
 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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