را پیدا می
کنند که حتی زبانشان را هم هایی که در کشوری زندگی میآدم

توانند به کار ببرند؟ در کدام میل و انگیزه جداشدن از مین
شود؟ این را اول پاسخ بدهید. فرض کنید کشور بیشتر پیدا می

کنم که اجازه بروز و ظهور من یک کردم و در کشوری زندگی می
دهند؛ آیا در این صورت انگیزه به زبان مادری من نمی

تی آید یا وقید میخواهی در من بیشتر پدطلبی و تجزیهجدایی
کنم که زبانم نه فقط که احساس بکنم درکشوری زندگی می

 توانم کالسگری بکند بلکه حتی میتواند در هر جا جلوهمی
آموزش زبان خود را برای عالقمندان بگذارم؟ در کدام میل به 

 نکته شود؟.طلبی و گریز از مرکز برایم بیشتر میتجزیه
طلبی و یان قومی، میل به جداییاین است که اگر در م دوم

خواهی و گریز از مرکز وجود دارد، باید ببینیم چه تجزیه
خواهند از مرکز بگریزند نه اینکه یک مشکالتی دارند که می
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مشکل هم بر مشکالتشان بیافزاییم این هم با 
جهت مرکزگریز و اندیشی ناسازگار است. من که بیمصلحت

طلب هستم شوم! اگر من تجزیهخواه نمیطلب وجداییتجزیه
خواهم از کشور جدا شوم حتما در این کشور مشکالت و و می

هایی دارم. شما ها و مرارتها و مشقتها و محنتدردها و رنج
های مرا بکاهید تا ها و مشقتها و محنتببایید این درد و رنج

طلبی در من از بین برود نه اینکه یک مشکل میل به تجزیه
مشکالت من اضافه کنید و آن اینکه به زبانم هم اجازه هم بر 

ماند که شما دارید بروز و ظهور ندهید. این مثل این می
 کنید به پشتسرعت و با شدت و حدت بدن مرا لگدمال میبه

زنید و من فریاد و پهلو و سر و صورت ودست و پای من لگد می
ف د را متوقزنم آن وقت به جای اینکه این مشت و لگو جیغ می
بندید تا جیغ نزنم. شما با این آیید دهان مرا هم میکنید می

رم و خوکنید زیرا هم مشت و لگد میکار مشکل مرا بیشتر می
توانم جیغ بزنم. این رفتار شما، مشکل مرا بدتر هم نمی

کند تو به جای اینکه بیایی ذهن مرا ببندی تا جیغ نزنم بیا می
ردار. این دو مصلحت، هر دو، مشت و لگدت را از من ب

اندیشی سیاسی است. یعنی به لحاظ مصلحت
شود، اصال اندیشی سیاسی که معموال مطرح میمصلحت

 تحریم زبان مادری به مصلحت نیست.
 

 گیفرهن مصلحت گاهی اما گفتید را سیاسی مصلحت -
 زبان آموزش گویندمی هاخیلی شودمی مطرح هم
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 کند.می تضعیف را فارسی زبان ها،قومیت مادری
 ینا به پردازندنمی این به که روشنکفرها از بسیاری

 ارسیف زبان کار، این کنندمی فکر که پردازندنمی دلیل
 برد.می بین از را

 فرض است: این اول پاسخ این پرسش شما، دو تا جواب دارد.
را از بین ببرد و اگر زبان  yاگر آزاد باشد زبان  xکنیم زبان می

y  هم آزاد باشد زبانx جور استرا از بیم ببرد. فرض کنیم این .
در این صورت، چگونه باید بگوییم حتما باید جلوی آزادی زبان 

x گویدجلوی آزادی زبان شود و میرا گرفت؟ یکی بلند میy   را
بگیرید. جلوی هر کدام را بگیرید دلیلی بر سخن خود ندارید. 

گیرد را می yجلوی آزادی زبان  X به فرض محال اگر آزادی زبان
دهد دو تا زبان داریم که با هم و برعکس، نهایتا نشان می

ناسازگارند. حاال اگر دو تا موجود با هم ناسازگار باشند راهش 
این است که هر کدام را هوس کردیم از سر راه برداریم؟ 
راهش این است؟ یا باید منطقی وجود داشته باشد که بر 

طق تصمیم بگیریم که این به نفع آن کنار برود اساس آن من
یا آن به نفع این؟ البته که درباره زبان این استدالل صدق 

ده : کدام زبان بواست این شما پرسش به دوم پاسخ کند.نمی
ای در کار نبوده، جلوی زبان دیگری را گرفته که اگر قهر و غلبه

یگری باشد؟ شما خواهید گفت یک زمانی، قومی بر قوم د
شدند و با قهر و غلبه و خشونت زبان آن قوم را از مسلط می

گویم کردند. من میبردند و زبان خودشان را وارد میمیان می
ت صور ها بهاین به خاطر آن قهر و غلبه بوده است و گرنه زبان
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برای جا  xکنند نه زبان وقت جا برای هم تنگ نمیطبیعی هیچ
 . xبرای زبان  yزبان  کند و نهجا تنگ می yزبان 

 
 زبان از هاانسان کردنمحروم نابجایی درباره شما -

 تووه دکتر بنام پردازینظریه گفتید. سخن مادری
 بنام کتابی ماری زبان حوزه در کانگز ناب اسکوت

 گروه یک از را زبان وقتی دارد. »زبانی کشینسل«
 بگیرند یاد دهیمنمی اجازه و گیریممی اجتماعی

 ام آیا ملکیان، آقای پردازیم.می کشینسل به عدرواق
 گیریم،می گروهی یا کسی از را مادری زبان حق وقتی

 بین از را گروه یا قوم یاملت این واقع در ما آیا
 بریم؟می

ها از آموزش زبان مادری، من معتقد بله، با محرومیت انسان
 بریم و نههستم نه فقط یک ملت و یک گروه را از بین می

کنیم، فراتر از آن، انسانیت را از بین فقط یک نسل را نابود می
بریم. نکته مهم این است که اگر کسی به خودش اجازه می

بدهد انسانیت را در شخص شما از بین ببرد این اجازه را به 
خودش خواهد داد که انسانیت را در وجود من نیز از بین ببرد. 

 نیت از آن رو که انسانیتبه تعبیر دیگر، اگر کسی برای انسا
ای هها از آن رو که ساختهاست ارزش قائل باشد یا برای انسان

خدا هستند، ارزش قائل باشد، طبعا نه این انسان را از بین 
ز جهت ابرد و نه آن انسان را. اما اگر کسی یک انسان را بیمی

بین برد این معنایش این است که برای انسانیت حرمت قائل 
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کسی که برای انسانیت حرمت قائل نباشد معلوم نیست و 
ای نیست که به از بین بردن یک انسان اکتفا کند. مثال ساده

رفتم، یک مورچه را آگاهانه زیر زنم اگر من در راهی که میمی
بودن ارزشی قائل شود برای مورچهپا گذاشتم معلوم می

گر زیرپا دینیستم بنابراین امکان اینکه بر سر راهم ده تا مورچه 
ها فرقی بگذارم هست. چون این مورچه با بقیه مورچه

م گذار کرد. اگر این را زیر پا بگذارم بقیه را هم زیر پا مینمی
چون برای مورچه بودن ارزشی قائل نیستم. بنابراین من 

گویم اگر کسی به زبان یک گروه یا قوم یا ملتی حق می
برد و اگر کسی یک گروه دهد درواقع آن گروه را از بین مینمی

یت شود برای انسانانسانی و یک ملتی را از بین برد، معلوم می
حرمت قائل نیست و بعید نیست که این فرد، فردا سراغ ملت 

کنم این آیه قرآن به این دوم و سوم هم نرود. من فکر می
�اَس َجمِیًعا«معنا باشد:  �َما أَحْیَا الن را  گر یکیا» َمْن أَحْیَاَها فَکَأَن

زنده کنی همه را زنده کردی. چون اگر یکی را زنده کنی برای 
انسانیت ارزش قائل هستی و اگر برایت امکان و فرصت پیش 

 لحاظبیاید حاضر هستی همه را زنده کنی. عکس مساله به
شود که اگر کسی، یکی را از میان برد ظرفیت مفهومی این می

کنم که ن ببرد. من گمان میبالقوه این را دارد که همه را میا
هایی باشند که روی درخت اقوام یک ملت نباید مثل گنجشک

نشسته باشند و یک شکارچی پیش چشم همه، یکی یکی 
ها را بزند و از پای درآورد. نباید در برابر آن شکارچی گفت؛ آن

. ها را بزندخواست این گنجشگدانستم این شکارچی مینمی
وییم او که به ما کاری ندارد. من فکر نباید ما بنشینیم بگ
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کنم کسی که برای انسانیت ارزش قائل نیست برای هیچ می
انسانی ارزش قائل نیست و منتهی هر کسی زودتر دم توپش 

رود ولی بالخره نوبت بقیه و قرار گرفت، زودتر از بین می
 رسد.شخص من هم می

 دوم: بخش

  از محروم انسانِ  دائمی رنج
 ؛»مادری زبان آموزش«

  مادری زبان حق شناختیروان رهیافت
 

 یک عنوانبه کنید؟می فکر چگونه زبان درباره شما -
 جوهر و انسان هویت گیریشکل در را زبان فیلسوف،

 بخواهید است ممکن شما بینید؟می چگونه او درونی
 ار  زبان یونسکو کنید. تعریف را هاکلیدواژه این همه

 نعنوا زبان، برای وقتی کند.می تعریف »مادری زبان«
 شوند،می اضافه … و فارسی و انگلیسی و فرانسوی

 چه شما کلی، طوربه شوند.می محسوب دوم زبان
 دانید؟می برقرار زبان و انسان بین نسبتی

مصطفی ملکیان: من شکی در این ندارم که زبان یعنی زبان 
ترین همترین، باید بگویم یکی از ممادری. اگر نگویم مهم

های سازنده شخصیت، منش و هویت انسان است. مولفه
مخصوصا با توجه به اینکه ما اساسا بدون زبان، امکان و قدرت 
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توسط زبان اندیشیدن نداریم. ما همیشه با زبان و به
و » سخن گفتن«اندیشیم. اینکه در زبان یونانی می

ود بشدند به این دلیل با یک تعبیر شناخته می» اندیشیدن«
که حتی در آن زمان هم فرهنگ عمومی پذیرفته بود که اساسا 
تفکر چیزی نیست جز سخن گفتن با خود. در وجود مِن 
انسان، دو تا زبان وجود دارد. من وقتی با شما در حال سخن 

کردن است. گفتن هستم، زبان جلوی دهانم در حال حرکت
 ن منولی وقتی در حال اندیشیدن هستم این زبان جلوی دها

کامال ساکت است؛ اما زبان کوچک من که در انتهای حلقم 
قرار دارد، در حال حرکت است. در حقیقت من اینجا هم سخن 

گویم اما با آوایی بسیار آهسته و ناشنیدنی. به این لحاظ می
اگر من دارای زبان مادری نباشم، قدرت اندیشیدن ندارم. این 

عی است که اگر نکته یکی از مسلمات روانشناسی اجتما
تواند کودکی با زبان مادری آشنایی نداشته باشد، نمی

بیاندیشد. برای مثال، اگر کودکی را از اول در محیطی بگذارید 
که در این محیط مطلقا با هیچ انسان دیگری داد و ستد نکند 
و طبعا زبان نداشته باشد، این شخص مطلقا قدرت اندیشیدن 

شناختی ه لحاظ زیستنخواهد داشت. این شخص فقط ب
لحاظ روانشناختی مطلقا انسان شود وگرنه بهانسان تلقی می

ن شود گفت او انسانیست و هرگز به معنای حقیقی کلمه نمی
های انسان ترین مولفهروانشناختی است یکی از مهم

روانشناختی، تفکر است و چون او تفکر ندارد؛ اساسا انسان 
 نیست.
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 تفکر اب اینقدر شناختیانسان ندفرای چه با مادری، زبان -
 مساوی زبان گویی تو که ایگونهبه شودمی عجین
 است؟ تفکر

قیدتِی عکنیم یعنی وقتی در ساحت معرفتیما وقتی تفکر می
بریم، با زبان مادری سر و کار داریم و درون خود به سر می

مفاهیمی که از جهان داریم تحت تاثیر واژه ها و عباراتی است 
ر زبان ما وجود دارد؛ به این معنا که به ازای هر واژه یا که د

عبارتی که در زبان مادری داریم، مفهومی در ذهن منعقد 
شود و جهان را بر اساس این مفاهیم ذهنی توصیف و می

کنیم. ناگفته پیدا است که چقدر زبان مادری در تبیین می
به تعداد  تر، ماتلقی ما از جهان تاثیر دارد. به عبارت ساده

آموزیم، در ذهن خود الفاظ و عباراتی که در زبان مادری می
یکی بین تعابیر بهشویم؛ یعنی تناظر یکدارای مفهوم می

زبانی و لفظی که در عالم زبان داریم، با مفاهیمی که در عالم 
ذهن داریم، برقرار است. هر چه در ساحت زبان تعابیر زبانی 

حت ذهن هم مفاهیم ما افزایش ما افزایش پیدا کند، در سا
کند و هر چه در ساحت زبان بین الفاظ نزدیک به پیدا می

های ظریف معنایی یاد بگیریم درست در ساحت تفاوت  هم
مان هم مفاهیم متناظر با این الفاظ از همه، تمیز پیدا ذهن

کنند. بنابراین ذهن من و ساکنان ذهن من یعنی ذهن من می
ک نوع ارتباط تنگاتنگ و آن هم ارتباط و مفاهیم ذهنی من ی

به به زبان و ساکنان زبان یعنی نسبتاز مقوله تبعیت نسبت
 زبان و تعبیرات زبانی دارند.
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 اب یکبهیک تناظر یک در چگونه ذهنی، مفاهیم این -
 بانز اینجا کنند؟می تفسیر را هستی زبانی، تعابیر
 دارد؟ جایگاهی چه مادری

مفاهیم ذهنی ما دقیقا شابلونی است که ما بر جهان  
 مستطیل شکلافکنیم. شما فرض کنید یک کاغذ مربعمی

مستطیل خودش هیچ شکل داشته باشید که غیرشکل مربع
هندسی دیگری ندارد. شما هستی را یک کاغذ سرتاپا 

. این مستطیل استسفیدرنگ در نظر بگیرید که به شکل مربع
مستطیل کل هندسی دارد و آن هم مربعکاغذ تنها یک ش

است. حاال یک شابلون بردارید و منتقل کنید بر روی این کاغذ. 
اال مستطیل بود حبینیم در این کاغذی که قبال فقط مربعمی

چند دایره، مستطیل، مربع، لوزی،   عالوه بر آن،
پدید آمده است. اگر این … االضالع، بیضی، ذوزنقه و متوازی

گردد و ا بردارید باز کاغذ به همان حالت اول برمیشابلون ر 
ماند. یعنی همه آن اشکال مستعطیل میفقط یک شکل مربع

روند چون همه از بین می… دایره و بیضی و ذوزنقه و لوزی و
ها از آِن خود کاغذ نبودند بلکه از آِن شابلونی بودند که روی آن

به مفاهیم  آن افتاده بود. دقیقا وضع جهان هستی نسبت
ذهنی ما همین وضع را دارد. مفاهیم ذهنی شابلونی هستند 

اندازیم و بر اساس همین مفاهیم که ما روی کاغذ هستی می
ذهنی، اجزای جهان هستی که بدون این مفاهیم یک چیزِ 

کنند و این جهان به تعبیر دست بود، از هم تمایز پیدا مییک
اگر این جور باشد   د.شوهای مختلف منقسم میما به واقعیت

کنیم چه از مقوله توصیف ما هرچه درباره جهان بیان می
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جهان باشد و چه از مقوله تبیین جهان؛ همه ناشی از شابلونی 
یی بنام ذهن است و مفاهیم ذهنی در حکم اشکال هندسی

ِل مستعطیهستند که روی آن شابلون وجود دارد که کاغذ مربع
کند. اگر اینجور باشد، تجزیه می آن را به این اشکال هندسی

جهان ماده خامی است بدون شکل و بدون صورت و بدون 
�ن که بعدها این شکل ها ها و تعینها و صورتهیچگونه تَعی

کند. از سوی دیگر، را صرفا از مفاهیم ساکن ذهن ما پیدا می
این مفاهیم ساکن ذهن ما ناشی از تعابیر زبانی ساکن زبان 

ه دهد. اینکنگری مرا شکل میبراین زبان من جهانما است. بنا
لغت وجود  ۱۲۰۰بینید در زبان عربی، برای شتر شما مثال می

تعبیر زبان وجود  ۱۲۰۰دارد برای این است که وقتی در این زبان 
گر مفهوم بر ذهن ما جلوه ۱۲۰۰دارد آن وقت شتران به 

تری ن شبیند هماشوند. به تعبیر دیگر شتری که عرب میمی
نم بیبینم اما من آن شتر را با یک مفهوم میاست که من می

ی ام و عرب شابلونیعنی شابلونی با یک شکل روی آن انداخته
شکل روی آن انداخته است. اما همان عرب که  ۱۲۰۰دارای 

لفظ دارد برای یخ و برف، یک لغت دارد و یخ را  ۱۲۰۰برای شتر 
هر  کند. او بهم از یخ تمیز نمیکند و برف را هاز برف تمیز نمی

گوید. وقتی که برای این دو تعبیر فارسی، تنها می» ثلج«دو 
ثلج دارد پس در ذهن او هم برای آن،   یک تعبیر زبانی بنام

تنها یک مفهوم هم دارد و بنابراین چیزی را که من و توی 
بینیم یعنی این را یخ می بینم و نه برف و زبان دو تا میفارسی

بینیم و نه یخ؛ او هر دو را جزو مصادیق مفهوم ن را برف میآ
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بیند. یعنی او در اینجا چون به لحاظ زبانی فقیر است، ثلج می
اظ لحطبعا به لحاظ مفهومی هم ضعیف است و طبعا وقتی به

زبانی و مفهومی ضعیف باشد آن وقت بین آنچه که ما به آن 
 هایبرف، تفاوت گوییمگوییم یخ با آنچه که به آن میمی

ظریفی قائل نیست. حاال این را با اسکیمویی مقایسه کنید که 
زبان تا لغت دارد. یعنی من فارس ۴۰فقط برای یخ و نه برف، 

بیند. بینم او چهل واقعیت میکه برای یخ یک واقعیت می
نگری من متفاوت خواهد بود. آیا نگری او با جهانطبیعا جهان

ا بیش از یک واقعیت؟ برای عرب بیش شتر یک واقعیت است ی
از یک واقعیت است اما برای من ایرانی یک واقعیت است. آیا 
برف یک واقعیت است یا بیش از یک واقعیت؟ برای من 
ایرانی، یک واقعیت است اما برای اسکیموها چهل واقعیت 

ها یک واقعیت است برای من و تو دو است. آنچه برای عرب
ف است و دیگری یخ. این بدین معنا واقعیت است. یکی بر 

است که ما اصال جهان را با شابلون مفاهیم ذهنی خودمان 
نم بیبینم و چون جهان را با شابلون ذهنی مفاهیم خود میمی

اظر اند یعنی تنو تعابیر زبانی هم از مفاهیم ذهنی منشق شده
 یک بین اینها برقرار است. با این تفاسیر، باید با صراحتبهیک

دهد و اگر نگری مرا شکل میگفت؛ زبان مادری من، جهان
دهد کسی که زبان مادری مرا نگری مرا تشکیل میزبان، جهان

از من می گیرد، در واقع جهان نگری مرا از من گرفته است؛ 
یعنی مرا در یک ماده خامی به نام جهان سرگردان کرده است. 

. بینمناک میبصورت یک توده آشومن دیگر االن جهان را به
چون با تعابیر زبانی و مفاهیم برخاسته از تعابیر زبانی، در این 
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کردم و این دو را آشوبناکی باید این چیز را از آن چیز جدا می
کردم ولی چون از زبان مادری محروم از چیز سوم جدا می

توانم چیزی را از چیزی جدا کنم یعنی من هستم، دیگر نمی
 ام.سرگردان شده

ثال دیگری می زنم شما ممکن است بیست قطعه پارچه م
ها چه جلوی من بگذارید و به من بگویید که رنگ این پارچه

ها گویم همه این پارچهکنم و میرنگی است؟ من دقت می
ها را پیش یک نقاش یا قرمز رنگ است. اما وقتی این پارچه

ه ا چهها بپرسید این پارچهیک دختر قالیباف ببرید و از آن
ها یک تعبیر زبانی خاص به رنگی هستند، برای هریک از آن

ی کند. یعنبرد و برای هر یک، یک عنوان رنگی اطالق میکار می
گوید همه اینها دارای رنگ قرمز هستند، یکی را با هرگز نمی

گوید و دیگری را را با لفظ ب و آن دیگر با لفظ لفظ الف می
من نیز تعبیر مختلفی از یعنی حتی یک همزبان … . جیم و

ها خبر ندارم. آن دختر قالیباِف رنگ دارد که من از آن رنگ
ت بینم او بیسهمزبان من، وقتی من بیست تا چیز را یکی می

ها بیند چون بیست تا مفهوم زبانی برای آنتا چیز متفاوت می
ها یک مفهوم زبانی دارم. دارد در حالی من دقیقا برای همه آن

ای می انداختم، چیزی که من یک شابلون یک تکه یعنی روی
ای انداخته است. این تکه در همه او یک شابلون بیست تکه

الفاظ و مفاهیم صادق است. یعنی از الفاظ و مفاهیمی که در 
رود تا الفاظ و مفاهیمی که در کار میزندگی عادی و روزانه به

اریخی م تمنطق و فلسفه و علوم تجربی طبیعی و انسانی، علو
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و عرفانی و ادبی و هنری و حتی علوم دینی و مذهبی به کار 
جای زندگی، ما داریم به وساطت زبان، ذهن بریم. در همهمی

دهیم. دهیم و به وساطت ذهن، جهان را شکل میرا شکل می
نگری من بخش عمده هویت من است که ظاهرا جهان

اند ای برادر تواند این را منکر بشود؛ چون گفتههیچکس نمی
ای. اگر قسمت ای / مابقی استخوان و ریشهتو همه اندیشه

وقت جهان نگری من نگری من باشد آنعمده هویت من جهان
با وساطت ذهن، متاثر از هویت زبانی من است. یعنی زبان 
من ذهن من و ذهن من نگرش مرا از جهان یعنی جهان نگری 

هد. این نسبت دنگری من هویت مرا شکل میمرا و جهان
میان انسان و زبان او است که از نظر من بسیار واضح و بدیهی 

 است.
 

 مرا زبان اگر گفتید خود سخنان از جایی یک در شما -
 السو این من اید.گرفته من از مرا بینیجهان بگیرید

 یاد که دومی زبان به توانمنمی من مگر پرسممی را
 به توانمنمی مگر باشم؟ داشته بینیجهان گیریم،می

 از پیش هاایتالیایی گویندمی کنم؟ اندیشه دوم زبان
 هایزبان به ایتالیایی هایانسان ملت،دولت دوره

 سازیملت دوران در ولی گفتندمی سخن گوناگونی
 صورتبه را واحد زبان یک و آمد اجبار یک اروپایی،
 زا بیش االن اینکه تا آموخت. همه به رسمی و اجباری

 پیش ات گویندمی سخن زبانی به هاایتالیایی درصد نود
 سخن زبان آن به ملت این درصد ۴ تنها آن، از
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 از را مادری زبان ما اگر بگویم خواهممی گفتند.می
 ینا آیا کنیم جایگزین را دومی زبان و بگیریم انسان

 یزیچ چه پس تواندمی اگر کند؟ اندیشه تواندنمی آدم
 شود؟می گرفته انسان این از

نکته اول این است که وقتی شما زبان مادری کسی را از او 
گرفتید و به جای زبان مادری او زبان دیگری را جایگزین کردید، 

هایی که هنوز باید دوران گذار از زبان مادری شما در حق نسل
به زبان عاریتی بعدی را بگذرانند، به تفسیری که بعدا خواهم 

 اید. بله، وقتی این دوره گذارشده گفت بزرگترین ظلم مرتکب
بان تر با زسهولت هرچه بیشها بهبینیم که بچهتمام شد می

گویند؛ اما این به جهت این است که برای عاریتی سخن می
ها این زبان، دیگر زبان عاریتی نیست بلکه حاال دیگر، آن بچه

 نها شده است. شما نباید از اینکه اکنون ساکنازبان مادری آن
سهولت و سرعت هرچه ایتالیا از زبان ایتالیایی کنونی به

 نه هاکنند، نتیجه بگیرید که آنتر کمال استفاده را میتمام
 گویند. این تلقیزبان عاریتی که به زبان مادری سخن می به

ن های کنونی، ایدرست نیست برای اینکه برای این ایتالیایی
ان بان عاریتی نیست بلکه زبزبان ایتالیایی، دیگر زبان دوم و ز

هایی را در نظر بگیرید که ها است. شما فقط نسلمادری آن
در فاصله امروز که زبان مردم ساکن ایتالیا، ایتالیایی شده تا 

 ها بگیرند وشان را از آنخواستند زبان مادریزمانی که تازه می
ها بدهند، قرار گرفته بودند. یعنی زبان عاریتی دومی به آن

هایی از ساکنان کشور ایتالیا را در نظر بگیرید که در این نسل
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اند وگرنه مسلما االن یک کودک که زیستهفاصله داشتند می
آید، زبان ایتالیایی، زبان در یک خانواده ایتالیایی به دنیا می

ها و ها و و محنتاش است و هیچکدام از صعوبتمادری
غیرمادری را ندارد. االن های استمرار زبان ها و مشقتمرارت

برای او این زبان دیگر زبان عاریتی نیست زبان مادری است. 
ها به چه سهولت و سرعتی از بنابراین امروز را نبینید که این

کنند، بگویید تا وضع به اینجا برسد این زبان چه استفاده می
ها چه بر آن نسلی گذشت که ها و قرنها و سالدر این دهه

وران گذار از زبان مادری به زبان عاریتی را طی داشتند د
کردند. یعنی به تعبیر دیگری، در دوران تبدیل زبان عاریتی می

هایی بر آن نسل شد که به اجبار در به زبان مادری چه ظلم
حال تغییر زبان مادری بودند، نسلی که زبان عاریتی ذره ذره 

 شد.شان تبدیل میو با زور به زبان مادری
 

 همان و دوره همان است گذار دوران درباره من ثبح -
 همان پرسممی من شود.می اسیمیله دارد که انسانی
 نزبا به تواندنمی مگر شدن،اسیمیله حالِ  در انسانِ 

 فلسفه ارشد اینجا که کسی مگر کند؟ اندیشه دوم
 خواند،می آلمانی آلمان، در رودمی و گیردمی

 از بسیاری کند؟ ورزیاندیشه آلمانی به تواندنمی
 یک درجه استاد صدها گویندمی مادری، زبان مخالفان

 یاد باشد ترکی که را خود مادری زبان که داریم
 خوب و اندگرفته یاد فارسی زبان اندآمده اما اندنگرفته

 اند.داشته فکری تولید هم کلی و کنندمی اندیشه هم
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و  فارسی است نه اینچنین نیست. فرض کنید زبان مادری من
در حال حاضر به مدت بیست است که در آمریکا به سر 

گویید چون من دارم به زبان برم. به حسب ظاهر، شما میمی
ه زبان کنید بگویم، البد گمان میانگلیسِی آمریکایی سخن می

ه من دانید کاندیشم. ولی اصال نمیانگلیسی آمریکایی هم می
بگویم، دائما دارم زبان  به جای اینکه به زبان خودم سخن

 کنم و آن زبانخودم را به زبان انگلیسِی آمریکایی ترجمه می
انگلیسِی آمریکایی را نه در نهاد خودم که صرفا در گفتار به کار 

برم. یعنی وقتی من حتی بیست سال در آمریکا زندگی کنم می
خواهم سخنی با تو بگویم که دارای زبان هنوز هم وقتی می

آمریکایی هستی و بومی آنجا هستی، اول این سخن  انگلیسیِ 
گویم و بعد آن جمله فارسی را را به زبان فارسی در ذهنم می

کنم و بعد صورت به زبان انگلیسِی آمریکایی ترجمه می
کنم. همیشه کسانی که مترَجم(ترجمه شده) را به تو بیان می

 تندگویند در حال ترجمه هسبا زبان غیرمادری خود سخن می
های ترجمه هم در این زبان و اگر دقت بکنید همه ویژگی

طور که وقتی من کتابی ها هویدا است. یعنی همانگفتاری آن
گذارم و از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه جلوی خودم می

د؛ رسکنم، از ترجمه من بوی ترجمه بودن به مشام شما میمی
به انگلیسِی  وقتی هم که به عنوان یک مهاجر در آمریکا،

از  زبان بوی ترجمهگویم، یک فرد انگلیسیآمریکایی سخن می
شنود. چون واقعیت این است زبان میگفتن مِن فارسسخن

کنم. موارد بسیار شاذ دومی مدام دارم ترجمه میکه مِن زبان
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 اشآید که کسی در زبانی غیر از زبان مادریو نادری پیش می
 اقعا به زبان دیگری بیاندیشد و بهچنان تسلطی پیدا کند که و

همان زبان هم سخن بگوید. پیش از این، از منظر اخالقی 
بحث کردیم. چرا ما باید درد و رنج غیرالزم به کسی وارد کنیم؟ 
گوهر اخالقی زیستن این است که من درد و رنج غیرالزم نه به 
خودم و نه به کسی دیگر وارد نکنم. البته درد و رنج الزم به 
لحاظ اخالقی منافات ندارد اما حق ندارم درد و رنج غیرالزم به 
کسی تحمیل کنم. اگر شما زبان فارسی را از من دریغ کردید و 
زبان انگلیسی را به من تحمیل کردید، یک درد و رنج مادام 

اید و آن رنج ناشی از این است که العمر به من تحمیل کرده
یسی ترجمه کنم من که می من مادام العمر باید به زبان انگل

توانیم به زبان خودم سخن بگویم و بیاندیشم االن اگر می 
خواهم بگویم و بیاندیشم باید یک فرایند ترجمه را پس و پیش 
بکنم. باید به زبان فارسی در دل خودم سخنی بگویم بعد 
معادل این سخن فارسی را در زبان انگلیسی آمریکایی پیدا 

تو تحویل دهم. این فرایند تبدیل زبان  کنم و آن معادل را به
فارسی به زبان انگلیسی آمریکایی، درد و رنج غیرالزمی است 

توانستم این درد و رنج که به من وارد شده است. من می
غیرالزم را نبینم و ابالغ مقصود کنم. بنابراین کسانی که در 

 دانیدکنند و نمیدوران گذار هستند، دائما در حال ترجمه می
صورت مدام صورت بگیرد چه وقتی فرایند ترجمه بخواهد به

لحاظ ذهنی و روانی بر فشار عظیمی به لحاظ عصبی و به
شخص مترجم یعنی شخصی که او را وادار کردند به زبانی غیر 

 از زبان مادری خود سخن بگوید، تحمیل کند.
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 واقعا گویدمی سخن رنج و درد از مدام شما استاد -
 چه شودمی دریغ ازش مادری زبان هک نسلی یا کسی

 دیگری سوال این، از قبل باید کشد؟می رنجی و درد
 دریغ کسی از مادری زبان گوییممی وقتی بپرسم

 خانه در شما گویندمی ایعده چون چه؟ یعنی شودمی
 باالی ما مگر گویید.می سخن خود مادر و پدر با خود
 زبان کهاین از منظور ایم؟گذاشته اسلحه شما سر

 رد که نیست این آیا چه؟ یعنی ایمکرده دریغ را مادری
 مادری زبان آموزش امکان او به رسمی آموزش

 ایم؟نداده
ید تا ده آفرض کنید شما کودکی را که در بیمارستان به دنیا می

سالگی از بیمارستان بیرون نیاوردید و گذاشتید در همان اتاقی 
رض کنید پدر و مادرش و که به دنیا آمده زندگی کند و ف

خواهران و برادرانش هم در همان اتاق زندگی کنند. شما 
گویید در این ده سالی که او در این بیمارستان است، به می

اید. و بعد ادعا کنید در تمام زبان مادری او با او سخن گفته
ی کرد زبان مادراین ده سال که ایشان در بیمارستان زندگی می

اید و مشکلی هم پیش نیامده است. اما من دادهرا به او یاد 
گویم تبحر زبانی او را از روزی که از بیمارستان بیرون به شما می

های مختلف زیستن شد، باید سنجید. اگر آوردید و وارد عرصه
او وارد نظام آموزشی شد یا مثال روی کشتی سفر کرد یا سوار 

ای زندگی و ههواپیما شد و زبان مادری را در همه عرصه
های مختلف آموزشی و فرهنگی و هنری و شغلی و حوزه



 ۱۳۹۹ ید||  دوم شمارهشیپ| | گاهنامه اقلیت و حاشیه 

٤٤ 
 

فهمد که تر میبه کار برد، آن وقت هرچه سریع… تفریحی و 
د خور زبان مادری که در بیمارستان یاد گرفته، به درد او نمی

چرا؟ چون زبان مادری را در یک محیطی که همه تجارب زندگی 
رفته است. یعنی وقتی در آن محیط قابل وصول نبوده، یاد گ

یی در یک بیمارستان به او زبان مادری را یاد بدهید زبان مادری
شود اما وقتی خورد را خوب بلد میکه به درد بیمارستان می

تواند خوب سخن بگوید شود با قایقران نمیسوار یک قایق می
آید سواری بر انسان پیش میچون خیلی از تجاربی که در قایق

از این تجارب استفاده کند و آنها را بعدا حکایت  خواهدو می
که  هاییخواهم بگویم ما به تعدد محیطبکند، لغتی ندارد. می

کنیم تعابیر زبانی داریم. یک روحانی در حوزه در آن زندگی می
علمیه قم را در نظر بگیرید که سی سال در حوزه علمیه زبان 

ه است. اما همین عربی یاد گرفته و در همان فضا به کار برد
 تواند با زبان عربیروحانی را بگذارید وسط بازار دمشق، آیا می

کند بیان کند؟ قطعا هرچه را که در در بازار دمشق تجربه می
یی تواند چون در محیط حوزه علمیه قم زبان عربینمی
آموزد که با تجارب آن محیط مناسبت و مسانخت داشته می

ه بیند کشود، تجاربی میدمشق میباشد. بعد که وارد بازار 
تعبیرات زبانی آن تجارب را ندارد. این خیلی واضح است. حاال 

ایم اینها در خانه با پدر و مادر و خواهر یکی بگوید ما اجازه داده
و برادر و خویشان و نزدیکان و دوستان و مهمانان خود به زبان 

های شهر شان سخن بگویند. اما وقتی کسانی در ادارهمادری
برند، وقتی در مدرسه و خود، زبان خودشان را به کار نمی

ای خوانند، وقتی نامهدانشگاهِ خود به زبان خودشان درس نمی
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، …نویسند وخواهند بنویسند به زبان خودشان نمیکه می
. این اندها یک زبان ابتر و یک زبان ناقص یاد گرفتهدرواقع، آن

بی را دارد که آن تجارب، زیر سقف زبان فقط توانایی بیان تجار
خانه امکان حصول دارد. ولی آیا همه تجارب زندگی انسان، 

د به گوییتنها زیر سقف خانه، قابل تحصیل است که شما می
تان است؟ بخش زنید بسمی تان در خانه حرفزبان مادری
زیسته انسانی، هرگز زیر سقف خانه قابل حصول بزرگ تجربه 

 نیست.

 کی گذشته، هفته دارد؟ قرار کجا تدریس اینجا استاد، -
 روز،ام روانشناسی در نوشتن گفت؛ من به روانشناس

 گفتن، سخن از فراتر بگویم خواهممی است. درمان
 کار کجای مادری، زبان آموزش و زبان این به نوشتن
 حکم هم زبان تدریس و آموزش شما نظر از است.
 گیزند در بنیادی ایمساله آن مثل و دارد؟ گفتن سخن

 است؟ انسان هویت و
شکی نیست. آموزش زبان مادری و نوشتن آن هم مثل سخن 
گفتن یک مساله بنیادی است. ما ساحت احساسات و عواطف 

شناسیم مان کمتر میهای وجودیو هیجانات را از همه ساحت
یعنی اگر کسی به شما بگوید باورها و عقاید خودت را به زبان 

آوری. حتی اگر آوری یا روی کاغذ میتر به زبان میبیاور، آسان
هایت را ها و آروزها و آرمانکسی از شما خواست، خواسته

نویسی. اما اگر کسی بگوید احساسات و تر میبنویسی، آسان
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عواطف خودت را از دیدن فالن منظره به زبان بیاور، به این 
 کنمرض میتوانی. حاال با این مقدمه من این را عراحتی نمی

برای هریک از ما در زندگی، حتما کم یا بیش، پیش آمده که 
ایم که دلمان خواسته که این یک حال روحی خاصی پیدا کرده

سازی یا همنشین مناسبی حال روحی را برای اینکه انسان دم
ایم اما نداریم، روی کاغذ بنویسیم خیلی هم جد و جهد کرده

 ایمایم، دیدهان را خواندهبعد از نوشتن، وقتی نوشته خودم
جوشید و غلیان این مطلب، آن چیزی که در وجودمان می

های زنده کرد، نیست؛ انگار یک جسدی است از آن جوششمی
های دارای حیات که در درون ما بود. انگار ما یک و آن غلیان

ایم. آن وقت جسد و نعشی از آن عواطف، روی کاغذ آورده
سِب حالی بنویسیم اما آن چیزی که خواستیم حگویم میمی

ها و ایم، حسِب حال ما نیست در درونمان جوششنوشته
ها وقتی روی کاغذ آمد، انگار هویت غلیاناتی بود که این

خودش را از دست داد، چرا؟ برای اینکه ما احساسات و عواطف 
شناسیم و و هیجانات خودمان را آنچنان چه باید، خوب نمی

مشان لفظی و مفهومی نداریم. ما چندین حالت ازای هر کدابه
الواقع متفاوت روانشناختی را فقط با یک اسم مطرح فی
نویسیم گویا و حاکی از کنیم. اگر بخواهیم آنچه را که میمی

آنچه در درون خودمان هست، باشد باید درون را خوب تجربه 
 د، بیش از چنهای ذهنمانکرده باشیم و الفاظ زبانی و مفهوم

تا لفظ و مفهومی که داریم، باشید. معنای این سخن این 
های مختلف را تجربه نکینم و در آن است که اگر محیط



|| گفتگو با مصطفی ملکیان یحق زبان مادر یِ اخالق افتیره  

 
٤٧ 

 

ها نزیسته باشیم، الفاظ و مفاهیم متناسب برای محیط
 توصیف آن محیط را در زبان و قلم خود نداریم.

 ترفشفا تصویری ارائه در مادری زبان به نوشتن یعنی -
 دارد؟ اساسی قشن ماندرون از

بله در باب نوشتن هم همینطور است. شکی نیست نوشتن 
نوعی درمان است اما اگر این درمان بخواهد خوب باشد باید 

نویسم دقیقا حاکی از آن چیزی باشد که در آن چیزی که می
ایم و این مستلزم این است که ما درون درون احساس کرده

ال، اگر کسی بخواهد خودمان را خوب زیسته باشیم. برای مث
یک زندگی فقیرانه را توصیف کند فقط زمانی لفظ و مفهوم 
کافی دارد که خودش آن زندگی فقیرانه را زیسته باشد و گرنه 

خواهد درباره یک خانواده شود که میمثل بچه ثروتمندی می
طور که آن کودک ثروتمند درباره فقیر انشا بنویسد. همان

شان ای بودند فقیر، رانندهخانواده: «خانواده فقیر نوشته بود
هم فقیر بود، آشپزشان هم فقیر بود، باغبانشان هم فقیر 

شان هم فقیر بود، وکیل مدافع بود، پزشک خصوصی
. »شان فقیر بودندشان هم فقیر بود خالصه همهخصوصی

نست توااین کودک ثروتمند چون فقر را تجربه نکرده بود، نمی
های زندگی شما به ازای هر محیط از محیطفقر را تحلیل کند. 

کردن آن محیط به من که از من دریغ کنید و اجازه تجربه
های تجربه شده را با زبان مادری ندهید و یا اجازه ندهید محیط

خودم توصیف و تحریر کنم، بخشی از زبان مادری مرا ناقص 
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بان زدهم دیگران در خانه به اید. اگر کسی بگوید اجازه میکرده
ها فقط برای تجارب قابل این مادری حرف بزنند زبان مادری

ها که ای خواهد بود. این آدمحصول در خانه، زبان گویا و زنده
کنیم، ها را از کاربرد و نوشتن زبان مادری محروم میما آن

خواهند مسائل بیرون از خانه را توصیف کنند، از وقتی می
د د. بنابراین انسان باید بتوانشونلحاظ لفظ و مفهوم فقیر می

های علمی و ها از محیطزبان مادری خود را در همه محیط
های دیگر زندگی اعمال کند تا این زبان آموزشی گرفته تا محیط

ها ورزیدگی وتناسب الزم را پیدا کند. از برای همه این محیط
شود که بگوییم ما صورت جدی رد میاین لحاظ این سخن به

ایم زبان مادری را در یک جا مثال خانه استفاده جازه دادهبه او ا
 کند و در جای دیگر مثال مدرسه استفاده نکند.

 دیگری، عصر هر از بیش نوشتن و خواندن ما عصر در -
 .است زیستن ضرورت شما قول به و زیست شرط یک
 یزندگ مادری زبان به سالگی هفت تا که را انسانی ما

 زیستن ضرورت دوران وارد قتیو زد،می حرف و کردمی
 هب کنیممی مجبور ببینید آموزش خواهدمی و شودمی

 تهنک این به شما خواهممی ببیند. آموزش دیگری زبان
 واجهم زبانی غربت این با وقتی انسانی چنین بپردازید

 کند؟می تجربه را هاییرنج چه شودمی
گویم باید ب من اگر این محنت را بخواهم با یک تعبیر بیان کنم

 شان بخصوصهایی که از استعمال و کاربرد زبان مادریانسان
گنگ «شوند همه به در نوشتن و آموزش دیدن محروم می
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ها به دو لحاظ از شوند اما وضع آنتبدیل می» خواب دیده
گنگ خواب دیده بدتر است گنگ خواب دیده خوابی دیده 

گران بیان کند است و خیلی دوست دارد این خواب را برای دی
نگ برد. اما این گتواند بیان کند و رنج میولی گنگ است و نمی

اش محروم شده، خواب دیده ما یعنی کسی که از زبان مادری
دو تا مشکل دارد که خود آن گنگ خواب دیده نداشت. یک 

ای که از زبان مادری مشکل این است که آن گنگ خواب دیده
بیند و حاال ع رنگارنگ میمحروم نیست، الاقل خواب متنو

تواند برای دیگران بیان کند ولی وقتی که انسانی از زبان نمی
اش محروم است، تجاربش تنوع و رنگارنگی خود را از مادری

دست داده است و تجربه اش از جهان، آنقدر نگارنگ نیست. 
بنابراین گنگ خواب دیده زبان مادری حتی خوابش هم رنگ 

آن گنگ خواب دیده برخوردار از زبان مادری، ندارد. دوم اینکه 
تواند داند چه در خواب دیده است ولی نمیالاقل خودش می

برای دیگران بیان کند. وقتی انسان از زبان مادری خودش 
شود خیلی از تجارب زندگی را هم تجربه نکرده محروم می

است که حاال بتواند بیان کند یا نتواند. من بهترین تعبیر را 
دانم. ما دیده میرای محرومان از زبان مادری، گنگ خوابب

گ کنیم تبدیل به گنکسانی را که زبان مادری را از آنها دریغ می
من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر «کنیم. دیده میخواب

 »من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش  /
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 گفتگو با ناصر فکوهی

ایی بزرگ برای مفاهیم هر زبان گنجینه
 است

 
دانشگاه تهران، چند سالی است شناسی جامعهناصر فکوهی استاد 

گوید و به که درباره ضرورت آموزش زبان مادری در ایران سخن می
پردازد. آنچه در پی خواهد آمد یکی از دفاع از این حق می

گفتگوهایی است که فکوهی درباره مساله زبان مادری انجام داده 
وبسایت مرکز در  ۱۳۹۲مهر  ۲۰است. این گفتگو اولین بار در تاریخ 

 منتشر شد.  المعارف بزرگ اسالمیدایره
 

 ١٥ه با بحث زبان های محلی و قومی اصل ما در رابط -
قانون اساسی را داریم که محل مناقشه بسیاری قرار 
گرفته است. مهم ترین نقدی که به این اصل قانون 
اساسی است نبود وضوح کافی و ابهام داشتن آن 
است به گونه ای که هر کس آنچه را که خود دوست 

https://www.cgie.org.ir/fa/news/5866
https://www.cgie.org.ir/fa/news/5866
https://www.cgie.org.ir/fa/news/5866
https://www.cgie.org.ir/fa/news/5866
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قضیه دارد از آن برداشت می کند. آیا شما به این 
 معتقد هستید؟

تواند اصل پانزدهم قانون اساسی کامال روشن است و نمی
محل مناقشه باشد، شاید الزم باشد ابتدا اصل را 

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی «بخوانیم:
است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این 

محلی و قومی در  زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای
ی گروهی و تدریس ادبیات آنها در هامطبوعات و رسانه

 » .مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است
مشخص نیست این ادعا که اصل پانزده، روشن نیست از کجا 
می آید و چه مبنایی دارد. آنچه در متن می خوانیم صریح و 

رسمی واضح  است: زبان و خط فارسی زبان و خط مشترک و 
است، اما وجود و حق استفاده از زبان های محلی و قومی به 

تر،  حق تدریس آنها رسمیت شناخته شده است و از همه مهم
در مدارس. اما این اصل تاکنون هرگز اجرا نشده است. اما به 
چه دلیل؟ به نظر من دالیل متفاوت بوده:  در ابتدای انقالب  

هایی که در  هر ه دلیل تنشای  تقریبا  ده ساله بو در دوره
انقالبی  طبیعی است و به دلیل درگیر شدن ایران با  یک جنگ 

توانست شاید تحمیلی و این واقعیت که اجرای این طرح می
به اختالفات قومی  پیرامونی و مرزی، در شرایطی بحرانی دامن 
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بزند و از این رو باید  برای اجرایش در انتظار آرامش اوضاع و 
بودیم.  سوای اینکه شور از موقعیت بحرانی جنگ میخروج ک

این استدالل تا چه اندازه حتی در آن موقع قابل دفاع بود یا 
نه اما به نظر من از نوعی مشروعیت برخوردار بود، زیرا  وقتی 
تمامیت یک دولت ملی  زیر تهدید است،  اولویت مطلق حفظ 

مون و خطا کرد. این تمامیت است و  نمی توان در این باره  آز 
و  ٦٠از این رو موضوع قومیت ها و اجرای این اصل در دهه 

حتی پس از آن در سال های  نخست پس از پایان جنگ 
جزوموضوع های تابویی بود به صورتی که هیچ  کار و تحقیقی 
حتی در سطح دانشگاه ها، جزدر حوزه سیاسی و امنیتی در آن 

تا امروز این  ١٣٧٠هه باره انجام نمی شد. اما از  اواسط د
موضوع از  چنین وضعیتی خارج شده است و  جنبه و بعد 
فرهنگی مسئله قومیت های ایرانی  نسبت به جنبه امنیتی و 
سیاسی آن برتری یافته است. چنانکه هم اکنون در تمام 
دانشگاه های ما سال ها است در همه موضوع های قومی 

ها و قومیت های زبان  تحقیق و کار می شود. افزون بر این در
هایی با زبان های محلی و قومی نشریات و رسانه غیر استان

شود، بی آنکه مشکلی های رسمی به این زبان ها منتشر می
 .ایجاد شود

اما چرا  دائم از ابهام یا مناقشه بر سر این  اصل  سخن گفته 
می شود: به نظر من به این دلیل که گروهی مایلند  همزیستی 
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و فرهنگی در پهنه متکثر و غنی ایرانی را که  اصلی  قومی
هزاران ساله است را  به سود دیدگاه های امنیتی، شووینیستی 
و قوم پرستانه و کوته بینی های علمی و فرهنگی خود بکشانند 
و یک امتیاز بزرگ را دائما به مثابه یک خطر بزرگ جلوه دهند. 

ها گویش و هزاران زبان، صد ٥٠برخورداری ایران از بیش از 
سنت محلی و قومی به نظر من به عنوان یک فرهنگ شناس، 
یکی از بزرگترین شانس های این کشور است و باید به آن 
افتخار کرد. ما  با برخورداری از این تکثر اگر توانایی و هوشیاری 
حفظ آن را داشته باشیم، می توانیم تا صدها سال موضوع 

جتماعی و فرهنگی داشته باشیم و  هایی بکر برای مطالعات  ا
نه تنها خود از این مطالعات در زندگی خویش بهره مند شویم، 
بلکه جهان را از آنها بهره مند کنیم. و وقتی می گویم مطالعه 
منظورم صرفا شناخت نیست، بلکه به کاربرد و باال بردن سطح 
طندگی مردمان کشورمان نیز از خالل این مطالعات  و 

 .باور دارم نتایجشان
همین که این گفتگو در چارچوب یک دائره المعارف  انجام می 
گیرد جایگاه روشنی به بحث من می دهد، در  چند پهنه در 
جهان می توانید چنین تنوعی برای کار دائره المعارفی و 
فرهنگی پیدا کنیم. در گوشه گوشه خاک ما،  هزاران هزار 

ش  دائره المعارفی و موضوع برای شناخت و  باال بردن دان
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علمی وجود دارد و از این لحاظ  ایران از جمله پهنه های نادر 
جهان است و این باعث افتخار و گنجینه ای بی پایان است. 
بنابراین، به نظر من اصل پانزده کامال روشن است و باید  هر 
چه سریعتر ابتدا به صورت  آزمایشی و سپس به شکل گسترده  

  .یدبه اجرا در بیا
 

یکی دیگر از ایراداتی که به بحث تدریس زبان های  -
های محلی قومی و محلی وارد است این است که زبان

غنا و ویژگی های یک زبان کامل را برای تدریس ندارند. 
یعنی برای تدریس مثال زبان ترکی نمی توان سیالبل 

 .درسی تعریف کرد
هم  منمتاسفانه چنین سخنان سخیف و بی ارزشی به گوش 

خورده است و بسیار متاسفم که در کشوری با جمعیتی که 
زبان مادری نیمی از آنها فارسی نیست، اما همه آنها با تالش 

ای از های نسل اندر نسل خود زبان فارسی را به چنین درجه
اند، کسانی که هیچ اعتبار علمی و قدرت و اعتبار رسانده

 صرفا از وجود گرایش اجتماعی برای بیان چنین مسائلی ندارند
های شووینیستی و بالهت های مرتبط با آنها که در جهان 

توانند چنین مدرن امروز دیگر هیچ جایگاهی ندارند، می
سخنانی را بر زبان بیاورند و اغلب روشنفکران و دانشمندان و 
زبان شناسان ما نیز خاموش بمانند. زبان ترکی آذری (سوای 
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یران) در گویش های گوناگونش  نه سایر شاخه های ترکی در ا
تنها زبان بیش از  بیست میلیون از مردم کشور ما است، بلکه 
به خانواده زبان های ترکی تعلق دارد، با جمعیتی که آن را بین 

های آلتایی نیز زنند و با زبانمیلیون نفر تخمین می ٢٥٠تا  ١٧٠
یایی ترین خانواده های زبانی اوراسپیوسته است که از مهم

هستند. اما اگر تنها ترکی آذری را که عمدتا در ایران و 
آذربایجان پیشین شوروی وجود دارد، در نظر بگیریم. در کشور 
ما و در آذربایجان هزاران کتاب و نشریه و رسانه به خط فارسی 
(عربی) و خط سیریلیک و خط ترکی استانبولی در حال حاضر 

اید تنها شاید بتوان در وجود دارد. چنین سخنان سخیفی را ش
برخی از موقعیت بی در و پیکر و تعریف نشده در ایران یافت 
که  افراد چنان در گیر خیاالت خود هستند که فراموش می

به اورهان پاموک  ٢٠٠٦کنند برنده جایزه ادبیات نوبل در سال 
و به زبان ترکی استانبولی داده شده است. ظاهرا کسانی که 

اند که ترکیه به زبان می آورند فراموش کردهچنین سخنانی را 
المللی و حضوری امروز جایگاهی بسیار باال در روابط علمی بین

پر رنگ در نهادهای علمی جهان دارد و جمهوری آذربایجان نیز 
برغم سلطه هفتاد ساله و ویرانگر کمونیسم در آن به سرعت 

زحمت در حال رشد است. افزون بر این دوستان حتی به خود 
های تبریز یا  برخی از دهند که  سری به کتابفروشینمی



 ۱۳۹۹ ید||  دوم شمارهشیپ| | گاهنامه اقلیت و حاشیه 

٥٦ 
 

های تهران بزنند تا ببینند هزاران کتاب  به آذری در کتابفروشی
همه حوزه ها منتشر می شود. شکی نیست که بسیاری از این 

ها کیفیت باالیی از لحاظ محتوا و زبان ندارند، اما فکر کتاب
ه ه نظر کسی را پیدا کنید ککنم به جز یک شووینیست کوتنمی

اندکی ادبیات و  کتاب های منتشر شده به زبان فارسی را 
ها در این بشناسد و  اذعان نکند که چه میزان باالیی از  کتاب

زبان  نیز که کنترل بسیار باالیی نیز بر آن وجود دارد، از هر 
شود که ما احکام ارزش هستند. اما آیا این دلیلی میلحاظ بی

 هایی ابلهانه درباره زبان فارسی صادر کنیم؟زارهو گ
شناسی و فرهنگ دارند میکسانی که آشنایی مختصری با زبان

هایی با گویشوران اندک، گنجینهدانند که هر زبان ولو زبان
روند و به دالیل فرهنگی هایی بزرگ برای مفاهیم به شمار می

ر خود حمل مینهایتی را دبیولوژیک قابلیت رشد تقریبا بی –
اند این اغلب و بیشتر به شرایط محیطی کنند و اگر رشد نکرده

 .و اجتماعی بر می گردد تا به  ذات زبان
پیشنهاد من به کسانی که به دور از  تخصصشان (به فرض 

ارزش  اما آنکه اصوال تخصصی داشته باشند) چنین سخنان بی
 این گونه کنند، آن است که تالش کنندخطرناکی را مطرح می

اظهارات را در محافل علمی جهان منتشر کنند تا مشاهده کنند 
به چه حد مورد مضحکه قرار خواهند گرفت. اصوال چنین 
اظهاراتی در کشورهای اروپایی قابل تعقیب است زیرا  نوعی 
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برانگیختن نفرت نژادی  تلفی می شود. من به عنوان یک 
انش زبانی قومی  فارس تبار که هرگز شانس برخورداری از د

ایرانی دیگر را نداشته است، واقعا متاسفم در کشورهای 
های پیشرفته علمی نظیر فرانسه، گاه زبانی را با صرف هزینه

سنگین تنها براساس چند گویشور در طول تاریخ زبان شناسی 
شناسان این است اند و امروز تمام تالش زبانبازسازی کرده

های با گویشوران الزم را بیابند تا زبانهای که بتوانند سرمایه
اندک چند هزار نفری را نجات داده و بازسازی و ادبیات و رسانه 
هایی به آن زبان ها را زنده کنند و در کشوری همچون کشور 
ما که میلیون ها گویشور به زبان های آذری و کردی و عرب و 
 ... داریم می توان شاهد چنین اظهارات غیر مسئوالنه،
خطرناک، نژاد پرستانه و ابلهانه ای بود. در فرانسه امروز زبان 
هایی که انقالب فرانسه در اواخر قرن نوزدهم براساس مدل 
خشونت آمیز دولت ملی از میان بردند، اجازه یافته اند نه تنها 
ادبیات و روزنامه و کتاب داشته باشند،بلکه از رسانه هایی 

ی سریال های آمریکایی را می چون تلویزیون برخوردارند و حت
توان امروز در غرب فرانسه به زبان های محلی تماشا کنیم. 
همه زبان شناسان بزرگ بر اهمیت حفظ و پتانسیل باالیی که 
همه زبان ها برای رشد دارند و نیاز انسانیت به جلوگیری هر 
چه سریع تر از  نابودی زبان ها سخن می گویند و در ایران ما 
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ینیم و چنین سخنان بی ربط و بی ارزش و در عین باید بنش
حال خطرناکی را گوش بدهیم که کاری نمی کنند جز 
برانگیختن و تشویق پان ترکیست ها، پان عرب ها و پان کردها 
به ایجاد ادبیات و استدالل هایی به همین اندازه سخیف و بی 

شووینیسم «ارزش و خطرناک و حمله به چیز موهومی به نام 
ما با شووینیسم فارس روبرو نیستیم بلکه با بی ». فارس قوم

مسئولیتی و بی سوادی و سطحی نگری و محیطی آشوب زده 
روبرو هستیم که هر کس به خود اجازه می دهد راجع به همه 
چیز اظهار نظر کند و زبان و فرهنگ میلیون ها ایرانی را به 

ی رسمی مسخره بگیرد و توهین کند و  ارگان ها و رسانه ها
کشور نیز بدون هیچ نوع مشکلی آنها را منتشر کرده و 

های ابلهانه روشنفکران ما نیز خم به ابرو نیاورده و نژادپرستی
ها سال است دیگر در هیچ کشور شان را که دهگرایانهو ملی

ترین متفکران نیز سخنی از آنها به افتادهمدرنی حتی عقب
ها  نترنت و رسانه ها و روزنامهآورند، با افتخار در ایمیان نمی
 .تکرار کنند

های ایرانی نمی شود. نگاه کنید به لحن این فقط شامل ترک
ها و بسیاری از مثال روشنفکران ما درباره عرب ها، روزنامه

بدون آنکه توجه کنند ما  حدود دو میلیون عرب ایرانی داریم. 
نها رستانه آو اگر حتی با استدالل های  سطحی نگرانه و نژاد پ

نیز  جلو برویم پیشینه حضور  سامی ها در پهنه ایران از  آنجه 
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ها می نامند  قدیمی تر است. اما  اصوال  در » آریایی«آنها 
قرن بیست و یکم طرح چنین موضوع هایی که  میلیون ها 
نفر را در قرن بیستم به کشتن دادند،  تاسف بار است نشان 

از شاخه های فکر ی و به  می دهد که متاسفانه در برخی
دالیلی اغلب  واکنشی ما تا به چه حد سقوط کرده ایم. ایرانیان 
امروز متاسفانه از یک سو گرایش های به شدت  ملی گرایانه 
و افراطی نشان می دهند و از سوی دیگر با رفتارهای  نامناسب 
خود در حال تخریب  میراث فرهنگی شان هستند. در عین 

آنها نیز اصوال توجه ندارند یکی از سنت هایی  حال بسیاری از
که برای ما از فرهنگ گذشته به جای مانده است همین قابلیت 

باالی  مردممان در مدیریت کردن تفاوت  های زبانی، دینی،  
آداب و عیره است که بنایش نه بر حذف و  تحقیر دیگری بلکه 

 .در پذیرش  و همکاری و همگامی بنا شده است
تادن از جهان و بی خبری و بی سوادی و پایین بودن جدا اف

فرهنگ عمومی هم البته به این گرایش ها  بسیار دامن میزنند 
باز برای مثال باید به شووینیست ها یادآوری کنم که در قرن 
بیستم زبان عربی که افزون بر آنکه زبان اصلی دین اسالم 

نابراین ما است،  یکی از زبان های موجود در ایران است و ب
برنده جایزه  ١٩٨٨باید به آن اهمیت زیادی بدهیم، در سال 

نوبل ادبیات شد (نجیب محفوظ). اما در این حال  هر روز در 
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 »اعراب«رسانه های ما از رسمی و عیر رسمی شاهد توهین به 
هستیم و برای بسیاری از افراد حتی به اصطالح تحصیلکرده 

و فرهنگ های حاضر در ایران، ما نیز تحقیر سایر فرهنگ ها ول
از عرب و افغان و  ... کامال عادی است و بالهت خود را با 
آلوده کردن نام بزرگان تاریخی ایران ، یعنی شاعرانی همچون 

کنند و خوراکی آماده برای تبلیعات فردوسی، تکمیل می
 .دهندها به آنها می»پان«
 

ضیه قمسئله دیگر، بحث نگاه امنیتی است که به این  -
وجود دارد. به نظر شما آیا واقعا می توان تدریس زبان
های محلی و قمی را تهدیدی برای امنیت ملت و کشور 

 ایران دانست؟
ابدا  و درست برعکس. اجازه بدهید موضوع را کمی باز کنم، 
مسئله امنیتی اگر از طرف نیروهای امنیتی، ارتش، سپاه و 
سایر ارگان هایی که وظیفه و رسالتشان حفظ کشور از  تهدید 
های خارجی و همچنین تنش های قومی است، مطرح شود، 

قومی به نظر من منطقی است. نه به این معنا که من  خطر 
را در ایران به رسمیت بشمارم، اما معتقدم که تاریخ صد سال 
گذشته ایران نشان داده است که قدرت های بزرگ بارها و 
بارها، از  تکثر قومی ایران برای تفرقه افکنی و تضعیف دولت 
های مرکزی استفاده کرده اند، کاری که به صورتی بسیار 
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های بزرگی از خاور میانه  گسترده تر و ویرانگرتر امروز در  پهنه
(افغانستان، عراق، سوریه، یمن، لیبی و ...) نیز دارند انجام 
می دهند و پیش از آن  باز هم به صورتی گسترده و با  قربانیان 
بی شمار انسانی در قاره افریقای سیاه به ویژه در مناطق 
مرکزی(کنگو ، رواندا و...) و باز پیش از آن در آسیای جنوب 

(ویتنام، کامبوج،  فیلیپین و...) انجام داده اند.  بنابراین شرقی 
اینکه  تکثر قومی و زبانی ممکن است مورد سوء استفاده 
دشمنانی قرار بگیرد که خواسته باشند انسجام ملی را از میان 
برده و کشور را ویران کنند،  کامال قابل تصور است، اما دقیقا 

گسترده زبان ها و   به همین دلیل است که من از آزادی
فرهنگ های قومی در چارچوب قوانین کشور با محوریت یک 
زبان میانجی،  فارسی، به مثابه  زبان  پیوند دهنده و سپس،  
زبان های محلی دفاع می کنم.  به نظر من ایران باید همچون 
تاریخ چند هزار ساله خود ، الگوی  تکثر قومی ، زبانی و 

قعیت را با موقعیت دولت ملی سازش فرهنگی باشد و  این  مو
دهد و بنابراین الگوی جدیدی برای دولت سازی و ملت سازی 
مدرن ایجاد کند و نه اینکه به دنبال الگوهای ژاکوبنی فرانسوی 
و غیر قابل اجرا  و یا برعکس الگو های فدرال اروپایی نظیر 

 .تندهسآلمان و اسپانیا برود که آنها نیز در ایران غیر قابل اجرا 
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بنابراین خالصه بگویم به نظر من کسانی که امروز امنیت ملی 
کنند در دو جبهه در برابر یکدیگر قرار گرفته اند:   را تهدید می

از یک سو  کسانی که به اسم دفاع از ملت و زبان فارسی،  
های محلی و قومی و فرهنگ های ایرانی دیگر نظیر آذری، زبان

کنند و  و ... را تحقیر و تکذیب می کردی، لری، بلوچی، عربی
برنامه شان  از میان بردن این فرهنگ ها از طریق یکسان 
سازی و اسیمیلیشن فرهنگی است ، و سوی دیگر درست 

اند و از گرد آمده» پان«برعکس ، همه کسانی که تحت عنوان 
گویند، در های ایرانی، از ایران سخن میجدایی اقوام و فرهنگ

ها  فرهنگران جز  گردهم آمدن این اقوام و زبانحالی که ای
ها نیست. گروه نخست اغلب روشنفکرانی هستند که  تالش 

کنند  خود را به عنوان داوطلب آزاد  کمک به  کارشناسان می
امنیتی معرفی کنند و حتی برآوردهای  نیروهای امنیتی را که 

ر ت دامروز  به درستی معتقدند دیگر نباید از موضوع قومی
ایران یک دغدغه  و تابو امنیتی ساخت و باید آزادی را  به 
باالترین حد ممکن از رساند و وقت آن فرا رسیده که اصل 
پانزده اجرا شود، زیر سئوال برده و مایل هستند به هر قیمتی 
بدون آنکه لزوما از آنها خواسته شده باشد، به عنوان کارشناس 

زاری و ارائه نظریه امنیتی به مجانی اعالم آمادگی برای خدمتگ
بخش های افراطی در این تفکر امنیتی بکنند؛ و گروه  دوم 
اغلب روشنفکران بدون پایه ای در میان مردم و گروه های 
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فرهنگی اقوام  ایران؛ مردمی که خود را به درستی متعلق به 
فرهنگی  قدیمی و ریشه دار می دانند که لزوما بر اساس دولت 

شود و بنابراین اصوال  صد سال اخیر تعریف نمی ملی و در یک
ریشه و دانند. این روشنفکران  بیایران را چیزی جز خود نمی

گیرند، اغلب بی پایه که مدل تاریخی خودرا از خزب توده می
از مدل های استالینی پیش از جنگ جهانی دوم،  برای نظریه 

ن ندارند که ای جز آسازی های خود استفاده می کنند، و  چاره
خیالی  برای خود بتراشند تا » شووینیست فارس«دشمنان 

بتوانند خود را توجیه کنند. این دو گروه افراطی امروز بزرگترین 
خطر برای امنیت  ایران به حساب می آیند و طبیعتا بسیار از 
موضع گیری های یکدیگر راضی هستند زیرا موضع گیری هر 

ر را  توجیه کرده و مشروعیت های گروه دیگگروه موضع گیری
 بخشد.می
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از اعالمیه جهانی حقوق زبانی حداقل دو ترجمه به زبان  توضیح:
و  انجام شده على دده بيگلوفارسی موجود است. یک ترجمه توسط 

منتشر شده است. ترجمه دیگر چندی بعد توسط  ۲۰۰۵در سال 
فرهنگ  یرساناطالع گاهیپای انجام شده و ابتدا در  خسرو باقر

 منتشر شد.  توسعه
بشر کمیسیون حقوق ها (ترجمه اول) توسطیکی از این ترجمه

است  ايران یاسالم یجمهور قضائيه قوه که وابسته به اسالمی
ر اینجا دود. شرسمی محسوب میمنتشر شده و بنابراین ترجمه نیمه

به عنوان یکی از اسناد مرتبط با حق زبان مادری همان ترجمه، 
 . شودمیمنتشر 

 
 اعالميه جهانی حقوق زبانی

  

 مقدمات
امضاء كنندگان "بيانيه  ،یموسسات و تشكيالت غيردولت

 ١٩٩٦ژوئن  ٩تا  ٦گردهم آمده از  ،" حاضریحقوق زبان یجهان
 در بارسلونا؛

http://www.ihrc.ir/Education.aspx?ID=50&Group=Refrences&Title=%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.ihrc.ir/Education.aspx?ID=50&Group=Refrences&Title=%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.ihrc.ir/Education.aspx?ID=50&Group=Refrences&Title=%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.ihrc.ir/Education.aspx?ID=50&Group=Refrences&Title=%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
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كه  ، ١٩٤٨حقوق بشر" مورخ  ی"اعالميه جهانبا در نظر گرفتن 
 ،بشر یاحقوق پايه یدر مقدمه اش اعتقاد خود را به "برابر

و حقوق برابر مرد و زن" بيان  یكرامت و ارزش افراد انسان
 ،كند "همه افرادینمايد؛ و نيز در ماده دوم خود كه اعالم میم

 یهاباور  ،دين ،زبان ،جنسيت ،رنگ ،بدون در نظر گرفتن "نژاد
 ،مالكيت ،یو يا اجتماع یمنشاء مل ،و يا ديگر باورها یسياس

ها یهمه حقوق و آزاد یدارا ،محل تولد و يا خصوصيات ديگر"
 باشند"؛یم

" یدنو م یحقوق سياس یبا در نظر گرفتن "عهدنامه بين الملل
حقوق  یو "عهدنامه بين الملل ،) ٢٧(ماده  ١٩٦٦دسامبر  ١٦

كه در مقدمه  ،" به همان تاريخیو اقتصاد یاجتماع ،یفرهنگ
توانند آزاد شمرده ینمايند آحاد نوع بشر نمیخود بيان م یها

فراهم گردد كه آنها را قادر به اعمال  یشوند مگر آنكه شرايط
و حقوق  یو سياس یحقوق مدن یاز هر دو یو بهره بردار

  خود نمايد؛ یو اقتصاد یو اجتماع یفرهنگ
مجمع ١٩٩٢دسامبر  ١٨ ،"٤٧-١٣٥نظر گرفتن "قطعنامه با در 
سازمان ملل متحد كه "بيانيه در حقوق افراد متعلق  یعموم

 د؛" را تصويب نمویو زبان یدين ،یائتنيك ،یمل یبه اقليتها
) ی(كنوانسيونها یبا در نظر گرفتن اعالميه ها و توافقنامه ها

و  حفظ حقوق بشر یبرا یمجمع اروپا مانند "كنوانسيون اروپائ
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)؛ ١٤(ماده  ١٩٥٠نوامبر  ٤به تاريخ  ،"یاساس یآزاديها
ژوئن  ٢٩وزيران مجمع اروپا" به تاريخ  ی"كنوانسيون شورا

منطقه  یزبانها یبرا یكه "مقاوله نامه (چارتر) اروپائ ، ١٩٩٢
" یمل ی" را تصويب نمود؛ "اعالميه در باره اقليتهایو يا اقليت یا

اكتبر  ٩نشست سران مجمع اروپا در تاريخ تهيه شده توسط 
 یمحافظت از اقليتها ی؛ و "كنوانسيون چهارچوب برا ١٩٩٣

  ؛ ١٩٩٤" نوامبر یمل
ياگو د قلم در سانت یبا در نظر گرفتن "بيانيه انجمن بين الملل

و  یكميته حقوق زبان ١٩٩٣دسامبر  ١٥كومپوستال" و "بيانيه 
 یبرا یدر رابطه با پيشنهاد ،قلم یانجمن جهان یترجمه ا

 "؛یدر موضوع حقوق زبان یجهان یكنفرانس یبرگزار
 ٩ "اعالميه ،با در نظر گرفتن اين امر كه در شهر رسيف برزيل

عه توس یبرا یدوازدهمين سمينار انجمن بين الملل ١٩٨٧اكتبر 
به سازمان ملل متحد توصيه  ،تفاهم و ارتباط بين فرهنگها"

 یاعالميه جهان یتصويب و اجرا یالزم را برا ینمود كه گامها
 بردارد؛ یحقوق زبان

 
كار" مورخه  یسازمان جهان ١٦٩با در نظر گرفتن "كنوانسيون 

 یدر كشورها یو طائفه ا یدر باره مردمان بوم ١٩٨٩ژوئن  ٢٦
 مستقل؛
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 ،بارسلونا  ،خلقها" یحقوق جمع یبا توجه به "اعالميه جهان
 یدر درون چهارچوبها ،كه اعالم نمود همه خلقها  ، ١٩٩٠ یم

زبان و قواعد  ،متفاوت از حق افاده و توسعه فرهنگ یسياس
خويش و در نهايت از حق پذيرش و دارا بودن  یسازمانياب

خود  یو سياس یتحصيل ،یارتباطات ،یحكومت ینهادها
 باشند؛یبرخوردار م

 یپذيرفته شده در همايش عموم یبا در نظر گرفتن "بيانيه نهائ
معلمان زبان مدرن" در شهر پچ (مجارستان)  یفدراسيون جهان

حقوق  یكه به شناخته شدن رسم ، ١٩٩١آگوست  ١٦به تاريخ 
 توصيه نموده بود؛ یانسان یبه عنوان حقوق پايه ا یزبان

 یتماعو اج یاقتصاد یبا در نظر گرفتن "گزارش كميسيون شورا
" در ارتباط با طرح "اعالميه  ١٩٩٤آوريل  ٢٠ ،دسازمان ملل متح
در پرتو حقوق  ی" كه به حقوق فردیبوم یدر حقوق خلقها

 كند؛ینظر م یجمع
با در نظر گرفتن طرح "بيانيه كميسيون حقوق بشر بين 

به  ١٢٧٨مصوب نشست  ،" یدر باره مردمان بوم یآمريكائ
 ؛١٩٩٥سپتامبر  ١٨تاريخ 

تعلق م ،یدر خطر نابود یاكثريت زبانها با در نظر گرفتن اينكه
خود  یباشند كه از حق حاكميت ملیم یمردمان یبه گروهها

ها كه از توسعه اين زبان یبرخوردار نيستند و اينكه عوامل اصل
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 آنها یديگر به جا یزبان یممانعت كرده و به روند جايگزين
 ا وخودگردان آنه یعبارتند از نبود حكومتها ،بخشندیشتاب م

و زبان خود  یو ادار یسياس یكه ساختارها ،سياست دولتها
 نمايند؛یبر آنها را تحميل م

شغال ا ،مستعمره نمودن ،یبا در نظر گرفتن اينكه حمله نظام
و  یاقتصاد ،یبه انقياد در آوردن اجتماع یو ديگر نمونه ها

 یخارج یاغلب اوقات شامل تحميل مستقيم زبان ،یسياس
تصورات موجود در باره ارزش و منزلت زبانها  ،بوده و يا حداقل

 یزبان یرا خدشه دار  نموده و موجب ايجاد آنچنان رفتارها
متكلمين به آنها را از  یزبان یگردند كه وفاداریم یسلسله ا

 برند؛یبين م
ميت كه حاك یاز خلقهائ یبرخ یو با در نظر گرفتن اينكه زبانها

متعاقبا و در نتيجه  ،بدست آورده اند یخود را بتازگ یمل
را  یتو يا امپرياليس یاستعمار یقدرتها یكه زبان قبل یسياست

 غلطند؛یدر م یزبان یدر روند جانشين ،شماردیمقدم م
 یایبايست بر اساس تلقیشدن م یبا در نظر گرفتن اينكه جهان

 یغالب آمده كه بر روندها ،یو فرهنگ یاز تنوع زبان
بنياد گذارده  ،زبانها و فرهنگها یو تجريد حذف یيكسانساز

 شود؛
 یبا در نظر گرفتن اين نكته كه به منظور تامين نمودن همزيست

 یعموم یبايست اصولیم ،یزبان یصلح آميز بين جمعيتها
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يافت شوند كه تشويق و ارتقاء موقعيت و احترام به همه زبانها 
را  یو خصوص یعموم یآنها در محيطها یو كاربرد اجتماع
   تضمين نمايند ؛

 یانغيرزب یبا در نظر گرفتن اينكه عوامل گوناگون با ماهيتها
 ،یجمعيت شناس ،یسرزمين ،یسياس ،یتاريخ ی(عاملها
و عوامل ديگر  یزبان-یو اجتماع یفرهنگ-یاجتماع ،یاقتصاد

 كنند كه منجریرا ايجاد م ی) مسائلیجمع یمربوط به رفتارها
مار بيش یبه حاشيه رانده شدن و يا انحطاط زبانها ،یبه نابود

هر  یابر  یمناسب یاينكه بتوان راه حل ها یو نيز برا ،گردندیم
ه هم یبايست به طوریم یحقوق زبان ،اعمال نمود یمورد خاص

 گردند؛ یجانبه بررس
 به منظور ،"یحقوق زبان یبا اعتقاد به اينكه "اعالميه جهان

در پرتو تضمين احترام و توسعه  یزبان یتصحيح عدم توازنها
 یصلح و برابر یبرا یاصول یو پايه گذار ،كامل همه زبانها

ظ در حف یكليد یدر سراسر جهان به عنوان عامل یعادالنه زبان
 باشد؛یمورد نياز م ،موزون یروابط اجتماع

 دارد كهیبدينوسيله اعالم م
 

 آغاز
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 ،در زير آمده اند كه یدر پرتو مالحظات ،موقعيت هر زبان 
از عوامل با  یمحصول تقارب و اندركنش دامنه وسيع

 ،یايدئولوژيك و تاريخ ،یو قانون یسياس یماهيتها
 ،یو اجتماع یاقتصاد ،یسرزمين-و قلمرو یجمعيتشناخت

 ینو ذه یبين زبان ،یاجتماع-یو زبان یزبانشناخت ،یفرهنگ
 .است

 :شوندیاين فاكتورها بدينگونه تعريف م ،در حال حاضر
اكثريت دولتها به كاهش تنوع و  یتمايل ديرينه يكسانساز -

 یر زبانو تكث یفرهنگ یكه بر ضد چندگانگ یتشويق رفتارهائ
 .باشندیم

 یو بدنبال آن بازار جهان یاقتصاد جهان یسير به سو -
ارتباطات و فرهنگ كه باعث مختل گرديدن  ،اطالعات
ه ك یتاثير متقابل یمناسبات مشترك و گونه ها یامحيطه

 .شودیم ،نمايندیرا تضمين م یزبان یجمعيتها یانسجام درون
 یپيشنهاد شده توسط گروهها یمدل رشد اكونوميسيست -

نشان دادن كاهش  یكه خواهان يك ،یماوراءمل یاقتصاد
وده و باعث ب یرقابت یبا پيشرفت و فرديت گرائ یدولت یكنترلها

و  یاجتماع ،یفرهنگ ،یو فزاينده زبان یجد یايجاد نابرابريها
 .گرددیم یاقتصاد

مانند  یعوامل یدر عصر حاضر از سو یزبان یجمعيتها -
و  ،نفوس محدود ،(خودگردان) خود یمل ینداشتن حكومتها
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قسما و يا كامال پراكنده  یكه به لحاظ جغرافيائ یيا جمعيت
و يا  ،استاندارديزه نشده یزبان ،شكننده یتصاداق ،شده است

در معرض  ،مسلط یدر ضديت با مدل فرهنگ یفرهنگ یمدل
 یادامه حيات و گسترش بسيار ،اين عوامل.تهديد قرار دارند

 یسازد مگر آنكه اهداف اساسیاز زبانها را عمال غيرممكن م
 :زيرين ملحوظ شوند

 یسازمانده یبرا یروش یهدف طراح ،یاز ديدگاه سياس -
 یكه به مشاركت موثر جمعيتها یبه گونه ا یتكثر و تنوع زبان

 .در اين مدل توسعه جديد اجازه دهد یزبان
هدف تامين و ايجاد محيط ارتباطات  ،یاز ديدگاه فرهنگ -

 یبانز یجمعيتها ،سازگار با مشاركت برابر همه خلقها یایجهان
  .و افراد در روند توسعه

هدف تشويق پايدار توسعه بر پايه  ،یه اقتصاداز ديدگا -
مشاركت همه و بر اساس احترام به تعادل محيط زيست 

 .جوامع و در روابط برابر بين همه زبانها و فرهنگها
اين اعالميه مبداء حركت خود را  ،بنا به همه داليل فوق الذكر

 نبايست به ايیدهد و می" و نه "دولتها" قرار میزبان ی"جمعيتها
مين قادر به تض یاعالميه در متن تقويت موسسات بين الملل

به .نگريست ینمودن توسعه برابر و پايدار همه جامعه بشر
تشويق ايجاد  ،همچنين از اهداف اين اعالميه ،همين داليل
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 ،بر احترام یمبتن یتنوع زبان یبرا یسياس یچهارچوب
 .باشدیهماهنگ و منافع متقابل م یهمزيست

 

 قدماتی: مفاهيمعنوان م
 ١ماده  
مايد: نی" را بدين گونه تعريف میاين بيانيه "جمعيت زبان -١ 

 "یدر "محيط سرزمين یكه به لحاظ تاريخ یهر جامعه انسان
 ،فارغ از به رسميت شناخته شدن و يا نشدن آن ،یمعين
گزيده و خود را به عنوان يك توده با هويت واحد دانسته  یسكن

ط و هم ارتبا یبرا یطبيع یرا به عنوان وسيله ا یو زبان مشترك
ان تعبير "زب.آن توسعه داده است یبين اعضا یفرهنگ یبند

ه كه ب ی) به زبان جمعيتیخاص يك سرزمين" (زبان نياخاك
 .ودشیگزيده باشد اطالق م یسكن یشرح فوق در همچو محيط

فارغ از به رسميت شناخته شدن و يا نشدن  ،ی" معينیسرزمين
گزيده و خود را به عنوان يك توده با هويت واحد  یسكن ،آن

 یراب یطبيع یرا به عنوان وسيله ا یدانسته و زبان مشترك
آن توسعه داده  یبين اعضا یفرهنگ یارتباط و هم بند

بان ) به زیتعبير "زبان خاص يك سرزمين" (زبان نياخاك.است
د گزيده باش یسكن یكه به شرح فوق در همچو محيط یجمعيت

 .شودیاطالق م
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 دهد كهیاين اعالميه مبداء حركت خود را بر اين اصل قرار م -٢
 یو هم جمع یهم فرد ،در عين حال و يكجا یحقوق زبان

اين اعالميه  ،یدر تعريف دامنه كامل حقوق زبان.باشندیم
در محيط  ،یتاريخ یمرجع خود را مورد يك جمعيت زبان

 ،ودشیو آنچه از اين محيط درك م.يدنمایخود قبول م یسرزمين
 ،نمايدیم یكه جمعيت در آنجا زندگ یاینه تنها گستره جغرافيائ

 یتوسعه و شكوفائ یكه برا یایو عمل یبلكه محيط اجتماع
 تنها بر اين اساس.باشدیاست م یتمام و كمال يك زبان حيات

ام  ٥ذكر شده در نقطه  یگروهها یامكان دارد كه حقوق زبان
 خويش یكه در خارج سرزمين زبان یاين اعالميه و حقوق افراد

  .تعريف نمود یو درجه بند یبرحسب پيوستگ ،زيند رایم
از  یيك یكه دارا یگروههاي ،به منظور كاربرد در اين بيانيه -٣

و ساكن  یزير باشند نيز متعلق به يك جمعيت زبان یموقعيتها
 :شوندیشمرده م در سرزمين خود

جمعيت خود توسط  یكه آنها از بدنه اصل یهنگام -الف
 .جدا شده باشند یو يا سياس یادار یمرزها

 یایدر منطقه كوچك جغرافيائ ،كه در طول تاريخ یهنگام –ب 
تثبيت شده  ،ديگر یمحصور شده توسط اعضاء جوامع زبان

 .باشند
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با اعضاء  كه در آن یایكه در منطقه جغرافياي یهنگام -ج
و  سهيم ،مشابه یبا سوابق تاريخ یديگر یزبان یجمعيتها

 .شريكند تثبيت شده باشند
كوچرو در مناطق  یاين بيانيه همچنين مردمان عشاير -٤

ييالق خودشان و همچنين مردمان تثبيت شده در -قشالق
 یزبان یپراكنده را به عنوان جمعيتها یبه لحاظ جغرافياي ینواح

 .پذيردیخود م یتاريخ یدر سرزمينها
د: هر نمايی" را بدين شكل تعريف میاين اعالميه "گروه زبان -٥

كه زبانشان در محيط  ،زبان واحد یگروه از اشخاص دارا
بقه سا یتثبيت شده اما دارا یديگر یجمعيت زبان یسرزمين

با اشخاص جمعيت مهمانپذير نبوده  یبرابر یتاريخ
 ،پناهندگان ،مهاجرين یهائاين چنين گروه ینمونه ها.نباشد

 .باشندیدياسپورا م یاشخاص ديپورت شده و اعضا
 
 ٢ماده  
 یانزب یدارد كه هرگاه گروهها و جمعيتهایاين بيانيه اعالم م -١

حقوق مندرجه در  ،مشترك باشند یگوناگون در سرزمين واحد
 یبايست بر اساس احترام متقابل و به گونه ایاين اعالميه م

به حداكثر اندازه ممكنه تضمين  یاعمال شوند كه دمكراس
 .گردد
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رضايت  یزبان-یوصول به تعادل اجتماع یدر جستجو برا -٢
 مناسب بين یبه عبارت ديگر به منظور ايجاد هماهنگ ،بخش

و افراد متعلق  یزبان یحقوق مربوطه چنين جمعيتها و گروهها
ها مربوطه آن یتاريخعالوه بر سوابق  - یعوامل مختلف ،بدانها

دمكراتيك بيان  یدر سرزمينها و مطالبات آنها كه به روشها
امل ش یاينچنين عوامل.بايد در نظر گرفته شوندیم -شده اند

جمعيتها و  یكه منجر به همزيست ،مهاجرتها یماهيت اجبار
 یشود و همچنين درجه آسيب پذيریمختلف م یگروهها
 .گرددیآنها م یو سياس یاقتصاد-یاجتماع ،یفرهنگ

 
 ماده سوم

 غيرقابل یاين اعالميه حقوق زير را به عنوان حقوق شخص -١
از آنها وجود  یامكان برخوردار ،كه در هر گونه شرايط یسلب
 :نمايدیقبول م ،دارد

ك از ي یحق به رسميت شناخته شدن شخص به عنوان عضو -
 ؛یجمعيت زبان

 یخصوص یاستفاده از زبان خود در مكانها یحق شخص برا -
 ؛یو عموم

 استفاده از نام خود؛ یحق شخص برا -
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 یايجاد مناسبات و پيوند با ديگر اعضا یحق شخص برا -
 مبداء خود؛ یجمعيت زبان

 حفظ و گسترش فرهنگ خود؛ یحق شخص برا -
 یو همه حقوق ديگر مربوط به زبان كه در "عهدنامه بين الملل -

" و "عهدنامه بين  ١٩٦٦دسامبر  ١٦ یو مدن یاسحقوق سي
 " به همانیو فرهنگ یاجتماع ،حقوق اقتصادیباره در یالملل

 .اندتاريخ به رسميت شناخته شده
 ،یزبان یگروهها یدارد كه حقوق جمعیاين بيانيه اعالم م -٢

 یعالوه بر حقوق فوق الذكر كه تك تك افراد عضو گروهها
ده در تطابق با شرايط تشريح ش ،باشندیاز آنها برخوردار م یزبان

 :باشدیشامل موارد زير م ٢٫٢در بند 
 آموخته شدن زبان و فرهنگشان؛ یبرا یزبان یحق گروهها -
 ؛یبه خدمات فرهنگ یدستياب یبرا یزبان یحق گروهها -
حضور برابر زبان و فرهنگهايشان در  یبرا یزبان یحق گروهها -

 ؛یارتباط یرسانه ها
 یدر دريافت توجه و اعتناء نهادها یزبان یحق گروهها -

 .تهيه شده به زبان خود یاقتصاد-یو در روابط اجتماع یحكومت
به هيچ  یزبان یحقوق فوق الذكر اشخاص و گروهها -٣

ونه مناسبات متقابل بين اينگ یبايست مانع برقرارینم یطريق
مهمانپذير و يا  یبا جمعيت زبان ،یزبان یاشخاص و گروهها

همچنين اين حقوق نبايد به .ادغامشان در آن جمعيت گردد
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محدود نمودن حقوق جمعيت مهمانپذير و يا اعضاء آن در 
 آن زبان یسرزمين یكاربرد زبان خود جمعيت در سراسر فضا

  .منجر شود
 

 ٤ماده 
كه به سرزمين جمعيت  یدارد اشخاصیاين اعالميه بيان م -١

شوند حق دارند و موظف یرفته در آنجا ساكن م یديگر یزبان
نه از همگرايا یاند كه نسبت به اين جمعيت (مهمانپذير) رفتار

 یشود تالشیآنچه از اين بيان استنباط م.خود نشان دهند
انسيت با اعضاء  یاينگونه اشخاص برا یاست از سو یاضاف

ات كه در ضمن حفظ خصوصي یجمعيت مهمانپذير؛ به طرز
 یرفتار یارزشها و گونه ها ،خويش ؛ مراجع یاصل یفرهنگ

گزيده اند سهيم  یكه در آن سكن یرا با جامعه ا یایكاف
 یاين امر آنها را قادر خواهد ساخت كه به لحاظ اجتماع.شوند

ت جمعي یبيش از آنچه اعضا یو بدون مواجه شدن با مشكالت
  . كارآ عمل نمايند ،مهمان پذير با آن مواجه اند

– یكند كه يكسانسازیبيان م ،ديگر یاز سو ،اين اعالميه -٢
به مفهوم اخذ فرهنگ جامعه ميهمان  یتعبير ،آسيميالسيون

ارزشها  ،با مراجع ،یاصل یكه خصوصيات فرهنگ یپذير به شكل
ه ب ،گردندیجامعه مهمان پذير جايگزين م یرفتار یو گونه ها
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تواند كه یبوده و تنها م یو يا جبر یميلهيچوجه نبايد تح
 .تماما آزادانه باشد یمحصول انتخاب

 
 ٥ماده 

 یاين اعالميه بر اين اساس استوار است كه حقوق تمام
و مستقل از موقعيت اين زبانها به  یمساو یزبان یجمعيتها

 در اين.باشدیبودن م یو يا اقليت یمحل ،یعنوان زبان رسم
ده اند بكار برده نش یو يا اقليت یمانند محل یتعبيرات ،اعالميه

زبانها به  یشناسان ،موارد مشخص یهرچند در بعض -زيرا 
 از حقوق معين یتواند احقاق برخیم یو يا محل یعنوان اقليت

اين و ديگر تعابير جرح و تعديل  ،با اينهمه -را تسهيل نمايد
 یانزب یاعمال محدوديت بر حقوق جمعيتها یغالبا برا ،كننده

 .شوندیبكار برده م
 

 ٦ماده 
 توان تنها بر اين مبناء كه يكیكند كه نمیاين اعالميه اعالم م

د مقاص یبرا یدولت است و يا به طور سنت یزبان رسم ،زبان
مشخص در يك  یفرهنگ یاز فعاليتها یو يا برخ یادار

آنرا "زبان خاص سرزمين" بشمار  ،سرزمين بكار رفته است
 .آورد
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 عنوان اول: اصول عمومی
 

 ٧ماده 
درك و  یمجزا برا یو راه یجمع یهمه زبانها بيان هويت -١

بايست كه از همه شرايط یتوصيف واقعيت اند و بنابراين م
گسترش و پيشرفتشان در همه نوع فعاليت و كاركرد  یالزم برا

 .برخوردار باشند
بوده و به عنوان ابزار  یهمه زبانها محصول آفرينش جمع -٢

فاده است یارتباط و افاده خالق برا ،تعيين هويت ،یهمبستگ
 .در دسترس همگان قرار دارند ،در درون يك جمعيت یفرد

 
 ٨ماده  
و مديريت منابع  یاز حق سازمانده یزبان یهمه جمعيتها -١

تضمين نمودن كاربرد زبانهايشان در همه  یبرا ،خويش
 .ن جامعه برخوردارندفعاليتها در درو

محق اند كه بر هرگونه وسائط الزمه  یزبان یهمه جمعيتها -٢
ان خود زب یزمان یتضمين نمودن انتقال و پيوستگ یممكن برا

 .داشته باشند یدسترس
 

 ٩ماده 
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 ،خود را یحق دارند كه سيستم زبان یزبان یهمه جمعيتها
تنظيم و  استاندارديزه  ،یو يا القائ یبدون مداخالت اجبار

 .توسعه و ارتقاء دهند ،حفظ ،نموده
 

 ١٠ماده 
 .حقوق برابرند یدارا یزبان یهمه جمعيتها -١
بل را غيرقا یزبان یاين اعالميه تبعيض بر عليه جمعيتها -٢

ميت درجه حاك یفارغ از آنكه اين تبعيض بر مبنا ،داندیقبول م
تعريف شده آن ؛ موقعيت یمستقل جمعيت زبان یسياس

و يا ديگر لحاظها؛ درجه  یاقتصاد ،یجمعيتها از لحاظ اجتماع
ايشان زبانه یمدرنيزاسيون و يا به روز شدگ ،استاندارديزه شدن
 .اعمال گردد یو يا هر معيار ديگر

و به جا آوردن  یتحقق اصل برابر یضرور برا یهمه گامها -٣
 .بايست برداشته شوندیموثر آن م

 
 ١١ماده  

به و استفاده از همه  یاز حق دستياب یزبان یهمه جمعيتها
 یه براك ،وسائط ترجمه به ديگر زبانها و يا ترجمه از ديگر زبانها

از حقوق ذكر شده در اين  یتضمين نمودن اعمال و برخوردار
 .برخوردارند  ،باشند یاعالميه ضرور
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 ١٢ماده 
 یخود را در محيطها یهر كس حق دارد كه كليه فعاليتها -١

 ،به زبان خويش به جا آورد؛ به شرط آنكه آن زبان یعموم
 .در آن ساكن است یباشد كه و ی" محلی"زبان خاص سرزمين

و  یشخص یهر كس حق دارد كه زبان خود را در محيط ها -٢
 .بكار برد یخانوادگ

 
 ١٣ماده  
) ی(زبان نياخاك یهر كس حق دارد كه زبان خاص سرزمين -١

 .كند بياموزدیم یود را كه در آن زندگخ
 یهر كس حق دارد كه چند زبانه شود و بر اساس تضمينات -٢

 یزبان خاص سرزمين یكاربرد عموم یكه دراين اعالميه برا
 ،یو بدون هيچ گونه پيشداور ،) تثبيت شده اندی(زبان نياخاك

رك و يا تح یرا كه موجب پيشرفت شخص یمناسبترين زبان
  .گردد آموخته و بكار بردیم یو یاجتماع

 
 ١٤ماده 

كار تفسير شوند و يا ب یتوانند به طرزیتدابير اين اعالميه نم
 یاز موقعيت داخل یناش یعمل یروند كه به نرمها و يا رويه ها
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كاربرد آن زبان در سرزمين  یكه برا -يك زبان  یو يا بين الملل
 .زيان برسانند -باشندیخود مناسبتتر م

 

 عنوان دوم: رژيم جامع زبانی 
 بخش اول: ادارات دولتی و نهادهای رسمی

 
 ١٥ماده 

قلمرو خود  -حق دارند كه در سرزمين یزبان یهمه جمعيتها -١
 .بكار برده شوند یبه طور رسم

از اين حق برخوردارند كه تمام اسناد  یزبان یهمه جمعيتها -٢
 یعموم یو قيديات محضرها یو دولت یمدارك شخص ،یادار

 ،شان)یثبت شده به زبان خاص سرزمينشان (زبان نياخاك
 یو هيچ كس و مقام.معتبر و قابل اجراء شناخته شوند

 .مايداز اين زبان بن یخبریتواند تظاهر به ناديده گرفتن و بینم
 

 ١٦ماده 
 یحق دارند كه با مقامات دولت یيك جمعيت زبان یهمه اعضا

به زبان خويش ارتباط برقرار كرده و اعتناء متقابل در زبان خود 
 ،یمركز یاين حق همچنين بخشها.را از آنها دريافت كنند

 یشامل سرزمين ،یو تقسيمات فرامنطقه ا یمحل ،یسرزمين
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را  ،باشدیآن م یزبان خاص نياخاك ،كه زبان مورد نظر
 .گيردیفرام

 
 ١٧ماده 

از اين حق برخوردارند كه به همه  یزبان یهمه جمعيتها -١
 یمربوط به سرزمين نياخاك یكه به نحو یاسناد و مدارك رسم

اشته د یتهيه شده در زبان خودشان دسترس ،باشدیيك زبان م
قابل  ،یچاپ یچه اين چنين مدارك ،و آنها را كسب نمايند

 .بوده باشد یخواندن با ماشين و يا در هر فرم ديگر
و چه در  یچه در شكل چاپ ،استاندارد یاسناد ادارفرمها و  -٢

ايد ب ،شكل قابل خواندن توسط ماشينها و يا به هر فرم ديگر
 یبرا یقابل دسترس یبه همه زبانها تهيه شده و در محلها

اين خدمت بايد توسط مقامات .عموم و استفاده آنها قرار گيرند
 یرارا كه ب یانجام پذيرد كه همه سرزمينهاي یبه شكل یدولت

شوند ی) شمرده می(نياخاك یسرزمين خاص زبان ،يك زبان
  .تحت پوشش قرار دهد

 
 ١٨ماده 
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حق دارند كه قوانين و ديگر مالحظات  یزبان یهمه جمعيتها -١
به زبان خاص  ،شودیبه آنها مربوط م یكه به نحو یقانون

 .شان (زبان نياخاكشان) تهيه و منتشر شوندیسرزمين
بيش از  یدارا ،كه در حوزه حاكميت خود یدولتمقامات  -٢

 ،هستند ی) تاريخی(زبان نياخاك یيك زبان خاص سرزمين
 یدارا یو حقوق یبايست همه قوانين و مقررات ديگر قانونیم

به تك تك اين زبانها تهيه  و منتشر  ،را یماهيت عموم
ه بفارغ از اينكه متكلمين به هر كدام از اين زبانها قادر .سازند

   .ديگر باشند و يا نه یفهم زبانها
 

 ١٩ماده 
) یبايست زبان(هایم ،یهمه مجالس نمايندگ یزبان رسم -١

 یدگنماين ،كه نمايندگان  یرايج در سرزمينهاي یبه طور تاريخ
 .آن را بر عهده دارند باشد

 یسكن یزبان یجمعيتها یاين حق همچنين شامل زبانها -٢
پاراگراف  ١پراكنده كه به آنها در بند  یگزيده در مناطق جغراف
  .شودیچهار اشاره گرديد نيز م

 
 ٢٠ماده 

در يك سرزمين  یرا كه به طور تاريخ یهركس حق دارد زبان -١
و هم به شكل  یهم به شكل شفاه -شود یبه آن تكلم م
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واقع در آن سرزمين  یقضائ یدر محاكم و دادگاهها -ینوشتار
 زبان خاص ،خود یبايد در امورات داخل یمحاكم قضائ.بكار برد

 ی) را بكار برند و اگر بنا به سيستم حقوقیسرزمين (زبان نياخاك
به ادامه جريان محاكمات در  یضرورت ،فعال موجود در كشور

ر محل د یبايد به كاربرد زبان اصلیم ،ديگر موجود باشد یمحل
 .جديد همچنان ادامه داده شود

كه آنرا درك  یبه زبان ،در تمام مواردهر كس حق دارد كه  -٢
ق همچنين ح ،كند و قادر به تكلم به آن است محاكمه شودیم

 .بهره مند گردد یمجان یدارد كه از خدمت مترجم
 

 ٢١ماده 
مدارك و اسناد به  یحق ثبت و بايگان یزبان یهمه جمعيتها

 یعموم ی) توسط محضرهایخود (زبان نياخاك یزبان سرزمين
 .باشندیمرا دارا 

 
 ٢٢ماده 

حق دارند كه مدارك تائيد شده آنها  یزبان یهمه جمعيتها
و يا ديگر ماموران  یعموم یمحضرها ،توسط ثبت اسناد

) یبه زبان خاص سرزمين (زبان نياخاك ،یصالحيتدار دولت
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تهيه و  یعموم یو يا محضرها یمحل خدمت ماموران دولت
 .تنظيم شوند

 

 بخش دوم: تحصيل 
 

 ٢٣ماده 
كه در آن عرضه  یبايست در سرزمينیآموزش و تحصيل م -١
 ،یجمعيت زبان یخود از سو یبه تشويق افاده فرهنگ ،گرددیم

 .كمك نمايد
 ،ودشیكه عرضه م یبايست در سرزمينیآموزش و تحصيل م -٢

به آن سخن  یكه يك جمعيت زبان یبه حفظ و توسعه زبان
 .رساند یگويد ياریم
بايست در خدمت تكثر و تنوع یهمواره م آموزش و تحصيل -٣

وناگون گ یزبان یو روابط آهنگدار بين جمعيتها یو فرهنگ یزبان
 .در سراسر جهان باشد

 یهر كس حق دارد كه هر زبان ،در بستر اصول پيش گفته -٤
 .را بياموزد

 
 ٢٤ماده 
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 ،حق دارند در باره گستره حضور زبانشان یزبان یهمه جمعيتها
در تمام  ،به عنوان زبان رابط و به عنوان زبان مورد مطالعه

 ،یابتدائ ،یدر سرزمين خود (پيش دبستان یسطوح تحصيل
و آموزش بزرگساالن)  یدانشگاه ،یو فن یحرفه ا ،متوسطه

 .تصميم بگيرند
 

 ٢٥ماده 
و كاربرد همه منابع  یاز حق دستياب یزبان یهمه جمعيتها

تضمين نمودن حضور زبانشان در  یبراالزم  یو ماد یانسان
از قبيل آموزگاران  ،در نياخاك خود یهمه سطوح تحصيل

ع مناب ،یكتب و متون درس ،مناسب یآموزش یروشها ،ورزيده
 و مدرن و یسنت یها یتكنولوژ ،تجهيزات و ساختمانها ،یمال

 .باشندیكه خواهان آنند برخوردار م یدر وسعت
 

 ٢٦ماده 
آن  یكه اعضا یمحق اند از تحصيل یزبان یهمه جمعيتها

امل ش ،جامعه را قادر به تسلط كامل در كاربرد زبانشان سازد
روزمره كاربرد  یمختلف مربوط به همه محيطها یتوانائيها

 یهمچنين گسترده ترين تسلط ممكنه به هر زبان ديگر ،زبان
  .برخوردار شوند ،آن باشند یكه خواهان يادگير
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 ٢٧ماده 

آن  یكه اعضا یحق دارند از تحصيل یزبان یهمه جمعيتها
كه مربوط به سنن  یجمعيت را قادر به كسب دانش هر زبان

و يا  یادب یمانند زبانها.شان بوده باشد برخوردار شوندیفرهنگ
 .معمول آن جمعيت بوده اند یمقدس كه سابقا زبانها یزبانها

 
 ٢٨ماده 

ن آ یكه اعضا یتحصيل حق دارند كه از یزبان یهمه جمعيتها
همه جانبه در باره ميراث  یبه آگاه یجمعيت را به دستياب

 یو ديگر نمودها ،ادبيات ،جغرافيا ،خود (تاريخ یفرهنگ
همچنين محق اند كه .شان) قادر سازد برخوردار شوندیفرهنگ

ه ك یممكنه در باره هر فرهنگ ديگر یاز گسترده ترين آگاه
 .خواهان دانستن آن باشند بهره مند شوند

 
 ٢٩ماده 

هر كس محق است كه از تحصيل و آموزش به زبان خاص  -١
ر ) برخوردایسرزمين خود كه در آنجا ساكن است (زبان نياخاك

 .گردد
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ر ديگ یزبان یو نوشتار یحق كسب دانش گفتار ،اين حق -٢
ديگر  را كه شخص ممكن است به عنوان ابزار ارتباط با

 .كندیو سلب نم ینف ،بكار برد  یزبان یجمعيتها
 

 ٣٠ماده 
بايست كه موضوع یم یزبان یزبان و فرهنگ همه جمعيتها

 .قرار گيرند یدر سطح دانشگاه یمطالعه و تحقيقات علم
 

 بخش سوم: نامهای شخصی 
 

 ٣١ماده 
 یشخص یحق دارند كه سيستم نامها یزبان یهمه جمعيتها

خويش را در همه محيطها و در همه مناسبتها حفظ نموده و 
 .آنها را بكار برند

 
 ٣٢ماده 

محل و مكان به  یحق دارند كه نامها یزبان یهمه جمعيتها
هم به صورت  ،)یخود را (زبان نياخاك یزبان خاص سرزمين
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 ،یخصوص یدر محيطها ،یو هم به صورت كتب یشفاه
 .بكار برند یو رسم یعموم

محلها و  یبوم یحق دارند كه نامها یزبان یهمه جمعيتها -٢
اعمال  یدر آنها اصالحات ،مكانها را تثبيت و حفظ نموده

و  موقوف یتوان به طور كيفیامكنه را نم یهمچو نامها.نمايند
همچنين .منسوخ نمود و يا تحريف و جرح و تعديل كرد

ونه يا هر گو  یتوان اينگونه نامها را پس از تغييرات سياسینم
 .تغيير داد ،حادثه ديگر یدگرگون

 
 ٣٣ماده 

حق دارند كه جمعيت خود را به همان  یزبان یهمه جمعيتها
ه به هرگونه ترجم.برند بنامندیكه در زبان خودشان بكار م ینام

يز تحقير آميز و ابهام انگ یبايست از نامگذاريهایديگر م یزبانها
 .اجتناب نمايد

 
 ٣٤بند 

دارد كه نام خود را در همه محيطها به زبان هر كس حق 
 به یاگر لزوم ،و همچنين حق دارد كه نامش.خويش بكار برد

ته وجود داش یمتفاوت با زبان و یبكاربردن سيستم نوشتار
 .ممكن ثبت گردد یبا لحاظ دقيقترين آوانگار ،باشد
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بخش چهارم: رسانه های ارتباطی و  
 تكنولوژیهای جديد

 
 ٣٥ماده 

از اين حق برخوردارند كه در باره درجه  یزبان یهمه جمعيتها
در سرزمين خود  یارتباط یحضور زبانشان در رسانه ها

بدون در نظر گرفتن متد پخش و يا  انتقال  ،(نياخاك خود)
و يا  یچه اين رسانه ها محل.توليدات آنها تصميم بگيرند

رسانه شمول گسترده تر و چه  یدارا یچه رسانه ها ،یسنت
 .باشند كنندیپيشرفته تر استفاده م یهایكه از تكنولوژ  یهاي

 
 ٣٦ماده 

و  یحق دارند كه به همه منابع ماد یزبان یهمه جمعيتها
 از حضور زبان یتضمين نمودن درجه مطلوب یالزم برا یانسان

خودشان در رسانه  یاز افاده فرهنگ یخويش و درجه مطلوب
 ،یمنابع مال ،از پرسنل ورزيدهدر سرزمين خود؛ و  یارتباط یها

 یو مدرن دسترس یسنت یتكنولوژيها ،ساختمانها و تجهيزات
   .داشته باشند
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 ٣٧ماده 
 یحق دارند كه از طريق رسانه ها یزبان یهمه جمعيتها

 ،خويش (تاريخ یدر باره ميراث فرهنگ یكامل یآگاه یارتباط
همچنين  ،فرهنگ شان) یو ديگر نمودها ،ادبيات ،جغرافيا

 یكه اعضا یحداكثر اطالعات ممكنه در باره هر فرهنگ ديگر
  .خواستار دانستن آن باشند را دريافت نمايند ،آن جمعيت

 
 ٣٨ماده 

 ،در سراسر جهان یزبان یهمه جمعيتها یزبانها و فرهنگها
و  برابر یاز معامله و برخورد یارتباط یبايست در رسانه هایم

 .غيرتبعيض آميز بهره مند شوند
 

 ٣٩ماده 
اين  ٤و  ٣پاراگراف  ، ١توصيف شده در ماده  یجمعيتها

از حق  ،همان ماده ٥ذكر شده در پاراگراف  یاعالميه و گروهها
ه در آن ك یسرزمين یارتباط یبرابر تمثيل زبانشان در رسانه ها

ايد اين حق ب.ارندنمايند برخوردیساكنند و يا به آنجا مهاجرت م
ن ساك یزبان یبا حقوق ديگر گروهها و جمعيتها یدر هماهمنگ

 .در آن سرزمين اعمال گردد
 

 ٤٠ماده 
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د حق دارن یزبان یهمه جمعيتها ،یاطالعات یدر عرصه تكنولوژ
و به  شانیكه به تجهيزات تطبيق داده شده با سيستم زبان

 یدسترس ابزارآالت و محصوالت تهيه شده در زبان خودشان
 یكه بتوانند از همه امكانات و پتانسيلها یبه نحو.داشته باشند

 یبرا ،افاده خود یبرا یممكنه توسط چنين تكنولوژيهاي
ترجمه و پروسسينگ  ،انتشارات ،در ارتباطات ،تحصيل
 یو پخش و كال تبليغ فرهنگشان حداكثر بهره بردار یاطالعات

 .را بنمايند
 

 بخش پنجم: فرهنگ 
 

 ٤١ماده 
حق دارند كه زبان خويش را در همه  یزبان یهمه جمعيتها -١

آنرا حفظ نموده و توسعه  ،بكار برده یافاده فرهنگ یفرمها
 .دهند

بايست بتوانند حق مذكور را تمام یم یزبان یهمه جمعيتها -٢
آنكه محيط آن جمعيت به اشغال  یب ،و كمال اعمال نمايند
 .بيگانه معروض شود یسلطه گرايانه فرهنگ
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 ٤٢ماده 
از حق رشد و توسعه تمام و كامل در  یزبان یهمه جمعيتها

 .خود برخوردارند یداخل محيط فرهنگ
 

 ٤٣ماده 
به آثار آفريده شده به  یاز حق دستياب یزبان یهمه جمعيتها

  .باشندیزبان خود برخوردار م
 

 ٤٤ماده 
بين  یمحق اند كه به برنامه ها یزبان یهمه جمعيتها

داشته  یدسترس یاز طريق پخش اطالعات كاف ،فرهنگها
مانند آموزش  یهمچنين حق دارند كه از فعاليتهاي.باشند

 پست سنكرونيزاسيون و ،دوبالژ ،ترجمه ،زبانشان به خارجيان
 .حمايت نمايند یزيرنويس

 
 ٤٥ماده 

از اين حق برخوردارند كه زبان خاص  یزبان یهمه جمعيتها
ادها را در رويد یشان) جايگاه ممتازین (زبان نياخاكشایسرزمين

 ،هاسينما ،یويدئوي یكلوبها ،(كتابخانه ها یو خدمات فرهنگ
ر و د یصنايع فرهنگ ،فرهنگ عامه ،آرشيوها ،موزه ها ،تئاترها

 .) اشغال نمايدیحيات فرهنگ یهمه ديگر نمودها
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 ٤٦ماده 

 یو فرهنگ یحق دارند كه ميراث زبان یزبان یهمه جمعيتها
 یآن مانند مجموعه ها یماد یشامل نمودها ،خويش را

 و متون نوشته شده یابنيه تاريخ ،یو معمار یآثار هنر ،اسناد
 .به زبان خود را محافظه نمايند

 

 اقتصادی-بخش ششم: محيط اجتماعی
 

 ٤٧ماده 
حق دارند كه كاربرد زبان خويش در  یزبان یهمه جمعيتها -١

خود را  یدر سرزمينها یاقتصاد-یاجتماع یهمه فعاليتها
 .نهادينه نمايند

 یاجرا یمحق اند كه برا یزبان یجمعيتها یهمه اعضا -٢
 تهيه شده به یبه همه وسائط ضرور ،خود یحرفه ا یفعاليتها
ا و فرمه ،دستورالعملها ،مرجع یمانند اسناد و كارها ،زبانشان

ته داش یابزارآالت و توليدات دسترس ،یتجهيزات كامپيوتر
 .باشند
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 یتنها در صورت ،ديگر در اين محيط یاستفاده از زبانها -٣
ياز به ن یتواند مورد احتياج باشد كه طبيعت فعاليت حرفه ایم

 ،زبان تازه واردتر یبه همه حال در هيچ شرايط.آنرا موجه سازد
را تنزل داده و يا جانشين  یزبان نياخاكتواند موقعيت ینم

 .استفاده از  آن گردد
 

 ٤٨ماده 
هر كس حق دارد  ،خويش یدر درون سرزمين جمعيت زبان -١

كامل در همه معامالت  یكه زبان خود را با اعتبار قانون
 ،مانند خريد و فروش كاالها و خدمات ،از هر جنس یاقتصاد
 .و غيره بكار برد یشغل یقراردادها ،بيمه ،یبانكدار

 ،یخصوص یاز اينگونه مقررات و عقدها یهيچ ماده  -٢
ود ) را محدیتواند كاربرد زبان خاص سرزمين (زبان نياخاكینم

 .و يا ممنوع سازد
هر كس محق  ،یدر داخل سرزمين يك جمعيت زبان -٣

انجام عمليات فوق  یشود كه به همه اسناد الزم برایشمرده م
داشته  یه شده به زبان خويش دسترستهي ،الذكر
 ،قراردادها ،چكها ،شامل فرمها یاينچنين اسناد.باشد

دريافت نامه ها و  ،سفارشنامه ها ،صورت حسابها ،رسيدها
 .شودیغيره م
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   ٤٩ماده 
هر شخص حق دارد كه  ،یدر داخل سرزمين هر جمعيت زبان
مانند  یاقتصاد-یاجتماع یزبان خويش را در انواع سازمانها

فه حر  یانجمنها ،یكارگر یو سنديكاها یتشكيالت اتحاديه ا
 .بكار برد یاصناف و بازرگان ،كارفرمايان ،یا
 

   ٥٠ماده 
 یحق دارند كه زبانشان از جايگاه یزبان یهمه جمعيتها -١

 یعالئم و نشانگاهها ،تابلوها ،هایآگه ،ممتاز در تبليغات
 .و به عنوان يك كل در چهره كشور برخوردار باشد یبيرون

هر كس حق دارد به  ،یدر داخل سرزمين جمعيت زبان -٢
تهيه شده به زبان  یو نوشتار یاطالعات تمام و كامل شفاه

خود در باره كاالها و خدمات عرضه شده توسط موسسات 
 مواد یليست ها ،اتيكتها ،از جمله به نحوه استفاده ،یبازرگان

 یضمانت نامه ها و غيره دستياب ،هایتبليغات و  آگه ،سازنده
 .داشه باشد

 یكه تاثير گذار بر سالمت یعموم یهمه عالئم و نشانه ها -٣
 یانهامربوط به زب یبه قيد آن كه پستتر از نشانه ها ،اشخاصند

بايست كه اقال به زبان خاص سرزمين (زبان یم ،ديگر نباشند
 .د) تهيه شونینياخاك
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 ٥١ماده 

همه كس حق دارد زبان خاص سرزمين خود را در ارتباط با  -١
به  بكار برد و یخصوص یو نهادها یشركتها و موسسات بازرگان

 .همان زبان پاسخ و يا خدمت دريافت دارد
 ،مصرف كننده ،یهر كس حق دارد به عنوان يك مشتر -٢

اطالعات  ،یاز موسسات عموم ،خريدار و يا استفاده كننده
تهيه شده به زبان خاص سرزمين خود را  یو نوشتار یشفاه

 .) دريافت دارندی(زبان نياخاك
 

 ٥٢ماده 
خويش را به زبان  یحرفه ا یهر كس حق دارد تمام فعاليتها

 مگر آنكه.) به انجام رساندیخاص سرزمين خود (زبان نياخاك
ند نما ،سازد یرا الزام یديگر یطبيعت شغلش كاربرد زبانها

 یمترجمين و يا راهنمايان توريست ،یخارج یمعلمين زبانها
 
 

 مالحظات اضافی
 نخست
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 یتحقق و جار یالزم برا یبايد تمام گامهایم یمقامات دولت
شدن حقوق مندرجه در اين اعالميه را در محدوده حوزه 

ق تشوي یبرا ،به طور مشخص تر.خويش بردارند یصالحيتها
ع كه آشكارا از جنبه مناب یجمعيتهاي ینمودن تحقق حقوق زبان

 یمللبين ال یبايست منابع مالیم ،باشندیدر مضيقه م یمال
ت بايست حمايیم یمقامات دولت ،بنابراين.تدارك ديده شوند

آموخته شدن و  ،ترجمه ،استاندارديزه شدن یالزمه برا
گوناگون تحت اداره خود را  یجمعيتها یاستفاده از زبانها

  .فراهم نمايند
 

 دوم
 ،یرسم یبايست مطلع شدن نهادهایم یمقامات عموم

 یسازمانها و اشخاص مرتبط را با حقوق و وظائف مربوطه ناش
 .تضمين و تامين نمايند ،از اين اعالميه

 
 سوم

 ،وجودم یبايست در پرتو سيستم قانونگذاریم یمقامات عموم
 یهرگونه اخالل در حقوق زبان یقابل اجراء برا یمجازاتهائ

 .تشريح شده در اين بيانيه برپادارند
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 مالحظات نهائی 
 نخست

زبانها" در بنيه سازمان ملل  ی"شورا یاين اعالميه بنيانگذار
سازمان ملل متحد  یمجمع عموم .نمايدیمتحد را توصيه م

تعريف وظائف آن و  ،یعهده دار برپاساختن چنين شورائ
در  یشورا؛ و همچنين عهده دار ايجاد نهاد یانتساب اعضا

در  یزبان یحفاظت از جمعيتها یبرا یقوانين بين الملل
و اعمال حقوق خويش كه در اين اعالميه شناخته  یدستياب

 .شده اند خواهد بود
 

 دوم
 یهادن ،" رایحقوق زبان یاين اعالميه تشكيل "كميسيون جهان

غير  یمركب از نمايندگان سازمانها یو مشاوره ا یغير رسم
وصيه و ت ،یو ديگر تشكيالت فعال در زمينه قوانين زبان یدولت

 .نمايدیتشويق م
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