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  ماهيت اختياري نشانه و مسئلة هويت ملي
  هاي بيگانه به كودكان آموزش زباندر 

  *خليل كهريزي

  چكيده
اي  و تصورات ويژه ندنك را برجسته مي ها آن ازي بخش ها، با برشِ پديده هاي يك زبان، دال

اين مسئله برآمده از  ها هستند. دهند كه همان مدلول ها در ذهنِ كاربران زبان شكل مي از آن
از جهان است.  زبانان هم درك مشتركهويت و گيري  مبناي شكلو   ماهيت اختياري نشانه

. بيننـد  مي خود زبانانِ هم مانند ي فراگير،ديدگاه ، ازدنيا راكاربرانِ يك زبانْ  اساس، برهمين
روي، اگر پيش از آموختنِ زبانِ ملي و انديشيدن در آن به آمـوختنِ زبـاني بيگانـه     ازهمين

هاي آن زبان بيگانه خواهند شناخت و ممكن  دالگماشته شوند، بخشي از جهان را با برش 
گيـري   هاي هويتي دچار شوند. اين مسئله، در رويكردي كلي، روند شكل است به اختالل

  كوشيده است، با درنگي در ماهيت دهد. نگارنده در اين مقاله  تكه را شتاب مي هويت چهل
هـاي   دربـارة آمـوزش زبـان   گيري هويت، به بحث  و جايگاه زبان در شكل  اختياري نشانه

وجوها  بيگانه به كودكان بپردازد كه در روزگارِ ما به امري فراگير تبديل شده است. جست
ها  تصويرهاي آن  ـ  هاي بيگانه به كودكان ماية اختالل در جهان د آموزش زباننده نشان مي

ن كودكي جهـان را  گيرد. چني شود و توانِ انديشيدنِ سالم در زبانِ ملي را از كودكان مي مي
بينـد و بـه    مـي اسـت  اي كه آموختـه   هاي زبانِ ملي و زبانِ بيگانه دال  اي از برش با آميخته

  دگرگون خواهد شد.» تكه هويت چهل«مصداقي از پديدة 
  آموزش زبان، زبان، دال، مدلول، هويت. :ها واژهكليد
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  . مقدمه1
شدنِ مرزهاي فرهنگي و افزايش سرعت ارتباطات جهاني، آموختنِ  رنگ در روزگار ما، با كم

رسي بـه   تواند دست اعتنايي به آن مي هاي بيگانه به امري فراگير تبديل شده است و بي زبان
رو  منابع فكري، فرهنگي، علمي، خبري، و حتي تفريحي را بـا محـدوديت و اخـتالل روبـه    

اي حيـاتي   هاي بيگانه به مسئله گيري مفاهيم نو، الزمة آموختن زبان با شكل كند. ازديگرسو،
رغـم غنـاي    هاي ما، علي زبان«در زندگي فكري مردمانِ جوامع كهن تبديل شده است، زيرا 

چـه در جهـان    هاي خاص خود دارند، قـادر نيسـتند مـا را بـا آن     انكارناپذيري كه در زمينه
هـاي   روي، در بسـياري از سـرزمين   ). ازهمين109: 1376ن (شايگا» گذرد مربوط سازند مي

هاي فراگير دگرگون شده اسـت كـه    هاي اروپايي به يكي از برنامه غيراروپايي، آموزشِ زبان
  بار نيز باشد.  تواند زيان هايي از آن مي توجهي به جنبه بي

شـود،   رفي مـي برخالف ديدگاهي عام كه برپاية آن زبان ابزاري براي برقراري ارتباط مع
نقشِ زبان در انديشه و هويـت انسـان انكارناپـذير و حيـاتي اسـت، زيـرا انسـان بـا زبـان          

هـاي آن را   توانـد جهـان را ببينـد و پديـده     انديشد و با كمك همين دستگاه است كه مي مي
هاي آن  بيند و پديده ديگرسخن، هر انسان جهان را از دريچة زبانِ خود مي بندي كند. به طبقه
روي، درك يـك انسـانِ    زننـد. ازهمـين   هاي زبانش برش مي كند كه دال گونه درك مي آن را

نگرد با درك يك انسانِ اروپايي يـا   هاي ايراني جهان را مي ايراني كه از دريچة يكي از زبان
يك انسـان ايرانـي در زبـاني ايرانـي      1تصويرهاي   ـ  هاي اساسي دارد. جهان افريقايي تفاوت

شـكل، مـردم    همـين  تواند بينديشد و ببينـد؛ بـه   ه و او در محدودة همين زبان ميشكل گرفت
، جهـانِ  اسـت  ها بر زبان نهاده شـده  تصويرها، كه پاية آن  ـ  سراسر جهان از راه همين جهان

كنند. بنابراين، آموختن يك زبان به فهميدن دستور زبان و  بينند و درك مي عين و ذهن را مي
نيست، بلكه اين آموزش به انديشيدن در آن زبان و دركـي نـو از   محدود ن هاي آن زبا واژه
هاي آغازين آموزش عمـدتاً بـه زبـانِ     آموزان در دوره انجامد. البته، زبان هاي جهان مي پديده

كننـد؛ مگـر    انـد ترجمـه مـي    هايشان را به زباني كه آموخته انديشند و انديشه اصلي خود مي
آموزي و زيستن در جهانِ زبان  دكي آموخته باشند يا در روند زبانكه زبان دوم را در كو اين

  باشند.  دوم بسيار پيشرفت كرده 
تواند در تعيين هويـت و برداشـت مـا از جهـان      چه گذشت، آموزش زبان مي برپاية آن

هاي هويتي بينجامد.  تواند به اختالل تأثيرات بسيار مهمي داشته باشد و اختالل در آن نيز مي
راحتـي بـا آن    تواند به خوبي نياموخته و نمي آموزي كه هنوز زبانِ رسمي كشورش را به نزبا
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بينديشد، اگر او را به آموختن زباني بيگانه بگماريم، در تصاويرِ او از جهـان اخـتالل ايجـاد    
 يســو شــود و ممكــن اســت ايــن اخــتالل بــه اخــتالالت هــويتي بينجامــد و او را بــه مــي

)، امـري نـاگزير در جهـان    15: 1393تعبير داريـوش شـايگان (   هويت كه، به »گي كهت چهل«
كوشيده است، با بـازنگري در   اساس، نگارنده در اين مقاله  دهد. برهمين امروز است، سوق 

شناسي سوسور است، بـه بررسـي پيونـد     ماهيت اختياري نشانه، كه از مباحث مهم در زبان
ران زبان بپردازد و درپايان به اين پرسش پاسخ دهـد كـه   زبان و تصويرِ جهان در ذهن كارب

   هاي بيگانه به كودكان چه تأثيراتي در مسئلة هويت دارد؟ آموزشِ زبان
  
  پيشينة پژوهش 1.1

شناسي اسـت   شناسي و انسان گيري هويت يكي از مباحث كهن در زبان نقشِ زبان در شكل
. تمركز بر ايـن مسـئله موجـب شـده     كه يك رشته تحقيقات گسترده نيز درپي داشته است

هاي  هاي خارجي در هويت و گونه هايي دربارة تأثير يادگيري زبان اين پژوهش از پيشاست 
زبـان و هويـت؛ تبيـين    «) در مقالـة  1392آن نوشته شود؛ ازجمله محسن نيازي و ديگران (

هرچنـد  انـد   نشـان داده » رابطة زبان خارجي و هويت فـردي، اجتمـاعي، فرهنگـي، و ملـي    
بخشد، نقشي منفـي در هويـت ملـي افـراد      بر زبان خارجي هويت فردي را ارتقا مي  تسلط
  است.   داشته

هـاي   هاي بيگانه به كودكان بحثي ديگرگـون اسـت كـه تـاكنون پـژوهش      آموزش زبان
ها  اند روش ه گونه تحقيقات كوشيد گران در اين متعددي دربارة آن نوشته شده است. پژوهش

زد و بر آن تأكيد كنند. گرچه  هاي بيگانه در كودكي را گوش ي يادگيري زبانها و سودمندي
هاي بيگانه به كودكان شد، تاكنون توجـه بـه    هاي سودمند يادگيري زبان توان منكر جنبه نمي

حـال، منصـوره اميـري و     تر بوده است. بـااين  ها كم بخش زبان در اين پژوهش وجهة هويت
ها و هويـت ملـي    ثيرات سن آغاز يادگيري زبان دوم بر ديدگاهتأ«) در مقالة 1395ديگران (

آمـوز در   سـالة زبـان   اند، با بررسي دو گروه هشت و يازده كوشيده» آموزان جوان ايراني زبان
هاي بيگانه را در هويـت ملـي نشـان     آموزي، تأثيرات آموختن زبان آغاز و پايانِ دوران زبان

سـاله در پايـان دورة مـوردنظر     آموزان يـازده  اند كه زبان دهند و درپايان به اين نتيجه رسيده
  اند.  هاي متفاوتي به هويت ملي خود يافته نگرش

نگارنده در اين مقاله، با مرور انتقادي و كوتاه بر ماهيت اختياري نشـانه و بـازنگري در   
ين نشـان  تصوير در فلسفة ويتگنشـتا   ـ  اين مفهوم، كوشيده است پيوند آن را با نظرية جهان
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كه چگونه يك زبـان دركـي ويـژه از جهـان و     است دهد. از همين رهگذر، نشان داده شده 
كه آمـوختن  است ها، نشان داده شده  دهد. پس از اين بررسي آموز مي هاي آن به زبان پديده
توانـد   ها از هستي دارد و چگونـه مـي   هاي بيگانه به كودكان چه تأثيري در شناخت آن زبان

  رو كند.  ا با اختالل روبههويت ملي ر
  

   . زبان و ماهيت نشانه2
 (arbitrary) اختيـاري  ،ازسـويي  :هاست و نشانه نيز ماهيتي دوگانـه دارد  نظامي از نشانه زبانْ

برخي اين دو ويژگي را درهم آميخته و يكـي   .(conventional) است و ازديگرسو قراردادي
زمان وضـع نشـانه    يا به زمان پيوند دال و مدلول بودن نشانه كه اختياري درحالي ؛اند پنداشته
  آيد.  مي شمار بودن ويژگي نشانه در نظام زبان به گردد و قراردادي برمي

توانسـت بـه هـر مـدلول      اعتقاد سوسور، به هنگام وضع يك نشانة زبان هر دال مـي  به
 ‟نقوساشـتال ”يـا   ‟ژود”ل مـثالً  ورا روز ا ‟رود”توانستيم  بخواهي بچسبد. ما مي دل

بناميم و يك تصور صوتي ديگري را به تصور معنايي اين آب جـاري بچسـبانيم. ولـي    
پس از مدتي كه اين نشانه را وارد نظام زبان كرديم، ديگر مجبوريم همين قرارمان را با 

  ).25: 1393گويان زبان رعايت كنيم (صفوي  ساير سخن

برگزيدن يك دال بـه اختيـار بـراي مـدلولي      ،بودن نشانه ، منظور از اختيارياساس راينب
 گذارنـد  ديگر قرار مـي  بودنِ نشانه نيز اين است كه كاربران با هم ذهني و منظور از قراردادي

  كار ببرند.  آن دال را براي مدلول موردنظر به كه
گونه رابطة ماهوي بـين دال و مـدلول    ، هيچبودنِ نشانه اساس اين برداشت از اختياريبر
داد اسـت.  اردارد، بلكه گزينش دال اختياري و ارتباط آن با مدلول صـرفاً برپايـة قـر   وجود ن

شود براي  نمايانده مي dogكنم، دالي را كه از طريق  جاكه من انگليسي صحبت مي ازآن« ،مثالً
بـه   برم، اما اين توالي آواها هيچ برتري مطلوبي نسـبت  كار مي صحبت دربارة نوعي حيوان به

نيز اگر موردتأييد اعضاي جامعة زبـاني مـن قـرار     bloopيا  ،lod ،tetيگر ندارد. هاي د توالي
اي وجـود   توانستند از عهدة اين كار برآيند. هـيچ دليـل ذاتـي    گرفتند، به همين خوبي مي مي

» ها و نه ديگري بايـد در پيونـد بـا مفهـوم سـگ قـرار گيـرد        ندارد كه چرا يكي از اين دال
  ).19: 1393  (كالر

ــا نــام ايــن قاعــده اســتثنائاتي نيــز دارد و آن در رابطــه انــد كــه بــر آن برخــي  آواهــا ب
(onomatopoeia) آواها نشانه زيرا نام ،ستا هـا انـدك و    اختياري نيستند و البته تعداد آن هايي



 191   هاي بيگانه به كودكان آموزش زبانماهيت اختياري نشانه و مسئلة هويت ملي در 

در اين بـاره نيـز نـوعي    كه است  بر آن) 26 - 25: 1393كورش صفوي ( ،معدود است. البته
  سوءتفاهمِ متخصصان شده است.فهمي موجب  بد

...  كافي است به صداي آواز خروس گـوش كنـيم   ،براي درك بدفهمي اين متخصصان
ها را اختيـار و   برحسب امكانات موجود در نظام زبانشان، نشانه ،گويان هر زباني سخن

واحدهاي ديگري را نظير  »قوقو قوقولي«جاي  توانستيم به كنند. ما مي سپس قراردادي مي
  ... انتخاب كنيم.» كوكو لي كي كي«

ناپـذير و پايـة بسـياري از     بـه اصـلي خدشـه    ،تقريبـاً  ،نشانه بودنِ گرچه امروزه اختياري
به شكلي كه در باال مطـرح  گرايان تبديل شده است،  گرايان و پساساخت هاي ساخت انديشه
 شناسـي  ريشـه هـاي بسـيار بـا كمـك دانـش       زيرا در نمونـه  ني نيست،پذيرفتراحتي  به شد،

(etymology) گونـه رابطـة    كه بـين دال و مـدلول هـيچ    نشانه و اين بودنِ توان در اختياري مي
دار،  جـانوري پسـتان  «روي بـراي   آن از» اسـب «واژة  الً،ماهوي وجود ندارد شـك كـرد. مـث   

هاي سـواركاري   و نيز مسابقه ،دار با يالِ بلند كه براي سواري، باركشي و سم ،خوار علف
 akاز مصـدر اك  «) اختيار شـده كـه   »اسب«: ذيل فرهنگ سخن» (كنند آن استفاده مياز 
 و كه اصل هنـد  ،). اين واژه222: 1380(پورداود » معني تندرفتن است ) آريايي بهas اس (=

هـاي ديگـري نيـز     شـكل  اروپايي به و هاي هند در بسياري از زبان ،است eǩuo-sاروپايي آن 
). 190 ،1ج : 1393دوسـت   حسـن  بنگريد بهشود ( نيز ديده مي »آهو«وجود دارد و در واژة 

حيـواني  تصـورِ ذهنـي از   براي ناميدن » اسب«لين بار واژة وكه براي ا ديگرسخن، هنگامي به
يـا  » اسـب «اين گزينش چندان هـم اختيـاري نبـود و واژة     ،كار رفت كه مدلولِ آن است به

اسـت.  » تنـدرفتن «معنـاي   كه دراصل بـه  شدندگزينش روي  ايننزديك به آن از هاي ريخت
  بنامند. » اشتالنقوس«روي، امكان نداشت كه مثالً آن را  ازهمين

بودن نشانه نوعي سوءتفاهم شـكل گرفتـه اسـت كـه حاصـل       درواقع، در فهمِ اختياري
بـودن   تدوين و گردآوري آرا و نظريات سوسور به دست ديگران است، زيرا اگـر اختيـاري  

برپايـة ديـدگاه تلقـي زبـان     «اين شرح داديم، اين برداشت  از گونه بدانيم كه پيش نشانه را آن
ها استوار است و اين همان ديدگاهي اسـت كـه وي (سوسـور) بـا آن      منزلة انباري از نام به

شناساني مانند بنونيسـت و   روي، زبان ). ازهمين103: 1391(هلدكرافت » سخت مخالف بود
بودن نشانه مخالفت كردنـد و آن را در تناقضـي    مفهوم اختياري ياكوبسن با اين برداشت از

 ،دال و مـدلول يـا  «گفـت:   مـي  آميز (همـان) بـا آراي سوسـور دانسـتند. بنونيسـت      وقاحت
» ديگر، بازنمود ذهني و تصوير آوايي، درواقع، دو سوية يـك مفهـوم واحـد هسـتند     بياني به
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تأييد نظر بنونيست، به اين نتيجه  روي، ياكوبسن، ضمن ازهمين). 117: 1393(مكاريك 
باشـد  » دشوار اسـت بـاور كنـيم سوسـور ايـن مسـئله را انكـار كـرده        «رسيده است كه 

هاي زباني انگيختـه نيسـتند و    ). درواقع، سوسور معتقد است نشانه104: 1391 (هلدكرافت
هـومي  بـودن مف  پيوند ميان دال و مدلول پيوندي طبيعي و ذاتي نيست. ازديگرسو، اختيـاري 

انـد كـه براسـاس الگوهـاي زايـاي       طـور كامـل اختيـاري    هايي بـه  تنها نشانه«نسبي است و 
  ).109(همان: » اند ها نسبتاً اختياري گيرند بقية نشانه زباني شكل مي درون

توان به برداشتي ديگر از  مينشانه  ماهيتبودن  اختيارياساس، با بازنگريِ مفهومِ  برهمين
اختيار، كه  به، اي خارجي دال براي پديده يكيك زبان در گزينش  رانِكارباين مفهوم رسيد. 

و بـا   كننـد  توجـه مـي  آن پديـده  به بخش خاصـي از  آن هم متأثر از عوامل متعددي است، 
رش تصـور ذهنـي     دست مي به پديده آن از ي خاصرشدال ب هماناستفاده از  دهند كه آن بـ

آورد كه از پيوند آن با دال نشانه شكل  وجود مي به كند و مدلول را كاربران زبان را آينگي مي
اروپاييـان   و ، هنددربارة آن سخن گفتيماين  از كه پيش ،»اسب«در همان مثالِ  ،مثالً .گيرد مي

رفتن بـيش از ديگـر    توان در اين حيوان ديد به تند هاي گوناگوني كه مي ها و جنبه از ويژگي
از آن  رفـتن را  تنـد انـد   كه بـراي آن اختيـار كـرده    دالياند و اصطالحاً با  ها توجه كرده جنبه

بر 57: 1375هم از اين روي است كه ادوارد ساپير (اند.  و برجسته كرده  رش زدهواقعيت ب (
اي كه  شود، صرفاً با واحد تجربه جاكه واحد زبان زنده محسوب مي كلمه ازآن«آن است كه 

هـا بـا    ديگرسـخن، نشـانه   به». كند با تاريخ و هنر، مطابقت پيدا ميشود، يعني  عمالً درك مي
زنند كه برخاسته از نوع نگاه كساني است كـه   هايي در هستي مي رشماهيت اختياري خود ب

از انـد.   كار بـرده  ها را به آن يها را اختيار كرده و براساس قرارداد براي نخستين بار اين نشانه
ها اسـتوار   هاي زباني گروه اقعي تا اندازة بسياري برپاية عادتجهان و« روي است كه همين 

ت يـ هـا را نماينـدة يـك واقع    ديگر نيستند كه بتوان آن است. هيچ دو زباني چندان شبيه يك
   ).46: 1394(هاوكس » شمار آورد سان به اجتماعي يك
روي  هاي يك زبـان بـراي كـاربران آن زبـان     رش دالمتناسب با بجهان  اساس، برهمين

  ديگرسخن، بهد. ننسبي باش هايي پديده جهان و واقعيتاينكه  نمايد، نه مي

اي آوايـي را   آورد و زنجيـره  هـا را پديـد مـي    اي متفاوت از دال تنها مجموعه هر زبان نه
هـا   زند، بلكه مجموعة متفاوتي از مدلول رش ميكند و ب شكلي خاص خود تجربه مي به

بنـدي جهـان بـه     روشي اختياري و خاص خود براي سـازمان آورد و از  را نيز پديد مي
  ).22: 1393گيرد (كالر  مفاهيم يا مقوالت بهره مي
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شان در  (جويبار) در انگليسي صرفاً برحسب اندازه stream(رود) و  riverدو مدلول  ،مثالً
با مدلول  به اين دليل در تقابل fleuveكه در زبان فرانسه مدلول  ديگرند، درحالي تقابل با يك

riviére تر از  اماً بزرگكه الز اين ريزد، نه گيرد كه به دريا مي قرار ميriviére ) بنگريـد بـه   باشد
بزرگي و كوچكي و به دريا ريختن اموري هسـتند   ،براي يك ايراني ،كه ). حال آن24: همان
بلكه مدلول  ،نيستندليه برخوردار وت ايت چنداني دربارة مدلول رود ندارند يا از اهميكه اهم
ريزد. شايد هم  گيرد و سرانجام به دريا مي است كه از كوه سرچشمه مي تصوري ذهني رود
هاي گوناگون  هاي ايراني با ريخت زيرا رود در زبان ،اند ناميده» رود«را » رود«روي   همين از
اي نيـز   ورهمعناي فرزند است. جالب آن است كه اين مفهوم در فرهنگ ايراني توجيه اسط به

ها رودها زاده شدند  از كوه« و ها هستند هاي ايراني رودها فرزندان كوه زيرا در اسطوره ،دارد
شـكلي ديـده و    در نگاه يك ايراني رود بـه  ،). بنابراين149: 1389(قرشي » و روان گرديدند

نگـاه در هـر   اند و اين نـوع   هاي ايراني به آن نگاه كرده در زبان شود كه نياكان او  تعريف مي
)، 21: 1376اعتقاد ادوارد ساپير ( روي است كه، به از همين ناپذير است.  انسانِ ايراني اجتناب

زبان هر گروه ميراث تاريخي محض آن گروه است؛ يعني حاصل كاربرد اجتماعي مداوم و «
ل ها در طـو  اين سخن بدان معنا نيست كه دال ،البته». ديرپاي آن گروه است در طول تاريخ

تـوالي خاصـي از   «انـد   مانند، بلكه با تغييرِ ديدگاه گروهي كه دال را برگزيده تاريخ ثابت مي
شـود و تـوالي آواهـاي موجـود      كه در پيوند با مفهومي مشخص است، دگرگون مـي  ،آواها
تنها بر دال، بلكـه   ؛ يعني گذر زمان، نه)22: 1393(كالر » كار رود تواند با ارجاع ديگري به مي
  ).36: 1391گذارد (بنگريد به هلدكرافت  كند تأثير مي صوري نيز كه دال بر آن داللت ميبر ت

هـايي   رشموجبِ اين ماهيت ب ها ماهيتي اختياري دارند و به نشانه ،چه گذشت برپاية آن
آن در هر فرهنگي مخصوص همان زبان و فرهنـگ   درپيزنند كه در هر زبان و  در عالم مي

رونـد.   كـار مـي   شود بـه  جامعة زباني بسته مياعضاي است و پس از آن با قراردادي كه بين 
ـ   هر زبان جهان را به«روي،  ازهمين زنـد يـا سـامان     رش مـي شكلي متفاوت و خاص خود ب

دربارة زبـان نزديـك اسـت.    اين ديدگاه به نظرية ادوارد ساپير ). 22: 1393(كالر » بخشد مي
كند. بنـابراين،   زبانْ دستگاهي است كه واقعيت بيروني را براي ذهن ترجمه مي«اعتقاد او،  به

نبايد زبان را تنها يك ابزار ارتباطي، بلكه بايـد آن را دسـتگاهي دانسـت كـه ذهنيـت مـا را       
روي، سـاپير   همـين ). از202: 1395(فكـوهي  » كند سازد و تجربة ما را از زبان ذخيره مي مي

گيـري شخصـيت را نيـز     دادن به شخصيت و شـكل  زبان را يكي از عوامل اساسي در شكل
  دانست (همان).  ها مي گيري فرهنگ عامل اصليِ شكل
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شـود و   ديده مـي  جهان، در هر فرهنگي از دريچة زبانِ آن فرهنگ چه گذشت برپاية آن
شوند. گاه ممكن است از دريچة زبان  ميهم از همان دريچه ديده  جهانهاي  ناچار پديده به

ديده شود كه از دريچـة زبـان انگليسـي اصـالً ديـده نشـود و         فارسي بخشي از يك پديده
دهد و  اند زبان صورت اشيا را تغيير مي روست كه گفته  اين از«نيز ممكن است.  آنبرعكس 

» داننـد  اد بشـري مـي  حتي بسيار كسان آن را مانع يا حجابي در راه تفاهم واقعـي ميـان افـر   
 است  اي تشبيه كرده زبان را به كوزهموالنا به همين نكته است كه  ). باتوجه31: 1356(سارتر 

  گنجايش ندارد:» اي روزه قسمت يك«كه اگر درياي حقيقت در آن ريخته شود، بيش از 
 اي روزه  چند گنجد؟ قسمت يك   اي گر بريزي بحر را در كـوزه 

  )2: 1371(موالنا 
  

  جهان . زبان و تصوير3ِ
تصـوير در     ــ   چه تاكنون دربارة ماهيت اختياري نشانه گفتـيم، مفهـوم جهـان    ر آنببا درنگ 

گيرد. ويتگنشتاين  آن مفهوم هويت نيز در پيوند با زبان شكل ميدرپي فلسفة ويتگنشتاين و 
ـ    تصويرهايي ايجاد مـي    ـ    براي هر انسان در كودكي جهانكه است  بر آن هـا   آنا شـود كـه ب

 ــ    كنـد. ايـن جهـان    بيند و تفسير مـي  ها مي ي هستي را برپاية آنلك  طور كند و به زندگي مي

كننـد و حكـم ابزارهـاي ديـدن و      سختي تغييـر مـي   هايي تغييرناپذيرند يا به تصويرها پديده  
، هـا را  آن نكـه انسـا   هسـتند  ها دربردارندة باورهاييتصوير   ـ  فهميدن جهان را دارند. جهان

 فراتـر از  ايـن باورهـا   اسـت.  اسـتداللي دريافتـه باشـد، پذيرفتـه      ــ   شكلي علمي كه به آن بي
حــال، بنيــان و اســاس ســاير  درعــين ،انــد و شــناختي وترديــدهاي متعــارف معرفــت شــك

 ،انـد و  دليل پذيرفتـه شـده   دهند؛ باورهايي كه بي كاربر زبان را تشكيل مي باورهاي مجموعه
تصـوير    ــ   جهان . انسانبخش انگاشت ها را غيرموجه و غيرمعرفت توان آن نمي حال، درعين

بنگريد بـه  كند كه البته آن را ابداع نكرده، بلكه در كودكي آموخته است ( معيني را اختيار مي
  ). 21: 1393دباغ 

بـر   اش پايـه  كنـد  ياد مـي  »تصوير   ـ  جهان«نام چه ويتگنشتاين از آن با  ناگفته پيداست آن
هايي  تصويرها پديده   ـ  گيرد. اين جهان گيري زبان يك كودك شكل مي زبان است و با شكل

ـ  و برخاسته از ماهيت اختياري نشانه  ناپذير و جبري اجتناب هـا از   رش خـاص آن ها و نوع ب
شوند و  كه از راه زبان در ذهن يك انسان ايجاد مي اند هايي تصويرها قالب  ـ  . جهاناند هستي
 ــ   تواند با كمك اين جهـان  شود. انسان فقط مي ها انجام مي از طريق همين قالب اموردرك 
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نيـز  » سـرايِ زبـان   زندان«روي است كه مفهومِ    همين تصويرها جهان را دريابد و بفهمد. از 
زبان ازسـويي واسـطة فهـم آدمـي از جهـان و ازديگرسـو موجـب         ،گيرد. درواقع شكل مي

كه هـم   ،انسان ميان خود و طبيعت«شود.  ت مييبه بخشي از حقيقت و واقع محدودشدن او
يعني او خود را در جهان  ؛كند زبان را حائل مي ،نمايد از درون و هم از بيرون بر او عمل مي

ديگرسخن،  ). به72: 1393(كاسيرر » كند تا جهان اشيا را درك و بيان كند ها محصور مي واژه
وسيلة  چه انسان به ارچوب زبان اوست و آنهاش بينديشد در چ درباره تواند چه انسان مي آن

انديشد زبان است. پس زبان هـم ابـزار انديشـه اسـت هـم مـانعِ فـرارفتن انديشـه.          آن مي
آفرينـد كـه ميـان او و     هاي سـمبليكي مـي   انسان جهان ،طبق تعريف كاسيرر« ،روي ازهمين

محدودة جوالنِ انديشـة آدمـي و خـود نظـامي از     ). زبان 2: همان» (شوند واقعيت حائل مي
  ) گفته است:3، 1 ج :1389روي است كه فردوسي (  همين هاست. از نشانه

 همـي  همان را ستايد كـه بينـد     همي خرد گر سخن برگزيند
  

  . آموزش زبان و مسئلة هويت 4
 ذهنـي جهـان  هـاي عينـي و    پديـده هايي از  چه گذشت، يك انسان ايراني با بخش برپاية آن

هـاي ديگـري از آن    يـا افريقـايي بـا بخـش     روپاييروست كه ممكن است يك انسان ا روبه
نگـرد   آن هستي را مي بااي است كه انسان  ديگرسخن، زبان در حكم دريچه رو باشد. به روبه

 روي هيچ ا بهمها ممكن است به هم نزديك باشد، ا و آشكار است كه زاوية ديد برخي دريچه
اين با اشاره به ديـدگاه ادوارد سـاپير    از طوركه پيش همانسان نيستند.  هاي ديد يك اين زوايه

  زيرا ،گيرد شكل مي از همين رهگذر فرهنگ نيز گفتيم، مفهوم
سـت بـراي جهـاني از معنـا و      ا يعني بـرداري  ؛يك فرهنگ يِست براا  يهر زبان بستر

ــا. هــر فرهنــگ در فضــ   ايِ يــك باهمســتانِارزش و رفتارهــاي حامــلِ ارزش و معن
(community) ويـژه از راه   جهانِ انسـاني، بـه    ـ  چون زيست انساني پرورش يافته و هم

هـاي   شود. ايـن ميـراث فرهنگـي مهـرِ تجربـه      فراداده مي ،هاي پياپي بردارِ زبان به نسل
ت را بر خود دارد و رنگ خود را بر واژگـان زبـان خـود و    لتاريخي يك قوم يا يك م

 كُـنشِ  سـان، زبـان و فرهنـگ در حـال ميـان       زند. بـدين  معنايي آن مي   ـ  ارزشيبارهاي 
(interaction) 14: 1392(آشوري  اند هممي با ئدا.(  

كـه   شـكلي  توان مفهوم هويت را در پيوندي تنگاتنگ با زبان ديـد؛ بـه   مي ،اساس برهمين
هان دارند كه پاية كاربران يك زبان نخست از دريچة همان زبان درك عمومي واحدي از ج
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اين سـخن بـدان معنـا نيسـت كـه همـة        ،گيرد. البته امور گوناگون فرهنگي ديگري قرار مي
بلكه در اين مرحله پاي  ،بينند كساني كه زبانِ مشتركي دارند لزوماً جهان را به يك شكل مي

 ديگرسـخن،   آيد. بـه  ميان مي هاي هستي به هركس از پديده شخصيزبان خصوصي و درك
ا در درون مـ ا ،كند محدودة يك زبان درواقع محدودة جهانِ كاربرانِ آن زبان را مشخص مي

همين محدوده نيز هر كاربري متناسب بـا زبـانِ خصوصـي خـود درك متفـاوتي از جهـان       
كنـد،   هاي ايراني زنـدگي مـي   يكي از زبان روي، انساني كه در جهانِ خواهد داشت. ازهمين

ان زبانِ انگليسي است، درك متفاوتي از جهان دارد و همين درك به انساني كه در جه نسبت
  دهد.  متفاوت بنيانِ هويت را در جوامع گوناگون شكل مي

... شـكل   و ،به همين نكته است كه يك انسان ايراني، فرانسوي، انگليسي، هندي باتوجه
گويند  ني سخن ميهاي ايرا ديگرسخن، كودكي كه با او فارسي يا به يكي از زبان گيرد. به مي

ـ  ، صاحب جهانشود ها در هستي ايجاد مي ماهيت اختياري نشانهدرپيِ هايي كه  رشاز راه ب 
كند و از دريچة فرهنگ و زبـان   شود كه او را به يك انسان ايراني تبديل مي تصويرهايي مي 

  درستي گفته است: ) به46: 1394ترنس هاوكس ( روي، نگرد. ازهمين ايراني عالم را مي
هايي متمايزند، نه جهاني  كنند جهان ها زندگي مي هايي كه جوامع گوناگون در آن جهان
رو بـه شـيوة كنـوني خـود      آن هاي متفاوت داشته باشد. ما از سان كه صرفاً برچسب يك
از ايـن شـيوه را    كنيم كه زمينة بخـش بسـيار بزرگـي    شنويم و تجربه مي بينيم و مي مي

  .اي از تعبير و تفسير فراهم آورده است هاي زبانيِ اجتماعمان براي گزينش ويژه عادت

) آن را 8: 1393رو هستيم كه داريوش شايگان ( حال، امروزه، با پديدة جديدي روبه بااين
ناخواه در شُرُف تكـوين انسـاني هسـتيم     ناميده است و براساس آن خواه» تكه هويت چهل«
(همـان). در  » ه ديگر به هويت خـاص و ويـژه تعلـق نـدارد و مـĤالً چنـدهويتي اسـت       ك«

كـه   شـكلي  انـد، بـه   تأثير نبوده هاي علمي و فكري غربي بي گيري چنين انساني دستگاه شكل
هاي  شناسي نيز تالش براي شناخت جوامع و فرهنگ هدف اوليه از ايجاد دانشي مانند انسان

  ود بر آن جوامع بوده است. در اين ميانكهن براي تحميلِ فرهنگ خ
شناسان و استعمار به انـدازة   گامي ميان انسان شايد در هيچ كشور ديگري نزديكي و هم

بريتانيا نبوده باشد كه دليل اين امر طبعاً در اهميت عظيمي بود كـه شـناخت مردمـان و    
  ).128: 1395ي هاي غيراروپايي براي تأمين منافع بريتانيا دربر داشت (فكوه فرهنگ

شناسي كه رسماً به مبارزه با اين امر پرداخـت لـوي اسـتروس بـود كـه       ترين انسان مهم
مفاهيمي مانند انسان وحشي و انسان بدوي را، كه در آن زمان براي مردمانِ جوامعِ كهـن و  



 197   هاي بيگانه به كودكان آموزش زبانماهيت اختياري نشانه و مسئلة هويت ملي در 

شد، غيرعلمي و نادرست دانسـت و بـر تنـوع و تكثـرِ فرهنگـي در       كار برده مي ناشناخته به
زبـانِ لـوي    كـاران انگليسـي   توان دليـلِ مخالفـت هـم    روي، مي كرد. ازهمين تأكيد مي جهان

وگوهايش به آن اشـاره كـرده    استروس با نظريات او را، كه خود استروس در يكي از گفت
وجـو كـرد، زيـرا او بـا      )، در چنين امـري جسـت  1: 1390است (بنگريد به لوي استروس 

ها بـود.   روسو و درپي كاستنِ فاصلة بين انسان» حشي نيكو«رو مفهومِ  نظريات خود دنباله
شناسان بينِ اقوام كهن و جوامعِ  اي بود كه برخي انسان كار او تالشي براي فروكاستنِ فاصله

ها  شناسان نبود. البته، اين مخالفت بودند و اين كار خوشايند بعضي از انسان خود ايجاد كرده 
تـرين مخالفـانِ اسـتروس در ايـن زمينـه سـارتر،        بـزرگ  ها نبود و يكي از مختص انگليسي

وطن او، است كه از نظرِ او جوامع ابتدايي نمايندة انسانيتي پژمـرده و ناسـاز هسـتند (در     هم
داران اين ديدگاه نيـز، كـه    گفتار مترجم). حتي طرف ، پيش5: 1358اين باره، بنگريد به ليچ 

اند  انجامد، بر آن يني فرهنگ و زبان جديد ميگز هاي كهن و جاي سرانجام به نابودي فرهنگ
اين دنيايي كه از اين پس در آن خواهيم زيسـت، درقيـاس بـا دنيـايي كـه پشـت سـر        «كه 
هـاي رنگارنـگ محلـي در آن     تري خواهد داشت و جلوه اندازهاي متنوع كم ايم، چشم نهاده
  ).27: 1392(يوسا » تر خواهد بود كم

تكه، كه شايگان مطرح كرده است، سرانجام به  هويت چهلچه گذشت، مفهومِ  برپاية آن
گيـري ايـن يگـانگي     يگانگي هويت در شكلي غربـي خواهـد انجاميـد و در رونـد شـكل     

به پيوستگي زبان با مفهومِ  هاي كهن از بين خواهند رفت. باتوجه ها و بسياري از زبان فرهنگ
هاي كهـن بـا    كودكان در فرهنگ تكه، پرورشِ هاي پرهيز از هويت چهل هويت، يكي از راه

هـاي بيگانـه    روي، بهتر است از آموزش زبان هاي ملي است. ازهمين يادگيري و ترويج زبان
كـه يـك    هنگـامي پرهيـز كـرد، زيـرا     ،انـد  كه بر زبان ملي تسلط نيافتـه  تا زماني ،به كودكان

ل گرفتـه اسـت   آموزد، درواقع با زباني كه هويـت او در آن شـك   مي بيگانه سال زباني بزرگ
و در صورت  كند هايش را به زباني كه آگاهانه آموخته است ترجمه مي انديشيد و انديشه مي

اگر كه  آنحال  تواند در كنارِ زبان اصلي خود با زباني ديگر نيز بينديشد. پيشرفتة يادگيري مي
بـاني  به كودكي كه هنوز هويت او شكل نگرفته و انديشيدن در زبـان را نياموختـه اسـت ز   

ايم. چنين كودكي، حتي اگر در  تصويرهاي او اختالل ايجاد كرده   ـ  بيگانه بياموزيم، در جهان
كـه بـه    زيرا پيش از آن ،باشد داراي هويتي مستقل و ايرانيتواند  دنيا آمده باشد، نمي ايران به

اي  آميختـه هاي ايراني جهان را ببيند با  رشِ دالهاي ايراني بينديشد و از طريق ب يكي از زبان
همين بيند و  جهان را ميكه آموخته است،  ،بيگانهنِ ايراني خود و زباني هاي زبا دالاز برش 

  او خواهد انجاميد. تيهوگي   تكه چهل بهمسئله 



  1399و زمستان  ييزشمارة دوم، پا يازدهم،سال  ،شناخت زبان   198

هاي محلي با زبانِ  يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه در سرزمينِ ما رابطة زبان
هاي بيگانه و تـأثيرات   روي مانند رابطة آموزش زبان هيچ ش آن به كودكان بهملي و آموز

بارِ آن در زبانِ ملي و هويت كودكان يك سرزمين نيسـت، زيـرا خـانواده و ريشـة      زيان
هـا پيونـد    هـاي ايـن زبـان    هاي محلي مشترك است و برشِ دال زبانِ ملي فارسي و زبان

اي متفاوت بـا خـانوادة    هايي كه خانواده ند. حتي زبانسان با هم دار بنيادين و ريشة يك
دليل پيوند كهن با زبانِ فارسي، اشتراكات بسـياري، چـه در دسـتگاه     زبان ملي دارند، به

ها جهان را در محدودة  هاي بنيادي، با آن دارند و كاربرانِ آن نحوي چه در واژه ـ  صرفي
  بينند. همان زبانِ ملي مي

  
  گيري . نتيجه5

كارهـا و   هاي بيگانه اسـت كـه راه   هاي فرهنگي در جهان امروز آموزش زبان يكي از دغدغه
هـاي بيگانـه بـه     هاي گوناگوني براي آن عرضه شده است. در اين ميان آموزش زبـان  شيوه

هاي ايرانـي كودكـان    كودكان نيز به امري رايج تبديل شده و امروزه شمار زيادي از خانواده
هـاي   ويـژه يكـي از زبـان    ز رفتن به دبستان، به آموختن زباني بيگانه، بهخود را، حتي پيش ا

ظـاهر سـودمند اسـت و حتـي برخـي نيـز آن را بـراي         گمارنـد. ايـن امـر بـه     اروپايي، مي
حـال، درنـگ در    انـد. بـااين   نهاد كـرده  فكري و فرهنگي در جوامعِ كهن پيش  هاي دگرگوني

هاي بيگانـه   دهد آموزش زبان ت انسان نشان ميگيري هوي دستگاه زبان و نقشِ آن در شكل
روي، نگارنده در اين مقالـه، بـا    هايي نيز درپي داشته باشد. ازهمين تواند زيان به كودكان مي

گيري هويت، بـه نتـايج    به نقش مهم زبان در شكل و باتوجه  بازنگريِ ماهيت اختياري نشانه
  زير دست يافت:

هايي در  در اين نظام برپاية ماهيت اختياري نشانه برش هاست كه نظامي از نشانه . زبان1ْ
رش  جهان زده مي كنـد.   هـا بخشـي از يـك پديـده را برجسـته مـي       شود و هريك از اين بـ

اند و بخشي از يك پديده، كه بريده و در ذهـنِ كـاربرانِ آن    هاي آن هاي يك زبان دال برش
و مدلول نيز يك نشانة زباني شكل   تنِ دالاند. از پيوس هاي زبان شود، مدلول زبان برجسته مي

روي، يك نشانة زباني نه همة يك پديدة عيني يا ذهني، بلكه بخشـي از آن   گيرد. ازهمين مي
اند. بنابراين، زبان در  اختيارِ خود برگزيده و برش زده  دهد كه كاربران آن زبان به را نشان مي

توانـد   دهد و هر انسـاني فقـط مـي    ميارچوبي است كه درك ما را از جهان شكل هحكم چ
شـود بـراي هـر فـردي در      جهان را با آن زبان ببيند و بفهمد. اين ويژگيِ زبان موجـب مـي  
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تصويرهايي شكل بگيرد كه پاية امور شناختي آن فرد را در سراسـرِ زنـدگي      ـ  كودكي جهان
لي ايجاد شود، هويت تصويرها اختال   ـ  دهند. در چنين وضعيتي، اگر در اين جهان تشكيل مي

  شود. فرد نيز مختل مي
ها و صـرف و نحـو يـك زبـان متوقـف       . آموزش زبان فقط در مرحلة يادگرفتن واژه2
تصـويرهاي نـو      ــ   شود، بلكه در مراحل پيشرفته به تفكر در زبانِ جديد با كمك جهان نمي
توانـد در كنـارِ    وختن ميسال در مراحل پيشرفتة آم آموزِ بزرگ روي، زبان انجامد. ازهمين مي

زبان اصلي خود با زبان ديگري نيز، كه آموخته است، بينديشـد و جهـان را در قالـبِ ايـن     
جهان جديد نيز تجربه و درك كند. ناگفته پيداست اين درك هميشه جايگاهي ثانويـه دارد  

ر كودكي كـه  و، درمقايسه با درك كاربر از طريق زبانِ اصلي، در درجة دوم قرار دارد. اما اگ
  تصويرهايش در اين زبان شـكل نگرفتـه     ـ  هنوز زبانِ اصلي كشور خود را نياموخته و جهان

كـه در زبـانِ    شود، زيـرا پـيش از آن   است زباني نو بياموزد، دچارِ اختالل در هويت ملي مي
ن آشنا هايي از جها تصوير شود و بتواند در آن زبان بينديشد، با برش   ـ  كشورش داراي جهان

شود كه مربوط به زباني بيگانه است. چنين كودكي، كه در فضاي عمومي و خانوادگي به  مي
اي از اخــتالل و  گويــد، بــا گونــه هــاي ايرانــي ســخن مــي زبــان فارســي يــا يكــي از زبــان

درسـتي   شود. چنين شخصي نـه بـه   رو مي آميختگي زباني و ذهني در درك جهان روبه درهم
تواند در زباني نيز كه آموختـه اسـت    لي خود جهان را تجربه كند نه ميتواند در زبانِ اص مي

  تصويرهاي زبانِ اصلي بينديشد.   ـ  بدونِ دخالت جهان
  
  ها نوشت پي

  .تصوير از اصطالحات ويژه در فلسفة ويتگنشتاين است ـ  جهان. 1
  اين عنوان برگرفته از كتابِ سروش دباغ دربارة فلسفة ويتگنشتاين است.. 2

  
  نامه كتاب

  ، تهران: مركز.)يتزبان و مدرن ةدربار ي(پژوهش باز زبانِ، )1392( آشوري، داريوش
هـا و هويـت ملـي     تأثيرات سن آغاز يادگيري زبان دوم بر ديـدگاه «، )1395( ديگران و منصورهاميري، 
  .33، ش 7، دورة زباني جستارهاي، مجلة »آموزان جوان ايراني زبان

  ، تهران: اساطير.باستان ايران فرهنگ، )1380( پورداود، ابراهيم
  ادب فارسي. ، تهران: فرهنگستان زبان وفارسي زبان شناختي ريشه فرهنگ، )1393( دوست، محمد حسن
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در  ي(مقـوالت  جهـان  تصوير و زبان، در: »تصوير در منظومة ويتگنشتاين   ـ  جهان«، )1393( دباغ، سروش
  ، تهران: ني.)ويتگنشتاين ةفلسف

شـناس، تهـران:    محمـد حـق   ، ترجمـة علـي  گفتن سخن مطالعة بر درآمدي زبان،، )1376( ساپير، ادوارد
  سروش.

  زمان. ، ترجمة ابوالحسن نجفي و مصطفي رحيمي، تهران:ست؟يچ اتيادب، )1356(سارتر، ژان پل 
 ،)جهـانبگلو  نيرامـ  بـا  گانيشا وشيدار يوگو (گفت جهان يها آسمان ريز، )1376( شايگان، داريوش

  روز. ترجمة نازي عظيما، تهران: فرزان 
، ترجمـة فاطمـه وليـاني،    اريسـ  كرو تف هتك چهل تيهو: ديجد يزدگ افسون، )1393( شايگان، داريوش
  روز. تهران: فرزان 
  ، تهران: علمي.اتيادب يشناس نشانه با ييآشنا، )1393( صفوي، كورش
  ، تهران: ني.يشناس انسان يها هينظر و شهياند خيتار، )1395( فكوهي، ناصر

كاري ابوالفضل خطيبي،  با هم 6كوشش جالل خالقي مطلق (ج  ، بهشاهنامه، )1389( فردوسي، ابوالقاسم
  المعارف بزرگ اسالمي.ةكاري محمود اميدساالر)، تهران: مركز داير با هم 7ج 

  هرمس.، تهران: يرانيا و هند رياساط در كوه و آب، )1389( اهللا قرشي، امان
  ، ترجمة يداهللا موقن، تهران: هرمس.كيسمبل يها صورت ةفلسف، )1393( كاسيرر، ارنست
  ، ترجمة كورش صفوي، تهران: هرمس.سوسور دو نانيفرد، )1393( كالر، جاناتان

پوالد، تهـران:   ، ترجمة فاضل الريجاني و علي جهانمدرن تفكر و اسطوره، )1390( لوي استروس، كلود
  روز.  فرزان
  ، ترجمة حميد عنايت، تهران: خوارزمي.استروس يلو، )1358( ليچ، ادموند

، ترجمة مهـران مهـاجر و محمـد نبـوي،     معاصر يادب يها هينظر ةنام دانش، )1393( مكاريك، ايرنا ريما
  تهران: آگه.

  ير.اهتمام رينولد الين نيكلسون، تهران: اميركب ، بهيمعنو يمثنو، )1371( الدين محمد موالنا، جال
زبان و هويت؛ تبيين رابطة زبان خارجي و هويت فردي، اجتمـاعي،  « ،)1392( گرانيو د محسن ،يازين

  .30، ش 9، دورة ارتباطات و يفرهنگ مطالعات، مجلة »فرهنگي، و ملي
  ، ترجمة مجتبي پردل، مشهد: ترانه.يشناس نشانه و ييگرا ساخت، )1394( هاوكس، ترنس

  ، ترجمة عبداهللا كوثري، تهران: لوح فكر.ات؟يادب چرا، )1392( يوسا، ماريو بارگاس


