
 
 
 
 

 

 *تربيت و زبان مادري
 

 نگرنده

 

اخيراً نگراني راجع به درست گفتن و نوشتن زبان فارسي افزايش يافته 

رود كه اگر اين وضع ادامه يابد روزي فرا رسد است و در نظر بسياري بيم آن مي

كه وسيلة مشترك و تفهّم در ميان ملت ما ضعيف و بلكه نابود شود. انكار 

هاي دقيق و درست و زيبا كمياب است و آنچه اغلب شتهتوان كرد كه نونمي

شويم. براي خوانيم زباني است كه گاه در فارسي بودن آن دچار ترديد ميمي

ورود لغات ناالزم بيگانه حدي نيست و بيگانگي جوانان با ادبيات و فرهنگ 

شود. دستگاههاي رسمي كشور ما از اين اغتشاش ايراني روز به روز بيشتر مي

بهره نيستند و انتشارات دانشگاه ما نيز از آن بركنار نيست. مثالً وقتي در باني بيز

را ديدم با تأمل بسيار دريافتم كه منظور « سنبل»يكي از اعالنهاي رسمي لغت 

نويسنده رمز يا نمودار يا سرمشق يا نشان يا همة اينها بوده است و گويا اصل 

رت بر آن جامة ايراني پوشيده شده فرانسوي بوده كه بدين صو« سمبل»لغت 

برند گاه به ميكار است! ساختمان عباراتي كه كسان در نطقهاي رسمي خود به

تا به فارسي. نگراني در اين باب به  تر استفرانسوي يا امريكايي يا چيني شبيه
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تشكيل داده است تا به « كميسيون»حدي رسيده است كه وزارت فرهنگ چند 

نظير « مقتضي»يا اقدام اداري « بخشنامه»دريابد و با صدور سرعت علل درد را 

 آن، درد را چاره سازد.

ن اعتنايي جوانان به زبااگر درد آشفتگي زبان، يا نقص تدريس آن و بي

اي( مستقل و مجزّي و منفرد باشد، اي )يا پديدهفارسي و فرهنگ ملي خود واقعه

ظر نتر است.  اما به ة آن آسانجاي نگراني نيست چه شناختن علل و يافتن چار

اي از بيماري عمومي يعني انحطاط تربيت رسد اين درد به قول طبيبان نشانهمي

هرحال و طور كلي حكايت كند. بهملي باشد و اي بسا از بيماري پيكر اجتماع به

 به هر صورت كه باشد بيمار نيازمند معاينة دقيق و كامل است.

قبيل پيش اجتماعي از اين« مشكل»هروقت رفتة جهان در كشورهاي پيش

شوند تا با استفاده از تمام نظر منصوب مياي صاحبآيد از طرف دولت عدهمي

ل مشك وسايل ممكن و با تحقيق تجربي دقيق و با شور با همة كساني كه در آن

 بصيرت دارند در طي مدت كافي گزارشي مفصل در آن باب تهيه كنند. اين

ف آيد و فوراً از طرصورت كتابهايي در چندين صد صفحه درميگزارشها گاه به 

گيرد. وقتي شود و براي اظهار نظر در دسترس عموم قرار ميدولت چاپ مي

 آن باب تواند از همة آنچه درچيزي در آن باب ناگفته و نانوشته نماند، دولت مي

ر ابد. دبي ب راگفته شده است استفاده كند تا راه اقدام صحيح يا وضع قانون مناس

ا اج يراه حل مشكالت اجتماعي خواه تقسيم اراضي باشد يا اصالح قانون ازدو

امي تدريس شرعيات در مدارس، راه صحيح كار هم اين است. و مسلماً هر اقد

 نيازمند تحقيق و مطالعة دقيق و كامل قبلي است.

ي اند وقتي براقابل توجه است كه كشورهايي كه در راه راست افتاده
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اي، خود متخصصان كافي نداشته باشند از دانشمندان ملل ديگر تحقيق در مسأله

وزير خردمند هندوستان براي حل مشكل كنند چنانكه نهرو نخستاستفاده مي

اختالفات ميان طبقات اجتماعي هند از سازمان فرهنگي ملل متحد كمك گرفت. 

ا بر غرور ملي برتري داد. در اين موارد ناچار بايد سالمت و رستگاري اجتماع ر

نظر اين است كه در باب تحقيق در علل انحطاط زبان فارسي در مدارس به

اي متخصص را مأمور رسد راه صحيح آن باشد كه وزارت فرهنگ ما نيز عدهمي

نان را براي اطالع عموم چاپ كند تا با شركت عموم آتحقيق كند و نتيجه تحقيق 

 د.در اين بحث حقيقت آشكار گرد

ه توانم بگفتم يافتن علل درد كار جمعي از متخصصان است، بنابراين نمي

م انديشم قطعي و يقين فرض كنم. آنچه خواهخود حق دهم آنچه در اين باب مي

ه گفت رئوس مطالبي است كه اگر در مقابل چنين هيأت متخصص احضار شوم ب

اً به صورت گويم صرفخواهم گفت و خواهم خواست آنچه مي« گواه»عنوان 

ت اي بپذيرند كه بايد راهنما و اساس تحقيق علمي شود. ممكن اس«فرضيه»

 تحقيقات تجربي نشان دهد فرض من درست يا نادرست است اما براي تعيين

 چاره نيست.« فرض»مسير تحقيق ما را از داشتن 

رسد انحطاط زبان فارسي معلول دو دسته از علل باشد كه براي نظر ميبه

ي حث، يك دسته از آنها را علل عمومي و دستة ديگر را علل خصوصسهولت ب

 خوانم.مي

يكي از علل عمومي انحطاط زبان فارسي و هنر و فرهنگ و سنن ايراني 

طور كلي حس حقارت و زبوني ما در مقابل تمدن فرنگي است. اما ممكن به

ل علل است نشان داده شود كه زبوني ما در مقابل تمدن فرنگستان خود معلو
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حقيقت اين است كه وقتي ما با تمدن فرنگستان برخورد كرديم  ديگر است.

خالقيت و زايندگي تمدن ما بسيار ضعيف شده بود و چارچوبهايي كه بايد هر 

اقتباس جديدي در آن گنجانده شود، شكسته شده بود. شخصيت و فرديت ما به 

رد با بيگانه يعني تمدن صورت واحد تمدني ناتوان شده بود. اين بود كه در برخو

فرنگستان ، به جاي اينكه با او پيوند همسري و دوستي بنديم و چيزي بدهيم و 

چيزي بستانيم، يكباره بنده و اسير او شديم. وقتي در قرون زرين تمدن اسالمي 

يعني بين قرن دوم و ششم هجري علوم و معارف يوناني را اقتباس كرديم جامة 

نيديم و آن را در تمدن خود منحل كرديم به صورتي كه تمدن خودرا بر آن پوشا

اند. پندارند ارسطو و جالينوس و افالطون مسلمان بودهعوام مردمان هنوز مي

علوم يوناني را فرا گرفتيم و بر آن افزوديم بدون اينكه شخصيت تمدني ما از آن 

با ما آغاز  زياني ببيند. مملكت ژاپن كه آشنايي خود را با تمدن جديد فرنگستان

كرد و امروز در تمدن فرنگي خواه از جنبة علمي آن بنگريم يا فني يا هنري، 

زمين است، تمدن فرنگستان را به بهترين وجه ترين ممالك مغربهمسر پيشرفته

اي وارد شود. اينست كه ژاپن كسب كرد، بدون آنكه به فرهنگ و تمدن او صدمه

ملل فرنگستان كم نيست و خالقيت و  يك ازامروز در علوم و صنايع از هيچ

و شخصيت خود را به عنوان  زايندگي تمدن خود را پيش برده است و فرديت

 واحد تمدني حفظ كرده است.

بخش تمدن ارزش و حتي زياناما آنچه ما كرديم تنها گرفتن ظواهر بي

ر فرنگستان بود. ولي از معني و حقيقت آن نه چيزي درك كرديم و نه گرفتيم. شه

ة بازيهاي سفيهان، و طناب«اداره»تهران و زشتي و آشفتگي پيكر آن، چاه ويل 

هاي شيوع تمدن هاليوود و جرم و فساد منتج از آن همه نشانه« ادارة»گردانندگان 
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هاي پر زرق و برق تهران در است. شايد عده و نوع اتومبيل بارز تقليد سفيهانه

ا كدام كودكي است كه نتواند همة ثروت كمتر پايتخت جهان نظير داشته باشد ام

خود را در راه خريدن بادكنكهاي رنگي صرف كند اما از علوم و معارف 

فرنگستان، از آداب آدميت و عدالت آنان، از آزادي و احترام حقوق فرد، و از هنر 

ايم؟ بحث تفصيلي در اين مسأله كه هم آنان در بهتر كردن زندگي چه كسب كرده

و هم مهم خارج از مقولة صحبت ما است، واقع اين است كه در دردناك است 

 ايم.ايم و خرمهره را از مرواريد نشناختهمقابل تمدن فرنگستان مقهور و زبون شده

هاي زبوني ما در برابر تمدن فرنگستان آن است كه به فرهنگ يكي از جلوه

م. معماري ايراني با اياعتنا شدهو سنن ملي، و از آن ميان به زبان مادري خود بي

كلي متروك و اش  و با همة مزايايي كه براي آب و هواي ما دارد بههمه زيبايي

فراموش شد. تنها وقتي از فرنگيان شنيديم كه مسجدهاي اصفهان از شاهكارهاي 

هنر جهان است سفر به اصفهان و تماشاي اين آثار هنري ايراني رونق گرفت و 

باعيات خيام توجهي شد و بايد اميدوار بود روزي نيز بدين علت بود كه به ر

« مد»ها «سوسيته»فرنگيان شاهنامه و مثنوي مولوي و آثار عطار را هم در ميان 

تر از اصل فارسي كنند. اما آن روز ممكن است ترجمة انگليسي اين آثار مفهوم

آنان باشد. آنچه از تمدن فرنگستان درك كرديم و گرفتيم تجليات سطحي و 

كودكان و جوانان ما به آهنگ زامبو و مامبو  آور آن بود.ارزش و اغلب زيانيب

رقصند، اما نه از باخ و موزارت و بتهوون و امثال آنان خبر دارند و نه از مي

برند. زنان ما فهمند يا لذتي ميشنيدن ماهور و شور و بيات اصفهان چيزي مي

كنند ولي هاي فرنگي تقليد مياصهآرايش موي و روي و گشادگي گريبان را از رق

اين نكته  يابند و يا بهداري و تربيت كودك فرنگستان چيزي درنمياز هنر خانه
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داند خود را كنند كه زن فرنگي اگر خود را در حقوق، همسر مرد ميتوجه نمي

نخست در فهم و كمال، همسر مردان كرده است. اسم دختران خود را ويكتوريا و 

دهيم؟ گذاريم اما آيا حتي فضايل اخالقي سكينه و زبيده را به آنها مياليزابت مي

كنند و يا اگر نتوانند با مي« تبعيد»فرنگستان  پدر و مادران كودكان خود را به

كنند كودك آنها را بپذيرد تا خواري و خفت از فالن مدرسه خارجي تقاضا مي

كلي فراموش كودكشان ايراني بار نيايد، سرفرازند بدان كه كودكشان فارسي را به

آن زند. خالصه آن كه حال ما حال است يا الاقل بد و نامفهوم حرف ميكرده

 شغال شده است كه در داستان مولوي ساعتي در خم افتاد و

 كه منم طاووس عليين شده پس برآمد پوستش رنگين شده 

 پيداست كه در چنين وضعي درست دانستن و درست نوشتن زبان فارسي موجب

ديروز  ـتواند بود، آنچه مهم است تظاهر به دانستن زبان بيگانه مباهات كسي نمي

 وز امريكايي ـ است.فرانسوي و امر

ي هاي ما و معلمان ما همه از تقاضااين است كه دستگاه فرهنگي ما و مدرسه

صورت كم بهعموم پيروي كردند و درس زبان فارسي در پيكر تربيت ما كم

 اي داشته است و امروز عضوي ناالزم است و بودعضوي درآمد كه روزي وظيفه

 و نبودش يكسان است.

قابل تمدن فرهنگستان علت ديگري كه موجب همراه زبوني در م

جمله زبان فارسي شد، وارونه شدن طور كلي و مناعتنايي به علوم و ادبيات بهبي

چيزهاي باارزش « ارزش»و درهم ريختن ارزشهاي اجتماعي ما بود. منظورم از 

است و مقصودم آن است كه زماني چيزهاي ديگري نزد ما ارزنده بود و با بحران 

اعي كه پديد آمد چيزهاي ديگري ارزنده شد، فضايل و رذايل چنان درهم اجتم
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ريخت و باهم آميخت كه بازشناختن آنها ازهم دشوار شد. در برخورد ما با تمدن 

اي نبودند كه در اين درياي فرنگستان كه براي ما اثرات روحي عميق داشت، عده

پيشوايي معنوي محروم ناشناس مسير نوي براي تمدن ما تعيين كنند يعني از 

بوديم. چارچوبهاي قديم شكسته شد و مكتسبات جديد مانند تارهاي عنكبوتي 

ن را آشد كه به جايي بند نباشد. نتيجه آن حالتي شد كه وقتي در فرد پديد آيد 

ايد آن را اختالل روحي اجتماعي باختالل روحي )نوروز( گويند و در اجتماع 

 خواند.

 دو برادر بودند از مصر يكي علم آموخت و» زماني داستان سعدي كه

ب واقعيت اجتماعي داشت ولي در اين دورة انقال...« ديگري مال اندوخت 

ت لولئي پسر را نصيح»عبيد زاكاني كه ارزشها، داستاني فكاهي شد. قصة 

زدن آموز و سگ از چنبر گذراندن و االّ تو را به مدرسه گذارم كرد كه معلقهمي

شكايت يك « ريگ ايشان بياموزي و يك عمر دانشمند باشيدهتا آن علم مر

عي جتمادانشمند ناراضي از زمان خود بود ولي مضمون آن در زمان ما واقعيت ا

 و عموميت يافت. شعر ناصرخسرو كه:

 اين همه را بنده درم نتوان كرد دانش و آزادگي و دين و مروت 

 در دستگاه ارزشهاي جديد، بكلي نامفهوم شد.

ن كه اين انقالب ارزشها، خود معلول چه عواملي بود بحثي است كه از اي

االجتماع بسيار قابل توجه است ولي براي محدود نگاه داشتن بحث، لحاظ علم

جا درنگ كنم. شايد اثرات روحي اين ناچارم در بيان سلسله علل در همين

شد. در آثار او انقالب ارزشها را صادق هدايت بهتر از هركس ديگر نشان داده با

هاي قديم يعني مقياسها و ميزانها ـ حس انزجار از آنچه شكسته شدن چارچوب



 142  53گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران / 

معني بودن زندگي به بهترين وصف بيان شده هست و حس سرگرداني و بي

بينيم. براي اين منظور حال تقالي او را براي يافتن مقياسهاي نو مياست. در عين

برد و گاه آن را در فضايلي كه هنوز نزد اه ميگاه به گذشتة دور )ايران باستان( پن

 ماند.آكل( ولي عاقبت سرگشته ميجويد )داستان داشاي موجود است ميطبقه

اي اعتنايي به علوم و ادبيات و كليه فعاليتهاز علل ديگري كه موجب بي

ايمني تر آدمي نزد ما گرديد، علتي بود كه انعكاس روحي آن را بايد حس ناعالي

ن علل آعني وسيع آن خواند. وقتي اين حس بر اجتماع چيره شود، و موجب مبه

 روند كهمتعدد سياسي و اجتماعي و اقتصادي است ـ اشخاص دنبال چيزهايي مي

ترين اينها كسب مال و ثروت است. سرگرمي كند. مهمحس ناايمني آنها را كم مي

 اطري كه الزمةخاغت كند، چه فرافراد در اين حالت از لذات حس، تجاوز نمي

ه تر است در آنها موجود نيست. اشخاص كپرداختن به لذات و سرگرميهاي عالي

دهند و حال برند تعادل شخصيت خود را از دست مياز حس ناايمني رنج مي

 اجتماعات نيز چنين است.

هاي تحصيلي دانشجويان ايراني در انگلستان چند سال پيش كه در رشته

خوانند تعجب ديدم ميان پسرها عدة كمي كه درس جدي مي كردم باتحقيق مي

اند، در ميان دخترها رشتة هاي مهندسي و طب و حقوق تقسيم شدهبين رشته

گري و خياطي داوطلبان زياد داشت. اما در ميان گري، آرايشگري، منشيسلماني

رفته هزار و پانصد دانشجو عدة كساني كه دنبال علوم نظري، ادبيات و هنر را گ

باشند بسيار كم بود. پيداست اگر عالم شيمي يا رياضي يا فيزيك يا طبيعي نداشته 

در آينده طبيب و مهندس نيز نخواهيم داشت يا اگر عالم زبان و ادبيات و باشيم 

دستگاه تربيت ما لنگ خواهد ماند. اما اين دانشها در بازار تربيت نداشته باشيم 
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شود و حس ناايمني را زائل به پول منتهي نمي آزاد خريدار ندارد و مستقيماً

گردد. كند. درنتيجه جامعه در رفع احتياجات واقعي خود دچار عدم تعادل مينمي

ازطرف ديگر مسلماً عدة زيادي از اين جوانان ذوق و رغبت دروني خود را 

ه اند كه عايدي بيشتر داشته باشد. درنتيجاي رفتهسركوب كرده و تنها دنبال رشته

اند و نه واقعاً ـ در اثر نگراني از ناايمني دهرنه از استعدادها و قواي خود استفاده ك

اند كه اگر سالمت شخصيت برقرار باشد بايد ـ به تكميل نفس خود پرداخته

 موجب سعادت فرد گردد.

رسيم. همه از اينجا به علل اقتصادي انحطاط تربيت در اجتماع خود مي

المثل در صف اول خدمتگزاران اجتماع قرار دارد. اگر فيمعترفيم كه معلم در 

فالن كشور امريكاي جنوبي سفيري نداشته باشيم اجتماع ما از اين لحاظ آسيبي 

بيند. لزومي ندارد مأمور دولتي ما بخواهد ايران و تمدن آن را به فالن كشور نمي

را ديگران از ما بهتر زمين معرفي كند زيرا ايران واقعي و تمدن ارزندة ايران مغرب

شناسند. اما اگر يك معلم كم داشته باشيم سي تا پنجاه نفر كودك سرگردان مي

ماند. اما به اين خدمتگزاران اجتماع چه پاداش شوند و تربيت آنها مهمل ميمي

دهيم؟ اگر استاد دانشگاه شود پانصد تا ششصد تومان در ماه و اگر دبير يا مي

نويسي التين بداند با سه برابر نشيام كمتر. اما اگر دختري مآموزگار شود از آن ه

شود. اگر مردي آن را هم نداند يا اصالً اي استخدام ميآن حقوق در تجارتخانه

باز كند الاقل ده برابر استاد دانشگاه « بورس زمين»سواد نداشته باشد و دكان 

كه فرد سالم  توان داشتعايدي خواهد داشت. در چنين وضعي آيا توقع مي

طور عاقلي حرفة معلمي را انتخاب كند؟ آيا نتيجة اين وضع جز انحطاط تربيت به

كلي چيز ديگري خواهد بود؟ مطابق آمار وزارت فرهنگ دستگاههاي تربيتي 
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ند دارا نيستند. بقية پنجم معلماني را كه نيازمندچهارم يا يككشور بيش از يك

شايستگي معلم بودن را ندارند يعني چهارپنجم كساني كه به معلمي اشتغال دارند 

توانند كسي را درس دهند و تربيت كنند تربيت كودكان ما را كساني كه نمي

 آموزند.كنند و درس ميمي

سالي و وبا و هجوم ن خطر اين وضع از ملخ و سيل و خشكبه نظر م

 بيگانه بيشتر است. خطر اين وضع نابودي تدريجي سرماية انساني ماست.

ي اكنون گريبانگير ماست قابل تحقيق است. چون دستگاه فرهنگانحطاطي كه هم

 ست ـما شايستگي آن را ندارد كه در كار خود تحقيق كند. براي ما ضروري ا

 ونگي چنانچه در مورد مشابهي دولت هندوستان كرده است ـ كه از سازمان فره

ز دانشمندان تربيتي ملل متفق كمك بخواهيم و درخواست كنيم جمعي ا

طرف را براي تحقيق در انحطاط فرهنگي ما، علل و چارة آن به كشورهاي بي

اهيم ا خوكشور ما بفرستند. درنتيجة تحقيق آنان با حقيقت وضع تربيتي خود آشن

آن  شد و شايد وقتي ديگران شدت بيماري ما را نشان دهند و ما را از خطر

 يم.شان دهود آييم و كوششي از خود نخبياگهانند و چارة درد را نشان دهند به

طور كلي و ازجمله آنچه گفته شد بيان بعضي از علل انحطاط تربيت به

سايل و و عدم توجه به زبان مادري بود. چنانكه گفتم اين موضوع بايد با فراغت

 كافي ازطرف متخصصان مورد تحقيق قرار گيرد. 

 


