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چکیده

یکی از مهمترین مسائلی که در دنیای کنونی حیات زبانها را تهدید میکند ،فرآیندهای اقتصادی و
اجتماعی و سیاسی استکه در مفهوم جهانی شدن یا جهانیسازی میگنجد ،امروزه بین پنج هزار تا هفت
هزار زبان در دنیا وجود دارد ،اما زبانشناسان پیشبینی میکنند که  09درصد این زبانها در سده آینده
رو به خاموشی میروند و از یادها خواهند رفت .در کنار ویژگیها و تأثیرات مثبتی که برای جهانی شدن
می شود برشمرد ،برخی وجوه منفی مانند افزایش فقر و نابرابری و کاهش تنوع فرهنگی و زبانی نیز وجود
دارد .دراین بررسی درصدد آنیم که بااستفاده از روش اسنادی درگردآوری اطالعات به تحلیل این موضوع
بپردازیم که جهانی شدن چیست؟ چه وجوهی دارد و چگونه باعث از بین رفتن زبانهای بومی و محلی و
نتیجتاً کاهش تنوعات زبانی میشود .این تأثیرات در پرتو دیدگاههای فرهنگ جهانی و امپریالیسم فرهنگی
قابل تحلیل است .این تئوری ها اشاره به این نکته دارد که با جهانی شدن تولید و اقتصاد ،معانی و مفاهیم
و مد و ارزشها نیز همراه کاالها به جوامع بومی ارسال میشوند و مردم بومی نیز برای این که از قافله
تمدن و فرهنگ جهانی عقب نمانند ترجیح میدهند به جای آموزش زبان بومی و محلی ،زبان جهانی
شده انگلیسی را به کودکان خود بیانجامد .اکنون منتقدین جهانیسازی و زبانشناسانی مانند زاکس معتقدند
آرمانشهر همگونسازی می رود که جای خود را به درک ارزش تنوع و گوناگونی بدهد .اما هنوز ضرورت
حفظ گوناگونی بهویژه در زمینه زبان به قدر کافی آشکار و مورد توجه همگانی قرار نگرفته است.
واژگان کلیدی :جهانی شدن ،تنوع زبانها ،رویکرد فرهنگ جهانی ،کفایت زبانی.
مقدمه و بیان موضوع

بر پایه بررسیهای انجام شده درچارچوب برنامههای زیستمحیطی سازمان ملل متحد اکنون درجهان
بین پنجهزار تا هفت هزار زبان وجود داردکه مردم با آنها سخن میگویند ،اما زبانشناسان پیشبینی
 .9گروه علوم اجتماعی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز -ایران.

E- mail: moeinian@iaut.ac.ir

میکنند که  09درصد این زبانها در سده آینده رو به خاموشی میروند و از یادها خواهند رفت .از این
تعداد  0099زبان در معرض نابودی سریع هستند(جاویدی.)281 :2830 ،
در سال های اخیر اهمیت تنوع زیستی روز به روز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و اخیراً نیز صدای
کسانی که از تنوع زبانی و فرهنگی پشتیبانی میکنند رساتر شده است .با این حال اهمیت تنوع زبانی
هنوز توجه گسترده همگان را جلب نکرده است؛ به این مفهوم نیز توجه نشده است که بومشناسی زبانی
به همان اندازه مراقبت نیازمند است که بومشناسی طبیعی .در حالی که مشابهتهایی میان این دو وجود
دارد .نخست آن که کل تنوع موجود حاصل فرایندهایی است که زمانی طوالنی به درازا کشیده است:
میلیونها سال در مورد تنوع زیستی و دست کم صد هزار سال در مورد تنوع زبانی .و با وجود تمام
پیشرفتهای زیستی و مهندسی زبانی ،اگر تنوع از میان برود ،به آسانی قابل تجدید نیست .مشابهت مهم
دوم ،آن است که تنوع زبانی و تنوع جهان طبیعی هر دو کار کردی است .وجود هزاران زبان امروز بازتاب
سازگاری های ضروری با شرایط متفاوت اجتماعی و طبیعی است .این زبانها حاصل تخصص روزافزون و
سازگاری مناسب با جهان در حال تحول است(مولهویسلر.)21 :2830 ،
در مرگ زبانها و کاهش تنوع زبانی عوامل عدیده سیاسی ،اقتصادی ،جغرافیایی ،و اجتماعی دخیلند
که از میان آنها به نظر برخی از زبانشناسان و منتقدین ،جهانی شدن از مهمترین عوامل نابودی
زبانهای بومی و غیر رسمی است .برای روشن شدن این ادعا الزم است ابتدا ورودی به تعریف و ابعاد
جهانی شدن داشته باشیم.
تعریف جهانی شدن

در خصوص جهانی شدن دیدگاههای مختلفی وجود دارد که هر یك بر وجهی متمرکز شدهاند .به نظر
آنتونی گیدنز جهانی شدن را میتوان به عنوان تشدید روابط اجتماعی جهانی تعریف کرد ،همان روابطی
که موقعیتهای مکانی دور از هم را چنان به هم پیوند میدهدکه هر رویداد محلی تحت تاثیر رویدادهای
دیگری که کیلومترها با آن فاصله دارند ،شکل میگیرد و بر عکس .این یك فراگرد دیالکتیکی است ،زیرا
یك چنین رخدادهای محلی ممکن است در جهان ،معکوس همان روابط دور دستی که به آنها شکل
میبخشند ،حرکت کنند .دگرگونی محلی به عنوان بسط جنبی روابط اجتماعی در پهنه زمان و مکان ،در
واقع بخشی از فراگرد جهانی شدن به شمار میآید .بدین سان ،هر کسی که شهرهای امروزی را در هر
نقطه جهان بررسی میکند ،خوب میداند که هر چه در یك محلة شهر رخ میدهد ،احتماالً تحت تاثیر
عواملی مانند عملکرد بازارهای پولی و کاالیی جهانی شکل میگیرد ،عواملی که از فاصله بسیار دور از آن
محله شهری عمل میکنند(گیدنز.)33 :2833 ،
«آنتونی مكگرو» در تعریف جهانی شدن میگوید :درجهانی شدن الگوی فعالیتهای مختلف بشری
به سوی فرا قارهای و بین منطقهای شدن در حرکت است .وی همچنین معتقد است جهانی شدن در تمام

حوزه های زندگی مدرن در ابعاد مختلف ظهور و بروز دارد .از این رو جهانی شدن یك فرایند چند بعدی
است(مردانیگیوی.)01 :2839 ،
برخی از مهمترین ویژگیهاي جهانی شدن

الف) تحول در تكنولوژی ارتباطات

برخی از اندیشمندان مهمترین مشخصه جهانی شدن را تحوالت تکنولوژیك میدانند .و یکی از ابعاد
این موضوع تحوالت فنآوری در زمینه اطالع رسانی است که اینك بر اثر آن ،ارتباط همزمان و فوری
افراد با هم در سراسر عالم امری ساده و بدیهی است .شبکههای پیچیده اطالع رسانی کامپیوتری ،آزادی
عمل پیام رسانان را بیشتر میکنند و بر مقدار اطالعات و پیچیدگی اطالعاتی که میتوان مبادله کرد،
میافزایند .این تحوالت بازتابهایی نیز در سرعت و کثرت تجارت بین المللی و تماسهای مسافرتی
داشتهاند .بر اثر پیشرفتهای حاصل در فنون ماهواهای و کابلی ،برد و پوشش رسانههای الکترونیك به
سراس ر کره ارض رسیده است .اخبار تلویزیونی بیش از پیش از محدوده ملت یا منطقهای واحد بیرون
میآید(لپست.)038 :2838 ،
ب) تحول روابط اقتصادی

برخی تغییرات اساسی در ساماندهی سرمایهداری جهانی در عرصههای تولید ،توزیع ،تجارت ،مالیه ،و
تکنولوژی را که میتوان آنها را در قالب گذار از سرمایهداری سازمان یافته به سرمایهداری بدون سازمان
در مقیاس جهانی خالصه کرد؛ خصیصه اصلی جهانی شدن میدانند(غریب.)01 :2839 ،
تکنولوژی نوین ماهیت امور مالی و اقتصادی جهان را نیز دگرگون میکند .اجزای اصلی سیاست
اقتصادی و مالی ملی از قبیل محل استقرار شرکتهای بزرگ ،تأمین بودجه تحقیق و توسعه ،گردش ارز
در سطح بینالمللی ،و تشکیل مجتمع های تجاری عظیم فراملی ،به مراتب بیشتر از پیش به مقیاسی
جهانی رسیدهاند .امروزه موفقیت اقتصادیکشورها در داخل عمدتاً بسته به توفیق آنها در بازار بینالمللی
استکه بازاری است بسیار رقابتآمیز و مبتنی بردانش و فنآوری .درعین حال نقش و قدرت شرکتهای
فراملی نیز تغییر کرده است .بزرگترین و مهمترین شرکتهای فراملی جهان که بودجهای عظیمتر از
بودجه بسیاری از دولتهای ملی دارند ،بیش ازپیش «بیملت» میشوند ،به این معنا که پایه و پایگاهشان
در ملت یا بازار واحدی قرار ندارد .بسیاری از شرکتهای فراملی ،چون منابع تکنولوژیك و مالی را در
اختیار دارند و میتوانند تقسیم کار به وجود آورند ،این قدرت را هم دارند که سراسر کره ارض را به صورت
بازارگاهی واحد به دست گیرند و از شر محدودیتهای قانونی و غیر آن که حاصل موازین سیاسی ملی یا
منطقهای است ،رها شوند(مردانیگیوی.)03 :2839 ،

ج) ايجاد فضاهای جديد اجتماعي

برخی متفکرین اجتماعی ،جهانی شدن را فرایندی در حال ساختن فضاهای جدید اجتماعی ،تعریف
میکنند .جهانی شدن به معنی شکوفایی و بسط و گسترش جوامع مدنی و نهادهای مدنی و تعمیق وابستگی
متقابل و همهجانبه شدن آن است(همان.)03 :
سوالهاي پژوهشی

محتوای این بررسی سعی در پاسخ به پرسشهایی مانند سوالهای زیر دارد:
 .2جهانی شدن چیست ؟
 .0عوارض منفی جهانی شدن چیست و در پرتو دیدگاههای جامعهشناختی چگونه قابل تحلیل است؟
 .8تاثیر جهانی شدن بر نابودی زبانها و کاهش تنوع زبانی در سطح جهان چگونه است؟
روش پژوهش

دراین مقاله برای گردآوری دادهها از روش اسنادیـ کتابخانهای استفاده گردیده و بررسی از نوع کیفی
است.
محدوده زمانی بررسی

جهانی شدن پدیده ایست که از دیر باز شاهد ایجاد جرقههای آن هستیم .لیکن سرعت گرفتن آن را
میتوان به تاریخ پس از جنگ جهانی دوم ( )2011همزمان با ابداع این کلمه نسبت داد(ریتزر:2800 ،
 .)02لذا تاثیرات مورد بررسی جهانی شدن در این مقاله بیشتر شامل تاثیراتی است که از اواسط قرن
بیستم به بعد اتفاق افتاده است.
محدوده مکانی بررسی

جهانی شدن و کاهش تنوع زبانی امری است که کم و بیش در اکثر نقاط دنیا شاهد آن هستیم و از
این رو بحث حاضر تمامی جوامعی را در بر میگیرد که در معرض امواج و تاثیرات جهانی شدن قرار
گرفتهاند.
چارچوب نظري :دیدگاههایی در تحلیل جهانی شدن

در برخورد با جهانی شدن دیدگاههای موافق و مخالف بسیاری مطرح شدهاند که هر یك در تالشاند
تا به تبیین ،تحلیل و نقد موضوع بپردازند .مانند دیدگاههای لیبرایی ،مارکسیستی ،رفتارگرایانه و  ...که
البته امکان طرح تكتك آنها در این بحث میسر نیست؛ لذا به طرح دو دیدگاه «امپریالیسم فرهنگی» و
«فرهنگ جهانی» جهت روشن شدن بحث سلطهجویی فرهنگی بسنده میکنیم.

 -ديدگاه امپريالیسم فرهنگي

در حالی که تعدادی از نظریهپردازان به خصوص پست مدرنیستها ،میکوشند خصلتی خاص و در
ضمن بیطرف برای فرهنگ جهانی قائل شوند ،عدهای دیگر از نظریهپردازان سعی دارند مجموعهای از
پدیدههایی را که با خصلت فرهنگی به نام جهانی شدن درجهان به وقوع میپیوندند ،در مقوله امپریالیسم
فرهنگی جاسازی کنند و از این طریق آنها را توضیح دهند .به این اعتبار ،امپریالیسم فرهنگی جزء
الینفك و در ضمن محصول فراگرد عام امپریالیسم است(پهلوان.)193 :2833 ،
این امر به معنای آن استکه روابط جهانی بر اساس عنصر سلطه تنظیم میشود و ملتهای سرمایهداری
(به طور عمده آمریکا و اروپا) به صورت ملتهای غالب عمل میکنند و کشورهای جهان سوم یا واپس
مانده که در عین حال قدرت کمتری دارند به صورت ملتهای زیر سلطه در میآیند .امپریالیسم فرهنگی
بیانگر مهم ترین جنبه این فراگرد است .در این مسیر کشورهای غالب ،نوع معینی از محصوالت خود را
مانند مد ،سبك و روشهایی را که خاص فرهنگ خودشان هست به بازارهای وابسته صادر میکنند؛
همین امر منجر میشود به ایجاد الگوهایی ویژه در حوزه تقاضا و مصرف و در نتیجه زمینههایی فراهم
میآورد برای پذیرش ارزشها ،آرمانها و رفتارها و تجربههای فرهنگی کشورهای منشاء که در این مورد
همانا کشورهای صادرکنندهاند .بدینترتیب فرهنگهای محلی کشورهای درحال رشد به درجات گوناگون
و بسته به موقعیت در معرض تهاجم قرار میگیرند و جابجا میشوند ،چیزی که به طور عمده از سوی
غرب بر آنها تحمیل میگردد(پهلوان.)190 :2833 ،
 -رويكرد فرهنگ جهاني

گرچه رویکرد نظام جهانی ،وابستگی اقتصادی جهانی را مورد برسی قرار داده و مدعی است که
«جهانگرایی فرهنگی یا جهانی شدن فرهنگ صرفاً نتیجه جهانگرایی اقتصادی است» ،رویکرد فرهنگ
جهانی از تحقیقات در مورد جهانی شدن فرهنگ نشأت گرفته است .ویژگی بارز و برجسته این مدل یا
رویکرد این است که وجود فرهنگ جهانی را به عنوان یك واقعیت یا یك امکان یا پندار مورد تردید قرار
نمیدهد .این موضوع بر رشد سریع وسایل ارتباط جمعی در چند دهه اخیر و به «دهکدة جهانی» مارشال
مك لوهان ) (Marshal Mcluhanمتکی است .ایده اصلی در این مدل این است که گسترش وسایل
ارتباط جمعی بویژه تلویزیون ،به این مفهوم است که همه افراد جهان میتوانند در یك لحظه در معرض
تصاویر یکسان قرار گیرند .این پدیده جهان را به نوعی دهکده جهانی تبدیل میکند .پارادایم یکسانسازی
فرهنگی جهان برتاثیرات جابجایی کاالها درنظام جهانی بازار تاکید دارد .براساس این پارادایم ،تفاوتهای
فرهنگی از طریق جایگزینی تولیدات محلی با تولید انبوه کاالیی به سرعت درحال از بین رفتن است .این
مرحله مستعمره کردن یا استعمار مجدد جهان غیر غربی از طریق نهادسازی جدیدی از مصرف است که
غالباً تحت عنوان استعمار کوکایی از آن یاد میشود(مردانیگیوی.)00 :2839 ،

عالوه بر جهانی سازی از طریق اقتصاد و جریان کاالها ،این دیدگاه به جریان الگوهای آموزشی،
معرفتی ،گفتمانها و فعالیتها از جوامع مدرن به سایر کشورها و تاثیرات آن نیز اشاره دارد .برای مثال
نوآوریهای آموزشی کشورهایی که درحال مدرنسازی هستند ،موجب پیدایش یك الگوی آموزشی برای
دیگران میشود .این نکته تلویحاً در مثالهای دیگر مربوط به جام جهانی ،مسابقات ملکه زیبایی و
کنگرههای علمی به چشم میخورد .اینها صرفاً محرک افکار نیستند بلکه آبراهههایی برای جریانهای
آینده حفر میکنند(گیدنز.)0902 :2800 ،
پیامدهاي منفی جهانی شدن

جهانی شدن تحولی با جنبههای تو در تو و آمیخته مثبت و منفی فراوان است .پیامدهای مثبتی مانند
تسهیل ارتباطات بینالمللی ،جریان سریع دانش ،تکنولوژی و اطالعات ،تحکیم و تسری ارزشهای بینالمللی
بشردوستانه مانند حقوق اقلیتها ،دمکراسی ،حقوقکودکان ،اهمیت حفظ محیطزیست و غیره و پیامدهای
منفی مانند تضعیف فرهنگها و زبانهای بومی ،افزایش سلطة اقتصادی ،فرهنگی قطبهای اقتدار
جهانی و  ...به جهت اهمیت نتایج منفی جهانی شدن و ارتباط آن با موضوع ویژه بحث حاضر اینك به
توضیح برخی از مهمترین موارد آن که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با پیامد نابودی زبانها مرتبطاند،
میپردازیم.
افزايش فقر و نابرابری

دستیابی به دانش فنی و به کارگیری آن درهمه بخشهای زندگی اجتماعی و اقتصادی موجب بهبود
استانداردهای زندگی برای بسیاری از جهانیان نشده است؛ بلکه برعکس شاهد بدتر شدن نابرابریهای
ساختاری و قطبی شدن جامعه جهانی بودهایم .یکی از ویژگیهای بارز عصر جهانی شدن افزایش فقر در
جهان ،از جمله در پیشرفتهترین کشورهای صنعتی بوده است .همچنین بیکاری در همه نواحی چه شمال
و چه جنوب ،افزایش یافته است(جاویدی.)283 :2830 ،
به گزارش سازمان یونسکو در حالی که جهان ثروتمندتر میشود نابرابری رو به فزونی است و فقر
مفرط عمیقاً پا بر جا مانده است .وضع بخش بزرگی از جمعیت جهان ناگوار و غالباً وخیم است و مهمتر
این که پیوند میان رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی که اغلب حفظ شده بود (مثالً در دوره پس از جنگ و
پیش از آزادسازی تجاری) بریده شده است(فاکس.)11 :2832،
کاهش حاکمیت و خودمختاری دولت ملي

بحث درباره تاثیر جهانی شدن بر دولت ملی بیش از پیش برمحور حق حاکمیت ملتها قرار میگیرد.
آیا دولتهای ملی کمتر از پیش ،یعنی پیش از آغاز روندهای قدرتمند جهانی شدن ،قدرت حکومت

کردن مثالً قدرت تعیین خط مشی اقتصادی خود به شکلی کم و بیش مستقل را دارند؟ حتی اگر از نظر
قانونی یا به موجب قانون اساسی ،مراجع نهایی اقتدار مشروع در محدوده مرزهای ملی خود باشند ،آیا
ارکان اصلی قدرت تعیین سرنوشت ملی خویش را به تدریج از دست نمیدهند (یا واگذار نمیکنند)؟ آیا
دوران دولت ملی احتماالً به پایان خود نمیرسد تا فرایندهای ناهمگونتری متشکل از بازارهای جهانی،
مجتمعهای تجاری منطقهای ،و نهادهای سیاسی فراملی جانشین آنها شوند؟(لپست.)031 :2838 ،
در پاسخ به این سوال باید گفت که شرکتهای فراملی از خودمختاری کشورها میکاهند ،زیرا
فعالیتهایشان بیش از پیش در مقیاسی جهانی صورت میگیرد که عاملی اساسی در بینالمللی کردن
تولید و مبادالت مالی در بزرگترین بازارهای سهام جهان است .چون مرزهای ملی دیگر آن اهمیتی را
ندارند که مرزهای فعالیت اقتصادی .لذا درست هم نیست که از این پس به زبان بازارهای ملی صحبت
کنیم .رشد و پویایی اقتصاد بینالمللی قدرت سیاسی را در داخل کشورها از حیث نظارت و دخل و تصرف
در اقتصادشان تحت فشار قرار میدهد؛ تحولی که همراه با پیدایش مدیریت اقتصادی صحیح عنصر
اصلی مدیریت سیاسی صحیح به شمار میآید .اگر چه این روندها در سراسر جهان یکنواخت و یك شکل
نیستد و گر چه در برخی از نقاط جهان سازماندهی منطقهای میتواند تا حدودی به اعمال قدرت حکومت
ملی بر توسعه اقتصادی کمك کند ،ولی نقش آنها در کاهش خودمختاری یك کشور ،در حدی قابل
مالحظه ،محرز است(همان).
سلطهجويي فرهنگي

گرایش به جهانگرایی ( )universalismeیا آن چه در قرن بیستم جهانی شدن نامیده شده است یا
حتی آن چه جهان وطنگرایی ( )cosmopolitismeنامیدهاند و در دوران باستان نیز براساس اصل «هر جا
آسودهای همان جا وطن توست» طرفدارانی داشته است .نوعی گفتمان جهانگرا وجود دارد که با اتکا بر
مفهوم انسان و با نفی ارزش هر گونه تعلق قومی در پی آن است که ملیگرایی اعم از ملیگرایی در
دولتهای موجود یا در مطالبه برای تاسیس دولتهای جدید را پشت سر گذارد .این گرایش به نفی
قومیت ،تمایل زیادی به آن دارد که از استداللهای اقتصادی و فرهنگی جهانی شدن استفاده کند و
هدف خود را آمیزشی عمومی ،فرهنگی و بیولوژیك اعالم کند که بتواند تمام تقسیمبندیهای انسانیت را
از میان بردارد .در واقع باید توجه داشت که استدالل مزبور ،اگر از رویای قدیمی وحدت انسانی بگذریم،
میتواند درخدمت گرایشهای سلطهطلبانة (هژمونیك) چند ملت بزرگ کنونی در آید .امروزه بحث جهان
وطنگرایی فرهنگی را میتوانکامالً با رهبری امریکایی ( )American leadershipانطباق داد ،همانگونه
که در دوران گذشته نیز شعار «بریتانیا بر همه دریاها حکومت میکند» بر آن منطبق بود .تمایل قدرتهای
بزرگ به جهانی شدن ،چه آن گاه که ریشه در سادهپنداری آنها داشت و چه زمانی که از غرور و تکبر
آنها ریشه می گرفت .به هر حال با ادعای برخورداری از رسالتی اخالقی ،عرفانی یا دینی در برابر سایر

ملتها ،تقویت میشد .این قدرتها ،ملتهای مزبور را نه شایسته جهانی بودن میدانستند و نه در خور
ابدی شدن .آنها در حقیقت خود را قدرت وحدت بخشی میدانستند که باید بر فراز ملل دیگر ،بر فراز
«کفار» قد علم کنند(برتون.)11 :2839 ،
تهديد فرهنگهای بومي و کاهش تنوع فرهنگي

مخالفان جهانی شدن میگوید که «جهانی شدن ،اعالن جنگ بیسر و صدای فرهنگی و اقتصادی
تحت لوای تمدن است ».پیامد دیگر جهانی شدن که شاید به نوعی سیاهترین و منفیترین جنبه جهانی
شدن باشد ،مسئله نابودی زبانها و فرهنگهاست(».جاویدی.)283 :2830 ،
جهانگرایی ،قرنها با تنوع و گوناگونی در ستیز بوده است .علم ،دولت ،و بازار در این کار زار پیروز
بودهاند ،حال آن که جوامع گوناگون بیشماری با زبانها ،آداب و رسوم ،و کیهانشناسیهای خاص خود
به رغم این که گاه مقاومت ورزیده و جان تازهای یافتهاند ،بازنده این کار زار بودهاند .این نبردی نابرابر
بوده است .نه تنها طرفین این کار زار اغلب با سالحهای نابرابری جنگیده و قدرتهای جهانگرا از اسلحه
و دالر استفاده کردهاند ،بلکه مهمتر این که از نظر شناختی و معرفتی ) (cognitiveهم قدرت آنها نابرابر
بوده است .علم و دولت و بازار بر اساس نوعی نظام معرفتی در مورد انسان و جامعه و طبیعت استوارند که
خود را برای هر جا و هرکسی معتبر میداند .این نظام معرفتی به عنوان معرفت و دانشیکه خود را از قید
و بندهای خاستگاه ( (originو مکان و بافت ) (contexخاص خود آزاد کرده است ،به هیچ جایی تعلق
نداشته و به همین دلیل میتواند به همه جا راه یابد .از یك نظر ،علیت مکانیکی ،عقالنیت دیوانی ،و
قانون عرضه و تق اضا قواعدی هستندکه از هر گونه وابستگی به یك جامعه یا فرهنگ خاص رها شدهاند.
به دلیل گسستگی از بافتهای گستردهتر موجد نظم و معناست که این قواعد به چنین قدرتی در تحمیل
منطق محدود و خاص خود به هر گونه واقعیت اجتماعی دست یافتهاند .بدین سبب ،آنها میتوانند تعادل
هر فرهنگ دیگری را بر هم زنند .از آن جا که این فرهنگها به مکانهای خاصی با اقوام و خاطرات و
کیهانشناسیهای خاص خود وابستهاند ،در مقابل نگرشی که به هیچ مکانی وابسته نیست و براساس مفهوم
فضا مبتنی است ،آسیبپذیرند(زاکس.)293 :2833 ،
تاثیر جهانی شدن بر مرگ زبانها

در هزاره نو که تازه به آن گام نهادهایم ،پدیده جهانی شدن ،از بعد اقتصادی ،طرفداران و مخالفانی،
به ویژه در زمینه فقر و بیکاری ،یافته است؛ اما روی دیگر سکه که از نظرها پنهان مانده است و کمتر به
آن پرداختهاند ،همانا تاثیر جهانی شدن در نابودی فرهنگ و در پی آن زبان پیوسته به آن فرهنگ است.
همه زبانشناسان بر این باورند که روند جهانی شدن در مرگ زبانها اثر شتاب دهنده دارد .اما چون این
روند تدریجی است ،کمتر مورد توجه قرار میگیرد .در دهکده جهانی ،از دست رفتن تنوع زبانی مسئلهای

نگران کننده است؛ از این رو تنها با اهتمام جدی سازمانهای بینالمللی ،دولتها ،ملتها و زبانشناسان
و اقلیتهای زبانی میشود امیدوار بود که در آینده از شتاب روند نابودی زبانها کاسته شود و شاید روزی
برسدکه این روند متوقف گردد .چنان که گفته شد ،جهانی شدن بر فرهنگ و زبان تاثیر سوء داشته است.
ازجمله بر زبانها و فرهنگهایی چون کردی ،ناواجو ،آینو ،آشوری و باسك .جهانی شدن حتی بر سرعت
آهنگ نابودی زبانها افزوده است ،به گونهای که زبانشناسانی مانند دیوید کریستال و دانیل نتل ،جهانی
شدن را تنها و مهمترین عامل از میان رفتن زبانها میدانند .با پیشرفت فنآوریهای ارتباطات ،گروههای
زبانی کوچك که در گذشته از آنها محافظت میشد ،اکنون در جامعه جهانی نو در معرض آسیبهای
زبان غالب ،یعنی انگلیسی قرار گرفتهاند؛ زیرا محل و موقعیت جغرافیایی دیگر عامل مطرحی در ارتباطات
نیست .با جهانی شدن نیاز به تبادل اطالعات با زبان مشترک پدیدار شده است از این رو زبانهای ویژه
نواحی کوچك رو به نابودی هستند .در روند جهانی شدن گسترش فرهنگ غربی با گسترش زبان غربی
ارتباط تنگاتنگ دارد .با ورود عادتها ،ایدهها و کاالهای غربی ،زبان انگلیسی هم به همراه آنها برای
توصیف اشیاء و مفاهیم جدید وارد میشود(جاویدی.)281 :2830 ،
این ترجیح زبانی ،باعث برتری فکری و عملی مردمی که این زبان ،زبان مادریشان است نسبت به
کسانی میشود که آن را به عنوان زبان دوم و یا زبان بیگانه فرا میگیرند .به طور مثال دولت انگلستان
درقرن نوزدهم با سوء استفاده از بیاطالعی سرانکشورهای عقب مانده آسیایی و آفریقایی از اصطالحات
حقوقی زبان انگلیسی و عبارات دو پهلوی این زبان ،عمالً طی قراردادهایی که با این کشورها به زبان
انگلیسی میبست ،سر آنها را شیره میمالید و امتیازات عمده برای خود کسب میکرد .از سوی دیگر
تثبیت یك زبانخاص به عنوان زبان جهانی ممکن است باعث بیعالقگی مردم به فراگیری سایر زبانها
شود و از طرف دیگر سبب افزایش سرعت حذف و ناپدید شدن زبانهای گروههای اقلیت شود(یعقوبی،
.)200 :2831
طبق یك پژوهش آماری بیش از  00درصد ساکنین زمین به کمتر از  299زبان از میان سه چهار
هزار زبان موجود در جهان سخن میگویند .وقتی در مییابیم که تنها  0درصد باقیمانده جهان به هزاران
زبان گوناگون سخن میگویند ،روشن میشود که اکثریت اعظم این زبانها ،زبان گروههای کوچکی از
مردم هستند که در صورت تثبیت قطعی یك زبان به عنوان زبان جهانی ،زمان مرگشان بسیار زودتر از
حد انتظار فرا میرسد(کریستال.)21 :2810 ،
احساس کفايت زباني

آیا دانستن یك زبان جهانی ،باعث کشتن انگیزه افراد برای فراگیری سایر زبانها میشود؟ شواهد
جهانی چنین امری را تأیید میکند .فقدان انگیزه برای فراگیری زبانی جز انگلیسی ،به طور گسترده و روز

افزون در جهان معاصر مشاهده میشود .کمبود پول ،وقت و انگیزه سه علت اصلی این بیمیلی عنوان
میشود(یعقوبی.)201 :2831 ،
این مسئله به خصوص در قرن بیستم و با پیشرفت تکنولوژی وسایل ارتباط جمعی ،تلگراف ،تلفن ،و
رادیو نمود بیشتری پیدا کرده است .قدرت مطبوعات در صد سال اخیر رشد خیره کنندهای داشته و تمام
مرزهای جغرافیایی را در نوردیده است .موج جدید صنعت سرگرمیسازی در جهان (شامل فیلمهای سینمایی
با فروش میلیاردی ،بازیهای کامپیوتری و صفحات پرفروش موسیقی) و پیشرفتهای روزافزون در
زمینه علم و تکنولوژی ،نقش تعامل زبانی بینالمللی را بیش از گذشته پر رنگ نموده است و در این میان
زبان انگلیسی با ایفای نقش قدرتمند در یك سری از زمینههای فرهنگی ،علمی ،تفریحی جهانی بخت
اول کسب عنوان زبان جهانی است(همان.)223 :
آن گروههای زبانی که در راستای جهانی شدن بیشترین تاثیر را از این روند پذیرفتهاند ،گروههای
زبانهای بومی هستند .این زبانها به ویژه به علت تمرکز ناحیهای نسبیشان و بعضاً ماهیت خود زبان،
آسیبپذیر بودهاند .بیشتر زبانهایی که بومی تلقی میشوند ،بیشتر با ناحیه خاصی که در آن وجود دارند
ارتباط مییابند نه با زندگی شهری .برخی از گروههای زبانی همگام با جهانی شدن به انگلیسی سخن
میگویند تا بتوانند منظورشان را در بافت جدید محیطی بیان کنند .نسلهای قدیم هم برای آن که نسل
جدید بتواند در دنیای نو که زبان غالب آن انگلیسی است موفق باشد ،ترجیح میدهند به جای زبان مادری
زبان انگلیسی را به کودکان خود بیاموزند(جاویدی.)280 :2830 ،
بحث و نتیجهگیري

زبانشناسان تعداد زبان های موجود در کل جوامع بشری را بین  3999تا  29999زبان برآورد
میکنند ،اما متاسفانه بسیاری از این زبانها ،به ویژه زبانهایی که جمعیت سخنگویان آنها تعداد قلیلی
را تشکیل میدهد ،در معرض خطر نابودی سریع قرار گرفتهاند .به طوری که زبانشناسان برآورد میکنند
که تا پایان قرن آینده ،نود درصد این زبانها رو به خاموشی خواهند گذاشت .کاهش تنوع زبانها نتایج
منفی مهمی را به بار میآورد ،چرا که زبانها ،انتقال دهندگان ،به پا دارندگان و رشد دهندگان فرهنگهای
جوامع بشری هستند .درنتیجه مرگ هر زبان ،مرگ فرهنگ بومی وابسته به آن را به دنبال خواهد داشت.
لذا به این ترتیب انسانیت گنجینهای از معرفت وابسته به آن زبان و فرهنگ را از دست داده و هم چنان
که تنوع گونهها برای حیات و حفظ تعادل اکوسیستمها ضروری است ،تنوع زبانها نیز برای غنای
فرهنگ بشری و تعادل جوامع انسانی ،ضرورتی اجتنابناپذیر به شمار میآید.
در نابودی زبانها دالیل عدیده و متنوعی مطرح است که امروزه از مهمترین دالیل ،جهانی شدن و
تاثیرات وسیع اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آن است.

بحث جهانی شدن از آن جا میتواند در شناخت علل مرگ زبانها به کار آید که پدید آورنده بینشی
عمیق برای بررسی نقش نظام اجتماعی -اقتصادی در بقای زبان است .بدین ترتیب میتوان دریافت که
یك سیاست خاص تا چه اندازه جهانی است و اینکه کل جمعیت در رابطه با آن سیاست خاص در اقتصاد
جهانی شرکت دارد یا نه .اقتصاد با چه زبانی عمل میکند و زبان استعماری اروپا و آمریکا چه نقشی در
اقتصاد دارد؟ دیگر این که ،آیا این زبان برای ایفای این نقش برتر با زبانهای بومی در رقابت است یا نه؟
آینده زبانها در سده بیست و یکم به روشنی به این بستگی دارد که کشورها به طور جداگانه در گذر
زمان از نظر اجتماعی -اقتصادی متحول شوند .در برخی از نقاط جهان ،آینده اقتصادی به اندازهای
نامعلوم استکه زبان و فرهنگ بومیکمتر تحت تاثیر روند جاری حوادث قرار دارد .درجاهایی که زبانهای
جدید به عنوان زبان ارتباطی آنها رواج یافته است ،فشار بر جمعیتهای بومی و جوامع مهاجر و یا بومی
برای سخن گفتن به آن زبان و ذوب شدن در جوامع جدید ،شدید بوده است .در این جوامع ،به رغم
دلبستگی مردم به سنتهای اجدادیشان ،فشار نظامهای اجتماعی -اقتصادی تازه سبب شده است که
سخن گفتن به زبان سنتی و به جا آوردن آداب و رسوم فرهنگی ،به گونه فزاینده دشوار شود .به هر حال
با آنکه بومیان نمیخواهند زبان مادری را رها کنند ،اما الزام به کارگیری یك زبان جهانی مانند انگلیسی،
با وا نهادن زبان مادری موجب فرسایش و سر انجام مرگ زبان آنها میشود(همان.)280 :
آرمانشهرها ( )utopiasتجسم آرزوهایی هستند که از نارضایتی نسبت به وضع جامعه بر میخیزند.
آرزوی ایجاد فضاهای یکپارچه هر چه بزرگتر از دولت ملی گرفته تا همگرایی منطقهای ( regional
 )integrationو حکومت جهانی از ناخرسندی نسبت به خشونت و میهن پرستی افراطی مایه گرفته است.
ولی این آرزو با گسترش نارضایتی از جهانی که دچار همگونسازی شده است ،کم رنگ میگردد .اکنون
به طور غیر منتظرهای این اندیشه رایج که خشونت از اختالف و تفاوت برمیخیزد ،رنگ باخته است و
تفاوت و گوناگونی تشویق میشود .در واقع ترس ازاین که هر انسان دیگری جز انسان نوین ازمیان برود،
میرود تا انقالبی در برداشتهای معاصر ایجاد کند .تعقیب وحدت «فضا محورانه» میرود تا جای خود را
به جستجوی تنوع «مکان محورانه» بدهد(زاکس.)222 :2833 ،
امروزه ارزش حفظ تنوع زبانها در جوامع علمی آشکار شده است ،اما در برابر واقعیات سترگ اقتصاد
جهانی و تاثیرات منفی آن ،در این زمینه هنوز اقدامات موثری صورت نگرفته و این امر تنها با همکاری
سازمانهای بینالمللیNGO ،ها و همت عمومی مردم میسر میتواند شد.
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