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فقط یک لحظه فکر کن آخرین نفری هستی که به فارسی صحبت 
می کنی.1 هیچ آدم دیگری به زبان تو صحبت نمی کند. فایده ای 
در  چون  بدهی،  یاد  بچه هایت  به  را  فارسی  زبان  که  ندارد  هم 
آن زبان صحبت نخواهد کرد. تصور  به  آنها  با  آینده هیچ کسی 
مفاهیم  تمامی  می کنی.  حس  که  را  خسرانی  و  شکست  کن 
ترجمه ناپذیر زبان فارسی مثل »آفتاِب لِب بام«، »خانه به دوش« 
هم  باز  کسی  دیگر  می شوند.  ناپدید   - خاکستر«  زیر  »آتش  یا 
می کند«  حکایت  چون  نی  از  »بشنو  یا  پونه«  گل  الال  »الال 
نخواهد خواند. تمامی آن سرنخ های تیزبینانه ی تاریخ، فرهنگ و 

حافظه ی جمعی همگی محو می شوند.
در حدود ۶۰۰۰ زبان زنده در دنیا وجود دارد؛ و حداقل نیمی از 
آنها در خطر جدی اند. در هر بخشی از دنیا، زبان ها دارند ناپدید 
از  بیشتر  و  بزرگ تر  زبان ها  نابودی  خطر  حقیقت  در  می شوند. 
خطر نابودی پرندگان و پستانداران است. در 5۰۰ سال گذشته، 

4/5 درصد زبان ها نابود شده اند.
هستند  آن ها  از  تا   ۳۰۰ حدود  تنها  زنده،  زبان  هزار   ۶ بین  از 
سالم  زبان های  این ها  دارند.2  گویش َور  میلیون  یک  از  بیش  که 
و  انگلیسی  ماندارین،   

ِ
چیني آن ها  بین  از  اند.  لطمه نخورده  و 

زبان های  از  نیمی  اما  بیشتر صحبت می شود.  از همه  اسپانیایی 
است.  آن  از  کمتر  یا  نفر   ۶۰۰۰ گویش وران شان  تعداد  جهان، 

زنده ماندن آن زبان به همین تعداد اندک وابسته است.
زبان ها، مثل بسیاری دیگر از شکل های بیانی بشری، می آیند و 
می روند و برای هزاران مورد از زبان ها دقیقا همین اتفاق هم رخ 
داده است؛ بدون اینکه هیچ رّدی یا نشانه ای از وجود خود باقی 
باسکی،  مثل  زبان  انگشت شماری  تعداد  فقط  باشند.  گذاشته 
عمر  سال   2۰۰۰ از  بیش  که  هستند  التین  یا  عبری  یونانی، 
کرده اند. اما به نظر می رسد که سرعت ناپدیدِی زبان ها هر روز 
بیشتر می شود. یونسکو مدعی است که میزان نابودی زبان ها حاال 

به 1۰ زبان در سال رسیده است.
تمامی  اطالعات  که  قوم نگار(۳  )یا  اتنولوگ  اطالعاتی  پایگاه 
قدر  آن  زبان   41۷ است  مدعی  دارد،  را  دنیا  موجود  زبان های 
گویش وران اندکی دارند که می توان گفت در مراحل پایانی نابودی 
گویش وِر  تنها  بگذارید:  این ها  جای  به  را  خود  لحظه ای  اند. 
زباِن  بازمانده ی  تنها سخن ُسرای  کامرون؛  در  زباِن »لو«  زنده ی 
امریکا؛ انگشت شمار آدم هایی که  اورگوِن  ایالِت  »کالماث« در 
هنوز به زباِن »سامی پیته« در سوئد و نروژ حرف می زنند. بسیار 

خوب! چه حسی به شما دست می دهد؟

در دوران گذشته، زبان ها چه بسا در منطقه ی کوچِک جداافتاده ای 
در  که  می شود  پیدا  آدمی  کم  روزها  این  اما  می شدند.  شکوفا 
که  انسان هایی  برای  ]و[  نباشد.  دنیا  مردم  سایر  با  مرتب  تماس 
 

ِ
سطح ]در  خویش  ارتباطِی  امکاناِت  و  تعامل ها  از  می خواهند 
زدن  که حرف  است  این  مهم تر  ببرند،  را  بهره  بیش ترین  جهان[ 
یا  انگلیسی  فرانسه،  )مثل  شناخته شده  بین المللِی  زباِن  یک  به 
مردم  نتیجه،  در  را[.  خود  مادری  زبان  ]تا  بیاموزند؛  را  آلمانی( 
زبان  یادگیری  از  کودکان شان  که  نباشند  متوجه  است  ممکن 

مادری خود ]به نحوی عمیق و کامل[ بازمانده اند.
زبان ها ممکن است از راه مهاجرت از بین بروند؛ یا در مواردی 
نقل  شهری  مراکز  به  روستایی  کوچک  جماعات  از  افراد  که 
سبِب  به  جماعت  یک  محیط زیسِت  وقتی  یا  می کنند،  مکان 
طبیعی  بالهای  می شود.  نابود  جنگلی  چوب  یا  نفتی  کندوکاِو 
هم می توانند جمعیت ها و همراه با آنان، زبان شان را محو کنند؛ 
که  اندونزی  »مالوکو«ی  در  »پائولوهی«  زبان  گویش َوران  مثل 
فقط 5۰  و  و سونامی کشته شدند  زلزله  نتیجه ی  در  تمامی شان 

نفرشان باقی ماندند.
دولت ها هم برای پاسخ دهی به مساله ی نابودی زبان ها توجیهی 
زبان های  تثبیِت  به  پذیرفته شده ی کشورها  نیاِز  دارند.  برای خود 
رسمی که دولت با آن زباْن بچه ها را آموزش دهد، امور سیاسی اش 
را اداره کند و کسب وکار کشور را راه بیندازد، تاثیری فاجعه بار بر 
دهه ی 1۹۷۰،  تا  است.  داشته  زبان های کوچک  از  روی خیلی 
زبان های خودشان  به  نداشتند  اجازه  استرالیا  بومیان »آبورجین« 
حاال  بودند،  تا   4۰۰ از  بیش  زمانی  که  زبان هایی  بزنند.  حرف 
به قول کتاِب »اطلِس زبان های در خطِر ناپدید  شدن در دنیا«4، 
فقط در حدود 25 موردشان هنوز هم بر زباِن مردم بومی استرالیا 

جاری می شود.
از دست می رود؟ هستند  زبانی محو می شود، چه چیزی  وقتی 
کسانی که می گویند نابودی و محِو زبان ها، صرفا نشانه ای است 
که  دنیایی  در  اند  معتقد  و  بشری  گونه های  تدریجی  تکامل  از 
است،  رشد  حاِل  در  و  است  موردعالقه  و  پرطرفدار  ارتباطات 

یکنواخت شدن فقط تأثیر جانبی تکامل است ]و نه چیزی بد[.
اگر همه ی مردم دنیا به یک زبان واحد حرف می زدند فایده های 
توسط  انگلیسی  زبان  از  استفاده  مثال  می آمد؛  دست  به  بزرگی 
حمل ونقل  صنعت  در  فرودگاه ها  کنترل  برج  مأموران  و  خلبانان 
از  بیش تر  خیلی  خیلی  مسائلی  که  است  معلوم  اما  هوایی. 
می روند،  بین  از  زبان ها  وقتی  دارد.  وجود  ارتباط  راحتِی  صرِف 

در دنها هرساله ۱۰  بان می مهرند
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است  ممکن  دانش  از  مجموعه هایی  و  زندگی  شیوه های  تمامِی 
همراه با آنان از میان برود. مناسِک پیچیده ی مذهبی و اجتماعی 
تکرارنشدن  به خاطِر  شفاهی  تاریخ های  و  می شوند  ناپدید 
جانوران  گیاهان،  مورد  در  نسل ها  طی  که  اطالعاتی  می میرند. 
نسل های  به  آمده اند،  دست  به  منطقه  هر  بومی  محیط زیست  و 
یعنی  بشر  انحصاری  نعمِت  ِغنای  و  نمی شوند.  منتقل  بعدی 

سخن گفتن، هرچه  بیش تر کمرنگ تر و ضعیف تر می شود.
به بیان ساده تر، زبان بخشی از هویت ما را بازگو و آشکار می کند؛ 
مائوری5  معلم  رائوهی هی«،  »آنی  را.  جهان  در  ما  جایگاه  و 
جمع بندی  این گونه  را  موضوع  این  نیوزلند  در  شمالی  جزیره ی 
حرف  خودت  زبان  به  در حالی که  شوی  بزرگ  تو  »اگر  می کند: 

نمی زنی، نخواهی دانست که چه کسی هستی.«
همین نیاز به احساس هویت و اتصال با گذشته ی خویش عاملی 
بومی  مردماِن  زباِن  مائوری  مائوری.  زبان  احیای  در  بود  مهم 
زبان  اروپایی  مهاجران  ورود  از  پیش  که  زبانی  است؛  نیوزلند 
غالب آن سرزمین بود. اما ]پس از مهاجرت سفیدپوستان بدانجا 
صورت  در  کودکان  بیستم،  قرن  اوایل  تا  آن ها [  مسلط شدِن  و 
مدارس  و  می شدند  تنبیه  مدرسه  در  مائوری  زبان  به  حرف زدن 
کمتر   ،1۹۸۰ دهه ی  تا  می کردند.  تدریس  را  زبان  آن  معدودی 
از 2۰ درصد مائوری ها آن قدر از زبان خود بلد بودند که بشود 
به آنها گویش وِر بومی گفت، و بسیاری از افراد شهرنشین شده ی 
مائوری اصال تماسی با زبان و فرهنِگ خود نداشتند. اما امروزه 
در نیوزلند از هر 4 نفر یک نفر به زباِن مائوری حرف می زند و 
در حدود 4۰ درصد بچه های پیش دبستانِی مائوری، در مدارِس 

کشور  رسمی  زبان  مائوری  می کنند.  ثبت نام  مائوری زبان   
ً
تماما

نیوزلند هم هست.
به  بتوان  است  می آید، حتی ممکن  به حساب  مرده  که  را  زبانی 
سال  حدود  در  عبری  زبان  کرد.  تبدیل اش  پویا  و  شکوفا  زبانی 
2۰۰ میالدی در مقاِم زباِن گفتگوی روزانه کنار گذاشته شد، اما 
یهودیان به عنوان »زبانی مقدس« به استفاده از آن ادامه دادند. در 
اواخر قرن 1۹، جنبشی احیاگر به رهبری »الیازار بن یهودا« یک 
بار دیگر تبدیل عبری به زباِن گفتگوی روزمره را به عنوان هدف 
خود در نظر گرفت تا زبانی مشترک باشد برای همه ی یهودیان. 
بن یهودا هزاران واژه ی تازه اختراع کرد و پیشگاِم کاربرِد عبری در 
خانه و مدرسه بود. اکنون در فلسطین اشغالی )اسرائیل( بیش از 

5 میلیون نفر به عبری حرف می زنند.
که  می فهمد  دارد  کم کم  جهان  که  گفت  بتوان  می رسد  نظر  به 
در  فعاالنه  یونسکو  است.  چیزی  چه  ازدست دادِن  آستانه ی  در 
]بناهای  کنار  در  می بیند  الزم  و  است  چندزبانگی  ارتقاء  حال 
تاریخی،[ یادمان های سنتی  و پارک های ملی، جنبه های ناپیدا و 
معنوِی فرهنگ ها را نیز حفظ کند. »جوزف پات«۶، رئیس بخش 
است:  زده  حرف  »سه زبانگی«  ضرورت  از  یونسکو،  زبان های 
»همسایه«  زبانی  به  مادری مان،  زبان  به  بتوانیم  باید  ما  همگی 
و زبانی بین المللی حرف بزنیم. حتی آموختن زبانی تهدیدشده 
نظر  به  کند.۷  نجات بخش خلق  در مدارس، می تواند سامانه ای 
حاِل  در  انسانی  مختلف  زبان های  ارزِش  سرانجام  که  می رسد 
شناخته شدن است، و این نخستین گام در راِه جلوگیری از فاجعه 

است.

معلم در حال آم  ش 
 بان مائ ری به 

ی دیان نه  لندی.
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یا  نابودی  حال  در  بومِی  زبان های  میزان  زیر  نقشه های  در 
را  گذشته  قرن  نقشه ها  این  شده اند.  بیان  درصد  به  فراموش شده 
در فواصل 25 ساله نمایش می دهند و این بازه های 25 ساله هر 
از بشر است. یک  یک نشان دهنده ی چرخه ی زندگی یک نسل 
یا منقرض می گردد که دیگر کسی  زبان زمانی فراموش می شود 
نتواند با آن صحبت کند. زمانی که آخرین نسل از کودکان یک 
قوم دیگر به زبان بومی خود صحبت نکنند، آن زبان محکوم به 
نابودی خواهد بود. وقتی آخرین گویش وراِن مسلط به یک زبان، 

هستند،  خود  زندگی  بیست  دهه ی  اوایل  یا  نوجوانی  اواخر  در 
حدود ۷5 سال به آن زبان زندگی می بخشند. در طول سه نسل 
بعدی، تعداد گویش وران به شدت کاهش می یابد و آخرین نسِل 
گویش وِر مسلط، پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ می شوند و 
در نهایت، آخرین نسل از سالخوردگان مسلط به زبان را تشکیل 
یا  نابودی  به  محکوم  زبان  سالخوردگان،  این  مرگ  با  می دهند. 
برنامه ریزی شده  تنها یک تالش جدی و  فراموشی خواهد شد و 

برای احیای مجدد آن می تواند زبان را از انقراض نجات دهد.

سهاق،  هچهن  به  می ینی«.  صحبت  انگلهسی  »به  یتاب:  اصلی  متن  در   )۱
مهت درک عچهق در مساله، در ادامه نه  به ع ض ضرب الچثل ها خ الالیی های 

انگلهسی، ا  معادل های فارسِی آن استفادا شدا است.
2( گ یش خر یسی است یه به یک  بان سخن می گ ید.

3) Ethnologue
4) Atlas of The World’s Languages in Danger of Disappearing

5( ب مهان نه  لند
6) Joseph Poth

خ  پهشنهاد  این  در  یارشناسانه  نظر  دقت  خم د  با  مترمم:  یادداشت   )7
با حایچهِت  یا غهرعچلي ب دِن آن، مسأله ای است مهم:  د صهه، عچلی ب دن 

مصرف گرایی  حایچهِت  با  شامل در  خ  دیگر  بهانی  به  یا  غربی  مصرِف  الگ ی 
ا   استقبال  مه اِن  نقاط  مهن،  دخردرین  در  انسان ها  عچ م  رفتاِر  بر  مهانی 
این قبهل پهشنهادها محِل دردید است. پرسش این است یه رعایت ینندگاِن 
مصرف گرایی  دائچِی  سهِل  فشاِر  برابِر  در  می و اهند  مگ نه  پهشنهاد  این 
بر  دخبارا  ندارد،  اقتصادی  استفادا ی  دیگر  یه  را  خ  بانی  ینند  مقاخمت 
دغههر  بدخن  می رسد  نظر  ]به  بهاندا ند؟  مصرف  دا  انسان های  سِر  باِن 
اقتصادِی  سهستم های  اصالح  بدخن  خ  انسانی،  مشم اندا های  خ  ار ش ها 
نچی د ان  هستند  مصرف گرایی  دش یق  یار  در  په سته  یه  سرمایه ساالری 
را  ندا  اوالقی اند  خ  معن ی  رخحی  دارای  اغلب  یه  طردشدا ای   بان های 

نگاا داشت.[
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1۳۹۸، صص 24۹-25۳ )فصل ۳5: »هر ساله 1۰ زبان می میرند«(.
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