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Abstract                           

There has been several different scientific 
discussions about mutual interrelationships 
between human Mind and The Language he is 
using as Mother Tongue. But what is recently on 
the top of the discourses in this field refers to the 
relationship between Man and his Environment 
through language.
In this article we will focus on the Iranian style 
built environment and it`s relations with the 
Persian language. We will try to show that when a 
Persian language speaker uses his language to 
discuss the environment actually the language 
affects his environmental perception as well as his 
cognition. So any environmental evaluation also 
will be derived from the structure and the meaning 
which hidden in the particular language. Therefore 
if we want to achieve original principles and 
criteria of Iranian style built form and built 
environment there is no way but refer to the 
official an non-official Persian language. This is 
the theory this article is trying to introduce.
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چكيده
مبحث رابطه زبان و ذهن از مدت ها قبـل در جهـان مطـرح و نظريـات               
متعدد و روبه تحولي در اين حوزه مطرح بوده است؛ آنچه در اين عرصـه               

 و محـيط زيسـت از   متأخر به حساب مي آيد نحوه ارتبـاط متقابـل زبـان     
در ايـن ميـان، و   . طريق ارتباط بين زبان و ذهن و فرآيندهاي تفكر است        

در مورد خاص زبان فارسي و فرهنگ ايراني، موضوع مـا در ايـن مقالـه                
ايـن ارتبـاط آن قـدر    . ارتباط مستقيم بين زبـان و محـيط زيسـت اسـت           

ابي مستحكم و عميق است كه هر فارسي زباني براي درك، شناخت، ارزي     
و اظهار نظر در مورد محيط انسان ساخت يا طبيعي چـاره اي نـدارد جـز            

اين بدين معنا اسـت كـه       . ياري گرفتن از چارچوب و اجزاي زبان فارسي       
زبان تنها يك وسـيله ارتبـاطي نيسـت و نقـش آن بسـيار فراتـر از ايـن             

در اين مقاله ضمن ارائه مسـتنداتي محكـم در          . مي رود محدوده كوچك   
در ( تحليل محتوا در مورد وجود غير قابل انكـار نقـش زبـان               قالب روش 

در فهم جهان اطراف، نشان داده شده است كه وقتـي    ) اينجا زبان فارسي  
جهان "ما در زبان فارسي به مفهومي اشاره مي كنيم آن مفهوم ويژه اين 

به زبـان   .  خاص است و ويژگي هاي منحصربه فرد خود را دارد          " زبان –
ز محيط از زبانمان نشأت مي گيرد و در نتيجه زبان فارسي       ديگر فهم ما ا   

مرجع بسيار مهم و غير قابل جانشيني براي دريافت و فهم ويژگي هـاي              
.خاص محيط زيست انساني اصيل ايراني است

واژگان كليدي
، شناخت ادراك،شهرسازي،  معماري، فرهنگ، فضاي زيست، زبان
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مقدمه
 رهانيدن او از زندگي بدوي به زبان و گويش، در هر شكل و ساختاري، يكي از مهم ترين عوامل تمايز انسان از ساير موجودات و نيز

.  در كنار يكديگر قرار گرفته اند"تمدن" و "زبان"در همين ابتدا مالحظه مي شود كه مفاهيم.فرهنگ و تمدن امروزي بوده است
 آيا به حال نكته مورد نظر در اين مقاله آن است كه آيا همه ابعاد رابطه متقابل بين زبان و تمدن مورد توجه قرار گرفته است؟ مثالً

اين نكته پرداخته شده كه زبان تا كجا در شكل دهي و تداوم آن در طول زمان، و همين طور تحول و تطور، محيط و فضاي زيست 
در اين مقاله سعي بر اين خواهد بود تا با تأكيد بر زبان فارسي، نشان داده شود كه نگاه به اين رابطه . هر جامعه اي تأثير داشته است

. بوده و ما را به فهم بيشتر، بهتر و تازه تري از محيط زيست انساني، با هويت خاص ايراني، رهنمون باشدتأثيرگذار تواند تا كجا مي

. شايد انسان ها به زبان و گويش تنها به عنوان يك ابزار نسبتاً ساده براي رفع حوايج روزمره و ارتباط با ديگر انسان ها نگاه كنند
ند، با بهره بردن از كمتر از هزار كلمه، در هر زباني، زندگي روزمره خود را به پيش ببرد و گليم خود را، براي ظاهراً انسان مي توا

.ولي واقعيت فراتر از اين برداشت ساده از زبان است. زيستن در محيط هاي زيست انساني، از آب بيرون بكشد

زبان و ضروت وجودي آن
م ابتدا به اين نكته بپردازيم كه اصوالً زبان چيست و چه كاركرد و نقشي در جامعه انساني و براي ورود به بحث اصلي، اگر بخواهي

برخي از . همچنين شكل دهي و تداوم آن دارد مي توانيم به برخي از تعاريف معتبري كه تاكنون در مورد زبان شده است بپردازيم
:اين تعاريف عبارتند از

 انتقال معاني و مقاصد است؛زبان وسيله تفهيم و تفاهم و.  الف
زبان مجموعه اي از عاليم سازوار صوتي است كه صدا را به معنا و منظور ربط مي دهد؛. ب
مي كند؛زبان مجموعه اي از قواعد محدود است كه جمالت نامحدودي توليد و جمالت دستوري را از غير دستوري جدا . پ
بين افراد جامعه؛زبان وسيله اي است براي ايجاد ارتباط در . ت
زبان وسيله اي براي تفكر و بيان احساسات است؛. ث
زبان وسيله اي است براي انتقال ميراث فرهنگي از نسلي به نسل ديگر؛. ج
.]18: 1378،يار محمدي[زبان وسيله اي است براي ايجاد ارتباط و كنترل . چ

گروهي كه منشاء زبان : ين موضوع به دو دسته مجزا تقسيم مي شوددر عين حال مباحثي جدي در مورد منشاء زبان وجود دارد كه ا
ها را ماوراء الطبيعه مي دانند كه مشخصاً متفكران و فالسفه ديني در اين دسته جاي مي گيرند و گروه ديگر منشاء زبان را طبيعي 

ولي آنچه مسلم است زبان ها . ]164-181: 1375،؛ مدد پور105: 1378،قيطوري[دانسته و آنرا از سنخ تكامل نوع انسان مي دانند
-1382،؛ براتي95-99: 1379،چامسكي[اند از بدو پيدايش و در طول تاريخ با تحوالت غير قابل انكاري روبرو بوده و تكامل يافته

ري در فرايند هرچند همين تعاريف هم تا همين جا گوياي اين موضوع مهم هستند كه زبان نقش مهم و غير قابل انكا. ]5-8: ب
ارتباط انسان با جهان خارج از خود، و از جمله محيط و فضاي اطرافش، و نيز ديگر انسان ها دارد و اين ارتباط ها در واقع جهان 
خاص او را مي سازند؛ ولي مباحث و تعاريف مربوط به زبان، بويژه در دوران معاصر، با گسترش خود، ما را به حوزه هاي فكري بازتر 

تا آنجا كه، با اينكه خاص ترين و تجريدي . ]1379،چامسكي: به. ك. از جمله ن[ تري در اين مورد رهنمون مي شوند و روشن
ترين زبان صوري، زبان رياضيات است؛ رياضي دانان بر وجود ريشه هاي عميق اين زبان، در زبان هاي طبيعي، تأكيد دارند 

.  ]38: 1376،ياكوبسن[

از جمله هايدگر معتقد است كه زبان، حتي در .  متفكران، زبان را تنها يك وسيله و ابزار ارتباطي ندانسته اندبدين ترتيب، برخي از
اي مي گويد زبان حادثهاو همچنين. ]42: 1378،صافيان[شكل اوليه خود، شعري است كه هر قومي در آن وجود خود را مي سرايد 

بنابراين بايد نتيجه گرفت كه . ]43: همان[عنوان موجود، براي انسان مكشوف مي شونداست كه در آن براي اولين بار موجودات، به 
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انسان بدون مجهز بودن به زبان هيچ گونه تجربه و درك درست و كاملي از موجودات و وجود ندارد و نيز هيچ زمينه اي كه در آن 
زيرا بدون زبان، انسان، تنها از نوعي تفكر بسيار . تحقق نخواهد يافتهمه افكار، افعال و تعهدات انسان استقرار يافته و معنا پيدا كنند 

لذا بايد تأكيد كرد كه زبان تنها ابزاري در اختيار انسان . ابتدايي برخوردار بوده و تفكر پيچيده و تجريد برايش غير ممكن خواهد بود
در داستان . ]133-134: 1373،؛ باطني44: همان[ند نيست بلكه حادثه اي است كه عالي ترين امكان وجود انسان را آشكار مي ك

 حيواني خود خارج شد كه دريافت، هر چيزي در اطراف او، يك –زندگي هلن كلر نيز مي بينيم كه وي تنها زماني از زندگي گياهي 
.اسم، يا در واقع، يك معناي خاص دارد

ن با ويژگي هاي خود بين انسان و معناي جهان بيرون قرار گرفته براي زبان خصوصياتي را بيان كرده اند كه نشان مي دهند كه زبا
جهاني كه بدون وجود زبان، اصوالً محو شده، و محلي از اعراب در زندگي . و در واقع جهان خاصي را براي انسان ترسيم مي كند

اهد بود؛ بلكه با زمينه سازي براي با زبان و گفتار خاص، نه تنها بشر قادر به ادامه حيات طبيعي خود خو. انسان نخواهد داشت
بنابر آنچه گفته شد بايد اذعان كنيم . ]1378،صافيان[سازگاري، پويايي و خالقيت، جايگاه خاص او در جهان اطراف معين مي شود 

ه است، قابل كه، بدون زبان، اصوالً موجودي به شكل انسان امروزي به وجود نمي آمد و براي او چنين حياتي كه تا كنون وجود داشت
. ك. براي نمونه ن[لذا اگر ادعا كنيم كه، ما آدميان، تنها با وجود زبان آدمي شده ايم اين ادعاي اغراق آميزي نخواهد بود . تصور نبود

در واقع او انسان را در. ]105: 1378،قيطوري[دهد ، جهانِ انسان را شكل مي"زبان"از نظر هايدگر، . ]13: 1378مجله فرهنگ : به
كند و با اين معني كردن هرگونه استقالل انسان را از زبان و زمان منتفي دانسته، و زبان را حادثه اساسي  معني مي"زمان" و "زبان"

.]44 و 9-10: 1378،؛ صافيان105: 1378،قيطوري[كند وجود انسان معرفي مي

مي شود؛ بخش مهمي از نحله هاي فكري بعدي در اين پس از سوسور كه به عنوان برجسته ترين زبان شناس ساختارگرا شناخته 
-96: 1378،قيطوري[راستا، چون ابر ساختارگرايي و پساساختارگرايي، بخش قابل توجهي از مباحث خود را به زبان اختصاص دادند 

 هم، چون ابر ساختار گرايان، او. از جمله گادامر بر اين باور است كه حقيقت جهان انسان، در واقع، به زبان او متكي است. ]17 و 94
اين نظريه را كه زبان چيزي جز نظامي از نشانه ها كه بر مجموعه اشياء داللت دارد نيست، را مردود مي داند و معتقد است كه زبان 

ي انسان مقدور به عقيده گادامر بيرون ايستادن از تاريخ و زبان برا. وسيله اي است كه اشياء از طريق آن براي انسان موجود شده اند
.]106: همان[توان تصور كرد يا به زباني ديگر، جايي بيرون از زبان و تاريخ را نمي. نيست

هاي اخير در زبان شناسي مطرح شده است مربوط به آراء ميشل فوكو، فيلسوف معاصر هاي جديد ديگري كه در سالاز ديدگاه
،دبير مقدم[داند مي..بيني، تاريخ وبرآيند و برگرفته از عواملي همچون جهاناين ديدگاه، زبان و متن و گفتمان را . فرانسوي است

توانند به هر شكل و در هر جهتي بدون ها ميزبان"توانند كامالً با هم متفاوت باشند تا آنجا كهها ميدر عين حال زبان. ]18: 1378
هايي را بازي زبان در شكل عالي خود نقش.]111: 1379،سكي به نقل از چامبوآس["هيچ محدوديتي با يكديگر تفاوت داشته باشند

هاي پيشرفته، نقش آگاه سازي اجتماعي و اطالع هاي عاطفي اوليه، نقش معرفتي، و در يادگيريحالتبيان نيازها و: مي كند چون
يدگر سخن را به معناي نشان دادن، ها. رساني، نقش استداللي و انديشمندي، يا تفكر انتزاعي پيشرفته و نيز نقش هنري و امثالهم

؛ 182-183: 1378،وصفي[اجازه ظهور دادن، آشكار يا پنهان نمودن، و باالخره طرح افكندن آنچه عالم مي ناميم؛ ناميده است 
ورد زيرا فضايي را به وجود مي آ. كندبدين ترتيب، زبان به مثابه امكان وحدت بخش به جهان عمل مي. ]53 و 29: 1378،صافيان

زبان و واژگان آن، نقشي . ]16-35: 1378،نامه فرهنگ[كه افراد جامعه، به نوعي، در آن محصور و بنابر اين با هم متحد مي شوند 
توانيم جهان كوچك آگاهي انسان تلقي كنيم تا آنجا كه كلمه را مي. اندغير قابل انكار در تاريخ آگاهي و گسترش انديشه بشر داشته

بدين لحاظ، برخي از زبان شناسان بر اين اعتقادند كه نظام زبان، و صرف و نحو آن، مظهر فكر و رفتار . ]206: 1361ويگوتسكي [
به طوري كه، حتي نام هاي خاص در يك زبان، بي مناسبت با تلقي گويشوران يك زبان خاص از موجودات . صاحبان آن زبان است

هاي گفته شده به همين ترتيب، هر چه زبان در پذيرفتن نقش.]9-10: 1378،گنامه فرهن[و اشياء در محيط اطراف آنان نيست 
تواناتر باشد؛ در سطوح فردي و اجتماعي، توان و غناي بيشتري خواهد داشت، و برعكس، هر چه به سوي عملكردهاي واحد و اوليه 
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 خود را از دست " گويشوران"اني، به هر علتي،از سوي ديگر، اگر زب. رانده شود ضعف و انحطاط بيشتري بر آن مستولي خواهد شد
بدهد يا لغات و اصطالحات آن مورد استفاده قرار نگرفته و ساختار آن مورد بي اعتنايي قرار گيرد، مي گوييم مرگ آن فرا رسيده 

.  ]30 و 28: 1378،ميرعمادي[است 

ه اين نكته اشاره كرد كه به طور كلي دو منشاء را براي زبان در اين مقاله به منشاء زبان نخواهيم پرداخت ولي در اين باره بايد ب
نكته قابل تأمل در . ]1372،؛ عزبدفتري1375مدد پور: به. ك.براي نمونه ن[منشاء ماورالطبيعي و منشاء طبيعي و بيولوژيك : قائلند

 نيست بلكه اين زبان است كه تكليف ، خود موضوع هيچ يك از علوم"زبان"اينجا آن است كه بسياري از صاحبنظران معتقدند كه،
زيرا ما نمي توانيم زبان را از همه سو فراگيريم و برآن احاطه يابيم و درباره آن حكم صادر . تمام علوم و فلسفه را معين مي كند

ريخ يك تكامل ضمن آنكه گروهي نيز بر اين اعتقادند كه زبان ها در طول تا. نماييم زيرا اين زبان است كه ما را فراگرفته است
 .]1377،؛ سياسي1372،؛ عزبدفتري1387،نامه فرهنگ[تدريجي را پشت سر گذاشته اند 

هر منشائي براي زبان قائل باشيم، تصور اينكه انسان بدون بهره گيري از زبان و سخن مي تواند با واقعيت و جهان اطراف انطباق 
انسان بر . راري و حل مسايل ويژه ارتباطي، يا انعكاسي، توهمي بيش نيستپيدا كند؛ و نيز اينكه زبان تنها ابزاري است براي برق

اساس ساختار زبان، در واقع، براي بسياري از اشكال حيات اجتماعي و حتي حيات بيولوژيك خود نيز نوعي زبان خاص را خلق كرده 
از جمله [) اي. ان. دي(ن بيولوژيك در الگوهاي وراثتي و به كار مي برد مانند زبان معامله و مبادله، زبان سياسي، زبان فضا و حتي زبا

 تا حدود زيادي بر پايه عادات زباني گويشوران آن زبان "جهان واقعي"حقيقت موضوع اين است كه. ]1376،ياكوبسن: به. ك. ن
.]289-290: 1375،پورجوادي[استوار است 

زبان و فرهنگ  
زيرا محيط زيست ساخته شده، . ين مبحث ارتباط بين زبان و گويش با فرهنگ استهاي كليدي و تأثيرگذار در ااز ديگر موضوع

در اين صورت ارتباط و تأثيرپذيري فضاي زيستي از . توسط جوامع انساني، خود بخش بسيار مهمي از فرهنگ آنان تلقي مي شود
س آبين زبان و فرهنگ پاي فشرد فرانتز بواولين زبان شناس معروفي كه بر ارتباط متقابل . زبان نيز قابل تبيين خواهد بود

بعد از او انسان شناسان و زبان شناسان ديگري چون بنيامين لي ورف، ادوارد ساپير و لئونارد بلومفيلد، با مقايسه . بود) 1942-1858(
از اين گونه مطالعات بعدها نتايج حاصل . ها و حتي تضادهاي بنيادين بين آنها پي بردندها و فرهنگ هاي مختلف، به تفاوتبين زبان

منجر به جنبش هاي عظيمي در مطالعات فرهنگ و زبان گرديد و باعث شد كه متفكران بيش از پيش به ماهيت زبان پي ببرند 
خود به جا كه در اين وادي تحقيقات و آثار بسيار ارزشمندي را ازاز ديگر انديشمنداني. ]1376:32،؛ ياكوبسن1376:1،هال[

اين انديشمندان به كليت و سيستماتيك . اند مي توان از سوسور، ويكو، چامسكي، هاليدي، تروبتسكوي و ياكوبسن نام بردگذاشته
بودن زبان و نيز تأثيرپذيري عناصر زبان از كليت زبان، به عنوان يك نظام، ونيز نقش و اهميت اجتماعي زبان پي بردند و بر اين 

.]92: 1378،قيطوري[ جهان را ساختار مي بخشد ،ساختار زباني خود با ،نكته تأكيد كردند كه انسان

اگر به تعاريفي كه براي فرهنگ و زبان ارائه شده است توجه نماييم متوجه خواهيم شد كه جدا نمودن آنها در يك جامعه بسيار 
توانيم به طوري كه مي. ]18: 1387،؛ يار محمدي63: 1378،؛ افخمي287-291: 1375،منصوري[مشكل و شايد غير ممكن باشد 

تا آنجا كه بايد گفت در مجموعه. ]20: 1387،نيلي پور[نتيجه بگيريم كه زبان، براي فرهنگ، هم ظرف است و هم مظروف 
يك لذا غنا يا انحطاط هر . ]44: 1376،ياكوبسن: به. ك. براي نمونه ن[هاي فرهنگي، زبان حكم شالوده و بنيان اصلي را دارد پديده

. مي تواند تأثيري شگفت يا مصيبت بار بر ديگري داشته باشد

اي خود را با اين چارچوب تطبيق دهد و براي اين كار، يعني آموختن بايد به گونهانسان براي زندگي مشترك با ديگران در جامعه، مي
ه، مهم ترين وسيله اي كه در اختيار دارد فرهنگ، به مثابه يك دانش، و سپس به كار بردن آن، جهت نشان دادن همگرايي با جامع

به زبان ديگر، از نظر هگل، .  مي داند"فرايند متفاوت شدن و خارج شدن از خود طبيعي و يا بيولوژيكي"هگل فرهنگ را . زبان است
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اين فرايند، . ر جامعههاي حاكم بهاي محدودِ ديدن اشياء، و نيز پذيرفتن، ديدگاهفرهنگ يعني قدرت فراتر رفتن و خارج شدن از راه
؛ 233: 1379،چامسكي[در نهايت، امكان كسب دانش و معرفت را نسبت به خود، ديگران، محيط و كل هستي فراهم مي سازد 

. است... زندگي در يك فرهنگ خاص به معني زندگي در دنيايي نمادين شامل نشانه ها، رمزها، سمبل ها، و . ]63: 1387،افخمي
د با اين دنياي ويژه ارتباط برقرار نمايد و از طريق اين دنياي نمادين با ديگران و محيط خارج تعامل الزم را پيدا كند انسان بايد بتوان

. ]163: 1387،وصفي[

 حاصل هزاران سال آزمون و خطا در ،فرهنگ، خود يك مجموعه كامل علمي است؛ زيرا خود/ در اين جا مي توان ادعا كرد كه زبان
فرهنگ را دانشي مبتني بر شعور همگاني دانسته اند كه دانش تخصصي دانشمندان نيز بخشي از آن است .  استهر جامعه اي

 و از سوي ديگر، بدون زبان و گويش، انسان فاقد توان كسب هرگونه معرفت و ]17 و61: 1387،؛ افخمي89: 1387،قيطوري[
تواند با ود كه، هر زبان و فرهنگي، جهان خاصي را ترسيم مي كند؛ كه ميدر نهايت بايد توجه نم. ]21: 1378،افخمي[علمي مي بود 

.]188: 1378،جهانگيري[هاي ديگر انطباق داشته باشد، يا به كلي در مقابل و در تضاد با آنها قرار گيرد فرهنگ

زبان و تفكر
درباره منشاء "، به نام "هردر"د دو قرن پيش، و با اثرشايد بشود ادعا كرد كه مباحث جديد در مورد ارتباط متقابل زبان و تفكر از حدو

 در اثر خود زبان را، به عنوان يك نظام، شكل دهنده به جهان بيني اقوام و نيز "هردر".  ميالدي شروع شد1768 در سال "زبان
جمع و ذخيره مي شود و مخزن به اين معنا كه تجربه و دانش نسل هاي زيادي در زبان . مخزن و صورت تفكر براي آنان مي داند

هردر، برنده جايزه آكادمي علوم، معتقد است كه زبان در . گرددسپس به طور مستمر، و از طريق آموزش، به نسل هاي بعد منتقل مي
.]288: 1375،منصوري[ بلكه بر مبناي آن صورت مي گيرد ، نه فقط با زبان، و تفكر؛واقع صورت علوم است

ةمي توان به شناخت ذهن انسان ها در آن جامع] در هر جامعه اي[ با آگاهي از ماهيت زبان ":باور است كهنوام چامسكي نيز بر اين 
توان نتيجه گرفت، كه زبان، هم منبع دانش و هم وسيله ارائه و طرح بنابراين مي. ]148: 1372،بدفتريزع[بخصوص راه يافت 
ديگري است كه ضمن تأييد نظريات هردر بر نقش خالق زبان در هومبولت متفكر . ]61: 1378،افخمي[مسئلة دانش است 

فرايندهاي ذهني تأكيد مي ورزد، و با اشاره به سهم زبان در شكل دهي به تصورات ذهني و پويايي زبان، بر تصور غلط از زبان به 
. ]288: 1375،منصوري[شد عنوان چارچوبي صلب و از پيش پرداخت شده، كه انسان در آن گرفتار آمده است، خط بطالن مي ك

چامسكي نظريه زبانشناسان رفتارگرا را، كه دانش زباني را تنها اندوخته انباشته مجموعه اي از الگوهاي زباني و فارغ از هرگونه 
. ]23: 1379، چامسكي[ مي پنداشتند، كامالً مردود دانست "خالقيت"

تا . ر را بايد بسيار ابتدايي دانست زيرا تقريباً قدرت تجريد در آن وجود نداردتفكر بدون استفاده از زبان ممكن است ولي اين گونه تفك
همين قوه تخيل و خالقيت مستتر در زبان است كه قابليت . ]133-134: 1373،باطني[آنجا كه شايد نتوان بر آن نام تفكر نهاد 

هاي بعيد، و نيز استدالل و استنتاج از ها و مكانهاي تجريدي و تخيلي و همين طور مسائل مربوط به زمانمطرح نمودن موضوع
هايدگر اين نظريه را كه . ]32-33 و19-29: 1381، ؛ آلستون57-58: 1376،ياكوبسن[نمايد آنها را، براي انسان امكان پذير مي

ناميدن يك موجود، به وسيله واژگان، او معتقد است انسان با . كندزبان موجوداتي را، كه قبالً آشكار شده اند، بيان مي نمايد را رد مي
نامستوري در اينجا به معناي داخل . انجامد ي موجودات مي"نامستوري"از نظر وي چنين پديده اي در واقع به . آنرا ظاهر مي سازد

ا بايد بين آنها بنابراين، در فرايند ناميدن و فهم معن. ]43: 1378،صافيان[شدن به درون وجود و به منصه ظهور رسيدن موجود است 
.و دانش مربوط به اشياء وحدتي ساختاري وجود داشته باشد

يك كلمه در يك زبان بر معناي خاصي داللت.  را مي سازد"جهاني زباني" تاريخي،–هر زباني بنا به تجربيات خاص فرهنگي 
 است " جهان– فرهنگ –زبان "مي كند و تصور ذهني خاصي را در ذهن گويشوران آن زبان خلق مي كند كه منحصر به همان

در نتيجه، بايد گفت كه، هرچند نمي توان زبان و تفكر را به جاي يكديگر قرار داد؛ ولي . ]158: 1381،آلستون: به. ك. از جمله ن[
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ود تفكر همچنين اگر زبان نب. بايد توجه داشت كه اگر بشر از تفكر برخوردار نبود زبان و گويش نداشت و به آن نيازمند هم نبود
هرچند اين . هرچند بايد توجه كرد كه تكامل فكري در جوامع بشري هميشه قدري از تحول زباني جلوتر بوده است. امكان نداشت

. ]57 و 156: 1372،؛ عزبدفتري289: 1375،منصوري[كند موضوع به هيچ وجه از اهميت زبان كم نمي

 خاصي، براي درك اين جهان مجبور به تقطيع آن به قسمت ها و اجزاء بيشمار نكته مهم بعدي آن است كه، هر انساني در هر جامعه
.  از راه درك اين قسمت ها و اجزاء و نظام ويژه ارتباط هاي فيمابين آنها ممكن مي شود" زباني–فرهنگي "ادراك اين جهانِ. است

 نيز خود يك حوزه "مفهوم"از سوي ديگر، . است متأثر از جهان ياد شده "مفهوم"هر يك از اين قسمت ها و اجزاء در واقع يك 
يعني هر پاره ي اين جهان، به اعتبار دارا بودن خصوصيت هايي، در مقابل عدم وجود . معنايي است كه از اين تقطيع حاصل مي شود

ژه نهفته اند هاي معنايي يك مفهوم هستند كه در واها در حقيقت همان مولفهاين ويژگي. آن، از ساير اجزاء جدا شده است
 نام به در مورد زبان قبيله سرخ پوستي 1930مطالعات بنجامين لي ورف در دهه . ]59: 1381، ؛ آلستون11-13: 1378،جهانگيري[
 وجود ندارد و در نزد "بيجان" و "جاندار"، در آمريكا، نشان داد كه مثالً در زبان آنها، برخالف زبان انگليسي، تمايزي بين "هوپي"

بنابر اين كساني كه به اين دو زبان تكلم مي كنند جهان را به گونه هاي . ابرها و سنگ ها نيز جاندار و زنده تلقي مي شوندآنان 
توان ديد كه در با مطالعه بيشتر مي.]B. L. Whorf 1956; Nasser Barati et.al. 1997 [ متفاوتي مي بينند و درك و تفسير مي كنند

.  هاي ديگر هم كامالً قابل مشاهده استوضوع در بين زبان ها و فرهنگبسياري از موارد اين م

توان ادعا كرد كه زبان، به عنوان سامانه اي كه ساختار تفكر ما را شكل مي دهد، در چگونگي دريافت و ادراك و شناخت ميبنابراين 
همچنين گفته است كه توانايي ما براي منطبق شدن با هايدگر .]289-290: 1375،پورجوادي[ما از واقعيت جهان تأثير فراوان دارد 
 زبان جهان را ساخته است و فهم ما از جهان همواره ...بيان مي شود كه در زبان ذخيره شده استجهان بر اساس شاكله سازي هايي

.  ]233: 1375،پورجوادي[فهمي مبتني بر زبان است

زبان و معنا 
ني در مغز ضبط نمي شوند بلكه مجموعه پيچيده و مرتبطي از داده هاي تصويري و زباني با هم معاني تنها به صورت داده هاي زبا

درك و به خاطر سپردن معاني از مهم ترين عوامل . ]M. W. Eysenk 1994[در فرايند شكل گيري و فهم معنا شركت دارند 
مات و ناميدن اشياء و رخدادها، تكوين يافته، و امكان تفكر انسان با به كار بردن زبان، كل.  اجتماعي انسان است–فرايندهاي حياتي 

.اگر او قادر به اين كار نبود در جهاني كامالً بي معنا مي زيست. پيدا مي كند

در اين فرايند واژگان تنها به شيئي منفرد اشاره ندارند، بلكه گروه يا طبقه اي از اشياء و امور را كه در هر فرهنگي به هم مرتبط اند،
هاي كامالً منحصر بفردي در همان  مترادفتواندتوانيم هر واژه را يك عنصر تعميمي محسوب كنيم كه ميلذا مي. گيرنددربر مي

به همين علت، برخي از صاحبنظران در علم زبانشناسي . ]113: 1381، ؛ آلستون27-28: 1361،ويگوتسكي[زبان داشته باشد 
توان عيناً در اي را نميزباني به زبان ديگر به طور كامل ممكن نيست؛ چون معادل يك به يك هيچ واژهمعتقدند كه اصوالً ترجمه از 

كنند هاي واقعي را به نحوي واحد بيان نميهمچنين، دو زبان مختلف، تجربه.]167-169: 1378،افراشي[يك زبان ديگر يافت 
.]46: 1379،لويي ژان كالوه[

از سوي ديگر، ريكور، . ]167: 1378،افراشي[ز دو واژه با بار مفهومي و ارزشي دقيقاً يكسان وجود ندارد  حتي در يك زبان واحد ني
زبانشناس مشهور، هنگامي كه به چند معنايي واژگان در زبان مي پردازد، نتيجه مي گيرد كه بنيان خالقيت و نوآوري و زايايي زبان 

ز نظر او، در يك زبان طبيعي، واژه ها چندين معنا دارند كه اين خود باعث غناي بيشتر ا. از چند معنايي بودن واژگان ناشي مي شود
.]225: 1381،آلستون: به. ك.  ؛ همچنين ن163: 1378،مور[واژگان است 

ت علت اين امر آن است كه لغا. مهم ترين علت پيدايش چند معنايي امكان به كار بردن كلمه در مفاهيم نزديك به يكديگر است
يعني با در كنار . متعدد گاهي هر يك تنها گوشه اي از ماهيت يك پديده يا عنصر را براي سخنوران يك زبان را به نمايش مي گذارد
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: 1378،باطني [هم قرار دادن كليه اين لغات، براي ناميدن يك شئي خاص، آن شئي به طور كامل مشخص و نامستور مي شود
230[.

ا ناميدن رخدادها، امور و اشياء، در محيط زندگي و در يك زبان ويژه، ما بر اساس فرهنگ و نظام ارزشي بنابراين، بدين ترتيب، ب
سوسور انديشمند شهير زبانشناسي، . ]see: Nasser Barati 1997[خاص خود، مشخص مي كنيم كه آنها چه هستند و چه نيستند 

"اً زبان شناسي، يا دانش بررسي قوانين حاكم بر حيات زبان استپيشرفته ترين شكل نشانه شناسي، طبع"نيز معتقد است كه 
، به شكل اعتباري، را فراهم مي آورد )معنا(زبان در هر جامعه اي رابطه بين صورت و جوهر . ]35: 1376،سوسور به نقل از ياكوبسن[
ق، و هم به صورت معانيِ بافتي يا اشتقاقي البته معنا بايد، هم در مفهوم مطل. ]22-24: 1376،ياكوبسن: به. ك. براي نمونه ن[
توان آن با اين همه همين معنا نيز ثابت نيست و مي. ]25-27،همان[، مورد توجه قرار گيرد)به شكل معني كلمات در ساختار جمله(
معاني كلمات، نكته ديگر در اين جا آن است كه، محتواي . ]166-167: 1361،ويگوتسكي["اي از انديشندگي دانستپديده"را

لذا رابطه بين تفكر و واژگان . ساختاري پويا دارد، و در طول زمان و افزايش آگاهي و دانش افراد در هر جامعه اي، تغيير مي يابد
با اين همه برخي، به درستي، اهميت لغات را در يك زبان بسيار . ]171-172: همان[مي تواند به تدريج يا به تندي دگرگون شود 

. ]90: 1381،آلستون: به. ك. براي نمونه ن[ جمالت مي دانند بيشتر از

.  هستي و زبان رابطه ذاتي و متقابل دارند و در واقع او آنها را يكي مي داند، كه به نظر هايدگر،و در پايان اين بخش بايد اضافه كرد
هار شدن در آنها پيچيده شده باشند؛ بلكه برعكس اشياء و به اعتقاد او، واژه ها و زبان، لفافه اي نيستند كه اشياء و پديده ها براي اظ

اين عقيده هايدگر را در اين مورد شايد بتوان در اين جمله اش . پديده ها ابتدا در زبان و واژگان شكل مي گيرند و موجوديت مي يابند
ما سخن نمي گوييم . ن مي گويدما با زبان سخن نمي گوييم، بلكه برعكس، اين زبان است كه از طريق ما سخ"خالصه كردكه 

.      ]231-235: 1379،خاتمي["بلكه سخن ما را مي گويد

) انسان ساخت-طبيعي (زبان و محيط 
مي توان گفت كه جهان مقوله اي است يكپارچه و عناصر سازندة آن به هم پيوسته اند و ضمن دارا بودن تأثير متقابل بر يكديگر، 

 در رويارويي با اين جهان بيكران، قادر به درك آن به صورت مجموعه اي به هم پيوسته و واحد ،انسان. فاقد هرگونه مرزبندي اند
زباني "فالسفه و زبانشناسان معتقدند كه اين تقطيع اولين مرحله .  آن بزند"تقطيع"بنابر اين چاره اي ندارد مگر آنكه دست به . است

 ساختار خاص مغزي و عصبي خود، جهان خويش را پاره پاره مي كند، تا از طريق بدين ترتيب انسان، به واسطه.  است"كردن جهان
هريك از اين پاره ها در واقع يك مفهوم را به دست .  ببردهاشناخت پاره ها و سپس درك روابط بين اين پاره ها، پي به ماهيت آن

ص كنندة هر مفهوم است يكي از دو راه درك آن بنابراين شكستن جهان به مفاهيمي كه داراي مرز و ويژگي هاي مشخ. مي دهد
ولي ادراك تنها از راه تجربة مفاهيم حاصل نمي گردد، بلكه انسان جهان را از طريق درك ارتباط بين مفاهيم در قالب قضايا . است

م هاي ارتباطي ضمن آنكه، تمامي نظا. ]59: 1381، ؛ آلستون11-12: 1378،جهانگيري[نيز استنتاج مي كند ) پيش فرض ها(
.]57: 1367،ياكوبسن[انسان به زبان وابسته است و در شبكه كلي ارتباط بشري، زبان جايگاه نخست را داراست 

. ديديم كه جهانِ بيرون از ما، در قالب هاي مفاهيم و قضايا، ابتدا استنتاج شده و سپس به صورت دانش به حافظه سپرده مي شود
يعني بخشي از جهان، كه از بقية آن جدا گشته، و به اعتبار . ي است كه از تقطيع حاصل شده استمفهوم، داراي يك حوزة معناي

اين ويژگي ها در واقع همان مولفه هاي .  در مقابل عدم وجود آن قرار گرفته، از ساير پاره ها جدا شده است،هاييداشتن ويژگي
با اين همه، عالوه بر آنكه زبان نقش و . ]13: 1387،جهانگيري[رد معنايي يك مفهوم است كه برابر معناي يك واژه قرار مي گي

كاركرد غيرقابل ترديدي در شناخت معرفت شناسانه جهان دارد؛ هايدگر بر اين اعتقاد است كه زبان معناي هستي شناسانه دارد و 
بدين ترتيب هستي هرگز بدون زبان . ي كنداز ديدگاه او زبان ذاتاً داللت بر اين ساحت م. بايد آنرا در ساحت هستي در نظر گرفت

حال اگر بپذيريم كه . ي هستي مي نامد"خانه"شايد بر اساس همين استدالل باشد كه هايدگر زبان را . خود را ابراز نمي كند
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-224: 1379،خاتمي[ پس بايد قبول كنيم كه زبان ساختار جهان را مي سازد و آن را قوام مي دهد "هستي در زبان خانه دارد"
223[ .

در اين . محيط جغرافيايي و محيط رفتاري: از سوي ديگر، در نظريه روانشناسي گشتالت، محيط به دو بخش كلي تقسيم شده است
تعريف محيط جغرافيايي شامل محيط طبيعي و محيط مصنوع يا انسان ساخت است؛ و محيط رفتاري در واقع حاصل تجربيات 

مسلماً محيط رفتاري به شدت . ]16-17: 1373،مرتضوي[يني، و ذهنيات افراد تلقي مي شود شخصي، اعتقادات، دانش، جهان ب
 در ،همين تأثير باعث مي شود كه در هر جامعه اي نوعي وحدت نسبي بين مردم آن جامعه. تحت تأثير زبان و فرهنگ افراد است

يگر، معاني داده شده به پديده ها و اجزاء محيط طبيعي و به سخن د.  به وجود آيد،تعبير و تفسير از محيط طبيعي و انسان ساخت
با اين استدالل مي توان ادعا كرد كه فرايند و . مصنوع در هر جامعه اي، حاصل مجموعه اي از توافقات فرهنگي ي جمعي هستند

يكي از قبايل سرخ پوست مثالً زبان . نحوه ادراك، شناخت و تفسير جهان از ذهن انسان از فرهنگ جمعي تأثير عمده مي پذيرد
. ، طيف نوري را، كه در اغلب زبان هاي دنيا به هفت طبقه تقسيم مي شود، تنها به سه دسته تقسيم مي كند"ناواهو"آمريكا، به نام 

نتيجه اين طرز تفكر آن است كه افراد اين قبيله فقط در چارچوب اين طيف سه طبقه اي از نور فكر و تخيل مي كنند و در چارچوب
اي نيز خود نام گذاري مكان ها در هر جامعه.]191: 1378،جهانگيري[همين تقسيم بندي نيز طيف نوري را ادراك مي نمايند 

شايد به همين . ي پيچيده اي است و حاوي اطالعات گسترده و عميقِ بيولوژيكي، اكولوژيكي، تاريخي و فرهنگي مي باشدمقوله
ي زباني است كه با آن تكلم  مي ناميم، در واقع، ساخته و پرداخته"جهان"ت آنچه را كه ما علت است كه ادوارد ساپير معتقد اس

به عنوان مثال، .]M. W. Eysenk et. al 1995; P. Bloom et. al. 1996; T. Garling et.al. 1984; B. L. Whorf 1956[مي كنيم
ميان اقوام گينه نو، و در مقابل صدها زباني كه در آنجا رايج است، راپاپورت، متفكر معروف در حوزه هاي معماري و شهرسازي، در 

].Ams Rapoport 1981 [الگوهاي متعدد و متفاوت مسكن را تشخيص داده است

. در مثالي ديگر، ادوارد هال مدعي است كلمات مرتبط با فضا در زبان انگليسي را جمع آوري كرده كه حدود پنج هزار كلمه است
رتيب، فضايي كه ما، در هر زباني به آن استناد مي كنيم، گستره و ژرفاي وسيعي را در بر مي گيرد و پيوندي آشكار و مداوم بدين ت

به همين علت، بر اساس آزمايشات انجام گرفته مشخص شده است كه . بين ما، ديگران، گذشته، حال، و آينده برقرار مي كند
يطي كه در آن زندگي مي كنند، و نوع فرهنگي كه برجامعة آنها حاكم است، موارد يك سخنگويان هر زباني، به تناسب نوع مح

از آن ميان، مكان نيز، مانند زمان، مفهوم .]14: 1378،جهانگيري[مفهوم را به درجات متفاوت و اشكال مختلفي تقسيم مي كنند 
ند اين ها در جزئيات و شكل تصويري مفاهيم در فرهنگ مفاهيمي مانند فاصله، اطراف، مرز، منطقه و مان. فرهنگي متغيري دارد
مثالً خانه به عنوان يكي از بنيادي ترين مكان ها در فرهنگ هاي مختلف داراي تعابير كم و بيش غير . هاي مختلف متفاوتند
 زنده دنيا، برداشتي نسبي از بنابراين، بايد به اين نكته توجه نمود، كه اغلب زبان هاي.]186: 1378،جهانگيري[منطبق بر يكديگرند 

ناظر "فضاي نسبي، . براين اساس فضا پديده اي نسبي است. فضا را امكان پذير مي كنند كه زبان فارسي نيز از جملة اين گروه است
ياء و ارتباط اش"فضا است و در اين حالت فضا عبارت است از نحوه و مركز  به عنوان محور "انسان" است، يعني تبيين كننده "محور

مكان " قرار مي گيرد كه، بر خالف مفهوم فضاي نسبي، "فضاي مطلق"در مقابل مفهوم فضاي نسبي، .  با او"پديده هاي محيط
Stephen C.Levinson[ است"محور 1996: 132[.

زبان فارسي و محيط ساخته شده
زيرا زبان رسمي به ابعاد مجرد . ه، تفاوت وجود داردبايد توجه شود كه بين زبان رسمي و زبان گفتاري بين مردم، و در زندگي روزمر

در حالي كه در گويش و گفتار روزمره از كلمات و مفاهيم نهفته در آنها در مقابل مصاديق، .  جهانِ هر جامعه اي مي پردازد–فرهنگ 
سي زبانان، يعني آن بخش از هستي معنوي، يا همان نظام انديشه ي ما فار. و با بارهاي معنايي گسترده، بهره برداري مي شود

هستي ما كه به حياتمان ارزش مي بخشد، فقط در ظرف همين زبان فارسي است كه شكل مي گيرد و گسترش يافته و عمق و بقا 
همچنين، از آنجا كه همه صاحبان زبان از دريچه زبان خود به جهان مي نگرند و آنرا تفسير كرده و مي شناسند؛ بدون زبان . مي يابد
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به همين ترتيب، جهان بيني . رسي، در هر حال، انديشه ما نيز متفاوت مي بود و جهان ما هم اين جهاني نبود كه اينك مي شناسيمفا
لذا مي توان نتيجه گرفت كه محيط مصنوع، با هويت خاص ايراني، نيز . ما، مذهب ما، باورهاي ما و ادبيات و هنرمان نيز متفاوت بود

البته . ]165-166: 1375،ايراني[و زبان ما، يعني زبان فارسي، بوده و تعاملي دو سويه بين اين دو برقرار باشد بخشي از نظام انديشه 
همانگونه كه قبال ذكر شد زبان رسمي و زبان رايج روزمره مي توانند، در رابطه با موضوع اين مقاله، ضمن داشتن پيوند غير قابل 

در اين جا، ما تنها به زبان رسمي، و ارتباط آن با تعريف، قرائت و تفسير فضاي . بررسي قرار گيرندانكار با يكديگر، به طور مجزا مورد 
. زيست انساني از طريق آن، اكتفا مي كنيم و مطالعة مربوط به زبان رايج را به وقت و فرصت ديگري موكول مي نماييم

يكي از پرمايه ترين و غني ترين زبان هاي دنيا آنرا " به عنوان مرحوم دكتر معين ضمن بر شمردن زبان فارسيقابل ذكر است كه، 
 محسوب "استوارترين اركان ملت ايرانيان و يكي از مهم ترين و جانشين ناپذيرترين اركان وحدت مردم و تماميت ارضي كشور

.]297: 1375،؛ منصوري392: 1377،معين[مي كند 

براساس فقط لغت ( كه در زبان فارسي ي لغت8000وق ارائه گردد از بين حداقل حدود براي اينكه نمونه قابل اتكايي براي نظريه ف
؛ در اينجا به نمونه هاي ]1380،براتي و ديگران[براي ناميدن اجزاء و عناصر محيطي و فضايي استخراج شده اند) نامه دهخدا

،فضاي زيست خاص ايرانيو  امكان درك مفاهيم فرهنگي مرتبطي از اين مجموعه لغات مي پردازيم تا فرضيه اين مقاله را كه همانا
: مورد آزمون قراردهيم؛از طريق مراجعة مستقيم به زبان فارسي است

)شار(شهر . 1
 و "خَرُه"، "خَِره" است كه به صورت هاي "خَرَه" كلمه ؛مفهوم شهر استبا  كه مترادف ، يكي از مهم ترين واژگان در زبان فارسي

 است؛ اعم از پرتو چراغ و "نور مطلق"اين واژگان در عين حال به معناي . ]7 ج -1377دهخدا [نوشته شده است  نيز "خوره"يا 
 نوري است از جانب خداوند تعالي كه فايز مي شود بر خلق، و بدان "خره"همچنين در معناي اين لغات آمده است كه . آتش و آفتاب
ضي به وسيله آن نور قادر شوند بر صنعت ها و حرفت ها؛ و از اين نور آنچه خاص  رياست بعضي بر بعضي كنند؛ و بع،نور، خاليق

همين كلمه براي ناميدن تقسيمات جغرافيايي نيز به كار رفته .  گويند"كياخره"باشد به پادشاهان بزرگ و عادل فايز گردد و آنرا 
اين ). همان(تخر، خرة داراب، خرة شاپور و خرة قباد خرة اردشير، خرة اس: از جمله فارس به پنج حصه تقسيم مي شده است. است

 درآمده است "كوره" تبديل و پس از اسالم به شكل "فر" هم در پارسي باستان ياد شده كه در فارسي به "فرنه"لغت به صورت 
كوره است به معناي شان، نيز كه مترادف فر، خوره و "فَرَه". اين لغات به معناي خواسته، نيكبختي و سعادت نيز آمده است). همان(

. ]11ج : همان[فروغ، شوكت، شكوه و عظمت است

ولي آنچه ما امروز به نام شهر مي ناميم .  است"شهر" است كه در واقع تلفظ ديگري از كلمه "شار"كلمه مهم ديگر در اين بحث 
هر را مي توان مثالً با واليت در دوران پس از بنابراين شار يا ش.  گفته مي شده است"شهرستان" و يا "شارستان"در واقع در گذشته 

و نواحي مسكوني و زمين هاي تحت قلمرو حاكم بوده است) شارستان(اسالم مقايسه كرد كه شامل مركز حكومت 
.  به معناي حاكم و فرمانرواي كل كشور است"شهريار"به همين علت شهر ضمناً معادل كشور و . ]الف-1382،براتي[

شارستان همان شهر است كه غالباً بر :  يا شارسان و يا شهرستان آورده است"شارستان"ا در لغتنامه خود در شرح واژه زنده ياد دهخد
. ]9 ج –1377دهخدا [گرد كهندژ واقع مي شده و ديواري دورادور آنرا فرا گرفته و آنچه خارج از اين ديوار قرار گرفته را ربض خوانند 

 درآمده كه به معناي شاهي "خشي" گرفته شده كه از مصدر "خشتري" و "خشاي"، "خشتهره"، "شتهرخ"اما شهر يا شار از واژه 
 آمده كه "خشتر"در دانشنامه مزد يسنا نيز آمده است كه لغت شهر در اوستا به شكل . كردن و فرمان راندن، توانستن و يارستن است

. ]همان[شهرستان به  مردم و اهل شهر نيز اطالق مي شده است شارستان يا . ]10ج: همان[به معناي سلطنت و شهرياري است
مدينه در . مدينا به لغت زند و پازند به معني شهر است كه معرب آن مدينه است. شارستان به معناي مِدينا يا مدينه نيز آمده است

مهم ترين مشتق اين كلمه .  استفارسي به معناي شهر، شهرستان، شارستان، شهر بزرگ، قلعه و شهر مبني بر معظم زمين آمده
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تخلق به اخالق اهل شهر و انتقال از خشونت و همجيه و جهل به ":  است كه دهخدا معناي آنرا بدين شرح بيان كرده است"تمدن"
در شهر بود باش كردن و انتظام شهر نمودن و اجتماع ": همچنين در تشريح واژه تمدن آمده است. "حالت ظرافت و انس و معرفت

داراي " نيز به معني "تمدن داشتن"، مصدر مركب " ادب–مجازاً تربيت "، "شهرنشيني"، " اقامت كردن در شهر" و "ل حرفهاه
.]5ج: همان[ است "خالف بربريت" و "شهر نشين بودن و در مرحله كامل تربيت اجتماعي قرار داشتن"، "تربيت بودن

ه و ناميدن آنچه ما فارسي زبانان از آن از شهر درك مي كنيم به ده ها عدد البته لغات به كار رفته در زبان فارسي براي اشار
؛ 1377دهخدا : به. ك. براي كسب اطالعات جامع تر در اين مورد ن[مي رسند كه در اينجا مطرح نمودن همه آنها مد نظر نيست 

 به ارتباط آن با نظام حكمروايي و پادشاهي، قداست آنچه مهم است اين است كه اين واژگان اغلب اهميت را. ] الف-1382،براتي
عالوه بر . آسماني آن و موقعيت فضايي و ساختار و عناصر اصلي آن مانند ديوار يا آب صاف و گوارا و خالصه آباداني شهر مي دهند

.اين يك موضوع ديگر در مورد اين مفهوم اهميت مي يابد و آن موضوع اهالي و حقوق ساكنان شهر است

 كه "شهربان"و "شهرابان"،"شهراوان"،"شهروان"،"شهرو": نكته قابل تأمل ديگر در اين مورد برخي مشتقات شهر است مانند
 را هم داريم "شَهستان" و "شاهِستان"فراموش نكنيم كه ما كلماتي چون.  را مي دهند"حكومت كننده"همگي تقريباً معناي كلي 

 به "شهرگان" و "شهري"از سوي ديگر كلماتي چون . هر و شهرستان استفاده مي شده استكه احتماالً از آنها براي نامبردن ش
 نيز به معناي خداوند، "شهريار". ]10 ج-1377،دهخدا[مفهوم شهرنشين و ساكن شهر است كه ضمناً در مقابل روستايي است 

اين .  در لغتنامه دهخدا وجود ندارد"شهروند" كه واژه در نهايت بايد اضافه شود. شهر آمده استكمك، نگاهبان، فرمانروا و حكمرانِ
 مطرح شده (citizen)كلمه ظاهراً در دوران معاصر و توسط صادق هدايت نويسنده شهير ايراني ابداع و در برابر عبارت انگليسي 

بنابر اين معناي . ر آمده اند به معناي مالك و صاحب اختيا"مند" و "وند"در شرح اين واژه تنها مي توان گفت كه پسوندهاي . است
با توضيحاتي كه تا اينجا در مورد مفهوم شهر و مشتقات آن آمد مي توان ادعا . شهروند يا شهرمند مالك و صاحب اختيار شهر است

 نزديك مي نمايد كه او صاحب اختيار و مالك مطلق شهر بوده"شهريار"، از نظر مفهومي، بسيار به لغت "شهروند"كرد كه كلمه 
به طوري كه قبل از اسالم، شهرها در كل، به يكي از . است و حتي شهر مشروعيت و مقبوليت خود را از پادشاه مي گرفته است

. شاهان منتسب بوده اند

محله و همسايگي. 2
دو يا ار. منزل، محل نزول مردم. يك قسمت از چندين قسمت شهر و يا قريه.  محله در درجه اول به معناي كوي و برزن است

قسمتي از شهر كه در آن كوي ها و كوچه  . ]13 ج–1377،دهخدا[جاي باش . منزل و مقام مردم. جاي يا زمان فرود آمدن. كاروان
:ديگر مترادف هاي محله در زبان فارسي عبارتند از. ]همان[ها و برزن باشد 

در آمدنگاه و جاي . موقف و موضع، مسكن و منزل و مقام. به معني جايي كه در آن فرود آيند و توقف كنند و سكني نمايند:  محل
.]همان [جاه و رتبت. قدر و منزلت. خانه. كوشك. عمارت. بنا. باش

قصبه و . محله اي در شهر. برزن. كوچه مصغر. سرِ محله و معبر. به معني محله هم آمده است. راه فراخ و گشاد؛ معبر و گذر: كوي
.]12 ج:همان[چهارراه . قريه و روستا

]همان[محله يا ده كوچك . راه و معبر كوچك و تنگ. كوچه: كويچه

در اوستا و پارسي باستان به معني .( صحرا. ناحيه و سرزمين و قلمرو. بوم. قسمي از شهر. كوچه و محله. كوي.يا همان برزين:  برزن
.]3ج: همان[است شهر بوده و بعدها از وسعت مفهوم آن كاسته شده و به معني محله بكار رفته 

.]5ج: همان[امان دادن كسي را . همسايگي كردن: جِوار

]3ج: همان[محله . كوي. آتش: برزين



دهمشماره 3-16 /  ...فضا و درآمدي بر نظريه نقش و جايگاه زبان هاي بومي در قرائت و درك / 1387پاييز و زمستان / سال پنجم /

13

. متفق. مجاور. قرين. دو تن يا دو خانواده كه در كنار هم خانه دارند يا در دو قسمت يك خانه زندگي مي كنند. هم ديوار: همسايه
.]15ج: همان[موافق 

. ]همان[مجاورت. جوار. نهمسايه بود: همسايگي

.]همان[منزل گرفتن در جايي : همسايه شدن

به . قصد محافظت). در حمايت تو= در سايه تو( مجازا به معني حمايت است "سايك"در پهلوي . ظل. كنف. جانب. پناه. درف: سايه
. م بمعني آرام و سكون مي آمده استاين كلمه در قدي. توجه. عنايت. مجاز به معني حشمت و وقار و سنگيني و جالل و شخصيت

. ]9ج:  همان[آسايش 

.  ]12ج : همان[در حمايت و پناه نگاه داشتن . حفظ. بال مرغ. كرانه و جانب: كَنَف

.]9ج: همان[التفات كردن و توجه از كسي ديدن = توجه نمودن و متوجه احوال گرديدن : سايه افكندن

خانه . 3
براي كسب اطالعات [كه در زبان فارسي صدها واژه و لغت براي ناميدن آن به كار رفته و مي رود خانه از جمله فضاهايي است 

ولي در اين جا منظور دريافت نسبي ي ماهيت و ويژگي هاي فرهنگي و جهان بينانه . ]24-55:  ب-1382،براتي: به. ك. بيشتر ن
در زبان فارسي براي ناميدن فضاي سكونت انسان در زبان فارسي شايد يكي از قديمي ترين واژگان . ي خانه در زبان فارسي است

 باشد و آن گودال يا غاري است كه در بيابان يا كوه مي كنند براي اسكان كاروان ها، مردم و يا چهارپايان "كاژه" يا "كاز" يا "كاژ"
ه ساده اي گفته مي شود كه از چوب و ني و همچنين به خانه و سرپنا. ]14و12ج : 1377،دهخدا [ گويند "مغاره"كه به عربي آنرا 
كاشه، كاشانه، ). همچون سايه بان ها يا آالچيق هايي كه پاليزبانان براي پرهيز از آفتاب و باران براي خود مي سازند(علف مي سازند 

در عين . ]12 و 5ج : همان [ندو چندين واژه ديگر به اين نوع از خانه هاي سرپناه گونه اشارت دار) چپر(كومه، كوخ، آلونك، تاژ، كپر
مهم ترين اين . حال اين سادگي گويي در يك سير تحول خاص تا آنجا پيش مي رود كه خانه مترادف با جهان و دنيا قرار مي گيرد

:لغات در زبان فارسي عبارتند از

بيتا با تغييراتي در .  و يا خانه آمده است"خانك"در پهلوي اين لغت به شكل . اين كلمه به لغت زند و پازند به معناي خانه است: بيتا
كلمه بيت در عربي نيز احتماالً از همين لغت گرفته شده است كه به معني خانه، مسكن، جاي . زبان هاي ديگر هم وارد شده است

مچنين در اصطالح بيت و خانه از سوي ديگر به معناي سراي، گور، دودمان، و ه. باش و نيز به معناي زناشويي كردن نيز آمده است
.]4ج : همان[نجوم به معناي برج هم به كار رفته است 

از ديگر لغاتي هستند كه به معناي مطلق مكان و مقام پايه و منزلت و در عين حال اين كلمات مترادف مسكن، : جا، جايگاه و محل
.]5ج : همان [خانه، منزل و نيز موطن هستند

خانه يا خان مترادف هاي ديگري . خانه را براي اتاق هم به كار برده اند. ن سكنا مي نمايدجايي است كه آدمي در آ): خان(خانه 
.]6: همان[سرا، منزل، دربار، خيمه، خرگاه، خانواده، محبس، دنيا، گور، همسر، كعبه، وطن و بلد: انددارند كه از جمله

.]7ج : همان[استبه معناي خانه و جهان و همينطور شهر و قبيله به كار رفته : دار
ياران و اهل . قبيله. بستان سرا. اسم عربي است كه در فارسي به معناي خانه، منزل، محله و آنچه در اطراف خانه وجود دارند: ربع

.]8ج : همان[خانه آمده است 
اده، ميهن، مأوا، قرارگاه، آرامگاه، كلمه پارسي باستان از سراده كه به مفهوم خانه، بيت، كوشك، قصر، بارگاه، جهان، بارگاه، خانو: سرا

.]9ج : همان[جاي استراحت و آرامش به كار رفته است 
.]12ج : همان[يا كت و كند و كنده، كده، قد، قند كه به صورت پسوند و پيشوند با اسماء مي آيد و به معناي، محل و خانه است : كَد
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به گفته زردشت كهنبار . گاهواره امروز باشد به معني خانه و منزل و بارگاه استگهنبار يا گاهنبار يا گاهباره كه شايد همان : كٌهنبار
.]همان[است كه بخشي از خلقت آفريده شده است ) روزي(هر دوره 

"نمانه"در پهلوي، به جاي .  به معناي خانه و سراي است"مانيا"در پهلوي به معناي خانه و مسكن و در پارسي باستان : مان
.را به كار برده اند) خانه ("مانيشت"، "مانيشن"، "مان"ه اوستايي، كلم

 نام ايزدي است كه "نمانيه" است و "مان"دودمان، ابدي، نيز مترادف . مان به معني اسباب و اثاثيه خانه نيز به كار رفته است
. ]13ج : همان[نگاهباني خان و مان يا خانواده را بدو سپرده اند 

مسكّن هم كه صفت . خانه، جاي باش، مقام، آرام و آرامگاه است.  زبان فارسي وارد شده و به معناي منزلاز زبان عربي به: مسكن
. ]همان[اخذ شده از همين ريشه است به معناي آرام بخش، ساكن كننده، و آرامش دهنده است 

.]14ج: همان[اقامت، آرام گرفتن در جايي، قيام، ايستادنگاه، مسكن، خانه، منزل : مقام
. به معناي مقامات و مدارج و مراتب و مراحل سلوك نيز ذكر شده است. به معناي جاي فرود آمدن به جهت خواب و آرام: منزل

مسافت بين دو . كلمة منزل كنايه از عالم باال و مقام الهي و مرتبت فنا در معشوق و منزل خاكي كنايه از دنيا و روزگار است
مسافتي . مرتبت، پايه. درجه. قرارگاه. كوچكتر از دار و باالتر از بيت است. اقامتگاه. سراي. مقصد مسافر. ينداستراحتگاه كاروان را گو

هنگام و . محبت و دوستي. پايگاه. اهميت. اعتبار. ارزش. محل وقوع. جاي فرو نشستن ستاره. كه قمر در شبانه روز از فلك بپيمايد
.]همان[ر و شايسته سزاوا. هنگام و زمان وقوع. گاه. زمان

باغ و باغچه  . 4
باغ كلمه فارسي است و به  محوطه اي اطالق مي گردد كه نوعاً محصور است و در آن گل و رياحين و اشجار مثمر و سبزيجات و 

كنايه از . همچنين به معني روضه و گلستان و بوستان و آبسال آمده است. جاي كاشت درختان ميوه دار و گل آور. جز آنها مي كارند
.   از يك ريشه و به معناي خداوند و سرور و بزرگ است"بغ"اين كلمه با . به معني گيتي و روزگار و جهان هم آمده است. بهشت

. در عربي حديقه گويند كه به معني باغچه درهم پيچيده و با درختان انبوه مي باشد. همان باغ كوچك است. مصغر باغ است: باغچه
باغچه مترادف گلشن و گلزار نيز هست و . مين داراي گل و درخت است و در واقع باغ كوچكي است در درون خانه هاباغچه قطعه ز

.بستان سرا. بستان چه. باغك. باغ سراي. كالً زميني را گويند مشتمل بر درختان ميوه و انواع گل ها
هم . يت به معناي جهان بهتر، عالم نيكوتر و ضد دوزخ است آمده كه در نها"وهيشته"اسم فارسي است و در اوستا به شكل : بهشت

. مينو. معني با فردوس، خلد و جنت است
 است كه بعدها به پرديس و فردوس، در "پئيري دئزه"ريشه آن . و به معني باغ و بستان است) پارادِنزا(مأخوذ از زبان مادي : پرديس

 باغ انگور، بستان كه انگور و هرگونه گل و هر قسم ميوه داشته باشد نيز به فردوس در مفاهيمي چون. زبان عربي، تبديل شده است
.]12 ج-1377،دهخدا[كار رفته است 

.    ]همان[و باغ گل سرخ ) كه به معناي خانه هم آمده است(گلشن . گلزار. جايي كه در آن گل بسيار باشد: گلستان
ن و مخفف آن بستان است كه جايي است كه گل هاي خوشبو در آن بسيار اسم مركب فارسي است و در پهلوي نيز بوستا: بوستان

بوستان جايي است كه درختان گل و درختاني كه ميوه هايشان خوشبو باشند، همچون سيب و . باغ مصفا را نيز بوستان گفته اند. باشد
.]4ج : همان[ طور كلي باغ ميوه را گويند بوستان به. گالبي و ترنج و نارنج و امثالهم و جايي كه بوي خوش از آن بسيار خيزد

 نتيجه گيري
. شكي نيست كه عقل و زبان مهم ترين عواملي هستند كه انسان را به موجودي كامالً ويژه و ممتاز از ساير موجودات تبديل كرده اند

در واقع زبان و ساختار پيچيده . يگري بوديماگر انسان فاقد توان بالقوه يادگيري و بعد استفاده خالقانه از زبان بود ما امروز موجود د
زبان، با انتقال و حتي . معجزه اي كه انسان را، آن طور كه هست، محقق نموده است. آن نيز، همچون خودِ انسان، يك معجزه است

. را سامان مي دهدزمينه سازي براي تحول در فرهنگ، اخالق، رفتار، علم، هنر و محيط نرم افزارانه و سخت افزارانة جامعه آنها 
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 يك سامانه يا بهتر است گفته شود يك ساختار بزرگ و پيچيده را تشكيل "جامعه" و " فرهنگ–زبان "بنابراين بايد بپذيريم كه 
مسلماً، در يك . محيط طبيعي و ساخته شده نيز بخشي غيرقابل تفكيك از اين ساختار بزرگ را به خود اختصاص داده اند. مي دهند

ايانه، ما نبايد و نمي توانيم وارد اين ساختار مهم شده و بخش هايي از آن را بدون توجه به كل آن تغيير داده و در واقع نگاه كل گر
.منحرف و حتي تخريب نماييم

و ، در ساماندهي فضاي زيست انسان، در پيشگاه منافع اقتصادي و تكنولوژي قرباني )و البته زبان(در دورة مدرن كه تاريخ و فرهنگ 
نتيجة اين . نخبه گرايي و صدور احكام از باال به پايين، جانشين انسانگرايي شدند؛ پيوند ازلي بين اجزاء ساختار ياد شده برهم خورد

در مقابل اين جريان . رويكرد نيز آشفتگي، بي ساماني، و انحطاط فضاهاي زيستي، به ويژه در كشورهايي چون ايران، بوده است
مقاله حاضر به نظريه اي مي پردازد كه بر اساس آن، در كنار منابع ديگر، مي توان و . ه جويي نيز شروع شدحركت هايي براي چار

به عنوان يك منبع بي نظير براي شناخت و شكل دادن به يك ساختار درخور و مناسب فضاي ) و در اينجا زبان فارسي( بايد از زبان 
زيرا درك، فهم، شناخت، تفسير و ارزيابي فضاي زيستي نيز تحت تأثير و از . ستزيست ايراني در دوران پس از مدرنيزم بهره ج

اين رويكرد با پيچيدگي خاص خود نه تنها فضاي زيست را به ذائقه و نيازهاي رواني و جسماني . مجراي همين زبان انجام مي پذيرد
اين حركت مي تواند شهرسازي و معماري سرگردان . شود زباني جامعه نيز مي–ايرانيان  نزديك مي كند؛ بلكه باعث توسعه فرهنگي 

چنين رويكرد خاصي .  ضمن آنكه از فشارهاي مخرب بر فرهنگ ايراني و زبان فارسي بكاهد. امروز ايران را به مسير درست برگرداند
 نموده و در مقابل چشم  ايراني را كه هميشه رنگ و بوي الهي و انساني ناب داشته است احيا" زبانِ– فرهنگ –جهان "مشخصاً 

البته زبان غير رسمي نيز منبع بسيار مهم و تعيين كننده ديگري است كه به موازات اين گونه مطالعات . جهانيان قرار خواهد داد
. مي بايد، از طريق مراجعه به افكار عمومي، مورد مراجعه و توجه مؤثر قرار گيرد
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