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مستقيمی هست؟   باز و زباِن باز نسبت انسان مدرن با زبان چگونه است؟ آيا ميان جامعه نسبت

شود؟ اقتصاد زبانی چيست؟ زباِن  می ماندگی تاريخی ما، در زباِن ما نيز ديده آيا بازتاِب واپس 

داريوش آشوری در اين کتاب، در پی آن است که به ...است؟ طبيعی کدام است؟ زباِن علمی کدام

  دهد ها پاسخ اين پرسش

" 

  "زباِن باز

 داريوش آشوری: نويسنده

 (٢٠٠٨ (١٣٨٧ -نشر مرکز

 صفحه ١١١

 ن توما٢٢٠٠: قيمت پشت جلد

 نسبت انسان مدرن با زبان چگونه است؟ - 

 ی باز و زباِن باز نسبت مستقيمی هست؟ آيا ميان جامعه -

 شود؟ ماندگی تاريخی ما، در زباِن ما نيز ديده می آيا بازتاِب واپس -

 اقتصاد زبانی چيست؟ -

 زباِن طبيعی کدام است؟ -

 زباِن علمی کدام است؟ -

 ارد؟حرکت از ساختاِر ترکيبی و رسيدن به ساختاِر تحليلِی زبان چه اهّميتی د -

 آورند؟ کران خود را از کجا می های گسترش بی های پيشتاِز دانش و تکنولوژی مدرن، امکان زبان -

 و سرانجام

 با بحراِن زباِن فارسی چه کنيم؟ -

 .ها پاسخ دهد داريوش آشوری در اين کتاب، در پی آن است که به اين پرسش

 :گويد ی کتاب می او در ديباچه

هاِی زبانیِِ آن،  در برخورد با جهاِن مدرن و خواسته ِی زباِن فارسی ِی من در باره ايِی کار پژوهشی و انديشهآورِد نه رساله دست اين"

 ".است در دورانی چهل ساله

ی  نسبِت ويژه"، به "اصل مسئله"بوده، در اين کتاب به  های زباِن فارسی ها و نابسامانی ها نگراِن نارسايی ی اين سال او که در همه

دهد  و به ما نشان می" مدرنّيت، از سويی ديگر ِی مدرنّيت و زبان آن، از سويی، و زباِن ما و رابطه"پردازد؛ به  می " و مدرنّيتزبان

ای  در کل، رابطه ی مدرن، يا مدرنّيت مياِن زباِن باز و جامعه"و نيز " باز نسبتی ضروری هست ی ميان زباِن باز و جامعه"که 

 ".ناپذير هست جدايی

گويد که نموِد بيرونِی شکاِف مياِن تمدِن شرق و غرب  می کند و بررسی می" يک ديدگاه تجربی و تاريخی"و در اين کتاب زبان را از ا

که خود به تکنولوژِی تحليِل  تکنولوژِی مدرن به علوِم مدرن تکيه دارد"آيد، اما  چشم می به" تکنولوژيک شکاِف"صورت يک  به

 ".منطقی يا روش مجّهزاند

ناچار  يابی به هر دانشی، به شود؛ پس برای دست برده می ی آن است که هر دانشی تعريف، شناخته و به کار اما از راِه زبان و بر پايه



 ".علم و تکنولوژی مدرن است رهيافِت تکنولوژيک به زبان نيز شرِط ضرورِی پيشرفِت"دانش دست پيدا کنيم و  بايد به زبانِِ آن

سخن " بازاِر آزاِد زبانی"و " اقتصاِد جهانی زبانی" ،"اقتصاِد زبانی"و اصطالحاِت " ريزی زبان برنامه"ز ضرورت جا او ا در اين

 :دهد گفته و ادامه می

ی  ِی زبانِی توسعه نيافته، به عنوان جامعه جامعه است، و (affluent society) "زيست ِی فراخ جامعه"ِی زبانِی مدرن يک  جامعه"

مانده، يا، به برداشتی ديگر،  واپس هاِی شناختی و رفتارِی جامعه هاِی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و روان نشانه ی مهزيست، ه تنگ

 ".هاِی رو به توسعه را دارد جامعه

 :نويسد می" زباِن طبيعی"زير عنوان " فصل يکم"او در 

. کند، در کاِر زبان نيز بازتاب دارد يی سّنتی جدا می جامعه زی صنعتی ا ی مدرن را به عنواِن جامعه هايی که جامعه تمامِی ويژگی"

را در خدمِت  دستکارِی تکنولوژيک آن کوشد با يارِی شناخت علمی و خواه دارد و می نسبت به طبيعت رهيافتی چيرگی ِی صنعتی جامعه

راِز  -و-هاِی رمز هاله از طبيعت جادوزدايی کرده وآن انقالبی در نگرش به طبيعت قرار دارد که  اّما بنياد اين رهيافت بر. خود درآورد

 ".انسان قرار داده است را عريان در اختياِر متافيزيکی را از آن سترده و آن

پايدار در يک محيط جغرافيايِی خاص که "ی  ا جامعه. داند می "ِی طبيعی یِِ ارتباطِی در يک جامعه واسطه"او زبان طبيعی را در اساس 

 .تاريخی نيز هست ی و دارای تاريخ و حافظه" بخشد در زمان دوام می) توليد مثل(آوری زاد خود را با

های طبيعی که  آورد، به زبانی فراتر از زبان خود درمی اما زندگْی در جهان مدرنی که هر روزه، هرچه بيشتر طبيعت را به زير کنترل

 :چرا که. بسيارند، نياز دارد های درگير محدوديت

هايی است که در نظِر مردمان تقّدس  ها و سّنت به عادت ها، وابسته هاِی زندگی در آن ِی وجه های بسته، همچون همه امعهزبان در ج"

شود که سرپيچی از  انگاشته می ها، از جمله زبان، همخوان با يک صورِت ازلی های کنونِی نهادها و سّنت صورت ،در نتيجه. اند يافته

 ".شود می  االهی يا اجتماعیآن گناهی است که سبب کيفِر

 :گويد در ادامه می

بنا به چنين بينشی، آنچه از . گيرد را می" بيگانه"عنصِر  بندد و جلوِی وروِد فروبستگِی افق فرهنگ افِق زبان را نيز ناگزير می"

. ، که بايد از آلودگی به آن پرهيخت"برانبر" ، يا عالِم"کافران"آيد از آِن عالِم دشمنان شمرده تواند شد، يا عالِم  می "بيگانه"عالِم 

هاِی جهاِن سّنتی به  زبان فرهنگ و. دارد هاشان را نيز فروبسته نگاه می هاِی سّنتی ناگزير زبان فرهنگ فروبستگِی افِق فهم در

اين  .گشايد هردو، را میمدرنّيت افِق فرهنگی و زبانی، "اّما ." شوند گشوده می هاِی بيگانه و فرهنگ بيگانه دشواری به روِی زبان

دست انسان و برای  طبيعت از راه علم و تکنولوژی، به ِی ِی بنيادِی مدرنّيت ضرورت دارد، يعنی گشودِن پهنه حرکت براِی پروژه

 ".انسان

ِی  ِی مايه  در محدودهها  بود اين زبان اگر بنا می: "نامد که می "هاِی پيشتاِز مدرنّيت زبان"های انگليسی، فرانسه و آلمانی را  او زبان

هاِی پيشتاِز مدرنّيت بدل  توانستند به زبان نمی ساختاِر بومِی خود دست نخورده بمانند و گامی از آن فراتر نگذارند، هرگز واژگانی و

ِی زيست و  يوهکّل، تمامِی ش علم و تکنولوژی، و در"چرا که ." ِی علمی و فّنِی جهاِن مدرن شوند زبانمايه شوند و حامِل باِر عظيِم

که بستِر رواِن اين  ،ِی زبانِی فزاينده آموز، با سرمايه ست دست پيشرفت دارد، نيازمنِد زبانی ِی مدرن، با شور و شتابی که براِی انديشه

 هاِی ها يا بايست و نبايست و درگيِر آن بود و يکسره اسيِر خودسرانگی بايد گرفتار حرکِت پرشتاب باشد، نه چيزی که پيوسته می

 ".اش دستوری و ساختاری

 :کند که و در پاياِن اين فصل تأکيد می

 ".در کاربرِد زباِن طبيعی حّس آگاهِی زبانی بر شناخِت منطِق آن پيشی دارد"

های رازآميِز زباِن طبيعی، برای گام  تقّدس و هاله از لزوم زدودن" ِی مدرن به زبان نگره"داريوش آشوری در فصل دوم، با عنواِن 

 :آورد ميان می نهادن به مدرنّيت سخن به

بدون خواسِت ... خواست چيرگی بر طبيعت، ... نگرد می پذير از ماّده يازی پذير و دست نگاِه مدرن طبيعت را همچون ميدانی سنجش"

 ".توانست کامياب شود کاربرِد آن در خدمِت علم و تکنولوژی، نمی چيرگی بر زبان و

داند، ديگر  ی سرنوشِت خويش می که انسان را سازنده ی انقالبِی قرارداِد اجتماعی رب، با پذيرش نظريهبينيم که غ و در ادامه می



شود و نيز به قول  هم فراهم می "هاِی بزرِگ سياسی و اجتماعی هاِی ذهنِی انقالب زمينه"زند و از آن پس  می های سنتی را پس نظريه

درهم شکست و  اِد اجتماعی به قلمرِو زبان قدرِت سّنت و عادت را در اين زمينه نيزقراد ی ِی نظرّيه گسترش دامنه"آقای آشوری 

" قرارداِد آوايی"را همچون يک  نگرِش به زبان هم انقالب شد، و آن و در نتيجه در" راِز زبان را نيز از آن برداشت-و-ِی رمز هاله

 .قراردادی مياِن اهل يک زبان ،پذيرفتند

باورانه و ازلی  زبان است که با نگاِه ذات -از جمله -ها دار بودِن پديده مدرنّيت، کشف تاريخی بودن و زمانآوردهای ديگر  از دست

 .ابدی متفاوت است

آوريم، و بر اين مبنا است که  دست می را هم به آن پس هنگامی که بپذيريم زبان قراردادی است، جرئِت بررسی و امکاِن شناخت

 .آيند پديد می" ريزِی زبانی برنامه"و " مهندسِی زبانی"و اصطالحاتی مانند  آيد وجود می شناسی به ترم

پردازد که  اروپايی، به دليل سرآمد شدِن زبان انگليسی می هاِی مدرِن آقای آشوری پس از نگاهی هوشمندانه به تاريخ پيدايش زبان

 :کند که ی اساسی اشاره می اين نکته هم ادامه داده و به" علمیهاِی مدرن بر بستِر زباِن  رشِد زبان"سوم به نام  اين بحث را در فصل

بايست به  اند و می و معنوِی مدرن رشد کرده ها و ساختارهاِی ماّدی های مدرن بر بستر رشِد علم و تکنولوژی و شيوه زبان"

 ".گويند ها و نيازهاِی آن پاسخ ضرورت

 :ياد ماندنی درک موضوع را آسان کرده است ا زبان چه کرده است، با توصيفی بهکه ذهنّيِت مدرن ب ی اين و اما آقای آشوری در باره

شاهراه در مسيِر خود اگر به رودخانه و ... زبانی ناميد توان بنا کردِن يک شاهراِه کاری را که ذهنّيِت مدرن با زبان کرده است می"

زند  ها را دور می ُبَرد؛ يا آن را می بربخورد آن زند؛ اگر به جنگل نل میزند؛ اگر به کوه بربخورد زيِر آن تو آن پل می دّره بربخورد روِی

به هيچ مانِع طبيعی  شاهراه گذرگاهی است که برای گذِر خودروهای مدرن ساخته شده و انسان در آن .گذرد و از کنارشان می

 ".خورد برنمی

 :افزايد و می

 ".ست زباِن علوم و فنوِن مدرن نيز چنين زبانی"

هيچ "فهميم که به قوِل آقای آشوری  بينديشيم، می ی علمی و فّنِی موجود در جهان ها واژه  درستی، هنگامی که به ميليونو به

 ".ای از شناخت نيست ادبی پاسخگوِی چنين گستره ِی زباِن طبيعی و سرمايه

ی امروز برسند که آقای آشوری در بحِث  پايه و مايهتا به  رفتند های اروپايِی مدرنّيت هم بايد از حّد زباِن طبيعی فراتر می پس زبان

 .دهد شرح می ها را برای ما چگونگِی گسترش، تغيير پذيری و بزرگ شدن گنجايش آن" مدرنّيت بستِر زبانِی"

ز زبان عاّدی ی جدا کردِن ترمينولوژی علمی و فّنی را ا فايده ، با بيان شش مورد، لزوم و"ِی علمی کارکرِد زبانمايه"او زير عنواِن 

 .ها آشنا کنم رسای خوِد آقای آشوری، شما را با آن کنم خيلی کوتاه و تا حّد ممکن، از زباِن زيبا و شمارد، که من سعی می می برای ما

 ِی که علم و انديشه بستِر فرهنگِی خاص است، حال آن حامِل بارهاِی معنايی و ارزشی در"زبان عادِی گفتاری، نوشتاری و ادبی  -١

 ".از نظِر باِر ارزشی خنثا ست علمی نيازمنِد زبانی

و از سويی ديگر، گرفتاِر محدودّيِت واژگاِن ... زبان است ِی زبانِی اهِل از سويی درگيِر احساس و عاطفه... واژگاِن زباِن طبيعی" -٢

پذير است،  مدرن به شناخِت هرآنچه يافت ِتی علمی و فّنی و نظری، در کّل، با يورش سراسرِی ذهنّي که، زبانمايه آن حال. خويش است

ست،  هاِی زباِن ادبی محدودّيت زبان و انسان و تاريخ و فرهنگ، نيازمنِد دستگاِه واژگانِی آزاد از از گياه و جانور و ستاره گرفته تا

 ".نهايت دستگاهی با امکاِن گسترش بی

قلمروی جداگانه و خودفرمان از زباِن واژگاِن فّنی پديد  ،ِن طبيعی و ادبیجدا کردن واژگاِن علمی و فّنی از زباِن همگانی، از زبا -٣

 ".شود جا احساس می-برخورد با آن حضوِر واژگاِن علمی و فّنی در آورد که در می

 ديگر، يکی هاِی کالسيک که از هر زباِن نه تنها از زبان ،گيری ويژه انگليسی، در وام به"هاِی اروپايی پيشرفته،  دسِت باِز زبان -۴

ِی واژگانِی اين  چنان از آِن سرمايه آن پيشوندهای وام گرفته از يونانی و التينی... هاست پاياِن آن گسترِش بی های ديگر از سرچشمه

 ".بنشاند ،ِی زبانی که آمده باشد ای از هر سرچشمه ها را بر سِر هر واژه تواند آن می زبان شده است که به آسانی هر کسی

و تکنولوژِی الزم براِی برآوردِن نيازهای " مواّد اّولّيه" هاِی پيشرِو مدرنّيت همواره سازِی زبان ِی واژه رِت ديگر، کارخانهبه عبا"

 ".فراهم کرده است ها را اختيار دارند و همين مايه اسباِب انباشِت شگرِف ثروِت زبانِی آن خود را در



هاِی کالسيک در معناِی تازه براِی يک  ِی وام گرفته از زبان واژه امکاِن کاربرِد اختيارِیسازِی مکانيکی  ِی مهم در واژه يک نکته" -۵

گويشی و بارهاِی معنايی و ارزشِی  تنگناِی زباِن بوم دهد که از اين امکان و اختيار همچنان به اهِل فن اجازه می. ست علمی مفهوِم

ای  مکانيکی دستگاِه واژگانِی تازه تازه به ميان آورند و با کار اشتقاقی و ترکيبِیای با معنا و تعريف  و واژه واژگاِن آن بيرون آيند

 ".ی علمِی تازه برپا کنند براِی يک زمينه

التينی برای -کار بردن پيشوندهای يونانی مانند به." فّنی ها براِی کاربردهاِی علمی و پذيِر واژه گسترش امکاناِت تعريف"لزوم  -۶

  مونو، هيدرو، ُپلی، مگا و ميکرو۔: مانند ،هاِی علمِی مفهوم

هاِی اروپايِی  آوردهاِی باز بودِن زبان سازد که از دست می آشنا" سازِی مکانيکی های واژه تکنيک"سپس در يک بحث فّنی ما را با 

 رود۔ کار می به" المللی زباِن علمِی بين"برای ساختن  پيشرو بوده و

ی  همه"و جهانی است که " جهاِن باز است جهاِن مدرن يک"که  با تأکيد بر اين" درنّيتزباِن فارسی روياروی م"در فصل 

رسد که  اين می ، به"شناسد جهانی است که برای پيش رفتن حّدی نمی"، و "سنجد را از نو می چيز همه"و " شکند ها را می چارچوب

 " علمی به زباِن کارآمِد درخوِر آن۔شناخِت به شناخِت علمی نياز دارد و براِی"اين جهان برای پيشرفت 

جا که  کشاند۔ اما از آن ها را به چالش می آن" و ماّدِی هاِی ذهنی تمامی بنيان"برده شود " های سّنتی جهان"حال اگر اين مدرنّيت به 

های سّنتی  روِن اين جهانای به د ريشه طور مدرنّيِت کشورهای پيشرفته را با تمام باِر تاريخی و فرهنگی آن، به غير ممکن است که

ِی تاريخ دراز و  فراورده ديدگاِه تاريخِی"کشورهای پيشرفته نخواهند شد، چراکه اين مدرنّيت از  ها هرگز صاحب مدرنّيِت برد، پس آن

که به  ،ّيتها و از جمله ايران، بايد نه به مدرن آنان به جهان است۔ پس اين جهان و حاصل نوع نگرش" تاِب اروپاِی غربی-و-پر پيچ

امروز معنای انسان بودن زيستن در فضاِی "که  بپردازند، چون چشم داشته باشند و به ناگزير، در اين راستا به تالش" مدرنگری"

دهد۔ برخوردار نبودن از چنين  انسان قرار می است، يعنی، فضايی که تکنولوژِی مدرن و ابزارهای آن در اختياِر) مدرنيزه) ُمدرنيده

ِی بشريت  بازمانده گذاری شد، از همه جهت مدرنّيتی که در اروپا پايه"و " است" حقوق انسانی"از  يی به معناِی محروميتها امکان

 "زباِن آن است۔ ی بنيادين مدرنّيت را به دنبال خود کشيده است۔ يک جنبه

ها را از همه  دهد، اين جامعه دش را نشان میبسته خو هاِی ها و فرهنِگ جهان جانبه با سنت ضرورِت اين مدرنگری که در تضاّد همه

 نيز بخشی از آن است۔" بحران و آشوِب زبانی"که  ،کشاند سو به بحران می

صد سال گذشته برای بيرون رفتن از اين بحران شده  هايی که در رسيم که در آن به تالش می" زباِن فارسی در بحران"حاال به بخش 

 :خوانيم که می شود، و پرداخته می

هاِی روانی و فرهنگِی  اش دچاِر آسيب-چيز تعادلِی همه کاره بودن و بی ای است نيمه مدرن که به دليل نيمه ِی ايرانی جامعه جامعه"

 "ديگِر آن بحراِن هوّيت است۔ شديد است، که ناِم

 ای بحرانی قرار بگيرد۔ تواند خارج از مرحله ای، زبان هم نمی شک در چنين جامعه و بی

تاريِخ زبان فارسی در دوران مدرِن آن که با آمدن  شامل نگاهی است کوتاه به" سياست، ايدئولوژی، و زبان در ايراِن مدرن"عنوان 

 شود۔ امپراتورِی ايراِن پيش از اسالم آغاز می اسالم و فروپاشی

مّلِت مدرن در ايران -گرفتن دولتاز هنگام شکل  "زباِن فارسی و رسالِت مّلی آن در دوران جديد"سپس آقای آشوری زير عنوان 

" ِی هوّيِت ايرانی سرچشمه و سرمايه يگانه"يا ناسيوناليسم ايرانِی مدرن که زباِن فارسی را " باوری مّلت" کند و به بررسی آغاز می

گويد و  می" تبار  عربیواژگاِن" ويژه پاک گرداندن آن از به" خواهِی مطلِق اين زبان هاِی َسره جنبش" داند پرداخته و سپس از سير می

نگاری، که  روزنامه ِی نخست، برای ويژه، در مرتبه های مدرن، به علوم و فنون و رسانه کاربرِد زبان براِی"پس از آن از ضرورِت 

 به برپايی" هاِی رسمِی زبانِی آن ِی پهلوی و سياست سلسله"عنوان  آورد و زير سخن به ميان می" خواهاِن ارتباط با مردم بود

های اين فرهنگستان را به ما نشان  ها و قّوت و ضعف کند هاِی پايانِی پادشاهی رضا شاه اشاره می فرهنگستاِن زباِن ايران در سال

 دهد۔ می

آشنا کرده و از بزرگترين " هاِی واژگانِی فرهنگستاِن سوم فراورده ما را با" هاِی زبانِی آن انقالِب اسالمی و اثرگذاری"او با عنوان 

ای "بيگانه"هاِی  در برابِر جذِب واژه سبِب ايستادگِی آن"دارد و عقيده دارد که  است پرده برمی" هراسی بيگانه"که  عِف آنض

 شود که اصل اروپايی دارند۔ می



 :پذيرد ها پايان می با اين جمله کتاِب زباِن باز

هاِی  هاِی سخت روبه رو بود، ماننِد ديگر جنبه ايستادگی باری، بايد گفت، کاِر بازسازی و مدرنگرِی زبان که روزگاری با چنان"

نداشت، و اين را بايد به زباِن هگل، به  اش را-کس انتظار شود که هيچ ايرانی، از مسيری و با ُبردارهايی انجام می مدرنگرِی زندگانِی

 گفت۔" مکِر عقِل کل"ام،  گمان

ی  پر اهمّيت که خواندنش برای اهل قلم ضروری و برای همه ن کتاب کم حجم، اماای بود به فرازهايی از اي به هر حال اين تنها اشاره

  فايده است۔ فارسی زبانان پر
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