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را امضا نکرده و به تصویب نرسانده  جمهوری اسالمی ایران اعالمیة جهانی حقوق زبانی :چکیده

است و در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز گر چه در خصوص شناسایی هویت اقوام زبانی یا 

توان یافت که قومی صریحاً مطلبی نیامده است، اما در خالل اصول آن به طور ضمنی حقوقی را می

زبان و خط رسمی و » زدهم قانون اساسی آمده؛ باشد. از جمله این که در اصل پانها میناظر بر آن

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

های گروهی و تدریس ادبیات های محلی و قومی در مطبوعات و رسانهخط باشد ولی استفاده از زبان

عالوه بر این در اصل شانزدهم آموزش زبان عربی «. استها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد آن

را به عنوان زبان قرآن و زبان آمیخته با ادبیات فارسی پس از دورة ابتدایی تا پایان دورة متوسطه در 

 ها الزامی نموده است.ها و رشتهتمامی کالس

  قرآن. های محلی، زبانتحلیل گفتمان، منشور حقوق زبان مادری، زبان کلمات کلیدی:
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 . مقدمه1

تحلیل گفتمان و تفکر انتقادی برای هر موقعیت و موضوعی کاربردی است. نگرش تازه که با تحلیل گفتمان فراهم شده است،       

تواند منجر به تغییرات زیادی در آداب و رسوم و یا کند. تحلیل گفتمان میراه را برای رشد شخصی و ابتکار در سطح باال باز می

های گفتمان انتقادی به دلیل {. نظریه3تواند جواب دقیقی فراهم کند }د. بنابراین، تحلیل گفتمان نمیجامعه به عنوان یک کل شو

کشاند. تحلیل گفتمان سعی دارد با مطالعة کنند و تحلیل را به نسبی بودن میکیفی بودن، تفسیر متن را به محقق واگذار می

های سنتی عرضه کند. تحلیل اسی و ... دست پیدا کند و کاری فراتر از تحلیلعوامل بیرون از متن به تحلیلِ فرهنگی، اجتماعی، سی

شناسی انتقادی، علوم سیاسی و علوم اجتماعی به های مختلف ارتباطات، زبانهای کیفی مطرح در حوزهگفتمان که یکی از روش

 {.1} تولید کند ی بین تشکیل ایدئولوژی و تشکیل گفتار و شرایط رارود، سعی دارد رابطهشمار می

کند تا با نحوة عملکرد زبانی فرایندهای گفتمانی در جانبه تحلیل میتحلیل گفتمان انتقادی متن را به صورت مبسوط و همه     

ای پیچیده برقرار است که های گفتمانی و ساختارهای اجتماعی رابطهمتون مورد بررسی آشنا شود و معتقد است میان متن، کاربرد

انگارانه و سطحی میان متن و جامعه فراتر رفت. بنابراین تحلیل گفتمان انتقادی سعی دارد به اخت آن باید از برداشت سادهبرای شن

تری تحلیل کند و غالباً به دنبال برمال کردن دانش بدیهی مند کاربرد زبان و متن را در رابطه با کاربرد اجتماعی گستردهنحوی نظام

 .   {1شدة متن است }انگاشته شده و طبیعی 

 

 پیشینة پژوهش. 2

را در سه بخش به ترتیب بخش مبانی نظری، راهبردهای کاربردی و کار علمی « شناسی حقوقیزبان»( کتاب 1331زاده )آقاگل    

زاده هایی تشکیل شده است. آقاگلشناسی حقوقی تدوین کرده است و محتوای هر بخش از زیربخشیا میدانی در حوزة زبان

شناسی کاربردی است شناسی حقوقی گرایشی نوین از زبانزبان»گوید: حقوقی می شناسی( در خصوص معرفی رشتة زبان1331)

شناسان حقوقی را به عنوان متخصصان زبان گفتار و نوشتار به عنوان که جهت احقاق حقوق مردم و گسترش عدالت، زبان

نظام پلیسی، قوة قضاییه و وکال قرار  شناسی در خدمت مردم،کارشناسان و مشاوران متخصص براساس مبانی و راهبردهای علم زبان

ای از دانش یا علم توان حدس زد شاخهشناسی حقوقی، همانگونه که از عنوان آن میدهد زباننویسنده ادامه می«. دهدمی

ن و از باشد که در این ترکیب زبانی، حقوق میزبان زباشناسی و حقوق میای است که متشکل از دو رشتة دانشگاهی زبانرشتهمیان

ها و راهبردها و مفاهیم این علم برای حل مسائل و مشکالتی که در امر تشخیص قضایی و کشف حقایق و استیفای حقوق آموزه

 برند.های قضایی، در امور بازجویی از متهمان در مراکز پلیس و یا محیط زندان بهره میمردم در بررسی پرونده

تحلیل »گوید: پردازد. وی در این خصوص می( به توصیف اصطالحات و مفاهیم رشتة تحلیل گفتمان می1331زاده)آقاگل    

ای خاص خود است که باید در های پایهشناسی دارای اصطالحات و واژهای از علم زبانگفتمان و کاربردشناسی زبان به عنوان شاخه

ها تثبیت گردند تا متخصصان و عالقمندان زبان در این حوزه بتوانند با یکدیگر به پس، این معادلیابی شوند و سزبان فارسی معادل

( در خصوص 1331زاده )آقاگل«. زبان تخصصی ارتباط برقرار کنند و از این رهگذر به تبادل آرا و انتقال دانش مبادرت ورزند
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دهد که بر متخصصان این دو رشته الزم است که مان ادامه میاهمیت طرح اصطالحات تخصصی رشتة کاربردشناسی و تحلیل گفت

 با تدوین یک فرهنگ توصیفی این خأل را حل نمایند.

 

 . چارچوب نظری3

شود، از این جهت باید تمایزات نوشتاری و گفتاری بیان شود. از در مطالعات گفتمانی متون نوشتاری و یا گفتاری تحلیل می     

های هر ها از امکانات و محدودیتهای بسیار زیادی است که این تفاوتوشتاری با زبان گفتاری دارای تفاوتنظر تولید متن زبان ن

 شود.های نوشتار و گفتار در زیر اشاره میای از تفاوتشود. به گوشهیک از آنها ناشی می

تواند از ایما و اشاره و زبان بدن به طور می در تولید زبان گفتاری گوینده به ابزار نحوة تولید صدا مجهز است و همچنین     

گویند. عوامل همزمان برای انتقال اطالعات و مفاهیم استفاده کند. در تحلیل گفتمان به عالئم ایما و اشاره، عوامل پیرازبانی می

به این که صوت بالفاصله پس از بهره است. با توجه پیرازبانی تنها در اختیار زبان گفتاری است و زبان نوشتاری از این امکانات بی

های خود را ندارد. این در حالی است که نویسنده تا زمانی که شود، گوینده امکان تصحیح و حذف گفتهتولید به انرژی تبدیل می

این  هایی که زبان نوشتاری دارد{. از دیگر ویژگی5تواند آن را اصالح کند }اش به صورت مکتوب به چاپ نرسیده باشد مینوشته

توان گفت هر کدام از دو گونة تر از متون گفتاری هستند. به طور کلی میاست که این متون از لحاظ ساختار دستوری بسیار دقیق

تواند این گفتاری و نوشتاری دارای مزایا و معایبی است که گوینده و نویسنده با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد می

د. متون گفتاری امکانات زبرزنجیری مانند مکث، درنگ و آهنگ را در اختیار دارند، این در حالی است که ها را برطرف کنمحدودیت

ها، استفاده از عالئم سجاوندی، ایتالیک کردن و کردن جملهزبان نوشتاری با به کارگیری عالئم قراردادی مثل سیاه کردن، برجسته

های زبان های زبان نوشتاری دربارة جمله و ویژگیها را برطرف کند. ویژگییتها سعی دارد این محدودخط کشیدن در زیر جمله

 {.2گفتار است }گفتاری مربوط به پاره

تمایز دو رویکرد تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی را براساس میزان کامل بودن و کارا بودن که اصطالحاً کفایت یا         

ها شود یعنی وارد تبیین و پاسخ به چراییکرد. رویکرد تحلیل گفتمان در سطح توصیف محدود می توان تعریفگویند میکارایی می

 {.4شود }رود و عالوه بر توصیف وارد تبیین متون نوشتاری و گفتاری میشود. اما تحلیل گفتمان انتقادی یک سطح جلو مینمی

طرفین مذاکره یا به عبارت دیگر، ارتباطی که بین شنونده و گوینده پیش از آغاز بحث باید در نظر بگیریم که گفتمان بین       

هایی است که هر دو طرف از یکدیگر دارند و یا در روند مکالمه این ها و برداشتفرضگیرد براساس یک سرّی از پیششکل می

 {.4کنند }ها را استنباط میبرداشت

ر مورد هر مشکل و یا موقعیتی به کار گرفته شود. چون تحلیل گفتمان معطوف ای و یا دتواند در مورد هر زمینهتحلیل گفتمان می

مان را گسترش دهیم. حوزة های دید شخصیکند که افقهای دقیقی نیست، فقط این روش به ما کمک میآوری جواببه جمع

گیرند. بیشتر این کارها در ز انجام میتحلیل گفتمان اکنون شامل مجموعة رو به افزایش از کارهایی است که روی زبان نوشتاری نی

اند که معموالً به هر دو حیطة گفتار و نوشتار توجه دارند و شناسی اجتماعی انجام گرفتهچارچوب تحلیل گفتمان انتقادی و نشانه
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ها صورت هایی که کارهای مهمی در آنهای توصیفی و تحلیلی آنها برای کار در هر دو حیطه مناسب است. حوزهفنون و روش

 {.6ها و تبلیغات }اند از: اخبار، رسانهگرفته عبارت

 ها. تحلیل داده4

طور که ها را آنهاست؛ و دنیای آنگویند، نمایندة هویت آناست که به آن زبان سخن میدهندة فرهنگ مردمیزبان، بازتاب     

با گویندگانش  "زبان"گیرد که کند. در اینجاست که این باور شکل میتشریح می باشد،  "باید"و یا آنگونه که  "هست"و  "بوده"

است و داشتن و رشد و پرورش آن حق مسلم و های اصلی هویت و کرامت انسانی زنده است؛ و زبان مادری که یکی از مؤلفه

کند. به باور آگاهان حقوقی و پیدا می ای در فرهنگ انسانی و حق بشریشود، اهمیت و جایگاه ویژهطبیعی هر بشری شمرده می

شناسان شناخت زبان مادری یکی از ملزومات انسانی است و هر انسانی برای شناخت خود و ریشة خود و نیز برای رشد خود زبان

شهروندی از  تر از منظر حقوقباید با زبان مادری خویش نه تنها آشنا باشد، بلکه در شناخت و یاد گیری آن بکوشد. به تعبیر دقیق

جایی که زبان مادری اولین ابزار ارتباط هر فرد با جهان بیرونی است و نیز نخستین ابزار بیان احساسات و عواطف و زبان آن

شود. بدین جهت سازمان ملل متحد با تأکید بر اندیشیدن و آرزوهاست، آموزش به زبان مادری حق مسلم هر شهروند محسوب می

به بعد این روز در سراسر  2111گذاری کرد و از سال فوریه را روز جهانی زبان مادری نام 21میالدی،  1333این مهم در سال 

 شود. داشته میجهان هرساله گرامی

خواهد اهمیت زبان مادری بیشتر آن است که می "روز جهانی زبان مادری"هدف عمدة یونسکو از نامگذاری چنین روزی بنام      

های تعلیمی فرا گیرد. به همین رد و هر انسانی حق داشته باشد که زبان مادری خود را از طریق مراکز و برنامهمورد توجه قرار گی

المللی ضمن تصریح به حقوق اشخاص در آموزش زبان مادری دلیل نیز در چندین معاهده و اعالمیة تهیه شده از سوی مراجع بین

سایی این حق مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است. منظور از تعهدات مثبت ها نیز در شناخود، تعهدات مثبت و منفی دولت

 31المللی حقوق مدنی و سیاسی، مادة میثاق بین 2۲ها ) ماده ها بر اساس این معاهدات و اعالمیهتعهداتی است که دولت

آن، اعالمیة  4و  3، بندهای 4انی مادة های قومی ملی مذهبی و زبکنوانسیون حقوق کودک، اعالمیة حقوق افراد متعلق به اقلیت

ماده، بندهای سه گانة منشور زبان مادری تهیه و تصویب شده توسط  52میالدی در  1336جهانی حقوق زبانی مصوب سال 

ق های مورد نیاز، دسترسی افراد را به این حاند تا با بوجود آوردن شرایط و امکانات الزم و حمایتسازمان یونسکو ( مکلف شده

 .نمایدها را از تجاوز و تعدی به آن منع میتسهیل نمایند، و منظور از تعهدات منفی نیز تعهداتی است که دولت

 

 گیری. نتیجه5

های کیفی در اینگونه مطالعات های باال ذکر شد رهیافت تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی از روشهمانطور که در بخش     

شناسی، شناسان فرهنگی ابداع کردند، ولی امروزه در سایر علوم انسانی و اجتماعی نظیر جامعهکیفی را انسانگرچه روش هستند. 

های علوم رود. اما در بسیاری از رشتهکار میای نیز بهوارهارتباطات، تحلیل گفتمان، تاریخ، مطالعات فرهنگی و مطالعات جنس

ای از مطالعات مربوط به تأثیر ایدئولوژی دین، فرهنگ، اساساً بخش عمده غلبه دارند. های کمّیشناسی، روشانسانی ماننند روان

توان با استفاده های علوم انسانی است، را میسیاست، اخالق و مانند آن، برکنش و رفتار انسان که موضوع مطالعة بسیاری از رشته

فتگو، یکی از متداولترین رویکردهای پژوهش کیفی است که در روش تحلیل گاز روش تحلیل کیفی و عقلی، تجزیه و تحلیل نمود. 
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های باال ذکر شد روش تحلیل گفتمان فقط منحصر به استفاده از یک مجموعه دو دهة اخیر رواج یافته است. همانطور که در بخش

ین روش، رویکردی است های تحلیلی نیست بلکه یک روش بنیادین ارزیابی مجدد در بررسی موضوعات مورد مطالعه است. اروش

ها را، به جای آنکه که تا حد بسیار زیاد هماهنگ با مکتب فکری مشهور به ساختارگرایی اجتماعی است که فهم از جهان یا واقعیت

داند. ساختارگرایی اجتماعی، به از نوع جوهرهای ثابت و جهانی به حساب آورد، محصول تعامل تاریخی و فرهنگی و اجتماعی می

سازد. با های فرهنگی و استداللی متمرکز میدیشیدن به فرایندها و خصوصیات ذهنی، توجه مطالعات گفتمانی را بر فعالیتجای ان

وار ذکر های کیفی در مطالعات گفتمانی را به صورت فهرستتوان چند نمونه از مزایا و معایب روشتوجه به مطالبی که ذکر شد می

 کرد:

 باشد:های زیر میقاط قوت و ضعفهای کیفی دارای نروش    

 نقاط قوت:

یابد و این به پژوهشگر این . به علت تداخل و حضور مستقیم پژوهشگر، وی به نگرش یک فرد خودی در مورد مسأله دست می1

 تر بیابد.دهد که مسائل گمشده را راحتامکان را می

 روابط، علل، تأثیرات و فرایندهای پویا ایفا کنند.بینی توانند نقش مهمی را در امکان پیش. توصیفات کیفی می2

 پردازد.های اجتماعی از رخدادها به عنوان یک کنش اجتماعی می. پژوهشگر کیفی به تحلیل3

 نقاط ضعف:

توانند با همان اطمینان یک پژوهش در سطح توانند همواره تکرار شوند و نه میها، رخدادها، شرایط و تعامالت نمی. جایگاه1

 تر عمومیت یابند.گسترده

 بر است.ها بیش از اندازه زمان. گردآوری، تحلیل و تفسیر داده2

 . حضور پژوهشگر تأثیر عمیقی بر موضوعات مورد مطالعه خواهد گذاشت. 3

شتر صرف نظر از وجود اختالف نظر در تعریف تحلیل گفتمان، بیتوان گفت در خصوص رویکرد تحلیل گفتمان به اختصار می    

ها در متن اعم از گفتاری یا مند نحوة آرایش جملهشناسان بر این مطلب اتفاق نظر دارند که تحلیل گفتمان مطالعة نظامزبان

 کنندگان است.تاری و ارتباط آن با بافت غیر زبانی و شرکتنوش
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