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   در تجدد و توسعهينقش زبان مل
   اختصاص يافته است"تكاپوي فرهنگي دوران رضا شاهي" در هامبورگ كه به مجله تالش  )١٣٨۴تير و مرداد  ( ٢٣اي از  شماره  مصاحبه

  
  

  

 كه از نيمه قرن نوزدهم تجدد را راه ي روشنفكران ايران:تالش
اعه و تقويت  به حفظ و اشدانستند ي ايران و ايرانيان ميرهاي

 مثال نويسندگان مجله كاوه يبرا.  تاكيد داشتنديزبان فارس
 به دهند، ي اصالحات در ايران به دست مي كه برايضمن فهرست
اين موضوع همواره در بين روشنفكران .  نظر دارندييك زبان مل

 يبرخالف روشنفكران چپگرا كه نظرها –تجدد خواه ايران 
. شود يار شده است و هنوز تكرار متكر – دادند ي ارائه ميديگر

 كه در مورد ايران بنا به حكم ي بدانيم چرا زبان ملخواهيم يم
 راه تجدد و رسيدن به قافله ي طي است، برايتاريخ زبان فارس

    است؟يرتمدن ضرو
  

 گفت توان ي مبالغه مي در فرايند تجدد و توسعه با اندك:همايون
 ير سرزمين معين كه بيكه نقش دولت يا يك قدرت مركز

حكومت داشته باشد ـ حتا اگر حاكميت نداشته باشد، يا 
 توان ي نظم و قانون و ثبات نميب.  استيمستعمره باشد ـ حيات

 كه از داشتن يهائ سرزمين. ساخت و نگهداشت و پيش برد
 برخوردار بوداند و ي نظام قانونيا حكومت منظم و گونه

 آورند همه پيش از  الزم را پديديها توانستند زيرساخت
 از يدولت و جامعه سياس. ديگران پا به مرحله مدرنيته گذاشتند

 بزرگ جمعيت در يها رابطه سازمان يافته قدرت در ميان توده
 يآيد و نخستين بايستگ ي مشخص پديد مي با مرزهايسرزمين

 بيشتر يا  جامعهيهر چه پويائ. اين رابطه زبان مشترك است
تر خواهد   زبان مشترك در آن برجستهباشد ارتباطات و نقش

 احساس ي در جامعه قرون وسطائينياز به يك زبان مل. بود
 در جهان يجغرافيائ - ي زيرا هر گوشه واحد سياسشود ينم

همين بس .  ارتباط را داردترينه و با ديگران كمزيد يخودش م
است كه شبكه  ديوانيان و بازرگانان و منشيان و آموزگاران و 

. ب در سرتاسر كشور بتوانند با هم ارتباط برقرار كننداهل اد
 خويش، دور افتاده ي جغرافيائيها  جمعيت در محدودهيها توده

. د به دانستن زبان يا گويش يكديگر ندارنياز جهان بيرون، نياز
 زبان دولت است و منطقه شود ي خوانده ميآنچه امروز زبان مل

-  با پديد آمدن دولتيزبان مل.  كه مركز آن استيجغرافيائ
  .يابد ي  و با دولت توسعه مآيد يملت به صحنه م

   
 و ي از پهلويا  كه آميختهي امروزيدر ايران زبان فارس    

ها هر   ايران است و در طول قرني شمال خاوري ايرانيها گويش
 خوانده ي يا درباري وام گرفت دري عربيها چه بيشتر از واژه

 ـ وسوار بر خنگ راهوار يكومت و همراه با قدرت حشد يم
 از يبخش( بزرگ خراسان ـ از ربود ي كه هوش از سرها ميادبيات

به سرتاسر ايران انتشار ) افغانستان و فرارود و استان خراسان
 اين زبان ي كه از برتريدر بيشتر هزار و دويست سال. يافت

 ايران به زبان ي و جنوبي باختريها  مردم در استانگذرد يم

 از جمعيت ي كمابيش نازكيها  و اليهگفتند ي خود سخن ميمحل
 ي فارسيها در استان.  داشتندي آشنائي دريها با فارس در آنجا

اما . ساخت ي را دشوار مي گوناگون، همزبانيها زبان نيز گويش
زبان " به ي و بويژه شعر فردوسيچنانكه اشاره شد ادبيات فارس

ترين   كه تنها مهمادد ي مي گسترش خود بخودي توانائ"يمل
 همين روست كه از. اند  جهان از آن برخوردار بودهي ادبيها زبان
 ي قلمرو فارسي عثماني دراز از هندوستان تا امپراتوريها سده
 را ديدم و نام شاعران ي آثار فارسيمن خود در يوگوسالو. (بود
آنها نه در زمان خود يوگوسالو .  يوگوسالو را شنيدمي گويپارس
  ).شوند ي در زمان ما خوانده مشان ي و نه بسيارشدند ينده مخوا

  
ملت و - پيشروان تجدد ايران رابطه ميان مدرنيته و دولت    

 "يمترق" را خوب دريافته بودند ـ آنچه هنوز عناصر يزبان مل
 ي مليمسئله آنان مشاركت و همبستگ.  دريابندخواهند ينم

حق، از جماعت انبوه  از شهروندان صاحب يبود؛ در آوردن ملت
 ارباب مساجد و ن خان و سلطان و مقلدان و مريداي"رعايا"

 آمد ي با ارتباط بدست ميآن مشاركت و همبستگ. ها بود خانقاه
، "برج بابل"در يك . رسيد ي كه بايست ميو با آموزش به جائ

 سخن شد ي گوناگون، نه از ارتباط ميها در يك همهمه زبان
 از مالحظات يتاكيد آنان بر زبان مل. يانگفت نه از آموزش همگ

 كشور ي مانند دفاع از استقالل و يكپارچگي از مالحطات،يعمل
 از ي سير كردن اكثريت گرسنه، و جلوگير،يدر جهان استعمار

 آن زبان ي هيچ بحثي بيفارس. خاست يمرگ و مير انبوه بر م
 و  از ايران از نفوذ فراگيريا هيچ گوشه. رفت ي بشمار ميمل

 يهيچ كس جز آن زبان مل.  بهره نبوديفرهنگ گستر آن ب
 ي تازه ايرانيدرباره نقش زبان در هويت فرهنگ. شناخت ينم
 پيش از آن و نقش شاهنامه در ساختن اين ي هويت نژاديبجا

 آورده است كه ي حكاك نظر بديعيهويت،  دكتر احمد كريم
 دهد ي نشان محكاك يدكتر كريم .كرد آن بيشتر تامل در بايد يم

 به عنوان اسراسر شاهنامه ر) تخمه( چگونه نژاد يكه فردوس
آخر شاهنامه ) تخم سخن( ايرانيان با زبان يعامل همبستگ
از ايران و از ترك و از " يديگر مهم نبود كه نژاد. جانشين كرد

 كه او پراكند از آن پس يبا تخم سخن.  پديد آمده باشد"تازيان
  . زنده استداشت ي كه چنان دوست ميملتنه تنها خود او بلكه 

  
ها زبان   در دوره رضاشاه پس از قرنرسد ي به نظر م:تالش
پيش از آن دست كم از دوره .  شدي يكي و زبان مليديوان

سامانيان به بعد تا پايان دوره قاجار زبان دولت و دربار با زبان 
 ي كه در شكل مكتوب سراسري زباني دست كم به معنا– يمل
 هم به مردم و يد گزنيتفاوت داشت و ظاهراً اين جداي –د بو

از دوره مشروطه بويژه در زمان رضاشاه . كرد يدولت وارد نم
   ي يك  زبان دولت و ملت كه  شود ي بنا بر آن گذاشته م  كه است
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   اين نياز كجا بود يا كجاست؟يها سر چشمه. باشد
  

چه و بازار، زبان  و زبان كوي تفاوت ميان زبان رسم:همايون    
ما از . نوشتار و زبان گفتار در هر جا و هر دوره كم يا بيش هست

: گوئيم يسخن م monolith  يك لختيزبان همچون ماهيت
 يك زبان نيست و ي هيچ زبانيول. ي زبان انگليس،يزبان فارس

 با زبان سر و كار دارند كه ي اجتماعيها بسته به كاربردها و گروه
 به دو گونه يك "ژارگون"گويش و . گون داريم گونايها"زبان"

 يزبان ديوان.  نيز هستندي ديگريها زبان اشاره دارند وگونه
 عرب زده ي به دست يك ايرانيايران زمين در خالفت امو

 شد و ي كه معاصرانش او را نفرين كردند عرب"صاحب ابن عباد"
  وامي يافت، بيش از اندازه از عربي چيرگاز بيهرچند فارس

 ارتباط ،يدر نبود صنعت نشر انبوه و نظام آموزش همگان. گرفت
 طبعا چندان نبود كه به يميان باشندگان قلمرو زبان فارس

گسترش توده گير زبان استاندارد، زبان اهل قلم و ديوانيان، 
  .در اروپا نيز تا سده هفدهم همين وضع بود. بينجامد

  
با . باطات افتاديماز دوران مشروطه ما به يك انقالب ارت    

ها يك جامعه  ها و گشايش آموزشگاه ها و روزنامه انتشار كتاب
 گسترده برگرد زبان استاندارد كه از آغاز سده نوزدهم يفرهنگ

 آمد ي در مي قائم مقام از زير سايه عربيو جنبش بازگشت ادب
 در گوشه و كنار ينساالرزبان اهل قلم و ديوا. شكل گرفت

فت تا رضا شاه برآمد كه اين همه را شتاب و سرزمين انتشار يا
 كه به ي بود كه در كشوريطبيع.  بخشيديتر ابعاد بسيار بزرگ

 هر چه از ي زبانيها  تفاوتشد ي مي يك جامعه ارتباطيتند
 يا زبان اهل قلم كه بنمايه زبان يميانه برخيزد و زبان نوشتار

 يتر ين رسميت و كاربرد همگاي است به زبان مليرديوانساال
 تا پيش از عصر جديد ايران، كه با ياگر موانع زبان. ببخشد

 سده بيستم فراز آمد، ي تاخير در حواليدويست و پنجاه سال
 از آنجا بود كه در آن جامعه دست زد ي مردم را برهم نميزندگ

 ديگر سر تر وچكتر و ك  بزرگيها به دهان، مردمان با بسا كمبود
  .گرفتند يم و آنها را مسلم كردند يم
  

 روبروئيم كه ارتباط را كه ي هنوز با مشكالتيما در فارس    
 گوناگون يها معادل. سازد يترين وظيفه زبان است دشوار م مهم

.  از آنهاستي يكي خارجيها  واژهي براي شخصيها و به سليقه
زبان .  ديگر از آنهاستيتفاوت ميان زبان گفتار و نوشتار يك

 با واژگان ي است؛ زبانيانهمه گويش تهر بيش از يگفتار فارس
 ي مطالب حالتترين يمحدود و دستور ناساز و شكسته كه به جد

 سخن را ي و غناي و شيوائي زباني و نياز به آگاهدهد يمبتذل م
بيشتر گويندگان با كمتر از هزار واژه سر و كار . برد ياز ميان م

ه گرفتن از  در هر گفتگو و بهر"واقعا"صد بار تكرار : دارند
به عنوان دو نمونه از ) ايجاد جلسه،( هر فعل ديگر ي بجايجادا

 يترين بيخدمت  كردن اين زبان بزرگينوشتار. فرو افتادن زبان
است كه داستان نويسان و بويژه نويسندگان وبالگستان 

ساده نوشتن با فقيرانه .  بكنندي به چنين زبان باشكوهتوانند يم
 يها ترين زبان  يافتهكامل و تترين يغندر . نوشتن تفاوت دارد

.  ميان زبان گفتار و نوشتار درسخواندگان نيستيجهان تفاوت
اند كه به نام نزديك شدن به زبان  در جامعه ما درسخواندگان

 رساندن زبان يتر كردن زبان دارند و به جا مردم اصرار به بينوا
 ه بهريبالغت بگفتار به زبان نوشتار، زبان نوشتار را از ظرافت و 

در . تر بروند اند بهتر شوند و باال اما مردم هميشه آماده. كنند يم
 بايد ي م،يزبان نيز مانند سياست از پوپوليسم، از عوامزدگ

 ناپذير ي با كوشش خستگي و مردمگرائيآزاد منش. پرهيز كرد
  . باال بردن سطح منافات  ندارديبرا
  

 ي است كه بكليستر ديگر رسم الخط فار مشكل كوچك    
 نظم يخط فارس. دستخوش هوس و سليقه نويسندگان است

 نيز تحمل ي هرج و مرج كنوني ولدارد ي استثنا بر نميآهنين و ب
 بر يك رسم الخط استاندارد توافق كرد كه توان يم. ناپذير است

 شبه يها يها در آن كمياب باشد و از زياده رو استثنا
اين .  جويديدور) صورت مادرامنوشتن مادرم به (ايدئولوژيك 

 انجام گيرد و در نوشتن بايد ي است كه در خود ايران ميكار
  . بكار رود تا جا بيفتدي درسيها كتاب

    
 زبان ي پيش از دوره رضاشاه بطور عملي زبان فارس:تالش

مردم هر ناحيه به زبان يا لهجه . محاوره عموم ايرانيان نبود
ها در بيشتر  چند كه اين لهجههر . گفتند ي خود سخن ميبوم

رضاشاه كوشيد تا زبان .  بودي مختلف زبان فارسيها نقاط لهجه
ها ادامه   كوششن رواج دهد و ايي را به صورت سراسريفارس

 در ايران ي يك زبان سراسرييافت چنانكه امروز ما دارا
   شد؟ي عملي از چه طرقي شدن زبان فارسيسراسر. هستيم

  
 در سراسر ايران چنانكه اشاره شد ي رواج فارس:همايون

 بر هر چه قرار ي اراده دستگاه حكومتدادــ ي ميخودبخود رو
 اداره و اقتصاد و فرهنگ بر گرده زبان ينوسازندگ. گرفت يم

 را ي و قبول عام فارسي در ايران توانائيسوار بود و هيچ زبان
 جامعه جز به سواد بايها  اليهيروزنامه و كتاب برا. نداشت
 خواست ي ميشاه رضا حتا اگر حكومت و يافت ي انتشار نميفارس
 ويژه آن را ي دستگاه آموزشي هر منطقه زباني براتوانست ينم

زبان .  همه از صفر، فراهم آورد،ي و هيات آموزشياز كتاب درس
آموزش به شيوه نوين كه پيش از او مقدماتش در تبريز 

خود آذربايجانيان  شد به اصرار اشتهگذ)  رشديهيها دبستان(
 الزم يايران يك ارتش منظم و نظام سربازگير.  بوديفارس

 ايران در ديگ درهم ي و سربازان وظيفه از هر جاداشت يم
. شدند ي خود روانه ميها  آشنا و به استان،يجوش ارتش با فارس

 ،ي و حكومتيها از نداشتن يك دستگاه ادار  كه سدهيدر كشور
 و ي يك نظام ادارينهاده بود، پايه گذار ي  را بر سرناتوانيپست
 ي يگانه و كشورگير، هم به يك ضرورت مرگ و زندگيحقوق

 ي ملي و هم با پيشبرد زبان مشترك به همبستگداد يپاسخ م
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 ي و پايه اقتصادي و قدرت نظاميدر نبود دمكراس. كرد يكمك م
 اينكه ايران  درستا بوده يناپذير عامل مهم انكار يدرخور، فارس

  . شش هفت دهه گذشته دست نخورده بدر آيديها از بحران
  

 ،يملت رضاشاه – پيش از تشكيل دولت ي در جامعه ايران:تالش
.  بين اقوام مختلف وجود نداشتي كشاكشيبر سر زبان فارس

به زبان  – وجود داشت يهمان اندازه كه در شكل سنت –آموزش 
پس از آنكه اما پس از آن و بويژه . گرفت ي انجام ميفارس

 يافت، واج شد، و انتشار كتاب و مطبوعات ريآموزش عموم
 بيمناك ي از حضور گسترده زبان فارسي سياسيها  گروهيا پاره

 ياد يشدند و از عموميت يافتن آن،  گاه به مفهوم ستم مل
 بود كه يآيا اين يك واكنش در برابر تجدد و تجددخواه. كردند

 شد يبازگشت به اسالم ترويج مبه اشكال گوناگون از جمله در 
   و دارد؟شتيا ريشه در عوامل ديگر دا

  
 و ،ي يك گرايش طبيعي زبان مادري عالقه  به نگهدار:همايون

 گسترش يها  از پيامدي يكي و فرهنگيدرخواست حقوق قوم
 گويندگان ي نگرانتوان ي ميبه خوب.  و ارتباطات استيآگاه
 يها گويندگان زبان. يافت را در ايران دري غير فارسيها زبان

 خود ي مادريها زبان ادامه و باليدن ي را براي هر حقيغير فارس
 پيوست يها  حقوق بشر و ميثاقيدارند و هر كه به اعالميه جهان

 آنها انباز يها باور داشته باشد با نگران آن درباره حقوق اقليت
 و ي حقوق فرهنگي تالش برا،ي مانند هر امر درستيول. است

 بايد يما م.  و سوء استفاده بينجامدي به كجروتواند ي نيز ميومق
 ي بيگانگان در هرمشكل ملي كشيدن نظريه توطئه و پايشاز پ

 مستقيما ي انكار كرد كه در مواردتوان يبپرهيزيم؛ با اينهمه نم
 ياز شورو.  تحريكات بيگانه در كار بوده است و هنوز هستيپا

 ي امپرياليستيربايجان كه رويا آذي مافيائيگرفته تا جمهور
 و از مصر و سوريه و ؛كشور مادر پيشين را فراموش نكرده است

 به ي اسالمي كه نكبت جمهوري بنزينيها عراق گرفته تا پمپ
آنها فرصت عرض اندام داده، تاريخ همروزگار ايران همواره 

 بوده است و تا روزگار ملت ما همين است يشاهد چنان مداخالت
  .ز اينها پيش خواهد آمدتر ا بد
  

ما بايد بكوشيم كه در ميان خود و با روحيه سازش، مشكل را    
 به همه آنچه ي سازش آن است كه هيچ طرفيمعن. برطرف كنيم

 به جعل ي قوميها  سازمانيا اصرار پاره.  نخواهد رسيدجويد يم
 ي در يك جا و بيتاريخ و ناديده گرفتن واقعيات، و اغراق گوئ

 كارشان ي را به درستنسان ديگر، ايجلوه دادن در جااهميت 
.  نخواهيم رسيدي در دروغ به جائيما با زندگ. كند يبدگمان م

 ي همه چيزي كه برايهائ  بر پايه حقايق نيز به راه حلتوان يم
 نه يدامن زدن به تعصبات و كينه قوم. داشته باشد دست يافت

 يها كرد و به گرايش را در ايران سد خواهد يتنها راه دمكراس
 بر حق يها  دامن خواهد زد، تحقق خواستي و افراطيگر ينظام

شان  ها كه قدرت  گروهيا پاره. را نيز ناممكن خواهد ساخت

بيشتر در بيرون ايران است در تبليغات خود چنان لحن تلخ و 
 پيشين  و ي دارند كه انسان را به ياد يوگوسالويا دشمنانه

. اندازد يم ي قومي و پاكشوئي جمعيها  و كشتاريجنگ داخل
 را از سر  يهائ ايران البته قابل تجزيه نيست و چنان رويداد

 ي قومي كه در تنور دشمني به كسانينخواهد گذراند ول
  . ديگر را يادآور شديها  تجربه كشورتوان ي مدمند يم
  

 به  است كه امروز ما رايا  يگانه ميراث زندهي زبان فارس:تالش
 از يگويا به همين جهت، يك. زند يتاريخ ايران باستان پيوند م

با وجود اين بايد پرسيد . شود ي ما شناخته ميعناصر هويت مل
 ناپذير ي عنصر جدايي چيست و چرا زبان فارسيهويت مل
 ايرانيان ي هويت مليگر پايه دآيد؟ ي ما به حساب ميهويت مل

آيا پيش از . شود ينوان ماز دوران صفويه به بعد مذهب شيعه ع
يا (  نداشتيم؟ يآن كه مذهب شيعه عموميت يابد، ما هويت مل

 نيستند كه از آن ي همان هويتيايرانيان پيروان اديان ديگر دارا
يا اگر امروز بتوان در يك قانون  ) كنيم؟ ي ياد ميبه هويت مل

ها و اديان موجود در ايران شكل   جديد به تمام مذهبياساس
 ما دچار آسيب خواهد شد؟ به يداد، پايه وحدت مل يرسم

 به چند زبان رسميت ي زبان فارسيهمين سياق اگر به جا
بدهيم، اين امر موجب شكاف بين ايرانيان خواهد شد و هويت 

   ما آسيب خواهد ديد؟يمل
  

اينكه جماعات :  استي مانند هويت شخصي هويت مل:همايون
 هستند و ديگران يمتمايز از آدميان بدانند كه ماهيت يبزرگ

 سازد ي را ميآنچه هويت مل. نيز آنان را همان گونه بشناسند
تاريخ و فرهنگ مشترك است؛ زيست و ارتباط با هم به 

اين . ها زش در آداب و مراسم و اري دراز، و هماننديها دوران
 كه احساس مالكيت مشترك آورد ي ميهمه با خود همسود

 ،يهويت مل. ز آن در برابر ديگران دفاع اي براياست و آمادگ
چه تاريخ و چه فرهنگ، .  است"ديگر بودن"احساس مشترك 

 هويت دگرگون ياند ول از جمله زبان و دين، دگرگون شونده
 كه ي تا جائرا، ي بنياديها ي دگرگونتواند ي و مشود ينم

.  هستيميا ما خود نمونه برجسته. بازشناخته نشود، تاب آورد
  .ايم  ماندهيايم و ايران  شدهبسيار دگرگون

  
ترند و از اين دو، زبان به  از عناصر فرهنگ، زبان و دين مهم    

 و آيد ي ميزبان پيش از هر چيز ديگر.  دارديتر  بااليمراتب جا
 زبان، اگرچه زبان اشارات ي بسر برد و بتواند ي دين ميانسان ب

 توانند يدارند م گوناگون ي دينيها كه باور يمردم. كر و الالن، نه
 اگر زبان يكديگر را نفهمند همان ي بسر برند وليبا هم به آسان

 بزرگ خود در يها يزبان ما با همه دگرگون. شود ي م"برج بابل"
سه هزاره گذشته يك عنصر ثابت در تاريخ و فرهنگ ما بوده 

ايرانيان به زبان . است؛ تاريخ ايران بر گرد اين زبان شكل گرفته
.  چه بوده استراند، دين و حكومت آنان ه ه بودهخود شناخت

ايم   بودهي و ايران،ي هستيم با هر باور دينيهمين كه ما همه ايران
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 بيرون بردن دين از اين معادله يگاه به اين و گاه به آن دين، برا
اكنون .  نشمردنش با فرهنگ و بويژه هويت بس استيو يك

د و همين جاست كه ممكن است همين مقايسه را با زبان بكنن
 گذشته از اينكه نقش دين را در جامعه و در آيد، يخطر پيش م

  . يك اندازه شمردتوان يامر توسعه و تجدد با زبان نم
  

 چند ي ديگر دارايا  يك زبان و پارهي كشورها دارايا پاره: تالش
 آنها ي به وحدت مليظاهراً اين چند زبان.  هستنديزبان رسم
البته تمام اين كشورها در منطقه متمدن . ست نزده ايا هم لطمه

جهان قرار دارند نه در مناطق واپس مانده و به اصطالح جهان 
 ما لطمه خواهد زد يا ي ملوحدت شدن به يآيا چند زبان. يسوم

 ما ميسر نيست كه آموزش را به ي برايصرفا به لحاظ اقتصاد
   كنيم؟يچند زبان عموم

  
 نخست روشن كرد كه بايد يم در بحث زبان و هويت :همايون

 اين تركيب خاص، اين چهل تكه شگفت كه ملت خواهيم يم
 از ي بيشتريماست، بپايد يا نه؟ من در اينجا از احساس تند مل

 ي پاي كه چنانكه تاريخ نشان داده است وقتگذرم يايرانيان م
 و تا همه جا گذرند ي از سر مآيد ي اين سرزمين پيش مينگهدار

 كه مردم ما به گذرم ي نيز مي آن احساس سربلنداز. روند يم
 جهان به حق از ي از پانزده ملت مهم تاريخيعنوان يك

 بلكه تبلور ي كه نه تنها سرگذشت مليشناسنامه خود، از تاريخ
 خواهند ي است، دارند ، و طبعا نميهمه موجوديت انسان ايران
ا در م.  از دست بدهندي و چه معنويآن را، چه از نظر فيزيك

 و من از  نظرگاه كنيم يتجدد و توسعه بحث م context بافتار
 يبهترين شرايط برا. نگرم ي به موضوع ميعمل) پرسپكتيو(

 اين سرزمين از بهترين سطح يآنكه مردم ايران در هر جا
 برخوردار باشند و ايران جايگاه خود را نه به ي امروزيزندگ

 ي رديف آخر كشورها يا،ي غير اتمي قدرت نظاممينعنوان پنج
 طراز ي و فرهنگي بلكه يك قدرت اقتصاد،ي سالح اتميدارا

ها از  اول، باز يابد آن است كه ما در چهار چوب همين مرز
  .امكانات همين سرزمين و همين مردمان برخوردار شويم

  
صرفنظر از حكومت خوب كه جز حكومت مردم و حكومت     
 و ي ما نياز داريم كه انرژ ليبرال نيست،ي دمكراسي يعن،يانسان

ها  از تنش دور ي اين جمعيت بزرگ مستعد را در فضائيآفرينندگ
 ي سخت، آزادانه و صرفه جويانه به سود جمعيها و كشاكش

 و سنگاپور ي پادشاهكو مانند مونايهائ از استثنا. (بكار اندازيم
به رونق  سر كنند و ي دمكراسي بتوانند يم كه گذريم يم يجمهور

.)  كردشود يها م با يك كشور كوچك بسيار كار. فاه برسندو ر
 همرفته باسواد، به ي است جوان و روي ما جمعيتيها سرمايه
 نسبتا بزرگ ي بيشتر بياموزد؛ بازار داخلتواند ي كه مياين معن

 ما يك حوزه ي منطقه جغرافيائيها تواند با بازار ياست كه م
 ي اين منطقه جغرافيائ بوجود آورد؛ و خوديرشد سريع اقتصاد

 به منابع سوخت ياست كه قرار داشتن ميان دو دريا و دسترس

 يهائ يبا چنين دارائ.  ديگر به ما بخشيده استي كانيها و ثروت
دامن .  داردياش ارزش نگهدار هر گوشه.  كردشود ي نميباز

اند؛   كه همواره از آن بركنار بودهي در مردميزدن به كينه زبان
 را كه  بيشتر ساخته ي زبانان متعصب به اينكه فارساصرار ترك

 ترك است ابزار ستم يها آذربايجانيان و گسترش يافته سلسله
 كه ذكرش ها يها و دارائ  همه پيش شرطي جلوه دهند برايمل

اگر اولويت ما . رفت، از جمله حكومت خوب، زيانبخش است
. گذاريم ي مي ليبرال را ناچار كناري باشد دمكراسي زبانيدشمن

 سخن يكديگر را ،ياگر قرار باشد مردم ايران به نام چند زبان
  .ها كند خواهد شد نفهمند توسعه كشور در همه زمينه

  
 پس ها يسويس. ام  را ديدهيمن در سويس و كانادا چند زبان    

شان زبان  اند؛ اكثريت از هفتصد سال هنوز كامال يكپارچه نشده
اند در حال و  اگر فرانسه زبان. موزند بياخواهند ييكديگر را نم

 ي يا ايتاليائي اگر آلمانبرند؛ ي فرانسه بسر ميها  رسانهيهوا
 ي روند متفاوت آراء آلمانها يدر همه پرس. اند بر همين روال زبان

 تهديد يسويس را چند پارگ. و فرانسه زبانان پابرجاست
ويس  به عنوان زبان مشترك سي انگليسي دورنماي ولكند ينم

 از يقابل تصور است؛ و سويس هفتصد سال دارد و يك
 يترين كشورهاست و هيچ همسايه سويس مانند همسايگ مدرن

ايم پيوسته در كار آن كشور   كه ما در آن افتادهيبد و خطرناك
 يها  در اختيار گروهي و پول و ابزار تبليغاتكند يانگشت نم

 آن يها يا خلقها  ها يا مليت خواهان حق تعيين سرنوشت ملت
 از ي بعدي بهره برداري متفاوت برايها اين واژه (گذارد ينم
در .) شوند ي هم بكار برده مي محافل معين عمدا به جايسو

 از جمله حكومت تمام عيار، ،ي محليكانادا هيچ درجه خودگردان
 خواهانه فرانسه  زبانان كبك ي جدائيها نتوانسته است گرا يش

 فرانسه در آن ايالت، سوخت پايان يرسمزبان . را تخفيف دهد
 بودند ياگر مهاجران در كبك نم.  استيناپذير كوره تجزيه طلب

 ي به بها،ي پياپيآن ايالت در همان نخستين از دو همه پرس
  . از كانادا جدا شده بوديسنگين اقتصاد

   
 را در ي كردن چند زبان بهتر است فارسي رسميما به جا   

 دخالت پادشاهان يست ساله، هزار سالش بجايگاه هزار و دوي
 تبار، به عنوان زبان پذيرفته شده همه ايرانيان نگهداريم يايران

و بهر كس حق و امكان آن را كه به زبان دلخواه خود نيز آموزش 
 همه گويندگان يفرهنگحقوق . ببيند و منتشر كند بدهيم

 ي ول محفوظ استشان ي مذهبي مانند آزادي غير فارسيها زبان
 بيش از آن تنيده شده است ي با ملت ايران و ايده ايرانيفارس

 يبه عنوان يك زبان ادب.  ما باشديها  ديگر از زبانيكه صرفا يك
 قابل مقايسه ي جهان با فارسيها  زبانيجز انگشت شمار

  .ايم  را به اينجا رساندهيما همه با هم فارس. نيستند
  

 ي اگرچه زبان تواناييفارسقول مشهور اين است كه زبان : تالش
 ي برايدر بيان احساسات ما ايرانيان بوده است اما زبان تواناي
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 ي مطالب علمي نيست و از عهده بسياريعلوم و مفاهيم امروز
 حاال زبان خاص خود را دارند، يچنانكه پزشكان ايران. آيد يبر نم

 جديد ديگر هنگام يها  و رشتهريا متخصصان علوم و كامپيوت
 ي بيگانه ياريها  بطور مدام از واژهي گفتن به فارسسخن

 از زمان رضاشاه تا كنون چه ي تقويت زبان فارسيبرا. گيرند يم
 شده، و امروز چه بايد كرد كه اين زبان مركب يهاي كوشش
   ما باشد؟ي و امروزي علمي بيان نيازهاي برايراهوار

  
 نو يها راوردهها و ف ها و نهاد  از آغاز سده بيستم ايده:همايون

اين هجوم تازه مفاهيم و .  آوردنديواژگان نو را با خود به فارس
 ي ايرانيان و بازخيزي مليكاالها و ساختارها كه با بيدار

.  دوگانه دادي تكاني همزمان افتاد به فارسيناسيوناليسم ايران
 گسترش ي و ديواني قلمرو محدود ادبدرها بيشتر   كه قرنيزبان

 يها ها نيز به ركود افتاده بود، انگيزه در آن زمينهيافته بود و 
با آنكه اديبان و .  نو شدن و گسترش يافتي برايفور

 نو، به عادت، به يها  واژهي درجستجوتر ينويسندگان قديم
 بويژه ي عربيها  واژهي بازگشتند و در آن آغاز شمار زياديعرب
 كار يد عرب راه يافت طبع زمانه به سوي به فارسي راه عثماناز
 دامن زد كه در سره يها به پسزنش  نسلي مĤبيعرب. كرد ينم

 خشك و ي و زبان ساز"دساتير" تا حد جعل لغتنامه يگرائ
اما همان .  و پيروان فراوان آنها پديدار شدي ناپذير كسرويآشت

 ي آنچه تا كنون از عربيرا در زبان خشكيد  زي مĤبيگونه كه عرب
 نداريم كه ي است و ما نيازي از كاف راه يافته بيشيبه فارس

 نيز ي باز از آن وام بگيريم، سره گرائي خود عربيبويژه با نارسائ
 "واژه نامه زبان پاك" به يمن تازگ.  به بن بست رسيديبه زود
 كه او ساخت چند يا  سرهيها از واژه.  انداختمي نگاهيكسرو

  .اند  بيشتر به  زبان راه نيافتهيائت
  

 بخود گرفتن ي براي فارسي زمان، استراتژدر طول     
 تازه كه سيل آسا سرازير شد و همچنان روزافزون يها پديده

  : از منابع زير بوده استي  بهره گيرشود يم
به اندازه  كه يفارس يها تازه از ريشه يها ساختن واژه  ــالف

 از قابليت عمال نامحدود ي باشد نيست؛ و بهره برداربايد يكه م
با انكه در .  زبانيتركيب)  زبانان اجازه دهديسارت فارساگر ج(

 يها  سره بوده است از واژهي گرايش به فارسي تركيبيواژه ساز
  .شود ي مي نيز استفاده هر چه بيشتري راه يافته در فارسيعرب

  
 نخست فرانسه و ،ي اروپائيها  از زباني ــ وامگيرب  

  .يبيش از پيش انگليس
  
 روزانه كه ي زندگيها  واژهيك شمار ــ راه دادن اندپ

  ".باال" است به زبان يثروت بيكار مانده بزرگ
  
 گاه در ي فراموش شده فارسيها  ــ زنده كردن واژهت

  . ديگريمعن

 را در صد سال گذشته يدر اين فرايند كه ظرفيت فارس    
 "يبخش خصوص" و يشايد دو برابر كرده است دستگاه دولت

در زمان رضا شاه فرهنگستان ايران . اند هردو سهم داشته
 ي اداره و نظام دولت نوين را تقريبا همه به فارسي اصليها واژه

 ي عثماناخت و سي فرانسه و روسيها سره ساخت و عموم واژه
 گذشته، ي تركي از دستگاه گوارش زبانيها يرا نيز كه عرب

 يهدر پادشا.  بيرون راندياز فارس) اش مشروطه نمونه (بودند يم
 يها محمد رضا شاه فرهنگستان زبان دنباله كار را گرفت و واژه

 سره بر گنجينه ي تقريبا همه به فارسيبيشمار در علوم انسان
 يهائ  نيز گويا چنين فعاليتي اسالمتدر حكوم. زبان افزود

 بيشتر كار را مترجمان و نويسندگان و كاربران زبان يول. هست
  .اند  گوناگون كردهيها در رشته

  
 شدن زبان خود را "يفارسنگليس" جلو بايد ي ترديد ميما ب    

 ي اين كار مرجعيبرا. رود يبگيريم كه مخاطره عمده بشمار م
 و تسلط داشته باشد و با ي كه بر زبان آموزش دسترسبايد يم

 ي فراوانيها  كه در دسترس است، از واژهي از منابعيبهره گير
 ي ايراني از زبان مردم، و از زبانهااند، ها دفن شده كه در لغتنامه

 بسازد كه از ورود بيرويه يا  تازهيها  معادل،يديگر بويژه كرد
 آسانگير يها اگر زبان را به دست.  جلو گيردي انگليسيها واژه

رها كنيم، يا بگذاريم هر كس واژگان ويژه خود را داشته باشد، 
ه و بازار فرو  به زبان كوچيچنانكه رسم الخط ويژه خود را، فارس

 يها  كه در نوشتن واژهي و اشكاليخط فارس. خواهد افتاد
 ي تا كنون جلو ورود بسيارآورد ي پيش ميتر انگليس پيچيده

 يك فرهنگستان زبان كه از ي نا الزم را گرفته است وليها واژه
 نويسندگان و مترجمان و كارشناسان برخوردار، و يهمكار

با .  استي چاره اصلدباش را پشت سر داشته يقدرت دولت
تر از آن در برابر   توانايهائ  نيز مانند زبانياينهمه فارس

 ي براتوان يچگونه م. شود يتر م  پيوسته بيدفاعيانگليس
 و زبانش بطور عمده شود ي كه هر ده سال دو برابر ميتكنولوژي
 در بايد ي را مي است واژه ساخت؟ ما بيشتر واژه سازيانگليس

 زبان ،يزبان علم و تكنولوژ.  دهيمركز تميعلوم انسان
 ي انگليسي يعني و بنا به طبيعت خود،  بين الملل"ژارگون"

  .اش برخواهيم آمد  از عهدهياست و تنها تا حد معين
  

زبان مانند هر پديده ديگر فرهنگ و جامعه نياز به توسعه     
نگرش .  از اسباب مهم توسعه استيدارد چرا كه خود يك

 كه زند ي ايدئولوژيك به زبان، همان زيان را به زبان م يا،يسنت
 در بايد يدر اينجا نيز م. به هر پديده ديگر فرهنگ و جامعه
  . رفتن از آن باشيمفرانهايت احترام به ميراث گذشته آماده 

  
 . همايون با تشكر فراوان از شماي آقا:تالش

  
 )١٣٨۴تير و مرداد  ( ٢٣ شماره مجله تالش

  
  
  
  

http://www.talash.de
http://www.d-homayoun.info



