
 

 108 - 90: 1393، پاييز 3 ةشمار ،مهشت دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

90 
 

  
  
 

 ايراني و مشكل زبان» انسان دانشگاهي«
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)30/11/92: ، تاريخ پذيرش18/2/92: تاريخ دريافت(
 

  
  چكيده

كشور ما يكي از بزرگترين  نسبت هاي دانشجويان و دانش آموختگان را در سطح عالي، به 
با وجود اين، اكثريت قريب به اتفاق كنشگران آموزش عالي . نسبت كل جمعيت در جهان دارد

در مفهوم متعارف اين واژه در ايران به وجود » جماعت دانشگاهي«معتقد به آن نيستند كه  
اين مقاله ضمن تبيين اين موضوع و رابطه و مباحث آن در همين حوزه از علوم، در . آمده باشد

و به طور خاص  به اهميت زبان و تاثير آن » انسان دانشگاهي«به نسبت آن با مفهوم بورديويي 
پرسش اصلي مقاله بنابراين، در كنار تشريح وضعيت موجود، . در اين فرايند، اشاره خواهيم كرد

نيز سروكار داريم؟ اگر آري چرا؟ و » زبان دانشگاهي«ما با كمبود يا نبود يك  آن است كه آيا 
رابطه اين زبان با آنچه شايد بتوان زبان متعارف اجتماعي ناميد در شرايطي كه  انحصار علم به 
شدت در حال بيرون رفتن از دست دانشگاهيان است و در كشوري كه از خصوصيات بارز آن 

چند فرهنگي بودن هويت هايش است، چه مي تواند باشد و چگونه بايد اين چند زبانه بودن  و 
روابط را تحليل كرد؟ مقاله در تحليل هاي اصلي خود، لزوم بازنگري اي اساسي در شيوه هاي 
تدريس، پژوهش و كنش دانشگاهي  را در ساختارها و در فرايندها نشان مي دهد و زبان را به 

  . ساخته شود«زارها در اين راه معرفي مي كند كه بايد عنوان يكي از اصلي ترين اب
  

آموزش دانشگاهي، انسان دانشگاهي، جماعت دانشگاهي،  دانش، دانشگاه،  :واژگان كليدي
  زبان علمي، زبان مردمي، ساختن زبان  
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  مثابة عامل ارتباط و انديشه زبان به: مقدمه
مبادلة (براي حفظ حيات است  "مبادله"به ترينش نياز  ها به داليل بيولوژيك، كه مهم انسان

اند و هستند و هرگونه  ، با يكديگر متفاوت بوده)غذايي، حركتي، زباني، نمادين، فكري و غيره
شناساني  كلود لوي استروس ازجمله انسان. انجامد كردن آنها به فاجعه مي"يكي"تالشي براي 

تي كه هدايتشان را برعهده داشته به است كه موضوع هويت را ازخالل مجموعة بزرگي از مقاال
هاي متفاوت بارها و بارها در  بحثي كه به صورت). 2000لوي استروس، (بحث گذاشته است 

، چون با اصل حيات در )1998ك روانو بوربوالن، .ازجمله ر(عرصة فرهنگ مطرح شده است 
ازآنكه  هم پس د، آنتوان شبيه يكديگر كر فقط مردگان را مي: ناپذير قرار دارد تضادي آشتي

دليل كه آنها  اين نظر و دقيقاً به اين صرفاً ازآن. فرايندهاي طبيعي بدن آنها را تخريب كند
). 2003فرئول و ژوكوا، (هايشان پذيرفت  اند امكان دارد، اما زندگان را بايد صرفاً با تفاوت مرده

ها  خصوص و انسان جديد به در جوامع. شوند داليل فرهنگي نيز به داليل بيولوژيك اضافه مي
ويژه در  دارند و براي آنكه مبادله، چه در شكل طبيعي بيولوژيكش و چه به "مبادله"نياز به 

؛ 1999ژيل، (ايجاد شود  "هويت"اش، انجام بگيرد الزم است  شكل فرهنگي و مدرن شهري
جديد در سطح  هاي هاي مدرن پيوسته درپي ايجاد هويت بنابراين، همة نظام). ب1386فكوهي، 

رو ضروري است  خصوص ازآن مديريت به. رو بايد اين وضعيت را مديريت كرد ازاين. افراد هستند
رو،  ازاين. رود ازميان مي "جامعه"هاي فردي مديريت نشوند، امكان ساختن  كه اگر هويت

د كه ترين  موضوعي است كه بايد به آن توجه كرد و آگاه بو مهم "هويت"يا  "تفاوت"مديريت 
ها به يكديگر ممكن  سازي آدم كردن و شبيه نه در سطح بيولوژيك و نه در سطح فرهنگي يكسان

  ).93-92: 2003فرئول و ژوكوا، : پوليكار، در(نيست 
اند و  از دولت ملي به وجود آمده وپرورش و دانشگاهي كه پس هاي آموزش رو، نظام اين از

كاروئه (كردند  "اجباري"صورت عملي،  قانوني و چه بهصورت  هاي باال، چه به تحصيالت را تا رده
بايد : ، اين نياز درازمدت را نيز ايجاد كردند كه امروز به تحقق رسيده است)2006و ديگران، 

رويكردهاي جديد در آموزش (هاي جديد به وجود بيايند  هاي اجتماعي جديدي براي گونه نظام
و سرماية فرهنگي زيادي دارند و روابط اجتماعي بنابراين، افرادي كه آگاهي ). 2014عالي، 

شان  شوند هرگونه رفتاري را بپذيرند و توقعات و سبك زندگي مطلوبي نيز دارند حاضر نمي
رو  نظام دانشگاهي ما امروز اصوالً به اين موضوع توجهي ندارد و ازاين. كند پيوسته تغيير مي

شدن  گرايي در اين نظام به پولي د بر صوريتأكي. خود را دربرابر خطر بزرگي قرار داده است
رفتن نظام دانشگاهي است  اش ازميان كامل آن انجاميده يا خواهد انجاميد كه نتيجة غايي

ها  رو، از همين امروز بايد به بحثي در نظام اجتماعي، مثالً ازطريق رسانه ازاين). 1389فكوهي، (



  1393، پاييز 3 ةشمار ،مهشت دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

92 

 

معنا كه براي مثال، افراد لزوماً كار بدون  اين به. هاي ارزشي ما را نيز مدرن كند دامن زد كه نظام
تلقي نكنند و بپذيرند كه  "ارزشمند"و كار با تحصيالت را  "ارزش بي"تحصيالت دانشگاهي را 

  ). 2014رويكردهاي جديد در آموزش عالي، (كند  شيوه عمل نمي اين جهان مدرن اصوالً به
  

  "يانسان دانشگاه"شناختي بورديو و  نظرية زبان
 انسان دانشگاهيكتابي با عنوان  1984پير بورديو، انديشمند بزرگ معاصر در فرانسه، در سال 

شايد . پرداخت 1"ميدان"مثابة يك  به "دانشگاه"منتشر كرد كه در آن به تشريح سازوكارهاي 
اين توضيح براي كساني كه آشنايي كمتري با نظرية بورديو دارند ضروري باشد كه او دانشگاه 

اي، در تمثيلي كه از فيزيك گرفته بود،  حرفهـ  هاي اجتماعي ا، همچون بسياري ديگر از حوزهر
ها به نظر  ميدان. گرفت كه در آن با نوعي تقسيم امتيازات مادي سروكار داريم ميداني درنظر مي

له هايي هستند كه كنشگران اجتماعي در آنها چهار نوع سرمايه را با يكديگر مباد بورديو پهنه
: 1384؛ فكوهي، 102-96: 1385شويره و فونتن، (كنند تا به موقعيت بهتري دست يابند  مي

مدارك و (، سرماية فرهنگي )روابط(، سرماية اجتماعي )دارايي(سرماية اقتصادي ): 150-161
آورند كه  كه در كل براي هر فردي اين امكان را به وجود مي) پرستيژ(و سرماية نمادين ) مدارج
فرد با چنين . ها را به يكديگر تبديل كند و بتواند به سرماية كل دست يابد سرمايهاين 

شويره (شود  مي... اي و هاي ديگر اجتماعي مثالً ميدان سياسي، رسانه اي وارد بازي ميدان سرمايه
كند نشان دهد كه گفتمان  حال بورديو تالش مي درعين). 143-138: 1385و فونتن، 

بودن و نوعي فراتربودن  رود، خود را پشت نوعي خنثي كار مي كه براي آن به دانشگاهي و زباني
شمول و نبود اختالف ميان دانشمندان پنهان  هاي اجتماعي و سياسي و علم جهان از درگيري

دليل اختالف طبقاتي و امتيازهاي اجتماعي  كند، اين درحالي است كه گفتمان دانشگاهي، به مي
اين ميدان با ميدان سياسي و نبود مرزهاي دقيق و آميزش دائم ميان ميدان علمي، وابستگي 

باشد كه  "عقالني"قدر منسجم و  تواند آن علم دانشگاهي و علم مردمي يا عقل سليم، نمي
درحقيقت ميدان علم دانشگاهي بيشتر سبب بازتوليد نوعي اشرافيت اجتماعي . كند وانمود مي

كند كه اقشار پايين با  وهمي است كه اين باور را ايجاد ميشود تا تحرك اجتماعي و صرفاً ت مي
  .هاي باالي اجتماع پيدا كنند يابي به رده توانند راهي براي دست آموختن علم مي

________________________________________________________ 
1. Champs 
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زبان در نظرية بورديويي و در انطباق اين نظريه با دانشگاه و كنشگرانش اهميتي محوري 
آنكه اين نكته را درك كنيم، ابتدا بايد  براي). 1979؛ بورديو، 62-61: 1388بورديو، (دارد 

اين رويكرد تقابل كهنة ميان نظرية . رويكرد پيچيدة بورديويي را به زبان درك كنيم
در طول مدتي بسيار . گذارد دانستن زبان را درمقابل انديشمندبودن زبان پشت سر مي ارتباطي

ن بود كه زبان را عامل اصلي آ) 2009دورانتي، (طوالني، بحث بسياري از متخصصان ارتباطات 
در اين ديدگاه، . شمولي آن سوق يابند سوي انديشة جهان رو به تصور كنند و ازاين "ارتباط"

ها "حامل"كار از  پذيرد، زيرا براي اين سهولت صورت مي گذار از زباني به زباني ديگر كمابيش به
رو،  ازاين. وري هستندشود كه همان واژگان و ساختارهاي دست استفاده مي "روابطي"و 

عبارت ديگر، وقتي از  به. شود تلقي مي "قراردادي"يابي و برابرسازي معنايي غالباً فرايندي  معادل
شناختي  كنيم، اگر توانسته باشيم براساس قرارداد زبان گذار مي "ب"به زبان  "الف"زبان 

پيدا كنيم،  "ب"ي در هاي معادل "الف"ِارتباطي، براي تمام واژگان و ساختارهاي دستوري 
خود گذار  توانند به خودي كنند، مي حامالن زبان، يعني شبكة كنشگراني كه از زبان استفاده مي

  .را دروني كنند
دربرابر اين استدالل، استدالل ديگري داريم كه زبان را عامل اصلي و ظرف اصلي انديشه 

: 1990(گونه كه مارگو  البته همان. رسد مي "ناپذيري ترجمه"طريق به مفهوم  داند و ازاين مي
ناپذيري بحثي است كه امروز ديگر مطرح  پذيري يا ترجمه گويد، مسئلة ترجمه مي) 13-15

در اين  .دربارة مسائل ترجمه يافت) 1963(توان در كتاب مونن  نيست و تفصيل آن را مي
ممكن نيست؛ زيرا تفكر در هاي ناشي از آن، گذار از زبان الف به زبان ب اصوالً  استدالل و نظريه

هاي سطحي زبان، يعني در مفاهيم  گيرد كه صرفاً در اليه دو براساس مصالحي انجام مي اين
محض آنكه با ساختار و واژگان يك زبان  توانند معنا داشته باشند و به مادي و محسوس، مي

سازي و تحليل  هوماي از تفكر و نوعي مف شيوه و پيچيده شويم، به  اي عميق خاص وارد انديشه
تواند تصوري بسيار مبهم و  در اين ديدگاه ترجمه درنهايت مي. رسيم كه خاص آن زبان است مي

كنشگران بنابر اين استدالل . آميز از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر بدهد حتي نادرست و توهم
كه از نظامي توانند همچون يكديگر بينديشند و زبان را وارد نظام كنش كنند؛ مگر آن هرگز نمي

  . شناختي وارد نظام شناختي ديگري شوند زبان
اعتقاد او، ما بيشتر از آنكه به تفاوت  به. ها فراتر رود كند از اين استدالل بورديو تالش مي

اي همچون ترجمه را در اولويت قرار دهيم، بايد در  ميان زبان الف و زبان ب بينديشيم و مسئله
شناختي در يك ميدان زباني بينديشيم كه  مصرف كامالً نابرابر زبانهر زباني به توليد، توزيع و 

ريكور، (بخشد  كند و ازطريق زبان به آنها تداوم مي ساختارهاي اجتماعي را به زبان منتقل مي
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اجتماعي به خطر بيفتد و بتوان به آن منافع،   شود كه منافع اشراف و مانع آن مي) 1393
نهند، تداوم بخشيد و  هاي مدرن پيش مي ي خياليني كه دولتباوجود همة ابزارها و ادعاها

از هركجا در  اين موضوع را بيش. برعكس تحرك اجتماعي عملي را به كمترين حد رساند
  ).الف1386فكوهي، (توان ديد  مي "زبان سياسي"بودن  خاصيت بي

طه رسيد، براي اينكه بتوان براساس استفادة هوشمندانه از زبان به چنين نظامي از سل
اي عجيب  اعتقاد بورديو، بايد گروهي از ساختارهاي اجتماعي، كه او اصطالح تا اندازه به
واژگان و . برد، وارد عمل شوند كار مي را براي آنها به 1"ساختارهاي ساختارمند ساختاردهنده"

يك، ادعايي دموكرات "اجماع"ترتيب نه درون روابطي خودانگيخته يا نوعي  دستور زبان بدين
شوند كه بتوانند منطق انحصار و طرد را در مركز  بلكه براساس منافعي توليد و بازتوليد مي

دانشگاه زباني دارد كه خاص خود آن است و براساس روابط . سازوكارهاي خود قرار دهند
توانند به آن دسترسي داشته باشند يا از آن استفاده كنند كنترل  گوناگون كنشگراني را كه مي

براي آنكه فردي بتواند وارد نظام : شيوة كار تاحد زيادي روشن است. كند دود ميو مح
مراتب آن باال برود، ابتدا بايد بتواند  خصوص در آن دوام بيابد و در سلسله دانشگاهي شود و به

شناختي اين ورود را براي خود فراهم كند و سپس فرايندهاي ارتباطي خاص آن را  زمينة زبان
ود درآورد كه اتفاقاً در هماهنگي و پيوستگي كاملي با نهادهاي انديشه و انديشيدن به كنترل خ

هاي دانشگاهي را با ادبيات خاص آنها، واژگان غريبشان،  او بايد بتواند كتاب. آكادميك قرار دارند
ساختارهاي دستوري و جمالت دانشگاهي آكنده از استعاره و استناد درك كند و سپس خود 

  .استفاده كند "طبيعي"صورتي  سد كه بتواند از اين واژگان و ساختارها بهحدي بر به
اي دانشگاهي يا سخنراني يا حتي تدريس معمولي يك استاد دانشگاه به  ترتيب، مقاله بدين

شود كه  تبديل مي) 23-10: 1971فوكو، (طرد براساس ديدگاه فوكويي  نوعي روند انحصارـ
ويژه بورديو برآن تأكيد دارد،  اما آنچه به. ب باال ببرد يا پايين بياوردمرات تواند او را در سلسله مي

كنشگر اجتماعي، براساس ). 71: 1388بورديو، ( اين فرايند است "غيرخودانگيختة"بعد 
تواند در  هايي محدود يا خاص از زبان و نه به تمام آن، دسترسي دارد و مي موقعيتش، به بخش

بنابراين، نابرابري زباني، نه فقط . سازوكارهاي خاصي از اين دسترسي حتي محدود استفاده كند
ترين عوامل بازتوليد اين   اعي است، بلكه از مهمانعكاسي كامالً روشن و دقيق از نابرابري اجتم

 "برابري زباني"ابزارهايي كه دولت دموكراتيك براي ايجاد توهم . آيد شمار مي نابرابري نيز به

________________________________________________________ 
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كند كه از  شكلي گسترده درجهت آن حركت مي اند و گفتمان تربيتي به برد فراوان كار مي به
رو، مراحل مختلف آموزش  ازاين. ن دفاع كندبرابري همه در دسترسي به زبا 1اصل موضوعة

شدن در خانواده، ورود به مدرسه و مراحل مختلف آن، تا رسيدن به دانشگاه و  زبان، از اجتماعي
هاي اجتماعي تبعيت و  هاي ممتازي با سرماية زياد زباني، همگي، از موقعيت قرارگرفتن در گروه
روتمند، قاعدتاً فرصت بيشتري براي  قرارگرفتن كودكان خانوادة ث. كنند آنها را بازتوليد مي

آنكه والدينشان از سرماية  دليل درمعرض واژگان و ساختارهاي زباني آكادميك قرار دارند؛ يا به
استادان دانشگاه، (زباني برخوردارند و مشاغلي دانشگاهي دارند يا بار نخبگي فكري دارند 

دليل فرايند عمومي  هاي روابطشان، به الدين در حلقه، يا اين و)باال پزشكان و مديران اداري رده
ها در نظرية بورديويي، ولو آنكه خود سرماية فرهنگي زيادي نداشته باشند، در  مبادلة سرمايه

. دهند گيرند كه جريان زبان نخبگان را در اختيار كودك قرار مي مبادله با كنشگراني قرار مي
يابد و  جريان با شدت بسيار بيشتري ادامه مي از ورود كودك به نظام آموزشي، اين پس
تري وارد عمل  حال آمرانه تر و درعين تواند با ابزار بسيار ساده زمان نظام اجتماعي مي ازاين

هاي متفاوت واژگان و  صورت روند و به هاي متفاوت مي كودكان به مدرسه. بازتوليد شود
هاي بسيار متفاتي در كاربرد زبان كسب  آموزند و درنهايت، قابليت ساختارهاي زباني را مي

  .كنند مي
ترتيب، فرزند يك استاد دانشگاه، كه از كودكي درمعرض آموزش زبان دانشگاهي بوده  بدين

رسد و از آنجا در موقعيتي  ها مي ها به بهترين دانشگاه از گذار از بهترين مدرسه است، وقتي پس
مراتب بيشتري نسبت به فرزند كارگري دارد كه  هگيرد، بخت ب ممتاز در نظام اجتماعي قرار مي

دو در ميداني مشترك درمقابل  وقتي اين. اتفاق به همين موقعيت برسد شايد توانسته باشد به
را حق مسلم و  "پدري"گفتن يا نوشتن به زبان  گيرند، فرزند استاد دانشگاه سخن هم قرار مي

در موقعيت دانشگاهي با ديدة شك و ترديد  كه فرزند كارگر پندارد، درحالي خود مي "طبيعي"
گفتن نيز  نفس كافي براي سخن روست، و درنتيجه ناخودآگاه ممكن است اعتمادبه همگاني روبه
  .نداشته باشد

رسيم، بنابر نظم  مي "ب"به زبان  "الف"كه از زبان  در همين رويكرد و استدالل، زماني
رو  د، با استفاده از زبان و دسترسي به آن روبهدو زبان بازنمايي آنها هستن اجتماعي كه اين

شود؛ يعني هركسي  علم معرفي مي "طبيعي"منزلة زبان  هستيم؛ مثالً امروز زبان انگليسي به

________________________________________________________ 
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تمايل داشته باشد وارد حوزة آكادميك شود و با ديگر كنشگران اين حوزه تعامل داشته باشد 
تواند  شده، نمي اي ، يا درحقيقت حاشيه"اي اشيهح"در اينجا تسلط به زباني . بايد انگليسي بداند

. اي داشته باشد به فرد كمك كند، ولو آنكه آن زبان گسترة استفادة غيرآكادميك بسيار گسترده
ميليون گويشور در باالترين رده از  ميليارد و سيصد با يك) هان(زبان چيني  در همين مثال

و ) ميليون 420(و سپس هندي ) ميليون 500(از انگليسي  هاي مادري جهان، درست پيش زبان
هاي روسي و عربي و  زباناما  ).34: 2006كاروئه و ديگران، ( ، قرار دارد)ميليون 400(اسپانيايي 

توانند با  وجه نمي هيچ ها گويشورند، به هاي گسترده و ميليون غيره نيز، كه همگي صاحب پهنه
سال  ، دويست)بريتانيا و فرانسه(قرن نوزدهم دو قدرت استعماري . زبان انگليسي رقابت كنند

البته آنچه . بعد، هنوز ازخالل بازار انحصاري زبان كنترل علم را در جهان در دست دارند
كند اين است كه گويشوران پيراموني، گفتمان آنها را مبتني بر لزوم  شدت به آنها كمك مي به

اين . پذيرند لب زبان استعماري، ميدرقا 1بودن زبان، يعني وجود زباني واسط شمول جهان
و  "طبيعي"زبان را در موقعيتي از برتري  باره گويشوران انگليسي و فرانسوي يك پذيرش به

  .    شمول قرار داده است هاي جهان زبان "بوميان"بودن دربرابر  ديگران را در موقعيتي از زيرسلطه
  

 موقعيت ايران
ازآنكه به مسئلة خاص زبان بپردازيم، بحث خود را با نظام دانشگاهي ايران  شايد الزم باشد پيش

: پذيرند شايد بتوان گفت در تحليل نظام دانشگاهي ايران دو دوره از يكديگر تفكيك. آغاز كنيم
، 1340هاي دهة  تا سال 1310دورة نخستين، يعني از آغاز  تأسيس دانشگاه در ايران در دهة 

كه شروع افزايش درآمدهاي نفتي كل نظام اجتماعي ايران را زيرورو كرد؛ و دورة دوم كه با 
آغاز شد و انقالب بزرگ اجتماعي را از سر  1340هاي دهة  افزايش درآمدهاي نفتي در سال

اين دو دوره با يكديگر ازلحاظ كمي و . گذراند و در شتابي روزافزون به موقعيت كنوني رسيد
دارند، اما تالش ما آن است كه با خوانشي بورديويي اين دو دوره و   يار تفاوتكيفي بس

و هم مقطعي ) در زمان(شناسي، هم طولي  روابطشان را تحليل كنيم تا به نوعي آسيب
البته براي . اندازهاي احتمالي آتي را بهتر ترسيم كنيم راه چشم ، دست يابيم و ازاين)زمان هم(

كار ببريم و  كنيم كمتر اعداد و ارقام را در اينجا به تحليل تالش ميماندن در حوزة  باقي
دهيم با موضوعي مشابه از نگارنده كه در آن  اي ارجاع مي زمينه به مقاله خوانندگان را دراين
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اما بيان برخي اعداد در ). 1389فكوهي، (اند  هاي آماري و ارقام با دقت ذكر شده تمام جدول
  .ضروري است اينجا براي شروع بحث

علمي غالباً  ميليون دانشجو و هفتادهزار عضو هيئت نظام دانشگاهي ايران با حدود چهارونيم
) دانشگاه آزاد اسالمي(و ديگري خصوصي ) نظام سراسري(در دو ساختار عظيم، يكي دولتي 

ه نفر به دانشجويان و تعداد زيادي ب ميليون متمركز شده است و ساليانه چيزي نزديك به يك
براي نمونه در كنكور ). 1393عالي ايران،  آمار آموزش(شود  علمي افزوده مي اعضاي هيئت
نفر پذيرفته  هزارنفر شركت كردند و هزاران240انساني ظاهراً  در شاخة علوم 1393دكتري سال 

فرهنگ (هاي استادان در نقد اين وضعيت منجر شد  شدند كه به موجي از اظهارنظرها و بحث
نفري دانشجويان درحال تحصيل در ايران را، كه تقريباً  ميليون حجم چهارونيم). 1393امروز، 

توان با دو كشور  انساني و نيمي ديگر به علوم دقيقه اختصاص دارند، مي نيمي از آنها به علوم
هايي مشابه، تعداد دانشجويانشان نصف دانشجويان  تركيه و فرانسه مقايسه كرد كه، با جمعيت

صورت  شان نيز به هاي استفاده از تحصيالت دانشگاهي كه ميزان قابليت ت؛ درحاليايران اس
براين، ميزان تحصيالت دانشگاهي زنان در ايران تقريباً با  افزون. ناپذيري از ما باالتر است مقايسه

؛ اين درحالي است كه )درصد 70درحدود (انساني به مراتب بيشتر است  مردان برابر و در علوم
درصد است كه از اين ميزان بخش بزرگي در  13يا  12اشتغال زنان در ايران حدود سطح 

عالءالديني و (از دانشگاه قرار دارند  مشاغل بدون نياز به تحصيل يا نيازمند به تحصيالت پيش
به اين شواهد آمار بسيار فراوان بيكاري و ). 66-53: 1381؛ زاهدي، 74-55: 2005رضوي، 

در تصويري . هاي تخصصي خودشان بيفزاييم ها را در رشته كرده حصيلويژه بيكاري ت به
كه نيست و اين را (شده، اين يعني حتي اگر نظام دانشگاهي ما امروز بسيار كارآ هم بود  ساده

درصد دختراني كه تحصيالت دانشگاهي دارند شغلي نخواهد  90از  بازهم بيش) خواهيم گفت
داشته باشد و اكثر پسران نيز همين وضعيت را خواهند  خواني يافت كه با تحصيالتشان هم

  .داشت
شناسي نظام  تواند ما را در آسيب در اين اوضاع و احوال پرسشي اساسي هست كه مي

يافتن به دانشگاه و  اي به راه چرا افراد چنين تمايل گسترده: دانشگاهي ايران ياري كند
ي و رسيدن به دكتري دارند؟ پاسخ را، به نظر ما، هاي ارتقاي علم بيشتر به باالرفتن از پله ازآن

پرسش درواقع به . توان در نقد دستگاه دانشگاهي يا در نقد نظام اجتماعي يافت لزوماً نمي
گردد كه نظام اجتماعي در جامعة ما به بركت افزايش درآمدهاي  اي بازمي مبادلة سرمايه

هاي زندگي و مصرف و نظام اخالقي و  كاقتصادي ايجاد كرده است و خود به تغيير گستردة سب
  .ارزشي بدل شده است
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درصد جمعيت در شهرها  جامعة ايران در ابتداي قرن بيستم غيرشهري بود و كمتر از بيست
سواد  اتفاق آن بي به اين جامعه غالباً روستايي و عشايري بود و اكثريت قريب. كردند زندگي مي

دليل  كردند، عموماً نه به كه در شهر زندگي مي كساني. هاي شهري بودند؛ حتي در محيط
 "اشراف"دليل نزديكي به قشر بسيار كوچكي از جامعه  برخورداري از سرماية فرهنگي، بلكه به

كه خود اغلب ريشة روستايي و عشايري داشتند، چون ثروتمند شده  شدند، و درحالي خوانده مي
. شان را تأمين كنند كه خدمات ضروري و در شهر ساكن شده بودند، به كساني نياز داشتند

در ايران درقالب تحصيل، از نيمة ) و در اينجا بايد گفت سرماية زباني(باالرفتن سرماية فرهنگي 
اين تحصيالت در دو . وپرورش رايگان و اجباري انجام شد و با تصويب قانون آموزش 1320دهه 

و درست  1350انقالب، يعني در دهة اما در هنگام . دهة بعد در سطح دبيرستان گسترش يافت
هاي انقالبي  دليل جنگ تحميلي و تنش به 1360زمان ورود جامعه به بحران انقالب كه در دهة 

كه دانشگاه عمالً فعال نبود، مفاهيم دانشگاه، دانشجو و استاد بسيار اشرافي بودند؛ استادان جزء 
چكي از شهرنشينان حتي مرفه آمدند و قشر بسيار كو اقشار باالي جامعه به حساب مي

واقعي بر سر راهي بود كه در انتهاي آن  "غولي"توانستند به دانشگاه راه يابند و كنكور  مي
انساني تقريباً  شده و بسيار پردرآمد در علوم دقيقه و علوم موفقيت براي رسيدن به شغلي تضمين

  .قطعي بود
گيري دانشگاه آزاد اسالمي  با شكلاز جنگ تحميلي و با رشد نظام خصوصي دانشگاهي،  پس

ترين مناطق كشور و همة شهرهاي حتي كوچك و  هاي آن در دورافتاده و بازشدن شعبه
هاي موسوم به  متوسط، و گسترش و تجميع نظام دانشگاهي دولتي ازطريق تلفيق مدرسه

از تجميع  ترين آنها پس كه مهم(ها به نظام آموزشي اضافه شدند  عالي، برخي پژوهشكده آموزش
عالي جديدي  اين ترتيب، نظام آموزش به). بودند) س(طباطبايي و الزاهرا هايي مثل عالمه دانشگاه

اين نظام كه تا امروز ادامه يافته و صاحب . ها كرد هاتن را وارد دانشگاه به وجود آمد كه ميليون
در جامعه ايران به  كرده است دو فرايند متناقض را ظرفيتي عظيم از نيروي دانشگاهي و تحصيل

  :وجود آورد
خصوص جوانان  سو، گسترش نظام دانشگاهي سبب شد كه سرماية فرهنگي مردم و به ازيك

اين موضوع درباب زنان با . شدت افزايش يابد و سبك زندگي آنها تغيير كند و مدرنيزه شود به
زنان در آن جز در اقشاري از انقالبي كه  كه جامعة پيش صورتي به. شدتي بازهم بيشتر اتفاق افتاد

كوچك و در جمعيت بسيار كوچك شهري نقشي اجتماعي نداشتند، امروز با وجود ميزان 
براين،  گسترش نظام دانشگاهي به  افزون. ها حضور دارند اشتغال پايين تقريباً در همة عرصه

انشجويان دليل حضور د شهرهاي كوچك و متوسط سبك زندگي را در آنها نيز تغيير داد؛ هم به
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شكل وسيع در  دليل حضور دانشجويان شهرستاني به غيربومي و اغلب تهراني در آنها، هم به
رو، جامعة ايران  ازاين. آموختگان به نظام اجتماعي دليل ورود دانش هاي تهران، و هم به دانشگاه

اي ه هاي زندگي، باورها و رفتارهايش و در نظام در سبك: اي تغيير كرد صورتي ريشه به
يافتن خود تحصيالت دانشگاهي براي  ازجمله تغييرات مهمي كه اتفاق افتاد، ارزش. اش ارزشي

شدن اين تحصيالت و با وجود كنكور، ديگر ممكن بود همه به  دليل دموكراتيزه به. همه بود
شود؛ زيرا طبيعي است  شد و مي توقعات جامعه نيز هر روز بيشتر مي. دانشگاه راه پيدا كنند

ها  و با ميليون) هاي نفتي درنتيجة ورود ثروت(درصد جمعيت شهرنشين  80ي با كشور
هاي ملي و طبيعي كشور و  نيروي كار  كردة دانشگاهي و جمعيتي كامالً واقف به ثروت تحصيل

هاي  خصوص كه نظام هاي ژئوپليتيك توقعات بسيار بااليي داشته باشد؛ به جوان و  قابليت
  مراتب هاي به ها، و حتي موقعيت داد كشورهاي ديگري با اين موقعيت مي اي به مردم نشان رسانه
كرد كه  اين موضوع نوعي نيروي بالقوة اعتراض ايجاد مي. تر، چه سطحي از زندگي را دارند پايين
  .آمد گاه به فعل درمي به گاه

د اين ازسوي ديگر، گسترش نظام دانشگاهي بعد نامطلوبي نيز داشت؛ زيرا هر اندازه ورو
ويژه  هاي كاري، به بخش بود، خروج آنها و نبود فرصت ها جوان به نظام دانشگاهي لذت ميليون

آمده از  دست مدارك و سرماية تحصيلي به. نمود ناپذير مي براي زنان، دردناك و تحمل
ز ا(دليل باالرفتن تعداد دانشجويان، استادان و  نهادهاي دانشگاهي از همه نوع  ها، به دانشگاه
صورتي روزافزون  ، به)ها و مراكز مطالعاتي و غيره هاي غيرانتفاعي گرفته تا پژوهشگاه دانشگاه

دليل وجود  با وجود اين، به. اعتبار و تأثير خود را بر سرنوشت شغلي افراد از دست دادند
هاي  كاستي و كاهش ارزش سرمايه) بازهم از محل درآمدهاي نفتي(هاي اقتصادي باال  سرمايه

اي مثالً دختران بتوانند  ي سرمايه"ها مبادله"نوعي جبران شود و در  توانست به رهنگي ميف
بيشتري در مبادلة زناشويي برخوردار  "زني چانه"دليل تحصيالت دانشگاهي باالتر از قدرت  به

توانستند از مزاياي  كم مي يافتند، دست پسران نيز اگر كاري مطابق با تحصيالت خود نمي. باشند
ويژه در  هاي اقتصادي، به اما با بروز بحران. برخوردار شوند "مهندس"يا  "دكتر"عنوان 
امروز ما در . شدن كرد سال اخير، مسئلة تحريم و غيره، بعد اقتصادي نيز شروع به ضعيف هشت

دادن  درحال ازدست) مدارك(شده  هاي فرهنگي حاصل اوضاع و احوالي قرار داريم كه سرمايه
هاي اقتصادي نيز شديداً  كه سرمايه زدة همة اعتبارشان هستند؛ درحالي بسريع و شتا

  .اند كاهش گذاشته روبه
كم در مقاطع  ها، دست در آينده اين روند احتماالً به كاهش تقاضا براي تحصيل در دانشگاه

ماند؛  شناسي عمومي نظام دانشگاهي برجاي خود باقي مي اما آسيب. تر، منجر خواهد شد پايين
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احتمال  شود، به تر مي كرده شغلي بيابند، كه هر روز سخت سو، ولو آنكه افراد تحصيل زيرا، ازيك
طور عام و  مسئلة اشتغال زنان به. شان مرتبط نخواهد بود قوي اين شغل با رشتة تحصيلي

تبعيض "ناشدني است، مگر با ابزار راديكالي مثل  طور خاص نيز حل كرده به اشتغال زنان تحصيل
فروپاشي ). 141-115: 1385فكوهي، (ايم  اي ديگر داده كه شرح آن را در مقاله "ثبتم

دليل ساختارهاي عظيم آنها، كه كامالً با ساختارهاي جهاني مدرن در  هاي دانشگاهي به نظام
هم در وضعيتي كه اغلب  آن. اندازي قابل تصور است حوزة  دانش و دانشگاه درتضاد است، چشم

هاي صوري و كامالً فسادبرانگيزي نظير باالبردن صوري شأن مقاالت  دنبال روش مديران فقط به
هاي علمي نمايشي و چاپ و انتشار  علمي منتشرشده در مجالت خارجي، برگزاري همايش

  .گيرند اعتباري هستند كه صرفاً ازطريق بوروكراسي اعتبار مي ها و مجالت بي كتاب
كردن اين  اما اصالح. اعتقاد ما خير شمار آورد؟ به ير بهناپذ آيا بايد اين موقعيت را اصالح

اي را براي تغيير  زده نخست آنكه هرگونه انديشة شتاب: موقعيت به دو شرط اساسي نياز دارد
اي درازمدت ممكن نيست كه  اصالح وضع موجود جز ازخالل برنامه. وضع موجود كنار بگذاريم

ها و  زمينه استفاده از توانايي دراين. مدت آغاز شود يانمدت و م البته بايد با راهبردهاي كوتاه
توجهي به آنها را بايد نوعي  المللي و ملي در اولويت مطلق قرار دارد و بي هاي گستردة بين تجربه

  . عالي دانست بخشيدن به فروپاشي نظام آموزش تمايل به خودكشي و شتاب
هرگونه . طور عام است اجتماعي به عالي و نظام نكتة ديگر ارتباط موقعيت نظام آموزش

كردة  ها تحصيل ريزي استراتژيك يا حتي  تصور آينده براي كشوري كه در آن ميليون برنامه
دانشگاهي درحال زندگي در صدها شهر متوسط و بزرگ هستند، بايد براساس اصل شناخت، 

هاي  پردازي خيال بنا شود و نه براساس "هويت"، يا بهتر بگوييم، "تفاوت"پذيرش و مديريت 
تر  زمينه مسئله را روشن شايد توضيحي دراين. ها نفر سازي اين ميليون سازي و شبيه يكسان

  : كند
  زبان در نظام دانشگاهي ايران

اي  هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و غيره بايد براي جامعه نظام دانشگاهي ايران و نيز نظام
هاي زندگي، و رويكردها و  ريزي شوند كه شهرنشينان آن، نيازهاي مدرن، سبك برنامه
توان ازطريق مدرسه و  هاي بسيار متفاوت با يكديگر دارند و نه با اين فكر باطل كه مي انديشه

فكوهي، (ها را تغيير داد و آنها را درون الگويي آرماني بازسازي كرد  و غيره انساندانشگاه 
هاي قرن بيستم در اختيار ما هستند كه نشان دهند  همة تجربه). 108-110: 1392

؛ ونسان، 1998فريدن، (كشد و سرانجامي ندارد  ها جز به تخريب و فاجعه نمي ايدئولوژي
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حد   دهد كه زبان تا چه نشان مي1984ژرف و ارزشمند  در كتاب) 1386(اورول  ).2009
تواند به ابزاري براي سركوب و سلطه تبديل شود، اما در واقعيت نظامي كه اورول از آن  مي

ميان، ما دو عنصر متقابل  دراين. هاي مشابه آن هرگز دوام زيادي نياوردند واهمه داشت و نظام
  .ه داشته باشيممنفي و مثبت داريم كه بايد به آنها توج

هاي كوتاه و درازمدت در زمينة فرهنگي به  ريزي عنصر منفي آن است كه براي آنكه برنامه
ها دروني شوند، اما اين  ها و كنش موفقيت ولو نسبي برسند، الزم است گروهي از انديشه

يه شدن فقط در زمان و در نظام كنش امكان دارد و چيزي نيست كه بتوان به افراد توص دروني
  .كرد يا براساس ساختارهاي توصيه به آن رسيد

اين جوانان . دهند اما عنصر مثبت آن است كه غالب جمعيت ما را جوانان تشكيل مي
تر ايجاد  اي بسيار انساني زدن به اشتباهات گذشتگان پرهيز كنند و جامعه توانند ازدست مي

هاي اجتماعي حضوري  عرصة فعاليت از انقالب در نيمي از جامعة ما يعني زنان، كه پيش. كنند
ترين قشر اجتماعي فعال جامعه هستند و جوانان  رنگ داشتند، امروز شايد پررنگ كم

هاي جديدي از  توانند نسل كردة ما، حتي با ريشة روستايي و عشايري، امروز مي تحصيل
رجهت مطلوبي دانشمندان و پژوهشگران را به ما وعده دهند كه نظام دانشگاهي و اجتماعي را د

  .هدايت كنند
سو، و  ترين نكته شناخت دقيق مفهوم زمان درازمدت و استفادة درست از سنت، ازيك مهم

بودن  بودن به مفهوم جهاني اگر نقطة انتقال مفهوم محلي. علم و خرد جهاني، ازسوي ديگر، است
اي  چنين برنامهصورتي منطقي و درست تبيين و  تحليل و اجرا شود، فرصت ما براي داشتن  به

 ). 1986گيرتز، (بسيار درخشان خواهد بود 

  
  زبان دانشگاهي و زبان روشنفكرانة  ايراني

گسست ميان نظام دانشگاهي و نظام روشنفكرانة ما تا حد زيادي واقعيت دارد، هرچند قطعي و 
. انستكامل نيست و در هردو سو افرادي هستند كه بتوان آنها را عامل پيوند ميان دو گروه د
غالب . داليل اين گسست بسيارند و در اين مقاله هدف ما تأكيد بر داليل و منشأ آن نيست

اند و اين موضوع هرچند  از انقالب تا امروز خارج از حوزة دانشگاهي قرار داشته روشنفكران پيش
 در. انساني و اجتماعي نيز صادق است بيشتر در ادبيات و هنر به چشم خورده است، در علوم

خصوص  دانشگاهي و استادان دانشگاه، به بحثي كه در اينجا مدنظر ماست، روشنفكران برون
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اند و هم  هاي خود، در آن واحد هم زبان جديدي را ساخته ازطريق ابزار ترجمه يا حتي در تأليف
  .اند باز از يكديگر دور شده

ت كه ويژگي بارزش وفور انساني و اجتماعي تبلور يافته اس زبان فارسي علمي امروز در علوم
شروع به  1340اين فارسي، كه از دهة . واژگان و ساختارهاي جديد علمي و فكري است

از جنگ بار  اي شد، اما پس اي حاشيه گيري كرد، در دهة نخست انقالب و جنگ تا اندازه شكل
كه  تيصور به. اي را نيز درون خود جاي داد هاي رسانه ديگر شروع به رشد كرد و همة عرصه

اي، ازجمله تركي استانبولي، عربي  هاي مشابه منطقه توان ادعا كرد زبان فارسي از زبان امروز مي
هاي اين  ويژه برگردان كتاب انساني و اجتماعي و به هاي علوم و كردي، در قابليت انتقال انديشه

زبور براي بسياري هاي م نبود واژگان معادل در زبان. هاي اروپايي قدرتمندتر است حوزه از زبان
، گوياي اين موضوع )آنتروپولوژي(شناسي  از مفاهيم جديد و حتي قديمي اين علوم، نظير انسان

اين نيز واقعيتي است كه ما اين فارسي جديد را مديون روشنفكران و استادانمان هستيم، . است
بايد ناديده گرفت نويسان و شاعران مدرن، را نيز ن ولي سهم نويسندگان غيرعلمي، يعني داستان

ما بايد قدردان استادان و . كه با آثار خود بسياري از واژگان جديد را ساختند يا احيا كردند
شناسان انديشمند و بزرگي همچون ايرج افشار و شفيعي كدكني باشيم كه با تصحيح  سخن

ان و اشعار و متون قديمي فارسي و تسهيل دسترسي به آنها راه را براي استفادة روشنفكر
  .اجتماعي باز كردند تا به ساختن واژگان و ساختارهاي جديد دست بزنند استادان علوم

. با وجود اين، نبايد ناديده گرفت كه گاه زبان روشنفكرانة جديد دچار انحراف شده است
شناختي، كه براي واردكردن واژگان و ساختارهاي جديد به  انگاشتن قوانين زبان دليل ناديده به

گونه كنترلي بر شيوة ورود افراد به حوزة نشر و  يك زبان الزم است، و نبودن تقريباً هيچ
اي نقد يا تحقير به آن نام  ايم كه گاه با گونه گي و ترجمه، شاهد بروز زباني ديگر نيز بودهنويسند

بايد دقت كرد كه در كشوري همچون كشور ما، كه در آن همواره . اند داده "زبان روشنفكرانه"
تواند  ها مي گونه انحراف وجود داشته است، اين) پوپوليسم(گرايي  طور سنتي نوعي عامه به

مشخصة اصلي اين . براي نوسازي زبان هم زير سؤال رود  رناك باشد و سبب شود كه تالشخط
، بلكه )كه امري بديهي است(نبودن آن، نه فقط براي مردم عادي  فهميدني "روشنفكران"زبان 

هاي  هايي كه در سال برخي ترجمه. هاست براي اكثر نخبگان و حتي متخصصان همان حوزه
هم از زبان انگليسي،  و آن(اند  ثار متفكران فرانسوي به فارسي صورت گرفتهويژه از آ اخير، به

اي ژورناليسم  اند؛ گونه از ديگر موارد به زبان جديد ضربه زده ، بيش)يعني زبان دوم
اما بايد به . شناسد علمي نمي روشنفكرانه كه حدومرزي براي مبالغه در زبان و كنش شبه شبه

سازي فرهنگستان را نيز اضافه كرد كه گاه در ساختن واژگان به  ژهوا  اين آفت رويكرد گروه
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انديشند و اصوالً  اند، نمي ناپذير، كه خود تدوين كرده چيز جز  اصولي سخت و انعطاف هيچ
  .  برايشان پذيرش واژه در ساختارهاي زبان فارسي چندان برجسته نيست

  
  مشكل ترجمه و مشكل تأليف

جديد فارسي انكارناپذير است، اما در اين حوزه هم، چون حوزة  ترجمه در ساختن زبان سهم
خصوص استادان  گاه نويسندگان به. ايم رو بوده هاي عجيب روبه تأليف، اغلب با افراط و تفريط

شمارند و صرفاً آثار  ارزش مي كنند و بي بينيم كه هرگونه كار ترجمه را نفي مي دانشگاه را مي
شود؛ زيرا  خوبي ديده مي اين مسئله در نظام ارتقاي دانشگاهي به. نددان تأليفي را ارزشمند مي

كه در علوم اجتماعي و انساني بايد  درحالي. شود وجه كاري علمي شمرده نمي هيچ ترجمه به
هاي فكري بوده و خواهد  زدن به جريان پذيرفت كه ترجمه شروع حركت براي انديشيدن و دامن

شده  ترجمة بزك«خصوص مؤلفان دانشگاهي را به ارائة  ان و بهبرعكس، مترجمان نيز مؤلف. بود
در اينجا نيز بايد گفت اين سخن كامالً به دور از حقيقت نيست، . كنند متهم مي» درقالب تأليف

وسفيدديدن مسائل درخور افراد علمي و  خصوص سياه انديشيدن و به اي گونه كليشه اما اين
  .كند انساني و اجتماعي نمي مكي به پيشرفت زبان علومتر، هيچ ك مهم متفكر نيست و، ازآن

تر ايران به قانون  زمينه در حوزة ترجمه وجود دارد، پيوستن هرچه سريع حلي كه دراين راه
صورت است كه  فقط دراين. رايت است؛ يعني واردشدن به عرصة قانوني در سطح جهاني كپي
هاي مكرر از يك اثر  ي در چارچوب ترجمهكاري و سرقت علم كاري، موازي از دوباره توان مي

  .كرد و ساختارهايي نيز براي كنترل كيفيت ترجمه و نقد واقعي پديد آورد جلوگيري
كند كه  هايي تبعيت مي نظام دانشگاهي ما از قالب. در زمينة تأليف مشكالت بسيار زيادند

توان كاري  شكل باشد نميمتعلق به ابتداي قرن بيستم هستند و تا زماني كه اين نظام به اين 
هاي بسيار بزرگ ازلحاظ اداري و سلطة  وجود دانشگاه. ها انجام داد براي باالبردن سطح تأليف

هم ازجانب متصديان علوم طبيعي و  مراتبي در آنها، آن ساالر و سلسله مطلق نظام ديوان
والً نبايد دست مهندسي بر علوم انساني و اجتماعي، سبب شده است بسياري از كساني كه  اص

به تأليف بزنند، براي برخورداري از منافع مادي و واداشتن دانشجويان خود به خريدن و خواندن 
كتاب "صورتي غريب در ايران اصطالح  ترتيب، به بدين. هايشان، به تأليف اقدام كنند كتاب
اما درست برعكس، نمونة اروپايي كه . انگليسي به وجود آمده است 1بوك معادل تكست  "درسي

________________________________________________________ 
1. Text book 
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در ايران، هم . كند بيشترين ارزش را دارد كتابي درسي را در انتشاراتي دانشگاهي منتشر مي
 "كتاب درسي"ناشران دانشگاهي اعتبار كمتري نسبت به بخش خصوصي دارند و هم اصطالح 

اي  بودن كتاب از هرگونه انديشه اي و خالي اي كليشهدرحد توهيني به كتاب درآمده است و گوي
شدن آنها، يعني  ها و عقالني با تغيير وضعيت دانشگاه. اين وضعيت قابل دفاع نيست. است

ها به واحدهاي  مراتب از رهگذر تقسيم دانشگاه ترشدن هرم سلسله شدن واحدها و كوتاه كوچك
  .حد زيادي حل شودتا تواند  آموزش و تحقيق  استادمحور، مشكل مي

  
  فرصت يا تهديد : هاي محلي هاي باستاني، زبان زبان

اي طوالني در زبان برخوردار است كه به دو صورت  منزلة تمدني قديمي از پيشينه ايران به
فارسي جديد دنبالة زباني چندهزارساله . هاي محلي هاي باستاني و زبان زبان: دردسترس ماست
اي كه در ادبيات ايران،  استفاده. رسد ي ميانه و پارسي باستان مياش به پارس است كه پيشينه

هايش شده است، براي ما  ترين نمونه چه در شعر و چه در نثر، از اين زبان حتي در قديمي
انتقال فارسي باستان به زبان شعر و نثر از قرن سوم هجري به بعد با ورود . فرصتي واقعي است

ويژه تاريخ بيهقي، و در  ها، به نگاري ويژه شاهنامة فردوسي، در تاريخ ها، به گستردة آن به شاهنامه
آيد؛  شمار مي ويژه خيام، عطار، حافظ و مولوي، غنيمت بزرگي براي ما به شعر و غزل فارسي، به
اند تا امروز دوام آورند و حتي  شمار توانسته ها واژگان و ساختارهاي بي زيرا ازطريق اين رسانه

دادن به نيازهاي  توان براي پاسخ از همين ساختارها و واژگان مي. دي مردم شوندوارد زبان عا
پايان به ما  زبان غني فردوسي و بيهقي منابعي بي. انساني و اجتماعي جديد استفاده كرد علوم
آسا را براي جديدترين  ها و پيشوندها و پسوندهايي معجزه توانيم در آنها اسم دهند كه مي مي

نبايد فراموش كرد كه اين روشي بود كه اروپا نيز در قرن نوزدهم از آن استفاده . بيمواژگان بيا
  .كار گرفتند هاي يوناني و رومي را براي ساختن واژگان جديد علمي به كرد؛ يعني ريشه

ها سروكار  هاي محلي ما با دو گروه از زبان در زبان. هاي محلي هستند منبع ديگر زبان
ايي كه ريشة هندواروپايي دارند و بنابراين قابليت انطباق بسيار بيشتري با ه نخست زبان: داريم

ها با وجود قرارگرفتن  كه برخي ديگر از زبان درحالي. فارسي مدرن دارند، مثل كردي يا بلوچي
. در حوزة فرهنگ ايراني، از چنين قابليتي برخوردار نيستند، مثل تركي آذري و عربي

شويم  رو مي هاي فارسي در سطوح محلي نيز گاه با واژگان زيادي روبه جهاين، ما در له بر افزون
. گيرند قرار مي 1"دانش مردمي"يعني  "زبان مردمي"بندي علمي در مقولة  كه ازلحاظ طبقه

________________________________________________________ 
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شود؛ براي  وفور در زبان مردمي كه هنوز با گذشته ارتباط دارند يافت مي گونه واژگان به اين
هاي محلي امكان يافتن چنين واژگاني را به ما  ها و لهجه ران، زبانمثال در شمال يا جنوب اي

كاري كه ما بايد انجام دهيم ابتدا آن است كه اين كلمات را شناسايي كنيم و سپس . دهند مي
بنابر منطقي قابل توضيح و توجيه و كاربردي، آنها را در ساختن واژگان و ساختارهاي جديدي 

  .   كار ببريم علمي به
   

  سازي دانشگاهي نطق واژهم
درنهايت براي آنكه در نظام دانشگاهي و زبان آن باقي بمانيم، بايد بگوييم ما قادر نيستيم پا را 

يكي از اين مرزها رد منطق . كند از مرزهايي فراتر بگذاريم كه روش دانشگاهي ترسيم مي
نشگاهي ما تا دهة روش مترجمان حتي دا. است "ترجمة ساختاري"دربرابر  "ترجمة مفهومي"

مثالً . ازآن اين بوده است كه از ترجمة مفهومي دفاع كنند و حتي براي گروهي پس 1370
است، يا براي  "خواهي عدالت" egalitarismپيشنهاد ترجمة مفهومي براي واژة 

دليل مهمي كه . "تجددخواهي"و  "تجدد"ترتيب  به  modernismeو  modernitéهاي واژه
معني يا در معنايي بسيار نزديك  ها در همين رح مي شود اين است كه اين واژهزمينه مط دراين

ها آشناست و آنها را به  به اينها از چندين دهه پيش تا امروز وجود داشته است و براي ذهن
هاي جديدي كه  با اين استدالل البته معادل. كند اي تاريخي در متون مربوط متصل مي گذشته

پذيرفته  "نوگرايي"و  "نوبودگي"يا  "برابرگرايي"اخته شده است، مثل ها س براي اين واژه
  .شود نمي

هاي همواره  صورت ساختاري، يعني با استفاده از پيشوندها و پسوندها و اسم اينكه واژگاني به
مثالً وقتي اند؛  هاي انجام داده هاست در زبان ها قرن كاري است كه اروپايييكسان ساخته شوند، 

نهايت واژه و ساختار بسازيم و  توانيم تا بي آوريم، مي مي 1را برابر ايسم "گرايي"معادل هميشه 
رو، ساخت واژگان ازخالل روش ساختاري،  اي منطقي و عقالني برقرار كنيم؛ ازاين ميان آنها رابطه

ايجاد  خواهند زبان علمي قدرتمندي اعتقاد ما، بايد در دستور كار همة كساني قرار گيرد كه مي به
شايد بتوان ادعا كرد . كنند و نيز كساني كه تمايل دارند اين زبان حفظ شود و به آيندگان برسد

اند در روزگار خودشان بسيار تازه  كار گرفته زباني كه فردوسي و حافظ براي سرودن اشعار خود به
بريم و از آن  مي از هرزمان ديگري از اين زبان لذت و جسورانه بوده است و امروز است كه ما بيش

________________________________________________________ 
1. Ism 
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اعتقاد ما، بايد امروز نيز الگويي  اين روش و سياستي راهبردي است كه، به. كنيم استفاده مي
  .انساني و اجتماعي بسازد شناختي و شناختي براي زبان علوم زبان

  
  گيري نتيجه

امكان  اي است كه بدون آن نه امكان ارتباط وجود دارد و نه امكان تفكر و نه طبعاً زبان پديده
هاي آن استوار  بخش است و فرهنگ بر پايه زبان هويت. خالقيت و رشد و گسترش خود زبان

شدت درمعرض خطر  هاي مشخصي استوار نباشد، به كه فرهنگي كه بر زبان يا زبان است، چنان
از مردم ايران نيست و ما دركنار  از نيمي ميان، هرچند زبان فارسي زبان مادري بيش دراين. است

ها زبان ديگر داريم، و هرچند فارسي مدرن و علمي فاصلة نسبتاً زيادي با فارسي سنتي و  ن دهآ
تواند نقش  اش دارد، به باور ما، باز همين زبان است كه مي هاي محلي شمار لهجه هاي بي شاخه

  .زبان ميانجي علمي را براي همة ايرانيان ايفا كند
هاي محلي و  معنا نيست كه بايد زبان وجه بدان هيچ اين موضوع برخالف برخي ادعاها به

به نظر ما، برعكس، سياست تقويت فارسي . حال خودشان رها كرد تا ازميان بروند قومي را به
هاي محلي انجام بگيرد كه توليد  مثابة زبان ميانجي مدرن و علمي بايد همراه با تقويت زبان به

كنشگران علمي بايد بتوانند بنابر تخصص و . ه دهدعلم در آنها نيز اتفاق بيفتد و آنها را توسع
هاي  نياز خود، در آن واحد، هم از يك زبان ميانجي قدرتمند برخوردار باشند و هم از زبان

مدت و راهبردي  تواند راهكاري كوتاه خصوص نوشتن علمي، مي ها، به نوشتن به اين زبان. محلي
  .زمينه باشد درازمدت دراين

ايم كه مواضع بزرگان ادب و  اغلب ديده. ا تقويت زبان فارسي درتضاد نيستوجه ب هيچ اين به
هاي  گذاشتن زبان مداران ما برخالف اين است، يعني يا از كنار نويسندگان و حتي سياست

، »زبان مادري«(دانند  گويند و اين را شرطي براي تقويت فارسي مي مادري محلي سخن مي
دهند كه جداشدن از  ر خودمدارانه و خودبينانه را ارائه مي، يا درست برعكس، اين باو)1393

؛ 1392فرهنگستان زبان، (هاي محلي است  دادن زبان زبان فارسي و كنارگذاشتن آن راه نجات
تنها چنين نيست، بلكه دقيقاً نوعي خودكشي براي زبان محلي است  ؛ كه نه)1380مقصودي، 

) 201-197: 2013(الينگ . آن را ناديده بينگارد كه تالش كند از زبان مركزي فاصله بگيرد و
اند بخشي  هاي اخير دربارة اين موضوع منتشر شده هايي كه در سال ترين تحليل در يكي از دقيق

  . مفصل را به اين موضوع و ازجمله نظرات نگارنده اختصاص داده است
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