
 
 

 1در ُبحران یمادر زبان
   فرعلی خزاعی

کنم که در روز جهانی زبان مادری و با هدف بسیار مفتخرم که در کنفرانسی صحبت می
صیانت از زبان مادری برگزار شده است. موضوع صحبت بنده هم زبان مادری است. 

روزی است که چند نفر در راه صیانت از  ؛این روز حقیقتًا از روزهای نادر در تاریخ است
 خیلی زود رخ داد،در بنگالدش  1952که در  واقعهولی این  ؛اندزبان مادری شهید شده

 ایئلهبلکه مس، اهمیت زبان مادری محدود به کشور بنگالدش نیست مسئلۀنشان داد که 
 . نامیدالمللی زبان مادری رو یونسکو این روز را روز بینجهانی است و ازاین

  : یادآوری این نکات استاز منظر یونسکو، هدف بزرگداشت این روز 
 ؛ترین جزء فرهنگ و هویت یک قوم استو ملموس  ثرترینمؤ زبان مادری  •
مسلم هر انسان است و در  و ۀحق استفاده از زبان مادری ازجمله حقوق اولی •

دبستان باید به زبان مادری صورت  ۀآموزش، حداقل در مرحل ،جوامع چندزبانه
کنند از عدالت آموزشی قومی صحبت می هایزبانهایی که به بگیرد تا بچه

   ؛ثر محروم نمانندؤ برخوردار باشند و از آموزش م
ها و ها و لطیفهو ترانهها ها، تعبیر و سنت ها حامل ارزش و دانش هستندزبان •

ترکردن زندگی کنند و لذا تنوع زبانی و فرهنگی برای غنیمنتقل میشعائری را 
   .انسان امروزی ضروری است

 هایزبانداری از به عبارت دیگر، هدف یونسکو از بزرگداشت این روز بیشتر پاس
به یا  ،توجهی به زبان مادریبی چون در برابر انقراض و جلوگیری از تبعیض است قومی

انجامد. تبعیض یا به تبعیض آموزشی یا مهجوریت زبان می ،شودمنجر میزبان  انقراض
که به دالیل سیاسی یا فرهنگی در نظام ، افتدنشین اتفاق میآموزشی بیشتر در مناطق اقلیت

                                                           
و مطالعات  یشناسزبان ،یشناسرانیا یارشتهنیب یمل شیهما نینخست در شده رادیا یمتن سخنران  1

 (. 1398بهمن  29 و 28عصر رفسنجان، یترجمه )دانشگاه ول
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گیرد. مهجوریت زبان یعنی اینکه آموزشی، زبان رسمی کشور جای زبان قومی را می
های ده و گروه اجتماعی بکنیم و زبان را از محیطکاربرد زبان را محدود به خانوا ۀحوز 

 یعنی هیچ ادبیاتی به این زبان نه بنویسیم نه ترجمه کنیم.   ؛کنیم ادبی و آموزشی دور
ولی بنده که در کودکی از نعمت یادگیری زبانی غیر از زبان فارسی محروم بودم 

درستی درک کنم. لذا صحبت من هب متواناهمیت تبعیض زبانی و فرهنگی را طبعًا نمی
 ،اممادریصحبت من دربارۀ زبان نیست. دربارۀ انقراض و مهجوریت و تبعیض زبانی 

اینکه نه در خطر  خواهم بگویم این است که زبان فارسی بااست و آنچه می ،فارسیزبان 
 روست.  روبهبحرانی انقراض و مهجوریت است و نه گرفتار تبعیض، با چه 

با سابقۀ این که زبان فارسی گرفتار بحران است. آنها من این است که حرف خالصۀ 
جدل قدیمی میان  و یاد بحثشاید شنوند میبحران را  ۀتا کلم ،بحث آشنا هستند

 و این بحثهای دیگر هم زباندر بیفتند. گرایان و طرفداران تغییرات طبیعی زبان َسِره
طرح هر از گاه ماین بحث هم وضعف متفاوت وجود دارد. در ایران معاصر جدل با شدت

  :شده است
گرایان در فرهنگستان َسِرهدر دوران معاصر تالش این بحث ترین نمود قدیمی •

  ؛ناسیونالیستی داشت ۀاول است که ریش
  ؛صورت گرفت غلط ننویسیمهایی است که حول کتاب نمود بعدی بحث  •
های اخیر باز هم از منظر  ناسیونالیستی هایی است که در سالبحثنمود دیگر آن  •

   .گیردرفته و میگعربی از فارسی صورت  هایهزدودن کلم ۀدربار 
تواند یا باید به اصل خود برگردد و پاک معتقد نیستم که زبان می ؛گرا نیستمَسِرهمن  
کدام اصل؟ زبان پاک کدام است؟ از طرف دیگر، معتقد نیستم که اختیار زبان . بشود

مردم و گفت آنها صاحب زبان هستند و هرچه آن خسرو کند  ۀرا باید داد دست تود
 بارۀشناسان درکراتیک زبانو دیدگاه دم م و بااهشناسی خواندشیرین کند. من البته زبان

، زبان و تحوالت زبانی آشنا هستم. حرف آنها این است که زبان موجودی ایستا نیست
کند و چون صاحب زبان مردم هستند پس هر تغییر به دست مردم تغییر می دائماً بلکه 

 خوب است و مقدس. 
 ،وضعیتی عادی استیات ای که در آن وضعیت زبان و ادباین سخن البته برای جامعه
چون  ؛توان چنین حرفی زدانگلستان یا آمریکا می ،آلمان ،سخن درستی است. در فرانسه
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طور طبیعی در این کشورها نهادها و مراجع زبانی و ادبی فعال و مقتدری وجود دارد که به
گرایی در این کشورها هم هست ولی هرِ دهند. البته َس نظارت و مراقبت زبانی را انجام می

 آید. می حسابهچندان قوی نیست و بیشتر دیدگاهی ارتجاعی ب
های طور خاص، و دیگر نظاماعتقاد من این است که در ایران زبان و ادبیات ما به

ر مثل انگلیسی َد سو ما با رقیبی قَ گرفتار بحران است. ازیک، عام طورفرهنگی ما به
واژگانی  هایتداخلش با زبان فارسی از حد واژه گذشته و به سطح ترکیبیم که یروبرو 
ملت نسبت به زبان  اعتنایی دولت وبا بی ،دیگرازسویارها رسیده است. و ساخت هاو تعبیر 

اند. رنگ شدهیا کم فارسی روبرو هستیم و مراجع زبانی و ادبی از صحن جامعه ناپدید
درچنین وضعیت بحرانی نیاز به نوعی کنترل زبانی، نیاز به نوعی مداخله وجود دارد و 

 پناه رها کرد. توان زبان را بینمی
و بحث بحران ادبی را به اهل آن  کنممن بحثم را به بحران زبانی محدود می

. من است رسی شدهگیر زبان فاگذارم. نمود بحران زبانی ما فسادی است که دامنوامی
گاهانه ب ۀکلم دانم برخی خواهند گفت  دارم موضعی تجویزی برم و میکار میهفساد را آ

دیگر ممکن است گرفتار  ۀزبان مثل هر موجود زندگیرم. مآبانه نسبت به زبان میو قیم
ه با درستی تعریف کنیم و بعد راه مقابلههنر ما باید این باشد که این فساد را ب فساد شود.

 کنم. اختصار عرض میهاین کاری است که در اینجا ب آن را پیشنهاد کنیم و
هم از بیرون. فساد  ،گیر زبان فارسی شده هم از درون استای که دامنفساد گسترده

های الیه ۀنفوذ در هم ؛از بیرون چیزی نیست جز نفوذ مخرب زبان انگلیسی در زبان فارسی
دانم، واژگانی، نحوی، سمنتیک و پرگماتیک زبان. ولی این نفوذ را من نفوذی ثانوی می

لیسی نسبت به نفوذ زبان انگ ،که چون فارسی از درون گرفتار فساد شدهثانوی به این معنی 
دانم. زبان زبان انگلیسی را کم نمیداخل نابجای من خطر تپذیر شده است. آسیب

این توانایی را دارد که زبان فارسی را از درون تهی  انگلیسی اگر فرصت پیدا کند حقیقتاً 
 ؛پذیر باشدافتد که فارسی از درون فاسد و لذا آسیبولی این امر زمانی اتفاق می ؛کند

ش را به نمایش اسی در مجاورت زبان انگلیسی هم شکوه و تواناییوگرنه زبان فار 
کند. شما در نثر و کالم کسی ی پیدا مییگذارد و هم از زبان انگلیسی غنا و شکوفامی

 بینید.   ثیر مخرب زبان انگلیسی را نمیأگاه تهیچاست که بر زبان فارسی مسلط 
  :کهافتد فساد از درون وقتی اتفاق می
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به  ؛کندیعنی زبان با تمام توانش کارنمی ؛ماندهای این زبان مهجور میقابلیت .1
  ؛کند. کارکردی حداقلی و ناقصکار می ،موتور زبان سه ،قول معروف

ها خیلی شود و ارتباط زبانی میان نسلزبان دچار تحوالت سریع و گسترده می .2
   ؛تر از آنچه باید اتفاق می افتدسریع

شوند )تمایز میان زبان هم نزدیک میشود یا بهزبان محدود میهای سبک .3
  ؛شود(زبان سیاسی ضعیف می و زبان حقوقی ،مطبوعاتی

 ؛شودش قطع یا ضعیف میاارتباطش با گذشته ادبی .4
ثیرگذاری زبان تضعیف أقدرت ت و درنتیجهکارکرد زیباشناختی و اقناعی  .5

 ؛شودمی
   .شودبسط از درون تضعیف می زبان و قدرتقدرت زایایی و خالقیت  .6

از نظر نحوی درست است هایش لهچنین زبانی در بهترین صورت زبانی است که جم
ثیرگذاری الزم أاما از زیبایی و تنوع و سنت زبانی و قدرت ت ؛کندو معنی را منتقل می

عملی شوند اعم از عوامل نظری و عواملی که باعث چنین وضعیتی می برخوردار نیست.
   :کنممتعدد هستند. من به سه عامل اشاره می

که به آموزش ناقص فارسی « آموزیسواد»درک نادرست از مفهوم  .1
 ؛شودمیمنجر

  ؛داشت زبان فارسیپاس ۀدرک نادرست از نحو  .2
   .کنارزدن نیروهای مرجع زبانی و ادبی و تقویت و بزرگنمایی نیروهای غیرمرجع .3
برنامۀ آموزش دبستان باید تقویت چهار  یعامل اول، به گمان من هدف کل بارۀدر

کنیم آن درس باید اگر هر درس دیگری را در برنامه وارد می مهارت اصلی زبان باشد و
به تقویت یکی از مهارتهای زبان بیانجامد. مشکلی که در نظام آموزش دبستانی وجود 

وبیش با پندارند و آن را کمسهل و بدیهی می دارد این است که آموختن فارسی را امری
نخستین آموختن فارسی است. پس از  ۀدانند. سوادآموزی مرحلآموختن سواد یکی می

. بنابراین های چهارگانه را بیاموزد و بر آنها مسلط شودآموز باید مهارتاین مرحله دانش
  آموختن فارسی یعنی:

  ؛غیر از کتاب درسی و در خارج از کالسهایی خواندن کتابآموختن توانایی  •
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ید؛ یعنی بیان آکردن، که در بحث و مناظره به دست میصحبتآموختن توانایی  •
آن خارج از  ۀآموز دربار عقاید شخصی حول موضوعی که دانشو دفاع از 

 است؛  کالس مطالعه کرده
ی شنیدن یعن ؛یک عمل فیزیکی نیست شنیدن صرفاً  ؛شنیدنآموختن توانایی  •

 ؛های مختلف را شنیدندیدگاه
  نوشتن از منظر شخصی.کردن و گزارشنوشتن؛ یعنی تحقیقآموختن توانایی  •

این تعریف از آموزش زبان مادری تعریفی 
خیالی و رویایی نیست. این تعریف اساس نظام 

دموکراتیک است و  هایامعهآموزشی در ج
جهت نیست که در آنجا فقط بی

قادرند نیستند که آموختگان ادبیات دانش
غلط توانند بیهمه می؛ غلط کتاب بنویسندبی

 ند. کار بگیر زبان مادری را به
التحصیالن در ایران تعجبی ندارد که فارغ

ادبیات هم در نوشتن مشکل داشته باشند.  ۀرشت
خوانند ها فقط کتاب میهای ما بچهدر دبستان

کنند نویسند و هیچ پژوهشی هم نمیزنند و جز دیکته چیز زیادی نمیو کمتر حرف می
کشد. آنها را به چالش میکشند و نه کسی و در کالس هم نه کسی را به چالش می

ثر از ؤ م ۀاستفاد ،یابد و آموختن فارسیزبان مادری مجال بروز نمیطبیعی است که 
 افتد. اتفاق نمی ،های زبانیمهارت

آموز نسبت به یک چیز دیگر را هم اضافه کنید و آن اینکه دانش ئلهحاال به این مس
قید یادگیری  آموز کالً وقت دانشنآموجود واکنش منفی هم داشته باشد.  ۀهمین برنام
بیند و کند که در محیط دوستان و خانواده میزند و به همان زبانی اکتفا میزبان را می

آموزان فردا استاد دانشگاه همین دانشآموزد. ش آن را میاقدر هوش زبانیو به شنودمی
مترجم  ،شوندشوند، نویسنده میسخنران می ؛شوندمجلس می ۀنمایند؛ شوندمی
زبان و ادب فارسی را پیدا کرده  ۀآشنایی با پیشینفرصت گاه بدون اینکه هیچ ؛شوندمی

پس . یک فاجعه است ۀنشان؛ ملی استأقابل ت ۀامالیی پدید هایغلط ۀاین پدید باشند.

هدف  برنامۀ آموزش 
دبستان باید تقویت چهار 

مهارت اصلی زبان باشد و 
اگر هر درس دیگری را در 

برنامه وارد میکنیم آن 
درس باید به تقویت یکی از 

 مهارتهای زبان بیانجامد.
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دانستن است. فارسی مثل هر زبان دیگر از چهار مهارت اصلی سوادداشتن غیر از فارسی
 هاست.  دانستن تسلط بر این مهارتشده و فارسیتشکیل 

داشت زبان فارسی است. ما در ایران عامل دیگر درک نادرست از مفهوم پاس
زبان فارسی  ،رسد در فرهنگستان ماولی به نظر می ؛خوشبختانه فرهنگستان داریم

زبان  ؛ای واژه است. زبان نحو داردبه واژه. انگار زبان فقط مجموعه است فروکاسته شده
فارسی »ویژه دارد.  هایزبان اصطالحات و تعبیر  ؛دارد سزبان پرگماتیک ؛دارد سسمنتیک

خارجی آسیب  هایزبانکار نبرید. فارسی اگر از خارجی به ۀیعنی کلم «را پاس بدارید
 ،ه ما االن در ترجمه داریمک ،اصلی ت. مشکلدر سطوح غیرواژگانی اسبیشتر بیند می

در تحلیل نهایی دولت این شانس را دارد »م ییگو وقتی می مشکل واژگانی نیست. مثالً 
ولی این جمله  ؛است «کنترل»خارجی ۀ تنها کلم «که نرخ رشد جمعیت را کنترل کند

 فارسی نیست.     اصالً 
اند و در ادبی و علمی کنار زده شدهعامل سوم این است که نیروهای مرجع زبانی و 

اند. همه همه مرجع شده .کار نیست دیگر مالکی در ،غیاب این نیروهای مرجع
؛ مدارندهمه سیاست ؛سازندهمه فیلم د؛همه شاعرن ؛اندهمه استاد دانشگاه؛ اندنویسنده

 آنکه بدانند. آنکه بخوانند، بیبی ؛همه اهل قلمند
 گرفتار بحران های فرهنگی خودنظام ۀدر همکنم که ما میگیری عرض از باب نتیجه

ای ملی است و سطوح هئلزبان مادری مس مسئلۀپرداختم. نظام زبانی من فقط به هستیم. 
اگر دولت بخواهد به این . گیردبسیار گسترده از سطح دبستان تا دانشگاه را در برمی

زبان فارسی را  مسئلۀ باید اوالً  ،«ورود کند»یا  «ورود پیدا کند» ،به قول خودش ،لهئمس
ه داشته باشد و نخواهد این قفل آموزشی و ئلخود بداند و ثانیًا درک درستی از مس مسئلۀ

دولت  ئلۀمسزبان فارسی  ئلۀمسفرهنگی را با کلید سیاست باز کند. بنابراین، تا زمانی که 
باید به  ند و تا آن موقع ظاهراً تواند بکنمیئله مسدولت کمک چندانی هم به حل  ،نباشد
های مختلف ادبی و فرهنگی و زبانی امیدوار ها در حوزهافراد و گروه ۀهای صادقانتالش

 ۀثرترین جلو ؤ ها بتواند فارسی عزیز ما را که میراث هزاران ساله و ماین تالششاید  .بود
 های مختلف حفظ کند. و آسیب هاهویت ایرانیان است در برابر تهاجم

 
 


