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جواهر مؤذنى

محمدرضا ســنگرى: در بحث پاسداشــت زبان 
فارسى اولين نكته اى كه بايد به آن توجه كنيم اين 
است كه زبان فارســى سازة هويت بخش ما ايرانيان 
اســت. يعنى اگر براى معرفى جامعة ايران بخواهيم 
چند عنصر و سازه را نام ببريم زبان يكى از مهم ترين 
آن عناصر است. زبان هم پل ارتباطى ما با همديگر 
و هم پل پيوند نســل ها با يكديگر است. همين زبان 
اســت كه تراث يا ميراث فرهنگى ما را از گذشــته 
تا امروز حفظ كرده اســت. زبان تكيه گاه مطالعات 
متفاوت اســت. مثًال زبان را از منظر زبان شناســى، 
جامعه شناســى، مردم شناســى، تاريخ، جغرافيا و ... 

مى توان بررسى كرد.
من براى «واژه» هجده ساحت قائلم و معتقدم 
كه اگر اين ساحت ها را نشناسيم نمى توانيم عنوان 
ادبياتى به خــود بگيريم. چون واژه تكيه گاه ادبيات 
اســت. زبان ها دائماً در حال تغييرند و شتاب تغيير 
زبان فارسى دســت كم در پنجاه سال اخير بيش از 
پانصد ساِل قبل از آن است. چون هم مراوده ها و هم 
ابزارهاى زبانى بيشتر از گذشته شده و زبان را به طور 
دائم در تغيير و تحول قرار داده است. فكر كنيد كه 
اگر يكى از اســتادان زبان و ادبيات فارسى را كه در 
هشتاد سال پيش مى زيســته در فضاى امروز قرار 
دهند و مثًال كتاب آرايه هاى ادبى ما را به او بدهند 
او با اصطالحات تازه اى مواجه خواهد شد كه ممكن 
اســت همه آن ها برايش غريب جلوه كند؛ و اين به 

علت تغييرات زيادى اســت كه در زبان در نيم قرن 
اخير اتفاق افتاده است. همين طور اگر مقاله اى را كه 
پنجاه سال پيش به قلم استاد مجتبى مينوى نوشته 
شــده با مقاله اى كه امروز در همان موضوع نوشــته 
شده مقايسه كنيم در مى يابيم كه چقدر واژه ها تغيير 
پيدا كرده اند. اين حجم از تغيير هراس انگيز هم است. 
چون به قول يكى از شعرا واژه ها بى هيچ رخصت عبور 
مرزها را درمى نوردند و به مطبعه ها راه مى يابند. االن 
ما در دهكده جهانى زندگــى مى كنيم كه فاصله ها 
در آن برداشته شده اســت. لذا واژه هاى تازه به طور 
دائم وارد قلمرو زبان مى شوند و آن را تحت تأثير قرار 

مى دهند.
با اين مقدمه، اولين پرسشــى كه در اين جمع 
پيش روى ماســت اين است كه ما براى حفظ زبان 
فارســى چه بايد بكنيم و چگونه مى توانيم اين زبان 
را از آفت ها و آســيب ها حفظ كنيــم؟ و از آنجا كه 
گفت وگــوى ما دارد در فضاى آموزش وپرورش انجام 
مى شــود بايد ببينيم كه آموزش وپــرورش در اين 
زمينه چه وظيفه و مســئوليتى دارد؟ آيا كتاب ها و 
يا فضاهاى آموزشــى براى حفظ زبان فارســى افاقه 
مى كند؟ سپس ببينيم كه براى كمك به رشد زبان 
فارسى چه بايد كرد. كتاب هاى درسى فارسى چگونه 
بايد نوشته شوند كه از آسيب در امان باشند و نسل 
نو هم آن ها را به خوبى بياموزد. از دوستان خواهش 

مى كنم نظراتشان را بفرمايند.

                                                                                اشاره                                                                                                                                                                               
در نشست اين شماره از رشد زبان و ادب فارسى، كه در بيستم ارديبهشت ماه 1400 در دانشگاه فرهنگيان تهران برگزار شد، با استادان 

و كارشناسان زبان و ادبيات فارسى اين دانشگاه درخصوص پاسداشت زبان فارسى به گفت وگو نشستيم.
گفت وگو بر محور اهميت و داليل پاسداشت زبان فارسى، راه هاى حفظ و گسترش اين زبان و نقش كتاب هاى درسى در اين امر مهم بود. 
حاضران اين نشست دكتر محمدرضا سنگرى (سردبير مجله) و آقايان دكتر على اكبر كمالى نهاد، دكتر حيدر قمرى و دكتر على دلير (اعضاى 
هيئت علمى دانشــگاه فرهنگيان)، بودند كه به آسيب شناسى و بررسى ابعاد گوناگون اين موضوع پرداختند و به پرسش هايى چون «چرا و 
چگونه بايد زبان فارســى را حفظ كنيم؟ وزارت علوم، آموزش وپرورش، سازمان پژوهش، كتاب هاى درسى و دانشگاه فرهنگيان و معلمان 
چگونه مى توانند به حفظ زبان فارســى كمك كنند؟ زبان و ادبيات فارسى چه ظرفيت ها و ويژگى هايى دارد؟ آيا زبان فارسى قابليت تبديل 
شدن به زبان علم را دارد؟ آيا تكيه بر دستور زبان فارسى واقعاً دانش آموزان را با اين زبان آشنا مى كند؟ و ...» پاسخ دادند. بى گمان دبيران 

و عالقه مندان زبان و ادبيات فارسى از خواندن گزارش اين ميزگرد لذت خواهند برد.

ميز گرد
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 حيدر قمرى: اوالً ما بايد ببينيم كه «مقولة آموزش» 
چگونه مى تواند به حفظ زبان فارســى كمك كند. ثانياً 
دانشگاه فرهنگيان و ســازمان پژوهش هر دو مأموريت 
مشتركى دارند. به اين صورت كه سازمان پژوهش، برنامه 
و كتاب درسى را توليد مى كند و دانشگاه فرهنگيان هم 
معلمان و مدرســان اين منابع را تربيت مى كند. لذا ما به 

باشند. كتاب ها بايد ساده باشند و با اقتضائات زمان و 
سن مخاطب همخوانى داشته باشند. در متن كتاب 
درسى بايد صداقت وجود داشته باشد. كتاب ها بايد 
دستورمند و در صورت لزوم بيان روايى داشته باشند 
و از زبان فارسى معيار برخوردار باشند. اين ها را به طور 
مثال عرض كردم وگرنه حتماً خصيصه هايى فراتر از 
اين ها براى تأليف كتاب درســى الزم است. اگر اين 
مشكالت و نقايص كتاب هاى درسى را برطرف نكنيم 
و متن هاى جذاب در آن هــا نگنجانيم دانش آموزان 

خسته و دلزده مى شوند و استقبال نمى كنند.
مطلب دوم اين اســت كه در كتاب هاى درسى 
راهبردى بــراى واژه آموزى وجود نــدارد. مثًال بايد 
مشخص شود كه دانش آموزان در هر پايه در هر سال 
تحصيلى چه تعــداد واژة جديد بايد بياموزند و اين 
واژه ها كدامند. فاصله تكــرار اين واژه ها در درس ها 
چگونه باشــد. اين فاصله در درس ها و پايه هاى بعد 
چگونه بايد باشــد. اين موضوعى است كه در برنامه 
درســى زبان فارســى ديده نشده و شــما آن را در 
برنامه هاى درســى ديگر به جز برنامه درســى زبان 
فارســى هم مى توانيد ببينيد. موضوع مهم ديگرى 
كه بايد در برنامة درســى بيشتر به آن توجه كنيم 
بحث ارزشيابى است. آموزش و ارزشيابى دو پاية يك 
نظام آموزشى هستند. بايد به هر دو توجه كنيم؛ در 
حالى كه در برنامة درسى و كتاب هاى موجود فقط به 
آموزش توجه شده. ما به معلم انشا نياموخته ايم كه 

ما برای حفظ زبان 
فارسی چه بايد 
بکنيم و چگونه 

می توانيم اين 
زبان را از آفت ها 
و آسيب ها حفظ 
کنيم؟ و از آنجا 

که گفت وگوی ما 
دارد در فضای 

آموزش وپرورش 
انجام می شود 
بايد ببينيم که 

آموزش وپرورش 
در اين زمينه چه 

وظيفه و مسئوليتی 
دارد؟

لحاظ سازمانى خويشــاونديم و مأموريت هايمان به هم 
نزديك است. البته چند دستگاه ديگر هم هستند كه در 
همين جهت قرار دارند و بــه ما كمك مى كنند. ثالثاً در 
صورتى آموزش وپرورش پشــتيبان زبان است كه بتواند 
شــهروندانى تربيت شده و آموزش ديده به جامعه تحويل 
بدهد. در اين صورت شــهروندان تربيت شده ظرافت ها و 
ظرفيت هاى زبان فارسى را بيشتر مى فهمند و ارزش هاى 
زبانى را ناديده نمى انگارند. بنابراين آموزش وپرورش براى 
حفظ زبان فارســى بسيار مهم است و كسى كه خودش 
آموزش ديده است قدر زبان فارسى را بيشتر مى داند. پس 
در اينكه آموزش وپرورش براى حفظ زبان فارسى بسيار 
مهم است ترديد نيست. در واقع نه فقط برنامة درسى بلكه 
كل نظام آموزش وپرورش براى حفظ اين زبان مهم است.

حــال بايــد ببينيــم كــه در ايــن خصوص 
آموزش وپرورش چه مى تواند بكند.

در ابتدا سازمان بايد برنامه درسى آموزش زبان 
فارسى را تهيه كند. يعنى اولين مطلب اين است كه 
بايد برنامه اى پاكيزه براى آموزش زبان و ادب فارسى 
داشــته باشــيم. مثًال در برنامه ريزى درسى موجود 
معيارهاى عينى، دقيق و روشنى براى انتخاب متن 
كتاب درسى وجود ندارد. در اينكه چه متن هايى بايد 
وارد كتاب درسى شوند مالحظات زيادى وجود دارد؛ 
اما مالحظات مهم تر ديگرى هم هســت. هر متنى 
شايستة گنجانده شدن در كتاب درسى نيست و ما 
بايد به طور روشن معيارهاى انتخاب متن را در برنامه 

درســى تعريف كنيم. اطالعاتى كه كتاب درسى به 
دانش آموز مى دهد بايد نو و دســت اول باشد. تعاليم 
اخالقى در كتاب درســى بايد غيرمستقيم باشد تا 
دانش آموز را نســبت به مسائل انسانى حساس كند. 
كتاب هاى درســى بايد خصيصه هاى بالغى و هنرى 
و بيان هــاى ممتاز و در عين حال متفاوتى داشــته 
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وقتى يك دانش آموز در كالس انشايش را خواند چه 
پايــش كند و به دانش آموز نمره بدهد. و  مواردى را
يا اگر دانش آموز متن فارســى پاية اول را در كالس 
خواند معلم براى نمره دادن به او به چه مسائلى بايد 
حساس باشد. مهارت هاى چهارگانه زبان فارسى در 
برنامه درسى معيارهاى ارزشيابى دقيقى الزم دارد. 
مهارت هــاى زبانى، علوم ادبى و متون ادبى هركدام 
به طور جداگانه نياز به معيارهاى ارزشيابى دارند. در 
آموزش وپــرورش جاى آن خالى اســت و در خارج 
از آموزش وپــرورش هــم به اندازة كافــى روى آن 
كار نشــده. در دانشگاه، دوره دكترى زبان و ادبيات 
انگليســى داريم امــا دورة دكترى زبــان و ادبيات 
فارسى نداريم. تا وقتى كه در كشورى دورة دكترى 
و انجمن و مجلة  علمى براى رشته يا حوزه اى ايجاد 
نشود آن رشته يا حوزة علمى رشد نمى كند. بنابراين 
وزارت علوم براى ارتقاى آموزش زبان فارســى بايد 
دوره هاى تحصيالت تكميلــى و دكترى دانش آن 
را گســترش دهد تا زمينه تشكيل مجله و انجمن 
علمى و پايان نامه و كارهاى پژوهشــى و رشــد آن 

رشته فراهم شود.

محمدرضا سنگرى: من مى خواهم به مواردى اشاره 
كنم كه فقر و فقد آن در برنامة درســى آموزش زبان 
و ادبيات فارسى مشهود است. مثًال آيا تكيه بر دستور 
زبان فارســى واقعاً دانش آموزان را با زبان فارسى آشنا 
مى كند؟ اين را از اين جهت مى گويم كه بيشتر كتاب ها 
و معلمان ما دســتورمحورند و بيشــتر قلمرو كارى و 
تكاپوى آموزشــى آن ها به دســتور زبان برمى گردد. 
بايد ببينيم زبان فارسى چه ويژگى هايى دارد؟ آيا در 
مجموعه كتاب هاى درســى و دانشگاه فرهنگيان به 
اين مسئله پرداخته شده اســت؟ اصالً چرا بايد زبان 
فارســى را پاس بداريم؟ چرا بايد در حفظ و گسترش 
زبان فارسى بكوشيم؟ آيا در جهان امروز ديگر كشورها 

هم براى حفظ زبان خود تالش مى كنند؟ و اگر جواب 
اين ســؤال مثبت است ما چگونه و چقدر مى توانيم از 
تجربيات آن ها در حفظ زبان اســتفاده كنيم؟ تجربة 
ديگران چراغ راه ماســت و هركس خــود را از تجربة 
ديگران بى نياز ببيند پيشانگاهش تاريك و مبهم خواهد 
بود. اين ســخن حضرت على(ع) است كه مى فرمايد: 
«َمن َغنى َعــِن التَّجارب َعِمَى َعِن العواقب» كســى 
كه تجربه ها را نبيند چشــم اندازش تاريك خواهد بود.
اگــر بخواهيــم ببينيــم زيبايى و شــيرينى و 
شهدآميزى زبان فارسى در چيست: بايد زبان عربى و 
انگليسى را در كنار اين زبان قرار بدهيم و اثبات كنيم 
كه زبان فارسى از اين دو زبان رساتر و شيرين تر است. 
مقــام معظم رهبرى هــمـ  كه اتفاقاً ديروز ســالروز 
تشريف فرمايى شان به دانشگاه فرهنگيان بوده است ـ 
مدعى هستند كه زبان فارسى از زبان عربى و سيع تر است.
اگر بتوانيم تواناتر بودن زبان فارســى را نسبت 
به ســاير زبان ها از جمله زبان انگليسى ثابت كنيم، 
آن وقت ســؤال بزرگ ترى مطرح مى شــود و آن اين 
است كه آيا زبان فارســى مى تواند زبان علم باشد؟ 
يعنــى آيا همة علومى را كه در دانشــگاه ها تدريس 
مى شود مى توانيم با زبان فارسى آموزش بدهيم؟ در 
بعضى دانشگاه ها بعضى دروس مانند فيزيك، شيمى 
و پزشــكى را به زبان انگليسى تدريس مى كنند. آيا 
زبان فارســى هم اين ظرفيــت و توانايى را دارد كه 

زبان علم باشد؟
يكى از ظرفيت ها و تكيه گاه هاى زبان فارســى 
«ونــدى» بودن آن اســت؛ به اين معنــى كه زبان 
فارســى با بهره گيرى از وندها قدرت واژه سازى دارد. 
ظرفيت و تكيه گاه دوم زبان فارســى تركيبى بودن 
آن است. گاهى اديبان واژه مى سازند و اين واژه ها به 
زبان افزوده مى شود. اين دادوستد بين ادبيات و زبان 
فارســى به طور دائم وجود دارد. حال بايد ديد براى 
بارور كــردن زبان چگونه مى توانيم از اين ظرفيت ها 
و تكيه گاه هــاى زبانى اســتفاده كنيــم. به عالوه ما 
گويش هاى زيادى داريم كه براى ســاختن واژه هاى 
جديد مى توانند ياريگر ما باشند. در بعضى گويش ها 
واژه هــاى كوتاه يــك يا دو هجايى وجــود دارد كه 
مى توان براى ساخت واژه هاى جديد از آن ها استفاده 
كرد. حال بايد ببينيم زبان فارســى چه ظرفيت هاى 
ديگرى دارد كه از آن ها براى رشــد و حفظ اين زبان 
استفاده كنيم. چه كنيم كه زبان فارسى پرچم افتخار 
و عزتمنــدى دانش آموزان ما باشــد و دانش آموزان 
ما به دانســتن آن افتخار كننــد؟ همان طور كه اگر 
زبان انگليســى بلد باشند به آن افتخار مى كنند. آيا 

  دكتر محمدرضا سنگرى                                                                                                           

سازمان بايد برنامه 
درسی آموزش زبان 
فارسی را تهيه کند. 
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برای آموزش زبان و 
ادب فارسی داشته 
باشيم
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در برنامه آموزشى دانشــگاه فرهنگيان هم مى شود 
پيشنهاد سرفصل هاى جديدى را داد؟

 على اكبر كمالى نهــاد: گام اول آموزش وپرورش و 
معلمان و اســتادان زبان و ادب فارسى در اين راه اين 
اســت كه با بهره گيرى از سرچشمه هاى اصيل زبان و 
ادب فارسى اهميت اين زبان را بشناسانند، كه اين كار 
نياز به دانش و مطالعــه و تبحر و بيان نيك و تجربه 
و توانايــى معلمان و اســتادان و توانمندى انتقال آن 

ارزش ها به دانش آموز دارد. اين يك نكته.
نكتة دوم اين اســت كه به حوزة آموزش زبان و 
ادبيات فارســى در دانشــگاه هايمان كم پرداخته ايم. 
موانعى چــون فقدان تحصيــالت تكميلى و كمبود 
پژوهش و سرفصل هاى دانشگاهى و ... در اين حوزه، 
كه ديگر دوستان هم اشاره كردند، بايد برطرف شود. 
مى پرسم آيا دانشجويان آموزش زبان و ادبيات فارسى 
كه بعدهــا به معلمان زبان و ادبيات فارســى تبديل 
مى شــوند در هنگام تحصيل در دانشــگاه واحدهاى 
آموزش نثر ادبى و شــعر و سبك شناسى و عروض و 
تاريخ ادبيات و ديگر جنبه هــاى ادبيات را به صورت 
تخصصى گذرانده اند؟ البته اين موارد در رشتة ادبيات 
هســت اما در رشــتة آموزش ادبيات نيســت چون 
ديرينگى «رشــتة آموزش زبان و ادبيات فارسى» به 
يك دهه هم نمى رســد. حتى تخصص اين گرايش را 
در دورة دكترى نداريم. وقتى هنوز در هيچ گرايشــى 
از زبان و ادبيات فارســى، رشــته اى به نام «آموزش 
مهارت هاى زبانى و سخن گفتن و خواندن و نوشتن» 
نداريم چگونه مى خواهيم معلمانى را پرورش دهيم كه 
توانايى كافى و دقيق در آموزش رشته زبان و ادبيات 
فارسى داشته باشند؟ شايد در حوزة زبانى كمى بيشتر 
كار شــده باشــد اما در حوزة ادبى و در سرفصل ها و 
منابع اصالً كار نشده يا بسيار ضعيف كار شده است. 
در ابتــداى عرائضم گفتم كه ما بايــد معلمان را به 
انگيزه دهى مجهز كنيم كه به دانش آموز خود درباره 
اهميت ادبيات باور بدهد. حاال اگر دانشجومعلمان ما 
مهارت خوب سخن گفتن و زبان آموزى الزم را نديده 
باشند بعداً نمى توانند مبلغ ها و منتقل كننده هاى خوب 
و كاملى باشــند. پس بايد روى سرفصل ها و منابع و 
نگارش و درســت خواندن شــعر و نثر كار كرد. البته 
اين فقط محدود به معلمان ادبيات نمى شود و معلمان 
دروس ديگر هم مى توانند در اين دايره بگنجند. مثًال 
آيا معلمان جغرافى و رياضى و علوم و فيزيك و زيست 
و ســاير رشته ها مهارت ســخن گفتن و خوب بيان 
كردن را به صورت يك واحد آموزشى داشته اند؟ قطعاً 

نداشته اند. پس نياز هست براى ديگر رشته ها هم اين 
واحد را داشته باشيم.

نكتة سوم برداشتن نگاه كنكورى و حافظه محور 
از درس زبان و ادبيات فارسى است. دوستان من در 
دفتر تأليف كتب ابتدايى و متوســطة نظرى تالش 
كردنــد كه كتاب نــگارش اصًال رويكرد ســؤالى و 
ارزشيابى تستى و كنكورى نداشته باشد و معلم اين 
درس فقط توانمندى نگارشــى دانش آموز را تقويت 
كند و پيش ببرد. البته برداشــتن اين نگاه كنكورى 

نياز به برنامه ريزى هاى بلندمدت دارد.
نكتــة  بعدى توجــه به ذائقة دانش آمــوز امروز 
اســت. دانش آموزى كه براى چهل سال آينده دارد 
پرورش پيدا مى كند قطعاً نگاهش با دانش آموز صد 
ســال پيش متفاوت است. بنابراين عالقه و ذائقة آن 
دانش آموز را بايد در كتاب درســى پيش بينى كنيم 
و رويكرد و محتوا و متون و اشــعار و داســتان ها و 
منابع آموزشــى ما به گونه اى باشــد كه دانش آموز 
به خواندن آن ها عالقه داشــته باشــد و بداند كه در 
زندگى آينده اش كاربرد دارد. وقتى كه ذائقه و عالقة 
دانش آموز مورد توجه قرار بگيرد قطعاً كمك مى كند 
كه دانش آموز اين متن را با گوش جان بنيوشــد و با 

طيب خاطر آن را حفاظت كند.

محمدرضا ســنگرى: گاهى تماشــاى اجــزا ما را 
از تماشــاى كليت آن موضوع باز مــى دارد. ما هم در 
كتاب هاى درسى آن قدر به اجزاى زبان پرداخته ايم كه 
كليت زبان به فراموشى سپرده شده. «از كسى پرسيدند 
جنگل را مى بينى؟ گفت درختان نمى گذارند جنگل را 
ببينم»، كه البته مطلب طنزى است؛ اما نشان دهندة 
همين موضوع است كه توجه بيش از اندازه به اجزاى 

يك چيز، مانع تماشاى كل آن چيز است.
زبان فارسى چه گذشته اى داشته است؟ در كتاب 
ارزشمند سه جلدى «تاريخ زبان فارسى» تأليف دكتر 

  دكتر حيدر قمرى                                                                                                           
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پرويز ناتل خانلرى، تاريخ تحوالت زبان فارسى مطرح 
شده اســت. حوزة جغرافيايى زبان فارسى هم بسيار 
گســترده بوده. حتى در آن ســوى درياها در چين 
هم شعر ســعدى را مى خواندند. حافظ هم مى گويد 
شــعر من به بنگاله رفته اســت. تأثير ادبيات فارسى 
بر ســرزمين هاى مجاور و حتى دور بر كسى پوشيده 
نيست. مثًال در استانبول آثار زيادى از زبان فارسى و 
اشــعار و كتيبه ها وجود دارد كه تازه بسيارى از آن ها 
هم از بين رفته است. يا حتى در چين واژه هاى فارسى 
هم به كار مى برند. من در چين مزار بازرگانى ايرانى را 
ديدم كه با زبان فارسى روى سنگ قبر او نوشته شده 
بود. همچنين در قبرس و هند و پاكســتان و بوسنى 
هم زبان فارســى رايج بوده. پس چرا زبان فارسى كه 
روزگارى گسترة جغرافيايى آن وسيع بود امروزه افول 
كرده و محدود شــده است؟ چگونه مى توانيم دوباره 
عظمت و شــكوه زبان فارسى را به جهان برگردانيم؟ 
اين ســؤال ها زيرمجموعة همان سؤال اول است كه 
چگونه مى توانيم زبان فارسى را حفظ كنيم و گسترش 

بدهيم.
آســيب هايى كه زبان فارسى را تهديد مى كند، 
نكتة بسيار مهم ديگرى است كه در كتاب هاى جديد 
درسى هم به آن پرداخته شده، گرچه صرفاً تعدادى 
واژه يا معادل ها و برابر نهاده هاى فرهنگستان را مطرح 
كرده و به آسيب هاى ديگر پرداخته نشده است. ريشة 
يكى ديگر از آسيب هاى نگارشى زبان فارسى همين 
پيامك ها و فضاى مجازى اســت. در پيامك ها تغيير 
و شكستگى هايى در ســاختار و نوشتار واژه ها ايجاد 
مى شــود كه به زبان فارسى آســيب مى زند. «مثًال 
نوشتن 2 آ به جاى دعا»، صدها اشتباه فاحش اماليى 
وجود دارد كه ريشة آن ها همين پيامك هاى فضاى 
مجازى است. معلم مى تواند به عنوان موضوع انشا از 
دانش آموز بخواهد كه يك پيامك زيبا و بدون اشتباه 
نگارشى بنويسد. پس با استفاده از فضاى مجازى هم 

معلم مى تواند معناى جديدى به انشا بدهد. مى دانيد كه 
امروزه بسيارى از كتاب ها به صورت مجازى هستند و ما 
مى توانيم در فضاى مجازى آن ها را ورق بزنيم و آن ها را 
مطالعه كنيم. البته بدون شنيدن صدايى از جنس ورق 
زدن كه يكى از دلنشين ترين موسيقى هاى دنياست! 
جيرجير صداى قلم كه در گذشــته هنگام نوشتن به 
گوش مى رسيد هم امروزه تبديل به صداى تايپ شده. 
موســيقى سخن و خط عوض شــده و معناى خط و 
نگارش تغيير يافته و بايد ببينيم در اين شتاب تحوالت 
فضاى مجازى چگونه بايد زبان فارسى را حفظ كنيم. 
با توجه به تأثير فضاى مجازى بر نگارش و زبان توجه 
ما به فضاى مجازى در برنامة درســى چگونه و به چه 
اندازه بايد باشد؟ پرسش هايى از اين دست، اگر مطرح 
شــود در كل برنامة درســى مؤثر خواهد بود و برنامه 
درسى زبان و ادبيات فارسى از لون ديگر خواهد شد.
آسيب هاى ديگر هم وجود دارد. مثًال آسيبى كه 
ترجمه و گرته بردارى و برابر نهاده هاى فرهنگستان و 
رسانة ملى مى تواند به زبان فارسى وارد كند و ... كه 

هركدام جاى بحث و بررسى بسيار دارد.

 علــى دلير: با توجه به گســتردگى زبان غيرممكن 
است طى يك جلســه بتوانيم به همة اين پرسش ها 
پاسخ دهيم. براى رسيدن به نتيجه، اين جلسات بايد 
به طور مداوم و با يك طرح كارشناسى ادامه پيدا كند. 
در زمانى كه ما در يك دهكدة جهانى به ســر مى بريم 
اهميت زبان بسيار درخور توجه است. اما قبل از اينكه 
درباره اهميت زبان صحبت كنيم بهتر اســت دربارة 
چيستى زبان سخن بگوييم؛ زيرا چيستى زبان مى تواند 
اهميت زبان را آشكار كند. پس چيستى زبان اهميت 

زبان را تعيين مى كند.
در دنياى امــروز كه زبان در حال تغيير و تحول 
بســيار است هنوز هم درصد بسيارى از مردم جامعة 
سنتى ما زبان را با ديدگاه سنتى خودش مى فهمند. 
اين گسستگى نســل ها از همين جا شروع مى شود. 
يعنى آنچه از زبان در انديشة من هست همان چيزى 
نيست كه در ديدگاه نسل جديد وجود دارد. بنابراين 
وقتى موضوع آموزش زبان مطرح مى شــود سه گانة 
معلم، كتاب درسى و دانش آموز را تعريف مى كنيم. در 
آموزش معلمان به دليل نگرش سنتى معلم به زبان، 
اساســاً خود معلم حتى در دورة ابتدايى هم شناخت 
درســت و دقيق و كاملى از زبان نــدارد و در نتيجه 
نمى تواند با دانش آموزى ارتباط برقرار كند كه زبان را 
به گونة ديگرى مى بيند. پس ما بايد اين گسســتگى 
ارتباط در آموزش را ترميم كنيم. يكى از داليل عدم 

بايد متخصصان 
روان شناسی و 
جامعه شناسی در 
کنار طراحان و 
برنامه ريزان کتاب 
درسی باشند تا 
بتوانيم الگوی 
مناسبی را از 
کتاب درسی برای 
دانش آموز ارائه و 
تأليف کنيم

  دكتر على اكبر كمالى نهاد                                                                                                           
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توجه به مهارت هاى زبانى توسط معلم اين است كه 
خود معلم در همان چيستى زبان باقى مانده است و 
تمايزى بين زبان و گفتار و نوشتار قائل نيست و حتى 
گاهى زبان را خط تعريف مى كند! تا وقتى كه معلم در 
اين مرحله مانده باشد در آموزش زبان موفق نخواهيم 

بود و اين مشكالت را خواهيم داشت.
به عقيدة من كتاب هاى درســى هم يك طرح 
كلى و ساختار منسجم ندارد. مفاهيم گنجانده شده 
در كتاب هاى درســى خيلى مهم است. مثًال مفهوم 
محبت به چه ميزان در كتاب هاى درسى وارد شده 
اســت؟ حتى خود دانش آموز هم به عنوان مخاطب 
ناديده گرفته شده است. من معتقدم بايد متخصصان 
روان شناســى و جامعه شناســى در كنار طراحان و 
برنامه ريزان كتاب درســى باشــند تا بتوانيم الگوى 
مناســبى را از كتاب درســى براى دانش آموز ارائه و 
تأليــف كنيم. اهميت زبان فارســى از همان دوران 
ابتدايى بايد در وجود دانش آموز نهادينه شود. چون 

در دوره هاى بعدى ديگر دير است.
گويش ها و لهجه ها هم طى فرايندى مى توانند 
بــه كمك زبان بيايند و مانند جويبارهايى به درياى 
زبان معيار بپيوندند. فعل هاى پيشــوندى هم كه در 
گويش ها و لهجه ها به وفور يافت مى شــوند بر زبان 
فارســى تأثير زيادى مى گذارند و بسيار پركاربردند. 
امروزه در زبان فارســى معيار از فعل هاى پيشوندى 
بســيار اندكى بهره برده ايم. يا مثًال وندها كه مانند 
فعل هاى پيشــوندى در فارســى معيار اندك و در 
گويش ها بســيار زياد به كار مى روند. در مقابل تأثير 
ترجمه باعث شــده كه بيشــتر از فعل هاى مركب 

استفاده كنيم تا فعل هاى پيشوندى.
چون حوزة فعاليت هاى انسان در دهه هاى اخير 
قابل قياس با حوزة فعاليت هاى انسان در قرن هاى 
گذشــته نيست. آنچه بايد مورد توجه ما و استادان 
دانشــگاه و فرهنگستان باشد كاربرد و كاركرد زبان 
و ادبيات فارســى در زمان فعلى است. كاربرد زبان 
و ادبيات نســبت به زمان گذشته بسيار گسترده تر 
شــده و ما بايد نســبت به كاركرد امروزى زبان و 

ادبيات برنامه ريزى كنيم.
آخرين مورد اينكه در حوزة واژه، به عنوان يكى 
از مهم ترين واحدهاى زبانى و چگونگى ساخت واژه، 
با توجه به تجارب عينى، اين طور به نظر مى رسد كه 
توجه چندانى به ديگر واحدهــاى زبانى به جز واژه 
نشــده است. اين موضوع كه زبان را فقط در دو واژه 
ببينيم باعث شــده كه در بخش ادبيات با مشكالتى 

چون عدم درك صحيح آثار ادبى مواجه شويم.

محمدرضا ســنگرى: آيا امروزه كه فاصله دو نسل 
كمتر از پانزده سال است پژوهش روشنى درباره آنچه 
دانش آموزان مى نيوشند و اينكه چگونه و چه مى نويسند 
و چطور با هم سن وسال هايشان سخن مى گويند انجام 
شده است؟ اين گونه پژوهش ها مى تواند در كتاب هاى 
درســى مؤثر باشــد. امروزه بايد ببينيم وقتى كودك 
هفت سالة امروز به خاطر شرايط كرونا از تبلت استفاده 
مى كند و فارغ از كالس با دوستش ارتباط برقرار مى كند 
چطور و چه مطالبى را مى نويسد؟ بايد ببينيم نوع سالم 
و احوال پرسى و تعارف هاى ما كه متعلق به چند نسل 
قبل هستيم با تعارفات كودكان و دانش آموزان امروز چه 
تفاوت هايى دارد. دانســتن اينكه نسل امروز در هنگام 
صحبت كردن چه كلمه هايى را به كار مى برند براى اينكه 
بدانيم در فضاى آموزشــى چگونه بايد با آن ها صحبت 
كنيم و روابط خود را با آن ها تصحيح كنيم بسيار مهم 
است. اما متأسفانه در اين زمينه ها كار نشده است. ما در 
تأليف كتاب هاى درسى ابتكار و خالقيتى به نام «درس 
آزاد» را طرح كرديم كه براى نخســتين بار در آموزش 
اتفاق افتاده و در هيچ جاى جهان نيست. در آغاز جريان 
شــكل گيرى كتاب هاى جديد، از دورة متوسطة اول، 
درس آزاد را مطــرح كرديم كه خــود دانش آموزان آن 
را بنويسند. حتى مى توانند به گويش محلى خودشان 
بنويسند. گويش ها كه شاخه هايى از زبان اصلى هستند 
و اكنون در حال اضمحالل اند و شــايد تا دو ســه دهة 
ديگر بســيارى از اين گويش ها از ميان بروند. يك روز 
در فرهنگستان از دكتر على اشرف صادقى شنيدم كه 
گفت آخرين گويشور از فالن منطقه فوت كرد. در بيشتر 
مناطق ايران با وجود گويش هاى مختلفى كه دارند به 
فرزندان خود زبان فارسى معيار را مى آموزند. معلمان آن 
مناطق نيز به زبان فارســى حرف مى زنند و برنامه هاى 
تلويزيونى آن مناطق هم به زبان فارســى معيار است. 
بنابراين به تدريج اين گويش ها كه بخشى از هويت زبان 

فارسى است مى ميرند.

امروزه بايد ببينيم 
وقتی کودک 

هفت سالة امروز 
به خاطر شرايط 
کرونا از تبلت 

استفاده می کند و 
فارغ از کالس با 
دوستش ارتباط 

برقرار می کند 
چطور و چه مطالبی 

را می نويسد؟

  دكتر على دلير                                                                                                           
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 حيدر قمرى: زبان عالوه بر اينكه وســيلة ارتباطى 
است نشــانة هويت ما هم هست. با به كارگيرى زبان 
يك ملت به ســطح فرهنگــى و عقالنيت و فكرى و 
آگاهى آن ملت پى مى بريم. وقتى ســعدى مى گويد: 
«همه كس را عقل خود به كمال نمايد و فرزند خود به 
جمال» اين گفته عقالنيت ملت ما را نشان مى دهد. 
حتى نگاه انسانى ما هم در بسيارى از متون و تمدن و 

فرهنگ ما ديده مى شود. و يا بيت:
«بكوشيد و خوبى به كار آوريد

چو ديديد سرما بهار آوريد»
مبّين رأفت مندرج در فرهنگ ماست.

در بحث مهم بودن زبان فارسى، اين طور گفته 
شده كه زبان فارســى يكى از چهار زبان كالسيك 
دنياســت؛ يعنى در كنار زبان التين، سانسكريت و 
زبان يونانى قرار مى گيرد و ميراث مهم ادبى بشرى 
است كه در هزارة اخير تغييرات زيادى نكرده است.
تعداد زياد كشورهايى كه پسوند «ستان» دارند 
(اسم مكان فارسى) نشان دهندة اهميت زبان فارسى 
در اين كشورهاست. مانند هندوستان، تاجيكستان، 
افغانســتان، ازبكســتان، قزاقســتان، قرقيزستان، 
تركمنســتان، پاكستان، ارمنســتان، گرجستان و 
كشــورهايى بدون پسوند «ســتان» هستند اما نام 
آن ها فارســى اســت مانند آذربايجان و ايروان. اين 
موضوع نشــان مى دهد كه زبان فارسى در منطقة 
وســيعى از دنيــا رايج بوده. زبانى كه صدوبيســت 
ميليون گويشور دارد. از بين هفت هزار زبان زنده اى 
كه در دنيا وجود دارد كمتر كشورى است كه مانند 
زبان فارسى شاهكارهاى بى بديل جهانى خلق كرده 
باشد. پس با توجه به اهميت زيادى كه زبان فارسى 
دارد بايد وزن بيشــترى به آن بدهيــم. در برنامة 
درســى زبان و ادبيات فارســى بايد نسبت به ساير 
رشته ها بهاى بيشترى به زبان فارسى بدهيم. چون 
اين زبان مربوط به هويت ماســت و حتى موفقيت 
تحصيلى ما در ديگر رشــته ها هم به ميزان آگاهى 
ما از زبان فارسى بســتگى دارد. كسى كه خواندن 
و نوشــتن ضعيفــى دارد نمى توانــد فيزيك دان يا 
حقوق دان خوبى باشــد. آموزش وپرورش و سازمان 
پژوهــش براى اين منظور بايــد بهترين ها را به كار 

بگيرد.

 على اكبر كمالى نهاد: جنبه هــا و دريچه هاى ورود 
آسيب ها هميشه قابل بررسى و رصد كردن نيست. ما 
نمى توانيم همة آسيب ها را بشناسيم و در پى مقابله 
با آن ها برآييم. مثًال امروزه با وجود پيشــرفت علم و 

تكنولوژى، به دليل ضعف و عدم تسلط ما به تكنولوژى، 
زبان فارسى نتوانسته قابليت تبديل شدن به زبان علم 
را پيــدا كند و يا حداقل اين موضوع يكى از داليل آن 
اســت. يعنى دهكدة جهانى آن قدر دست هاى زيادى 
در توليد علم پيدا كرده كــه ما نمى توانيم روى همة 
آن ها اسم فارســى بگذاريم چون غيرفارسى زبانان آن 
را توليد كرده اند. يكى از آســيب هاى موجود ديگر كه 
در بلندمدت به زبان ما آســيب مى زنند و بايد با آن ها 
برخورد كنيم فضاى مجازى است. نسل جديد ما كوتاه 
و شكســته و بى قاعده و نادستورمند مى نويسد و اين 
موضوع به سبك نوشتار زبان فارسى آسيب خواهد زد. 
اين رفتارهاى نوشــتارى دانش آموزان كه هيچ مهارى 
هم روى آن نيســت بعد از مدتى به سبك نوشتارى 
آن ها تبديل مى شــود. من از همان ابتداى ســال به 
دانشجويانم مى گويم كه وقتى در فضاى مجازى از من 
سؤال مى پرسند بايد قواعد نوشــتارى زبان را رعايت 
كنند. در نوشــتن تكاليف هم از آن ها مى خواهم كه 

حداقل هاى نگارشى را رعايت كنند.
نكتة ديگر دربارة مكاتبات ادارى مانند حكم ها و 
ابالغ هاى ادارى و تقديرنامه ها و ... است كه متأسفانه 
سالمت زبانى در آن ها حفظ نمى شود. پژوهش هايى 
كه روى نهادها و ســازمان هاى ادارى صورت گرفته 
نيز اين مطلــب را تأييد مى كند. عدم نظارت و نبود 
يك شيوه نامة نگارشى براى ادارات باعث ناهمگونى 
و بى قاعدگى مكاتبات ادارى شــده است. متأسفانه 
بسيارى از نامه هاى ادارى داراى اشتباهات اماليى و 
نگارشى و حشو بسيار است. بى دقتى و نداشتن نظارت 
مســتمر بر مكاتبات و نبودن آموزش ضمن خدمت 
براى كاركنان ادارات از داليل وجود اين اشــتباهات 
است. همچنين وجود تفاخر و فضل فروشى در متن 
اين نامه ها و مكتوبات باعث به كارگيرى اصطالحات 
نامناسب (مانند ايفاد مى گردد و امر به ابتياع شود و ...)

در آن ها مى شود.
مورد آخر وجود ناهماهنگى در زبان نوشــتارى 
كتاب هاى درســى اســت. وجود زبان همســان و 
هماهنــگ در نگارش كلية كتاب هاى درســى الزم 
است. اما در كتاب هاى درسى غيرحوزة زبان و ادبيات 
فارســى دقت الزم در زبان نوشــتارى كتاب وجود 
ندارد. يعنى مثًال موارد نگارشى كه در كتاب نگارش 
توضيح داده شــده در كتاب هاى فيزيك و شيمى و 

باغبانى و ريخته گرى و ... رعايت نمى شود.

محمدرضا سنگرى: از همة دوستان متشكرم و اميدوارم 
ادامة اين بحث را در جلسات آينده پى بگيريم.

در بحث مهم 
بودن زبان فارسی، 
اين طور گفته شده 
که زبان فارسی 
يکی از چهار زبان 
کالسيک دنياست؛ 
يعنی در کنار زبان 
التين، سانسکريت 
و زبان يونانی قرار 
می گيرد


