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 :چکیده

شگام   مووهگه هگای    و توسعه ای پایدار است که مبتنی بر فرهنگگ باشگد، فرهنگگ    فرهنگ اساس توسعه در هر جامعه ای است    

هگا  مهم تگرین آن ی و کارکردهای مختلفی در جامعه برعهد دارد که ش هانو زبان هم ،زیادی می شود که اصلی ترین آن زبان است

عنوان پدیده ای اجتماعی با سایر پدیده هگای اجتمگا    به اری ارتباط بین افراد جامعه است  و برقر آن ترین اصلی گاه اندیشه وتکیه

در ایگن تقویگ    . ه قرار گیگرد عه به ویژه توسعه فرهنگی مورد توجد توسنارتباط دوسویه وتعاملی تناتنگی دارد که الزم است در فرای

تبیگین و توصگی     رپایگدا صگو  توسگعه   ه خبگ   نیز هدف این است که نوش زبان و اهمیت و ضروت توجه به آن در فرایند توسگعه 

و استفاده از تجارب زبانی ضمن توصی  و تبین نوگش زبگان     مرتبط با موضو  تقوی  که به همین منظور ضمن بررسی متون .شود

  .نیز ارائه گردیده است کارهاییراهدر فرایند توسعه ، 

 .، نوش زبان، جایگاه زبان و توسعه ، زبانوسعه فرهنگیت :واژگان کلیدی
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 :مقدمه .1

بگه عنگوان یکگی از حگوزه هگای      زندگی تاثیر گذار است و همچنین تأثیر پذیر، براین اساس توسعه هگم   حوزه های زبان در تمام     

تصور مفهومی است که  ، توسعه زیرا؛ و از ان هم تاثیر پذیر توسعه تأثیر گذار است بر زبان  یعنی، ؛از این مووهه خارج نیستزندگی 

فرهنگ است، پگ  بقگ      نیز عنصر اساسی و زباناست  یاساسعنصرفرهنگ  زندگی نیز حوزه در. آن خارج از حوزۀ زندگی نیست

 .است غفلت از آن ها بق  ناقص و از اساس سست با از توسعه مستلزم توجه به فرهنگ و زبان است و

 کگه  حدّی تا دهد می قرار تاثیر تقت را فرهنگ  خود، اهعاده فوق های پویایی با وهی  گیرد، می شک  فرهنگ مجموعه تاثیر تقت زبان»

 بگرای   زبان، کاربرد و استفاده در بیشتر قدرت واسطه به که ای سلطه یعنی  آورد؛ میان به سخن ساالری زبان یا زبان سلطه از توان می

 پگورعزت، )«دهنگد  قگرار  نفگو   تقگت  را جامعه آحاد سایر توانند می آن طری  از و شود می ایجاد اجتماعی های گروه یا افراد از برخی

7831) 

 را زبگان  اتفاق، به سو، این به باستان یونان زمان از فالسفه،.  هاست ویژگی بارزترین از تکلم، توانایی انسان، های ویژگی تمام میان در

. نکنگد  ایفگا  نوشگی  آن در زبگان  کگه  یافگت  توان می را زندگی از ای جگنبه نگدرت، به ؛اند دانسته حیوان از انسان تمایز وجه ترین مهم

 (7831 دنی ، و دفلور. )شود مگی مگقسوب ارتباطی بزرگ انوالب اوهین زبان، اخترا  واقع، در( 7813 نیومایر،)

 :بیان مسئله  .2

ورد توجه و عنایت قگرار گیگرد و   م فرایندی است فراگیر که در این فرایند شایسته است تمام ابعاد جامعهبه معنی واقعی آن توسعه  

آن بعگدی کگه نسگبت بگه      تاثیر همۀ ابعاد در این فرایند یکسان نیست، پ  باید ، زیرا آن ها نیز دیده شود نوشو  میزان اثر گذاری

آن هگا  یرمیگزان تگأث  متناسگ  بگا   سگایر ابعگاد   به  وتوسعه قرارگیرد  مبنای است و از اهمیت اساسی برخوردار است ترسایر ابعاد موثر

 .پرداخته شود

فرهنگی نوش اساسگی را زبگان    عناصردر بین و فرهنگ اساس توسعه است و توسعه فرهنگی از اوهویت برخوردار است  کهبرپایه این 

 توسعهزبان  در فرایند  مووهۀکه با بررسی متون و شواهد و تجارب زبانی به توصی  و تبیین  هدر این تقوی  سعی شدبرعهده  دارد 

  .پرداخته شود مناس  توسعه فرهنگی زبانبه ویژه 

 :پیشینه تحقیق  .3

موردی یافت نشگد کگه بگا ایگن نگگاه بگه موضگو          ،آنپیشینه  مروردر ، زیرا ؛است ابتکارینو و  موضوعیدر نو  خود این تقوی     

 در ایگن بگین دو مواهگه ارتبگاط     وپرداخته شده اسگت   از زوایای دیگر هرچند که به موضو  توسعه و توسعه فرهنگی  ،پرداخته باشد

 تطبیوگی  شناسگی  مفهگوم »دکترکوک  فائز و همکارانش با عنگوان   است از هه ای امویکی  ،شتندبیشتری با موضو  مورد بق  ما دا
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عداهت زبانی و نوش آن در باهنگدگی منگابع    »با عنوان   و دیگری نیز مواهه ای است ؛ «(عداهت توسعۀ در زبان کارکرد )زبانی عداهت

 .است ویژهبکر و  متفاوت، نگریسته شده  زباناز آن به  مواههکه در این  زاویه ای ،اما از کوک  فائز و حسین خنیفر؛ «انسانی

 اهمیت و ضرورت تحقیق    .4

اهمیت این نگو  تقویگ     ، باشد فرهنگی نیز زبان اصلی ترین نوش را داشته عناصروقتی که فرهنگ اساس توسعه باشد و از بین    

پرداختگه   ها بسط بیشتر ندارد، از طرف دیگر در بررسی مباح  توسعه و توسعه فرهنگی به غاه  جنبه واضح است و نیاز به شرح و

ان تکیه گاه اندیشه است زب می دانیم  کهحاهی ، در اما، مووهه زبان مغفول مانده است و توجه خا  و زیادی به آن نشده است ؛شده

گاه مقکم و درستی نداشته باشد به آن اعتمادی نیست و موطعی و گذرا است و نهادینه نمگی شگود،   ه و تا اندیشه و فکر توسعه تکی

 .وجگه قگرار گیگرد   مگورد ت  وهه زبان غاف  نباشیم و این ضرورتی است که الزم اسگت پ  برای نهادینه شده فرهنگ توسعه باید از مو

همچنین بیان کردیم که نوش اساسی زبان ایجاد ارتباط است که ارتباط نیز از عناصر اساسی توسعه به خصگو  در دنیگای کنگونی    

تمگام فگرو    » :گفته است م است که پرفسور هیویت استاد دانشگاه هاروارد در دنیای کنونی به حدی ضروی و مه و این جنبهاست 

 (7838خانیان،.)«فرو  رابطه است در قرن بیست و یکم،

 :بحث .2

 نقش زبان .1.2

مهم  اصلی ترین کارکرد آن برقراری ارتباط است، د های مختلفی در جامعه برعهده دارد که عالوه بر این کهکرزبان نوش ها و کار   

، دیگگر از قبیگ  اعگالم هویگت    رکردهای همچنین کا یعنی به ما کمک می کند که فکر کنیم،می باشد،تکیه گاه اندیشه ترین آن نیز 

نکتگه ایگی    ، اما؛ «پیوند فرا متن»ینترنت است؛ یعنی، جدید ترین آن او ، معاشرت با دیگران (طفیکاربرد عا)بیان احساسات درونی 

را  این است که ما زبان را به کار می بریم تگا نگو  نگاهمگان بگه دنیگا      ،مورد خیلی غیر معمول به نظر می رسداین که تا حدودی در 

 (7831کریستال،).تغییر دهیم؛ یعنی از زبان برای تغییر جهان هم می توان استفاده کرد

ساپیر معتود بود که ساختارزبان هر فرد مستویماً شیوۀ جهانبینی آن فرد را شک  می دهگد و سگاختارهای مختلگ ، ادراس حسگی     

بینی اسگت بگه   نهگا زبانی یکی از عوامگ  تعیگین کننگدۀ ج   ختار اعتواد براین که سا. متفاوتی از واقعیت را به شعور تقمی  می نماید

 (7813نیومایر، .) فرضیۀ ساپیرگ وُرف مشهور شده است

در روند توسعه چگه بخگواهیم و چگه نخگواهیم نگه تنهگا تگاثیر         ها اگر به نوش های زبان دقت شود متوجه خواهیم شد که این نوش

به صراحت باید گفت اوهین چیزی که برای توسعه الزم اسگت  . آن ها مودور نیستبلکه ارکان توسعه هستند و توسعه بدون  ،گذارند

فکر و اندیشه توسعه است و دیگر برقراری ارتباط است و همچنین معاشرت با دیگران و زنگدگی مسگاهمت آمیگز بگر پایگه مقبگت و       

 ا معنی دارد؟آیا توسعه بدون این نوش ه.دوستی بین همۀ مل  که تمام این ها نوش های زبان هستند

 و که این ارتباط تعگاملی  دارد؛ تنگاتنگی ارتباط اجتماعی های ارز  نظام و ساخت اجتماعی است که با ای پدیده زباندیگر  بُعداز 

 بگر  مقگیط  و اجتماعی بافت و ساخت هم و گذار است تاثیر اجتماعی و بافت ساخت بر زبان بافتساخت و  یعنی هم ؛است سویه دو

 .گذارد می تاثیر زبان
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و به  نوش هگای زبگان   پیشینان علم و ادب ما  نیز  بر تاثیرزبان آگاه بوده و هر از گاهی نهیبی بر ما زده اند که از آن غاف  نباشیم   

  :آمده است مثنوی معنویدر له توجه ویژه داشته اند، از جم ،توجیه پذیر نیست پایدار در روند توسعه هاآنکه نادیده گرفتن 

 است آتش چون زبان، از بِجْهد است                        وآنچه ْوَ  آهن هم و سنگ چون زبان این

 الف روی از گه، و نّوْ  یرو ز گّه               ِگزاف                    هم، بر مَزَن را آهن و سنگ

 شَرار؟ باشد چون پنبه، میان در                زار                 پنبه هرسو و است تاریکی زآنکه

 سوختند را عاهَمی ها، سخن زآن                  دوختند                   چشمان که قومی آن ظاهم

 (   7837موهوی،)آساستی  مسیح هرجانی گفت             ستی                          ابرخ ما جان از گرحجاب

 بگه  را هنگد  طوطیگان  وپیغگام  گگردد  بگازمی  هندوستان سفر از بازرگان که آنجا وبازرگان، طوطی داستان درخالل همچنین موالنا   

 زبگان  سگمت  بگه  را خود  نگاه  دست چیره  و خبره کارآگاهی شود، همچون می  او ظاهری مرگ به منجر و رساند می خود طوطی

 :دهد می قرار  وخطاب عتاب مورد گونه این  زبان را  ، است یافته را مشکوس مرگ این عام  گویی که وآنچنان چرخاند می

 تویی درمان بی رنج هم زبان ای                   تویی پایان بی گنج هم زبان ای

 تویی وهجران وحشت انی  هم                         تویی مرغان وناهه صفیر هم

 زنی خرمن دراین آتش این چند                       خرمنی هم آتشی هم زبان ای

 (7837موهوی، )! کند می آن گوییش هرچه  گرچه                    کند می افغان تو از جان درنهان

 جایگاه زبان  .2.2

در حاهی کگه   بدانند، توسعه اساس را مادی عوام  و اقتصاد ،و مالحظاتها دیدگاه بعضی اساس برو یا به اشتباه  هامروز، بعضیشاید 

خیلگی از مشگکالت کنگونی جوامگع      و ،است اساس توسعه در هر جامعه ای فرهنگ اگر به درستی اندیشیده شود می توان گفت که

عمده ترین مشکلی که این دیگدگاه از هقگاف فرهنگگی در     ،است و توجه اساسی به توسعه اقتصادی دیدگاه ها مادی همین  ناشی از

 اداره بایگد  و افراد نیاز به اداره کگردن دارنگد   ،دیدگاهنگاه اداره گری و زبان آمرانه و فردیت گرایی است، از این   دآورمی رجامعه به با

، شگود  هگ  ااداره گرایانه بگر جامعگه غ  وقتی دیدگاه . دارندسازی  دنمایی و توانمنهو را که افراد جامعه نیاز به مشاوره در حاهی شوند،

 کگه نوطگه موابگ  توسگعه     و ایجابی گیرافر  ، عامزبان جای ه ب  است و سلبی دودمقخا  ،  بوجود می آید که نوعی از گفتار  آنگاه

 . است پایدار فرهنگی

بگه   که است گفتار همان از جنبۀ عینیزبان . است زبان ،و اساسی ترین آن  آنها از یکیکه  شود می یزیاد مووالت شام  فرهنگ  

 از بقگ   در دیگگر  عبگارت  به نیست، اغراق است فرهنگ اساس زبان شود گفته اگر پ  شود، می مقسوب زبان آوایی نمود عبارتی

  علگم  اهگ   سگخنان  همچنگین  و رسگمی  و علمی جلسات در و است برخوردار ویژه اهمیت از( سخن)گفتار ،توسعه و فرهنگ موضو 

 مخگرب  بلکه ،سازد مواجه مشک  با را توسعه  تنها نه سخنی بسا چه ،نیست پوشیده کسی بر آن ضرورت و اهمیت سیاستادب و و
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 صگادق  هم آن عک  اهبته(  7837موهوی،) «کند شیران را مرده روبهان/ کند ویران سخن یک را عاهمی» : موهوی قول به باشد؛ هم

  .ببخشد هم شتاب آن به بلکه شود توسعه به منجر  تنها نه سخنی که معنی این به است

 کارهاراه .3.2

 :هستند م تأ خور در زیر نکات در این خصو  

 فراگیر زبان ترویج و توسعه .1.3.2

 مگی  توانمندسازی و راهنمایی نیازمند و برابر توسعه روند در را افراد و است توسعه روند کننده  یتسه و توسعه عام  فراگیر زبان   

 .نیستند مقدود و خا  ، ستثناا که استفاده می شود  یعبارات و واژگان از زبان ایندر . شونده اداره نه داند

زبان فراگیر با افزایش حیطه شمول در تعامالت اجتماعی و دوری از تبعیض، انقصار و استثنا می تواند در توسعه نوش اساسی ایفا   

اسگت، در عرصگۀ اجتمگاعی نیگز     تگرین ابگزار ارتبگاط    گر رفتارهگا و مهم متخصصان، تا زمانی که زبان، تبیینکند براساس اتفاق نظر 

تأثیرگذار خواهد بود و همچنین به زعم یکی از دانشمندان ایگن حگوزه از طریگ  زبگان مگی تگوان اصگالحات شگگرفی در رونگدهای          

 (Hawkins, 2001) .اجتماعی پدید آورد

 تفاوت زبان خاص و عام -1جدول

 عام و فراگیر زبان خا  و مقدود زبان

 هستند مشکالت علت ها خانواده و افراد. 

 

 است مراتبی سلسله روابط . 

 هستند مدیریت و اصالح نیازمند افراد. 

 خطر خانواده ها را تهدید می کند. 

 هستند خدمات ارائۀ مبنای ها ان ژآ و موسسات. 

 است یدیگر به مربوط مشک  این. 

  تواننگد  مگی  نهگادی  و سگاختاری  نابرابریهگای جامعه مبنای ارائه خدمات است 

 .باشند مشکالت علت

 روابط تساوی گرایانه و مساوت طلبانه است. 

 افراد نیازمند رهنمود و توانمندسازی هستند 

 خطر جامعه را تهدید می کند. 

 
 

 این مشک  مربوط به ما ست. 

(Vojak,2009) 

 

 (تساوی گرایانه)زبان عادالنه ترویج و توسعه  .2.3.2

، آثار بسیار ویرانگری بر روند توسعه عداهت اجتمگاعی بگر جگای مگی     نخبگانویر کننده در زبان عامه و رواج واژاگان تمل  آمیز یا تق

اهمانه آماده براین رواج ادبیات غیر عادالنه  هن را برای پذیر  رفتارهای ظبنا. ی را تقت تأثیر قرار می دهدزبان ساخت  هن. گذارد

ی در پشگت زبگان خگویش پنهگان اسگت و گفتگار و       ؛ زیرا آدمن چیره می شود در عم  خود را نشان می دهدمی کند و آنچه بر  ه

در نهگج   ( )بگه فرمگوده علگی    (7837، فائز و همکگاران ).د با سخن گفتن شناخته می شوندانوشتار افراد ترجمان  هن آنهاست و افر

 (741 حکمت االسالم، فیض) .است پنهان خود زبان زیر در یعنی، آدمی« هسانِهِ تقْت مخْبوءٌ أهْمرءُ»: اهبالغه 

 :به قول موهوی و
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 جان درگاه بر است پرده زبان این                                         زبان زیر در است مخفی آدمی

 پدید ما بر شد خانه صقن سرّ کشید                                      درهم را پرده بادی چونک

 است کژدم و مار جمله یا زر گنج                                      است گندم یا گهر خانه آن کاندر

 (موهوی، مثنوی)پاسبان بی زر گنج نبود زانک کران                                   بر ماری و است گنج او در یا

عاهی جناب، اربگاب و نظگایر آنهگا در زبگان،     ، اعلی حضرت، لطانزاده، خان، پرن ، سآقا زاده، نجی  اشراف زاده، رواج واژگانی چون، 

با آن می کند؛ در حاهی که مبرا بودن زبگان از ایگن گونگه     عیض، پذیر  تقویر و ظلم و همزیستیفرهنگ جامعه را مستعد رواج تب

توسگعۀ عگداهت    رهگای عادالنگه و  آن ابگزار رفتا  و بگه تبگع   توسعه عگداهت زبگانی   بر ظرفیت اه واژگانِ  و اصرار مردم بر اجتناب از آن

 (Pourezzat, 9002)عی می افزاید اجتما

 (فازی)ترجیح گفتار خاکستری  .3.2.3

 زبان فارسگی   های توان جملهی و منظور شناسی صورت می گیرد میدر یک توسیم بندی که براساس مالحظات  زبانشناسی کاربرد

  .انشایی دیگری و خبری یکی داد؛ قرار  گروه دو در طورکلی به را

 .دهد می تشکی  را گروه یک تنهایی به هم خبری و شود می امری و عاطفی جمله های پرسشی، شام  انشایی

 گفتارتان اساس یا کنید استفاده انشایی های جمله از باشد خاکستری و نباشد سفید و سیاه بیانتان که دارید قصد اگر اساس این بر

 .شود می هم ارزشی چند  بلکه ،گردد می خارج غلط و درست حوزه از  شما گفتار تنها نه  صورت این در باشد انشایی های جمله بر

 .و به تبع آن اندیشه نیز از حاهت جزمیت گرایی دور می شود

 از حگال  عگین  در نیسگت،  سگفید  یگا  سگیاه  اسگت،  ارزشی چند و ندارد غلط و درست امکان که است گفتاری خاکستری گفتار پ  

  .گفتار فازی نامید توانی م اًاین نو  گفتار را توسع(7838 خانیان،) . است برخوردار هم الزم شفافیت و صراحت
  خاکستری و سیاه و سفیدتفاوت گفتار  -2جدول 

 سیاه و سفیدگفتار ب گ  گفتار خاکستریاهفگ 

 کنم می گمان ...   

 کنم می احساس ... 

 است ممکن ...   

 دارد احتمال  ...  

 شده گفته   ...  

 اند گفته ...  

 اند آورده...   

 است بهتر ... 

 گفته می شود...  

 ام شنیده جایی...  

 ام خوانده جایی ...   

 گفت یکی  ... 

                           

 ندارم شک... 

 دانم می ...  

 توانم می ... 

 قطعی طور به... 

 . . . است گفته... 

 است آمده. . .  کتاب در... 

 است درست . . . 

 است غلط. . . 

 می گویند. . . 

 شنیده ام . . .  در...    

 ام خوانده. . .  در... 

 گفت او ... 
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 آن یا ندارد بیشتر حاهت دو گویید می چه آن که است این بر گفتارتان اساس یعنی است ارزشی دو گفتارتان بدانید خواهید می اگر

 چنگد  بگر  گفتارتگان  اسگاس  کگه  ایگن  یا و است قطعی و جزمی ناپذیر، انعطاف  و نیست این از غیر یعنی. غلط یا است درست گفته،

 دو هگای  عبگارت  تعداد و کنید بررسی را( کالمیتان تبادالت) هایتان بق  از یکی. ندارد تایید یا رد قابلیت یعنی است، بودن ارزشی

 و گفتارتگان  در توانید می باشید مای  اگر و هستید گروه آن جزو شما بود کدام هر با غلبه کنید، حساب آن در را «ب و اه » دستۀ

 .کنید نظر تجدید رفتارتان آن تبع به

 پ . ناپذیر انعطاف گفتار در بیشتر «ب» دستۀ های عبارت و دارد کاربرد پذیر انعطاف گفتار در اغل  «اه » ی دسته های عبارت   

 ((7838 خانیان،)  ).برعک  یا و باشید می پذیر انعطاف میزان همان به کنید می استفاده ها عبارت آن از که میزان هر به

 :نتیجه گیری .3

  برعهگده  زبگان  را اساسی نوش فرهنگی مووالت بین در است برخوردار اوهویت از فرهنگی توسعه و است پایدار توسعه اساس فرهنگ

  .ارتباطی وسیلۀ ترین مهم و ترین اساسی هم و است اندیشه گاه تکیه هم که دارد

یکگی تگرویج و   : نکته اساسی بگه اثبگات رسگیده اسگت     چندگیرد که در این بین رعایت مورد توجه قرار همزبان  باید در روند توسعه

 نیازمنگد  آن هگا را    خطاب می کند و برابر را افراد و است آن روند کننده تسه  و توسعه عام  فراگیر زبانزیرا  ؛توسعه زبان فراگیر

 مقگدود  و خگا   و اسگتثنا  کگه  دارد را خگود   خا  عبارات و واژگان زبان این. شونده اداره نه ،داند می توانمندسازی و راهنمایی

 .نیستند

 بسگیار  آثار ، نخبگان و عامه زبان در کننده تقویر یا آمیز تمل  واژاگان ؛ رواج(گرایانه تساوی) عادالنه زبان توسعه و نکتۀ دیگرترویج

 رواج بگراین  بنگا  ،دهد می قرار تأثیر تقت را  هنی ساخت زبان. گذارد می جای بر فرهنگی پایدار و عادالنه توسعه روند بر ویرانگری

 مگی  نشگان  را خود عم  در شود می چیره  هن بر آنچه و کند می آماده ظاهمانه رفتارهای پذیر  برای را  هن عادالنه غیر ادبیات

 .دهد

 .توصیه به گفتار فازی و رواج و توسعه آن در جامعه به جای گفتارجزمی آخرنکته 
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