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زندگی و فرهنگ
فقدان انضمامیت تاریخ ملی

عکس :مهر

زبان مــادری ،زبانی که هر یک از مــا از زمانی که با
جهــان بیرون به واســطه الالییها و ســخن گفتن
مادرمان مواجه شــدهایم ،اولیــن قالب تفکر ما و
جهان ما را میسازد .بنابراین همانقدر که اهمیت
میترا فردوسی
دارد زبانــی مشــترک را بــه عنــوان زبــان رســمی
پژوهشگر
برگزینیــم و آن را آمــوزش دهیم ،مهم اســت که
مطالعات فرهنگی
بــرای حفظ زبانهای غیرفارســی موجود در ایران
نیز ســازوکاری بیندیشیم .دکتر ســیدجواد میری ،یکی از این سازوکارها را که
به حفظ موجودیت زبانهای غیرفارسی کمک میکند آموزش این زبانها
در مدارس در کنار دروس دیگر میداند .به زعم او گسستی که یک فرد ایرانی
از زبــان مادری به محض ورود بــه مدارس تجربه میکند تأثیرات شــناختی
و احساســی زیادی روی او میگــذارد و جامعه را نیــز بتدریج ازظرفیتهای
زیاد زبانهای غیرفارســی محــروم میکند .در ادامــه گفتوگویی که درباره
سیاستگذاری در عرصه زبان با دکتر «سیدجواد میری مینق» به بهانه انتشار
کتــاب «زبان مادری در گفتمان علوم اجتماعــی» انجام گرفته ،میخوانید.
ســیدجواد میــری جامعــه شــناس و دانشــیار پژوهشــگاه علــوم انســانی و
مطالعات فرهنگی است و در این گفتوگو سعی شده با عینکی متفاوت به
مسأله زبان مادری در بستر گفتمان جامعه شناسی نگاه شود.

زبان مادری ،سیاسی نیست

گفتوگو با دکتر سیدجواد میری ،جامعه شناس و دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ëëآقای دکتر میری ،شــما در چندین سال
گذشــته به مبحث زبان مــادری به مثابه
امری آکادمیک توجه ویژهای داشــتهاید.
بتازگی دو ســمینار و یک کتــاب هم که در
آنجامعهشناسان،فالسفه،روانشناسان
اجتماعــی و دیگر پژوهشــگران زبــان به
مسألهزبانمادریپرداختهاندتوسطشما
تدوین و منتشــر شده اســت .اساساًزبان
مادری در دستگاه فکری شما چه اهمیتی
دارد؟
زبــان مــادری را همانطور که اشــاره
کردیــد میتــوان از جنبههــای مختلــف
مــورد بحث قــرار داد .اما چیــزی که من
میخواســتم در ایــن کتاب و بــه صورت
کلــی مجموعــه پژوهشهایــم در حوزه
زبان مادری به آن بپردازم ،تبدیل مسأله
زبــان به پدیدهای فرهنگــی ،اجتماعی و
آکادمیک فارغ از پیوســتهای سیاسی،
امنیتــی و ایدئولوژیک آن بود .به عبارت
دیگر میخواســتم زبان متعلق به ذهن
قــرار بگیرد و به این واســطه بگویم زبان
بــه مثابــه یــک امــر اجتماعــی از ابعــاد
گوناگــون میتواند مــورد بحث و تحلیل
قــرار بگیــرد .من فکر میکنم کــه در این
صد ســالی که آکادمی در ایران تأســیس
شــده اســت به زبــان بــه مثابه یــک امر
آکادمیک نگاه نشــده است .بله بسیاری
از نظریههــای حــوزه زبــان شناســی از
چامســکی گرفتــه تا سوســور به فارســی
ترجمــه و در دانشــگاههای مــا تدریــس
میشوند اما اینکه زبان به عنوان یک امر
اجتماعی در بستر جامعه ایرانی چگونه
مورد تأمــل قرار گرفته  -بــدون اینکه به
دعواهای سیاسی کشیده بشود  -مطرح
نشده است.
ëëایرانکشوریاستکهدرآنقومیتها
بــا زبانهــای متنــوع و فرهنگهــای
خاص خودشــان وجــود دارنــد و همین
تنــوعفرهنگییــکویژگیخــاصوپراز
ظرفیتهــای مطلوب بــرای این کشــور
اســت .چرا بایــد زبــان مادری کــه محل
انتقالاولیهفرهنگوآدابورسوماست
در مقطعی به کلی گسسته شود؟ پشتوانه
نظری ایجاد ایــن جدایی زبان مــادری از
آموزشچیست؟
در کتــاب « تأملــی دربــاره ایــران؛
واکاوی هویــت ملیــت ایرانیــت و
سیاســتگذاریهای زبانــی» کــه بتازگــی
از مــن توســط انتشــارات نقــد و فرهنگ
منتشــر شــده به این مســأله بــه صورت
مفصــل پرداختــهام .اما اگــر بخواهم به
صورت خالصــه توضیح دهــم اوالً باید
بــه رشــد گفتمانهایــی خــاص دربــاره
زبــان پــس از مشــروطه اشــاره کنــم کــه
یکی از شــاخصترین آنها ناسیونالیسم
گوبینیســتی (فاشیســتی) بــود .یعنــی
طرحوارههــای ذهنیای که در اروپا حول
محور ایجاد یک زبان ،یک فرهنگ ،یک
ملت و یک دولت وجود داشت به ایران
رسوخ کرده بود و پس از تأسیس سلسله
پهلــوی که جو روشــنفکریاش بشــدت
تحث تأثیر فلســفه و ایدئولــوژی ژرمنی
بــود بیــش از هــر دوره دیگــر بــه عرصه
عمومی و سیاستگذاری کشیده شد.
ثانیــاً جالــب اســت کــه بدانیــد ربط
وثیقــی بین گفتمــان زبان و دیســیپلین
باستانشناسی در ایران وجود دارد .بدین
معنا که مستشــرقین و باستانشناســان
اروپایــی و امریکایــی ،تاریــخ ایــران را در
گسســت بین یک دوران باستان باشکوه
پیش از اســام و یک دوران پس از اسالم
قرائــت کردهانــد .میخواهــم بگویم که

اساســاً ما با تاریخ مان بــه صورت تاریخ
گسســت مواجه شــدیم .در این راســتا از
آن زمان تاکنون به ایران در یک گفتمان
گسست اندیشهایم .این مسأله به اضافه
گفتمــان روشــنفکری که توســط افرادی
ماننــد جواد شیخاالســام ،عباس اقبال
آشــتیانی ،محمود و ایرج افشار ،ابراهیم
پــورداوود ،احمــد کســروی ،پرویــز ناتــل
خانلــری و محمدرضا باطنی و ...آبیاری
میشــد بتدریج مسأله زبان را به سمت
و سویی برد که گویی تنوع زبانی در ایران
مخل وحدت ملی است .ادبیات نظری
آنها در حــوزه زبان هژمونی گســتردهای
بــر سیاســتگذاری در عرصه زبــان ایجاد
کــرده کــه تأثیراتش امروز هم به چشــم
میخورد .آنها به گونهای این گفتمان را
مفهومسازی میکنند که اگر کسی خارج
از آن حرف بزند گویی ضد ایران و خائن
است.
 ëëبه هر روی اگر بخواهیم به مســأله زبان
نه از منظر سیاســی -ایدئولوژیک بلکه از
منظر فرهنگــی و اجتماعی نــگاه کنیم-
چیزیکهمطلوبجریانفکرینزدیکبه
شماست-چهتغییریدروضعیتایجاد
یشود؟
م 
در وهلــه اول بــه گمــان مــن ایــن
چرخــش گفتمانــی کار راحت و آســانی
نیســت .بهطور کلی مســأله زبان و زبان
مــادری محل مناقشــه اســت و متولیان
زیــادی هــم پیــدا کــرده اســت که شــاید
بــا هــم اتفــاق نظر هم نداشــته باشــند.
گروهــی هویــت ایرانــی و فارســی را ذیل
زبــان فارســی تعریــف کردهانــد و عــده
دیگری ذیل مذهب تشــیع و اســام .اما
اگر فرض بگیریم آن چرخش گفتمانی
بخواهــد صــورت بگیــرد ایــن پرســش
مطرح میشــود که در رویکــرد فرهنگی
غیرسیاسی به زبان مادری ،آیا قرار است
مجوز اینکه زبانهایی غیر از فارسی جای
زبــان فارســی را بگیرنــد  ،صــادر کنیم؟
اینجاســت که باید تصریح کنم که زاویه
نگاه غیرسیاسی به موضوع زبان مادری
به معنــای پذیرفتن این نیســت که این
زبانها دشمن هم و جایگزین همدیگر
شوند .برای توضیح بیشتر موضوع باید
بیــن چهار مفهــوم در اینجــا تمایز قائل
شــوم :زبان بــه مثابه زبان مــادری ،زبان
به مثابــه زبان ملی ،زبان بــه مثابه زبان
رســمی و در نهایــت زبان بــه مثابه زبان
میانجی و مشــترک .میتوان گفت زبان
به مثابه زبان مشــترک در حداقل واحد
سیاســی ایــران  -نــه در فــات فرهنگی
ایران که زمانی آســیای مرکزی و هند و...
هم جزو آن بودند  -زبان مشــترک زبان
فارسی اســت در حیطه زبان رسمی هم
کمتر کســی شــک دارد که زبان فارســی،
زبان رسمی کشور است .اما محل بحث
در تعریــف زبــان ملی اســت .اینجا باید
بــه دو ســاحت مفهــوم ملــی در ایــران
توجــه کنیــم .در دوره پیشامشــروطه
مفهــوم ملــی در گســتره مفهــوم
دیــن تعریــف میشــده مثــاً از گفتــن
«ملت ابراهیــم» ،پیروان دیــن ابراهیم
را مــراد میکردند .ولی بعد از مشــروطه
بــه دلیــل تغییــر و تحــوالت فلســفی و
متافیزیــک کــه در دنیای معاصر شــکل
میگیــرد ،مفهــوم ملــی دیگــر ســاحت
دینــی نــدارد و در ایــن معنــا منظــور از
ترکیب «ملت ایران» تمام شــهروندانی
هستند که در واحد سیاسی ایران زیست
میکننــد .این افــراد به اعتبــار همان که
شهروند سیاسی ایران و جزو ملت ایران

هستند ،ایرانیاند و زبان ،فرهنگ ،آداب
و رسومشــان ایرانــی اســت .در این معنا
یک شــهروند که به زبان کــردی یا ترکی
حرف میزند از زبانی ضدملی و غیرملی
اســتفاده نمیکند .ما در ایران زبانهای
ملی متعــددی داریم در حالــی که زبان
رســمی و مشــترک بین همه ما فارســی
اســت .منظــورم ایــن اســت کــه همــان
هموطن کرد یا تــرک و ...برای مکاتبات
و دروس دانشگاهی باید به زبان رسمی
یعنی فارسی صحبت کند و این در قانون
اساسی هم تصریح شده است.
اما متأسفانه این موضوع که در ایران
تنوع فرهنگی وجود دارد بدرستی درک
نشــده و در بین سیاستگذاران این حوزه،
زبــان مــادری امــری مذموم و بــه عنوان
دشمنی برای زبان ملی و رسمی قلمداد
شــده اســت .در صورتی که اگر به تجربه
تاریخــی خودمــان نــگاه کنیــم در ایــران
همواره این زبانها گویشگران خودشان
را داشــتهاند و زبان فارسی هم به عنوان
زبان رسمی و مشترک پاس داشتهشده.
اتفاقــاً اگر بخواهیم در لوای امر سیاســی
و امنیتــی تنوع را ســرکوب کنیم به ضرر
امنیــت ملــی ،انســجام جامعــه ایــران،
وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران رفتار
کردهایم.
ëëهــر دســتکاری در امــر سیاســتگذاری
فرهنگی و شــیفت پارادایمیک مسائلی
را بــه همــراه دارد .اگــر همانطــور کــه
شــمامیگوییــدپیونــدیــکفردبــازبان
مادریاش در مدرســه قطع نشود بهطور
ملمــوس چــه اتفاقی در عرصــه فرهنگ
و جامعــه میافتــد؟ منظــورم کارکــردی
استکهآموزشزبانمادریدرکنارزبان
فارســی در حیطه فــردی و جمعــی برای
کشورمابههمراهدارد.
بخشــی از کارکردهــای آن را میتوان
در مسائل شناختی و روان شناختی افراد
دنبال کرد که افرادی مانند دکتر حســن
عشایری ،عصبشــناس و روانشناس،
بسیار به آنها پرداختهاند .وقتی گسست
بــه حالت امــر تحمیلــی بیرونــی اتفاق
میافتــد ســاختار احساســی و روانی فرد
بهــم میریزد بنابراین اگــر نگذاریم این
گسســت فــرد از زبان مــادریاش به این

شــکل اتفاق بیفتد حتماً افراد را از انواع
ســرخوردگیها و ماللتهــای روانــی
رهانید هایم.
کارکردهــای دیگر آن هــم مربوط به
حقوق شــهروندی و اجتماعی هســتند.
من گمــان میکنم مطالبــهای که اکنون
در زمینــه حق آمــوزش زبان مــادری در
مــدارس و مراکز آموزشــی مطرح شــده
بیش از هر زمــان دیگری به صورت یک
گفتمــان عمومــی درآمده و حتمــاً باید
پاســخ داده شــود .پــس حداقــل کارکرد
نــگاه فرهنگی-اجتماعــی داشــتن و
دوری گزیــدن از نــگاه سیاســی بــه زبــان
مــادری و ایجاد زمینهای برای احترام به
کثرت زبانی در عین حفظ زبان فارســی
بــه عنــوان عنصــر وحدتبخــش ملی،
پاســخگویی بــه مطالبــهای فراگیــر و نیز
تعدیــل فضای اجتماعی کشــور اســت.
منظور من این است که به جای سرکوب
این مطالبه که شاید به رفتارهای افراطی
ختم شود ،سازوکاری را باید تعریف کرد
کــه ضمن پاســخ به ایــن مطالبــه ،زبان
فارســی به عنــوان زبان ملی و مشــترک
صیانت شــود ،امنیت ملی حفظ شود و
جلوی فدرالیسم گرفته شود.
ëëدر پاســخ به منتقدانی کــه میگویند ما
نمیتوانیــم صحبــت از وحــدت ملی و
مفاهیمیازایندستبکنیمدرحالیکه
پارادایمهای زبانی و هویتیمان مختلف
اســتچــهپاســخیداریــد؟بــرایمثال
این گــروه اعتقــاد دارنــد اگر یــک کودک
ترکزبان در مدارس به زبان ترکی تحت
آموزشقراربگیردونهفارســی،اوممکن
است از مفاهیمی مانند منافع عمومی و
مصالحجمعــیدرکیپیدانکندچوندر
جزیر هزبانیخودشزیستمیکند.
دو مفهوم کامالً متفاوت «آموزش به
«آمــوزش زبان مادری»
زبــان مادری» و
ِ
را در اینجــا باید از هم تمیز دهیم .خلط
این دو به همین نکتهای که شــما از قول
منتقدان اشاره کردید ،ختم میشود و در
نتیجهاینخلطکردنسیاستگذاریهای
بعضاً اشتباهی را در حیطه زبان مادری
شــاهد هســتیم .بحــث آمــوزش زبــان
مــادری همــان آمــوزش همــه دروس
بــه زبــان مــادری نیســت .یعنــی قــرار

زبان مادری و عواطف

زمانیکــه به اختالفات نظری میان طرفــداران آموزش
بــه زبان مــادری و مخالفــان آن مینگریــم درمییابیم
مـــالحظه که ریشه اصلی این مناقشــات در تعریف این دو گروه از
زبان نهفته اســت .اغلب مخالفان زبان مادری با تلقی
زبــان بهعنــوان مجموعهای صرفــاً متشــکل از واژگان و
قواعد،سادهانگاران هاستداللمیکنندکهبرایتسریعامر
یادگیری زبان بهتر آنکه از همان آغاز به کودک واژگان و
لیال اردبیلی قواعد زبان رســمی آموزش داده شود .اما مطالعات در
دکترای انسانشناسی حوزههای زبانی-شناختی نشان دادهاند عالوه بر واژگان
زبانشناختی
و قواعــد ،زبــان شــامل مؤلفههــای شــناختی-فرهنگی
متنوعــی اســت که در واقع بر نحوه تفکــر و جهانبینی فرد تأثیر میگــذارد و از
ایــنرو زبان مــادری به عنوان اولیــن دریچهای که کودک از طریــق آن با جهان
اطراف ارتباط برقرار میکند اهمیتی دوچندان دارد .شاهد این مدعا یافتههای
تحقیقات متعددی است که نشان میدهند افراد در مراحل آغازین یادگیری
زبــان دوم از الگوهــای مقولهبنــدی و نظــام مفهومی و شــناختی زبــان اول در
پردازشهایزبانیاستفادهمیکند.
همچنین باید گفت که هرجا صحبت از زبان میشــود بهطور ضمنی سخن از
انتقال جنبههای گستردهای از شناخت فرهنگی -اجتماعی است که این انتقال
در ابتداییترین و البته عمیقترین حالت آن از طریق قصههایی انجام میشود
کــه مــادر برای کودک تعریف میکند .از طریق این قصهها و روایتهاســت که
کودکباجنبههایمختلفشناختفرهنگی،مانندمقولهبندی،مفهومسازی،
طرحوارههــا و مدلهــای فرهنگی و از همه مهمتر احساســات و عواطف آشــنا

اســطورهها ،آیینها را سرشار از حس و معنی میکنند.
از ایــن طریــق ،آنهــا فرصتی بــرای اجتماعیشــدن و
ضد روایت کســب معنــا در آیینهــای زندگــی روزمــره محســوب
میشــوند .مشــکل اصلی ما این اســت کــه یادگیری را
بــه جای فهم آیینــی ،به آموزشهــای اجباری محدود
کردهایــم :ایــن همــان فراینــدی اســت کــه مدرســه در
جریــان بارگذاری جهانی بیــرون از ما و در ذهن معلم
محمد زینالی اســت ،به دنیای درون ما انجام میدهــد .اما یادگیری
پژوهشگر از دریچــه متــن و گفتار میگذرد و در ذهــن و ضمیر ما
فرهنگ عامه محفوظ و ملموس میشود و هر چیزی برای یادگیری،
بــا فــرو رفتن در قالب تمثیلهایی خاص که در مراحل رشــد به زبان مادری
فــرا گرفتــه میشــود نیــاز دارد .بــرای اعمالی کــه در آن ضعف داریــم ،البد
تمثیلهای خوبی نداشته یا قصههای خوبی نشنیدهایم.
زبانی که به آن صحبت میکنیم وجه بیرونی احساســات بنیادین ما نســبت
بــه هــر واژه بوده و قصههــا و تمثیلها در قالب آن برای ما محســوس ،قابل
تجسم و معنادار میشوند .پیوندی که زبان ما با تصورات و معناهای عملی
مــا و دیگــران دارد ،دنیای بیرون را برای ما محســوس و قابــل درک میکند.
از ایــنرو ،آن چیــزی کــه در ایــن میان نقشــی حیاتــی دارد ،زبــان عامیانه یا
محلیای اســت که بــا آن صحبت میکنیم؛ مجموعــهای از مقولههای قابل
فهمی که در جریان رشــد و پرورش ما با درون ما پیوند برقرار کرده اســت .از
این رو ،برای فهم هر چیز دیگری ،نیازمند آن هستیم که آن را با سنجههای
دنیای آشــنایی که داریم بسنجیم و تطبیق دهیم .به عبارت دیگر ،ما دنیای
دیگر را با دنیایی از اسطورهها و تمثیلهایی که در زبان خود داریم و برای ما
ملموس هستند درک میکنیم.
اصلیتریــن اســطورهها را مــادران بــه زبــان صمیمیشــان و در آغــوش پــر
مهرشان به ما گفتهاند .آنها از داستانهایی میگویند که برای قوم ،محله و
دنیای محســوس آنها آشناســت .داستانهایی که احساس را با ایما و اشاره
و در جریــان بازیهای کودکانه درونی کردهاند .آنها را میتوان در الالییها،
تیتیها ،شعرها و داستانهای عامیانه جستوجو کرد .ما با این احساسات
و قدرتهایــی که در اســطورههای ملموســش داریــم به دنیــای بیرونی وارد
میشویم و چه بسا قصههای سلحشورانهای را فرایابیم .اما چه بسا به خاطر
ق ارباب و رعیتی در بسیاری
تاریخی طوالنی نوکرصفتی ناشی از دوران اختنا 
از اعمال جمعی ،به جای دریافت خروش و سلحشــوری ،میراثدار ترس و
نهی از دیگران و جهان بیرونی بوده و از کنشگری اجتماعی فردی و جمعی
ناتوان باشیم.

متأسفانه این موضوع که در ایران تنوع
فرهنگی وجود دارد بدرستی درک نشده
و در بین سیاستگذاران این حوزه ،زبان
مادری امری مذموم و به عنوان دشمنی
برای زبان ملی و رسمی قلمداد شده است.
نیســت از تدریس ریاضی ،علوم و دیگر
دروس فارســیزدایی صــورت بگیــرد و
بخواهیم ایــن دروس را به زبــان کردی،
ترکــی یــا بلوچــی و ...درس بدهیــم .نــه
منظــور ایــن نیســت .مــراد و مطلوب ما
جامعهشناســان ،تدریــس زبــان مادری
بــه عنــوان یــک ســرفصل آموزشــی در
کنــار دیگــر دروس در مــدارس یــا مراکز
آموزشی دیگر است.
ëëاینجا پرسش از مدل به میان میآید .با
چهمدلیبایدباتنوعروبهروبشویمکهدر
عین حفظ وحدت زبان فارسی ،به کثرت
زبانیدرایراننیزاحترامگذاشتهباشیم؟
بسیاری از محققان این حوزه اعتقاد
دارند باید از مدلهای اروپایی و امریکایی
گرتهبرداری کنیم و مدل خاص خودمان
را انتزاع کنیم اما من موافق نیستم چون
هــر کشــوری شــرایط تاریخــی ،فرهنگی
و اجتماعــی خــاص خــودش را دارد و
بایــد درون همین فرهنگ کاوید و از این
فضــا مدلی را پیدا کرد .از نظر من نیازی
نیست راه دوری برویم؛ خود ما یک مدل
داریم که  110ســال قدمــت دارد و جواب
داده اســت .شــهروندان ارمنــی ایرانی از
زمانی کــه نهاد آموزش و پــرورش نوین
توســط میــرزا حســن رشــدیه در ایــران
بنیانگــذاری شــد آموزش زبــان ارمنی را
در مــدارس آغاز کردند و در کنار آن زبان

ی برای
فارســی را به عنــوان مدیــوم زبان 
تدریس دروس مدارس به دانشآموزان
مانند همه مــدارس دیگر ایران انتخاب
کردنــد .بنابراین یــک دانشآموز ارمنی
در کنار یادگیری دروس به زبان فارســی،
زبان ارمنی را که زبان مادری او به شــمار
مــیرود نیــز در مــدارس فــرا میگیــرد و
عــاوه به درک شــفاهی زبان مــادری ،با
قواعد ،دســتور ،پیشــینه ،ادبیات ،اشعار
و ...به صورت آکادمیک آشنا میشود.
ëëبخشیازسختگیریهایمربوطبهزبان
مادری به رفتارهای افراطی سخنگویان
بــه زبانهــای غیرفارســی برمیگــردد.
میخواهــم بگویــمهمین نگاه سیاســی
که از طرف سیاســتگذاران وجــود دارد در
بین عدهای از گروههای قومی و زبانی نیز
وجوددارد.چطورمیشوداینموضوعرا
همتعدیلکرد؟
بلــه کامــاً درســت اســت .اینجــا
میخواهم این را برای آن دسته که نگاه
پانیســتی به زبان مــادری دارند و شــاید
در ایــن وضعیــت خیلــی هــم رادیــکال
میشــوند بگویم که زبان را نباید تبدیل
به امــری اســطورهای بکنیم .بــه عبارت
دیگر تبدیلکردن زبان به امر اسطورهای
میطلبد کــه فرد خودش را ضد دیگری
تعریف کند .امر زبانی باید در چارچوب
حقوق شهروندی مطرح شود.

میشــود؛ کــه موضوع اصلــی ما در این گفتار اســت .تحقیقــات میانفرهنگی
گســتردهای در مورد ماهیت عواطف انجام شــدهاند و نتایج نشــان دادهاند که
عواطف متأثر از محیط فرهنگی-اجتماعی هستند و زبان نقش بسیار مهمی
را در انتقال آنها ایفا میکند .در همین راســتا ،ما اخیراً پژوهشی را درباره رابطه
میان عواطف و زبانمادری در میان دوزبانههای ترک-فارس انجام دادهایم و
از آنهــا تقاضا کردیم که به مدت پنج دقیقــه در مورد خاطرهای مهیج به زبان
مادریشان ،یعنی زبان ترکی ،صحبت کنند و همان خاطره را به زبان دوم نیز
روایت نمایند .نتایج نشان دادند که کیفیت توصیف در زبان مادری بسیار باالتر
و از لحاظ معنای احساســی غنیتر اســت .همچنین در ادامه دریافتیم که اکثر
اطالعات احساســی در زبان اول رمزگذاری میشــود و زبان دوم تمایل دارد که
عاری از احساس باشد که دلیل این امر تا حد زیادی آن است که زبان دوم غالباً
دربافتمحیطیرسمییادگرفتهمیشود.
به این ترتیب میتوان ادعا کرد که زبان مادری بخش عمدهای از احساســات،
خاطــرات و معانــی عاطفی را در ذهن کودک شــکل میدهــد و ازینرو بخش
مهمی از شناخت فرهنگی فرد محسوب میشــود ،و محروم ماندن کودک در
سنمدرسهازاینزبانباعثگسستعاطفیوشناختیایمیشودکهبیتردید
آسیبهای ادراکی و روانی زیادی را در پی خواهد داشت .به همین دلیل تداوم
آمــوزش زبان مادری در دوران ابتدایی مدرســه که اولین تجربه جامعهپذیری
کودک است دارای ارزش شناختی-عاطفی است و پیامدهای ناگوار جایگزین
کردن یکباره زبان رســمی به جای زبان مادری در آغاز این روند آســیبهایی را
به همراه خواهد داشت که دلنگرانیهای آن کمتر از دلنگرانیهایی نیست که
مخالفان آموزش زبان مادری از عوارض آموزش این زبان دارند.

معانــی مدرســهای ،وقتــی بــرای مــا مفهــوم میشــوند کــه آن را بــه دنیــای
احساســی آشــنای خود برگردانیم .پیوند میان زبان عامیانه و زبان عالمانه،
با اشــباع شــدن حس ما نســبت به پذیرش مفاهیم علمی برقرار میشود و
الزم اســت که بین علم و درون ما ،آمد و شــد معنایی ایجاد شــود .تا زمانی
کــه اطالعــات دریافتــی از پیرامــون را در جهــان حســی خــود برنگردانیــم و
احساســاتمان را خــو ندهیــم ،دچــار ابهــام و بیمعنایــی میشــویم .جملــه
«ماشــین ترمز دارد» باید بتواند حس امنیــت را در ما بینگیزد وگرنه یا ترمز
برای ما ناآشــنا است یا احســاس امنیت .اگر چنین ارتباطی میان ما و دنیای
بیرون برقرار نباشــد ،بــا پدیدهها همواره به صورت انبــاری از اطالعات فاقد
حــس و تصّور برخورد میکنیــم .اعمالی که باالجبار فــرا میگیریم ،برای ما
شــبیه دســتورات کامپیوتری یا ُرباتیک هســتند .در این دنیای پر از دادههای
غیرملموس ،جهان بیرونی مانند اشــیای پالستیکی غیرقابل هضم و جذب
شده ،احساسی نامأنوس به ما خواهد داد.
همین احساســات پالســتیکی است که موجب میشــود کمتر چیزی برای ما
قابلمعنا باشد .اطالعات ،علم و محصوالتی مانند ساختمانها ،خیابانها
و حتی روابط اجتماعی برای ما مســدود شده و غیرقابل تصور و نامحسوس
باشند .امروزه با انباشتن اطالعات بیارتباط با درونمان ،دنیایی ساختهایم
کــه برای مــا هیچگونــه پیوند انضمامــی و درونی نــدارد .رابطــ ه درونی ما با
جهــان بیــرون ،همــواره رابطهای مبهم ،نامشــخص و فاقد احســاس بوده و
برای محسوس کردن آن نیاز به صرف حجم زیادی از انرژی و هیجان داریم
تا خود را با آن پیوند دهیم .اما این دنیای پالســتیکی هضمنشــدنی اســت و
موجب خلق پسماندهایی عجیب و غریب در درون ما میشود.
امــا اســطورهها محصــول تاریخانــد .اگر مــا در ایران اســطورههای کالســیک
و نوشــته شــده در کتابهــا را داریــم و در کتابخانههــای ملــی انباشــتهایم،
نیازمندیــم آنهــا را بــه زبان محلی هــم بازنماییم .اما زبانهــای محلی ،نه
در کتابخانه که در فرایند آیینیشــدن ،فاقد دنیایی هستند که بتواند آن را در
ذیل احساســات مردم بگنجاند .اســطورههای محلی ،نیاز به بازآیینشدن و
گذرانــدن مراحلی دارند که آنها را بــه صورت منطقی و خرد محلی تبدیل
کنــد و همچنین نیــاز دارند که تعامل بــا فرهنگهای فرامحلــی و جهانی را
شــروع کننــد .امــا زمینههای فراگیــری آنها به دلیــل عدم اهتمــام کافی به
بالندگــی اشــعار ،ادبیــات و تاریــخ محلــی وجــود نــدارد .محلها سرشــار از
انســانهای فاقد روح و بیتاریخ هســتند که قرار اســت با فرهنگ ملی پیوند
بخورند و این امری سخت است.
مــا بایــد بتوانیم بــه زبانی کــه برایمــان ملموس اســت قهرمان ،اســطوره و
آیینهــای کســب معنــا داشــته باشــیم .در غیــر ایــن صــورت ،دورهای را که
میتــوان از آن به زبان رســمی وارد شــد ،به ســختی میگذرانیم .بســیاری از
ما که زبان مادریمان فارســی نیســت ،ممکن اســت دچار «فقر اســطوره»،
فقــدان عاملیت اقتصادی و ضعــف در تکامل اجتماعی باشــیم .آدمهایی
که اســطوره ندارند ،قدرت ندارند .ما با همین اســطورههای محلی اســت که
زبانها و جهانهای دیگر را از مدرسه ،شهر و جهان درک میکنیم.
هر کســی اســطوره نداشــته باشــد ،زبان محسوســات و دنیای او کــه میتواند
دنیای بیرون را به او منعکس کند ،بســیار کوچک خواهد بود .به این صورت
او نخواهد توانســت تاریخی که در کتابهای رســمی به زبان دیگری نوشــته
شــده و قوانینی برای خود شــکل داده را درونی کــرده و بفهمد .در نتیجه هر
تاریخی که با آن مواجه میشود ،برای او احساسی مالیخولیایی از یک محیط
پالســتیکی یا غیرقابل هضم خواهد داشــت .لذا یک شهروند محلی ممکن
اســت آن ارتباط عاطفی الزم را با تاریخ رســمی برقرار نکند و چه بسا نسبت
به آن دلزده هم بشــود .بدین صورت نداشــتن فرصت آیینیشــدن با شعر،
قصــه ،تاریــخ ،حکمــت و فلســفه در هــر زبانی ،میتوانــد آن را بــه یک زبان
بســته برای فهم زبانهای دیگر تبدیل و صاحبان آن را سرشــار از احســاس
خستگی ،دلزدگی و سرکوب عاطفی کند.

