
  شناسي ايران هاي ايراني و زبان زبانبخشي از گزارش گروه علمي 

  )1383ماه   دي3( همايش ةدر جلسه اختتامي

  

  يداهللا ثمرهاز جناب آقاي دكتر 

  

  
  نام خدا به 

  

شناسـي ايـران خـود را موّظـف      هاي ايراني و زبان عنوان نمايندة گروه علمي ـ تخصصي زبان  بنده به

زاده و جناب آقاي  تر حبيبي و همكاران ارجمندشان، جناب آقاي دكتر تهراني      دانم از جناب آقاي دك      مي

خاطر برگزاري چنين همايش شكوهمندي كه از همايش اول به مراتب بهتر بـود و   طائب و ديگران به 

  .ريزي شده بود، تشّكر كنم براي همه چيزش فكر شده بود و برنامه

 نفـر از سـخنرانان      9قالة علمي و تحليلي ارائه شد كه         م 44درگروه ما، در طي برگزاري اين همايش،        

 مقاله، يكي به زبان چيني و ديگري به زبان آلبانيـايي ايـراد شـد كـه بـه                    2.  نفر آقا بودند   23خانم و   

كننـدگان در هـر    حداقلّ تعداد شـركت   . كمك مترجم به فارسي ترجمه شد و مورد استفاده قرار گرفت          

 نفـر   400 نفر بودند كه جمعاً در اين مدت سه چهـار روز بـه               75 تا   70 نفر و حداكثر حدود      20جلسه،  

  .شد كننده بالغ مي شركت

هـا را مـن       شناسي ايران ارائه شد كه اگر همة اين         هاي ايراني و زبان     پيشنهادات فراواني در مورد زبان    

خـوانم و بقيـة       را مي ها     بعضي از آن    از اين نظر،  .  مطمئناً وقت زيادي را خواهد گرفت       بخواهم بخوانم، 

از ايـن جملـه   . ها را كه مطمئناً در بيانية همـايش چـاپ خواهـد شـد، بـه نظرتـان خواهـد رسـيد                   آن

  :پيشنهادات

لزوم انجام تحقيقات بيشتر در باب دستور خط فارسي و همچنين تعيين تكليـف همـزه در خـط                    ) الف

  .نويسي خط فارسي فارسي و درست

شناسـان قـديم ايرانـي و غيرايرانـي و رديـابي اصـول و مـوازين                  ضرورت تحقيـق در آثـار زبـان       ) ب

  .شناسي جديد در تحقيقات كهن زبان



  

هـا و مسـئلة زوال        عنوان زبان رسمي و معيار كشور بر گويش         توجه به مسئلة تأثير زبان فارسي به      ) پ

هـا يـا    ويشمانـدن گـ   جويي براي ايجاد تعادل بين گسترش زبان فارسي معيار و زنده        ها و چاره    گويش

  .ها احياي گويش

  .شناسي ايران توجه به تأثير مطالعات غيرايرانيان در مطالعات گويش) ت

  .ها ها و فرهنگ توجه به تأثير زبان فارسي و فرهنگ ايراني در ديگر زبان) ث

منظور كشـف    هاي دستوري زبان فارسي به      شناختي در باب برخي مشخّصه      ضرورت مطالعات روش  ) ج

ها و ابهامات دستوري و فارسي ازطريـق   جود در دستور زبان فارسي يا حلّ برخي پيچيدگي       ابهامات مو 

  .شناختي مطالعات روش

  .هاي ايراني ها و گويش هاي زباني با استناد به متون قديمي در زبان ردگيري برخي خويشاوندي) چ

 ارسـال كتـاب و      گسترش آموزش زبان فارسي در خارج از كشور يا كمك به گسترش آن ازطريق             ) ح

  .مجّله و ديگر آثار نوشتاري

بنـابراين  . جـا هسـت   اش هـم همـين   بقيه.  مورد پيشنهاد است كه من همين چندتا را خواندم      16البّته  

  :بندي بكنيم توانيم جمع طوركلّي در سه دسته مي پيشنهادات را به

  هاي ايراني ها و گويش زبان) الف

  دستور زبان فارسي) ب

آمـوزان ايرانـي ازطريـق        زبانان و همچنين در داخل بـه دانـش          فارسي به غيرفارسي  آموزش زبان   ) پ

  هاي درست روش

  :ها را هم بگويم  پيشنهاد ديگر هم امروز شد كه اجازه بدهيد اين2همچنين 

در حال حاضر مشكالتي كه اآلن سـر        كردن امكان پردازش ماشيني براي متون فارسي و           فراهم) الف

  .كردن خط فارسي براي رايانه كردن اين مشكالت و آماده راه هست، برطرف

  .انجام مطالعات تطبيقي در باب فارسي ايران، افغانستان و تاجيكستان) ب

  :هاي آينده خواهد بود ضمناً سه چهار تا پيشنهاد هم ما داريم براي مقاالتي كه در همايش

هـا   هاي تخصصي به نشسـت  بندي بكنيم و عنوان  كه، مقاالت را براساس موضوع طبقه       اينيكي  ) الف

شناسـي، يـك نشسـت        شناسي، يـك نشسـت را مخصـوص گـويش           مثالً فرض كنيد در زبان    . بدهيم

مند به صـرف مسـتند،        كه كساني كه فرضاً عالقه    ... مخصوص نحو، يك نشست مخصوص صرف و        

  . خودشان را به آن نشست برسانند و استفاده بكنندبتوانند از هر جايي كه هستند،



  

هـايي بـراي ميزگـرد و بحـث آزاد درنظـر گرفتـه شـود و اظهـارنظر ديگـران و           همچنين فرصت ) ب

چون در اين همايش ما تقريباً فرصت ميزگرد نداشـتيم،          . ها منظورشان هست    چه كه آن    بندي آن   جمع

  . ما از موقعيت استفاده كرديم، بحث آزاد گذاشتيمهاي ما نيامده بودند و جز يكي مورد كه سخنران

هـاي ايـران و يـك         كه چه بايد بكنيم با گويش       طوركلّي و اين    هاي ايران به    ديگري دربارة گويش  ) پ

هاي مختلف هندوستان كه توسط       مورد ديگر هم در مورد فارسي در هندوستان و تأثير فارسي بر زبان            

اسمي ايراد شد كه بسيار جالب بـود و مـورد توجـه همـه قـرار                اُستاد محترم پروفسور شريف حسين ق     

  .كنم جا از ايشان تشّكر مي گرفت و من همين

آيد،   چون وقت معموالً براي سئوال و جواب كم مي        . آوري سئواالتي كه حّضار دارند      همچنين جمع ) ت

ننـد و در نتيجـه   ك قدري بيشتر از وقتي كه درنظر گرفته شـده، سـخنراني مـي     ها يك   معموالً سخنران 

ها را جمع بكنند و بعداً ازطريـق مـثالً            از اين نظر، سئوال   . ماند  دادن به سئوال نمي     فرصت براي جواب  

. ها را بگيرند و براي كساني كه سـئوال كردنـد، بفرسـتند              نظران بفرستند و جواب     مكاتبه براي صاحب  

  .دهاي بعدي داده ش اين هم يكي از پيشنهاداتي بود كه براي همايش

شناسي از اين همايش استفادة فراواني كـرد،          من اُميدوارم اين همايش كه بسيار مفيد بود و واقعاً زبان          

ها با آخرين تحقيقات علمـي در   خصوص بسياري از اين سخنراني  هاي بسيار جالبي انجام شد، به       بحث

هـا   جـا از آن   همينها زحمت كشيده بودند و من         زمينة خودش، هماهنگ بود و معلوم بود كه سخنران        

هاي بعدي به اين نكات توجه بشود، چون هنوز خيلي مسـئله   انشاءالّله در همايش. كنم  واقعاً تشّكر مي  

  .، كه بنيادي است بسيار ارزشمند و مفيد، انجام بشود»شناسي  بنياد ايران« داريم كه بايستي توسط 

  :گويد قول شاعر كه مي به

   مغان          هزار بادة ناخورده در رگ تاك استگمان مبر كه به پايان رسيد كار

  


