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 چكيده

وجامعه شناسان اجتماعي،ث مورد توجه زبانتاب تحوالت اجتماعي در زبان، يكي از مباحباز شناسان زبان

ب. زبان است شناسان انسان پنوشتار حاضر، به ش،هاي اخيردههدر زباني دو تحول بزرگ مدهايآيررسي ريگيلكيعني

و فروپاشي اتحاداتحادية مي اروپا ميا. پردازدشوروي كهين بررسي نشان پي دهد و بهزباني آمدهاي اين تحوالت  آنها

هم متفاوتطور كلي در دو جهت و واگرايي سير يعني ءي وتكثر زباني، ارتقاواگراي فروپاشي شوروي،.كندميگرايي

و نفوذ زبان روسي در اين يافته، كاهش قدرت، هاي تازه استقالل جمهوريدرو ملي بومي هاي جايگاه زبان اعتبار

را در پي دا همبه اتحاديه اروپا، گيري شكل.شتكشورها داراي هاي زبانبرخي زباني، يعني ارتقا جايگاه اييگر نوعي

و گسترش آنزةحو پشتوانه قدرت و كاربردي و كوچك هاي نيز تنزل جايگاه برخي زبان ها، در. شودمياقليت منتهي تر

كهميبررسي هم چنين نشان اين و واگراييهم(حول مورد بررسي، در دو جهت متفاوتتدو دهد حركت)گرايي

پي دسترسدمي كنند، اما به نظر مي وآمد زباني مشترك كم يك و اعتبارآن ارتقا نيز دارند زبان منزلت، جايگاه

و گسترش قلمرو كاربرد .آن استيانگليسي

همزبان ميانجي، زبان ملي تكثر زباني،:يواژگان كليد  گرايي، قدرت، منزلت، واگرايي،
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 مقدمه

بهيك سنت ديرين در زبان بر پاية در،يك نظام ذهني منزلةشناسي، مباحث مربوط به ساختار دروني زبان

ب.شودمي شناسي نظري به بحث گذاردهشناسي محض يا زباننزبا حوزة و كاركرد نقشهمباحثي كه هاي ها

مي مثابهزبان به  و نماد هويتي مربوط هايشاخهدر قلمرو شود، يك نهاد مهم اجتماعي، شاخص فرهنگي

.دگير قرارميشناسي زبانو انسان شناسي اجتماعيزبان شناسي زبان،جامعه مانندديگري 

پيفرهنگي-در قلمرو مسائل اجتماعيمهم از مباحث . زباني است آمدهاي زباني تحوالت غير زبان،

در اجتماعي، اقتصادي، تحوالت و تاريخي بسيار مهمي كه ما هاي اخيردههسياسي در در برابر چشمان

ي مختلف سياسي كشورها-كه در ساختار اقتصاديهايي دگرگوني، گذشته از استهرخ دادجهان 

وتغييرات آورده، پديد هم در سطح تغييراتاين گونه.را نيز در پي داشته است با اهميتيزباني فرهنگي

و رخ مي3هانو هم درسطح پيكره زبا2هانجايگاه زبا و زوال، از نوع دهد و ارتقاء تضعيف جايگاه تقويت

گقرضو تماس،برخوردها، زبان و پيدايش يا دوگيري زباني و اجتماسترش . است4عيزبانگي فردي

، يعنيبزرگو اقتصادي سياسي اجتماعي،تحولدوكه پردازدمي بررسي اثراتينوشتار حاضر به

و فروپاشي اتحاد شوروي،يگيري اتحاد شكل و كوچكهار جايگاه زبانبه اروپا دو.اندگذاردهي بزرگ اين

و ديگري در شرق اروپاغفرايند يكي در پي اما آثار،رخ داده است) هايي از آسياو بخش(رب آمدهايو

.نيستمحدود به اروپاها آن

و تنوع زباني در اروپا در مقايسه با دي شناسانزبان. اي كمتر استهها به طور قابل مالحظر قارهگپراكندگي

زباني كه در دنيا گفتگو 7000ات4000اند؛ از ميان زدههاي متفاوتي تخمين،هاي دنيا در مورد تعداد كل زبان
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بهمي و خاور 275شود، نزديك كه.ميانه رواج داردزبان در اروپا آ1900اين در حالي است و فريقازبان در

و اقيانوسيه رايج است 3000 ، در برخي همچنين).2: 2001؛ لدفوگد،5: 1992كراوس،(زبان در آسيا

آكشورهاي آسيا و ، اما در بعضيي شده استياندونزي ونيجريه، چند صد زبان شناساي مانند هند،فريقاييي

.زبان بومي رواج ندارد10ي بيش از كشورهاي اروپاي

درزبان و منزلت)مناطق دنياهاي سايرمانند زبان(اروپا هاي رايج ، به لحاظ تعداد گويندگان، جايگاه رسمي،

ويد انگليسي، فرانسوي، آلماني، ايتالياها ماننبرخي زبان.و اعتبار اجتماعي يكسان نيستند داراي ... ي، روسي

و اقتصادي قدرتمندترند تر، پشتوانةتر، ادبياتي غنيتاريخ مكتوب طوالني، بيشترگويندگان  ،درنتيجه؛علمي

و نماد هويت ملي آن كشورها محسوب مي و قانوني هم دارند در. شوند در يك يا چند كشورجايگاه رسمي

ومانند برتنهاي از زبان، برخمقابل كم...، ولشي و قلمرو كاربردي محدود تعداد، گويندگان  تري دارند، تر

و ادبي آنها ضعيف پشتوانة و جايگاه اجتماعيترعلمي، اقتصادي و سياسي- است و قدرت قانوني فرهنگي

مياين دو گروه متمايز از زبان. ندارندباال  در سطوح مياني آن،؛دانست توان دو قطب يك پيوستارها را

و اجتماعي، اد گويندگان، پشتوانةهايي قرار دارند كه از نظر تعدبانز و قدرت سياسي علمي، ادبي، منزلت

.در وضعيت بينابيني هستند

ها، برحسبهر يك از اين زبان ممكن است بر جايگاه يا پيكرة...وتحوالت اجتماعي، سياسي، اقتصادي

درموقعيت آن و اعتبار اجتماعي اين ها آنپيوستار اثر بگذارند؛ موقعيت، منزلت ها را ارتقا بدهدو رسمي

و برخي زبانيا پاي ها را در معرض خطر نابودي قرارين بياورد؛ قلمروي كاربردي آنها را گسترش يا كاهش

درزبان. دهد و حذف زبانمورد پديده شناسان به طور كلي كه بايد وعقيده دارند اند ها هشدار داده نابودي

).219- 228: 2004؛ رايت، 192: 1998هيل،( مقاومت كرداين جريان در برابر



 سياسي–دو تحول اجتماعيهاي زباني آمد پي

شدهمان ا،اجتماعيايهپديد منزلةبه زبان،گونه كه اشاره بزرگ وكوچك سياسي–تماعيجاز تحوالت

آن يردپذن تاثيرمي، كشور يا جهاسطح يك منطقه در ميو همسوي با ، اما ابعاد تحوالت رودها به پيش

ي اني هميشه با تحوالت غيرزب ها، حركت هاي ها، انقالبمانند جنگگذشته از تحوالتي. كسان نيستزباني

و استقالل طلبانه، مهاجرت و صنعتي شدن، هاي گسترده، شهر رهايي بخش فن نشيني و تحوالت علمي

يها ترش رسانهگسو آوري و به ويژه پيوه قرن اخير در جهان رخ دادككه طي قرون هايمدآ هر يك

تحاستداشته گوناگونيزباني  در ايجاد شدهالت مهميو، در اين بحث است كه به دو تحول اساسي

.پردازيمميهاآنآمدهاي زباني وپياروپا 

 فروپاشي اتحاد شوروي

مهم اقتصاديوسياسي اجتماعي، ترديد يكي از تحوالتيب، 1990 اوايل دهةفروپاشي اتحاد شوروي در

مي در قرن بيستم به پي شمار . كم در اروپا داشته استدستاياجتماعي گستردهو آمدهاي فرهنگي آيد كه

و كشوري سياسي-به لحاظ قلمرو جغرافياييكهاتحاد شوروي و نظامي-سياسي از نظربزرگ ، اقتصادي

. يي بوده استها ار دگرگونيچد، هاي زباني در يك قرن گذشته سياستاز ديدگاه، برد ابرقدرت يك

يدرروسيه تزاري، و5ا سانتراليسم زبانيسياست تمركزگرايي سازي همگون، در جهت تقويت زبان روسي

.به اجرا درآمدزباني 
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زباني بسيار–يمقوو به لحاظتر هاي ديگر، كشوري بزرگ سرزمين پيوستن، با 1917پس از انقالب

زبان روسي در اين دوران،. تبديل شد6زبانييو سياست تمركزگرايي به تكثر گرايتر شكل گرفت متنوع

آنو همه جمهوري كل كشوردر مشترك رسمي زبان مثابهبه  اوكرايني، هاي ديگري مانند زبانو هاي

و غيره  شدزبان رسمي منطقه منزلةبههايردر قلمرو جمهوتركمني، فارسي، قزاقي به عبارت. اي پذيرفته

رس نقش بومي مردمزبان،يرهر جمهودرديگر،  آنمزبان ) وخط(اما زبان را به عهده گرفت،يرمهوجي

هماين سياست. ارتقا يافتها جمهوريفرامليتي در همةيمرسوركتمش،يجميان زبان به جايگاهروسي

همسبب وحدت و مليتاقگراييو مي وام و ها بهشد و سياسي لحاظهم ميبر آنها فشار فرهنگي ،ردك وارد

ا و اعتبار درجزيرا زبان روسي از نظر نقش، منزلت يهاجمهوري بومي هايايگاه باالتري از زبانجتماعي

.داشتقرار مختلف

و ذهنييبا فروپاش و سياستريز برنامهپديد آمد تا الزم نظام شوروي، زمينه عيني تازه گذاران كشورهاي ان

و زبان عرصةدرمطابق شرايط تازه،،ل يافتهستقالا و برنامهستسيا،فرهنگ به طور كلي،. كنند ريزي گذاري

دمي رارتوان گفت اين تحوالت بسيار عميق و ابر قدرت و اقتصادي كه يك كشور بزرگ ساختار سياسي

پيند كشور كوچكچبه  و جايگاه تضعيف سبب از جمله،؛تشادي مهمهاي زبانيدآم تر تبديل كرد،

و جايگاه زبانارتقاءو)از روسيهغير(مختلف هاييوردر جمهزبان روسي وحدت دهندة نقشمنزلت باال

.شد- درجه دوم داشتند منزلتيكه-هاجمهورياين بومي هاي

مهايي كه در جمهوريپاشي، زبانپس از فروبه اين ترتيب، د، جايگاه داشتنايهمنطقرسميت ختلف،هاي

رس به زبان،ها اي رسمي در سطح جمهوري هاي منطقه از زبانود شان ارتقا پيداكرو اعتبار يكمهاي ي

5 . linguistic pluralism                                                                                                                               



مي. كشور مستقل تبديل شدند و حقوقي اتفاق افتاده استتغيير بيشتررسد اين به نظر به اما،از نظر قانوني

وگون سياسي، اقتصاديوناگداليل  ،و غالبزبان دوم يا زبان ميانجي منزلةهنوز به زبان روسي ...، فرهنگي

و زبان كاربرد بااليوي اعتبارزياد در موارد سهاي جمهوريخود را حفظ كرده است و كشوراهاي هاي بق

بهنتوانستههم مستقل كنوني  و در همة طور اند يزانر برنامه با اين همه،. ها جايگزين آن شوندعرصه كامل

اجهتدر در اين كشورها،زبان گذارانو سياست وين زبانارتقاء و سترش امكاناتگها از طريق تقويت

آنظرفيت ميو حوزههاقشنها در تمامبياني .كنندهاي كاربردي تالش

نريزان زبان در كشورهاي تازه استقالل يافتبرنامه ديگري كه در برابر مسئلة . وشتاري استه قرار دارد، نظام

، خط شودمي استفادهمشترك طوربههاي شوروي سابقجمهوري گذشته از زبان روسي كه در همة

خط) در دوران استالين(خط مشترك منزلةسيريليك روسي نيز به و هنوز هم غير جايگزين هاي ديگر شد

آن. استفاده استاز كشورهايي مانند ارمنستان، در ساير كشورهاي مستقل كنوني، همچنان مورد  كهاز جا

و خواندني به خط روسي است، كودكان تاجيك، آذربايجاني،  و غيره، با اين تمام مواد نوشتني قزاق، ازبك

ميخط با و جايگزيني خطي ديگر، مسئلةسواد گذاران زبان دراين مهم ديگري است كه سياست شوند

خطبر ريزان هاي برنامه كوشش. كشورها با آن روبرو هستند ، هنوز به نتيجه هاي ديگر اي جايگزين كردن

.نرسيده است

كه پاشي شوروي، پيداآمد زباني ديگر فرو پي تنهانه،چند دههطيشدن رقباي تازه براي زبان روسي است

در در جمهوري را بر عهده بال منازعي ميانجي زبان سراسر اروپاي شرقي، نقش هاي اتحاد شوروي، بلكه

بهودشميعيفضترفته رفته، در عمل زبان روسي اين نقشاكنون. داشت زبان دوم نيز منزلةو جايگاه آن



دربه،افتهيدر برخي از كشورهاي تازه استقالل به ويژه در معرض تهديد،"بلوك شرق"كشورهاي معروف

.رقباي تازه قرار گرفته است

دريتغ،پاشي شوروي، معتقد است با فرو)13-14: 2003ژاك موره،(ژاك موره بازار اروپاي"يراتي

و مركزي براي بهو به وجود آمده"زبان دوم شرقي ي از دست دادهجزبان ميان مثابهروسي جايگاه خود را

تا حدودي به آلمانيو انگليسي، با رقبايي مانندزبان دوم منزلهبه روسي اكنون به نظر مي رسد.است

.بلي آن در حال تضعيف استقو به تدريج جايگاه روبروست

و پلوا و پلوا،( در پژوهش فودور ، ميزان توجه دانش آموزان دبيرستاني به چهار زبان)93:2003فودور

و مركزي روسي،يعني خارجي، و چند كشور ديگر اروپاي شرقي و آلماني در مجارستان انگليسي، فرانسه

،در كشورهايي مانند مجارستان. قرار گرفته استمورد بررسي آماري،1997تا 1989هاي سال فاصلةدر

و اسلواكي،لهستان  اغلب،دبستان يادگيري يك زبان خارجي از دورة،بلغارستان، روماني، جمهوري چك

و زبان دوم در اغلب اين كشورها تنها در روماني، فرانسوي زبان روسي بوده است به طور سنتياجباري

. آمدميدوم غالب به شمار 

شد- از فروپاشي اتحاد شورويپس زبان- كه امكان انتخاب آزاد زبان دوم از ميان اين چهار زبان بيشتر

مطابق آمارل،مثابراي. ترين زبان دوم از دست داد اصلي منزلةروسي در اين كشورها جايگاه خود را به 

و پرورش مجارستان، تعداد دانش آموزان دبيرستاني كه  تحوزارت آموزش زبان 1989- 1990صيلي در سال

به منزلةروسي را به  ،سيدر حالي كه انگلي برآورد شد،نفر 230000 زبان دوم، انتخاب كرده بودند، نزديك

، انگليسي زبان دوم 1996-1997اما در سال تحصيلي،بوده استدانش آموز 100000نزديك به زبان دوم

به 20000كه روسي را كمتر از در حالي، دانش آموز مجارستاني بوده 220000بيش از زبان دوم مثابةنفر

غير از روماني كه فرانسوي(اين وضعيت در تمام كشورهاي بلوك شرق توان گفتمي. انتخاب كرده بودند

.، قابل مشاهده است)است قرار گرفتهانگليسي باالتر از



و ان، تركآذربايج هاي ترك زبان مانند جمهوري،)14: 02003 موره،(هرمو گفتةبه منستان، قزاقستان

و جمهواكنون سياي ميانهآقرقيزستان در بهيردر مدار زباني كشور تركيه قرار گرفته هايي از قبيل استوني

به زبان در حال حاضر، به اين ترتيب،. انديدا كردهپسوئدي تمايل  زبان دوم با زبان منزلةهاي ديگري

و خط روسي در بيشترجمهوري، هر چند كه اندروسي به رقابت برخاسته و كاربرد زبان هاينفوذ، اعتبار

.تازه استقالل يافته هنوز هم قابل مالحظه است

و قدرت رابطه داناي تنگات از آنجا كه زبان ميند، جابهرگ در جايي قدرت و منزلت تواند تغيير جايگاه

و زبان و كاهش كارها بهپبا فروكه همين روستزا. ثر باشدمؤهاآنبرد گسترش  منزلةاشي اتحاد شوروي

و منزلتيك ابر قدرت، د،و جدا شده افتهيزبان روسي، چه در كشورهاي تازه استقالل اعتبار رچه

درقكشورهاي اروپاي شر و حتي -روند فروپاشي اقتصادي. استدر حال تضعيف، سطح بين الملليي

بوسياسي شوروي، به ارتقاء جايگاه زبان و شدافته،يتازه استقالل در كشورهايمي هاي ملي ه استمنتهي

به شرق اروپا،و در كشورهاي روسين شدنيگزبه جايايگرايش قابل مالحظهنيز"بلوك شرق"موسوم

و فرانس،انگليسيهايزبانبا  ميويآلماني كهبه.شود مشاهده زبان روسي به عنوان در اين كشورها، طوري

و كاربرد دامنةو دهدميرا از دست جايگاه خود خارجيزبان  بهانگليساعتبار، نفوذ زبان قدرت منزلةي

و جهاني،  .گسترش است روسي بود، در حال زبان در قلمروي كه در گذشته در اختياربه جاي آن

پياين ترتيببه مي شورويمدهاي زباني فروپاشيآ، سببهم اين رونددر دو مقوله خالصه كرد؛ وانت را

وقالل برخي كشورها است تم، واگرايي گرايييمبو در جهت،هاي زبانگذاريسياست شده گريزيكزرو

خ( زبان ،جريانو هر دو يك الگوي جهاني گرايش پيدا كرده سمتبه همچنين،. شكل گرفته است)طو

و منزلت زبان روسي ندين كشورچر، با تبديل يك ابر قدرت به بهتبه عبارت. است شدهسبب تنزل جايگاه

و تقويت زبانچكو و بزرگ، امكان ارتقاء و بومي جمهوريك بهها از زبان رسمي منطقههاي ملي زبان اي

مي.دشفراهم مستقليهارسمي كشور دراين جهت گيري در سياست زباني را كشورهاي تازه ديگرتوان



وجهان افتةياستقالل كرنيز... مانند هند، الجزاير، نيجريه، يا.دمشاهده همان گونه كه پس از استقالل هند

و سياستالجزاير، برنامه وهاي ملي در برابر زبانگذاران زبان در پي ارتقا زبانريزان هاي بيگانه انگليسي

هم.ريزان است مورد توجه برنامههاي مليجا نيز ارتقا زبانفرانسوي بر آمدند، در اين ،چنان زبان روسي

ر و كاربرد خود و الجزاير هنوز هم نفوذ و فرانسوي در هند ا حفظ كرده است، همان طور كه انگليسي

و نفود زيادي دارند .كاربرد

نيز كشورهاي اروپايوقرار گرفتن تدريجي كشورهاي تازه استقالل يافته،شوروي آمد ديگر فروپاشي پي

ن سبب اين امر.مريكاستا، به ويژه هاي ديگرمدار قدرتدرشرقي  يازبان دوم منزلةقش روسي به تضعيف

در ساير كشورهاي اين پديده.شده استهاگسترش نقش زبان انگليسي در اين كشورو زبان خارجي

وي استقالل ونگسترش روزافزونو امروز شاهد قابل مشاهده است نيز هاي صنعتي پيشرفته،كشورافته قش

.هستيمدر بسياري از كشورهان انگليسي زباجايگاه 

 اروپا گيري اتحادية شكل

فر اروپا در دهه گيري اتحادية شكل فربه نوعيكهي استيند مهمآهاي اخير در اساس يندآدر جهت عكس

و اتحاديه اروپا در مرحلهيكي از تفاوت. پاشي شوروي سير كرده استفرو هاي اساسي ميان اتحاد شوروي

و زيرچيري، گذشته از چارگ شكل كه اتحاديه اروپا، مسير شايد اين باشدها،آن ساخت اقتصاديوب

و تمركزگرايي را آرام مي وحدت و تر طي از تا حدي همه چيز در ظاهركند و خارج يك كنترلداوطلبانه

م و برتر به پيش بر به عبارت ديگر،.روديقدرت مركزي ويآمده از اتحاديه اروپا ك انقالب سياسي

و مرحلهروندحاصل اجتماعي نيست، بلكه  جامعة"اوليه اين اتحاديه، با نام هستة. مرحله استبهي طوالني



و بلژيكلبا عضويت آلمان، فرانسه،7"اقتصادي اروپا به وجود آمد،1957سالدروكزامبورگ، هلند، ايتاليا

مانلپار"ند هاي مختلف آن مانكمتر از دو دهه، نهاد.تغيير نام يافت"اتحاديه اروپا"به،1993و در سال 

به"امور خارجي اروپا كميسيون"و"شوراي وزيران اروپا"،"اروپا -زماير(تدريج شكل گرفتو غيره

).409:2006اسكاتن،

رفكشورهاي اروپايي بر پايه برخي اصول كلي، داوطلبانه به اتحاديه مي و ميهتپيوندند رفته مسيري را

و بيش كامل منتهي شودپيمايند كه ممكن است به يك وحدت نهايي وارپا.و كم دحلمان واحد، نظام پولي

ميزمنيه،و غيره آن ايجادتوانند هاي ايجاد يك كشور واحد را و مشكالتهككنند، مشروط بر موانع

و فرهنگي نيز از پيش روي بر .اشته شوددسياسي، اقتصادي

و جالب در اين زمينه، مسئلةيكي از مسائ كهل مهم و منزلة وسيلةبه زبان است نيز نماد ارتباطي مشترك

و ملي كه.، بايد مورد توجه قرار گيردهويت قومي  گيري شكل جريانآمدهاي زبانيپيپرسش آن است

و اگراتحاديه اروپا همراين اتحاديه چيست بهة عرصهوند وحدت را در و تبديل ها تا پايان طي كند

اي سابق كشوري مانند اتحاد شوروي پيايا وند چه خواهدرهاي زباني اين آمد الت متحده امريكا شود،

و برنامهبود؟  آيا اين اتحاديه مانند؟گذاران زبان در اين اتحاديه چگونه عمل خواهند كرد سياستريزان

 يك زبان مشترك رسمي به اضافةاز الگوي ريكا يك زبان رسمي خواهد داشت يا مانند شوروي سابق، آم

د سوئيس، از الگوي استفاده خواهد كرد يا مانن) در سطح هر كشور عضو(ايهي منطقچند زبان رسم

و قانوني برابر بهره خواهد گرفت) كشوري(اي هاي منطقه زبان .با موقعيت حقوقي

يكي گير همان گونه كه اشاره شد، روند شكل وه رفت پيشامگبهو گام دو دهه گذشته آرامياتحاديه اروپا در

در حال حاضر همه كشورهاي عضو. استمشاهده قابلهاي زباني نيزگذاري آن در سياستبازتاب

و هر كشور جديدي كه وارد اتحاديه شود، با ساير حقوق،،اتحاديه و بيش يكساني دارند حقوق زباني كم
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پلچهم اگر چنين وضعيتي. شودمي رداربرخو نيزاز حقوق زباني مساوي وراليسم نان ادامه يابد، با نوعي

درورهزباني روب و رسمي خود را حفظآنخواهيم شد كه تمام كشورهاي عضو، حداقل جايگاه زبان ملي

ميزبانبرخي ايگاه كنونيج،كنند، در غير اين صورت مي وها ارتقاء م موقعيتيابد يبرخي ديگر تضعيف

م. شود مبرخي زبانجايگاه رسد در هر دو حال،يبه نظر و مبا گويندگان كمتر، حلي هاي قومي يتضعيف

و ميناز موقعيت كنوني نيز پاي شود .روديتر

د و آلماني در جايگاهويها مانند انگليسي، فرانسر اتحاديه چنين است كه برخي زبانوضعيت زباني كنوني

و رسمي كشورهاي ميان زبانظاهر تمايزي در اما از نظر حقوقي،،باالتري قرار دارند وجود عضو هاي ملي

و  و منزلت زبان تعادل،ندارد ميحاز طريق ترجمهها شأن مي. شود فظ پي به نظر هايآمد رسد كه يكي از

. اروپا، گسترش صنعت ترجمه است گيري اتحادية شكل زباني

مي)409:2006اسكاتن،- مايرز( اسكاتن-يرزما ح، و اطالعيهگويد، در سه ال حاضر بيشتر مكاتبات ها به

و فرانسزب ميويان انگليسي، آلماني عكاما هر بار،گيرد انجام مضه  شود، بايديو جديدي وارد اتحاديه

و اين به معناي آن است. فراهم شود به زبان كشورجديد نيز امكانات ترجمه كادر مترجمان گسترش يابد

به قول سرپرست كادر اما،مه شودجرتهاي مختلفو مكاتبات بايد به زبانادنكه حجم عظيمي از اس

وبراي حفظ دمكراسيآن هزينة،ترجمه .ارزشمند استضروري

هاي زبان" منزلةبهميرسها به طور غير اروپا آن است كه برخي زبان اتحاديةگيري ديگر شكلآمد زباني پي

و مكاتبات داخلي مورد استفا8"كار در مراحل اوليه، يعني. يرندگمير قرارته بيشدبراي مكالمات روزانه

و هلندي بيشتر كاربرد داشتندويهاي فرانسن ايجاد جامعه اقتصادي اروپا، زبا ويفرانس.، ايتاليايي، آلماني

و معتبر كار منزلهبهييپاهاي اروهم كه درگذشته براي ارتباطات ميان دولت داشت،ييباالبرد زبان مطلوب
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بهتنها زبان ميانجي به كار گرفته شود، زيرا كه تصميمات منزلهبههدر اين جامعنتوانست  تمامبايد

.ه شودعضو نوشت هاي كشورهاي زبان

غل1970 در دهةهبا ورود انگليس به اين جامع پسب، اين برابري جاي خود را به و از آن هبانگليسي،ه داد

دراارتب منزلة وسيلة و فرانساعي به طور اروپايكشورهاي. آمدط بين المللي و اسپانيا آلمان،هم و حتي ايتاليا

خواقتصادي اعضاي اصلي جامعه مثابهبه و زبان هاي آنهاكه-صاسپس اتحاديه اروپا به طور اعتبار باال

بههعالق- بسياري داردميبو سخنگويان ي را برتر چنين جايگاه،يك زبان مشترك منزلةمند نبودند انگليسي

ا،باشدداشته در سطح اروپا اروپا در مورد برابريه در منشور اتحاديةچآن.افتاده استدرعمل اق اتفيناما

و معتبرتپرنند زباچرد، در عمل كارباست مدهآها زبان داده را ارتقاء)، آلماني، انگليسيوينسافر(رگوينده

ك) يعني انگليسي(هاو يكي از آن آي ممكن استكه ردهرا به زبان غالب تبديل نده تنها زبان ميانجي يا در

و جايگاهي برتر از  .هاي اروپايي به دست آورد اير زبانسمشترك اتحاديه شود

به)410-2006 اسكاتن،-مايرز(اسكاتن-مايرز از نظر مي، كه هم اكنون9گيگونرسد موقعيت دو زبان نظر

شدوجود دارد، تشديد نيز فر(انگليسي در اين حال، كاربرد. خواهد زبان منزلهبه) يا آلمانيويانسو گاه

شدتر گسترده،تردوم با اعتبار باال در سطح"زبان كار"يم آيا انگليسي تنهانكه بدااما براي اين،خواهد

.ظار ماندتاتحاديه خواهد بود يا نه، هنوز بايد در ان

و ملي كشورهاي اروپايي زبان بهي رسمينهادها ها در قلمرودر برخي موقعيت عضوهاي رسمي اتحاديه

و نفوذ زبااما،شوندميكارگرفته   براي. كنندميرفته جايگاه درجه دومي پيدان انگليسي، رفتهدر برابر اعتبار

پابررسي وضعيت كار برد زباندرمثال، و انگليسي در ميان اعضاي سوئدي اين،لمان اروپارهاي سوئدي

مي80تاگاهها اند كه در برخي كميتهافراد گفته اما در جلسات،كننددر صد اوقات انگليسي صحبت
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و گروهنشان لسات،جعمومي، زبان سوئدي غلبه دارد، زيرا در اين گونه هاي دادن هويت ملي اهميت دارد

. ترجمه در همين جلسات است كه بيشتر فعال هستند

هربه هر حال، و استحكام وزبان اديه اروپا،ر اتحته بيشچاين پرسش مطرح است كه با تقويت هاي ملي

چه رسمي كشورهاي و منزجمختلف، ميلتايگاه هاي عضواز آنجا كه كشور داد اسخپ توانميكنند؟ي پيدا

و نظاماروپا اتحاديه  به رغم برخورداري در يك سطح نيستند،يبه لحاظ قدرت اقتصادي، سياسي، علمي

و قدرت برخاين اتحاديه وب منشورچارچدر برابرو حقوقي ازمنزلت قانوني  هاآن،كشورهاي، ميزان نفوذ

ورا در جايگاه برتري قرار مي  نتيجه،درو كاربرد بيشتردر عمل ها نيز برخي زبان، به همين نسبت دهد

ميمنزلت باالتريو اعتبار ازشهروندان كشورهاي مختلف اروپايي،به اين ترتيب،. كنند پيدا هويت گذشته

آنو شاخص مهم زبان مشترك يكي از اركاننيز دارند كه اروپايي مشتركهويت خود، نوعيملي  هاي

مي.است و تقويت اتحاديه اروپا در آينده، اين زبان مشترك كه انگليسي رسد با گسترش به نظر ، تحكيم

و قابل مشاهده جايگاه مرئيرفته رفته است، .كند تري پيدا تر

و هويت وحدتهاي يكي از شاخص منزلةزبان به مي دهنده هر دهنده عمل و در و مهم نقشي وحدتي كند،

ميب كنندهنتعيي روهماز.كند ازي ز ين و ان ملي، نمادبدر بسياري از كشورها هويت ملي در ميان وحدت

ما،براي مثال. متفاوتي دارند زباني-هويت قوميكه است شهرونداني وحدت بخشي ميان در كشور

.كه به اقوام گوناگون تعلق دارند است ايرانياني

ممكن،يجزبان مشترك يا ميان منزلة، زبان انگليسي به اروپا حاديةات غم تمايل برخي كشورهاي عضوربه

اعضاي اتحاديه به زبان،در حال حاضر.دشوليتبد يانياروپا دهنده براي وحدتيبه ابزارآينده در است 

ميقومي، هاي و رسمي خود سخن هرب،از نظر دوسوان، اما اندو سخت به آنها وابسته يندگو ملي ا پيوستن

بر دامنهاروپا، به اتحاديةاي تازه كشور بهدكار يا مشترك براي زبان ميانجي نخستين گزينه منزلةانگليسي



و پس از آن به ترتيب، فرانسگسترش مي دوه ممكن است در جايگاه زياد، با فاصلةو آلمانيوييابد و اي م

.سوم قرار گيرند

ا درتقعامل منشد پذيرفتهصاد نيز برخي محققان معتقدند. نقش مهمي دارد،واحدانجييعملي يك زبان

اواحد وجود يك زبان  ميقدر سيستم و خدمات راتصادي سبب سهولت گردش كاال و از اين رو زبان شود

ميسبا پول مقاي تتش پول باعث سادهگونه كه پيداي همانهاآنبه نظر.كننده درجر شدن معامالت اري

مشكااليپااياپ مقايسه با سيستم تبادل نيز موجب تسهيل معامالت بين طرفين واحدركتشد، كار برد زبان

ميو كاهش هزينه يكبه از اين ديدگاه،.)104-105: 1993 گرين،( شود هاي تبادالت اقتصادي وجود آمدن

ويه اروپا در اتحاد واحدزبان ميانجي  مي رسدمي به نظرمحتمل ضروري .داندو گرين اين زبان را انگليسي

و شكل پي جا اروپا گيري اتحادية آمد زباني ديگر پيدايش و هاي اقليت در كشورهايگاه زبانيبه موقعيت

و نوگرابو)28: 1968 فرگسن،(كه با معيارهاي سه گانه فرگسن مربوط است عضو دن يعني معيار، مكتوب

مي همان. مطابقت ندارند ازدانيم، در بسيا گونه كه كه داراي هاييزبان ري از كشورهاي اروپايي، گذشته

و جايگاهموقعيت كاربردي در عرصه،پرشمار گويندگان وهاي مختلف و رسمي هستند حقوقي، قانوني

رهايگوناگون گروههاي آيند، زبان نماد هويت ملي به شمار مي دارايها اين زبان.دج دارناواقليت نيز

جايگاه اغلبتري دارند، پائيناجتماعي اعتبار،هستندي محدوداي محلي يا منطقه كاربرد درون گروهي،

و ملي زير فشار زبان،مشخصي ندارندقانوني  ،ها در آموزش، رسانهواندرانده شدهحاشيه به هاي رسمي

و غيرهقا امور نمرگكاربه هم تصادي و كاربرد خود،ركه در كشوهاين زبانا.ندشويفته و منزلت جايگاه

پركه محل رويارويي زبان نيزاپدر سطح اتحاديه ارو اي ندارند، گسترده ينم است،معتبرتروتر قدرت هاي

و پشتيباني سياست و نياز به حمايت .گذاران زباني دارندتوانند موقعيت فعلي خود را به خوبي حفظ كنند

ازبه رغم،ي زبانيايگرو تكثرمپلوراليسر برخي،به نظ بهنه،يقومهاياقليتزباني حقوق حمايت

مياروپا وحدت اتحاديه لح كمك و نه به ااكند ميتصادي، سبب تسهيل تبادلقظ  بنابراين،.دشو هاي كالن



نم ندان واقعچهاي اقليت، براي حفظ زبان تالش با)106: 1993، گرين(گرين. رسديگرايانه به نظر

با(رويكردي اقتصادي تبديل جامعه اقتصادي اروپا درمرحلة)درنظرگرفتن هزينه هاي مبادالت تجارييعني

درهايهاي متفاوتي را براي زبانسرنوشت به اتحاديه اروپا ميرايج او كند اروپا پيش بيني انگليسي به نظر

و اتحاديه اروپاجزبان ميانجي در  گسمي امعه اقتصادي و ممكن است با به اروپاي رش اتحاديهتشود

ها هم چنين،.شوديلماني رقيبي براي انگليسآمركزي،   دانماركي، يوناني،ي،يي مانند پرتقالكاربرد زبان

و ايتاليا و فرانسيهلندي اي به كارهاي ميانجي منطقهزبان منزلةبه،و اسپانياييويي كاهش خواهد يافت

پ ها هميشه به واقعيت تبديل نمي بينيايد گفت اين پيشب.شوندميگرفته  برخي از بينييششوند، چنان كه

كي(تضعيف فرانسوي در كانادا عملي نشد در مورد، 1940شناسان دردههزبان گرين).64: 2003، مك

ميچهم كك كند نين اين فرض را مطرح اديه در سطح اتحيت در يك كشور اروپايي،رزبان اكثدبرراه اگر

در گسترش يابد، زبان ميآنهاي اقليت و زوال قرار و اگر زبان كشور بيشتر در معرض تهديد گيرند

بيندر يك كشور، جايگاه كاربردي پايي اكثريت و تضعيف شود، زبانن تري در سطح هايالمللي پيدا كند

ميپآن كشور موقعيت بهتري در اقليت  مياو از اين. كنند يدا هايبر زبانيكپارچگي اروپاكه كند ادعا

الاير و نيزهم اكنونها، زيرا اين زبانگذاردمياثرات منفيو غيره،ولشي،كاتلنديسندي، گيلي زير فشار

باندقرار دار انگليسي تهديد آنهر چه بيشتر زبان انگليسيقدرت گرفتنو ها نيز بيشتر، فشار داخلي بر

.خواهد شد

تقد به عبارت ن بيشتر خواهد شد اقليت در خود انگلستا هايويت جايگاه انگليسي، فشار آن بر زبانيگر، با

و كار زو جايگاه ميببرد اين به كاربرد دارندهريشهايي كه در مناطقزبان. گرددان ها تضعيف و به نوعي

در،اندرسميت شناخته شده و هايي مانو از اين رو، زبان گيرندميمعرض تهديد قرار كمتر ند باسك

.كاتاالن در موقعيت بهتري هستند



مي به اين ترتيب، مشرسد از ديدگاه اقتصادي، ارتقاء يك زبان به جايگاهبه نظر كل اتحاديه برايركتزبان

و آسان كننده داداروپا  يعني هاي بين المللي است، اما به لحاظ فرهنگي،و ستد امري منطقي، كم هزينه

وكه زبان اي استو ملي، زبان واحد مشترك در اتحاديه، پديدهفرهنگ بومي، قومي حفظ  هاي اقليت

وضعيف را  آن دهدمي تهديد بيشتر قرار زير فشار .كندميها كمكو به حذف

 گيري تيجهن

ا منزلةزبان به برجيك نهاد ميهاي جامعهنهادديگر تماعي آن ذاردگ اثر تأو از ميها و تحوالتثير پذيرد

ميهآن در. دهدا را بازتاب به پيكرةاين تاثيرات هم و هم در جايگاه منزلةزبان ، يك سيستم ارتباطي

و كاربرد زبان به تأ. تماعي قابل مشاهده استجاادمن مثابهمنزلت هايي كه جايگاه، ثير زباندر حوزة ساختار،

و قدرت  ميهاي گيري زباني در زبان به صورت قرضي دارند،بيشتراعتبار و در قلمرو ديگر ديده شود

و كاربرد، دريرات گستردهيتغ جايگاه و منزلت زباننتر در سطحي كالن ميها قش به عبارت. دهد رخ

مي-م اقتصادييراتي كه در سيستيتغديگر،  و جابه سياسي كشورها پديد درج آيد ي دارد،پايي قدرت را

منيسبب تغ آنزيراتي در و اعتبار زبان ملت .شوديها

اا كه جهتپگيري اتحاديه ارو شكل سياسي برخي كشورهاي اروپايي-تصاديقگيري آن به سوي وحدت

ميا وو همگرائي تواند در بلند مدت نوعي گرايش به وحدت ست، از اين طريق زباني را در پي داشته باشد

و اعتبار زبانبردبه گسترش قلمرو كار و ارتقاء جايگاه وكه داراي هايي منتهي شودي قدرت هژموني

و علمي بااليي هستند .سياسي، اقتصادي

و گويندگان فراوان ندارند، به رغم نقش هايي كه پشتوانة، زبانهمچنين و سياسي نمادين قوي اقتصادي

مييا ملي گروهي،قوميها در هويتآن م. شوند، به نوعي تضعيف و اوضاع سياسيرسد اگريبه نظر

و تا حدوديو( نقش زبان انگليسيل پيش رود،شكبه همين،به ويژه اروپا،ناقتصادي جها فرانسوي



و اعتباري كه هم اكنون دارد،،ر تقويت شودتزبان ميانجي هرچه بيش منزلةبه) آلماني باز هم ارتقا جايگاه

.هاي بيشتري به كار گرفته شودو در حوزهترگستردهآنقلمرو كار بردي، يابد

ا تواند زبانمي اين روند به نوبه خود،همچنين و و ولشيبليت مانندقهاي محلي به بيشترهر چه را رتن

آنحاشيه براند، نقش ارتباطي آن و راها را محدودتر كند . دهد در معرض خطر زوال قراربه طور جدي ها

هحتي زبان ولهاي ديگري مانند دانماركي، ع ...ندي داو اتحاديةضكه در كشورهاي ايگاهجايراروپا

و نماد هويت ملي به  و اعتبار زبان انگليسي آسيب ببينند آيند،مي مارشرسمي هستند . ممكن است از قدرت

و سپس اتحاديه اروپا،)126: 2004،جوزف(وزفج گفتةاگر به ،هدف اوليه كميسيون اقتصادي اروپا

ك وحدت كشورهاي كوچك در اين اتحاديه باشد، اين و،استقالل مليتضعيف در برابرشورها گونه زبان

مي. دهند هويت ملي خود واكنش نشان مي به رسد در سطح اتحاديه اروپا به نظر زبان منزلةنقش انگليسي

ميو زباندانجي در حال گسترش باشيم و ملي كشورهاي مختلف بهتاكوشند هاي رسمي نقش خود را

ز،نندكملي حفظ هايزبان منزلة و اجتماعي زبانتهاي اقلي باناما هاي در اين كشورها زير فشار فرهنگي

باانودوس از نظر. گيرند قدرتمند در معرض خطر زوال قرار مي  اروپا يوستن هر كشور جديد به اتحاديةپ،

ميدر سطح اتحاديه كاربرد انگليسي و ملي خودشان زباناز مردم،اما در هر كشور،يابد گسترش بومي

مياستفاد ميو كننده م.كوشند درحفظ آن ربوط است به نهادهاي رسمي به عبارت ديگر، آنچه گفته شد

هاي بومي خود احساس تعلقاروپا، در حالي كه مردم عادي در كشورهاي مختلف اروپايي به زبان اتحادية

آنهم چنان خود در ارتباطات روزمرةو كنندمي ميزبان به .گويند ها سخن

پييراتيتغ بهباز.هت متفاوتي سير كرده استجپاشي اتحاد شوروي در فروآمدهاي زبانيو  منزلةن روسي

و ميانجي را در كشور شوروي بر عهده مشترك ملي،نقش زبانهمگذشته چند دهةطي، زبان قدرت

و نماد هويت مشترك همه مردم اين كشور به شمار مي همآمد داشت ي منزلةبهو زبانا يك زبان خارجي



ميبه كار گرفدر كشورهاي سوسياليست شرق اروپا،،دوم معتبر مي.شد ته اكنون اين جايگاه،رسد به نظر

هاي مختلف كه در دورانمي جمهوريبوهايزبان،در مقابل. استنشد در حال تضعيف رفتهرفته

ميممدو درجةبه نوعي اي ودر مقايسه با روسيرسمي منطقههايشوروي، زبان از، شدندحسوب پس

وپيدا كرده ارتقاء جايگاه،تقويت شده قانوني،وبه لحاظ حقوقي دست كم، فروپاشي به زبان رسمي اند

در منزلةزبان روسي به جايگاه تدريجي با تضعيف، همچنين.ل تبديل شده اندمستقييكشورها زبان دوم

قزبانجايگزين شدن الزم براي زمينة اروپاقشر آنهاي و در رأس دهشفراهم ها انگليسيدرتمند ديگر

.است

كهد كردخواهرا در اتحاديه اروپا پيداينقشنانگليسي در آينده، همانشايد بتوان گفت زبابه طور كلي،

درذگ زبان روسي در به كه انگليسي نيستاز ذهن چندان دوراين احتمال. استاتحاد شوروي داشته شته

زجبه رفته رفته، هاي اروپايي ويندگان ديگر زبانگ تمايلعدم رغم اان مشتركبايگاه ارتقاء حاديهترسمي

و ساير زبان به،خوددر قلمرو كشوروايو در سطح منطقهندشو راندهدوم ايگاهي درجةجبه،هايابد

غير انگليسيي كشورهاي اروپايبرخيدر،به زبان انگليسيهاي دانشگاهي گسترش برنامه. كارگرفته شوند

ومانزبان  اين جايگاه اي از آغاز چنين روندي در ارتقا هاي اخير، شايد نشانه در سال... ند هلند، سوئد، نروژ

و عناصر انگليسي به پيكرة ورود روز افزون واژه. زبان باشد شايد بتوان هاي اروپايي مختلف را نيز زبان ها

و گستر نشانة اديگري از نفوذ هاي هاي جمهوريگونه كه زبانهمان،تحاديه اروپا دانستش انگيسي در

و كشورهاي ارو و مركزيپمختلف اتحاد شوروي از گرفتندروسي قرض زباناز چند دههطياي شرقي و

.نددش عناصر اين زبان انباشته



 اتحاديه اروپا در دو جهت متفاوت يريگو شكلمورد بحث، يعني فروپاشي اتحاد شوروي دو جريان

و پي آن سيركرده هم ها نيز به ترتيب به سوي واگراييآمدهاي زباني اما به نظر اند، گرايي گرايش داشتهو

دومي پي جريانرسد اين و اعتبارداشته نيزآمد مشتركمتضاد، دست كم يك و آن ارتقا جايگاه، منزلت اند

و گسترش قلمرو  و حتيدر-كاربردي آن در كشورهاي مختلفزبان انگليسي اروپاي غربي، شرقي

يان كه مانند اين جريان به رغم خواسته اروپاي.است- كشورهاي مستقل پديدآمده از فروپاشي اتحاد شوروي

ودلهاي مادري خود سختساير مردم دنيا به زبان مي،مندندعالقهبسته جا تعيينآنچه در اين.رود به پيش

و نه خوا،استتر كننده .هاست گويندگان زبانجريان قدرت است

و نظاميسياسي،گفت قدرت اقتصاديبايد و تقويتگويندگان زبان، علمي و زوال ها در حفظ ، تضعيف

ميي تعيين كنندهها نقشآنزبان جا. كند بازي ودرجايي قدرت،به با پديد تغييراتي اعتبار زبان ها جايگاه

و حتي زبان مي ومپريهايي كه روزگار آيد ميعتبر بودهآوازه و زبانشو اند، تضعيف درند هاي اقليت

مي خطرضرمع و نابودي قرار مي.دگيرن زوال - شدن دو تحول مورد بررسي در اروپاهمراه رسد به نظر

وارو گيري اتحادية يعني شكل و پيشرفت،جهاني شدنبا- پاشي اتحاد شورويروف پا عل تحوالت ومهاي ي

وها،گسترش رسانه،آوريفن ويروند تضعيف برخ، ...باسوادي و زبان ها  گسترش قلمروتقويت

ميبرخي ديگر برديكار .بخشدرا شتاب
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