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 محلیهایسازیوانقراضزبانجهانی

)موردشهرصحنهاستانکرمانشاه(
  3جلیل کریمی، 2عابدین خسروی، 1محمد فرهادی

 15/12/1400تاریخ پذیرش:  12/08/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده
شدن زبان مادری در شهر صحنه در استان کرمانشاه  ی علل کمرنگ مسأله مرکزی مکتوب حاضر مطالعه

سأله زبان فراتر از گویش آدمیان و امری مربوط به شکل زندگی و لذا مناسبات کالن اقتصادی است. م

و سیاسی است. از این منظر شکل زندگی و زبانِ مالزم با آن، پراکسیس اعضای جامعه را توضیح 

شان را تحلیل کند به همین دلیل  دهد. روش مناسب بررسی مسأله باید توجیه عامالن از وضعیت می

ها از استدالل  ای به عنوان روش این تحقیق انتخاب و برای تجزیه و تحلیل داده ی زمینه نظریه

 استفهامی بهره گرفته شد.

سازی، مدرنیزاسیون، کاربردزدایی از زبان محلی، ضرورت اقتصادی  نتایج تحلیل، مقوالت جهانی

سازی، جهانی  ظور از جهانیشدن زبان محلی معرفی کرد. من و دولت را از مهمترین عوامل کمرنگ

ها  ها در فرایند انقراض زبان سازیِ نوع خاصی از فرایندی اقتصادی است که سایر مقوالت و نقش آن

 دهد. را توضیح می

سازی، شهر صحنه، کرمانشاه،  کاربردزدایی از زبان محلی، دولت، ضرورت  : جهانیکلیدی واژگان

 اقتصادی.

 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
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 طرح مسأله

ها در جریان تغییر  ی آدمیان با طبیعت و دیگران است. انسان مواجهه محیط اجتماعی محصول

طبیعت برای بقا و بازتولید خود، مناسبات نمادین از جمله ساختارهای اجتماعی و زبان را پدید 

ها و شکل  آورند. زبان به مثابه وجه نمادین زندگی انسانی، پیوند وثیقی با پراکسیس انسان می

آید نظام داللت واژگان  ناسبات زندگی جمعی و نهادهایی که از آن پدید میشان دارد و م زندگی

کند. این بصیرت برگرفته از نظریه ویتگنشتاین دوم است که  ها را تعیین می و معنای آن

کند. بر این اساس تغییر شکل  تحلیل می« 1بازی زبانی»تنیدگی زبان و زندگی را با مفهوم  درهم

یر وضعیت یک زبان نیز بیانجامد که شاخصی برای شناسایی روندهای تواند به تغی زندگی می

 شود.  کالن اقتصادی و سیاسی هم محسوب می

ای است که به  ی زندگی، مسأله از این منظر امتداد یا انقراض یک زبان به مثابه یک گونه

رای بررسی ها شاخصی ب ی فراز و فرود زبان برد لذا مطالعه اجتماعی راه می-مناسبات اقتصادی

ی مناسبات قدرت و  مناسبات کالن در یک جامعه است. مرگ یک زبان با مختصات پیچیده

با  2سازی المللی جریان دارد. جهانی است که در سطوح ملی و بین  اقتصادسیاسی در هم تنیده

ابعاد و پیامدهای متنوع یکی از مهمترین عوامل تغییر اجتماعات انسانی و به طریق اولی زبان 

 هاست.  آن

های  نیست و تفاوت« دهکده»شناختی، برخالف ادعای مشهور، جهان یک  از منظر جامعه

سازی این گزاره نه  های جهانی کند. با توجه به مؤلفه ای جوامع را از هم متمایز می کننده تعیین

یک توصیف که تجویز یک نظم اقتصادی اجتماعی خاص است. بر همین قیاس کشورهای 

ها متوجه  اند؛ تهدید سازی برنداشته ی جهانی«ها تهدیدها و فرصت»ی یکسانی از  بهرهمختلف نیز 

ها نصیب بخش دیگری شده است. کشورهای پیرامونیِ نظم  بخشی از مردم جهان و فرصت

زیست و محیط اجتماعی آسیب بیشتری  جهانی از افزایش نابرابری و بیکاری، تخریب محیط

های  ها به زبان و گویش ساکنان این کشورها نیز رسیده است و زبان ی این آسیب اند. دامنه دیده

 بسیاری در معرض انقراض قرار دارند. 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 . language game  
2 . Globalizing  
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سازی برکنار نمانده است. در ایران نیز  ایران به عنوان کشوری پیرامونی نیز از اثرات جهانی

فاوتی از های مت شان در اقتصاد و سیاست به گونه ی موقعیت تاریخی مناطق مختلف به واسطه

ای  اند. استان کرمانشاه با مختصات متنوع اقلیمی و اجتماعی به گونه سازی متأثر شده جهانی

ی ابعاد آن برای فهم وضع موجود و  سازی مواجه شده که مطالعه خاص با مناسبات جهانی

نهد. تنوع اقتصادی، اجتماعی و مناسبات تاریخی در  ی احتمالی ضرورتی فوری پیش می آینده

های زندگی متکثر داللت دارد. پیامدهای  مانشاه به تنوع زبان و لهجه منجر شده که بر شکلکر

های این استان عارض شده و برخی از  ای بر وضعیت زبان های پیچیده سازی با مکانیسم جهانی

 ها را در معرض خطر نابودی قرار داده است.  آن

دری در شهر صحنه استان کرمانشاه را شدن زبان ما این مکتوب از این منظر به علل کمرنگ

های اخیر گویشوران  دهد. زبان مردم صحنه کُردی و  لکی است اما در سال مورد بررسی قرار می

دانند. چنین  اند و نسل جدید زبان اول خود را لکی یا کُردی نمی ها به شدت کاهش یافته آن

ق و فراگیر در سایر مناسبات تحولی تنها مربوط به زبان نیست و شاخصی برای تحوالت عمی

ها از رهگذر  زندگی جمعی است. این پژوهش به دنبال طرح درست پرسش چرایی مرگ زبان

 المللی میانجی این رویداد است.  اکتشاف مناسبات ملی، محلی و بین

 متکای نظری

سازی و انقراض زبان، تدقیق روایت متبوع این مکتوب از مفهوم  برای توضیح نسبت جهانی

شدن را با دو  جهانی 3و بک 2ضروری است. گیدنز 1شدن سازی یا لفظ مشهور آن یعنی جهانی هانیج

های آن توسعه  که فرصت (4: 2001، 4کنند)بالک و کامرون ها توصیف می ها و فرصت ی تهدید سویه

زیست  تکنولوژی و رفاه بیشتر و مهار نیروهای طبیعت که با خطراتی مانند جنگ و تخریب محیط

مراه هستند. جریان مسلط، به فراگیری الگوهای اقتصادی اجتماعی که به افزایش رفاه و رضایت ه

های ارتباطی که در حال گسترش  کند و با تأکید بر تکنولوژی انجامد اشاره می ی مردمان می همه

 داند.  ( و فرایندی ناگزیر می5،2021الدگارد«)ها بستر تعامل فرهنگ»شدن را  هستند، جهانی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 . Globalization  

2 . Anthony Giddens  

3 . Ulrich Beck  

4 . Block & Cameron 

5 . Ladegaard 
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های رکود اقتصادی که کشورهای پیرامون را  دوره»در مقابل منتقدان دگراندیش با توجه به 

ها نیز در  یافتن آن در بحران بیکاری و افزایش نابرابری غرق کرده است و امیدی به پایان

کشند.  شدن را به چالش می این ادعاها درباره جهانی ،(IV: 1،2010)کارادی «رس نیست چشم

شدن در حال وقوع است نظمی جهانی است که باعث  آنچه به نام جهانی»تقدند منتقدان مع

صدا و  ی مردم فقیر، بی یافته به هزینه انباشت قدرت و ثروت در کشورهای توسعه

 (.2021)الدگارد، «دهد ی کشورهای در حال توسعه رخ می انگاشته نادیده

یافته است  نگی کشورهای توسعهشدن، گسترش الگوهای اقتصادی و فره در این تلقی جهانی

که در جستجوی بازارهای هموار برای تضمین فروش کاالها و خدمات خود هستند. با این 

ای اقتصادی است. فریدمن از اقتصادشناسان بازار آزاد نیز  شدن در بنیان خود واقعه وصف جهانی

به معنای پراکندن تخم داری و  شدن اقتصاد آزاد سرمایه ی پیشران جهانی ایده»کند  تصریح می

 (.8: 2،2006)فرکالف «بازار آزاد در کشورهای بیشتری از جهان است

شود تا بنیان اقتصادی آن پنهان گردد  شدن می با وجود تأکیدی که بر وجوه فرهنگی جهانی

شدن  ی تعابیری که از آن وجود دارد سازوکاری اقتصادی است... جهانی شدن ورای همه جهانی»

های تاچر، ریگان و کارتر آغاز شد. این فرایند  وای نئولیبرالیسم است که از برنامهر وجه جهان

با همراهی امریکا  3اجماع واشنگتناساساً معطوف به برداشتن مرزهای سرمایه است که بر اساس 

المللی پول و  ی نهادهای جهانی نظیر صندوق بین و اروپا به سیاست غالب اقتصادی با پشتوانه

 (.III: 4،2007ناوارو«)نی بدل شدبانک جها

سازی سرمایه است و برداشتن مرزهای سیاسی، فرهنگی و   شدن، جهانی از این منظر جهانی

شود. سرمایه در این  اجتماعی و تمهید مناسبات سازگار با خود هدف اصلی آن محسوب می

سی این مسیر به نوع نظام سیاسی کشورها حساس نیست و حتی با حمایت از نخبگان سیا

 کند.  کشورها آنان را به عامالن اقتصاد نئولیبرال بدل می

شدن و نئولیبرالیسم دو روی سکه هستند. نئولیبرالیسم در کشورهای در حال توسعه با  جهانی»

کارگزاری الیگارشی اقتصادی که به همراه نخبگان سیاسی، طبقه مسلط در این کشورها هستند، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 . Corradi 

2 . Fairclough 

3 . Washington Consensus  

4 . Navarro 
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کند. نئولیبرالیسم بر خالف  عامالن ایدئولوژی نئولیبرالیسم تبدیل میها را به  رود و دولت پیش می

آنچه مشهور است کوچک کردن دولت نیست بلکه نوع جدیدی از دولت رفاه است که بر 

 همان(. «)دهد های طبقاتی متکی بوده و خدمات اجتماعی را به طبقات حامی خود ارائه می سیاست

هاست.  تری برای کشورگشایی بدون فتح سرزمین دقیقمفهوم « سازی جهانی»با این اوصاف 

شود مناسبات اقتصادی متمایزی است که به نام نئولیبرالیسم  می  در این فرایند آنچه جهانی

ی کشورها یکسان بوده است.  های متفاوتی دارد اما پیامد آن برای همه شود و چهره شناخته می

بازار آزاد که سودای جهانی شدن دارد، »داند  ایند میی اصلی این فر نابرابری را مؤلفه 1هابسباوم

با رشد اقتصادی به افزایش نابرابری بین کشورها و درون آنها دامن زده است. ارتش ذخیره کار 

شود و بیشترین آسیب را به این کشورها وارد  جهانی از مهاجران مناطق فقیر تأمین می

 (.2: 2،2010مرت بلوم«)کند می

باری برای کشورهای قربانی پدید آورده  ین نظم اقتصادی، پیامدهای فرهنگی زیانسازیِ ا  جهانی

ی جهانی  شده سازی است؛ فرهنگ مصرف یکسان 4شهر شدن یک ویران از جهانی 3تعبیر ریتزر»است. 

شده جایگزین حس اصالت شده  انجامد که در آن تجربه کاالیی زدوده می روح و افسون به زندگی بی

دونالدی شدن زندگی  سازی سبک زندگی به مک (. یکسان3: 2001و کامرون، )بالک  «است

 ی کشورهای مرکز جهانی است)همان(. آدمیان انجامیده که مهمترین مؤلفه

زدن به  امکان رشد اقتصادی بدون آسیب»ی سبز آشکار شده،  که در نقد توسعه همچنان

کشی از گروهی به  سازی بدون بهره ی( و جهان2020، 5هیکل و کالیس«)پذیر نیست طبیعت امکان

سازی است با تغییر  نفع گروهی دیگر قابل تصور نیست. رشد اقتصادی که غایت جهانی

کند.  ها را دگرگون می مناسبات مادی و معیشتی آدمیان، شکل زندگی و به طریق اولی زبان آن

ی  ده، رشد اقتصادی رابطهی امریکای شمالی و استرالیا مشاهده ش یافته چنانکه در مناطق توسعه»

های در معرض خطر نیز در کشورهای در حال  ها در این مناطق دارد. زبان مستقیمی با مرگ زبان

 (.6،2014آمانو و دیگران«)توسعه قرار دارند

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 . Eric Hobsbawm 

2 . Blommaert 

3 . Ritzer  

4 . dystopia  

5 . Hickel & Kallis 

6 . Amano & et al 
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داند،  ی بنیانی این مکتوب که زبان و زندگی را در هم تنیده می با این اوصاف با تکیه بر ایده

سازی مهمترین عامل دگرگونی در دوران  غییر شرایط زندگی دارد و جهانیمرگ زبان ریشه در ت

داری متأخر هستند و  های ارتباطی نیز بر همین قیاس ابزار تولید سرمایه معاصر است. تکنولوژی

شود ابزارهای ارتباطی  اند. بر خالف آنچه تصور می ی جهانی گسترانده روابط طبقاتی را در پهنه

 تر شده است.  ی عمیق دمت رهایی باشد ابزار سلطهبیش از آنکه در خ

 پژوهش  روش

مسأله و روش تحقیق در تالئم متقابل با هم هستند. از آنجا که موضوع این مطالعه بررسی 

چرایی کاهش تکلم به زبان محلی است، روش مناسب باید بتواند دالیل عملی و نظری عامالن 

ی این  ترین روش برای مسأله ندازد. بر این اساس مناسبدر توضیح کردارشان را به دام تحلیل بیا

شود  است. در این روش محقق با ذهنی باز به میدان مطالعه وارد می 1ای ی زمینه مکتوب، نظریه

شناختی حامی این روش، عامالن را واجد عاملیت  پردازد. فکر معرفت آوری داده می و به جمع

ین رو دالیلی که آنان از یک واقعه دارند واجد شأنی داند و از ا می  مقید به مناسبات محاط

تئوریک و مفهومی برای محقق هستند. به همین دلیل مصاحبه بهترین ابزار گردآوری داده در این 

 شود.  روش محسوب می

استوار است  3ساندرس پیرس 2ای بر استدالل استفهامی زمینه  تجزیه و تحلیل در روش نظریه

ای که مورد  شود؛ ایده ای جدید منجر می ها به ایده ی داده بندی و مقایسه که در آن تحلیل، طبقه

 (. 4سرندیپیتی) اند ها آن را پیش نهاده انتظارنبوده و داده

ی تحقیق است و تعداد آن بر اساس تکمیل  گیری تابع منطق مسأله در این روش نمونه

نمونه، پوشش تنوعات دخیل در ی تکنیکی انتخاب  شود. مالحظه ای مفهومی تعیین می منظومه

 قلمرو مفهومی تحقیق از جمله طبقه، سن و جنس و شغل در میدان پژوهش است. 

ای با توصیف دقیق و گزارشی منسجم و مقنع از نسبت مقوالت و  ی زمینه اعتبار نظریه

نظران همسو با رویکرد  شود و بخشی از آن از سوی خوانندگان و صاحب مفاهیم تأمین می

 شود.  پس از انتشار افاده می تحقیق

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 . grounded theory  

2 . abduction 

3 . Charles Sanders Peirce 

4 . serendipity  
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بندی  ی راهبر طبقه ی آن به عنوان نظریه دهنده سازی و مفاهیم توضیح در این پژوهش، جهانی

ها بوده است.  ها به کار گرفته شده است. انتخاب این مفهوم نیز ماحصل تحلیل داده و تحلیل داده

ها، مقوالت و مفاهیم  ظریه و دادهچنانکه اقتضای استدالل استفهامی است، رفت و برگشت میان ن

آوری شده  ها که با تکنیک مصاحبه جمع در تحلیل دادهو نتایج تحقیق را تعیین کرده است. 

است، توصیف و تبیین همزمان انجام خواهد شد. در تحقیقات اکتشافی توصیف خود شکلی از 

ها و ترتیب و توالی  دهپذیر نیست. از این جهت خود چینش دا ها امکان تبیین است و تفکیک آن

های مشترک ذیل یک  ها با داللت تواند سطحی از تبیین را افاده کند. در این راستا گزاره ها می آن

شوند و سپس رابطه نظری مفاهیم مستخرج، در پرتو رویکردی نظری  بندی می مفهوم دسته

 دست داده شود.  شود تا تحلیلی مقنع از روابط موجود به بررسی می

 شوندگان : مشخصات مصاحبه1جدول

 مدت مصاحبه سن شغل تحصیالت ردیف جنسیت

 زن

دقیقه 21 28 کارمند کارشناسی 1  

دقیقه 28 42 خانه دار دیپلم 2  

دقیقه 20 30 دانشجو کارشناسی 3  

دقیقه22 34 کارمند کارشناسی 4  

دقیقه 15 36 خانه دار دیپلم 5  

دقیقه 26 29 کارمند کارشناسی ارشد 6  

دقیقه 23 26 دانشجو کارشناسی 7  

دقیقه 18 27 کارمند کارشناسی 8  

دقیقه 27 27 فروشنده کارشناسی 9  

 مرد

دقیقه 17 38 کارگر سیکل 10  

دقیقه 18 45 مغازه دار ابتدایی 11  

دقیقه 20 62 بازنشسته کارشناسی 12  

دقیقه 16 34 کارمند کارشناسی 13  

دکارمن کارشناسی ارشد 14 دقیقه 32 30   

دقیقه 27 45 نگهبان دیپلم 15  

دقیقه 34 36 راننده کارشناسی 16  

دقیقه 25 38 مغازه دار دیپلم 17  

دقیقه 17 35 کارمند کارشناسی ارشد 18  

دقیقه 32 47 مغازه دار کارشناسی 19  

دقیقه 29 63 بازنشسته کارشناسی 20  

دقیقه 19 48 راننده دیپلم 21  
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 ها داده  تحلیل

مورد اهتمام است و در ادامه  -به مثابه شکلی از تحلیل-ها بندی گزاره ها ابتدا طبقه در تحلیل داده

ها  های مهم آن ها ابتدا گزاره ها معرفی خواهند شد. برای تحلیل مصاحبه های نظری آن داللت

ه این ترتیب مفاهیم های مشابه در داللت مفهومی کنار هم چیده و ب استخراج و در گام بعد گزاره

ها شناسایی شدند. سپس فضای مشترک معنایی مفاهیم ترسیم شد که به این  اصلی مصاحبه

 ها پدید آمدند.  ترتیب مقوالت اصلی مصاحبه

ها در منظومه مفهومی تحقیق چیده شده  شده بر اساس اولویت آن ترتیب مقوالت معرفی

ها و  ی شده؛ اول فراوانی تکرار آن در مصاحبهاست. اولویت مقوالت بر تکیه بر دو معیار طراح

ها. با این وصف مقوالت  دوم اهمیت آن مقوله در ایجاد پیوند میان مفاهیم مستخرج از مصاحبه

 ها به ترتیب زیر استخراج شده است؛ مصاحبه

. تحقیر فرهنگ 5. منسوخ کردن زبان کُردی 4. دولت، 3. مدرنیزاسیون، 2سازی،  . جهانی1 

های  . آسیب8. ضرورت احترام به فرهنگ محلی، 7. اجبار در یادگیری زبان فارسی، 6محلی، 

 . اهمیت فرهنگ بومی.9زبانی،  تک

 سازی  . جهانی1

 ها های مصاحبه سازی، مفاهیم و گزاره جهانی  : مقوله2جدول

 ها گزاره مفاهیم مقوله

 سازی جهانی
سازی علیه فرهنگ  جهانی

 محلی

 دهد را عقب مانده نشان می شدن فرهنگ محلی جهانی

 آموزش زبان انگلیسی و فراموشی زبان محلی

 تغییر نگرش مردم به فرهنگ محلی تحت تأثیرفرهنگ جهانی

 جایگزینی فرهنک محلی با فرهنگ جهانی

 نفی ضرورت فرهنگ محلی

 پیشرفت در گرو رهایی از سنت

 زبان محلی عامل بازتولید سنت و متعلق به گذشته معرفی شده
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 ها گزاره مفاهیم مقوله

فرهنگ غربی عامل 

 تضعیف هویت محلی

 انجامد گرایی می نفی فرهنگ محلی به غرب

 فتح سنگر زبان به مثابه بنیاد هویت از سوی فرهنگ غربی

های جهانی و خودداری از آموزش زبان  تعلق والدین به ارزش

 محلی به فرزندان

 های محلی اضمحالل فرهنگ

 فرهنگ جهانی دشمن فرهنگ محلی

 ازیس فکر جهانی

 های رسمی دولت فرهنگ غربی اساس برنامه

 نوجویی و میل به پیشرفت

 های جهانی از رهگذر علم پذیرش ارزش

کند و مناسبات محلی  های جهانی را تثبیت می سواد بیشتر ارزش

 کند را تضعیف می

 سازی ملت- دولت

 تشویق یادگیری زبان فارسی که حاوی ارزش های مدرن است

 کنند های جهانی را اعمال می سعه ارزشکشورهای در حال تو

طبقات باال به مثابه نخبگان جامعه به زبان فارسی و فرهنگ 

 غربی اشتیاق دارند

 زبان فارسی بستر ورود فرهنگ غربی

استفاده نمایشی از 

 فرهنگ محلی

 استفاده تزیینی از فرهنگ محلی

 شناختی و تاریخی نه امری تبدیل فرهنگ محلی به امری باستان

 زنده و کاربردی

تکنولوژی ابزار 

 سازی جهانی

 رسانه ها مروج فرهنگ غربی در مقابل فرهنگ محلی هستند

کمرنگ شدن خانواده و اجتماع  و جایگزینی آن با شبکه های 

 اجتماعی

 تکنولوژی جدید بخشی از فرهنگ غربی و واسط آن است

 های جهانی در کاهش کاربرد زبان محلی اثر رسانه

 ختگی ملیخودبا

 بدون فرهنگ محلی در برابر جهانی شدن بی دفاع هستیم

 درمبادله فرهنگی باید چیزی برای ارائه داشته باشیم

 از کاربرد انداختن فرهنگ محلی

 خودباختگی عامالن فرهنگ محلی در مقابل غرب
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ب شدن، فرهنگ جهانی، فرهنگ غربی، تکنولوژی و غر سازی با تعابیری مانند جهانی جهانی

مورد اشاره قرار گرفته است. گرچه این مفاهیم با معانی مبهم و کلی مورد استفاده قرار گرفته اما 

به عاملی فراتر از اراده افراد و حتی خارج از مدیریت دولت اشاره دارد که فرهنگ محلی را 

 هاست.  استفاده از زبان مادری یکی از آن دستخوش تالطم کرده که عدم

سازی  کنند؛ فکر جهانی سازی را توجیه می هوم مقوالتی هستند که جهانینکته مهم این مف

سازی فرهنگی و فراموشی و حتی نفی  ها در یکسان ملت- بستری برای اقدامات دولت

در کشورهای در حال   های دولت سازی از رهگذر برنامه های محلی است. اساساً جهانی فرهنگ

ناسبات جهانی در مواجهه با فرهنگ محلی و کارگزار ها نماینده م شود. دولت توسعه اجرا می

ملت یکی از سازوکارهای ورود مناسبات مدرنیته و - سازی هستند. خود دولت جهانی

شود؛ ابزار دیگر  شدن است که به جهانی شدنِ سرمایه منجر می داری در پوشش جهانی سرمایه

 است.  های محلی خود تکنولوژی است که بستر تغییرات محتوای فرهنگ

عنوان غایت توسعه به خودباختگی ملی و تحقیر فرهنگ محلی  تلقی از فرهنگ جهانی به

داری از فرهنگ  انجامد که با مفهوم مدرنیزاسیون قابل توضیح است. مدرنیته یا سرمایه می

کند. در پرتو امرجدید، فرهنگ محلی به  محلی به مثابه عنصر نمایشی و تزیینی استفاده می

عنوان  شود که ارزش خود را از دست داده و تنها باید به کهن و قدیمی تبدیل میای  پدیده

نمادی از گذشته از آن یاد کرد تا معیاری برای درخشش معیارهای مدرنیته در مقام مقایسه با 

 امر کهن باشد. 

کننده مقوله  خودباختگی فرهنگ محلی در برابر فرهنگ جهانی یکی از محورهای توجیه

زی است که روی دیگر آن خودباختگی نخبگان سیاسی در برابر فرهنگ جهانی است. سا جهانی

زدایی از فرهنگ محلی برای توجیه فرهنگ جهانی  چنانکه در ادامه خواهد آمد، مشروعیت

 کردن فرهنگ محلی از کاربرد و استفاده است.  سازوکار تهی
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 . مدرنیزاسیون2

 ها های مصاحبه م و گزارهمدرنیزاسیون، مفاهی  : مقوله3جدول

 کدهای مفهومی مفاهیم مقوله

 مدرنیزاسیون

 شهرنشینی

 غلبه هویت شهری به تضعیف زبان محلی منجر شده

 زبان فارسی() های به روز بودگی چشمی در مصرف نشانه چشم و هم

 مهاجرت و تغییر شکل زندگی و تغییر زبان

 شهر جغرافیای غلبه زبان واسط

 میشهر قلمرو زبان رس

 نیاز به زبان واسط در زندگی پرتحرک جغرافیایی

 لزوم یادگیری زبان فارسی برای ارتباط

 شهر متنوع و روستا یکدست

 سازی همسان
 شهر منشأ رواج زبان فارسی

 زبان فارسی بخشی از هویت عام همه ایرانیان

 تقابل مرکز/پیرامون

 زبان فارسی نشانه پرستیژ

 اری از صحبت کُردی با فرزندانعقده حقارت نسل قبل و خودد

 تقابل شهر و روستا؛ نو/کهنه

 انتساب زبان کُردی به روستا

 

مدرنیزاسیون مهمترین مفهوم در تبیین وضع موجود از سوی مصاحبه شوندگان است. 

راندن عناصر محلی است؛  های مهم این فقره ورود مظاهر فرهنگ مدرن و به حاشیه گزاره

ملت، افاده یکدستی فرهنگ، تحرک جغرافیایی -ن رسمی در قلمرو دولتشهرنشینی، نیاز به زبا

 و طبقاتی و تمرکزگرایی از عناصر اصلی مدرنیزاسیون هستند. 

های مدرن تعبیر شده که به دلیل  در این محور، زبان فارسی به محمل ورود ارزش

دلیل بخاطر  ی پرستیژ و منزلت بدل شده و به همین مرکزگرایی و طرد پیرامون به نشانه

کنند مظاهر نوشدگی را تقلید کنند. این  سازی افراد تالش می خودباختگی حاصل از جهانی

شود و افراد برای فاصله از فرهنگ  ی شهر/ روستا و نو/کهنه اجرا می ی دوگانه فرایند بواسطه
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آن مهلکه  اند فرزندان را از گیرند و چون خود تجربه طرد داشته منسوخ روستایی از آن فاصله می

 کنند. ی این نوشدگی مصرف می دارند و زبان فارسی را به مثابه نشانه دور نگه می

مفهوم مدرنیزاسیون با مقوالت شهرنشینی، همسان سازی و تقابل مرکز/پیرامون به رها کردن 

فرهنگ محلی و حتی دوری جستن و نفی و تحقیر آن منجر شده است. شهر قلمرو امر نو و 

توان و نباید شهر را با  گرا و بواسطه این تقابل نمی فت است در مقابل روستای کهنهی پیشر نشانه

فرهنگ روستا آلوده کرد. رقابت بر سر پیشرفت به انکار فرهنگ و زبان محلی و انتساب به 

 ی اصلی مدرن شدن است. های فرهنگ شهری دامن زده که خود مؤلفه نشانه

 . دولت3

 ها های مصاحبه م و گزارهدولت، مفاهی  : مقوله4جدول

 کدهای مفهومی مفاهیم مقوله

 دولت

 آموزش و پرورش

 ممنوعیت آموزش به زبان مادری

 کند مرجعیت معلم در مدرسه که به زبان فارسی صحبت می

 زبان فارسی زبان علم و پیشرفت

 توجهی نهاد آموزش به زبان محلی بی

 رسمیت زبان فارسی در قانون و اجرا

 ها ارات و رسانهفارسی زبان اد

 تبلیغ و ترویج زبان فارسی

 منابع آموزشی همه به زبان فارسی است

 تبعیض

 های شغلی براساس تسلط به فارسی توزیع فرصت

 زبان فارسی معیار فرهیختگی و اهلیت و سواد

 زبان فارسی زبان ارزیابی و توزیع امتیازات

 اعتماد به نفس در زبان فارسی

 زبان فارسیاهتمام دولت به آموزش 

 ممنوعیت آموزش به زبان مادری
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 کدهای مفهومی مفاهیم مقوله

 رسانه

 رسمیت زبان فارسی در رسانه

 های محلی ها در مورد فرهنگ بازتولید کلیشه

 ها جذاب نیست ها زبان محلی رسانه برنامه

 های محلی در رسانه تحقیر و تمسخر فرهنگ

 غلبه زبان فارسی

 رسانه محلی باید به زبان محلی برنامه بسازد

 ترویج زبان فارسی تبلیغ و

 ها به فرهنگ محلی توجهی رسانه بی

 گریزی قانون

 تلقی امنیتی از آموزش زبان محلی

 توجهی به قانون اساسی در آموزش زبان محلی بی

 ممنوعیت آموزش به زبان مادری

 تمرکزگرایی

 انحصار رسانه در دست دولت

 تمرکزگرایی فرهنگی دولت

 سیاهتمام دولت به آموزش زبان فار

 ممنوعیت آموزش به زبان مادری

 نفی تکثرگرایی

 ای خودباختگی فرهنگی شهرهای حاشیه

 اهمیتی آن شده فقدان رسمیت زبان کردی حمل بر بی

 ممنوعیت آموزش به زبان مادری

 

هایی که به وظایف و نقش  های این تحقیق بود. گزاره دولت از پرتکرارترین مضامین مصاحبه

ها  زبان و فرهنگ محلی اشاره داشتند بر مقوله آموزش و پرورش و رسانهشدن  دولت در کمرنگ

متمرکز هستند که هر دو در انحصار دولت قرار دارند. دولت به شکل مستقیم از طریق آموزش 

های محلی به  توجهی به زبان زبان فارسی در مدارس، تهیه منابع آموزشی به فارسی و بی

ها که رادیو و تلویزیون از مهمترین  است. همچنین رسانهشدن زبان کُردی کمک کرده  کمرنگ

های بازمانده از  پردازند و با بازتولید کلیشه ها هستند با رسمیت زبان فارسی به ترویج آن می آن

ها  ی طرد آن زنند و زمینه افتادگی پیوند می های عقب مدرنیزاسیون پهلوی، زبان محلی را با نشانه

 کنند.  را فراهم می
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کنند متکی بر  های محلی با زبان محلی برنامه تولید می ها همچنین وقتی در شبکه نهرسا

کنند لذا  مناسبات مرکزگرایانه هستند و از شکل زندگی که محمل زبان محلی است استفاده نمی

 کنند.  کنند به معانی مرکزگرایانه تکیه می حتی وقتی از زبان محلی استفاده می

زند؛ توزیع  های خود به طرد زبان و فرهنگ محلی دامن می گدولت همچنین با سازوبر

زدایی از  بخشی به زبان فارسی، منزلت های شغلی بر اساس تسلط به زبان فارسی، منزلت فرصت

های  ها به خودباختگی فرهنگ زبان محلی و پیوند اعتماد به نفس با زبان فارسی. این فرایند

 شود. اعتباری آن تعبیر می لی به بیمحلی منجر شده و فقدان رسمیت زبان مح

کند و رویکردی  های قانون اساسی استفاده نمی دولت در مواجهه با زبان محلی از ظرفیت

شود.  انگاری و رفتار خالف قانون از آموزش زبان محلی افاده می امنیتی به آن دارد که نوعی جرم

 های محلی منجر شده است.  بانتوجهی به ز تمرکزگرایی دولت و تأکید بر زبان فارسی به بی

 کردن زبان محلی . منسوخ4

 ها های مصاحبه کردن زبان کُردی، مفاهیم و گزاره منسوخ  : مقوله5جدول

 کدهای مفهومی مفاهیم مقوله

منسوخ کردن زبان 

 محلی

 کاربرد زدایی از زبان کُردی

 استهالک زبان کُردی بخاطر عدم استفاده

 /زبان کُردی بالاستفادهتلقی زبان فارسی زبان آموزش

 زبان کُردی متولی ندارد

 کالس دانستن زبان کُردی بی

 خجلت والدین از فارسی ندانستن فرزندان

تر شدن آن  جمعبت کم گویشوران کُردی به کمرنگ

 منجر شده

 کاربردزدایی از زبان محلی

زدایی از فرهنگ  مشروعیت

 محلی

 مهای قدیمیعنوان زبان عوام و آد معرفی زبان کُردی به

غلبه ) استحاله زبان و فرهنگ کُردی در کرمانشاه

 فارسی(

 کنند طرد کسانی که به زبان کُردی صحبت می

 راندن زبان و فرهنگ کُردی حاشیه به

 انتساب زبان کردی به گذشته
 گذشته عنوان زبان تاریخ مصرف معرفی کُردی به

  کُردی زبان سنت و گذشته
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زدایی از  قوالتی مانند کاربردزدایی از زبان کُردی، مشروعیتشوندگان م از نظر مصاحبه

افتاده و عوامانه دانستن زبان کُردی، این زبان و عناصر فرهنگی آن را  فرهنگ محلی و عقب

شدن زبان کُردی است. والدین بخاطر بالاستفاده بودن  منسوخ کرده و این سازوکار اصلی کمرنگ

شدن جمعیت گویشوران  کنند و این باعث کم انشان پرهیز میزبان کُردی از آموزش آن به فرزند

شود و همین فرایند به شکلی خودفزا به بالاستفاده شدن بیشتر زبان کُردی منجر  این زبان می

های عمومی و خصوصی وجود داشته باشد  شود. اگر زبانی جایگزین برای تعامل در ساحت می

 تفاده از زبان کُردی توجیهی نخواهد داشت. که نیازهای افراد را برآورده کند دیگر اس

اعتباری این زبان خواهد شد و به  زدایی و بی کاربردزدایی از زبان کُردی باعث مشروعیت

کنند. این  شود که همه از آن پرهیز می پرستیژ بدل می همین دلیل به زبانی تاریخ گذشته و بی

ی پیشرفت را تغییر زبان و  و اولین نشانه شود وضعیت به نوعی خودکمتربینی کُردزبانان منجر می

شود که مهمترین دلیل  هویتی منجر می بینی به استحاله فرهنگی و بی کم دانند. این خود لهجه می

 سازی است.  پذیری در برابر جهانی آسیب

سازی، مدرنیزاسیون و  جا فاعلی مجهول دارد که در پرتو جهانی در این« منسوخ کردن»مفهوم 

دانند و  سازی می شوندگان دولت را کارگزار جهانی رسد مطاحبه شود. به نظر می ادار میدولت معن

کنند. پیوند مناسبات جهانی با وضعیت محلی  زبان فارسی را هموار کننده این مسیر ارزیابی می

 نیازمند واسطی است که در اینجا دولت معرفی شده است. 

 . تحقیر فرهنگ محلی5

 ها های مصاحبه فرهنگ محلی، مفاهیم و گزاره تحقیر  : مقوله6جدول

 کدهای مفهومی مفاهیم مقوله

تحقیر فرهنگ 

 محلی

ماندگی به  برچسب عقب

 زبان محلی

 ماندگی عنوان نشانه عقب معرفی زبان محلی به

 کالس دانستن فرهنگ و زبان محلی بی

 طرد بخاطر لهجه از سوی فرهنگ رسمی

 و منزلتتلقی زبان فارسی به مثابه پرستیژ 

طرد زبان محلی بخاطر تداعی رسوم سنتی که از 

 اند رونق افتاده

 افتادگی از زبان کُردی تعبیر عقب
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 کدهای مفهومی مفاهیم مقوله

 مد روز شدن زبان فارسی

غلبه فرهنگ رسمی و خودکمتربینی عامالن زبان 

 کُردی

 فارسی() فرادست بودن زبان و فرهنگ مرکز

فرودستی اقتصادی و فرهنگی پیرامون در مقابل 

 مرکز

 ن کُردی زبان روستا  معرفی شدهزبا

 احساس خودکمتربینی

 خودباختگی کرمانشاهیان

عقده حقارت نسل قبل و خودداری از صحبت 

 کُردی با فرزندان

 احساس حقارت در زبان کُردی

 خودباختگی فرهنگی و پرهیز از زبان کُردی

 طرد و تمسخر

 طرد افراد با لهجه کُردی

 زبان کُردیطرد و انزوای افراد عامل به 

 تلقی زبان فارسی به مثابه پرستیژ و منزلت

 تمسخر زبان محلی از سوی فرهنگ مسلط

 تبعیض علیه زبان کُردی

 زبان کُردی زبان روستا  معرفی شده

 زبان فارسی زبان پیشرفت و سواد و منزلت شده

تبعیض میان زبان ها و لهجه ها در فرهنگ رسمی و 

 غیررسمی

 لیتوجهی به زبان مح بی

 

ماندگی به  تحقیر و تمسخر فرهنگ محلی مفهومی است که با عناصری مانند برچسب عقب

زبان کُردی، طرد و تمسخر زبان و لهجه کُردی، تبعیض علیه این زبان و احساس خودکمتربینی در 

نتیجه این تحقیرها، توجیه شده و توضیح داده شده است. گزاره تمسخر زبان و لهجه کُردی از 

 های متفاوت بیان شده است.  شوندگان بود که در پاسخ به سوال پرتکرار از سوی مصاحبه مضامین

شود و با انتساب آن به گذشته،  تمسخر زبان کُردی بر بستر طرد فرهنگ مقوم آن اجرا می

آید. این فرودستی اقتصادی و  سواد، امکان تحقیر آن نیز فراهم می زندگی روستایی و افراد بی

 آورد.  ی تمسخر را فراهم می شود که زمینه بینی و خودباختگی می ث احساس خودکممنزلتی باع
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های  های مؤید آن بر زمینه های متعدد تکرار شده و گزاره مفهوم تحقیر و تمسخر در مصاحبه

اند. انتساب زبان کُردی  فرودستی اقتصادی و به تبع آن فرودستی فرهنگی و منزلتی استوار شده

ان فارسی به شهر، شکاف تاریخی این دو قلمرو مفهومی را احضار کرده و اثر آن به روستا و زب

 شود.  ها می بسی بیشتر از تفاوت محل زندگی صاحبان زبان

 . اجبار در یادگیری زبان فارسی6

 ها های مصاحبه اجبار در یادگیری زبان فارسی، مفاهیم و گزاره  : مقوله7جدول

 کدهای مفهومی مفاهیم مقوله

 جبارا

 اجبار اقتصادی

 زبان فارسی زبان پیشرفت است

 زبان فارسی زبان موفقیت

 زبان فارسی نشانه پایگاه اجتماعی باال

 آینده تحصیلی در گرو یادگیری زبان فارسی

 زبان فارسی نشانه پیشرفت

 همراهی با طبقه باال

 فارسی دانستن تضمین آینده

 کاربردی بودن زبان فارسی

 اجبار اجتماعی

 ربردی بودن زبان فارسیکا

 شدن زبان محلی ها عامل کمرنگ خانواده

 اهتمام خانواده به یادگیری فارسی برای موفقیت تحصیلی

 کنند بخاطر همراهی با جو عمومی به زبان فارسی صحبت می

 توجهی مردم به زبان محلی بی

 شرم والدین از صحبت فرزندان به زبان کُردی

 زبان فارسی مد روز است

 ر صورت تلکم به زبان کُردیطرد د

 گرایش به سمت زبان فارسی است

 اجبار سیاسی

 آمیز است رابطه زبان فارسی و کُردی ارعاب

 برتری زبان فارسی بخاطر رسمیت آن

 یادگیری فارسی اجباری است
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شوندگان بوده است اما در وجوه  ی مصاحبه اجبار در یادگیری زبان فارسی فرض اصلی همه

شوندگان بر اجبار  شود و لزوماً متکی بر اعمال قدرت مستقیم نیست. مصاحبه می مختلف اعمال

اند که بنیان اجبار اجتماعی و اجبار سیاسی هم بوده است. از آنجا  اقتصادی تأکید بیشتری داشته

که زبان فارسی زبان پیشرفت  و موفقیت، نشانه پایگاه اجتماعی باال، ابزار دسترسی به امکانات و 

ازات و کاربردی بودن آن مهمترین دالیل پاسخگویان برای احساس ضرورت یادگیری زبان امتی

 ها به فارسی بجای زبان مادری است.  فارسی و اهتمام خانواده

اجبار اقتصادی مهمترین عامل گرایش به سمت زبان فارسی در بعد اجتماعی است. 

ها  ندانشان را در یاددادن زبان فارسی به آناندیشی برای تأمین آتیه فرز ها بخشی از آینده خانواده

دانند و لذا مناسبات هنجاری حول زبان فارسی از جمله با کالس بودن این زبان نیز شکل  می

های اقتصادی و اجتماعی، اجبار سیاسی از سوی دولت نیز دور از  گیرد. با وجود ضرورت می

 انتظار نخواهد بود. 

 . ضرورت احترام به فرهنگ محلی7

 ها های مصاحبه ضرورت احترام به فرهنگ محلی، مفاهیم و گزاره  : مقوله8جدول

 کدهای مفهومی مفاهیم مقوله

ضرورت احترام به فرهنگ 

 محلی

 آموزش زبان کُردی

 آموزش همزمان کُردی و فارسی

 آموزش فرهنگ محلی و استفاده از آن تا بازتولید شود

 و زبان کُردیآموزی درباره فرهنگ  تحقیق و تکلیف دانش

 آموزش افتخار به فرهنگ و زبان محلی

 آموزش زبان کُردی در مدرسه

 دولت متولی زبان های محلی باشد

تشخص و احترام 

 برای زبان کُردی

 برای تبادل فرهنگی در جهان باید چیزی داشته باشیم

 های محلی بینی فرهنگ عدم کم

 های محلی ماندگی زبان اصالح تصور عقب

 با زبان و فرهنگ کُردی برنامه بسازد رسانه محلی

 جلوگیری از تمسخر زبان کُردی

 احترام به اقوام و حفظ دانش بومی و بازتولید آن
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 کدهای مفهومی مفاهیم مقوله

احیای فرهنگ 

 کُردی

 اگر لباس کُردی زیباست زبان کردی هم زیباست

 تقویت فرهنگ محلی برای مقاومت در برابر غربی شدن

 ه بسازدرسانه محلی با زبان و فرهنگ کردی برنام

 موسیقی، و ...() استفاده از عناصر فرهنگ محلی

بازتعریف رابطه 

 مرکز پیرامون

 رسمیت زبان محلی در کنار زبان فارسی

 ها از همدیگر دوسویه و برابر باشد یادگیری فرهنگ

 ها نفی رابطه سلطه بین فرهنگ

 ها به همدیگر احترام متقابل فرهنگ

 یکسویههای با هم نه  رابطه برابر فرهنگ

کارکردی کردن زبان 

 کُردی

 اهمیت نوشتار و تولید ادبیات با فرهنگ و به زبان کردی

 انتشار رسانه مکتوب به زبان کردی

 آموزی درباره فرهنگ و زبان کردی تحقیق و تکلیف دانش

 استفاده از فرهنگ محلی تا بازتولید شود

 ها رفع تبعیض اقتصادی بین زبان

 تکثرگرایی

 ن کُردی در کنار انگلیسیآموزش زبا

 سازی و غنای ذهنی فرهنگ

 ترویج موسیقی و فرهنگ محلی

 گیری کودکان دوزبانگی در خدمت تقویت توان یاد

 های متنوع در صورت استفاده از زبان و فرهنگ محلی برنامه

 یادگیری همزمان فارسی، انگلیسی و زبان مادری

یت زبان مادری به ترتیب اهمیت سه عامل را شوندگان در پاسخ به سوال راهکار تقو مصاحبه

زبانی و اهمیت فرهنگ محلی. احترام به  های تک اند؛ احترام به فرهنگ محلی، آسیب ذکر کرده

فرهنگ محلی مهمترین و پرتکرارترین پاسخ بوده است که با مقوالت آموزش زبان کُردی، 

کردن  مرکز پیرامون، کارکردی تشخص و احترام به آن، احیای فرهنگ کُردی، بازتعریف رابطه

شده آموزش همزمان کُردی  های تحلیل زبان کُردی و تکثرگرایی قابل توجیه هستند. در مصاحبه

و فرهنگ   بینی زبان با فارسی، استفاده از عناصر فرهنگ محلی در مفاد درسی، رفع خودکم
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ان و فرهنگ محلی محلی، برنامه و رسانه با زبان و فرهنگ محلی و احترام و تشخص به زب

 مهمترین راهکار اعاده جایگاه زبان کُردی است. 

ی مهم در این فقره مورد اشاره قرار گرفته است؛ اول کارکردی کردن زبان کُردی و  دو مقوله

دوم تکثرگرایی. کارکردی کردن زبان از وجوه اقتصادی و اجتماعی مورد تأکید بوده است. تولید 

کردن امکان استفاده از آن در مراودات رسمی،  های مکتوب و فراهم نهادبیات به این زبان در رسا

رفع تبعیض علیه گویشوران یک زبان و توزیع امکانات و امتیازات سطح خّرد و کالن از جمله 

ها و  ی و برابر فرهنگ ی دوسویه زبان است. در مورد تکثرگرایی رابطه  اقتضائات کاربردی کردن

کُردی،  ) المللی های سطوح هویتی محلی، ملی و بین آموزش همزمان زبان ها، احترام متقابل، زبان

 های پرتکرار بوده است.  فارسی و انگلیسی( گزاره

 زبانی های تک . آسیب8

 ها های مصاحبه زبانی، مفاهیم و گزاره های تک آسیب  : مقوله9جدول

 کدهای مفهومی مفاهیم مقوله

 زبانی های تک آسیب

 افت تحصیلی

 حصیلی در صورت آموزش به زبان فارسیافت ت

 زبانان تبعیض سیستماتیک علیه غیرفارسی

 زبان و فرهنگ عامل همبستگی است

 تکلم به زبان مادری دانستن یک زبان بیشتر و توانایی است

 زدایی هویت

 بینی فقدان اعتماد به نفس و خودکم

 هویتی افراد در صورت فراموشی زبان مادری بی

 افراد در صورت فقدان زبانی مادری شدن رابطه تهی

 نفی زبان کُردی نابودی یک جهان فکری است

 فرهنگی است زبانی بی بی

 زبان کُردی حافظ سنت است

 تضعیف هویت ملی
 فراموشی تاریخ، رسوم و آداب جمعی در صورت نابودی زبان کُردی

 ساالر است زبان محلی دین

زبانی و حذف  های تک شوندگان به آسیب احبهدر توجیه ضرورت توجه به زبان کُردی، مص

اند. افت تحصیلی کودکانی که مجبورند با زبان دوم  زبان مادری به نفع زبان فارسی اشاره کرده
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های مورد تأکید  خود تحصیل کنند در کنار هویت زدایی و تضعیف هویت ملی از آسیب

رسی یا زبان مادری است که طی زبانی، جایگزینی زبان فا پاسخگویان بوده است. مقصود از تک

کنند. این فرایند  کنند یا در مرتبه دوم اهمیت ارزیابی می آن افراد زبان مادری خود را فراموش می

تاریخ و  شدن آدمیان از پیشینه و تاریخ و خاطره خواهد بود. آدمیان بی زدایی و تهی به هویت

فرهنگ ملی ترکیبی از آداب و  خاطره، تعلقی به فرهنگ ملی نیز نخواهند داشت زیرا بی

 شود.  ها به فقر ذخیره فرهنگ ملی نیز منجر می های محلی مختلف است و فراموشی آن فرهنگ

 . اهمیت فرهنگ بومی9

 ها های مصاحبه اهمیت فرهنگ بومی، مفاهیم و گزاره  : مقوله10جدول

 کدهای مفهومی مفاهیم مقوله

اهمیت فرهنگ 

 محلی

 کل هویت به مثابه

 لت و قدمت قوم کُرداصا

 زیبایی فرهنگ و زبان کُردی

 زبان واسطه هویت

 هویتی است فراموشی زبان بی

 زبان مادری شناسنامه فرد

 پیوند نسلی و فرهنگی هویتی

 انتقال میراث شفاهی از طریق زبان کُردی

 نسبت زبان و زندگی

 زبان کُردی در پیوند با زندگی و موسیقی کُردی است

لباس و غذا و ) های بسیار دارد نی و زیباییفرهنگ کُردی غ

)... 

 زبان ذهن و زندگی انسان ها را می سازد

زبان ابزار مقاومت 

 فرهنگی

 شدن است زبان و فرهنگ کُردی مقاومت در برابر غربی

 در مبادله فرهنگی باید چیزی داشته باشیم که ارائه دهیم

 زبان اساس تعلق فرهنگی است

 سان ها را می سازدزبان ذهن و زندگی ان

 زبان باردار از خاطره و تاریخ است
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های  شوندگان، حفظ فرهنگ محلی مهمترین ابزار مقاومت در برابر فرایند از نظر مصاحبه

سازی چیزی برای  سازی است. اگر در مواجهه با جهانی آمیز در قالب جهانی سویه و سلطه یک

برای مواجهه با این   هنگ محلی مهمترین داشتهعرضه نداشته باشیم، مقهور آن خواهیم شد و فر

کند.  کم محلی از وادادگی در برابر فرهنگ غربی حفظ می    جریان است زیرا افراد را با هویت مح

ها را با پیوند به  تواند ذهن و زبان انسان ها می زبان به مثابه ابزار مقاومت فرهنگی در دنیای نشانه

 بر مراودات یکسویه مصون کند. یک شکل زندگی از تزلزل در برا

 گیری نتیجه

سازی را به عنوان عامل اصلی انقراض زبان در این  ها، جهانی طرح مفهومی حاصل از تحلیل داده

های  ی تحلیل داللت گزاره سازی مفهومی است که به واسطه کند. جهانی منطقه معرفی می

پاسخگویان از این مفهوم پراتیک  شدن انتخاب شده است. گرچه فهم شوندگان از جهانی مصاحبه

ی آن را به دقت احصا  و پوشیده  های پیچیده و عملی بوده اما ظرایف نظری این مفهوم و داللت

شود و  می  های ارتباطی و محتوایی که در آن ترویج سازی با تکنولوژی اند. فرایند جهانی کرده

روز  همتراز با نوگرایی و به کند و منش و روش زندگی فردی و جمعی مرسوم را دگرگون می

سازی با فشار برای نوگرایی تعریف شده و این تعریف دقیقی از  بودن تعریف شده است. جهانی

 آورد. سازی را به حرکت در می داری است که جهانی مکانیسم تضمین مصرف و سود سرمایه

 های دولت مرکزی است. سازی بر مناسبات محلی نیز سیاست میانجی اثر جهانی

مدرنیزاسیون سیاست رسمی پهلوی اول و دوم بوده که پیامدهای مفید و مخرب آن تا امروز 

سازی پس از مدت کوتاهی به نام تعدیل، توسعه یا  ادامه داشته است. بعد از انقالب نیز جهانی

تعالی و پیشرفت از سر گرفته شد. مدرنیزاسیون وجه داخلی نوگرایی است که الگویی در مقابل 

جهان بومی زبان و زندگی محلی ارائه کرده و آن را امری مربوط به گذشته و تاریخی  زیست

 معرفی کرده که امروزه کارایی خود را از دست داده و باید با سامانی نوین جایگزین شود.

ای یا نوستالژیک در  استفاده از سلوک زندگی بومی به عنوان امری تزیینی، توریستی، موزه

که عناصر کاربردی زندگی را در فضایی تصنعی بازتولید کرده اما در عمل  خدمت نوگرایی است



 

 

 

 

 

 65 هاي محلی )مورد شهر صحنه استان كرمانشاه(   سازي و انقراض زبان جهانی

 

 

ی زندگی بومی به فرسایش بیشتر  کند و بر همین مبنا عدم استفاده از شیوه از آن کاربردزدایی می

 شود.  آن منجر می

انجامد از مهمترین مفاهیم  ها می ی کاربردزدایی از زبان و زندگی که به انقراض آن ایده

کند و این  های کهن را از کاربرد تهی می های این تحقیق است. نوگرایی شیوه رآمده از مصاحبهب

مهمترین مکانیسم پذیرش نوگرایی و بازتولید آن است. نوگرایی فرمی است تهی از محتوا؛ 

های سنتی  ها. حتی ممکن است رویه ها با هدف مصرف و کنارگذاشتن آن جایگزینی دائم رویه

های  شود و تمایز ساخت ی آن. فرم به غایت بدل می  ها شوند اما با هدف مصرف نشانهنیز احیا 

دونالدیزه شدن که خانواده، علم، سیاست و اقتصاد را  مک  شکند؛ چیزی شبیه زیست را در هم می

 در خود فرو برده است. 

زدایی از سازی و میانجی داخلی آن یعنی مدرنیزاسیون از رهگذر کاربرد نسبت میان جهانی

گیرد و این کاربردزدایی از زبان هم بخشی از نوگرایی است و هم خود حاصل  زبان انجام می

 شود.  نوگرایی در زندگی که بنیان زبان است؛ با تغییر شکل زندگی، زبان نیز دگرگون می

معنایی مدرنیزاسیون در ایران بوده است.  مقوله تحقیر فرهنگ محلی نیز بخشی از داللت 

های متفاوت زبانی و قومی در فرهنگ رسمی همواره  ر فرهنگِ دور از مرکز با مؤلفهتمسخ

شود. این  ها بازتولید می ها و جوک های درسی، سینما، رسانه وجود داشته است و در کتاب

مانده،  ای عقب تمسخر متکی بر همان فرایند کاربردزدایی و تلقی فرهنگ محلی به مثابه پدیده

 غیرشهری و بدوی بوده است.  متعلق به گذشته،

اجبار به یادگیری زبان فارسی برخالف تلقی موجود که آن را امری سیاسی و فرهنگی 

ای اقتصادی معرفی شده  گرا کارگزار آن است، در این پژوهش پدیده داند که دولت مرکز می

است.  های پژوهش های نظری حاصل از مصاحبه است. این فهم از اجبار یکی دیگر از بصیرت

اجبار اقتصادی مهمترین علت کاهش اقبال به زبان محلی است زیرا امتیازات اقتصادی و 

زدایی از  شود و این مکانیزم کاربرد می  های شغلی بر اساس تسلط به زبان رسمی توزیع فرصت

 ساز انقراض آن است.  زبان محلی و زمینه

ت احترام به فرهنگ محلی، ضرور) در مقوالت توجه به فرهنگ و زبان محلی سه مؤلفه

کند.  ی مفهومی این پژوهش را تکمیل می بومی( منظومه زبانی، اهمیت فرهنگ های تک آسیب
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کنند و  شوندگان توجه به فرهنگ محلی را در راستای تقویت فرهنگ ملی ارزیابی می مصاحبه

را عامل تقویت هویت المللی  و فرهنگ ملی، محلی و بین  ی زبان ی متقابل و برابر در رابطه رابطه

رسد  سازی به نظر می دانند. با توجه به مناسبات اقتصادسیاسیِ جهانی ملی و انسجام اجتماعی می

ها  ها موکول به قدرت اقتصادی قلمرهای فرهنگی است و از این منظر زبان ی برابر فرهنگ رابطه

 های پیرامون، شانسی در مبادالت فرهنگی نخواهند داشت.  و فرهنگ

های فربه و فراوان است که گاه رویکردهای متناقض را در بر  شدن مفهومی با داللت نیجها

تری  دادن ماهیت فرایندی که در حال وقوع است مفهوم دقیق سازی برای نشان گیرد. جهانی می

های اقتصادی مرکز به پیرامون برای حفظ موقعیت فرادست  سازی تحمیل سیاست است. جهانی

که سازوکار انضمامی آن نئولیبرالیسم است. توصیف ابعاد نئولیبرالیسم از  کشورهای مسلط است

رود اما تا جایی که به مسأله این مکتوب مربوط است،  قلمرو تجربی این تحقیق فراتر می

ن.ک آمانو و ) شود. ها در جهان محسوب می نئولیبرالیسم یکی از عوامل انقراض زبان

 ( 2014دیگران،

گر و راهبردهای توضیح  ای و مداخله ت عوامل علّی، شرایط زمینهمدل پارادایمی نسب

توان به شکل زیر نشان داد. با این وجود، نمودار زیر تنها  های محلی را می ی انقراض زبان پدیده

ها نیست ضمن اینکه به سختی بتوان عوامل  ی آن بندی این عناصر و رابطه نسبت موجود از دسته

 ای تفکیک کرد.  علّی یا زمینه یک پدیده را ذیل عناوین
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 : مدل پارادایمی اثر جهانی شدن بر تغییر اولویت زبان مادری در شهر صحنه1نمودار 

 عوامل علّی 

 سازی جهانی
 مدرنیزاسیون

 سازی ملت دولت
 شهرنشینی
 تکنولوژی

 
 
 
 
 
 

 گر عوامل مداخله

 تحقیر فرهنگ محلی
ماندگی به  برچسب عقب

 زبان محلی
 تبعیض

 طرد و تمسخر
 بینی احساس خودکم

 
 
 
 
 
 

 ای شرایط زمینه

 کاربردزدایی از زبان کردی
دگی زدایی از زن مشروعیت

 محلی
اجبار اقتصادی، اجتماعی 

 و سیاسی
 رابطه نابرابر مرکز/ پیرامون

 
 
 
 
 
 

 راهبردها

 تمرکزگرایی
 رسانه

 آموزش و پرورش
نسبت کهنگی به 

 فرهنگ محلی
 هویت زدایی

 
 
 
 
 
 

تغییر اولویت 
 زبان مادری
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