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ــار يادگـ
ماندگــار
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شكر است

ــار از تبـ
مختوم قلى
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كمان آرش
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ايـران من اى ديـار هوشنـگ
 اى مهـد كمال و فـّر و فرهنـگ

آنى تـوكه عّزت تـو داده ست
ما رنگ  بـر  چهــره  روزگـار ـ 

آنى تـو كه برخى از سالطيـن
 تسليم  تو كـرد  تـاج و اورنـگ

نسـوان  تـو مظهـر وقـارنـد
مردان تـو  شيـر آهنيـن چنگ

دشمن ز صالبت تو ديـده ست
 آن ها كه نديـد شيشـه از سنگ

بدخواه تو را هميشه  بوده ست
ميــدان فــراخ آرزو تنـــگ

گامى ز تـو هر كه دور  باشــد
 دورم مـن از او، هــزار فرسنگ

هركس كه  نگشت دوستدارت
 از دوستى اش بـود مـرا  ننـگ

دامان تـو هست تا به چنگـم
بر دامـن كس نمى زنـم چنـگ

باشـد  كه  رخ  تو  سير بينـم
 ز  آيينــه دل  زدوده ام  زنـگ

گر نيك بديـدم  از تو  ور بـد
پيشانـــى   من  نديــد آژنگ

« نظمى» مشتى ز خاك پاكت
 نفروخت به گوهرى گران سنگ

هر  نغمه كه مى زننـد  اغيـار
 در گوش من است خارج آهنگ

ايرانـى ام و فــداى ايـــران
  با مـن سخنـى مگـو  ز اَفَرنگ

نظمی تبريزی



بخش قابل توجهی از افســردگی ها، احســاس پوچی و درون تهی شدن و روزمرگی، نتيجة منطقی 
بی هويتی اســت. هويت تعيين کنندة جايگاه و منزلت و مرتبت انســان اســت و پيوندها و رشته ها و 
ارتباطــات او و جهان خــارج را در برمی گيرد. هويت جلوه های متعدد دارد: هويت شــخصی، هويت 
خانوادگــی، هويت ملی، هويت دينی، هويت اجتماعی، هويت فرهنگی و هويت مدنی. هر يک از اين 
مقوالت فصلی از کتاب دکتر شــرفی اســت. محور بحث هويت جوانان هستند و مطالب با تأکيد بر 

ويژگی ها و نيازها و گرايش های نسل جوان تنظيم شده اند.

برنامة درسی به سوی هويت های جديددر اين کتاب برنامة درسی از ديد نظريه های جديد که بيشتر 
از ســال ١٣٥٠ به بعد در برنامة درســی و در غرب پديد آمده اند، بررســی شده است. ابتدا هويت ها 
تعريف شــده اند و سپس بر اساس نظرات انديشمندان برجسته، آن نظريه در برنامة درسی بازشناسی 
می شود. اين کتاب برنامة درسی را از ديدگاه های نوين بررسی کرده و چشم انداز نويی ايجاد می کند. 
طبيعی است نمی توان محتوای نظريه ها را کامًال درست دانست. نويسنده تنها به معرفی اين هويت ها 

پرداخته است، ولي هر هويت  در جای خود بايد نقد شود.

تنوع فارســی آموزان، در کنار تفاوت های فردی آن ها و ساير عوامل تأثيرگذار در يادگيری زبان دوم، 
تربيت معلمان و مدرســان حرفه ای برای آموزش ساده، سريع، انگيزه بخش و مؤثر زبان فارسی را به 
ضرورتي قطعی تبديل کرده اســت. کتاب حاضر با همين هدف تأليف شــده است. اين کتاب ۹ فصل 
دارد و پس از مقدمه، فصل ها به ترتيب به آموزش اين موارد اختصاص يافته اند: مهارت های شنيدن، 
صحبت کردن، خواندن، نوشــتن، تلفظ، واژه و دســتور زبان فارسی. فصل پايانی نيز دربارة سبک ها و 
راهبردهای يادگيری اســت. در انتهای هر فصل  يک آزمونک طراحی شده  و مهم ترين منابع معرفی 

شده اند.

 جوان و بحران هويت
 نويسنده: دکتر محمدرضا شرفی

 سال نشر: چاپ هشتم ۱۳۹۴
 ناشر: سروش 

 تعداد صفحات: ۲۰۵ صفحه

هويت های برنامة درسی
 نويسنده: دکتر کورش فتحی واجارگاه

 سال نشر: ۱۳۹۹
 ناشر: آييژ 

 تعداد صفحات: ۵۳۶ صفحه

 زبان فارسی را چگونه آموزش دهيم؟
 نويسنده: رضامراد صحرايی
 سال نشر:  چاپ دوم، ۱۳۹۹

 ناشر: نويسه پارسی 
 تعداد صفحات: ۲۹۷

و من آياته خلق السماوات و األَْرض و اختالف ألسنتكم و ألوانكم
إن فى  ذلك آليات لِلعالِمين

و از نشانه هاى او ، آفرينش آسمان ها و زمين و اختالف زبان هاى شما و رنگ هاى شماست.
قطعاً در اين براى دانشوران نشانه هايى است.

سوره روم، آيه 22

برنامة درسی به سوی هويت های جديددر اين کتاب برنامة درسی از ديد نظريه های جديد که بيشتر برنامة درسی به سوی هويت های جديددر اين کتاب برنامة درسی از ديد نظريه های جديد که بيشتر برنامة درسی به سوی هويت های جديددر اين کتاب برنامة درسی از ديد نظريه های جديد که بيشتر 
 به بعد در برنامة درســی و در غرب پديد آمده اند، بررســی شده است. ابتدا هويت ها  به بعد در برنامة درســی و در غرب پديد آمده اند، بررســی شده است. ابتدا هويت ها  به بعد در برنامة درســی و در غرب پديد آمده اند، بررســی شده است. ابتدا هويت ها  به بعد در برنامة درســی و در غرب پديد آمده اند، بررســی شده است. ابتدا هويت ها 
تعريف شــده اند و سپس بر اساس نظرات انديشمندان برجسته، آن نظريه در برنامة درسی بازشناسی تعريف شــده اند و سپس بر اساس نظرات انديشمندان برجسته، آن نظريه در برنامة درسی بازشناسی تعريف شــده اند و سپس بر اساس نظرات انديشمندان برجسته، آن نظريه در برنامة درسی بازشناسی تعريف شــده اند و سپس بر اساس نظرات انديشمندان برجسته، آن نظريه در برنامة درسی بازشناسی 
می شود. اين کتاب برنامة درسی را از ديدگاه های نوين بررسی کرده و چشم انداز نويی ايجاد می کند. می شود. اين کتاب برنامة درسی را از ديدگاه های نوين بررسی کرده و چشم انداز نويی ايجاد می کند. می شود. اين کتاب برنامة درسی را از ديدگاه های نوين بررسی کرده و چشم انداز نويی ايجاد می کند. 
طبيعی است نمی توان محتوای نظريه ها را کامًال درست دانست. نويسنده تنها به معرفی اين هويت ها طبيعی است نمی توان محتوای نظريه ها را کامًال درست دانست. نويسنده تنها به معرفی اين هويت ها طبيعی است نمی توان محتوای نظريه ها را کامًال درست دانست. نويسنده تنها به معرفی اين هويت ها طبيعی است نمی توان محتوای نظريه ها را کامًال درست دانست. نويسنده تنها به معرفی اين هويت ها 

تنوع فارســی آموزان، در کنار تفاوت های فردی آن ها و ساير عوامل تأثيرگذار در يادگيری زبان دوم، 
تربيت معلمان و مدرســان حرفه ای برای آموزش ساده، سريع، انگيزه بخش و مؤثر زبان فارسی را به 

ضرورتي قطعی تبديل کرده اســت. کتاب حاضر با همين هدف تأليف شــده است. اين کتاب 
دارد و پس از مقدمه، فصل ها به ترتيب به آموزش اين موارد اختصاص يافته اند: مهارت های شنيدن، 
صحبت کردن، خواندن، نوشــتن، تلفظ، واژه و دســتور زبان فارسی. فصل پايانی نيز دربارة سبک ها و 
راهبردهای يادگيری اســت. در انتهای هر فصل  يک آزمونک طراحی شده  و مهم ترين منابع معرفی 

شده اند.

 زبان فارسی را چگونه آموزش دهيم؟ زبان فارسی را چگونه آموزش دهيم؟ زبان فارسی را چگونه آموزش دهيم؟
 نويسنده: رضامراد صحرايی

 سال نشر:  چاپ دوم، 
 ناشر: نويسه پارسی 
۲۹۷ تعداد صفحات: ۲۹۷ تعداد صفحات: ۲۹۷

بخش قابل توجهی از افســردگی ها، احســاس پوچی و درون تهی شدن و روزمرگی، نتيجة منطقی 
بی هويتی اســت. هويت تعيين کنندة جايگاه و منزلت و مرتبت انســان اســت و پيوندها و رشته ها و 
ارتباطــات او و جهان خــارج را در برمی گيرد. هويت جلوه های متعدد دارد: هويت شــخصی، هويت 
خانوادگــی، هويت ملی، هويت دينی، هويت اجتماعی، هويت فرهنگی و هويت مدنی. هر يک از اين 
مقوالت فصلی از کتاب دکتر شــرفی اســت. محور بحث هويت جوانان هستند و مطالب با تأکيد بر مقوالت فصلی از کتاب دکتر شــرفی اســت. محور بحث هويت جوانان هستند و مطالب با تأکيد بر مقوالت فصلی از کتاب دکتر شــرفی اســت. محور بحث هويت جوانان هستند و مطالب با تأکيد بر 

ويژگی ها و نيازها و گرايش های نسل جوان تنظيم شده اند.

 جوان و بحران هويت
 نويسنده: دکتر محمدرضا شرفی

 سال نشر: چاپ هشتم 
 ناشر: سروش 

۲۰۵ تعداد صفحات: ۲۰۵ تعداد صفحات: ۲۰۵



نويسندگان و مترجمان محترم!
این مجله متعلق به شماست. تجربه های ناب، ایده ها و حاصل پژوهش های خویش را در اختیار دفتر مجله قرار دهید تا با انعکاس آن ها در مجله، عالقه مندان به این حوزه در تجارب شما 

شریک شوند. از شما عزیزان تقاضا داریم:
 مقاله هایی را که می فرستید، با موضوع مجله مرتبط باشد و در جای دیگری چاپ نشده باشد.

 مقاالت، حاوی مطالب کلی و گردآوری شده نباشد.
 مقالة ترجمه شده با متن اصلی همخوانی داشته باشد و متن اصلی نیز همراه آن باشد. چنانچه مقاله را خالصه می کنید، این موضوع را قید فرمایید.

 نثر مقاله، روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی، دقت الزم را مبذول فرمایید.
 در نگارش مقاله از منابع و مآخذ معتبر استفاده کنید و در پایان آن، فهرست منابع را بیاورید.

هويت و زبان فارسي / فرید الدین حداد عادل 2

۷ تيِر کمان آرش / نقش زبان فارسی در ترسیم مرزهای هویتی ایرانیان از نگاه دکتر غالمعلی حداد عادل 
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فاطمه سبقتی۳۰

فریبا نامداری، چیمن خوشنمای بهرامی1۶

عبدالحمید هاشم زهی2۹
تحريريه تخصصی اين 

شماره با موضوع
«زبان فارسي و هويت ملي» :

فاطمه سبقتی
)دبیر(



فريد الدين حداد عادل

وقتي دربارة هویت حرف مي زنیم، دربارة »كیستي« یك شخص 
یا اجتماع صحبت مي كنیم. گفت وگو دربارة »هویت«، سخن از 
شاكله و خصوصیات مهم یك فرد یا اجتماعي بزرگ یا كوچك 

است.
مراحل اصلي شكل گیري هویت شــامل سطح آموزش و سطح 
آموختن است. در دورة اول، خود فرد یا جمع فعال نیست و بیشتر 
پذیرندة عناصر تشــكیل دهندة هویت است و در مرحله و سطح 
آموختن، فرد یا اجتماع با هوشیاري به انتخاب دست مي زند و به 

همین دلیل مرحلة تثبیت و ترمیم هویت طي مي شود.
نوجواني یعني دورة توانمندي در تفكر انتزاعي، زمان آغاز طرح 
مسئلة »آموختن« هویت است. اگر چه آموزش مباحث هویتي 
از بدو مرحلة تكوین انســان ها شــروع مي شود، ولي با آموزش 
زبان گفتاري و دســتیابي به توانمندي نوشــتن ارتقا مي یابد و 
وارد مرحلة آموختن، یعني دورة فعال فراگیري و پرورش ابعاد 
هویتي مي شود. كودكان به مجرد آموزش زبان و آموختن تواِن 
نوشتن در این مسیر قدم مي زنند و در نوجواني بخش مهمي از 

مراحل تكوین هویت شكل مي گیرد.
زبان رسمي و در ایران زبان فارسي در آموزش و آموختن مباحث 
هویتي عنصري مهم است. اگر زبان و زبان آموزي ضعیف باشند، 

ســیر مراحل ارتقاي هویت فردي و جمعــي در افراد تضعیف 
مي شود و به حد مطلوب رشد خود نمي رسد.

در جامعة ایراني زبان فارسي نقطة آغاز آموزش مباحث هویتي 
و محل اوج گیري هویت ایراني ـ اســالمي است. دقت در ابعاد 
آموزش و آموختن زبان فارســي در تســریع و تحكیم فرایند 
هویت بخشــي به افراد ملت بسیار مؤثر است. امروزه ما بیش از 
هر زمان دیگر نیازمنــد ارتقاي توانمندي هاي خود در آموزش 
زبان فارســي براي دســتیابي به هویت ملي مشترك هستیم. 
دورة پیش دبســتاني یكي از مهم ترین ایســتگاه هاي آموزش 
زبان فارســي، به ویژه به اقشــار و گروه هــاي اجتماعي ایراني 
غیرفارســي زبان، و هویت ایراني- اسالمي است. توجه به ابعاد 

مهم هویت ملي در دورة پیش دبستاني بسیار مهم است.
آموزش زبان هاي غیرفارسي نیز كاماًل مشخصه هاي هویتي دارد. 
زمان و روش نابجاي آموزش زباني غیر از زبان رســمي، ممكن 
است هویت ملي افراد را تضعیف كند و روند رشد هویتي دیگر 

را سرعت بخشد.
اگر به آموزش زبان فارســي خوب توجه كنیم، خیلي از عناصر 
هویت ملي ایراني - اســالمي با ســرعت و كیفیت بیشتر رشد 

خواهند كرد.

نخ تسبيح
جایگاه زبان فارسی در هویت ایرانی اسالمی
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جعفر رباني
سيد ميثم موسوی

 تصویرگر 

درنگي بر رابطة زبان فارسي با هویت ملي ایرانیان

 اشاره
از میان عوامل تأثیرگذار و حتي ســازندة هویت ملي ایرانیان، 
زبان فارسي بي شك مقام اول را دارد و قبل از عوامل دیگر، چون 
سرزمین، دین، مذهب، قومیت، دولت و حكومت قرار مي گیرد. 
چرا؟ دلیل آن روشــن است؛ زیرا هیچ یك از عوامل گفته شده 
در باال نمي تواند به اندازة زبان میان آحاد ایرانیان، از همة اقوام 
و مذاهب، در سراســر این سرزمین پیوند و ارتباط برقرار سازد. 
پس ما این مطلب را فــرض مي گیریم و در ادامه به تبیین آن 

مي پردازیم. 
نخست ببینیم منظورمان از »زبان فارسي« چیست و بعد هم 

ببینیم از »هویت ملي« چه منظوري داریم.

 زبان فارسي آموختني است
آموزشــگران زبــان مي گویند: هر آموزندة زبــان باید چهار 
مهارت گفتن، شنیدن، نوشــتن و خواندن را بیاموزد تا بتوان 
گفت در زبان آموزي موفق بوده اســت. این قبول، ولي ممكن 
اســت تصور شود كه دو مهارت اول، یعني گفتن و شنیدن در 
تراز دو مهارت دوم، یعني نوشــتن و خواندن قرار دارد و این 
چهار مهارت به یك انــدازه اهمیت دارند و آموزش آن ها نیز 

از یك ســنخ است. اما چنین نیست و میان آن ها تفاوتي بارز 
دیده مي شود.

گفتن و شــنیدن دو مهارت زیستي و فیزیولوژیك هستند. 
یعني با انسان متولد مي شوند، بدون آنكه به آموزش مستقیم 
نیاز داشته باشــند. هر نوزادي بدون آموزش دیدن در همان 
سال هاي اول كودكي و در دامان مادر و خانواده، توانایي گفتن 
و شنیدن پیدا مي كند، اما خواندن و نوشتن چنین نیست و به 
آموزش مستقیم نیاز دارد. چرا؟ زیرا این دو توانایي یا مهارت 
از ابداعات بشــر و پدیده هایي تمدني هستند، نه پدیده هایي 

طبیعي. 
روزگاري بود كه بشــر نه مي توانست بنویسد و نه مي توانست 
بخواند، زیرا به كلي خط و كتابتي وجود نداشــت. اما با اختراع 
خط، نوشتن و الجرم خواندن هم متولد شد. البته بدیهي است 
كه این دو مهارت بر بســتر همان دو مهارت گفتن و شــنیدن 

آموخته مي شوند.
بنابرایــن، وقتي ما از زبان فارســي به عنوان عامل هویتي 

ایرانیان ســخن مي گوییم، منظورمان بعد »نوشــتن و 
خواندن« این زبان است؛ یعني دو مهارتي كه تمدن 

سازند.

فارسي
شكر استشكر است
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آموزشگران زبان 
مي گويند: هر 
آموزندة زبان 
بايد چهار مهارت 
گفتن، شنيدن، 
نوشتن و خواندن 
را بياموزد تا 
بتوان گفت در 
زبان آموزي موفق 
بوده است

از رهگــذر همین جنبه از زبان فارســي بوده كه طي 
حداقل یك هزار ســال گذشــته، پــاره اي از غني ترین و 

ارجمندترین آثار مكتوب فارســي كه بعضًا شــهرت و اعتباري 
جهانگیر كســب كرده اند، به جهان عرضه شده اند. در واقع اگر 

این آثار نبودند، امروز زبان فارسي تجسم عیني نداشت كه 
بتواند هویتي به سخن گویانش بدهد.

 هويت چيست؟
انساني  پدیده اي  یا كیســتي  هویت 

است، و به جز در انسان در هیچ موجود زندة 
دیگري حادث نمي شــود. هویت هر فرد از 
هنــگام تولد و پس از نام گذاري او شــكل 

مي گیرد )نازل ترین مرتبة هویــت(. از این منظر 
مي توان گفت به تعداد افراد بشر هویت وجود دارد. اما هویت 
مفهومي متغیر و ســیال، و پیوسته در تطور و تكامل است؛ تا 
جایي كه هر انساني مي تواند به كسب هویتي 
یگانه در میان ابناي بشــر نائل شود. مي دانیم 
كه هویت مي تواند ناشــي از ســرزمین، دین، 
قومیت، ملیت، زبــان، خلق وخو و ده ها عامل 
دیگر باشــد. هنگامي كــه مجموعه اي از این 
عوامل در شــكل گیري هویت جمعیتي بزرگ 
نقش داشــته باشــند، به طوري كه بتوان آن 
را بر مردم یك ســرزمین كه داراي حكومتي 
واحد است، اطالق كرد، »هویت ملي« نامیده 

مي شود.
هویــت ملي مفهــوم یا اصطالحــي متأخر 
اســت. به این معنا كه تا قبل از قرون جدید1 
و پیدایــش مفهوم دولت ـ ملت، این مفهوم در 
جهان وجود نداشت. تا اینكه در اروپا كشورهاي مستقل و در 
نتیجه دولت هاي ملي تشــكیل شدند و سپس الگو و ساختار 
خود را به دیگر ســرزمین ها و كشــورها نیز صادر كردند. در 
ایران هم از دورة قاجار، به ویژه از دورة مشروطه به بعد، هویت 
ملــي به تدریج مفهوم پیدا كرد. در شــكل دهي به هویت ملي 
ایرانیــان زبان فارســي نقش بي بدیلي ایفا كــرد و این دو در 

تعامل با هم پیوسته یكدیگر را تا امروز تقویت كرده اند.
این نكته بسیار شــایان ذكر است كه تا قبل از ورود ایران به 
عصر دولت ملت، زبان فارسي زبان ملي نبود، بلكه زباني فرهنگي 
بود و گسترة وسیعي از سرزمین هاي خارج از محدودة كنوني 
ایران را، از هند و ماوراءالنهر تا امپراتوري عثماني و حتي 
شــبه جزیرة بالكان در بر مي گرفت؛ نقشي كه هنوز 
هم، در محدوده اي كمتر، به ویژه در افغانســتان 
و تاجیكستان بر عهده دارد. اكنون ببینیم 

چگونــه زبان فارســي و هویت ایراني به گونــه اي درهم تنیده 
شده اند كه امروز یكي بدون دیگري قابل تصور نیست.

 ويژگي زبان فارسي
آنچه زبان فارســي را به عنوان عامــل اصلي در هویت ملي از 
دیگر عوامل ممتاز مي ســازد، دو وجه این زبان است: یكي وجه 
عمومــي آن كه همان زبان گفت وگو و وســیلة ارتباط روزمرة 
مردم اســت، و دیگر وجه خاص یــا ادبیات مكتوب آن كه طي 
تاریخ بیش از هزار ســالة خود، پاره اي از غني ترین آثار علمي، 

ادبي، فلسفي و عرفاني تاریخ بشر را پدید آورده است.
 باید دانســت كه اعتبار و غناي یــك زبان به: اواًل توانایي آن 
در بیان هر چه بیشــتر مفاهیم و معاني گوناگون علمي، ادبي، 
دیني و ... و ثانیًا آثار گران سنگ و ماندگار آن است كه مي تواند 
نسل اندر نسل مورد استفادة اهالي آن زبان و حتي دیگر ملت ها 

از رهگــذر همین جنبه از زبان فارســي بوده كه طي 
حداقل یك هزار ســال گذشــته، پــاره اي از غني ترین و 

ارجمندترین آثار مكتوب فارســي كه بعضًا شــهرت و اعتباري ارجمندترین آثار مكتوب فارســي كه بعضًا شــهرت و اعتباري 
جهانگیر كســب كرده اند، به جهان عرضه شده اند. در واقع اگر جهانگیر كســب كرده اند، به جهان عرضه شده اند. در واقع اگر 

این آثار نبودند، امروز زبان فارسي تجسم عیني نداشت كه 
بتواند هویتي به سخن گویانش بدهد.

انساني  پدیده اي  یا كیســتي  هویت 
است، و به جز در انسان در هیچ موجود زندة 

دیگري حادث نمي شــود. هویت هر فرد از 
هنــگام تولد و پس از نام گذاري او شــكل 

مي گیرد )نازل ترین مرتبة هویــت(. از این منظر 
مي توان گفت به تعداد افراد بشر هویت وجود دارد. اما هویت مي توان گفت به تعداد افراد بشر هویت وجود دارد. اما هویت 
مفهومي متغیر و ســیال، و پیوسته در تطور و تكامل است؛ تا مفهومي متغیر و ســیال، و پیوسته در تطور و تكامل است؛ تا 
جایي كه هر انساني مي تواند به كسب هویتي جایي كه هر انساني مي تواند به كسب هویتي 
یگانه در میان ابناي بشــر نائل شود. مي دانیم یگانه در میان ابناي بشــر نائل شود. مي دانیم 
كه هویت مي تواند ناشــي از ســرزمین، دین، كه هویت مي تواند ناشــي از ســرزمین، دین، 
قومیت، ملیت، زبــان، خلق وخو و ده ها عامل قومیت، ملیت، زبــان، خلق وخو و ده ها عامل 
دیگر باشــد. هنگامي كــه مجموعه اي از این دیگر باشــد. هنگامي كــه مجموعه اي از این 
عوامل در شــكل گیري هویت جمعیتي بزرگ عوامل در شــكل گیري هویت جمعیتي بزرگ 
نقش داشــته باشــند، به طوري كه بتوان آن نقش داشــته باشــند، به طوري كه بتوان آن 
را بر مردم یك ســرزمین كه داراي حكومتي را بر مردم یك ســرزمین كه داراي حكومتي 
واحد است، اطالق كرد، »هویت ملي« نامیده واحد است، اطالق كرد، »هویت ملي« نامیده 

هویــت ملي مفهــوم یا اصطالحــي متأخر هویــت ملي مفهــوم یا اصطالحــي متأخر 
اســت. به این معنا كه تا قبل از قرون جدید1

و پیدایــش مفهوم دولت ـ ملت، این مفهوم در و پیدایــش مفهوم دولت ـ ملت، این مفهوم در 
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فارسي،  زبان  گیرد.  قرار 
همان طور كه قباًل اشــاره 
كردیــم، در مقاطعي از تاریخ 
خود از چنین اقبال بلندي برخوردار 
بوده كه توانســته  است آثاري چون »شــاهنامة فردوسي« و 
»مثنوي مولوي« و »گلستان سعدي« و ده ها و صدها عنوان 
دیگر در رشــته هاي گوناگون را به جهان عرضه كند. چنان كه 
بــراي مثال، زبان یوناني هم در عصر باســتان از چنان توانایي 
برخوردار بود كه آثاري چون نوشــته هاي افالطون و ارسطو و 
اســاطیري چون »ایلیادو اودیسه« را از خود به جا گذاشت كه 

تا امروز جزو میراث فرهنگي بشري همچنان خوانده مي شوند.
در واقــع، در زبان فارســي، همان آثار مكتــوب بوده اند كه 
توانســته اند همچون نخ تســبیحي، ارتباط نســل هاي پیاپي 
مردم ایران را با یكدیگر حفظ كنند و با وجود همة تشــتت ها 
و پراكندگي هاي سیاسي كه این سرزمین طي قر ن ها شاهد آن 

بوده است، از شكاف فرهنگي در میان ایرانیان مانع شود.
شــنیده  »گاهي  مي گوید:  فروغي  محمدعلي  شــادروان 

مي شود كه اهل ذوق اعجاب مي كنند كه 
ســعدي هفتصد ســال پیش به زبان امروزي 

ما ســخن گفته اســت. ولي حق 
این است كه ســعدي هفتصد سال 

پیــش به زبــان امــروزي ما 
ســخن نگفته است، بلكه ما پس 
از هفتصد سال به زباني كه 
از سعدي آموخته ایم، سخن 
مي گوییــم. یعني ســعدي 
شــیوة نثر فارســي را چنان دلنشین 
ســاخته كه زبان او زبان رایج فارسي شده 

است...
نگاهي به تاریخ زبان فارسي نشان مي دهد 
كه طي حدود یك هزار و دویست سال گذشته 
تا امروز، در سه عصر متفاوت این زبان مراحلي 

از رشد و اعتالي خود را تجربه كرده است:
دورة اول كــه آن را »عصر طالیي تمدن ایران و 
اسالم« نامیده اند، از قرن دوم تا پنجم )قبل از حملة 

مغول( را در بر مي گیرد، ولي شــعاع آن بعد از 
حملة مغول و پدید آمدن ســعدي و حافظ را 

نیز روشن مي كند.
دورة دوم عصر صفویه اســت. زبان فارســي 
در عصــر صفوي آن قوت و قدرت را نداشــت 
كه آثار ادبي و علمي ماندگاري چون شاهنامه 
یا مثنوي و غیــره از دل خود بیرون دهد. نثر 
فارســي فاخر نیز در ایــن دوره افول كرد. اما 
از جهتي دیگر، مكتوبات فارســي رو به ازدیاد 
نهادند و فارسي به زبان مردم عادي نزدیك تر 
شد. به اشاره مي گوییم و مي گذریم كه به دلیل 
وحدت ســرزمیني ایران و اســتقرار حكومت 
مركزي فراگیــر، كه از رهگــذر اقتدار دولت 

صفوي حاصل شد، و نیز رسمیت یافتن مذهب شیعه، به تدریج 
علماي شــیعه نوشتن كتاب هاي فارسي براي استفادة عموم را 

آغاز كردند.
شاهرخ مسكوب در این باره مي نویسد: »رسم نوشتن مسائل 
فقهي به زبان ساده و عوام فهم براي استفادة مؤمنین، به دستور 
شاه عباس و به وســیلة شيخ بهايي شــروع شد. مي توان 
حدس زد كه اثر این امر در حیات معنوي و مادي، در فرهنگ، 
روحیات و در زندگي روزمرة مقلدین، یعني اكثریت مردم ایران 
كه به این رساالت عمل مي كردند، تا چه حد عظیم بوده است« 

)مكسوب، 1379(.
ناگفته نماند كه فارسي نویســي در عصر صفوي به كتاب هاي 

در شكل دهي 
به هويت ملي 
ايرانيان زبان 
فارسي نقش 
بي بديلي ايفا 
كرد و اين دو 

در تعامل با هم 
پيوسته يكديگر 

را تا امروز تقويت 
كرده اند

فارسي،  زبان  گیرد.  فارسي، قرار  زبان  گیرد.  قرار 
همان طور كه قباًل اشــاره همان طور كه قباًل اشــاره 
كردیــم، در مقاطعي از تاریخ كردیــم، در مقاطعي از تاریخ 

مي شود كه اهل ذوق اعجاب مي كنند كه 
ســعدي هفتصد ســال پیش به زبان امروزي 

ما ســخن گفته اســت. ولي حق 
این است كه ســعدي هفتصد سال 

پیــش به زبــان امــروزي ما 
ســخن نگفته است، بلكه ما پس 
از هفتصد سال به زباني كه 
از سعدي آموخته ایم، سخن 
مي گوییــم. یعني ســعدي 
شــیوة نثر فارســي را چنان دلنشین 
ســاخته كه زبان او زبان رایج فارسي شده 

است...
نگاهي به تاریخ زبان فارسي نشان مي دهد 
كه طي حدود یك هزار و دویست سال گذشته 
تا امروز، در سه عصر متفاوت این زبان مراحلي 

از رشد و اعتالي خود را تجربه كرده است:
دورة اول كــه آن را »عصر طالیي تمدن ایران و 
اسالم« نامیده اند، از قرن دوم تا پنجم )قبل از حملة 

مغول( را در بر مي گیرد، ولي شــعاع آن بعد از 
حافظحملة مغول و پدید آمدن ســعدي و حافظحملة مغول و پدید آمدن ســعدي و حافظ

نیز روشن مي كند.
دورة دوم عصر صفویه اســت. زبان فارســي 
در عصــر صفوي آن قوت و قدرت را نداشــت 
كه آثار ادبي و علمي ماندگاري چون شاهنامه 
یا مثنوي و غیــره از دل خود بیرون دهد. نثر 
فارســي فاخر نیز در ایــن دوره افول كرد. اما 
از جهتي دیگر، مكتوبات فارســي رو به ازدیاد 
نهادند و فارسي به زبان مردم عادي نزدیك تر 
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امروز زبان فارسي 
ديگر چون 
گذشته تنها زبان 
گفتار و نوشتار 
ادبي و شعر، و 
نقل وقايع تاريخي 
و غيره نيست، 
بلكه زبان علم نيز 
هست

دیني منحصر نماند و به قصه ها، افســانه ها 
و فرهنگ عامه نیز كشــیده شد. به طوري كه 
تقریبًا همة قصه و داســتان هاي عامیانه اي 
كه هنــوز در دســت مردم اســت، 
مثــل جامع التمثیل، چهل طوطي، 
خاورمیانه، كلثوم ننــه، و ... رهاورد 

همان دوران است.
و اما دورة ســوم عصر حاضر اســت كه به كلي بــا دو دورة 
قبل تفاوت دارد. این دوره از اواســط عصر قاجار شروع شد، با 
مشــروطه گســترش یافت و با ترجمة آثار فرنگي درآمیخت و 
دنیاي تــازه اي را پدید آورد كه چندان قابل قیاس با دوره هاي 
پیشین نیست. استاد احمد سميعي، نویسنده، مترجم و عضو 
فرهنگستان زبان فارســي مي گوید: »زبان و ادبیات فارسي در 
عصر ما مرحله اي درخشان را طي مي كند. در تاریخ ادبیات، این 
عصر از جهات متعدد ممتاز اســت. زبان آثار منثور و منظوم در 

این دورة ادبي، هم پرمایه تر  شده است، هم پاكیزه تر. 
قرن حاضر شــاهد تحول نظرگیري در ادب فارسي، از جهت 
قالب هاي شــعري و انواع ادبي نیز بوده است«.

)سمیعي، 1374(.
تردید نیست كه ظهور این مرحلة درخشان، 
به تعبیر اســتاد سمیعي، ناشــي از مواجهه و 
رویارویي زبان فارســي با اقتضائات و تحوالت 
جهان معاصر در همة زمینه هاست كه از اواسط 
دورة قاجار شروع شــد. مي توان تصور كرد كه 
اگــر قرار بود زبان فارســِي مثــاًل عصر زندیه، 
همچنان بر همان سیاق پیشــین ادامه یابد و 
از مواجهه با مسائل جهان جدید بگریزد، امروز 
مــا نیز همچنان در همان عصر و با همان افكار 
و روحیات زندگي مي كردیم. توانایي نداشــتیم 
حتي یكي از كتاب هاي علمي ســادة كنوني، مثاًل در فیزیك یا 
شیمي و ... را به فارسي ترجمه كنیم، و طبعًا هویت ملي كنوني 

را نیز فاقد بودیم.
پیدایش ادبیات داســتاني جدید، از جمله رمان و داســتان 
كوتاه، ظهور نيما يوشيج و پیدایش شعر نو، انفجار ترجمة آثار 
خارجي، پیدایش نثر سادة فارسي، تأسیس »فرهنگستان زبان 
فارسي«، مقاله نویسي نوین، روزنامه، مجله و .. هم از آثار تحول 
زبان فارسي در دورة معاصر به شمار مي آیند. همة  این ها سبب 
شدند كه زبان فارسي از ِصرف زبان گفتاري میان مردم، آن هم 
عمدتًا در مناطق فارسي زبان فراتر برود و به زباني فراگیر و ملي، 

چه در گفتار و چه در نوشتار، ارتقا یابد.
و البته تأســیس مدارس و سپس دانشگاه نیز در این 
امر تأثیر بسزا داشت. امروز زبان فارسي دیگر چون 
گذشــته تنها زبان گفتار و نوشتار ادبي و شعر، 
و نقل وقایع تاریخي و غیره نیســت، بلكه 

زبان علم نیز هســت؛ و از جمله زبان فلسفه و علوم اجتماعي، 
زبان هنر، زبان سیاســت، زبان حكومت داري و در مجموع زبان 

ملي است.
لذا توانسته است پیوند اســتواري میان اجزا و عناصر جامعة 

نوین ایران ایجاد كند؛ امري كه به خوبي مشهود است.
مجموع این تغییرات رو به پیشــرفت در زبان فارســي سبب 
شــده است كه هویت ملي ایران ســیماي تازه اي فراتر از فقط 
سیماي فرهنگي داشــته باشد كه در سده هاي گذشته داشت. 
از این روســت كه اگر خواهان تقویت هویت ملي خود هستیم، 
باید به زبان فارســي كه »خانة هویت ملي« و به تعبیر دیگري، 
»رمز هویت ملي« اســت، به اندازة كافي بها بدهیم؛  و این بها 
دادن تنها از طریق آموزش صحیح و كافي تحقق خواهد یافت.

این نوشــتار را با روایتي از شادروان محمدابراهيم باستاني 
پاريزي - تاریخ نــگار مردم- به پایان مي بریــم. وي در كتاب 
»حماســة كویر« نقل كرده است كه: »در سفري به پاكستان به 
مغازه اي رفتم. نوجواني پشــت مغازه بود. من اردو نمي دانستم و 
او هم فارســي نمي دانست. پدرش را صدا كرد. او آمد و با من به 
فارسي صحبت كرد )فارســي را از قدیم مي دانست(. در سفري 
دیگر به اردبیل، باز به مغازه اي رفتم. مرد نســبتًا مســّني پشت 
دخل مغازه بود. ترك بود و فارسي را نمي توانست درست صحبت 
كند. پســرش را كه محصل بود صدا زد. آمد و با من به فارســي 

صحبت كرد.«

 پي نوشت
1. تاریخ جهان را به یك اعتبار به سه دوره تقسیم مي كنند: دورة قدیم كه 
تا ابتداي قرون وسطا را شامل مي شود، قرون وسطا كه از قرن پنجم تا قرن 
پانزدهم را شامل مي شود و با رنسانس خاتمه مي یابد، و باالخره دورة جدید 

كه پس از رنسانس تا امروز را در برمي گیرد.

 منابع
1. باستاني پاریزي، محمدابراهیم )1393(. حماسة كوير. نشر علم. 

2. زیدآبادي، احمد )1398(. دولت - ملت. نشر ني.
3. سمیعي )گیالني(، احمد )1374(. »زبان فارسي هم آموختني است«. 

مجلة رشد راهنمایي تحصیلي. بهار.
4. مصلح الدین سعدي شیرازي )1385(. كليات سعدي. تصحیح محمدعلي 

فروغي. انتشارات برج ادب، 1385.
5. مسكوب، شاهرخ )1379(. هويت ايراني و زبان فارسي. انتشارات فروزان 

روز.
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 اشاره
هویت را شــاید نتوان در زمینه ای جــدا از فرهنگ و زبان در 
نظر گرفت. برای تعریف هویت ایرانی باید فرهنگ اقوام ایرانی، 
دین اسالم و زبان فارسی را به خوبی بازشناسیم. دکتر غالمعلی 
حدادعادل آموزگار فلسفه و ادبیات و رئیس فرهنگستان زبان و 
ادب فارســی سال های فعالیت خود را در راستای اهدافی پیش 
برده اســت کــه از آن جمله می توان به این موارد اشــاره کرد: 
تحکیم فرهنگ ایرانی، ترویج و تقویت زبان فارســی، گسترش 

ِ ایران فرهنگی.
از جانب رشد مدرسه فردا با او مالقات کردیم تا از تجربه ها و 
دغدغه هایش بشنویم و ارتباط میان هویت ایرانی و زبان فارسی 

را جست جو کنیم.

 هويت چيست و کدام رفتارها را می توانيم به عنوان 
رفتارهای هويت بخش بشناسيم؟

 نخســتین نکته ای که در این باره باید بدان توجه شود، این 
اســت که همان طور که افراد هویت دارند، جوامع و ملت ها هم 
هویت دارند. یعنی همان گونه که افراد با هویت هایشــان از هم 
متمایز می شوند، جوامع هم با هویتشان متمایز می شوند. هویت 
افراد در دو سطح قابل تعریف است: یکی سطح شناسنامه ای و 
یکی سطح شخصیتی. هویت مهم تر افراد، شخصیت آن هاست؛ 
طرز فکر، اخالق، دانش، گرایش ها، ارزش ها و هنجارهای افراد. 
ملت ها همین طورند. ملت ها یک هویــت جغرافیایی دارند که 
شبیه هویت شناســنامه ای افراد است، ولی یک هویت عمیق، 

واقعی و باطنی هم دارند که همان فرهنگ اســت. من همیشه 
فرهنــگ را در جامعه، نظیر شــخصیت در فرد می دانم؛ یعنی 
فرهنگ شــخصیت جامعه اســت. به این معنا هرکاری که به 
فرهنگ مربوط شــود، به هویت هم مربوط می شــود. فرهنگ 
خود ُبعد تاریخی، اعتقادی و جهان بینــی دارد، زبان و ادبیات 
و هنر دارد و بســیاری نظایر این ها در فرهنگ هســت. یعنی 

فرهنگ سازی همان هویت سازی است.

 عناصر هويت ايرانی کدام اند ؟
 در هویــت ایرانی، دو عنصر را مهم و رکن می دانیم: دین و 
زبان. این دو عنصر قوام بخش هویت ایرانی اند. ایرانیان در طول 
تاریخ هرگز بدون دین نبوده اند؛ حتی بت پرســت هم نبوده اند. 
زبان هم همیشه مثل یک رشتة پیوند از آغاز تاریخ این ملت تا 
امروز اتصال و استمرار داشته است: فارسی باستان، فارسی میانه 
و از بعد از اســالم تا امروز هم فارسی جدید که ما امروز به این 
زبان صحبت می کنیم. هویتی که ما امروز از آن به عنوان هویت 
ایرانی صحبت می کنیم،  در 1400 سال اخیر، ترکیبی است از 

اسالم و زبان فارسی.

 با در نظرگرفتن اين عناصر و تاريخ فرهنگی ايران، 
امروزه کدام ابعاد هويت ايرانی در معرض تهديدند؟

 در مورد دین باید بگویم، با انقالب اسالمی، به واقع تجدید 
حیاتی از دین در ایران صورت گرفته است. دین که قبل از انقالب 
در حاشــیه بوده، به متن آمده  اســت. من ُبعد دینی و اسالمی 

تيرِ كمان آرش
نقش زبان فارسی در ترسیم مرزهای ایراِن فرهنگی

از نگاه دکتر غالمعلی حداد عادل
فاطمه سبقتی

 مصاحبه 
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هویت ایرانــی را درمجموع رو به تکامــل می بینم؛ خرافات و 
سطحی نگری و حواشی و سنت های ضددینی روزبه روز زدوده تر 
می شوند و دین در جامعه بهتر فهمیده می شود. البته منظورم 
این نیست که امروز هیچ مشکل و مسئله ای وجود ندارد، من در 
مقام مقایسه هستم و می گویم اگر تصور دینی تودة مردِم امروز 
را با آنچه در دوره های قاجار و پهلوی بوده  است مقایسه کنیم، 

می بینیم که از حیث فهم دینی خیلی رشد ایجاد شده  است. 

 چه آسيب هايی زبان فارسی را تهديد می کند؟
 زبان فارســی با این پشتوانة تاریخی و فراز و فرودهایی که 
داشته، در صد ســال اخیر تحول مثبتی پیدا کرده  است. ولی 
امــروز، از راه های گوناگون، نگرانی هایی وجود دارد. این نگرانی 
به خصوص در مورد نسل جوان بیشتر است. به 
راســتی، این بخش از هویت ایرانی تا چه اندازه 
سالم مانده و در گذر زمان به خوبی به نسل نو 
منتقل شده  اســت؟ من به مناسبت روز حافظ 
در صداوسیما برنامه ای داشتم. بعد از برنامة من، 
سه جوان دوست داشتنی و محترم برای برنامة 
دیگری به اســتودیو آمدنــد. آن ها هم صحبت 
خود را با اشــاره به حافظ شروع کرده بودند و 
هیچ کدام از آن ها نتوانســت یک بیت از حافظ 
بخوانند؛ یعنی ســه جوان که احتمااًل هر ســه 
کارشناسی ارشــد داشتند، شاید حتی یک بیت 
از حافظ در حافظه شان نبود! این را با صد  سال 
پیش مقایسه کنید که حتی محصالِن مدرسه 
با شــعر انس دائم داشــتند؛ این گســیختگی 

نگران کننده است.

 می توانيد در مورد اين نقيصه بيشتر صحبت کنيد؛ 
بفرماييد اين نقص از كجا شروع مي شود؟

 یک دیدگاه در آموزش وپرورش و تألیف کتاب های درسی 
مطرح شده و آن مذّمت کردن محفوظات است. همه می گویند 
که محفوظات علم نمی شود و نباید ذهن افراد را از محفوظات 
انباشت. این دیدگاه به یک معنا درست است و به یك معنا غلط. 
دانش آموزان باید فکر کردن یاد بگیرند. ولی نفی حافظه و حفظ 
کردن، نباید تا به آنجا برســد که ما غافل شویم از حفظ کردن 
آنچه، بــرای ارتباط با آن ها، راهی جــز حفظ کردن نداریم. ما 
نمی توانیم ارتباط با شعر فارسی را حفظ کنیم، بدون اینکه شعر 
فارسی را در حافظه داشته باشیم. بله، فیزیک و شیمی را نباید 
حفظ کرد، باید فهمید. درس های فنی وحرفه ای را نباید حفظ 
کرد، باید عمل کرد و ورزیدگــی در عمل پیدا کرد. اما 
شعر فارسی را باید حفظ کرد؛ در این سرکوب کردن 

حافظه افراط شده است.
دیدگاه غلط دیگر این اســت که ما تصور 

می کنیم هرکسی ایرانی است و فارسی بلد است، می تواند معلم 
فارسی و ادبیات شود. در بسیاری از مدرسه ها، کار تدریس زبان 
و ادبیات فارســی، انشا و امال را کاری تخصصی نمی دانند. ما در 

تربیت معلم هم ضعِف کمی و کیفی داریم.
اشــکال دیگر در کار زبان و ادبیات این اســت که تخصص در 
کار زبان و ادبیات بازار ندارد. بسیاری از افراد بااستعداد، ترجیح 
می دهند به رشــته های پزشــکی و مهندســی بروند که رونق 
اقتصادی به دســت آن رشته هاســت و فکر می کنند اگر سراغ 
رشــته های ادبیات بروند، آیندة شــغلی آن ها مبهم می شــود، 
واقعیت هم همین است. ما برای زبان فارسی به اندازة کافی بازار 
کار ایجاد نکرده ایم. دوستی می گفت در هر کارخانة صنعتی مهم 
در آلمان، یک متخصص زبان آلمانی وجود دارد، زیرا این کارخانه 
هر آنچه تولید می کند، باید دفترچة راهنمایی هم داشته باشد 
که تدوین آن کار مهندس نیست. اینجا باید یک متخصص زبان 

بنشیند و در دقیق ترین کلمات، اطالع رسانی کند.

 چگونه زبان می تواند هويت بخش باشد؟
 در مورد جنبة هویت بخــش زبان باید عرض کنم، ما باید 
تأمل کنیم که زبان چیســت و چه می کند؟ وقتی ما از اشــیا 
و مفاهیــم دركی ذهنی داریم، دنیــای پیرامون خود را درک 
می کنیــم. آیا تا وقتی این مفاهیم بیان نشــوند وجودشــان 
معنایــی پیدا می کند؟ به قول معروف: »من گنگ خواب دیده 
و عالــم تمام کر / من عاجزم ز گفتن و خلق از شــنیدنش«. 
این شعر معنای عرفانی دارد، ولی من به آن جنبه نظر ندارم. 
من این شــعر را به بحث زبان پیوند می دهم. این شــعر دارد 

حالــت »بی زبانــی« را 
کســی  می کند.  تصویر 
یعنی  دیــده،  خوابــی 
اما  داشــته،  ادراکاتــی 
و  کند  بیــان  نمی تواند 
کســی دیگر هم نیست 
که ایــن زبان را بفهمد! 
وسیع تر،  مقیاســی  در 
چنین جامعه ای چه جور 
جامعه ای خواهد شد؟! 

بهره های  مــا  واقع  در 
هستی  و  وجود  مختلف 
قالب هــا، ظرف ها  در  را 
و بســته بندی های زبانی 
آشکار  تا  می دهیم  جای 
شوند و وجود پیدا کنند. 
ماننــد بخار بی شــکلی 
که تــا در ظرف نبینیم، 
وجودش حس نمی شود. 

فرهنگ، 
شخصيت 
جامعه است و 
فرهنگ سازی 
همان هويت سازی 
است. هويت 
ايرانی در 1۴۰۰ 
اخير
ترکيبی از اسالم 
و زبان فارسی 
بوده است
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اگر هايدگر گفته  است »زبان خانة وجود است«، شاید مقصود او 
چیزی شبیه همین مطلب بوده باشد! زبان در واقع بازتاب هستی 
و وجود در آینة فرهنگ هر قوم است. به این معنا زبان به هیچ وجه 
از هویت جدا نیســت. اگر زبان در یک کشور و جامعه نیرومند 
باشــد، هویت آن کشــور و جامعه نیرومند است. همان طور که 
هرکسی با حرف زدن خود را معرفی می کند، در جامعه، مجموع 
آثار زبانی، که به معنای آثار شفاهی و مکتوب است و طبعًا شامل 
ادبیات هم می شود، به مثابة زبان فرد و آینة شخصیت و هویت و 

فرهنگ جامعه هستند.

 چه نسبتی بين زبان فارســی با زبان های قومی و 
محلی برقرار است؟ اگر زبان مادری و محلی ما تضعيف 

شود، چه خطراتی هويت ملی را تهديد می کند؟
 زبان های محلی و قومــی و حتی گویش ها، بخش مهمی 
از فرهنگ ایرانی و بخشــی از میراث فرهنگی و ســرمایة ملی 
ما هســتند که باید حفظ شــوند و به حیات خود ادامه دهند. 
زبان های مادری توســط مادرها و پدرهــا در محیط خانواده 
آموخته می شوند. هرکسی به زبان قومی خود عالقه مند باشد، 
در خانــه به همان زبــان حرف می زنــد و بچه هایش هم یاد 
می گیرند. هیچ دولتی نمی تواند جلوی آموزش زبان مادری را 
در خانواده بگیرد. خانواده ســخت ترین هستة اجتماعی است. 
آن چیــزی که همة ایرانی ها باید دست به دســت هم دهند تا 
تضعیف نشود، زبان فارسی است که زبان یک قوم نیست، زبان 
یک ملت اســت؛ زبان مشترک همة اقوام ایرانی است. هرکس 
ایرانی اســت، با بقیة ایرانی ها به زبان فارســی حرف می زده و 
می زند. در طول تاریخ همین طور بوده  است. 
سراســر دیوان حافظ و بوستان و گلستان 
ســعدی به همان زبانی است که فردوسی 
دویست سیصد سال پیش از آن ها، در غزنه 
به آن زبان حرف مــی زد. قطران تبريزی 
هم در زمان ناصرخســرو به زبانی شــعر 
سرود که ناصرخسرو در بلخ و یمگان به آن 
حرف می زد. این زبان، زبان مشترک 
اســت. تقویت ادبیــاِت زبان های 
محلــی یکی از وظایف ماســت، 
اما باید در نظر داشته  باشیم که 
و  زبان رسمی  فارســی  زبان 

مشترک است.

به عنوان  خارجی  زبان  آموزش   
زبان دوم در سنين پيش دبستان رايج 

شده اســت. نظر شــما دربارة اين پديده 
چيست و اين مســأله از نظر زبان شناختی و 

آموزشی چه اثراتی دارد؟
 اگر ما قدر زبان فارسی خودمان را می دانستیم و کتاب های 

درسی مان در حد کافی مناسب بود و معلم های خوب داشتیم، 
آموزش زبان دوم در ســنین کم ایراد نداشت. من معتقدم، در 
حالــت طبیعی زبان خارجی هرچه زودتر آموزش داده شــود، 
نتیجة بهتری دارد. ولی در شــرایط فعلــی، من آموختن زبان 
خارجی را به بچه ها، قبل از اینکه زبان فارســی جا افتاده باشد، 
نگران کننده می دانم. ما حتمًا هم باید ســراغ زبان دوم و حتی 
زبان سوم برویم، اما نخست باید پایه های زبان فارسی را محکم 
کنیم. هرچه انســان بیشــتر زبان بخواند، حتی در زبان خود 
ورزیده تر می شود؛ اما باید مراقب بود آموختن زبان خارجی جا 

را برای زبان فارسی تنگ نکند. 

 جايگاه دورة پيش دبســتانی را در 
آموزش زبان فارســی چطــور ارزيابی 

می کنيد؟
 دورة پیش دبســتانی باید دوره ای باشد که 
بچه ها زبانشان راه بیفتد و مخصوصًا با شعر انس 
بگیرنــد. این دوره، به ویــژه در مناطق دوزبانه، 
اهمیت خاصی دارد. دورة پیش دبســتانی پل 
انتقال بدون زحمت بچه هایی که زبان فارســی 
نمی دانند به دبستان است. باید این دوره را در 
سراسر کشــور، به خصوص در مناطق محروم، 

رایگان برگزار کنیم. حتی بنده معتقدم دورة پیش دبستانی باید 
اجباری باشد. کودکان زبان مادری شان را در خانه، کوچه و بازار 
یاد می گیرند و حفظ می کنند، ولی واژگان فارسی و فارسی حرف 
 زدن را در دورة پیش دبســتانی یاد می گیرنــد تا در کالس اول 

مشکلی نداشته باشند.
سخن آخر: داســتان آرش را همه شنیده ایم. سردار بزرگ 
ایرانــی، در جنگ با توران، می خواســت با پرتــاپ تیری مرز 
ایران زمین را مشــخص کند. همة غیرت و همت خود را به کار 
گرفت تــا این تیر را هرچــه دورتر پرتاب کنــد و ایران زمین 
گســترده تر شود. او جان بر سر تعیین مرز ایران زمین گذاشت. 
من بر این باورم که زبان فارســی همان تیر آرش اســت. امروز 
هرجا که زبان فارسی وجود دارد، باید آنجا را جزئی از قلمروی 
ایراِن فرهنگی دانســت. اگر شما می بینید که در قزاقستان نام 
پایتخت جدید را آســتانه می گذارند، این یعنــی تیر آرش تا 
آنجا رفته  است. این ها آن نقطه های دوردستی هستند که تیر 
فرهنگی آرش مثل یک پرنده تا آنجا رفته  است؛ بدون جنگ و 

خشونت، و با اخالق و علم و مهربانی. 

می زند. در طول تاریخ همین طور بوده  است. می زند. در طول تاریخ همین طور بوده  است. 
سراســر دیوان حافظ و بوستان و گلستان  و بوستان و گلستان 
ســعدی به همان زبانی است که فردوسی  به همان زبانی است که فردوسی 
دویست سیصد سال پیش از آن ها، در غزنه دویست سیصد سال پیش از آن ها، در غزنه 
به آن زبان حرف مــی زد. قطران تبريزی قطران تبريزی 
ناصرخســروهم در زمان ناصرخســروهم در زمان ناصرخســرو به زبانی شــعر  به زبانی شــعر 
سرود که ناصرخسرو در بلخ و یمگان به آن سرود که ناصرخسرو در بلخ و یمگان به آن 
حرف می زد. این زبان، زبان مشترک حرف می زد. این زبان، زبان مشترک 
اســت. تقویت ادبیــاِت زبان های اســت. تقویت ادبیــاِت زبان های 
محلــی یکی از وظایف ماســت، محلــی یکی از وظایف ماســت، 
اما باید در نظر داشته  باشیم که اما باید در نظر داشته  باشیم که 
و  زبان رسمی  فارســی  و زبان  زبان رسمی  فارســی  زبان 

مشترک است.

نمی دانند به دبستان است. باید این دوره را در 
سراسر کشــور، به خصوص در مناطق محروم، 

رایگان برگزار کنیم. حتی بنده معتقدم دورة پیش دبستانی باید 
اجباری باشد. کودکان زبان مادری شان را در خانه، کوچه و بازار 
یاد می گیرند و حفظ می کنند، ولی واژگان فارسی و فارسی حرف 
 زدن را در دورة پیش دبســتانی یاد می گیرنــد تا در کالس اول 

مشکلی نداشته باشند.
سخن آخر: داســتان آرش را همه شنیده ایم. سردار بزرگ 
ایرانــی، در جنگ با توران، می خواســت با پرتــاپ تیری مرز 
ایران زمین را مشــخص کند. همة غیرت و همت خود را به کار 
گرفت تــا این تیر را هرچــه دورتر پرتاب کنــد و ایران زمین 
گســترده تر شود. او جان بر سر تعیین مرز ایران زمین گذاشت. 
من بر این باورم که زبان فارســی همان تیر آرش اســت. امروز 
هرجا که زبان فارسی وجود دارد، باید آنجا را جزئی از قلمروی 
ایراِن فرهنگی دانســت. اگر شما می بینید که در قزاقستان نام 
پایتخت جدید را آســتانه می گذارند، این یعنــی تیر آرش تا 
آنجا رفته  است. این ها آن نقطه های دوردستی هستند که تیر 
فرهنگی آرش مثل یک پرنده تا آنجا رفته  است؛ بدون جنگ و 

خشونت، و با اخالق و علم و مهربانی. 

تقويت ادبياِت 
زبان های محلی 
يکی از وظايف 

ماست، اما بايد در 
نظر داشته  باشيم 

که زبان فارسی 
زبان رسمی و 
مشترک است
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حسن ذوالفقاری
 فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

يادگار ماندگار
زبان، مهم ترین مؤلفه هویت ملی

 هویت یا کیســتی به مجموعة نگرش ها، ویژگی ها، روحیات، 
ریشه ها، وابستگی ها، تفاوت ها و شباهت ها گفته می شود که یک 
فرد یا جامعه را از دیگران متمایز می کند. هویت یا فردی است یا 

اجتماعی. پنج مؤلفة سازندة هویت اجتماعی انسان عبارت اند از:
۱. عوامل جغرافیایی ـ اقلیمی؛
۲. عوامل سیاسی و تاریخی؛

۳. عوامل اقتصادی و معیشتی؛
۴. عوامل فرهنگی )زبان و ادبیات و هنر، میراث اســاطیری، 

سنن و آداب، اعتقادات و آیین ها و رسوم و یادمان ها(؛
۵. عوامل دینی و تربیتی.

مهم ترین سطح هویت، هویت ملي است که وابستگي فرد به 
یک »جامعة ملی« را نشــان مي دهد. هویت ملي وقتي شــکل 
مي گیــرد که تمامي اعضــاي جامعه تصور درســتي از اجزاي 
ســازندة آن داشته باشــند؛ زیرا هویت افراد در متن اجتماع و 
فرهنگ شکل مي گیرد و هویت از جمله نیازهاي طبیعي انسان 
اســت که خود را بشناســد و به  دیگران بشناساند. پس هویت 
محصول تعامل اجتماعي افراد اســت. عالقه های ملي، تاریخي، 
فرهنگي و دیني، عنصر مهم هویت فرد و اجتماع هستند که به 
افراد و اجتماع شــخصیت و منش مي بخشند و آنان را از دیگر 

اقوام و ملت ها متمایز مي کنند.
هویت ملي فرایند پاسخگویي آگاهانة یک ملت به پرسش هایی 
دربارة خود، گذشــته، کیفیت، زمان، تعلق، خاســتگاه اصلي 
و دائمــي، حوزة تمدني، جایگاه سیاســي، اقتصادي، فرهنگي 
و ارزش هــاي مهــم از هویت تاریخي خود اســت. هویت ملي 
مجموعــه اي از گرایش ها و نگرش هاي مثبت به عوامل، عناصر 
و الگوهاي هویت بخش و یکپارچه   کننده در ســطح هر کشور، 
به عنوان یک واحد سیاسي، است. هویت ملي چند ویژگي دارد:

1. پویایي و تغییرپذیري آن به نسبت زمان و مکان؛
2. غلبــة هویت هاي فردي یا خرده هویت هاي فردي یا خرده 

هویت هاي دیگر؛
3. داشتن تاریخ و قدمت تاریخي. هویت ملي مقوله اي تاریخي 
است که در سیر حوادث تاریخي پدیدار مي شود، رشد مي کند 

و معاني متفاوت مي پذیرد؛

 4. تعلق خاطر و باور جمعي و مشترک ملت ها به یک وطن، 
به یکدیگر و تعهد متقابل نسبت به هم؛

5. پیوند و وابســتگي مردم به 
مکان جغرافیایي خاص.

هویت ملی ابعاد گسترده ای دارد:
شــامل  ملــي  ارزش هــاي  ـ 
مشترکات فرهنگي اعم از سرزمین، 
زبــان، نهادهاي ملي، ســنت ها و 

ادبیات ملی؛
ـ ارزش هــاي دینــي شــامل 

مشترکات دیني؛
ـ ارزش هاي اجتماعي شامل اصول و قواعدی 
اجتماعي که برای استحکام جامعه باید رعایت 
شوند و تعلق خاطر مشــترک و تعهد افراد به 

اجتماع ملي را در پی دارند؛
ـ ارزش هاي انساني شامل کلیة اصول و قواعد 
انساني، فارغ از هرگونه محدودیت اجتماعي و 

جغرافیایي؛
ـ ارزش هــای تاریخــي ناظــر بر 

خاطرات، رخدادها، شخصیت ها، 
و فراز و نشیب هاي تاریخي؛

ـ ارزش هــای جغرافیایي 

سيد ميثم موسوی
 تصویرگر 

به یکدیگر و تعهد متقابل نسبت به هم؛
5. پیوند و وابســتگي مردم به 

مکان جغرافیایي خاص.
هویت ملی ابعاد گسترده ای دارد:

شــامل  ملــي  ارزش هــاي  ـ 
مشترکات فرهنگي اعم از سرزمین، 
زبــان، نهادهاي ملي، ســنت ها و 

ادبیات ملی؛
ـ ارزش هــاي دینــي شــامل 

مشترکات دیني؛
ـ ارزش هاي اجتماعي شامل اصول و قواعدی 
اجتماعي که برای استحکام جامعه باید رعایت 
شوند و تعلق خاطر مشــترک و تعهد افراد به 

اجتماع ملي را در پی دارند؛
ـ ارزش هاي انساني شامل کلیة اصول و قواعد 
انساني، فارغ از هرگونه محدودیت اجتماعي و 

جغرافیایي؛
ـ ارزش هــای تاریخــي ناظــر بر 

خاطرات، رخدادها، شخصیت ها، 
و فراز و نشیب هاي تاریخي؛

ـ ارزش هــای جغرافیایي 
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كيفيت ارتباطات 
فكري و رشد 

علمي و فني ما 
كاماًل وابسته به 
كيفيت زبان ما 

يعني زبان فارسي 
است

ناظر بر قلمرو یک سرزمین مشخص؛
ـ ارزش های سیاسي ناظر بر تعلق به یک نظام واحد سیاسي؛

ـ ارزش هاي مشروعیت بخش به یک دولت ملی.
شاخص ها و مؤلفه های هویت ملی عبارت اند از:

1. وطن قومي و نژادي و وطن اقلیمي؛
2. زبان؛

3. اسطوره ها و قهرمانان ملی؛
4. جشن هاي ملی؛

5. اقوام و ادیان.
چنانکه دیده می شود، زبان مهم ترین مؤلفة هویت ملي است. 
زبان یکي از مؤلفه هاي سازندة شخصیت ملت است. تضعیف یا 
تقویت زبان گاه باعث تضعیف نظام سیاســي و فروپاشي ملی و 
یا برعکس، باعث قوت و اعتبار هویت ملی افراد مي شود. غناي 
زباني موجب غناي ادبي و برعکس مي شود. ادبیات و زبان غني 
و پرمایه فرهنگ ساز است و تفاوت فرهنگي ملتي را با ملت دیگر 

نشان مي دهد.
در ایران، زبان فارســي زبان رسمي كشور ما و زبان آموزش و 
ارتباطات فكري و علمي ماســت و بخــش مهمي از تفكر ما در 
چارچوب قواعد این زبان شكل مي گیرد. به همین علت، كیفیت 
ارتباطات فكري و رشد علمي و فني ما كاماًل وابسته به كیفیت زبان 
ما یعني زبان فارسي است. این زبان پایه  و مایه و محور فرهنگ و 
حامل اندیشه هاي انساني است. تاریخ ساز و هویت بخش است. زبان 
فارسي با تاریخ، فرهنگ و تمدن ما پیوندي دیرینه و ناگسستني 
وســیلة  مهم ترین  دارد. 
و  انتقال تجربــه، دانش 
بینــش بشــري و ظرف 
اندیشــة  ذخیره ســازي 
و  پیشــین  نســل هاي 

فرهنگ نیاکان است. موجب همبستگي اقوام 
ایرانی است. تمایز قومي افراد، حتي در جغرافیاي 

سیاسي واحد، با عنصر زبان مادري است که مرزبندي 
مي شود. پاسداشت و تقویت زبان فارسي، ارج نهادن به این 

میراث ارزشمند فرهنگي و استحكام بخشیدن به بنیان هویت 
ملي ما تلقي مي شود.

ازاین روســت که زبان و ادبیات فارســی در اسناد باالدستی 
جایگاهــی واال و بــاال دارد. در اصل 15 قانون اساســی آمده  
اســت: زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. 
اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتاب های درسی باید با این 
زبان و خط باشــند، ولی اســتفاده از زبان های محلی و قومی 
در مطبوعات و رســانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در 

مدرسه ها، در کنار زبان فارسی، آزاد است.
در سند چشم انداز، در اصل 5 تأکید شده است بر: تقویت وحدت 
و هویت ملی مبتنی بر اسالم و انقالب اسالمی و نظام جمهوری 
اسالمی و آگاهی کافی دربارة تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر 

ایرانی ـ اسالمی و اهتمام جدی به زبان فارسی.
در اصل 33 نیز تأکید شــده است بر: تقویت 
هویت اسالمی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، 
کمک بــه ترویج زبان فارســی در میان آنان، 
حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان 

در توسعة ملی.
با نگاهی کوتاه به ارزش های تاریخی و کنونی 
این زبان درمی یابیم، ایــن زبان یادگار ماندگار 
هزارســاله و بازماندة زبان های هندواروپایی در 

شــاخة زبان های ایرانی جنوب غربی است. زبان فارسی نو از زبان 
فارســی میانه )یا پهلوی( و آن نیز از فارسی باستان نشئت گرفته 
است و زبان رسمی کشــورهای ایران، افغانستان )فارسی دری(، 
تاجیکستان )فارســی تاجیکی( و بخش هایی از ازبکستان است. 
110 میلیون گویشــور دارد: در ایران 70 میلیون، در افغانستان 
20 میلیون، در تاجیكستان 5 میلیون، در ازبكستان 7 میلیون و 8 
میلیون پراكنده در نقاط دیگر دنیا. زبان فارسی ، زبان رسمی کشور 
هندوستان، تا پیش از ورود استعمار انگلیس، و نیز بخش مهمی 

از عثمانی بوده است.
این زبان از زبان های کالسیک جهان است که در سال ۱۸۷۲ 
در نشســت ادیبان و زبان شناســان اروپایی در برلین، در کنار 
زبان های یونانی، فارسی، التین و سانسکریت، به عنوان یکی از 
زبان های کالسیک جهان برگزیده شد. زبان فارسی دوازدهمین 
زبان پرکاربرد در محتوای وب و باالتر از عربی و سایر زبان های 
خاورمیانه است. خط فارسی، فارسی شدة خط عربی است و خط 

عربی تغییریافتة خط کوفی و بصری است.
اکنون گونه های زبان فارسی در فضاهای واقعی و مجازی دچار 
آسیب هایی شــده اند؛ از جمله ورود واژگان بیگانه، تأثر شدید از 
ترجمه، طوالنی شــدن جمله ها، ابهام و نارســایی، درازنویسی، 
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پاسداشت و 
تقويت زبان 
فارسي، ارج 
نهادن به اين 
ميراث ارزشمند 
فرهنگي و 
استحكام 
بخشيدن به بنيان 
هويت ملي ما 
تلقي مي شود

عامیانه نویسی، شکسته نویسی، حشو، و ناهمگونی در کاربرد خط.
ایــن رمز هویت ملی را نهادها و ســازمان هایی که در ارتباط 
مســتقیم با زبان هستند، باید حفظ و حراست کنند. صیانت از 

زبان فارسی و تقویت هویت ملی بر عهدة چند نهاد است:

- فرهنگستان زبان و ادب فارسی
این فرهنگســتان اکنون وظایفی برعهده دارد چون: سازمان 
دادن و تمشــیت فعالیت هــای ناظر به حفظ میــراث زبانی و 
ادبی فارســی؛ تأســیس واحدهای واژه ســازی و واژه گزینی و 
ســازمان دادن واحدهای مشــابه در مراكز دانشگاهی و دیگر 
ســازمان های علمی و فرهنگــی و هماهنگ کردن فعالیت های 
آنــان از راه تبادل تجربه ها؛ نظارت بر واژه ســازی و معادل یابی 
در ترجمه از زبان های دیگر به زبان فارسی و تعیین معیارهای 
الزم بــرای حفظ و تقویت بنیــة زبان فارســی در برخورد با 
مفاهیــم و اصطالحات جدید؛ كمک به معرفی و نشــر میراث 
زبانی و ادبی فارســی به صورت اصلی و معتبر؛ 
اهتمام در حفظ فرهنگ های علمی و مردمی و 
جمع آوری و ضبط و نشــر امثال  و حكم و كلیة 
اعالم و اصطالحات فارســی در همة زمینه ها و 
بهره برداری از آن ها برای پرورش و تقویت زبان 
و ادب فارســی؛ تبادل تجربه ها و دستاوردهای 
مراكز پژوهشــی در حوزة زبان و ادب فارسی، 
و تأمیــن موجبات بهره بــرداری صحیح از این 

تجربه ها؛
بهره بــرداری صحیــح از زبان های محلی )در 
داخل و خارج از ایران(، به منظور تقویت و تجهیز 
این زبان و غنی کردن و گستردن دامنة كاركرد 
آن؛ معرفی محققان و ادیبــان و خدمتگزاران 
زبان و ادب فارسی و حمایت از نشر آثار ایشان و كمک به تأمین 
وســایل فعالیت علمی و فرهنگی آنان و فراهم کردن موجبات 
تقدیر از خدمات آن ها؛ بررســی و تصویــب نتایج فعالیت های 
مراكز پژوهشی و فرهنگی كه در آن ها تهذیب، اصالح یا توسعه 
و تقویت زبان فارســی مفید شــمرده می شود و ابالغ و توصیة 
كاربــرد آن ها به مؤسســات علمی و فرهنگی، و ســازمان ها و 

نهادهای عمومی.

- مؤسسات علمی، آموزش وپرورش، و آموزش عالی
راه حفاظت از هویت ملی و صیانت زبانی، تبدیل زبان فارسی 
به زبان علم در محیط های آموزشي ایران است. راهبردهای این 

مهم عبارت اند از:
1. کشــف ویژگی هــای مشــترک زبان فارســی بــه لحاظ 
ساختارهای صرفی، نحوی و واژگانی و سایر ویژگی های زبانی از 

طریق زبان شناسی مقابله ای؛
2. تقویت بنیة فرهنگســتان ها برای وضع اصطالحات، 

لغات و واژه گزینی در تمامی زمینه های علمی؛
3. بهره گیــری از قابلیت های زبان فارســی و 

گویش های محلی در وضع لغات و برابرها؛

4. توسعة فرهنگ استفاده از برابرهای فارسی در سطوح جامعه؛
5. نظــارت بــر ترجمــة متون از طریــق ایجاد نهــادی در 

فرهنگستان؛
6. تأســیس مرکــز یــا انجمن علمــی ترجمة متــن برای 

سیاست گذاری، نظارت بر ترجمه و کنترل آن؛
7. ایجاد ارتباط های مستمر و مفید بین رشتة زبان و ادبیات 
فارســی با سایر رشته ها، همچون علوم انسانی، فنی، مهندسی، 

پزشکی، هنر و علوم پایه؛
8. برگــزاری کارگاه های تخصصی واژه ســازی، واژه گزینی و 

درست نویسی برای متخصصان، استادان و مترجمان؛
9. تألیف کتابی ســاده در مورد شــیوه های علمی واژه سازی، 

برای متخصصان سایر علوم؛
10. مطالعات تاریخی برای اثبات توان زبان فارســی به عنوان 

زبان علم؛
11. شناخت نیازها و مشــکالت کاربران زبان فارسی و ارائة 

راه حل های علمی و علمی؛
12. تبییــن دقیق جایــگاه چهار زبان ملــی، بومی، دینی و 

بین المللی و لزوم و ضرورت هر یک و نحوة تعامل آن ها؛
13. تعدیل دو دیدگاه سنتی و نو میان زبان شناسان و ادیبان 

در مورد کاربرد واژگان زبان فارسی؛
14. گشودن قید و بندهای غیرضروری از دست و پای زبان فارسی؛
15. شناخت آسیب ها و موانع کاربرد فارسی به عنوان زبان علم؛

16. بهره گیری از تجربه های کشورهای دیگر؛
17. تأســیس نهادی نظارتی برای کاربرد دقیق زبان فارسی 

در متون علمی؛

- رسانه های ملی و جمعی و مطبوعاتی و فضاهای مجازی
این رسانه ها، اعم از دولتی و غیردولتی، با ایجاد هوشیاری ملی 
و نگاه مثبت به زبان و ادبیات فارسی، می توانند نقش مؤثری ایفا 

کنند. برخی راهبردهای ایفای نقش این رسانه ها عبارت اند از:
1. کاهش تنش میان زبان ملی و گویش های محلی؛

2. ساخت برنامه های تبلیغی و سریال ها، برگزاری میزگردهایی 
برای تبیین جایگاه زبان و ادبیات فارسی و نقش آن در تقویت 

بنیان های هویتی؛
3. ساخت و تولید برنامه های تلویزیونی با محوریت زبان و ادبیات 

فارسی، و معرفی آثار و مفاخر ادبی در برنامه های صدا وسیما؛
4. اجرایی کردن قوانین و مقررات مصوب در نهادهای قانونی 
مثل مجلس، فرهنگســتان، شــورای عالی انقالب فرهنگی، از 

قبیل قانون ممنوعیت به کارگیری اسم ها و عنوان های بیگانه؛
 5. افزایش انگیزة مردم براي قبول واژه سازی نهادهای مسئول؛

6. تشویق هنرمندان، فیلم ســازان، نویسندگان و نخبگان به 
اســتفاده از واژگان فارسی و فارسی نویســی از طریق تشکیل 

نشست های صمیمی و تخصصی؛
7. تبیین و تبلیغ دقیق زبان و ادبیات فارســی به عنوان نقطة 

اتصال ایرانیان با تاریخ و میراث فرهنگی آنان؛
8. گوشــزدکردن خطرهای تهدیدکنندة زبان فارسی به طور 

مداوم و از راه های گوناگون.
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هویــت ملی و زبان ملی بر یکدیگر اثر می گذارند. از یک ســو 
هویت ملی بیشــتر بر اساس زبان ملی شکل می گیرد و از سوی 
دیگر، زبان ملی از هویت ملی متأثر است. برای مثال در اروپای 
قرن بیستم، میان زبان و هویت ارتباطی محکم دیده می شود و 
زبان، عاملی مهم در ظهور کشورهای مستقل است. این کشورها 
که جایگزین سلســله های پادشــاهی و امپراتوری ها می شوند، 
هویتشان را با زبانشان می آمیزند. کشورهای مستعمره که بعد 
از جنگ دوم جهانی اســتقالل یافتند نیز به طور خودجوش در 
اندیشــة یک زبان ملی منبعث از درون ملت بودند تا به عنوان 
اساس آموزش و فرهنگ ملی عمل کند؛ نظیر اردو در پاکستان، 
هندی در هند، سن ماال در سریالنکا و عربی در الجزایر. در ایران  

زبان فارسی در هویت ملی نقشی اساسی داشته و دارد.
ایران کشــوری است دارای اقوام گوناگون و این اقوام در طول 
تاریخ با زبان های متفاوت در کنار هم در قالب یک ملت، زندگی 
مسالمت آمیزی داشــته اند. در چنین موضوعی، بی تردید زبان 
فارسی اصلی ترین نقش را بازی کرده  است، چرا که این زبان به 
خاطر وظیفة ذاتی خود که ایجاد ارتباط است، واسطة برقراری 

ارتباط و تکلم این طیف گستردة قومی در این خاک بوده است. 
اقــوام ایرانی با وجود برخــورداری از زبان و گویش های خاص 
خود، در تعامل بین قومی از زبان مشــترک فارســی استفاده 
می کنند. در واقع زبان فارسی چون آسمانی پهناور، تمامی اقوام 

و نژادها را در بر گرفته است.
اهمیت این مســئله دوچندان می شــود وقتی در نظر داشته 
باشــیم که ایران، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و سیاسی 
خود، از ابتدای تشــکیل حکومت ها تاکنون، حوادث پرشماری 
را از ســر گذرانده اســت. در این میان آنچه البته این کشــور 
دیرینه سال را در برابر هجوم های گسترده همچنان پابرجا نگه  
داشــته، هویت ملی و ایرانی آن بوده اســت که در قالب زبان 
پارســی بالیده و خود را نموده است. آلفونس دوده، نویسندة 
فرانســوی، می گویــد: ملت مغلوب، تا وقتــی زبان خویش را 

به خوبی حفظ کند، کلید زندانش را در دست خود دارد.
زبان در واقع چون رودخانة جوشــان و خروشــانی 

است که بستر گذشــته را می پیماید و در زمان 
حال به ما می رسد و فرهنگ و تمدن پیشین 

مهرداد زارعی
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی استان همدان 

مهرداد زارعی

ميراث مشترك
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را با خود به امروز می آورد. از این روست که می گوییم زبان آیینة 
فرهنگ و هویت ملت ماست.

زبان فارســی از دیرباز زبان رســمی ایران بوده است، حتی 
آنگاه که حاکمان ترک بر ایران حکم می رانده اند. 
جالب اینجاســت که حاکمان ترک نژاد یکی از 
حامیان و مرّوجان زبان فارسی در خارج از قلمرو 
ایران بوده اند. گورکانیان و عثمانیان دوســتدار 
زبــان فارســی بودند و آن را در هندوســتان و 
آســیای صغیــر رواج دادند. در طــی قرن ها، 
سلســله ها و فرمانروایان ترک وسیلة گسترش 
فرهنگ و ادب ایران و زبان فارسی بودند. شاهان 
ترک زبان صفوی به فارسی هم شعر می سرودند. 
شاه اسماعيل اول »ختایــی« تخلص می کرد 
و شاه عباس دوم »ثانی«. جالب اینکه شاهان 
عثمانی نیز به فارسی شــعر می سرودند؛ نظیر 
ســلطان ايلدرم بايزيد خان اول، سلطان 
محمــد فاتح، ســلطان بايزيدخان دوم، 
سلطان سليمان قانونی و سلطان سليم خان 

اول، متخلص به »سلیمی«.
همچنین، شاعرانی که امروزه به عنوان شاعران 
کالسیک ادبیات ترک مطرح اند، همگی به زبان 
فارسی شــعر می ســروده اند. شيخ عزالدين 
حسن اوغلو اســفراينی که نخستین شاعر 

شناخته شدة زبان ترکی در حوزه به شمار می آید، به فارسی شعر 
می سروده است. از دیگر شاعران ترِک چند زبانه می توان به این 
افراد اشــاره کرد: قاضی برهان الدين سيواسلی، سيد علی 
عمادالدين نسيمی، محمد فضولی، اميرعليشير نوائی، 

قاسم انوار.
این خصیصه ای نیســت که صرفًا مخصوص شاعران 
ترک باشد. سایر شاعران غیرفارسی زبان ایران نیز 
هم زمان با ســرودن به زبان مــادری خود، به 
زبان فارسی نیز شعر می گفته اند. در زبان 

ُکردی نیز از پيــر يونس انجيران، عارف و 
شاعر ُکرد قرن ششم هجری قمری، اشعاری 
بــه زبان فارســی باقی مانده  اســت. همچنین 
شاعر  کاکوزکريايی،  شــهاب الدين  شيخ 
عصر صفوی ـ که مبتکر ســرودن غزل هورامی 
در اوزان عروضی بودـ  اشــعاری به زبان فارسی 
سروده اســت. هم از این قبیل اند مولوی ُکرد، 

شيخ رضا طالبانی و ...
اتصال اقــوام ایرانی به زبان فارســی تنها به 
شعر محدود نمی شــود. بانو مستوره اردالن 
کردستانی کــه از وی به عنوان »نخستین زن 
تاریخ نگار جهان« یاد می شود، کتابش را که به 
تاریخ خاندان اردالن می پردازد، به زبان فارسی 

نگاشته است.
البتــه که هر قومی باید به زبان خــودش تکلم کند و همین 
گوناگونی قوم ها و گویش ها در این کشور ویژگی ای  است که این 
خاک و بوم به واسطة آن بسان یک فرش هزار نقش زیبای ایرانی 
جلوه می کند، اما بر همة اقوام ایرانی الزم است که زبان فارسی 
را نه تنها به عنوان زبان واسط میان این اقوام، بلکه به عنوان زبان 

فرهنگ و هویت خود به کودکان بیاموزند.
حضور زبان های قومی در کنار زبان ملی مان یک ظرفیت دیگر 
نیز دارد و آن اینکه زبان های استان های مرزی )ترکی، کردی، 
عربی، بلوچی و ترکمنی( می تواند نوعی تعامل بهتر با همسایگان 

معلمان زبان و 
ادبيات فارسی 
به تقويت حس 
تعلق و تعصب 
بر زبان فارسی 
در دانش آموزان 
اهتمام بورزند که 
يکی از روش های 
آن آشنا کردن 
دانش آموزان 
با شاعران و 

سخنوران مناطق 
خود است که به 
زبان فارسی اثر 

خلق کرده اند

را با خود به امروز می آورد. از این روست که می گوییم زبان آیینة را با خود به امروز می آورد. از این روست که می گوییم زبان آیینة 
فرهنگ و هویت ملت ماست.

زبان فارســی از دیرباز زبان رســمی ایران بوده است، حتی زبان فارســی از دیرباز زبان رســمی ایران بوده است، حتی 
آنگاه که حاکمان ترک بر ایران حکم می رانده اند. 
جالب اینجاســت که حاکمان ترک نژاد یکی از 
حامیان و مرّوجان زبان فارسی در خارج از قلمرو 
ایران بوده اند. گورکانیان و عثمانیان دوســتدار 
زبــان فارســی بودند و آن را در هندوســتان و 

معلمان زبان و 

درياچه خزر

خليج فارس
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را موجب شــود، اگر با تقویت حس هویت ملی 
در مردمان این مناطق، از آن ها به عنوان سفیران 
فرهنگی این کشــور در میان هم زبانان خود در 

کشورهای همسایه استفاده کنیم.  
در درازنای تاریخ ایران، تمام مردم این سرزمین 
و اقــوام و تیره های گوناگــون آن، در یک وجه 
پررنگ، با هم هم اندیشی و هم آوایی داشتند و آن 
عشق ورزیدن به زبان فارسی و گزینش این زبان 
به عنوان زبان فکر و فرهنگ بوده است. بنابراین بر 
ماست که امروز نیز تخم عشق به زبان فارسی را 
در دل کــودکان اقوام ایرانی بکاریم و به کودکان 
بیاموزیم که قوم و تیره شــان در استوار ساختن 

کاخ بلند زبان فارسی نقش پررنگی داشته اند.
بــا توجه به آنچه درمورد نقــش زبان و ادبیات 
فارســی در تثبیت و تحکیم هویت ملی اقشــار 
این مزر و بوم گفته شــد، باید اشاره کنیم، نقش 

آموزش و پــرورش در این زمینه کلیدی و بســیار مهم اســت.   
نظام آموزش در هر کشــوری یکی از اصلی ترین ارکان سازندة 
هویت آن جامعه اســت. در ایران نیز مسئوالن بر جایگاه زبان 
در شــکل گیری هویت ملی وقوف کامل دارند و این موضوع در 
اسناد باالدستی کاماًل مدنظر قرار گرفته است. در همین راستا، 
در فصل دوم »ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش« در یکی 
از بندها آمده است: »تقویت گرایش به زبان و ادبیات فارسی«، 

به عنوان زبان مشترک.
حــال کــه خوشــبختانه در ســند تحــول )که نقشــة راه 
آموزش و پرورش اســت( این موضوع لحاظ شــده و آموزش در 
مدرسه های ایران با کتاب هایی که به زبان فارسی نوشته شده اند 
صورت می گیرد، جا دارد معلمان عزیز تنها با زبان فارســی در 

محیط مدرســه با دانش آموزان ارتباط 
بگیرند و به آموزش بپردازند. در عین حال، 

معلمان زبان و ادبیات فارســی به تقویت حس 
تعلق و تعصب بر زبان فارسی در دانش آموزان اهتمام 

بورزند که یکی از روش های آن آشنا کردن دانش آموزان 
با شاعران و سخنوران مناطق خود است که به زبان فارسی اثر 

خلق کرده اند.
 دبیــران گرامی با نشــان دادن میزان اهمیت زبان فارســی 
به عنوان زبان دوم جهان اســالم و بیــان جهانی بودن ادبیات 
فارســی به دانش آموزان، از طریق دســت گذاشــتن بر نقش 
ســخنوران قومشــان در غنای ادبیات فارسی، آنان را در حفظ 
و تقویت زبان فارســی دغدغه مند کنند. نقش معلمان در این 
حوزه بسیار مهم است، زیرا کتاب های درسی به واسطة فراگیر و 
ملی بودنشان، سرفصلی در این زمینه )ادیبان غیر 
فارســی زباِن ادبیات فارسی( ندارند و این وظیفة 
دبیران گرامی اســت که در این حوزه بکوشند تا 

این ضعف برطرف شود.
با توجه به اینکه نظام آموزش و پرورش در همة 
کشــورها بزرگ ترین نیرو و سرمایة انسانی را در 
اختیار دارد، قطعًا یکــی از بهترین ظرفیت های 
تحکیم و تقویت هویت ملی به شــمار می آید. در 
پایان بــاز هم تأکید می کنیم، زبان فارســی راز 
همبستگی و پیوند تمام اقوام و فرقه ها و طبقات 
اجتماعی ایران بوده و هست. لذا به عنوان میراث 
مشترک و به مثابه نماد اتصال اقوام این سرزمین 
و بــرای حفظ هویت ملی مان، باید توســط همة 

ایرانیان گرامی داشته و تقویت شود.
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را موجب شــود، اگر با تقویت حس هویت ملی 
در مردمان این مناطق، از آن ها به عنوان سفیران 
فرهنگی این کشــور در میان هم زبانان خود در 

کشورهای همسایه استفاده کنیم.  
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اينکه نظام 
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فريبا نامداری
 دبیر دبیرخانة کشوری ادبیات فارسی استان کردستان 

توليد محتواى 

هويت ساز
چيمن خوشنمای بهرامی

 عضو دبیرخانة کشوری ادبیات فارسی استان کردستان

مدرســه در کنار نقش های آموزشی و 
تربیتی، در هویت بخشی به دانش آموزان 
نقــش مهمــی دارد. تأثیــر محتــوای 
کتاب های درســی، روش های تدریس و 
فضای آموزشــی در شکل گیری هویت، 
به عنوان بخش مهمی از وجود انســان، 

بسیار قابل توجه است.
تعریف های  هویت  برای  صاحب نظران 
متعددی ارائه کرده اند. جامعه شناســان 
هویت را عبارت از احساســی می دانند 
که فرد در جامعه به آن دســت می یابد 
و با تکیه بر اشتراکات یا تفاوت هایی که 
با گروه های دیگر دارد، به درک احساس 
هویت مســتقل می رســد )لک، ۱۳۸۴: 
۱۱۳(. هویت چارچوبی اســت پویا که 
بیشتر به شکلی از آگاهی به خود، جامعه، 
فرهنگ، تاریخ و آینده القا می شود. این 
چارچوب سرزنده، پویا و در حال تحول 
اســت )رجایی، 1382(. هویت به معنی 
چیستی و کیستی است و از نیاز طبیعی 
انسان به شناخته شدن در پیوند با چیزی 
یا جایی برمی آید. این نیاز به وابستگی، 
ریشــه ای ذاتی یا غریزی در انسان دارد 
و برآورده شــدن آن، موجب خودآگاهی 

فردی می شود )مجتهدزاده، ۱۳۸۴: 9(.
عناصــری کــه باعث هویت بخشــی 
می شــوند، بر حسب شرایط و مقتضیات 
هــر جامعه فرق می کنند. یکی از عوامل 
مؤثر بر هویت، زبان اســت که عالوه بر 

نقــش ارتباطی، در ایجاد هویت در افراد 
مؤثر اســت. زبان در تولیــد و بازتولید 
فرهنگ و هویت ویــژة هر جامعه نقش 
مهمــی دارد. در کشــور ما، بــه خاطر 
تنوع اقوام، زبان هــم تنوع و تعدد دارد. 
زبان فارســی که به عنوان زبان رســمی 
در مدرســه ها تدریس می شود، از جمله 
عواملی است که سبب همگرایی، وحدت 

و اتحاد می شود.
همراه با تقویــت این یکپارچگی، لزوم 
توجه بــه ویژگی های هویــت قومی نیز 
سبب افزایش همدلی و تحکیم هویت ملی 
می شود. شيخاوند در تحقیقی با عنوان 
»بازتاب هویت اقوام ایرانی در کتاب های 
درســی دوره های ابتدایی و متوســطه« 
دریافت که کتاب های درســی تعلیمات 
اجتماعی و جامعه شناســی در دوره های 
ابتدایی و راهنمایی به مقوالت فرهنگ و 
هویت قومی نپرداخته اند. هرچند به نظر 
می رسد این امر با توجه به تقویت انسجام 
ملی انجام شده باشــد، اما عدم توجه به 
مؤلفه های مرتبط با قومیت ها، در نهایت 
به تضعیــف جایگاه هویــت ملی منجر 
خواهد شد )رضایی کالنتری، حسن زاده 

و همکاران، 57: 1390(.
در کتاب های فارســی، فصــل ادبیات 
بومی و درس های آزاد فرصت های بسیار 
مناســبی هســتند برای دانش آموزان و 
دبیران گرامی تا به موضوع های مرتبط با 

هویت بپردازند. این بخش از کتاب، عالوه 
بر بیان ناگفته ها، می تواند جایگاهی برای 
شناساندن فرهنگ و ادبیات بومی، آداب 

محلی و نیازهای ویژة نوجوانان باشد.
یکــی از تجربه های موفق و قابل تأمل 
در این زمینه، تدوین درس آزاد با عنوان 
»شــاهنامه و مردم« بود کــه دبیرخانة 
ادبیات  بــه  کیفیت بخشــی  کشــوری 
متوســطة اول آن را بــه انجام رســاند. 
هم زمان با شــیوع ویروس کرونا و لزوم 
ادامة روند تدریس در مدرسة تلویزیونی، 
برای اولین بار در رسانة ملی، درس آزاد 
تدریس شــد. از آنجا کــه دانش آموزان 
سراســر کشــور مخاطب و بینندة این 
برنامه ها بودند، دبیرخانة ادبیات فارسی 
موضوعی را بــرای تولید محتوای درس 
آزاد تدوین و تدریــس کرد که به نوعی 
برای همــة ایرانیــان شناخته شــده و 

ارزشمند باشد.
از آنجا که شــاهنامه به عنوان ســند 
هویت ملی ایرانیان همیشــه مورد توجه 
بوده است و داســتان های آن در گذشتة 
ایــن آب و خاک ریشــه دارد، محتوای 
درس آزاد با عنوان »شــاهنامه و مردم« 
تهیه و تولید شــد. در تدوین این درس 
از دانش آمــوزان اســتان های متعــدد 
درخواست شــد روایت هایی از شاهنامه 
را که در اســتان یا شــهر و روستایشان 
مشــهورند، بــه زبان، گویــش یا لهجة 
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خود روایت کنند. جست وجو، مطالعه و 
بررســی برای یافتن چنین روایت هایی، 
عالوه بر تشویق به کتاب خوانی، انگیزه ای 
ایجاد کــرد تا معلمــان و دانش آموزان 
نســبت به این موضــوع و موضوع های 
مشابه کنجکاو شوند و به منابع شفاهی 
و مکتوب بسیاری مراجعه کنند. نتیجة 
کار بســیار درخور توجه بود؛ روایت های 
متعددی با اجراهای خالقانه و هنرمندانة 
اســتان های گوناگون  از  دانش آمــوزان 
دریافت شد. این اجراها در زمان تدریس 
درس آزاد از تلویزیــون پخش شــدند و 
دانش آموزان سراســر کشــور، عالوه بر 
شنیدن داســتان هایی از شــاهنامه، با 
تعدادی از زبان ها، لهجه ها و گویش های 

مردم ایران آشنا شدند.
اجرای این گونــه برنامه هــا، عالوه بر 
دســتیابی به اهداف آموزشی، مردم را از 
وجود تجربه ها و مشترکات فرهنگی آگاه 
می کند و سبب آشنایی، احساس همدلی 
و همبستگی بیشــتر میان تمامی اقوام 

می شــود. بنابراین، توجه به زبان مادری 
در نقاط مختلف کشــور باعث تضعیف 
هویت ملی نمی شــود، بلکــه افتخارات 
فرهنگی در حیطة زبــان و ادبیات اقوام 
مختلف به همة ایرانیــان تعلق دارد. در 
رویکردی کــه مدل غیرخطــی نامیده 
می شود، صاحب نظران بر این باورند که 
می تــوان در عین حال که هویت ملی را 
در جامعــه تقویت کرد، افــراد از هویت 
قومی باالیی نیز برخوردار باشند. چه بسا 
این دو نــوع هویت می توانند همدیگر را 
تقویت کنند )میرزایی، آقایاری هیر و ...، 

.)66 :1392
در تدریس درس فارســی، معرفی آثار 
ادبی ارزشــمند و معتبری که در میان 
اقوام ایرانی مشــترک و شناخته  شده اند 
و اســتفاده از آن هــا به همان شــکلی 
کــه در زبان ها و گویش هــای مختلف 
نگاشــته و روایت شــده اند، مخاطبان و 
فراگیرنــدگان، به ویژه دانش آموزان را به 
غنا و ظرفیت های زبان مادری شان آگاه 
می کند و گویندگان دیگــر زبان ها را با 
تنوع زبان ها و گویش ها در سراسر کشور 

آشنا می کند.

از این رو می توان با استفاده از ظرفیت 
آزاد،  درس  به ویــژه  فارســی،  کتــاب 
مشــترکات و همانندی های اقوام ایرانی 
را با زبان فارســی مورد توجــه قرار داد 
و همبســتگی و هویت ملی نوجوانان و 

جوانان را تقویت کرد.
هویت بخشــی نوجوانــان و جوانان از 
آموزش های تمام نهادهای جامعه متأثر 
است. آموزش وپرورش نیز در کنار سایر 
نهادها، بــا تدوین برنامه هــای کارآمد، 
تدویــن محتــوای مناســب، و آموزش 
صحیــح معلمــان بــرای بهره گیری از 
روش های مطلــوب تدریس، می تواند در 
شکل گیری این مهم نقش بسزایی داشته 

 باشــد و فضایــی ایجاد 
دانش آموزان  تــا  کنــد 
ایران،  عزیزمان  کشــور 
قدر داشته های فرهنگی 
خود را بیشــتر بدانند و 
برای حفـظ و نگهداشت 
ایــن گنجینه هــا تالش 
کننـــد. بدیهـــی است 
این کار بــه همگرایی و 
اعتمادبه نفس می افزاید و 
تهاجم فرهنگی  از خطر 

می کاهد.
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حميد هوشنگی
 استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق)ع( 

هویت فرایند پاسخگویی آگاهانة هر فرد به یک دسته سؤال ها 
دربارة خودش اســت که می تواند در سطوح فردی، اجتماعی، 
ملی و فراملی باشــد. پاسخ به این ســؤاالت، کیستی فرد را در 
نســبت با دیگران مشــخص می کند و در صورت نبود پاســخ 
مناســب به این سؤاالت، ممکن اســت فرد دچار بحران هویت 
شود. موضوع بحران هویت و دغدغة هویت در سطوح گوناگون 
)فردی، اجتماعی و ملی(، به ویژه در عصر جهانی شدن )سازی( و 

رشد مدرنیته در جهان، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
از سوی دیگر، به تعبیر آیور نیومن، جامعه بدون هویت امکان 
بقا ندارد. هویت جزء الینفک فرد و جامعه اســت. بنابراین، هر 
جامعه ای دارای هویت اســت، اما منشأ شکل گیری این هویت 
کجاست؟ در پاسخ به این ســؤال، در ادبیات هویت پژوهی سه 
دیدگاه کالن شکل گرفته است. یک رویکرد، منشأ هویت جوامع 
را اموری ازلی و ابدی می داند که در طول تاریخ تغییر نمی کنند 
)ازلی انگاران(. رویکرد دیگر، هیچ منشأ ثابتی برای هویت قائل 
نیست و آن را امری دائمًا متحول و سیال تعریف می کند و البته 
ابزاری برای نخبگان و صاحبان قدرت )ابزارگرایان(. دستة سوم 
از این رویکردها، حد میانه را برگزیده اســت و عالوه بر پذیرش 
وجود امور دیرین در امر هویتی )مانند زبان و تاریخ(، بر سیالیت 

و تغییرات نسبی هویت در روندهای تاریخی تأکید دارد.
به نظر می رســد، با توجه به واقعیت های جوامع، باید رویکرد 
سوم را برگزید و هویت را نه امری ثابت محض و نه امری متغیر 
مطلق انگاشــت. بنابراین، باید پذیرفت هویت با روندها ساخته 

می شود و به طور عینی و کاماًل از پیش ساخته نیست.
حال سؤال این است که هویت چگونه شکل می گیرد؟ با توجه 
به اینکه هویت محصول مشــارکت جمعی آحاد جامعه در یک 
روند تاریخی اســت، نمی توان آن را جدای از بســتر اجتماعی 
تعریف کرد. در واقع، روندهای تاریخی حادث شــده در بســتر 

جامعه، محتوای هویت را سامان داده است. این روندها ترکیبی 
از هنجارها، تعامالت و فرهنگ هستند که در قالب زبان، تاریخ، 

جغرافیا، فرهنگ، خاطرة جمعی و دین نمود پیدا کرده اند.
به طور نمونه، زبان فارسی یکی از مظاهر دل بستگی ایرانیان به 
هویت ملی از گذشــته دور مطرح بوده است. این زبان به تعبیر 
ارنست گلنر حامل نوعی فرهنگ واال برای ایرانیان بود و از منظر 
دالواله1، جهانگرد ایتالیایی، به عنوان زبان اصلی کشــور چنان 
مورد احترام است و چنان تعصبی نسبت به آن اعمال می شود 
که نه تنهــا در کلیة مکتوبات و کتاب هــای جالب، به خصوص 
دیوان های شعر، بلکه برای تمام قراردادها و مکتوبات رسمی و 
فرمان ها و احکام ارسالی شاه و باالخره تمام امور مهم کشوری 

و دولتی، از زبان فارسی استفاده می شود. 
کارکرد وحدت بخش زبان فارسی در میان ایرانیان از گذشتة 
دور بوده است؛ به نحوی که از دوران شاهان ترک زبان همچون 
ســلطان محمود غزنوی، زبان دربار شاهان ایران بوده و از عصر 
صفوی به بعد، اکثریت قریب به اتفاق نامه ها و اســناد دولتی به 
این زبان نگارش یافته اســت. زبان فارسی نه تنها زبان محاوره، 
بلکه زبان عرفان، شــعر و فرهنگ همة ایرانیان بوده اســت و 

احساس تعلق به آن در میان همة ایرانیان بسیار پررنگ است.
 بنابرایــن، با تقویت جایگاه زبان فارســی می توان به تقویت 
هویــت ایرانیــان پرداخت و گامی به ســوی برقــراری امنیت 
اجتماعی فراهم ساخت. اهمیت و جایگاه زبان فارسی در هویت 
ملی ایرانیان در حدی اســت که مقام معظم رهبری نسبت به 
حفظ، صیانت و توسعة آن اهتمام داشته و بارها دربارة فرسایش 

آن هشدار داده است. 
الزم به ذکر اســت، در کنار زبان فارســی به عنوان زبان ملی، 
زبان دین )عربی(، زبان های محلی، قومی و زبان های خارجی نیز 
وجود دارند. برخالف برخی از رویکردها، صیانت از زبان فارسی 

هويت و
 امنيت اجتماعى

کارکرد وحدت بخش زبان فارسی در میان ایرانیان از گذشتة کارکرد وحدت بخش زبان فارسی در میان ایرانیان از گذشتة 
دور بوده است؛ به نحوی که از دوران شاهان ترک زبان همچون دور بوده است؛ به نحوی که از دوران شاهان ترک زبان همچون 
ســلطان محمود غزنوی، زبان دربار شاهان ایران بوده و از عصر ســلطان محمود غزنوی، زبان دربار شاهان ایران بوده و از عصر 
صفوی به بعد، اکثریت قریب به اتفاق نامه ها و اســناد دولتی به صفوی به بعد، اکثریت قریب به اتفاق نامه ها و اســناد دولتی به 
این زبان نگارش یافته اســت. زبان فارسی نه تنها زبان محاوره، این زبان نگارش یافته اســت. زبان فارسی نه تنها زبان محاوره، 
بلکه زبان عرفان، شــعر و فرهنگ همة ایرانیان بوده اســت و بلکه زبان عرفان، شــعر و فرهنگ همة ایرانیان بوده اســت و 

احساس تعلق به آن در میان همة ایرانیان بسیار پررنگ است.
 بنابرایــن، با تقویت جایگاه زبان فارســی می توان به تقویت  بنابرایــن، با تقویت جایگاه زبان فارســی می توان به تقویت 
هویــت ایرانیــان پرداخت و گامی به ســوی برقــراری امنیت هویــت ایرانیــان پرداخت و گامی به ســوی برقــراری امنیت 
اجتماعی فراهم ساخت. اهمیت و جایگاه زبان فارسی در هویت اجتماعی فراهم ساخت. اهمیت و جایگاه زبان فارسی در هویت 
ملی ایرانیان در حدی اســت که مقام معظم رهبری نسبت به ملی ایرانیان در حدی اســت که مقام معظم رهبری نسبت به 
حفظ، صیانت و توسعة آن اهتمام داشته و بارها دربارة فرسایش حفظ، صیانت و توسعة آن اهتمام داشته و بارها دربارة فرسایش 

الزم به ذکر اســت، در کنار زبان فارســی به عنوان زبان ملی، الزم به ذکر اســت، در کنار زبان فارســی به عنوان زبان ملی، 
زبان دین )عربی(، زبان های محلی، قومی و زبان های خارجی نیز زبان دین )عربی(، زبان های محلی، قومی و زبان های خارجی نیز 
وجود دارند. برخالف برخی از رویکردها، صیانت از زبان فارسی وجود دارند. برخالف برخی از رویکردها، صیانت از زبان فارسی 

 امنيت اجتماعى امنيت اجتماعى
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در گرو نادیده انگاری سایر زبان ها نیست، بلکه با اولویت بندی و 
برقراری تعادل میان زبان های موجود در قالب سیاســت گذاری 
زبانی می توان زبان فارســی را حفظ کرد. داللت این رویکرد در 
نظام آموزشی کشور، اولویت بخشی به زبان فارسی و بهره گیری 
از ظرفیت سایر زیان ها در مباحث علمی و تربیتی در کنار زبان 
فارسی است؛ به نحوی که منجر به تضعیف جایگاه زبان فارسی 

نشود.
در کنار موضوع هویت، با مقولة با اهمیت دیگری به نام امنیت 
روبه رو هســتیم. امنیت مانند هویت ســطوح متفاوتی است. 
به نظر می رسد، پس از اینکه امنیت فردی شناسایی شد، افراد 
برای تحقق و تحکیم امنیت و جایگاه خود ناگزیر از عضویت در 

گروه های اجتماعی هستند. این سطح از امنیت 
تحت عنوان امنیت اجتماعی2 مورد توجه و بحث 
قرار می گیرد. امنیت اجتماعی، نوع و سطحی از 
احساس اطمینان خاطر است که جامعه و گروه 

در آن نقش اساسی دارد.
مفهوم امنیت اجتماعی در سال ۱۹۹۳ توسط 
نظریه پردازانی مانند باری بــوزان3، آل ویور4 و 
لمیتر5 تحت عنــوان »مکتب کپنهاگ« مطرح 
شــد، اما از این مفهوم تلقی های متفاوتی وجود 
دارد که با توجه به موضوع آن ها می توان ســه 
تلقی اصلی را از هم تمییز داد؛ امنیت اجتماعی 
به مثابة تأمین اجتماعی؛ امنیت اجتماعی به مثابة 

امنیت هویت؛ امنیت اجتماعی به مثابة امنیت جامعه.
در این بین، رویکرد امنیــت اجتماعی به مثابة امنیت هویت 
بیشتر مورد توجه و تأکید قرار گرفت، زیرا امواج تهدیدآمیزی بر 
ضد هویت گروه ها و جوامع در عصر جهانی شدن )سازی( شکل 

گرفت که با رشــد فناوری های نوین به دنبال هضم هویت های 
گروه ها و جوامع در هویت مســلط )هویت برآمده از ایدئولوژی 

لیبرال دموکراسی( بود.
از نظر باری بوزان، این برداشــت از امنیت اجتماعی، بر حفظ 
ویژگی هایی اشاره دارد که براســاس آن افراد خود را به عنوان 
عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می کنند. به عبارت دیگر، این 
برداشــت با جنبه هایی از زندگی فــرد ارتباط پیدا می کند که 
هویت گروهی او را شکل می دهد. بر این اساس است که گیدنز 
تأکید دارد »هویت، منبع معنا برای کنشــگران است. انسان با 
احساس نداشتن هویت، احساس نداشتن امنیت خواهد داشت. 
احســاس امنیت برای آدمی به  قدری ضــرورت دارد که برای 
تأمین آن، چه بســا حاضر باشــد به آزادی هم 
پشت پا بزند.« بنابراین، حفظ هویت برای جوامع 

بسیار مهم و حیاتی به شمار می رود.
همان طور که اشــاره شــد، هویت در بســتر 
جامعه شــکل می گیرد و برآمــده از ارزش ها و 
هنجارهاســت، اما قدرت هنجارهــا و ارزش ها 
برای هویت ســازی تا زمانی است که این هنجار 
به میزان قابــل توجهی در جامعه مورد پذیرش 
بگیرنــد. بنابرایــن، عمومی ســازی هنجارها و 
جامعه پذیری آحاد جامعه بر اساس این هنجارها 
می توانــد از یک ســو بر تقویــت هویت جمعی 
)به ویژه هویت ملــی( در جامعه کمک کند و از 

سوی دیگر به تقویت امنیت اجتماعی کمک کند.
روندهای موجــود در جامعة ایرانی نشــان می دهد با وجود 
تالش ها برای عمومی سازی ارزش ها و جامعه پذیری مبتنی بر 
آن هــا، به دلیل وجود هجمه های ســنگین در این حوزه، روند 
هویت یابــی و تثبیت هویت جمعی در میان نســل نوجوان و 
جوان با وضعیت مطلوب فاصله دارد. در واقع، در معرکة رقابت 
هویت ها در عصر گســترش ارتباطات کــه برخی آن را دهکدة 
جهانی و برخی جامعة شبکه ای نامیده اند، ایده ای موفق خواهد 
بود که بتواند ارزش هــا و هنجارهای خود را عمومی و نهادینه 
کند. نقش آفرینی مؤثر در این معرکه نیز بدون شــناخت بستر 
اجتماعــی، ارزش ها و هنجارها، ایده ها و برنامه های هویت های 
رقیب ممکن نخواهد بــود. در مجموع می توان گفت، 
حفظ امنیت اجتماعی در گرو صیانت دقیق و عالمانه 
از هویت جمعی جامعه است که در قالب هویت ملی 

متبلور می شود.

 پی نوشت ها
1. Pietro Della Valle
2. Societal Security
3. Barry Buzan
4. Ole Waever
5. Lemaiter

هویت یابــی و تثبیت هویت جمعی در میان نســل نوجوان و 
جوان با وضعیت مطلوب فاصله دارد. در واقع، در معرکة رقابت 
هویت ها در عصر گســترش ارتباطات کــه برخی آن را دهکدة 
جهانی و برخی جامعة شبکه ای نامیده اند، ایده ای موفق خواهد 
بود که بتواند ارزش هــا و هنجارهای خود را عمومی و نهادینه 
کند. نقش آفرینی مؤثر در این معرکه نیز بدون شــناخت بستر 
اجتماعــی، ارزش ها و هنجارها، ایده ها و برنامه های هویت های 
رقیب ممکن نخواهد بــود. در مجموع می توان گفت، 
حفظ امنیت اجتماعی در گرو صیانت دقیق و عالمانه 
از هویت جمعی جامعه است که در قالب هویت ملی 

متبلور می شود.

 پی نوشت ها

امنيت اجتماعی، 
نوع و سطحی از 
احساس اطمينان 

خاطر است که 
جامعه و گروه در 
آن نقش اساسی 

دارد
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زبان ابزار ارتباط است. اما پیش از آن، وسیلة شناخت محیط 
و بســتر فهم نظام مند جهان نیز به شــمار می رود. با قاطعیت 
مشخص نیســت آیا زبان ها با نام گویشــوران خود »نامیده« 
می شــوند، یا مردم مختلف جهان با زبانی کــه به کار می برند 
شناخته شده اند. اما هر چه هست، این رابطه، چشم انداز دیگری 
از اهمیت زبان را آشــکار می کند کــه با هویت جمعی مرتبط 
است. زبان ها مؤید تمایزهای گروهی، قومی و ملی هستند و هر 
زبان، فراهم کنندة سطحی از وفاداری افراد به الیه های متفاوت 
هویتی است که از طریق »احساس تعلق داشتن« به یک گروه 
خاص متبلور می شود. رابطة تنگاتنگ زبان و هویت، در جوامع 
چندقومی و چندفرهنگی بیشــتر نمایان است. بر این اساس، 
فهم و تنظیم مناسبات هویت و زبان قومی از یک  سو و هویت و 
زبان ملی از سوی دیگر، به عنوان یکی از موضوعات مهم این 

جوامع قابل اشاره است.
ایران، مانند بســیاری از تمدن های کهن جهان، 
وارث »فرهنگ امپراتوری« اســت. این گونه از 

فرهنگ، ورای آنچه ممکن است در ادبیات سیاسی معاصر از آن 
برداشت شــود، به مفهومی در نظریة فرهنگی و مردم شناختی 
اشــاره دارد که بر ویژگی های تاریخــی جوامع چندفرهنگی و 
چندقومی پیــش از دورة مدرن یا عصر دولت ـ ملت ها مبتنی 
اســت. تا پیش از پیمان »وســتفالیا«1 در سدة هفدهم و آغاز 
پیدایش دولت های ملی در اروپای غربی، شرایط تمدنی بیشتر 
جغرافیای جهان، در پارادایم فرهنگی مذکور قابل فهم و تبیین 
اســت. اما در دوران معاصر، بازخیــزش جریان دولت های ملی 
به دهه های میانی قرن بیستم بازمی گردد که با هرچه قومی تر 
شــدن دولت های ملی و فروپاشــی امپراتوری ها همراه بود. در 
این میان، فهم ماهیت ملی دولت ها به عنوان واحدی سیاسی و 
تمدنــی و تفاوت آن با ایدة دولت های قومی به عنوان واحدهای 
نژادی و طایفه ای، یکی از بنیان های اساســی نگاه واقع بینانه به 

جهان معاصر است.
ترکمن ها در ایران یکی از گروه های قومی با ویژگی های زبانی، 
فرهنگی و مذهبی مشــخص هســتند که با جمعیتی حدود 1 

از تبار مختوم قلى
فرهنگ ترکمنی و ارتباط آن با هویت ملی

دکتر بهروز قزل
  استان گلستان 
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در گذشتة 
تاريخی ترکمن ها 

و ساير اقوام 
ايرانی، عنصر 

کتابت و الفبای 
مشترک در 

جايگاه عنصری 
کليدی عمل کرده 

است

میلیون نفر )براساس برآوردهای میدانی( در مناطقی از شمال 
شرق ایران )بیشتر در استان گلستان، تعداد کمتری در خراسان 
شــمالی و گروه هایی نیز در خراســان رضوی( سکونت دارند. 
هویت ترکمن ها با هویت ملی ایران، به واســطة دادوستدهای 
زبانی، باورهای مشترک اسالمی و مناسبات تاریخی، هم بستگی 
دارد. در گذشــتة تاریخی ترکمن ها و سایر اقوام ایرانی، عنصر 
کتابت و الفبای مشترک در جایگاه عنصری کلیدی عمل کرده 
است. همچنین، در دوران معاصر، نقش آفرینی الیه های هویتی 
دیگری مانند اشــتراکات صنفی، ایده هــای فرهنگی فراقومی، 
حضور نخبگان قومی در عرصه های ملی و تعلق به گفتمان های 
سیاسی مشترک به عنوان تقویت کنندة هویت جمعی فراقومی 

قابل تأمل است.
بخــش بزرگــی از گنجینة زبــان ترکمنی به شــاعران و 
نویسندگان عصر پیشــامدرن مربوط است. ویژگی این دوره، 
همان طور که اشــاره شــد، برجســته نبودن تعلقات قومی ـ 
سیاســی و اندیشیدن در بستر سنتی است که در آن، هرچند 
نشــانه هایی از وابســتگی طایفه ای، جغرافیایی و حتی قومی 
یافت می شــود، اما به کارگیری عنصر قومی در جهتی سیاسی 
ـ ملی، بسیار کمرنگ است. اساسًا نیز، امکان فراگیری چنین 
ایده ای ـ  با توجه به گفتمان های غالب سیاسی و حکومت داری 
آن ســده ها در این مناطق از جهان ـ قابل تصور نیســت. در 
چنین زمینه ای، بحث سره نویسی زبان قومی، تخصیص الفبای 
مستقل و حفظ فاصلة فرهنگی )در قالب عناصر زبانی( با هویت 
فارســی نیز هدف گذاری نشده  اســت. به بیان دیگر، به  نظر 
می رسد تولیدات ادبی و اخالقی گنجینة زبان ترکمنی با هدف 
کاربردی در میان گویشوران زبان بومی قومی عینیت یافته و 
عنصر زبان، به عنوان بستر تمایزات هویتی، چندان مورد توجه 
نبوده است. مهم تر از آن، جایگاه سخنوران زبان فارسی و آثار 

آنان در ادبیات ترکمنی اســت. جالب است که عالوه بر 
حافظ، جامی، ســعدی و عطار، حتی فردوسی نیز، 

به عنوان »زنده کنندة زبان فارسی«، در جهان 
ادب ترکمنی مورد احترام ویژه است.

مختومقلی فراغی،  در یــک نمونــه، 
به عنوان عالم و بزرگ ترین ســخنور زبان 
ترکمنی، هنگام ســخن گفتن از عناصری 
جغرافیایــی مانند »خراســان«، »ری« و 

»اصفهان«، هنگام اشــاره به شخصیت های 
ادب فارســی مانند »فردوسی« و »جامی« و 

هنگام سرودن از چهره های دینی مانند »شهدای 
اسالم« و »ائمة دوازده گانه«، گویی از عناصری »خودی« 

سخن می گوید. او سرشــار از قرینه های »تعلق خاطر« به این 
عناصر اســت و نشــانه ای از »تصور دیگــری« در آن ها دیده 
نمی شود. حتی امروزه در کشور ترکمنستان، یکی از فعالیت های 
عمدة مؤسسات زبان و ادبیات ترکمنی نسخه شناسی، مطالعات 

تطبیقــی و ترجمة متن هــای تاریخی 
فارسی ـ  ترکمنی اســت. تا جایی که برخی 

کارشناســان معتقدند، توانایی در زبان فارســی، 
یکی از شــرایط موفقیت در مطالعات تاریخی و ادبی 

ترکمنی است.
از چشــم اندازی دیگر، در حوزة قومــی ترکمنی ایران، زبان 
فارسی و آموزش رســمی آن در دوره های گوناگون تحصیلی، 
به عنوان یکی از حامل های اصلی عناصر هویتی در جریان است. 
در کنار آموزش زبان ملی، ظرفیت های قانونی فراگیری زبان های 
قومی نیز پیش بینی شــده اســت )هرچند اجرای بهینة آن به 
مقدمات فنی و ضمنی مختلفی منوط دانســته می شود(. زبان 
ملی، عالوه بر ظرفیت های هویتی و امکانات ادبی )زبان شناختی، 
زیبایی شناختی(، فرصت های ارتباطی و بهینه سازی رفتارهای 
اجتماعی در جغرافیای ملی را فراهم آورده و عرصة گسترده ای 
از توانایی های اداری و بهره مندی از توزیع فرصت های اجتماعی 
را پیش روی فراگیرندگان زبان فارسی می گشاید. این فرصت ها، 
به خودی خود امکان حضور گویشوران این زبان را در الیه های 

گوناگون هویتی میسر کرده و زمینة اشتراک 
منافــع فردی و گروهی آنــان را در قالب های 
صنفی، طبقات و ســایر عرصه هــای فراقومی 

فراهم می آورد.
زبان ترکمنــی به عنوان عنصــری قومی، و 
آمــوزش صحیــح آن، در تعــارض طبیعی با 
هویت ملی ایرانی نیســت. چــرا که تعلق به 
هویــت »ایرانی«، تعلق به ســطحی فراقومی 
اســت که میراث ســده ها همزیستی و تعامل 
تاریخی و طبیعی اقوام و گروه های گوناگون در 
یک جغرافیای وســیع به شمار می رود. 
»ایرانــی« بودن، به ملیت اشــاره 

دارد و مربوط به هیچ قومیتی نیست. ملت ها توان 
جذب، حمل و حتی پرورش قومیت های متعدد 
را دارا هســتند. در این بین، زبان ترکمنی 
با مناســبات تاریخیـ  ادبــی خود با زبان 
فارسی، بازنمایی عناصر مذهبیـ  فرهنگی 
و تأثیرپذیری از فضای زیســت مشترک 
جغرافیایی، نه تنها عنصری غریبه با هویت 
ملی ایرانی نیست، بلکه یکی از اعضای مهم 

و همیشه حاضر خانوادة هویت ملی است. 

 پی نوشت
1. پیمان نامه ای است که در ۱۶۴۸پس از پایان جنگ های سی ساله در اروپا 
در شهر سالن، شهرداری شهر مونستر، میان کشورهای اروپایی بسته شد. با 

بسته شدن قرارداد صلح وستفالی، جنگ رسمًا پایان یافت.

آنان در ادبیات ترکمنی اســت. جالب است که عالوه بر 
حافظ، جامی، ســعدی و عطار، حتی فردوسی نیز، 

به عنوان »زنده کنندة زبان فارسی«، در جهان 

 ،

»ایرانــی« بودن، به ملیت اشــاره 
دارد و مربوط به هیچ قومیتی نیست. ملت ها توان 
جذب، حمل و حتی پرورش قومیت های متعدد 
را دارا هســتند. در این بین، زبان ترکمنی 
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حبيب گشتاسبی
کارشناس مسئول دورة دوم متوسطه ادارة کل آموزش وپرورش استان فارس

 گلستان خوانى
شیوه نامة برنامة گلستان خوانی

 مقدمه
 اهمیت آموزش زبان به عنوان ابزار تفهیم و تفاهم بر کســی 
پوشیده نیست. بدون شک هر فارســی زبانی برای آنکه بتواند 
مقصود دیگران را دریابد یا دیگران را از تفکر و اندیشة خویش 
بهره منــد کند، نیازمند اســت زبان فارســی و مهارت های آن 

)شنیدن، گفتن، خواندن و نوشتن( را به نیکی بیاموزد. 
در کنار زبان فارســی، آشــنایی با گنجینة هزارسالة ادبیات 
فارسی ضروری اســت و از این میان، با توجه به جایگاه ویژة 
سعدی شــيرازی در تاریخ ادبیات فارسی و نقش برجستة 
او در فرهنگ و ادب ایران اســالمی، شــناختن و شناساندن 
ویژگی های شــخصیت، آثــار، دوران تاریخــی و اجتماعی، 
تأثیرگــذاری و تأثیر پذیری از او، به عنوان یک میراث گرانقدر 
فرهنگی، مفید به نظر می رســد. این امر جدای از تأثیری که 
در پرورش ذوق ها دارد، خــود عاملی مؤثر در آموزش بهتر و 
یادگیری اثربخش به حساب می آید. طرحی که معرفی خواهیم 
کرد، برای پاســخگویی به این نیاز طراحی شده است. در این 
برنامه کوشــش شده است تا دانش آموزان در طول یک برنامة 
میان مدت سه ساله در دورة تحصیلی ابتدایی )دورة دوم(، 

مهارت های ذهنی و عملی الزم را فرا بگیرند.
گروه هدف: دانش آموزان پايه های چهارم، 

پنجم و ششم

اهداف کمی: مشارکت صددرصدی دانش آموزان 
اهداف کيفی: تقویت درس زبان و ادبیات فارســی، ایجاد 
انگیــزه در کالس درس، تقویــت قــدرت حافظــة یادگیری 
بلندمدت، افزایش دامنة لغات ادبیات فارســی، یادگیری و فهم 
عمیق تر مفاهیم سایر کتاب های درسی، توجه به بحث نوشتاری، 

فراهم کردن زمینة خالقیت در دانش آموزان.
این برنامه در دو مرحلة آموزشگاه، و ناحیه یا منطقه مورد اجرا 

گذاشته می شود.

 معرفی کتاب مورد استفاده
کتاب »ورقی از گلســتان در دبســتان« حکایت هایی ساده و 
کوچک، اما پرمحتوا و متناســب با ســن دانش  آموزان هر پایة 
دبســتان را دربر دارد. حکایت ها به گونه ای انتخاب شده اند که 
جنبة آموزشــی،  به خصوص آموزش مهارت های زندگی داشته 
باشند. در این کتاب، برای دورة دوم ابتدایی، حدود 27 حکایت، 
همراه با نقاشــی، به همراه دیباچة گلســتان سعدی به چاپ 

رسیده  است. 

 نحوة اجرا 
در این برنامه، هرکدام از آموزگاران مدرسه، با توجه به ساعت 
اختصاصی برنامة ویژة مدرسه )بوم( و ترکیب آن با زنگ فارسی، 
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در هفته دو ساعت از زمان 
آموزشــی را بــه آموزش 
اختصاص  حکایت ها  این 

می دهند. 
ـ هر گروه حکایت هایی 
با  را  از گلستان ســعدی 
خویش  آموزگار  راهنمایی 

انتخاب و به شــکل های متنوع در قالــب نمایش، ایفای نقش، 
حفظ، خواندن، تفســیر، نقاشی و زیبانویسی اجرا می کند یا با 
خط زیبا به رشــتة تحریر درمی آورد. از آبان ماه تا اسفندماه، در 

هر پایه 9 حکایت توسط هر گروه کار می شود.
ـ در اســفندماه، ادارة هر منطقه جشــنوارة پایانی را برگزار 
می کند. در این جشنواره اداره ها ارزیابی می شوند. مالک ارزیابی 

اداره ها به شرح جدول است.

 انتظارات
ـ ترغیب مدیران مدرســه ها و آموزگاران توسط رؤسای اداره، 

معاونان آموزش و کارشناسان مربوطه؛
ـ ترغیب دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم توسط 

مدیران و آموزگاران مدرسه؛
ـ زمینه سازی برای آشنایی بیشــتر با زبان و ادبیات فارسی، 

و  کــودکان  ادبیات 
نوجوانــان، چهره هــای 

برجستة ادبیات کشور ایران و 
شناخت بیشتر آن ها با آثار عمدة 

آن ها، سبک نثر و نظم فارسی، اصول 
و قواعد کلی دستور زبان فارسی و باالخره 

مهارت های خوانداری و نوشتاری؛
ـ باال رفتن اعتمادبه نفس دانش آموزان.

 محتوا
ـ کتابچه های ورقی از گلستان در دبستان. هر کتابچه با توجه 
به پایــة تحصیلی، 9 حکایت دارد و به صورت رایگان در اختیار 

دانش آموزان قرار می گیرد.
ـ فایل کتاب ها برای اداره ها ارســال خواهد شد تا در اختیار 

مدرسه ها قرار گیرد.
 با توجه به اجرای مطلوب این برنامه در مدرسه های ابتدایی 
استان فارس، مشــاعره ای دانش آموزی در صداوسیمای استان 
برگزار شــد که تقریبًا تمام شــرکت کنندگان آن دانش آموزان 
ابتدایی بودند. همچنین، انتخاب دانش آموزان به عنوان مجری 
اکثر برنامه ها و گروه های خیرمقدم برای سایر اداره ها، از برونداد 

این برنامه است.

و  کــودکان  ادبیات 
نوجوانــان، چهره هــای 

برجستة ادبیات کشور ایران و 
شناخت بیشتر آن ها با آثار عمدة 

آن ها، سبک نثر و نظم فارسی، اصول 
و قواعد کلی دستور زبان فارسی و باالخره 

مهارت های خوانداری و نوشتاری؛

فرم ارزيابی از برنامة همايش گلستان خوانی با رويکرد هويت ملی. منطقه/ اداره ............................................................................ تاريخ همايش ...............................................

ضعیف
1

متوسط
2

خوب
3

خیلی خوب 
4

عالی
5 موارد ردیف

برنامه ریزی قبلی و نظم در جلسه 1

شرایط مکان و سیستم صوتی 2

استفاده از توان همکاران و دانش آموزان دورة ابتدایی در اجرای برنامه )مجری و.....( 3

تنوع در جنسیت و مدرسه ها )دخترانه؛ پسرانه؛ شهری؛ روستایی( 4

کیفیت حکایت های ارائه شده 5

تنوع در ارائة حکایت ها )تکراری نبودن( 6

استقبال همکاران از همایش 7

8 حضور مسئوالن در همایش

توجه به کار گروهی 9

برپایی نمایشگاه )دستاورد نوشتاری دانش آموزان و هویت ایران اسالمی( 10

نام و نام خانوادگی کارشناس شرکت کننده در همايش. امتياز: ............................................................................

در هفته دو ساعت از زمان 
آموزشــی را بــه آموزش 
اختصاص  حکایت ها  این 

ـ هر گروه حکایت هایی 
با  را  از گلستان ســعدی 
خویش  آموزگار  راهنمایی 
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پانيذ منصوری 
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی استان البرز

شناسنامة ايران

شاهنامة فردوسی از گران مایه ترین سرمایه های ادبیات فارسی 
و به نوعی حافظة تاریخی ملت ایرانی محســوب می شود. حکیم 
طوس با سرودن شــاهنامه، عالوه بر حفظ اساطیر کهن ملی و 
آداب و ســنن ایرانیان، طرح اتحاد و یکپارچگی ملت ایران را نیز 
پی ریزی کرد. دالیل متعددی وجود دارند که شاهنامه به گونه ای 
شناسنامه و هویت ملی ایرانیان محسوب می شود و صرفًا کتابی 
اسطوره ای با قصه هایی ســرگرم کننده نیست. هویت در معنای 
پاسخ گویی آگاهانة هر فرد یا ملتی به پرسش های خود از گذشته 

و حال است؛ به این معنا که چه کسی بوده و اکنون کیست. 
از آنجا کــه هویت ملی باالترین ســطح هویت جمعی در هر 
کشوری محســوب می شود، برای رســیدن به چنین شناختی 
نیازمند اسناد جامع و تاریخی معتبری هستیم. شاید تصور شود 
شاهنامه، با آن فضای اسطوره ای حاکم بر داستان هایش، به عنوان 
ســند هویتی چندان قابل اتکا نباشــد! در ابتدا باید اشاره کرد، 
هم معنی قرار دادن اسطوره با داستان های افسانه ای و صرفًا تخیلی، 
اشتباه است. در زمان های کهن، انسان ها با پرسش هایی اساسی 
دربارة مفاهیم اصلی زندگی روبه رو بودند. آن ها در جست وجوی 
هستی شناسی و نحوة ساز وکار خلقت بودند و شکل گیری اسطوره 
برای پاسخ گویی به همین مسائل بود. مجموعه پاسخ هایی 
که برای این پرسش ها یافت می شد، نوعی جهان بینی 
را شکل می داد که ما امروز آن را اسطوره می نامیم. 
بنابراین، اسطوره به معنای دروغ و خیال بافی 
نیست، بلکه مجموعة اعتقادات و باورهایی 

اســت که در قالب روایت های داستانی به دوره های بعد منتقل 
شده اند و آنچه امروز فرهنگ می نامیم، در جهان باستان با اسطوره 
و آیین برابر بوده اســت. به  این ترتیب، اگر با بینشی عمیق تر به 
داستان های اسطوره ای شاهنامه نگاه کنیم و از الیه های سطحی و 
ظاهری این داستان ها عبور کنیم، متوجه می شویم هر کدام از این 
روایات بخشی از فرهنگ، آیین، آداب و رسوم ملی و کهن ایرانی را 
منعکس می کنند. اصالت و دیرینگی برخی از این آیین ها آن قدر 
زیاد اســت که گاهی علم باستان شناســی نیز مجبور به سکوت 
می شود و این دقیقًا جایی است که اسطوره سخن می گوید و مهر 

تأییدی بر اصالت هویت ملی ایرانیان می زند.
شاهنامه تنها از بخش اسطوره ای تشکیل نشده، بلکه به سه بخش 
اساطیری، حماسی و تاریخی تقسیم شده است. عناصر اسطوره ای 
شاهنامه که همانا میراث فکری و فرهنگی قوم کهن ایرانی است، 
همراه با تغییراتی که الزمة آن اســت، به قالب حماســی منتقل 

می شوند و در استوار نگه داشتن بنیان های ملی ایران می کوشند.
شــخصیت هایی که در بخش تاریخی شاهنامه حضور دارند، 
اگرچه در عالم خارج مصداق عینی و حقیقی ندارند، اما این به 
معنای بی اهمیت بودن آن ها نیست. به بیانی دیگر، ارزشمندی 
هر کدام از این شخصیت ها به سبب خاص و جزئی بودن آن ها 
نیســت، بلکه تک تک این قهرمانان نماد و هویت یک ایرانی در 
دوران کهن هســتند و اعمال و رفتار آن ها، چه درســت و چه 
غلط، بیانگر کنش و رفتار انســان ایرانی در طول تاریخ اســت. 
الزم به ذکر اســت، هیچ کدام از شخصیت های شاهنامه کامل 

مروری کوتاه بر شاهنامه فردوسی
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بسامد باالی 
آموزه های اخالقی 

در داستان های 
شاهنامه موجب 
شده است اين 

داستان ها با تمام 
رده های سنی 

سازگار باشند. 
مربيان برای آشنا 

کردن کودکان 
با شاهنامه 

در دوره های 
پيش دبستانی، 

می توانند از 
مؤثرترين روش، 
يعنی قصه گويی، 

استفاده کنند

و بی عیب و نقص نیســتند. فردوسی در کنار بیدار کردن غرور 
ملی ایرانیان به واسطة هنرمندی و شایستگی پهلوانان شاهنامه، 
عیب و اشــتباه آنــان را هم نکوهش می کنــد و این خود گواه 
همین نکته اســت که فردوسی در تالش بود با نگرشی عمیق، 
تصویری درست از هویت ملی ایرانیان نشان دهد؛ نه آنکه صرفًا 

داستان های سرگرم کننده و خوشایند بنویسد.
یکی دیگر از عناصر مهم هویت ملی هر جامعه، زبان واحد آن 
است. اگر زبان مشترکی وجود نداشت، اقوام گوناگون از برقراری 
ارتباط با یکدیگر ناتوان می ماندند و دایرة ارتباطات هر قومی به 
مردمان هم زبان خود محدود می شــد. فردوسی شاهنامه را در 
زمانی ســرود که ترکان غزنوی حکومت را در دست داشتند و 
زبان عربی زبان رسمی نگارش دفترها و دیوان های دربار بود. در 
چنین شرایطی که زبان فارسی مهجور واقع شده بود، شاهنامه 
با زبان و کالم اصیل و حماسی خود مانع از فراموشی زبان ملی 
ایران شــد.حضور و بقای هزارسالة شاهنامه بیانگر این است که 
ایــن اثر تا حد زیادی با روحیات جمعــی و آرمان های ایرانیان 
منطبق و ســازگار اســت. به عبارت دیگر، موفقیت فردوســی 
در حفظ زبان فارســی در گرو ماندگاری شــاهنامه است و این 
ماندگاری نیز به سبب جامع و چندبعدی بودن نگاه فردوسی به 
ایران است. نوع نگاه فردوسی به ایران صرفًا به عنوان یک جغرافیا 
نبود، بلکه آن را یک فرهنگ و تمدن می دید و می کوشید کتاب 
خــود را به نماد این فرهنگ تبدیل کند. به همین دلیل، در هر 
جایی از شاهنامه که فرصت می یافت، آرزوهای بزرگ و عمومی 
ایرانیان را طرح می کرد. به طور مثال، فردوسی از زبان پادشاهان 
ایرانی در خالل خطبه هایشــان به هنگام بر تخت نشستن، به 
بیان ســتایش خداوند و دادگری، خردمندی، راستی، امنیت، 
کوتاه کردن دست بیگانگان و شرح انواع جشن های کهن ایرانی 

می پردازد.
به این ترتیب، حکیم طوس با مکتوب کردن کلمات کهن ایرانی در 
قالب داستان هایی حماسی و جذاب که هر کدام نمایانگر بسیاری 
از عقاید و باورها و فرهنگ دیرینة ایران باستان هستند، باعث شد 
زبان ملی ما حفظ شــود و هویت ملی ایرانیان در فراز و فرودهای 
زمانه محو و مخدوش نشود. چنان که کشور مصر با وجود داشتن 
انواع اسطوره های کهن و قدمت و دیرینگی بسیار فرهنگی، قادر به 
حفظ زبان اصیل خود نشــد. هنگامی که از محمدحسین هیکل، 
روزنامه نگار و نویسندة مشهور مصر، پرسیدند شما مصریان، با آن 
پیشینة درخشان فرهنگی، چه شد که عرب زبان شدید، پاسخ داد: 

ما عرب زبان شدیم، چون شخصی همچون فردوسی نداشتیم1.
شاهنامه مورد توجه شــاعران دوران بعد قرار گرفت و بسیاری 
از آنان در اشــعار خود تلمیحی از داستان ها و قهرمانان شاهنامه 
آوردند یا تالش کردند به سبک و شیوة حماسی او شعر بسرایند. 
همچنین، جدا از طبقة شاعران و ادیبان، شاهنامه به صورت شفاهی 
در محل های همگانی برای عموم مردم به اجرا درآمد و سنت نقالی 
و شاهنامه خوانی پدیدار شــد. تمامی این ها نشانة نفوذ عمیق و 

همه گیری این اثر مکتوب در میان تمامی 
اقشار جامعة ایرانی است.

از آنجا که نظام آموزشــی هر کشــوری در 
انتقــال آموزه های ملی و فرهنگــی به مردم 

ســرزمین خود نقش مهمی دارد و مدرسه، بعد 
ازخانواده، دومین نهاد مهم در شکل گیری هویت 
فردی و اجتماعی کودکان محسوب می شود، باید 

توجه داشت که ایجادپیوند بین دانش آموزان نسل جدید 
با هویت ملی خود، تنها به دســت نهاد آموزشی کشور و 

معلمان آن میســر می شود. بسامد باالی آموزه های اخالقی در 
داســتان های شاهنامه موجب شده است این داستان ها با تمام 
رده های سنی سازگار باشــند. مربیان برای آشنایی کودکان با 
شــاهنامه در دوره های پیش دبســتانی، می توانند از مؤثرترین 
روش، یعنی قصه گویی، استفاده کنند. همچنین، در دوره های 
ابتدایی، اضافه کردن نثر برخی از داســتان های شــاهنامه در 
کتاب های درســی، در کنار ساده کردن خط داستانی آن، بستر 
آشــنایی هرچه بهتر دانش آموزان را با شاهنامه فراهم می  کند. 

در دوره های آموزشی باالتر نیز، دبیران عالوه 
بر آموزش مســتقیم شاهنامه به دانش آموزان، 
با اجرای نقالی توســط خود دانش آموزان در 
کالس های درســی، روحیة خشک آموزشی را 
از بین می برند و تأثیر آموزه های ملی شاهنامه 
را دوچندان می کنند. به این ترتیب، باید تأکید 
کرد که اصلی ترین پل ارتباطی جامعة امروز با 
هویت دیرینــة دیروز ما، نهاد آموزش وپرورش 

است.

 پي نوشت
1. به نقل از مصاحبه خبرگزاری ایسنا با دکتر کزازی به 

مناسبت بزرگداشت فردوسی.

 منابع
1. امینیان، بهادر)1391(. »نقش اسطوره ها در هویت 

ملی و ملت سازی در مورد ایران.فصلنامة علمی و پژوهشی 
شماره های 5 و 6. بهار 91. 

2. ازغندی، علیرضا؛ مستکین، عبدالمهدی )1392(. نقش 
شاهنامة فردوسی در تکوین هویت و نحوة نگرش بین المللی 

انسان ایرانی. فصلنامة علمی و پژوهشی.شمارة7. پی در پی92. 
3. بیدمشکی، مریم )1396(.نقش قصه های شاهنامه در 

جامعه پذیری و هویت ملی کودکان. مجلة رشد آموزش پیش دبستانی. شمارة34. 
پاییز .

4. سرکاراتی، بهمن )1371(. اسطوره های عصر ما را آیندگان خواهند خواند.نامه و 
فرهنگ. شمارة7. بهار 71.

5. فسایی، رستگار)1380(.فردوسی و هویت شناسی ایرانی در شاهنامه. نامة 
انجمن. شمارة 3. پاییز.

6. مازورلوف، اولریش )1379(.هویت ایرانی در شاهنامه.مطالعات ملی.شمارة5. 
پاییز 79. 

2۵ رشد مدرسة فردا | دورة هفدهم |  شمارة 4 |  1399 |



ليال فرقانی
کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی

تجربــة تعامل بــا دانش آموزان اتبــاع خارجی در 

مدرســه، تجربة متفاوت و البته سختی است که به 

نگاه دقیق و باریک بین و همکاری اولیای مدرســه، 

برای درک و مدیریت شــرایط، نیــاز دارد. در چند 

سال اخیر در مدرسه شاهد حضور یک دانش آموز از 

کشور همسایه بودیم. در ابتدا شرایط سخت ماه های 

آغازین ســال تحصیلی را پیش بینــی نمی کردیم. 

در مصاحبة ورودی مدرســه، زهرا خیلی ســاکت 

بود. به ســختی پاسخ ســؤال هایم را می داد و تنها 

درخواســتش این بود که کسی جز ما متوجه نشود 

او ایرانی نیست. پذیرش درخواستش زمانی دشوارتر 

شــد که با مادرش صحبت کردیم و او لهجة غلیظ 

کشور خودش را داشت؛ برعکِس زهرا که خیلی کم 

لهجه داشــت. در فکر جلسة مادران مدرسه بودیم 

که اگر ما هم چیزی به کسی نگوییم، همه از زبان 

و بیان مادر، این موضوع را درمی یابند. به هر طریق، 

خواهــش او را پذیرفتیم؛ در حالــی که مجموعه 

اتفاقات ماه های اول تا عید نوروز را هرگز پیش بینی 
نمی کردیم.

هرچه بیشتر می گذشــت، درگیری معلم ها با زهرا 

بیشــتر می شد. کار به جایی رســید که اخراج او از 

کالس، روند عادِی هر روز مدرسه شد. اکثر معلم ها 

از نحوة برخوردش شـاکی بودند یا او را فرد گستاخی 

می دانستند و برخی هم از انجام ندادن تکالیفش 

گالیـــه داشتند. من بـــارها با او گفت وگو 

کرده بودم، اما درنمی یافتم مشــکل کار 

از کجاســت؟ او انگیزة موفق شدن 

و درس خواندن را داشــت، اما 

هويت يابى

را جدی نگرفته و در آن فعاالنه شــرکت نمی کند، بدان معنا می بخشــد و اینکه اگر زهرا این مراســم نشئت می گیرد و هویتی که به واسطة ایرانی بودن، فجر می اندیشیدم؛ جشنی که از عرق ملی ایرانیان مربی و زهرا باال گرفته بود. در این اثنا به مراسم دهة به این واســطه نظم برنامه بر هم خورده و درگیری نداده بــود، بلکه با دیگران هم همکاری نکرده بود و مراســم دهة فجر، زهرا نه تنها وظیفة خود را انجام مغزم روشن کرد. داستان از این قرار بود که در روز درگیری اش با مربی پرورشی مدرسه، جرقه ای را در این سؤال، همراه همیشگی ذهنـم بود تا روزی که نمی دانستم چرا در عمل طوري دیگر بود؟ 
چقدر غیرمنطقی است؟

تجربــة تعامل بــا دانش آموزان اتبــاع خارجی در 
تجربــة تعامل بــا دانش آموزان اتبــاع خارجی در 

مدرســه، تجربة متفاوت و البته سختی است که به 
مدرســه، تجربة متفاوت و البته سختی است که به 

نگاه دقیق و باریک بین و همکاری اولیای مدرســه، 
نگاه دقیق و باریک بین و همکاری اولیای مدرســه، 

برای درک و مدیریت شــرایط، نیــاز دارد. در چند 
برای درک و مدیریت شــرایط، نیــاز دارد. در چند 

سال اخیر در مدرسه شاهد حضور یک دانش آموز از 
سال اخیر در مدرسه شاهد حضور یک دانش آموز از 

کشور همسایه بودیم. در ابتدا شرایط سخت ماه های 

هويت يابىهويت يابى
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از آن روز به بعد ســعی کردم بیشتر با او صحبت 

کنم. در تمام مــدت صحبت، تمرکزم بر این بود 

کــه او ایرانی نیســت و تفاوت هایی بــا ما دارد. 

کوشــیدم از دریچة نگاه او به مدرســه، معلمان، 

تکالیــف و محیط اطراف بنگرم. این بار داســتان 

رنگ دیگری به خود گرفت. بیشــتر اختالفات از 

تفاوت زبان و گفتار ما با وی ناشــی می شد. شاید 

ظاهراً هر دو فارسی صحبت می کردیم، اما مفهوم 

و دریافــت برخی کلمات یا اصطالحات در زبان و 

فرهنگ ما دو تن، متفاوت بود و نقطة اشــتراکی 

زبان نه تنها در 
بيان واقعيت ها و 
شناخت پيرامون 

بي تأثير نيست، 
بلکه در ساخت 

واقعيت ها 
تأثيرگذار است 

و مفاهيم و 
تعامل انسانی را 

از جهان بازگو 
می کند. از اين 

رو، افرادی که به 
زبان های متفاوت 
صحبت می کنند، 

جهان را به 
گونه های متفاوت 

ادراک می کنند

باور کند کــه دانش آموز ضعیفی 
اســت و به خاطر مجموعه مســائل 

پیش آمده، از طرف همکالسی هایش طرد 
شــود. این طرد شــدن نیز ثمری نداشت، جز 

خشم و کینه. این داســتان ادامه داشت تا اینکه 
مراسم دهة فجر تیر نهایی را به او زد. وقتی مربـی 
پرورشـــی از او می خواهد شعـر را حمـاسی و با 
غـرور بخواند، ناگهان او به این فکـر فرو می رود و 
از خود می پرسد: من متعلق به کدام گروه هستم؟ 
مختصات من در این محیط چیست؟ آیا می توانم 
خــودم را توصیــف کنم؟ اهداف من چیســت؟ 
ارزش هایی که باید آن ها را ارج نهم، کدام است؟ 
و در یک آن، فکر می کند حیران و سردرگم است 
و چیزی از خود نمی دانــد؛ نقطه ای که ما به آن 
»بحــران هویت« می گوییم. امــا واقعًا در دنیای 

علمی برای زهرا چه اتفاقی افتاد؟
فــردی از دیار و فرهنگی دیگر مهمان کشــور ما 
شده است. او برای ادامة تحصیل به مدرسة کشور 
میزبان وارد می شــود؛ جایی که جامعة کوچکی 
اســت و ابعاد گوناگون یــک جغرافیای جدید او 
را احاطه خواهــد کرد. تفاوت هــا و جریان های 
پیش آمده او را به سمتی سوق می دهند که روایت 
شد. حاال او نوجوانی است که دچار تردید و دودلی 
شده اســت؛ به گونه ای که گویا خودش، فرهنگش 
و ملتش را نمی شناســد و تصور قطعی و ثابتی از 
خود ندارد! دچار بحران هویت و نوعی احســاس 
پوچِی توأم با بی معیاری، جامعه گریزی و جدایی از 
خویشتن می شود. تصویری که او از خود می سازد 
و احساسی که به خود دارد، بازتاب نگرشی است 
که دیگران نســبت به او دارند. در نتیجه، در پی 
یافتن پاسخ به سؤال »من کیستم« دچار تعلیق 
روانی و اجتماعی می شــود. در مواجهه با چنین 
بحرانی، اگر از ســوی دیگران نیز طرد شود، قطعًا 
دچار آشفتگی بیش از پیش خواهد شد که ثمری 
نــدارد، جز اضطراب، حس تهی بودن و تردید که 

برای او دوگانگی و تضاد را به بار می آورد.
به طور طبیعــی، در صورِت قرار گرفتن در چنین 

موقعیتی روانی، دو فرایند رخ خواهد داد:
یکی فرایند جست وجوســت؛ یافتــن راهی برای 
تمایز خود از محیـط. فرایند دیگر، تعهد است. اگر 
نتواند در مدرســه به محیط اطراف خود متعهد و 
پای بند باشــد، دچار بحران هویت می شود و تنها 

یک راه گزیر از این احوال برای او وجود دارد:
او به عنوان انسانی که دچار بحران هویت شده، باید 

نداشــت. گاهی او عباراتی را بیان می کرد که در 

فرهنگ سرزمین خودش عادی محسوب می شد 

و نمی دانســت چرا همیــن مضمون معلم کالس 

را عصبانی می کند؛ مطلبی که بازگو شــدنش از 

ســوی دانش آموز، خطاب به معلم، در فرهنگ ما 

گستاخی به حساب می آید. گاهی تکالیف را انجام 

نمی داد، زیرا اصاًل متوجه معنای آن نمی شــد و 

چون از آشکار شدن ملیتش هراس داشت، از طرح 

این مشکل با معلم ســر باز می زد و بدین ترتیب 

در مقابل همة همکالســی هایش سرزنش می شد 

و طبیعی است که حس بدی او را احاطه می کرد 

و این مجموعه اقدامات سبب شد به لحاظ درسی 

ضعیف و ضعیف تر شده و خودش نیز اندک اندک 

و دریافــت برخی کلمات یا اصطالحات در زبان و 
و دریافــت برخی کلمات یا اصطالحات در زبان و 

فرهنگ ما دو تن، متفاوت بود و نقطة اشــتراکی 
فرهنگ ما دو تن، متفاوت بود و نقطة اشــتراکی 

2۷ رشد مدرسة فردا | دورة هفدهم |  شمارة 4 |  1399 |



بتواند نگاهی عمیقی به خود بیندازد و خویش را 

تحلیل کند، آرزوها و توانایی های جدید را از درون 

ســازمان دهی کند تا با انتظارات جامعة ایرانی و 

محیط مدرســه وفق پیدا کند و با مجموعه های 

متنوع، همانندســازی یابد تا هویت های متفاوت 

را امتحان کند. با عقایــد و ارزش های یک گروه 

اجتماعی، احســاس وحدت درونی پیدا کند و در 

نهایت بتواند ارزیابی مثبتی از خود داشــته باشد. 

هرچه ایــن ارزیابی از خویش و صفاتش مثبت تر 

باشد، خودپندارة باثبات تری به عمل خواهد آمد 

و در نهایت هم انســجام هویت بیشتر. در مقابل 

چیزی که ما شاهد آن خواهیم بود: »یگانه بودن 

از دو جهت متفاوت اســت؛ یکی هماننِد دیگران 

بــودن در جامعه و دیگری هماننِد خود بودن، در 
گذر زمان.«

اهمیت  حائــز  نکتــة   
آن اســت کــه نوجوان 
تــازه واردی که دچار این 
بحران می شود، به تنهایی 
نخواهد  فائق  این مهم  بر 
آمد و ما به عنوان مسئوالن 
مدرســه و نیــز جامعه ای 
در  می توانیم  تأثیرگــذار، 
حــل این بحــران و بیرون 
آمدن از این سردرگمی به او 
کمک کنیم. راهکارهای زیر 
می توانند در مواجهه با چنین 
دانش آموزانی سودمند باشند:

1. به عنــوان اعضای جامعة کوچک مدرســه به 

ایــن فرد کمک کنیم به صــورت کامل با زبان ما 

آشــنا شــود. یعنی زبان را خوب بیاموزد، معنا را 

متوجه شــود و بتواند پیام پشــت معنا را تحلیل 

و درک کند. فراموش نکنیــم که نظام ادراکی و 

شناختی انسان از ساختار زبانی جدا نیست. یعنی 

زبان نه تنها در بیان واقعیت ها و شناخت پیرامون 

خنثا نیست، بلکه در ساخت واقعیت ها تأثیرگذار 

اســت و مفاهیم و تعامل انسانی را از جهان بازگو 

می کند. از این رو، افرادی که به زبان های متفاوت 

صحبت می کنند، جهــان را به گونه های متفاوت 
ادراک می کنند.

 اگر موفق شــویم، فرایند ذهنی و حســی فرد 

و در پــی آن تفکر او شــکل می گیرد و او 

درک شــناختی و ادراکــی معقولی از 

محیط اطــراف خود پیدا می کند. 

گروه دوستان 
و همکالسی ها 
منبع هويت ساز 
و بحران ساز 
مهمی هستند. 
سازمان دهی 
روابط دوستانه 
در قالب همکاری 
گروهی، بحران 
هويت را کم 
می کند

همچنین، چون زبــان مهم ترین ابزار ارتباطی در 
تعامــل اجتماعی و فراگیرترین عنصر مشــترک 
هویتــی اســت، می تواند فارغ از بعــد جغرافیا و 
هم جواری ســرزمینی، تا حد زیادی وجه نظرها، 
ارزش هــا و باورهــای مشــترک را در تعامالت 
اجتماعی به عهده بگیرد. پس، داشتن این توانایی 
برای فرد، به عنوان عاملی پیونددهنده، راه اصلی 
ارتباط او با دیگران می شود و پیوندهای فرهنگی 

و عاطفی را نیز برقرار می کند.
 2. گروه دوستان و همکالسی ها منبع هویت ساز 
و بحران ساز مهمی هســتند. سازمان دهی روابط 
دوستانه در قالب همکاری گروهی، بحران هویت را 
کم می کند. بنابراین، به عنوان 
نشست های  مدرسه،  اولیای 
گروهــی تشــکیل دهید و 
کارهای گروهی را تعریف و 
به گروه ها اختصاص بدهید. 
در نشســت ها، از کارهــای 
گروهی تعریف شده حمایت 
کنید و تا رسیدن به نتیجة 
مورد نظر، پیگیر انجام آن ها 

باشید.
 3. هر چه این دانش آموزان 
و  افــکار  خــود،  دربــارة 
با دوستان  برنامه هایشــان 
یا معلمان بیشــتر صحبت 
کنند، بحران هویــت در آنان کمتر 
می شــود. یعنی برای پاســخگویی به سؤال من 
کیســتم، توانایی بهتری کســب می کنند. پس 
شرایطی ایجاد کنید که بتوانند با امنیت خاطر با 

شما و دوستانشان صحبت کنند.
 4. برای قدرت بخشیدن به هویت شخصی چنین 

افرادی، فضایی فراهم کنید تا: 
- عالقة خود را بشناسند.

- بهتریِن خودشان را در آینده تصور کنند.
- اهداف خود را کشف کنند.

 5. برای آموزش مهارت های زندگی، تفکر انتقادی 
و رشد تفکر انتزاعی، کارگاه هایی برگزار کنید.

 6. در تصمیم گیری اینکه ملیت واقعی این افراد 
را به کدام معلم بگوییم و به کدام نه، هوشمندانه 
عمل کنید. این آگاهی، اگر دست به دسِت پیشینة 
ذهنی افراد بدهد، ممکن است عدالت آموزشی را 

خدشه دار کند و تبعیضی زیان بخش ایجاد کند.
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عبدالحميد هاشم زهی
 دبیر بازنشسته زبان و ادبیات فارسی، استان سیستان و بلوچستان

مشاعره
در ايرانشهر

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم               
 فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد            
من و ساقی به هم  سازیم و بنیادش براندازیم

حکم بازنشســتگی را که دیدم، می دانســتم ماجرای کالس ها 
تمامی ندارد. ایرانشــهر هنوز هم معلمی می خواســت که زبان 
و ادبیات فارســی را آموزش دهد؛ پس از سی ســال حضور در 
عرصه تعلیم و تربیت، مدیران ســابق نیز چون من، استراحت 
بازنشستگی را روا نداشتند. طرحی نو به پا کردیم. طوفان گرد 
و غبار دست در دست محدودیت زمان، در مقابل ما ایستادگی 
می کرد و ما جشن آغاز سال تحصیلی را در ساختمانی نیمه کاره 

برپا کردیم؛ با امیدی که در دل ما و در دستان بّنا بود. 
کالس جدید شــباهتی به کالس های قبل نداشت. تعداد ما به 
ده نفر هم نمی رســید. به رسم قرآن و ادبیات فارسی، کالس را 
با تحمیدیة »لیلی و مجنون« آغاز کردیم. مختصری از شــرح 
حال نظامی و آثار تغزلی او بیان کردم که دانش آموزان مشتاق 
شــنیدنش بودند. دانش آموزان به فرهنگ و ادبیات فارســی و 
داســتان های عارفانه و عاشــقانه عالقة زیادی نشان می دادند. 
باعث می شــدند ما هم سر شــوق بیاییم. این بود که برایشان 
آثار بیشتری از شاعران و نویسندگان می آوردیم و می خواندیم. 
قصه گویی و نقد داســتان و آشنایی با زندگی و عقاید متفاوت 
چنان آن ها را ســرگرم می کرد و به فکر فرو می برد که در پایان 

سال احساس می کردم در نگاهشان چیزهای جدید می بینم.
 سال اول به پایان رسید. برای سال جدید مراجعان ما چند برابر 
شده بودند. فعالیت های فوق برنامه و ورزشی، شادابی و بازدهی 
آموزشی را بیشتر می کرد و ارتباط ما را با روح بچه ها، عالوه بر 
مغزشان، محکم می کرد. سال تحصیلی جدید با یک درس تازه 
به نام کتاب خوانی آغاز شــد. یک زنــگ در هفته به این درس 
اختصاص یافت. نمره نداشت، اما صد امتیاز درنظرگرفته شد که 

برای رفتن به اردو و نمرة مستمر اهمیت داشت. 
به بهانه های گوناگون مسابقه برگزار می کردیم تا بچه ها با هیجان و 

انگیزة بیشتری کتاب بخوانند و اطالعاتشان را به اشتراک بگذارند. 
هرکدام از بچه ها کتابی را به امانت می گرفت و برای دوســتانش 
خالصه ای از آن را سر کالس ارائه می کرد. هرسال یک شخصیت 
علمی ـ ادبی به دانش آموزان معرفی می شــد تــا دربارة زندگی، 
آثار و افکار و اندیشــه اش تحقیق کنند. در پایان سال هم آزمون 
چندگزینه ای برگزار می کردیم که به سه نفر برتر آن جوایزی اهدا 
می شد. ســال اول شهيد مرتضی مطهری، سال دوم سعدی 
شيرازی و ســال بعد موالنا معرفی شدند. اما مهم ترین کار ما 
در درس کتاب خوانی، برگزاری مسابقات شعرخوانی بود. با اینکه 
اکثــر آن ها به زبان بلوچی تکلم می کنند، عالقة زیادی به حفظ 

اشــعار بزرگان شعر و ادب نشان دادند. دانش آموزانی داشتیم که 
در عرض یک سال بیش از پانصد بیت شعر حفظ کردند. مشاعره 
رونق خاصی گرفت. در روز مســابقه تمام دانش آموزان و دبیران 
در ســالن امتحانات مدرسه جمع  شدند تا بتوانیم رتبه های اول 
هر کالس و تیم مدرســه را معین کنیم. چندین روز مشاعره در 
زنگ کتاب خوانی انجام می شــد. شــور و حال مشاعره و رقابت 
شیرین بچه ها به منطقه سرایت کرد و موجی از اشعار فارسی به 
پا خاست؛ اشعاری که ذهن بچه ها را به عاطفه، تخیل، فرهنگ، 
موســیقی و تاریخ ایران گره می زد. دریایی از واژگان و جریانی از 
تعریف های کهن عشق و تمدن ملی و تاریخ ادبی به پا شده بود که 
عالوه بر نگاهشان، رفتار و گفتارشان نیز دیگر برایم تازگی داشت.

2۹ رشد مدرسة فردا | دورة هفدهم |  شمارة 4 |  1399 |



فاطمه سبقتی
 ترجمه 

بانی نورتون
 استاد زبان شناسی دانشگاه بریتیش کلمبیا 

 معرفی
مارتینا، از اروپای شــرقی بــه کانادا مهاجرت کرده تا ســه 
فرزندش زندگی بهتری داشته باشــند و در حال آموختن زبان 
انگلیسی است. مارتینا در حالی که هنوز مسلط به زبان انگلیسی 
نبــود، تالش کرد تا در زمینــة تخصصی خودش یعنی کنترل 
کیفیت کار پیدا کند اما در یک رســتوران در تورنتو استخدام 
شــد. همکاران او و فرزندان مدیر رستوران، همگی در کانادا به 
دنیا آمده اند و خیلی روان به زبان انگلیســی صحبت می کنند. 
آنچــه مارتینا در این موقعیت با آن دســت وپنجه نرم می کند، 
مشــکل او در شــروع مکالمه با افراد اســت و این درگیری در 
درجة نخست به دلیل موقعیت غیرانسانی و او در نقش »جارو« 
به وجود آمده اســت. برای مقاومت در برابر این اعمال و عادات، 
مارتینــا روابط خود با همکارانش را با ورودش به فرهنگ بومی 
بازسازی کرد. او هویت اجتماعی »مادر« را جایگزین »جارو« یا 

»مهاجر« کرد و به این ترتیب حق بیان یافت. 

 هويت و فراگيری زبان دوم 
در بیشــتر تحقیقات زبان آموزی در سال های ۱۹۷۰ تا 1980 
میالدی، هویت زبان آموزان با این خصیصه ها در نظرگرفته شده: 
ویژگی های شخصیتی ذاتی و ثابت، سبک یادگیری، انگیزة آموختن. 

هویــت  پیرامــون  اخیــر  تحقیقــات  درمقابــل، 
زبان  آمــوزان، تعریــف جدیــدی از هویــت 

ارائــه می کنــد. در این تعریــف هویت در 
محیط های تاریخــی و فرهنگی خاص 

با این ویژگی ها شــناخته می شــود:
ســیال و شــکل پذیر مانند مایعات، 
وابســته بــه زمینه هــای فرهنگی، 

جریان ساز.
از این زاویه ویژگی های شخصیتی، 
سبک یادگیری، انگیزه و عواملی مانند 
آن، ثابت و منحصر به فرد نیستند 

و نمی تــوان آن هــا را به کلی از 
بســتر زمینه جدا کرد. اگر 

یــک ارزش فرهنگی در 

هویت بخشی پس رانده شود، افراد تالش می کنند تا هویت مطلوب 
را نمایش دهند و به آرمان ها تظاهر کنند.

 رده های هويت و زبان آموزی
درســت در زمانی که پژوهش های اخیــر در حوزة زبان آموزی 
بر تعّدد و کثرت هویت زبان آموزان تأکید داشــت، گروه زیادی از 
محققان به کشف چگونگی ارتباط هویت با آموزش زبان عالقه مند 
شدند. ســوال آنها این بود که عوامل هویت ساز همچون فرهنگ 
قومی، جنسیت و گرایش جنسی چگونه بر فرآیند آموزش زبان 
تأثیر می گذارد؟ این محققان رده های هویت را به عنوان متغّیرهای 
اصلی در نظر نگرفتند، بلکه فرآیندهــای تاریخی و اجتماعی را 
که در کشــمکش روابط قدرت ها شــکل گرفته ، بررسی کردند.
وراثت و قومیت از دیرباز به عنوان یکی از عوامل مربوط و متصل 
به هویت شناخته شده است. بسیاری از محّققان به ارتباط میان 
قومیت و زبا ن آموزی عالقه مند شــدند. ابراهیم در ســال ۱۹۹۹ 
مطالعه ای را بر روی گروهی از دانش آموزان آفریقایی طراحی کرد 
که به زبان فرانســه صحبت می کردند. هدف این پژوهش تعیین 
میزان اثربخشی »سیاه پوســت بودن« در فرآیند زبان آموزی بود. 
او نشان داد که سیاه پوستان ارتباطی تنگاتنگ با کاربرد و سبک 
خاصی از زبان انگلیسی دارند و همچنین بحث می کند که استفادة 

نقش هويت
در  زبان آموزى
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دانش آمــوزان آفریقایی از ســبک زبان انگلیســی 
سیاه پوســتان، راهی است برای ساختن هویتی آشنا با 

همتایان.  به این طریق آنها می توانند با تصورات شکل گرفته 
از فرهنگ مردم سیاه پوســت در آمریکای شمالی ارتباط برقرار 

کنند.

 روابط مجازی و هويت مجازی 
در سبک زندگی امروزه، مردم با افراد در محیط های مختلفی ارتباط 
دارنــد: محیط زندگی، کاری، تحصیلی، درمانی و ارتباطات مذهبی. 
عــالوه بر این روابط، مردم همچنین با تصــورات خود ارتباط برقرار 
می کنند. بســیاری از احساس تعلق  های ما به یک محیط مشترک، 
درواقع فرآیندی ذهنی و مجازی اســت. وقتــی ما خودمان را فرای 
زمان و مکان و متحد با دیگران تصور می کنیم، درواقع توانســته ایم 
ارتباط خود را با کسانی حس کنیم که هنوز ندیده ایم و شاید هرگز 
با آن ها معاشرت مستقیم نداشته باشیم. وقتی زبان آموزان خودشان و 
روابطشان را پس از فراگیری زبان دوم تصور می کنند در واقع تمرکز 
ذهن آنها بر آینده است. اگر معلمان از روابط مجازی و هویت مجازی 
زبان آموزان آگاهی نداشته  باشــند، توانایی خود را برای تشخیص و 

انتخاب مفیدترین شیوة آموزشی از دست می دهند.

 دنيای ديجيتال، هويت و زبان آموزی
فنــاوری  با کاربردهای ترکیبی خود در قرن بیســت ویکم زندگی 
انســان ها را تحت تأثیر قرار داد. بسیاری از محققان تالش کردند تا 
اثرات این فناوری را بر فرآیند آموزش زبان شناســایی کنند. تعداد 
کانال های ارتباطی روزبه روز در حال افزایش است و این یعنی دیگر 
برقراری ارتباط از طریق متن و نامه شکل نمی گیرد بلکه در شکل های 
مختلفی همچون موسیقی، صدا، عکس و مجموعه ای از رسانه های 
دیجیتالی منتقل می شــود. بنابراین باید تعریف جدیدی از باســواد 
بودن و درک مطلب در قرن حاضر ارائه شــود. مشــاهدات روشن و 
بی شــماری در زمینة اثربخشی فناوری بر هویت و زبان آموزی تأیید 
می کند که ارتباطات در شبکه های مجازی و فضاهای جدید اجتماعی، 
تمرین های نشانه شناسی و زبان شناسی و تمایل به آراستن و نمایش 
خویشتن را افزایش داده است. تحلیلگران کاربرِد این فناوری ها به ویژه 
برای جوانان، به این نکته اشــاره کردند که این فناوری ها لزومًا ابزار 
تحلیلی قوی تر برای جوانان نیستند و شاید آنها را برای نقد و تغییر 

ساختارهای اجتماعی موجود در مسیر درست، توانمند نسازند.

 هويت و مقاومت 
مقاومت در فرآیند زبان آموزی پیش از این زیاد مطالعه نمی شد اما 
ارتباط میان هویت، زبان آموزی و مقاومت افراد در کالس، انگیزة اصلی 
تحقیق بسیاری از پژوهشگران آموزش زبان است. این تحقیقات معموال 
آزمایش می کنند که اجبارها و قیدهای ساختاری و تمرین های عادی 
و سنتی در کالس چگونه می توانند زبان آموزان را در موقعیت نامطلوب 
قرار دهند. گاهی زبان آموزان در برابر این محدودیت ها و تمرین های 
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مرسوم مقاومت می کنند تا روابط هویتی جدید 
و غیرمنتظــره ای را در محیط کالس شــکل دهند. 

برای مثال، پژوهشگران برای دانشجویان ترم اول آموزش 
زبان انگلیســی، خوانش انتقادی از ادبیات آفریقای جنوبی را 

به عنوان یک درس دوواحدی تعریــف کردند. زبان آموزان تقریبا 
همگی ممتاز بودند و در یکی از دانشــگاه های تاریخی و وابسته به 
نژاد سفیدپوستان در آفریقای جنوبی تحصیل می کردند. آنها با مواد 
آموزشی این درس که متمرکز بر نظام جدانژادی1 در آفریقای جنوبی 
قدیم بود، احســاس راحتی نکردند؛ بنابراین در برابر این اطالعات 
مقاومت نشــان دادند. در پاسخ، استادان توضیح دادند که قصد آنها 
از این واحد درســی آن اســت که هم خودشــان و هم دانشجویان 
بتوانند فرآیندهای متعدد فردی و اجتماعی را در روند شکل گیری 
ساختارهای هویت کشف کنند. درنتیجه مقاومت دانشجویان تغییر 
حالت داد و به عزم و جنبشــی برای تشــخیص این مسائل مهم و 

پیچیده تبدیل شد.

 چشم انداز
مرور بر نتایج مطالعات اخیر بر هویت، زبان آموزی و تغییرات اجتماعی، 
نوسان و جنبشی را نشان می دهد که انگیزة بسیاری از پژوهشگران 
و موضوع مباحثات علمی شده است. محققان، زبان و زبان آموزی را 
در محیطی دیدند که پیچیده و پویاست  و دیگر خبری از نگاه های 
ایستا نیســت که زبان را به عنوان نظامی مشخص و زبان آموزی را 
نهادینه کردن آن نظام می بینند؛ در جهانی که مرزها در آن شکسته 
شده، عاملیت انسانی اثربخش است و افراد معموال چندزبانه هستند. 
ما به اســتناد پیکرة عظیمــی از مطالعات ادعــا می کنیم، هویت 
زبان آمــوزان همواره چندگانــه و در حال پردازش اســت  و اینکه 
زبان آموزان  در تحصیل زبان های مختلف و تمرین های کالســی و 
روابطشان ســرمایه گذاری متفاوتی دارند. عوامل شایع در زندگی 
پیچیده و واقعی زبان آموزان در جهانی با طبقات اجتماعی مختلف، 
می تواند مانند عاملیت انســانی و تمرین کــردن، مؤثر و تحمیلی 
باشــد. مطالعات در حوزة هویت و زبان آمــوزی باید با هدف درک  
عدالت آموزشــی و مشارکت در اجرای آن ادامه پیدا کند تا محیط 
فراگیری زبان و فرآیند آموزش به مساوات و عمل گرایی نزدیک شود. 
موضوع مهم دیگری که به آن اشاره کردیم، هویت و روابط مجازی 
زبان آموزان اســت که در بحث حقوق انســانی، هستة مرکزی به 
حســاب می آید. اگر زبان آموزان در هر نقطه ای از جهان حق سخن 
گفتن و شنیده شــدن پیدا کنند، مطالعات نوین و هیجان انگیزی 

دربارة هویت افراد و شیوه های آموزش زبان، تولید خواهد شد.

 پی نوشت
1-آپارتايد يا جدانژادى  به نظام تفكيك و تبعيض نژادى ميان سفيد پوستان 
و سياه پوستان در آفريقاى جنوبى اطالق مى شد و سياست تبعيضى بود 
كه نژادپرستان اين كشور عليه اكثريت سياهپوست بومى و بوميان 

اعمال مى كردند.
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بخش قابل توجهی از افســردگی ها، احســاس پوچی و درون تهی شدن و روزمرگی، نتيجة منطقی 
بی هويتی اســت. هويت تعيين کنندة جايگاه و منزلت و مرتبت انســان اســت و پيوندها و رشته ها و 
ارتباطــات او و جهان خــارج را در برمی گيرد. هويت جلوه های متعدد دارد: هويت شــخصی، هويت 
خانوادگــی، هويت ملی، هويت دينی، هويت اجتماعی، هويت فرهنگی و هويت مدنی. هر يک از اين 
مقوالت فصلی از کتاب دکتر شــرفی اســت. محور بحث هويت جوانان هستند و مطالب با تأکيد بر 

ويژگی ها و نيازها و گرايش های نسل جوان تنظيم شده اند.

برنامة درسی به سوی هويت های جديددر اين کتاب برنامة درسی از ديد نظريه های جديد که بيشتر 
از ســال ١٣٥٠ به بعد در برنامة درســی و در غرب پديد آمده اند، بررســی شده است. ابتدا هويت ها 
تعريف شــده اند و سپس بر اساس نظرات انديشمندان برجسته، آن نظريه در برنامة درسی بازشناسی 
می شود. اين کتاب برنامة درسی را از ديدگاه های نوين بررسی کرده و چشم انداز نويی ايجاد می کند. 
طبيعی است نمی توان محتوای نظريه ها را کامًال درست دانست. نويسنده تنها به معرفی اين هويت ها 

پرداخته است، ولي هر هويت  در جای خود بايد نقد شود.

تنوع فارســی آموزان، در کنار تفاوت های فردی آن ها و ساير عوامل تأثيرگذار در يادگيری زبان دوم، 
تربيت معلمان و مدرســان حرفه ای برای آموزش ساده، سريع، انگيزه بخش و مؤثر زبان فارسی را به 
ضرورتي قطعی تبديل کرده اســت. کتاب حاضر با همين هدف تأليف شــده است. اين کتاب ۹ فصل 
دارد و پس از مقدمه، فصل ها به ترتيب به آموزش اين موارد اختصاص يافته اند: مهارت های شنيدن، 
صحبت کردن، خواندن، نوشــتن، تلفظ، واژه و دســتور زبان فارسی. فصل پايانی نيز دربارة سبک ها و 
راهبردهای يادگيری اســت. در انتهای هر فصل  يک آزمونک طراحی شده  و مهم ترين منابع معرفی 

شده اند.

 جوان و بحران هويت
 نويسنده: دکتر محمدرضا شرفی

 سال نشر: چاپ هشتم ۱۳۹۴
 ناشر: سروش 

 تعداد صفحات: ۲۰۵ صفحه

هويت های برنامة درسی
 نويسنده: دکتر کورش فتحی واجارگاه

 سال نشر: ۱۳۹۹
 ناشر: آييژ 

 تعداد صفحات: ۵۳۶ صفحه

 زبان فارسی را چگونه آموزش دهيم؟
 نويسنده: رضامراد صحرايی
 سال نشر:  چاپ دوم، ۱۳۹۹

 ناشر: نويسه پارسی 
 تعداد صفحات: ۲۹۷

و من آياته خلق السماوات و األَْرض و اختالف ألسنتكم و ألوانكم
إن فى  ذلك آليات لِلعالِمين

و از نشانه هاى او ، آفرينش آسمان ها و زمين و اختالف زبان هاى شما و رنگ هاى شماست.
قطعاً در اين براى دانشوران نشانه هايى است.

سوره روم، آيه 22

برنامة درسی به سوی هويت های جديددر اين کتاب برنامة درسی از ديد نظريه های جديد که بيشتر برنامة درسی به سوی هويت های جديددر اين کتاب برنامة درسی از ديد نظريه های جديد که بيشتر برنامة درسی به سوی هويت های جديددر اين کتاب برنامة درسی از ديد نظريه های جديد که بيشتر 
 به بعد در برنامة درســی و در غرب پديد آمده اند، بررســی شده است. ابتدا هويت ها  به بعد در برنامة درســی و در غرب پديد آمده اند، بررســی شده است. ابتدا هويت ها  به بعد در برنامة درســی و در غرب پديد آمده اند، بررســی شده است. ابتدا هويت ها  به بعد در برنامة درســی و در غرب پديد آمده اند، بررســی شده است. ابتدا هويت ها 
تعريف شــده اند و سپس بر اساس نظرات انديشمندان برجسته، آن نظريه در برنامة درسی بازشناسی تعريف شــده اند و سپس بر اساس نظرات انديشمندان برجسته، آن نظريه در برنامة درسی بازشناسی تعريف شــده اند و سپس بر اساس نظرات انديشمندان برجسته، آن نظريه در برنامة درسی بازشناسی تعريف شــده اند و سپس بر اساس نظرات انديشمندان برجسته، آن نظريه در برنامة درسی بازشناسی 
می شود. اين کتاب برنامة درسی را از ديدگاه های نوين بررسی کرده و چشم انداز نويی ايجاد می کند. می شود. اين کتاب برنامة درسی را از ديدگاه های نوين بررسی کرده و چشم انداز نويی ايجاد می کند. می شود. اين کتاب برنامة درسی را از ديدگاه های نوين بررسی کرده و چشم انداز نويی ايجاد می کند. 
طبيعی است نمی توان محتوای نظريه ها را کامًال درست دانست. نويسنده تنها به معرفی اين هويت ها طبيعی است نمی توان محتوای نظريه ها را کامًال درست دانست. نويسنده تنها به معرفی اين هويت ها طبيعی است نمی توان محتوای نظريه ها را کامًال درست دانست. نويسنده تنها به معرفی اين هويت ها طبيعی است نمی توان محتوای نظريه ها را کامًال درست دانست. نويسنده تنها به معرفی اين هويت ها 

تنوع فارســی آموزان، در کنار تفاوت های فردی آن ها و ساير عوامل تأثيرگذار در يادگيری زبان دوم، 
تربيت معلمان و مدرســان حرفه ای برای آموزش ساده، سريع، انگيزه بخش و مؤثر زبان فارسی را به 

ضرورتي قطعی تبديل کرده اســت. کتاب حاضر با همين هدف تأليف شــده است. اين کتاب 
دارد و پس از مقدمه، فصل ها به ترتيب به آموزش اين موارد اختصاص يافته اند: مهارت های شنيدن، 
صحبت کردن، خواندن، نوشــتن، تلفظ، واژه و دســتور زبان فارسی. فصل پايانی نيز دربارة سبک ها و 
راهبردهای يادگيری اســت. در انتهای هر فصل  يک آزمونک طراحی شده  و مهم ترين منابع معرفی 

شده اند.

 زبان فارسی را چگونه آموزش دهيم؟ زبان فارسی را چگونه آموزش دهيم؟ زبان فارسی را چگونه آموزش دهيم؟
 نويسنده: رضامراد صحرايی

 سال نشر:  چاپ دوم، 
 ناشر: نويسه پارسی 
۲۹۷ تعداد صفحات: ۲۹۷ تعداد صفحات: ۲۹۷

بخش قابل توجهی از افســردگی ها، احســاس پوچی و درون تهی شدن و روزمرگی، نتيجة منطقی 
بی هويتی اســت. هويت تعيين کنندة جايگاه و منزلت و مرتبت انســان اســت و پيوندها و رشته ها و 
ارتباطــات او و جهان خــارج را در برمی گيرد. هويت جلوه های متعدد دارد: هويت شــخصی، هويت 
خانوادگــی، هويت ملی، هويت دينی، هويت اجتماعی، هويت فرهنگی و هويت مدنی. هر يک از اين 
مقوالت فصلی از کتاب دکتر شــرفی اســت. محور بحث هويت جوانان هستند و مطالب با تأکيد بر مقوالت فصلی از کتاب دکتر شــرفی اســت. محور بحث هويت جوانان هستند و مطالب با تأکيد بر مقوالت فصلی از کتاب دکتر شــرفی اســت. محور بحث هويت جوانان هستند و مطالب با تأکيد بر 

ويژگی ها و نيازها و گرايش های نسل جوان تنظيم شده اند.

 جوان و بحران هويت
 نويسنده: دکتر محمدرضا شرفی

 سال نشر: چاپ هشتم 
 ناشر: سروش 

۲۰۵ تعداد صفحات: ۲۰۵ تعداد صفحات: ۲۰۵
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ايـران من اى ديـار هوشنـگ
 اى مهـد كمال و فـّر و فرهنـگ

آنى تـوكه عّزت تـو داده ست
ما رنگ  بـر  چهــره  روزگـار ـ 

آنى تـو كه برخى از سالطيـن
 تسليم  تو كـرد  تـاج و اورنـگ

نسـوان  تـو مظهـر وقـارنـد
مردان تـو  شيـر آهنيـن چنگ

دشمن ز صالبت تو ديـده ست
 آن ها كه نديـد شيشـه از سنگ

بدخواه تو را هميشه  بوده ست
ميــدان فــراخ آرزو تنـــگ

گامى ز تـو هر كه دور  باشــد
 دورم مـن از او، هــزار فرسنگ

هركس كه  نگشت دوستدارت
 از دوستى اش بـود مـرا  ننـگ

دامان تـو هست تا به چنگـم
بر دامـن كس نمى زنـم چنـگ

باشـد  كه  رخ  تو  سير بينـم
 ز  آيينــه دل  زدوده ام  زنـگ

گر نيك بديـدم  از تو  ور بـد
پيشانـــى   من  نديــد آژنگ

« نظمى» مشتى ز خاك پاكت
 نفروخت به گوهرى گران سنگ

هر  نغمه كه مى زننـد  اغيـار
 در گوش من است خارج آهنگ

ايرانـى ام و فــداى ايـــران
  با مـن سخنـى مگـو  ز اَفَرنگ

نظمی تبريزی


