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پژوهشی انجمن ایرانی زیان و  مجلة علمی ـ
ش . هـ 1397 ، پاییز48 شماره، ادبیات عربی

 149-168صص ، م 2018

 یفرهنگ ـ یمهاجرت اقوام و مسائل زبان
 (مقدس مشهد به زدهگجن یهابمهاجرت عر: موردپژوهانه ةنمون) 

 اآریمهدو یمصطف

 یم سبزواریحک زبان و ادبیات عربی دانشگاهگروه  اریداستا
 1396/ 12/ 19: رشیپذ خیتار    1396/ 05/ 25: افتیدر خیتار

 دهیچک
، عوامـل هموـون مهـاجرت    یبرخ یهستند که در پ ایو پو دهیتندرهم ةزبان و فرهنگ دو مقول

شصت بـه مشـهد    ةده ةزدجنگ وب مهاجرت اقوام عر. شوندیم یو دگرگون رییدستخوش تغ

ـ ا یرا برا ییهاشچال، شهر نیبه ا یمقدس و انتقال زبان و فرهنگ عرب زبـان و فرهنـگ و    نی

 . اسـت همحـدودتر سـاخت  نسبت به گذشته  کاربرد آن را ةآورده و حوز به وجودآن  شورانیگو

 تواننـد یمـ  قیدق یزیرهبرنامو  مطالعه با یو مسئوالن شهر یزبان زانیرهو برنام گذاراناستیس

 یشـهر  یرونـق گردشـگر   برای گروه در مشهد نیا حضور از، هاشچال نیبردن انیبضمن از

 .استفاده کنند

 لیـ تحل»فـن   سپس با استفاده از، مصاحبه( بهره برده) یفیاز روش ک، در جستار حاضر نگارنده

حاصـل   جینتـا . استهزبان و فرهنگ را مورد مطالعه قرار داد نیا یفرارو یهاشچال، «مضمون

، مقصـد  ةزبان و فرهنگ جامعر اثر تماس با د یزبان و فرهنگ عرب دهدینشان م قیتحق نیاز ا

 گـاه یبـه جا  یاعتباربخشـ : هموون یاست و با اقدامات زوال به روگذشته و  یترازهم ةمرحل از

ـ  ورسومآدابفرهنگ و  یایزبان و اح نیا یاجتماع ـ از طر، یعرب  یهـا هجشـنوار  یبرگـزار  قی

و  یشـهر  یگردشـگر  ییشـکوفا  بـرای آن را حفظ کرد و از آن  توانیم، گروه نیمخصوص ا

 .صنعت بهره برد نیمتخصص در ا یسانان یروین نیتأم

 

  .یگردشگر؛ رییتغ؛ مهاجرت؛ فرهنگ؛ یزبان عرب: هادواژهیکل

                                                                                                                   

 
نویسندة مسئول         m.mahdavi@hsu.ac.ir 
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 مقدمه. 1
قرار  ریتأثتواند زبان و فرهنگ مهاجران را تحت یاست که م یعوامل اجتماع ازجمله مهاجرت

آن را نعمت دانسـته   یبرخ»؛ رش مهاجران متفاوت استیز در قبال پذیها ناست دولتیس. دهد

[ را یآن را درک نکرده و ]رواج دوزبانگ یخوببهگر ید یند و برخاکرده یزیرآن برنامه یو برا

ج یکشورها بـا تـرو   یبعض، گرید یبه عبارت. (104: 2014، سیبـاد ) «ندارفتهینپذ، [یاسیل سی]به دال

: گـر هموـون  ید یدارنـد و برخـ   یدر فرهنگ خـود  در ادغام مهاجران یسع یبانزتک استیس

 ـ   ینـد تـا تنـور فرهنگـ    کنیتالش م، شانیبه زبان ا یاعتباربخشبا ...، کانادا و، کیبلژ، سییسو

ن یو تـأم  یشـهر  یاهـ جاد جاذبـه یا، یرونق صنعت گردشگر برایو از آن  را حفظ کنند یزبان

 .متخصص استفاده کنند یانسان یروین

که در کشور ما و به طور گسـترده در دوران جنـگ    یرزمدرون یاهاز انوار مهاجرت یکی

ا هـ گـر اسـتان  یکشـور بـه د   یجنـوب  یاهاستان انبانزعرب یمهاجرت گروهه، رخ داد یلیتحم

ـ ا یبـه عنـوان متـول    زدگانجنگاد امور یبناست. هجمله استان خراسان بوداز مهـاجران  ، ن امـر ی

اسـکان  ، شهر مشهد واقع شـده  یغربت جنوب یکه در موقع، ید بهشتیمذکور را در شهرک شه

 .(363: 1392، زاده)نجف استهداد

هموـون خطـر    ییاهبا چالش فرهنگ با زبان و فرهنگ مردم مشهدن خردهیا ید تماس زبانیردتیب

 .را زدود یدات زبانین تهدید تا حد ممکن ایو با استن زبان و فرهنگ همراه بودهیرفتن انیباز

 یدر مشهد چـه ضـرورت   یزبان عرب یذهن برسد که حفظ و بقان پرسش به یممکن است ا

درست است که  د گفتیخواهد داشت؟ در پاسخ با یرا در پ یمسائل چه، آنرفتن نیبدارد و از

ن زبـان و فرهنـگ   یوجود ا یولسد، رینم یبیآس یبه اصل زبان عرب، یت زبانین اقلیبا حذف ا

جنـگ  . ت بهـره را بـرد  یـ د از آن نهایـ ه و باآورد بـه وجـود  را  یفرصت مغتنم، در شرق کشور

لـومتر  یدر صدها ک، تین اقلیحضور ا یرا برا یانهیحداقل زم، آثار مخرب خودة با هم یلیتحم

اسـان  شننزبـا . د دوباره تکرار نشـود ین فرصت شایو ااست هدورتر از خاستگاه خود فراهم کرد

، یر لـزوم وجـود تنوعـات زبـان    ینظ یبه مسائل عمدتاً، اهزبان گونهنیات حفظ یان اهمیز در بین

 یو نـژاد  یت قـوم یـ ت زبان بـه عنـوان نمـاد هو   یا و اهمهنقش زبان در حفظ و انتقال فرهنگ

 یزان زبـان یـ رو برنامـه  گـذاران اسـت یس. (94: 1390، رنژادیبشـ )نـد  کنیاشاره م یاجتماع یاهگروه
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و  یبـه تنـور زبـان   ، فرهنگن خردهیا یحفظ و بقا برایمثل مشهد  یارتیز یوانند در شهرتیم

و انقـراض   یسـت یز یاهـ ن انقراض گونـه یکه ب یاسهیچراکه مقا. ن شهر کمک کنندیا یفرهنگ

ک یـ در مشهد هماننـد   یحضور زبان عرب .(همان) «استان حفظ زبان مطرح یدر بشود، میزبان 

مگر به  ـ  جبران آن یبرا یگر فرصتید، ن منطقهیاست که با انقراض در ا یاهیو گ یستیزة گون

ر تحول زبان و یس ةضمن مطالع شده ین مقاله سعیدر اشود. میفراهم ن ـ  گرید یامت واقعهیق

حفـظ   برای ییهاشنهادیپان یو در پا ییشناسا، آن یش رویدات پیتهد، در مشهد یفرهنگ عرب

 .آن ارائه شود یو بقا

 قین تحقیادیبن هایپرسش
 :از اندعبارتم یبدان هست گوییپاسخ درصددن جستار یکه در ا ییاهپرسش

 ست؟یدر مشهد مقدس چ مهاجران یزبان و فرهنگ عرب یفرارو یاهچالش 

 ؟ستن زبان و فرهنگ در مشهد چییحفظ ا یراهکارها 
 

 قیتحق ةنیشیو پ ینظر یمبان
نقـش عوامـل   ة مطالعـ بـه  »که  است یاسشنناز مطالعات زبا ادینوبن یازبان شاخه یناسشجامعه

شـگام  یپژوهشـگران  پ  .(14: 1368، یمدرسـ ) «ردازدپیکاربرد و تحول زبان م، در ساخت یاجتماع

؛ هسـتند ... و «نیبرنسـتا »، «لبـاو »، «شـمن یجاشـوا ف »، «فرگوسـن »: هموـون  ین حوزه کسـان یا

به بعد در غرب رونق گرفـت و در   یالدیم 1960 یاهن حوزه در سالیمرتبط با ا یاهپژوهش

، یزبـان ة جامعـ : ن حـوزه یم مطرح در ایاز جمله مفاه. دیران رسیآن به اة دامن گذشتهة چند ده

م یاز مفـاه  یکلـ  یفـ یاست که در ادامه تعر... و یبرخورد زبان، یظهور دوزبانگ، یتحوالت زبان

 .رددگیمذکور ارائه م

تعامل  یا لهجه مشترک برایک زبان یاز  معموالًکه  شودمیاز افراد اطالق  یابه مجموعه: یزبانة جامع

 .(223: 2009، زیعبدالعز) هستند یو اجتماع یفرهنگ یاهیهمبستگ یند و داراکنیگر استفاده میکدیبا 
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گر بـه کـار   یکدی یو به جا تناوببهاست که بتواند دو زبان را  یفرد دوزبانه کس :یدوزبانگ

 به یو گروه یو در سطح اجتماع «bilingualism» ن مفهوم در سطح فرد بهیا .(149: همان) ردیگ

«diglossie»  (109: 2014، سیباد)شود میشناخته. 

در زبـان دوم اسـت و بـا     یا عناصـر زبـان بـوم   یالگوها از ناآگاهانه ة استفاد: یبرخورد زبان

 ،تـداخل . استمتفاوت ، د استیبه واژگان جد یاز اجتماعیکه برخواسته از ن یزبان یریگقرض

ـ افـراد  ، یریگاما قرض؛ مطرح است در سطح افراد دوزبانه ر قـرار  یز تحـت تـأث  یـ را ن زبانـه کی

 .(42: 1368، یمدرس) هددیم

. دوزبانه نقش دارنـد ة ش جامعیدایدر پ یفراوان یعوامل اجتماع: یش دوزبانگیدایپ یاهنهیزم

ن یبـ  یرزمـ اسـتعمار و هـم  ، مثـل مهـاجرت   یوان به عوامل سـاختار تین عوامل میاة از جمل»

مهاجرت باعث تماس و برخورد زبان مـردم منطقـه بـا     .(651: 2009، کلماس) «کشورها اشاره کرد

ف و یـ در تعر. (8: 1390، محمـدزاده ) دکنـ یفراهم م یرواج دوزبانگ یرا برا نهیده و زمگر شیکدی

ة آن را بــه دو گونــ یمیمطــرح اســت و در تقســ یمتعــددات یــنظر، مهــاجرتة دیــل پدیــتحل

 .(95: 1368، ادهزیلهسائ) ندکنیم میتقس یرزمو برون یرزمدرون

 زبـان و مهـاجرت  کتاب وان به تیق حاضر میمرتبط با تحق یاهپژوهش نیترمهماز : قیتحقة نیشیپ

کـا  یم امریان مقـ یـ رانیا یو فرهنگـ  یرات زبـان ییـ تغ یاشاره کرد کـه بـه بررسـ    یمدرس ییحیة نوشت

 یاجتمـاع ـ    یتیجمع یامدهایآثار و پ» ز با عنوانین یامقاله زبانعربدر باب مهاجران  .استهپرداخت

بـه   دفار مقـدس ة اده در پژوهشنامزیرستمعل اهللیولاز « رانیاة در جامع یلیجنگ تحم یاهمهاجرت

مهـاجران   یو اجتمـاع  یتـ یت جمعیوضـع  یسنده در مقالـه مـذکور بـه بررسـ    ینو .استدهیچاپ رس

 .استهدر کرمان پرداخت زبانعرب

بـا   یاجملـه مقالـه  از، استانجام شده یاریبس یاهپژوهش، زبان یناسشجامعهة اما در حوز

حسـن  ة نوشت، (1383) رانیفرهنگ مردم اة مجل، «ران و خطر انقراضیا یمحل یاهزبان»: عنوان

اسـت  هآن پرداخت یامدهایا و علل و پهمرگ زبانة دیق مذکور به پدیسنده در تحقینو ؛رنژادیبش

و  یلکـ یگ، یبلـوچ ، یمازندران یاهن حوزه را با موضور تحوالت زبانیا یاهپژوهشة نیشیو پ

 .اسـت هارائـه نمـود   اهـ ن زبـان یحفظ ا یبرا ییان راهکارهایکرده و در پا یورآجمع، یاریبخت

ز مورد استفاده یحاضر نة زبان انجام شده و در مقال یناسشجامعهة در حوز یگرید یاهپژوهش
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نـام و مشخصـات آن در فهرسـت منـابع ذکـر       مجـال،  یتنگنـا است که با توجه بـه  هگرفت قرار

تـا آنجـا کـه نگارنـده     ، شان در مشـهد یا یان و تحوالت زبانزبانعربمهاجرت ة دربارشود. می

 .استهرفتیصورت نپذ یپژوهش، مطلع است

 قیروش تحق
 یآورجمـع مصـاحبه و   .اسـت همصاحبه( استفاده کرد) یفینگارنده در جستار حاضر از روش ک

ت یـ فیک، مختلـف  یاهـ در حـوزه  یکاربرد زبان عربة دامن: یرامون چهار موضور اصلیپ، اهداده

نگـرش  ة و نحـو  یفرهنگـ ـ    یرات زبـان ییجاد تغیا، فرزندان مهاجر ین زبان از سویا یریفراگ

ـ البته با توجـه بـه ماه  . انجام شد یمهاجران نسبت به زبان و فرهنگ مادر سـاختارمند  مـه یت نی

. دشـ اطالعات طرح  یسازشفاف برای یسؤاالت، در خالل مصاحبه، ازیحسب ن یگاه، مصاحبه

بودنـد کـه    یف از مهـاجران یشامل سه ط یطورکلبه، ید بهشتیدر شهرک شه شوندگانمصاحبه

 60ن ینسـل اول در سـن  . ادنـد دیل مـ یو سوم ساکنان شهرک مذکور را تشک دوم، اول یاهنسل

نسـل دوم فرزنـدان   . است یاخانهمکتبسواد  غالباًشان یا یلیسال به باال هستند و مدرک تحص

نـد  اکرده و به همراه نسل اول مهاجرت کرده یخود را در مبدأ سپر یا کودکیند که هستشان یا

ـ ا. نـد ات در مشهد متولـد شـده  ل سکونیا در همان اوایو  ف در مشـهد ازدواج کـرده و   یـ ن طی

، سـانس یاز آنـان ل  یپلم و معـدود یـ ر دیز غالباًشان یا یلیند و مدارک تحصاصاحب فرزند شده

ـ یو نسـل سـوم افـرادر در سـن     است یو دکتر سانسیلفوق ـ ا. سـال هسـتند   16تـا   11ن ین ب ن ی

ـ   یبه صورت هدفمند و از سه نسل انتخاب شد تا سـ  یریگنمونه بـه طـور    یر تحـول زبـان عرب

 .گردد یا بررسهن نسلین چند دهه و بیر در اتقیدق

 صورتنیبد. اجرا شد یمحل کار و مسجد و در طول سه روز متوال، باز یمصاحبه در فضا

قه طول یدق 40تا  30ن یمدت هر اجرا ب. اده شدیکاغذ پ یو سپس بر رو نخست ضبط، که صدا

 یاهـ گـر داده یکـه د  ین معنـ یبـد ؛ افـت یادامه  یا تا زمان اشبار اطالعاتهتعداد مصاحبه. دیکش

نفـر مصـاحبه    20از  درمجمـور . دشیم یا تکرارهمد و دادهآینم به دستاز مصاحبه  یدیجد

چراکـه بـه   ؛ ا بودندهیف نسل دومینفر( از ط 10حدود ) یادیزن افراد تعداد یگرفته شد و از ا

 یورآجمـع  یبـرا  یمرجـع بهتـر  ، هسـتند  یانجیـ نسـل م ، شانینکه اید با توجه به ایسرینظر م
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 یپـژوهش حاضـر ادعـا   ، اهـ بـودن نمونـه   یتصـادف ریبـه غ  با توجه، این با وجود. انداطالعات

 .ندارد یریپذمیتعم

کـه از  ، نیمضـام  ةل شـبک یو تشـک « ل مضمونیتحل»ق فن یو سپس از طر یا گردآورهداده

 یاطالعات مهمـ  یحاو، ا تمیمضمون ». ل شدیتحل، است یفیل کیه و کارآمد تحلیپا یاهروش

ا را نشـان  هدادهة مجموع درموجود  یمفهوم الگوها یپژوهش است و تا حد یهاسؤالة دربار

 .(159: 1390، یجعفر یعابد) «هددیم

 پژوهش یاهافتهی. 2

ـتی از   و رفتیصورت پـذ  متن مکتوب یبر رو یکدگذار، مصاحبهق یا از طرهداده یپس از گردآور فهرس

ـته ، مشابه و منسـجم  یاهدر گروه یو تکرار آمدهدستبه یکدها .جاد شدیکدها ا ـبکة   ینـد بدس  شـد و ش

ـان  یسـ » ریمضمون فراگ. ن شکل گرفتیمضام ـان زعـرب  یو فرهنگـ  یر تحـوالت زب ـام  ؛اسـت « بان ن یمض

 یریـ فرزنـدان در فراگ ة زیکاهش انگ»، «یزبان عرب یکاربردة کاهش حوز» هنده شامل سه مضموندسازمان

ر یـ ه در پانزده مـورد بـه شـرح جـدول ز    ین پایمضام، و سرانجام است« یزبان یبرخوردها»و « یزبان مادر

 .(1جدول شماره ) ن استخراج شدیو شبکه مضام ییشناسا

 (: تهدیدات زبانی و فرهنگی زبان عربی1جدول شماره )
 هین پایمضام دهندهن سازمانیمضام ریمضمون فراگ
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 آنوـه ، «زبـان عربمهاجران  یفرهنگ  ـ یر و تحوالت زبانییتغ»ق در بُعد یج تحقیبا توجه به نتا

، یزبان مـادر  یکاربردة کاهش حوز: دکنید میت را تهدین اقلیا یو فرهنگ یزبانة دیات پدیح

 یتنها زمـان  سدریبه نظر م. است یزبان یآن و برخوردها یریفراگ یفرزندان براة زیکاهش انگ

مورد توجـه و  ، جانبهسهابعاد ة ابد که همیینجات م ین زبان و فرهنگ از خطر زوال و نابودیا

ن مسـتخرج از  ین رابطه شبکه مضـام یدر ا. ردیقرار گ یزان زبانیرداران و برنامهماستیسة مطالع

 .استه ( قابل مشاهد1) ا در قالب شکلهمصاحبه

 نیمضام ةشبک: (1) شکل

 هندهدن سازمانیمضام

 یکاربرد زبان عربة کاهش حوز الف(
کاربرد ة کاهش حوز»، یدات زبانیدهنده در تهدن مضمون سازمانیج مطالعه نشان داد که اولینتا

ت یـ کـه موجود  ییاهـ از نشانه یکید یردتیب». ن چند دهه مهاجرت استیا یدر ط« یزبان عرب

کارکرد خود را بـه  ، که اگر زبان ین معنیبه ا، استد کاهش انتشار آن کنید میک زبان را تهدی

از دست بدهد و تعداد سخنوران  یو فرهنگ یاقتصاد، یاجتماع یارتباط در زندگة لیعنوان وس

کـاربرد  ة حـوز  .(53: 2016، محمـد داود ) «ردیـ گیزوال قرار م یبیدر سراش، ابدیبه آن زبان کاهش 

آمـوزش و مراسـم   ، رسانه، یو سرگرم یباز، کوچه و بازار، وکارکسبمحل ، خانه: شامل، زبان
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ه کـه از  یـ ن مضـمون پا ینخست. هنددیه را نشان مین پایاز مضام یکه بخش است یو مذهب یبوم

 .استه و محدود شدن کاربرد آن به خان یکاربرد زبان عربة رون آمد کاهش حوزیدل مصاحبه ب

ل یـ روش تحل»( کـه در آن بـا   1966) «شـمن یجاشـوا ف »مطالعـات  ج یبا نتـا  یپژوهشة افتین یا

. اسـت همسـو  ، کـرد  یبررس، یاالت متحده را به زبان مادریمهاجران ا یبندیزان پایم« یاحوزه

را در نظـر   یاجتمـاع  یا نهادهـا یـ ا هـ تیـ موقع یبرخ، از کاربرد دو زبان یآگاه یشمن برایف»

مخاطـب و  ، مانند مکـان  یا از عناصرهن حوزهیا. نامدیم (domain) را حوزه هاآنکه  ردیگیم

ر از تـ ک زبان مناسبیا ممکن است کاربرد هن حوزهیک از ایدر هر . وندشیل میموضور تشک

ر تنییزبان پا معموالًاست هن حوزهیاز ا یکیط خانواده که یبه عنوان مثال در مح؛ باشد یگرید

 .(71: 1383، رنژادیبش) «ودریخانواده به کار م یاعضاان یارتباط م یبرقرار یو کم اعتبارتر برا

 یاهـ در سـال  یمشـخص شـد کـه کـاربرد زبـان بـوم       یآمـار ة جامع یاهیدر مصاحبه با نسل اول

، کوچـه و محلـه   یاهـ و حوزهاست هخانواده بودة رتر از حوزیفراگ مراتببه، ن مهاجرت به مشهدینخست

طبـق  »کوچـک کـه تعـداد آن     یزبـان  ن جامعـة یرا ایز .استهدشیرا شامل م... و یو مذهب یمراسم بوم

و  ینـور ) «اسـت خـانوار بـوده   1508، انجام شـده  1361در سال ، ر نظر وزارت بهداشتیکه ز یپژوهش

شـان بـا مـردم مشـهد در     یا یرده و سطح روابط اجتمـاع کیم یه شهر زندگیدر حاش، (11: 1366، اینمقدس

وار محصـور بـوده و   یبا د هامدتتا ، اطراف شهرک مذکور، نیعالوه بر ا .استهن حد خود بودیرتنییپا

سـطح برخـورد    سـد ریبه نظر م، رونیازا؛ استهدشیحراست کنترل م وسیلةبه، به داخل آن وآمدرفت

 .استهدر حداقل خود بود، موجود یدر فضا یو فارس یدو زبان عرب

، ن مهـاجرت ینخسـت ة در دهـ ، مهـاجران  یوان گفـت ارتباطـات اجتمـاع   تین اساس میبر ا

، بعد هامدتتا ، و تجارت وکارکسبة و هنوز حوزاست هبود یو محدود به خود یروهگدرون

ه خـوراک و  یـ بـه همـراه ته  ، زدگـان جنگاد امور یبن، اهینسل اولة را طبق گفتیز؛ شکل نگرفته

ة زیانگ، ن امریا بساچهکرده و  نییهر نفر تع یتومان برا 750به مبلغ  یمستمر، پوشاک مهاجران

 .کاهش داده بود و خروج از شهرک وکارکسبافتن شغل و ی برایمردان را 

در  .اسـت هآمـوزش بـود  ة حـوز ، افتـه یدر آن نمـود   یکه دوزبـانگ  یان حوزهید بتوان گفت اولیشا

، آن زمـان آمـوزان مهـاجر   دانـش  توجـه قابـل ا مشخص شد که نظـر بـه تعـداد    هیمصاحبه با نسل دوم

ـ با ا؛ ندال بودهیو تنها فرزندان مهاجر در آن مشغول به تحص شده سیتأسدر داخل شهرک  یامدرسه ن ی
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در  توجـه قابـل ة نکتـ  .استهکودکان بود یزبان گفتار، یز زبان عربین یو باز یسرگرمة در حوز، حساب

ن یـ و ا انـد گرفتهیفرامم ورود به مدرسه را تنها به هنگا یزبان فارس، فرزندان مهاجر، کهنیاج مصاحبه ینتا

 .ن داردینخست یاهشهرک در دهه یدر فضا یکاربرد زبان عربة نشان از گستره حوز

شـدن   یاهیحاشـ »: نکـه یفرهنگ ان خردهیا یتیو هو یدر موضور فرهنگ توجهقابلة اما نکت

خصـوص  هه افراد بیروحواند در تیم یاجتماع یهاییجاجابهاز  یاجتمار و احساس غربتر ناش

از ؛ دور نگـه دارد  یو معمـول  یعـاد  یاهـ تیـ را از فعال هـا آنجوانان و نوجوانان مؤثر باشد و 

در مقصـد و   یمهـاجران جنگـ   یاجتمـاع  یوان به انزواتیم، یلیجنگ تحم یاجتماع یامدهایپ

ـ انطبـاق . د اشاره کـرد یط جدیانطباق با مح نداشتن غالـب در   یو هنجارهـا  هـا بـاارزش  یریذپ

، ن انطبـاق یو ا است یوند امر دشوارشیوارد م یکه به دلخواه به مکان ینیمهاجر یبرا، اجتمار

 مهاجرتشـان شـده و   یان دچار دگرگـون شیاقتصاد و وضع یکه اشخاص منزلت اجتماع یزمان

 .(73: 1391، ادهزیرستمعل) «رددگیدشوارتر م مراتببه، و ناخواسته باشد یاجبار

از ، نینخسـت  یاهـ در دهـه  ید بهشـت یط مذکور و حاکم بر شهرک شـه یسد شراریبه نظر م

اصـطالح  » .اسـت هساخت« یاهیحاش یانسان» ـ  مهاجران نسل اول خصوصاً ـ  زبانعربمهاجران 

به نظـر او  ؛ رابرت پارک به کار گرفته شد یاز سو 1928ن بار در سال ینخست «یاهیانسان حاش»

وشـد تـا در دو گـروه    کیک انسـان مـ  یاست که  یتیش وضعیدایپ ،مهاجرت یامدهایاز پ یکی

وندش را با گذشته قطع کنـد و نـه هنـوز در    یخواهد پیرا نه میز، کند یمتفاوت زندگ یفرهنگ

ثبات است یت بیک شخصیآمدن وجودبه، ن تالشیحاصل ا. دارد یمحکم یزبان جایمة جامع

ـ نام« یاهیانسـان حاشـ  »د یـ که او را با ة دیـ در پد»مـا  ، گـر ید یبـه عبـارت   .(89: 1393، یمدرسـ ) دی

. استهدو فرهنگ ساخته شد یخط مرز یم که بر رویرو هستهروب« یسوم یفضا»با ، مهاجرت

رد یـ گیشکل مـ ، رندبیگردان نام مة ا سوژیت یثالث که از آن به هو یتیهو، سوم ین فضایدر ا

 .(8و  7: 1391، احمدزاده) نامتجانس و ناهمگون دارد یتیکه ماه

ماننـد   یمیمفاه. جو کردوز جستین زبانعربات و هنر مهاجران یوان در ادبتین آثار را میا

شـاعر و  « زادهلیـ ب جمیـ حب». ابـد ییدر هنر مهاجر نمـود مـ   یت ملیو هو ینوستالژ، یگانگیب

مهـاجرت بـه   ش را از یند و غربت خویخود احساس ناخوشا یوان شعریدر د زبانعربمهاجر 

وظننر ما مالررراتم/مبردامالرربر میالر/مفررت منردمارر ت »: اسـت دهیر کشـ یبه تصـو  گونهنیا، مشهد
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 «هر مرجدررلمن ر  ملربمال ررر/میفر ردمالررراتمررر متررم/مم.../یاحلرلماقص ررمیبردامتععررلمالرمیالر/مرعريتن

 .(19: 1392، ادهزلیجم)

ن چند دهـه  یا یدر ط ـ  نسل جوان خصوصاًـ   فرهنگن خردهیاز آن است که ا یمشاهدات حاک

زبـان و فرهنـگ   ، در جامعه مقصد یگانگیند و بین احساس ناخوشایزدودن ا برایند ادر تالش بوده

گـر در کـاهش   یاز جمله عوامل د. منطبق سازند یخود را رها کرده و خود را با زبان و فرهنگ فارس

ـ   ة حـوز  گسـترش  ، مـذکور در دل شـهر   گـرفتن شـهرک  و قرار یشـهر ة توسـع : یکـاربرد زبـان عرب

... و یروهـ گبـرون  یاهـ مثـل ازدواج  یعوامل اجتماع، ان به خارج شهرکزبانعرب وکارکسبة حوز

 .استهداشت ین مهاجران نقش اساسیدر ب یزبان فارسة و غلب یبوده که در ظهور دوزبانگ

مهـاجران   یبوم کاربرد زبانة حوز، در حال حاضر هددیا نشان مهج حاصل از مصاحبهینتا

 ید بهشتیامروزه شهرک شه .استهدا کردیافراد کاهش پ یو احساس یبه خانواده و روابط عاطف

ل یـ اکنون بـه دل  .استهل شدیبانان تبدزیفارس یبرا یفروشو خرما یفروشیماهبه مرکز بزرگ 

را  یزبــان عربــ، از فرزنــدان یبرخــ، بــودن مــادر زبــانیفارســو ، یروهــگبــرون یاهــازدواج

با  ینسل سوم با زبان فارس، زین یو سرگرم یبازة مشاهدات نشان داد که در حوز. اندفرانگرفته

ده شـده و در  یا کشـ هـ از مدرسه بـه خانـه   یآموزش زبان فارسة دامن. ندیوگیگر سخن میکدی

ق نشـان  یـ ج تحقینتـا . است زبانیفارس یاهشتر به سمت شبکهیب یاقبال عموم، ارتباط با رسانه

است کـه   یاتنها حوزه یو مراسم عزادار یاد مذهبیاع یبرگزار، داد که مذهب از جمله مسجد

 .استهگاه خود را حفظ کردیهنوز جا یدر تعامالت اجتماع یزبان عرب

 یزبان عرب یریفرزندان در فراگة زیکاهش انگ (ب
فرزنـدان در  ة زیکاهش انگ» یو فرهنگ یدات زبانیتهد یهنده در بررسدن مضمون سازمانیدوم

ة زیـ در کـاهش انگ  یهـد کـه عوامـل مهمـ    دیج مصاحبه نشان مینتا. است« یزبان عرب یریفراگ

ل یز تشـک یـ ق را نیـ ن تحقیـ ه ایـ ن پایم هستند کـه مضـام  یسه یزبان مادر یریادگیفرزندان در 

ـ بـه ا نور نگرش فرزندان ، یرها به زبان مادرتن و بزرگینور نگرش والد. هنددیم ن زبـان و  ی

 زبـان  یاسـ یو س یاجتمـاع ، یاقتصاد یاهپشتوانه نداشتن، بهترة ندیآن در ساختن آ یکارکردها

 .هنددیل مین بخش را تشکیا یه و اصلین پایمضام... و
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ـ نهـاد  ، فـرد ، ءیک شـ یـ شخص نسبت به  یا منفیل مثبت یبه تما، نگرش داد گفتـه  یـ ا روی

 .(136: 1392، یاردکـان  یداور) شـود مـی ل یو رفتار تشـک شناخت ، احساس مؤلفةو از سه  شودمی

ار یبسـ  یزبـان  یاهسنجش نگرش، وجود دارد یناهماهنگ یمذکور نوع ةمؤلفن سه یب ازآنجاکه

 ،رفتار() دکنیق میتشو یزبان دوم یریفرزند خود را به فراگ یبه عنوان مثال مادر؛ استدشوار 

خـودش   حـال نیدرعـ اما  ،شناخت() مؤثر خواهد بودنده او ین عمل در شغل آین باور که ایبا ا

 .(137: همان) احساس() ندارد یلینسبت به آن زبان چندان تما

 ییل محتـوا یـ تحل) میرمسـتق یغمصـاحبه( و  ) میاز دو روش مسـتق  یدر سنجش نگرش زبان

در  شوندگانمصاحبههد که دیق حاضر نشان میج تحقینتاشود. می( استفاده یاجتماع یرفتارها

 یاجتمـاع  یامـا رفتارهـا  ؛ نـد اکـرده  یابیمثبت ارز ،ینگرش خود را به زبان عرب، میروش مستق

 ن زبـان یـ ا یبـرا  یو اجتماع یاقتصادة پشتوان نبودررا یز؛ هددیرا نشان م یگریقت دیشان حقیا

 .استهبود مؤثر یرارادیغشان به صورت یدر نگرش ا

اسـت و   یفارسـ ، زبـان عربآموزش مهاجران ة حوززبان  ، گذشت نیازاشیپکه  طورهمان

ن یـ وانـد ا تیدر مدارس همان زبان برتـر باشـد مـ    یاگر زبان آموزش»است هقات نشان دادیتحق

 یبه وجود آورد که زبان مـادر  ـ  کودکان آن گروه ژهیوبه ـ  ترکوچکاحساس را در افراد گروه 

 .(73: 1383، رنژادیبش) «ستین یآن ضرور یریادگی جهیدرنت؛ ندارد یچ کاربردیه هاآن

هرچنـد در روش  ، ستسومذکور هم یاهبا پژوهش، فرزندان یر نگرش زبانییق در باب تغیتحق یاهافتهی

شان مشـخص  یا یل رفتارهایاما در تحل، وندگان نگرش خود را مثبت نشان دادندشمصاحبه( مصاحبه) میمستق

د یـ نسل جد یاهن مطلب خود را در قالب تالشیا؛ است یشتر به زبان و فرهنگ فارسیب، ش آنانیشد که گرا

ـیلة بهک زبان یانتخاب ». هددیمقصد نشان م ةخود با فرهنگ و زبان جامع یریذپانطباق یبرا، مهاجر فـرد   وس

 هرکـدام ؛ ارزشمند است یاجتماع یک معنای یحاو، گرید دوزبانةدر هنگام سخن گفتن با فرد  ژهیوبه، دوزبانه

با آن عوض کنـد   یراحتبهت خود را یواند هوتیاست که م یلباس مبدل معنو، دوزبانهشخص  یبرا اهاز زبان

 .(97: 1392، یاسپولسک) «ردیکار گه ب یمذاکره روابط اجتماع یبرا یراهة را به منزل ینش زبانیو گز

 (1: وان از دو بُعـد مشـاهده کـرد   تیرا م یمعتقدند که هر نگرش زبان «گاردنر»و « المبرت»

از  یاقتصـاد  ـ   یت اجتمـاع یمثل بهبود وضـع  یکاربرد یاهزهیانگة کنندکه منعکس یعد ابزاربُ
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ـ انگة کننـد که منعکس یبخشعد وحدتبُ (2 ؛ک زبان استی یریادگیق یطر  یبـرا  یگروهـ ة زی

 .(138: 1392، یاردکان یداور) «وستن به گروه استیق پیز شدن از طریمتما

 خصوصاً ـ  یبه زبان فارس زبانعربش مهاجران یوان گفت که گراتیدر پرتو نظر مذکور م

فرزندان خود را  یابزارة زیبا انگ هاآن. ان استیدر هر دو بُعد نما، نسبت بدان ـ  نینگرش والد

 یمناسب یت شغلینده از وضعیبتوانند در آ لهیوسنیبدند تا کنیق میتشو یبه آموزش زبان فارس

در ، رتبزرگ یوستن به گروه اجتماعیپة زیز به عنوان فرد دوزبانه با انگینند گردند و خود مبهره

نکـه  یا یبـرا »را یـ ز. ندکنیارتباط انتخاب م یبرقرار یرا برا یزبان فارس، مختلف یاهتیموقع

، اننـد دیمـ  یرخـود یغرا  هـا آنکه  ید در برابر افرادیک جامعه بدانند بای یافراد خود را اعضا

و  رنـده یدربرگکـه هـم    یانیفرهنگ ]و زبان[ به عنوان جر. ف کنندیتعر یمتفقاً خود ش رایخو

 .(30: 1390، کـرامش ) «اغلب اعمال قدرت و کنترل را با خود به همراه دارد، کننده استهم خارج

 است یقوم یدئولوژیافراد به ا یبندیوابسته به پا، ک زبانیمحفوظ ماندن : شمن معتقد استیف

تـالش   زبـان عـرب از مهـاجران   یسد که برخـ رین راستا به نظر میاما در ا .(57: 1390، رنژادیبشـ )

 .حفظ کنند یخود را بدون استفاده از زبان مادر یت قومیند هوکنیم

از طـرف  ، ن دویاز به ایرا مستلزم ن یمدت طوالن یبردن دو زبان براکارهب «شمنیجاشوآ ف»

 یزبـان ة جامعـ  یاقتصـاد  وابسـتگی د گفـت  یـ ن اسـاس با یابر . (664: 2009، کلماس) انددیفرد م

خـود   یت فرهنگیاز زبان و هو، مناسب وکارکسبافتن ی یافراد را مجبور ساخته تا برا، مهاجر

که در  طورهمان. ستینمقصد ة شان در جامعیاز این یوگجواب یرا زبان مادریز ؛دست بکشند

است کـه زبـان برتـر اسـت و اعمـال قـدرت را در دسـت         یزبان فارس، نیز ایاست نیسة حوز

 یزبان مـادر  یریفراگ یبرا یازهیانگ، دیجد یاهن عوامل سبب شده تا نسلیاة هم. استهرفتگ

ة منـافع  کنندنیتضم، برتر یاقتصادة که زبان جامع میابییدرمن حالت یدر ا». خود نداشته باشند

ـ  (113: 2016، محمد داود) «شودمی ترکوچک یزبان افراد جامعة  یر نگـرش زبـان  ییـ آن تغ یو در پ

 .مهاجران را به همراه دارد

 یبرخورد زبان (ج
ـ  یکه ماه است یادهندهن مضمون سازمانیسوم، یفارس ـ  یعرب یبرخورد زبان را  یت زبـان عرب

در : نـد کنیف میتعر یزبان یبرخوردها یرا برا یاسان مراحلشننزبا». استهبا خطر مواجه کرد



 آرامصطفی مهدوی   یـ فرهنگ یمهاجرت اقوام و مسائل زبان

161 

د و آن کنیل میخود را بر زبان مغلوب تحم یاز بار واژگان یادیزبان غالب حجم ز، مرحله اول

ات یـ ن مرحله هنوز زبان مغلـوب بـه ح  یدر طول ا. رداندگیم یته شیهاارزشاز  یاریرا از بس

زبـان غالـب    یـی د و به مخارج آواکنیر مییتغ جیتدربهآواها ، دومة در مرحل. هددیخود ادامه م

شـود.  مـی آن در زبان غالب  ییآوا یاهیژگیتلفظ واژه منطبق با و کهیطوربه، رددگیک مینزد

ل کـرده و  یـ خـود را تحم  یو دسـتور  یقواعـد سـاختار  ، دانیـ روز میـ زبـان پ ، سومة در مرحل

 .(174-175: 1985، عبدالتواب) ودرین میز از بیزبان مغلوب ن یاهنشانه لهیوسنیبد

خـود را  ، در مشهد یو عرب یند برخورد زبان فارسیفرا، هددیپژوهش حاضر نشان م جینتا

 حاضر درة کرد مقالین نکته الزم است که رویذکر ا. استهه نشان دادیدر قالب چهار مضمون پا

ار گـذرا  یبسـ  یابلکه اشاره ـ  یزبان یاههیبر نظر یق و مبتنیدق یاختشنننه مطالعات زبا ـنجا  یا

 .است یتداخالت زبانبه 

ن جهـت در  یاست و به همـ  یزبان یریگن نور قرضیرتجین و رایرتمعمول یتداخل واژگان

انتقـال  ، گـر یبـه فرهنـگ د   ید از فرهنگـ یـ جدة دیک پدیانتقال . استها قابل مشاهدهزبانة هم

 یزبـان ة ت واژیـ نـور و ماه . گـر بـه همـراه دارد   یبه زبان د یو نام آن را از زبان یبرچسب زبان

بـه نظـر    یطـورکل بـه . ان دو فرهنگ استیم یرزبانیغت ارتباطات یوابسته به نور و ماه یحدتا

 اسـت  یمـاد  یاهـ دهیـ در هر زبان مربوط بـه پد  یقرض یاهاز واژه یشتریسد که درصد بریم

ـ نام یریگافراد دوزبانه که عوامل قرضة لیبه وس معموالً یقرض یاهواژه .(64: 1368، یمدرس) ده ی

ا در ی، یقرضة ن واژیشتر اوقات ایو ب (66: همان) ردندگیم یرنده معرفیگوند به زبان قرضشیم

 .(91-92: 2009، یالقاسـم ) سـت یمـتکلم بـدان آگـاه ن   ، ا اگر وجـود دارد یزبان اول وجود ندارد و 

که در کـالم خـود از    یگروه: دیوگید و مکنیاد می« نیتهج» ده با عنوانین پدیمحمد داود از ا

 ید از نـوع کنـ ین گونـه رفتـار مـ   یـ کس ا ن اعتقادند که هریبر ا، ندکنیگانه استفاده میواژگان ب

ن ییبـه طبقـه پـا   ، هـد دین رفتـار را نشـان نمـ   یکس که ا برخوردار است و هر یشرفت تمدنیپ

 .(129: 2016، محمد داود) استمنتسب 

حاصـل گسـترش   ، مورد مطالعه یزبانة در جامع یج پژوهش نشان داد که تداخل واژگانینتا

از طـرف   یکاربردن واژگان قرضهن علل بییدر تب. استهمقصد بودة با جامع یارتباطات اجتماع

ن است کـه  یا یل استفاده از واژگان فارسیشان اظهار داشتند که دلیاز ا یبرخ، وندگانشمصاحبه
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ة را نشـان  یز استفاده از واژگان فارسیگر نید یبرخستند و یآشنا ن یدر زبان عرب، دهیبا نام آن پد

، یدوزبـانگ  یز مشخص شد که متـأثر از فضـا  ین یدر موارد. انستنددیم یشرفت تمدنیپ ینوع

ة افتیبا  «هاکت»ه ینظر. رددگیم یشوران جاریناخودآگاه بر زبان گو گاهگه، لیدخ یاهن واژهیا

ک یـ در  یورود و رواج عناصـر قرضـ   یاهـ زهیانگل و ین دالییدر تب یو؛ پژوهش همسو است

( در زبان یاز وجود معادل واژگان یآگاهناا ی نبود) یارتباط یپر کردن خألهاة زیبر دو انگ، زبان

د یـ تأک، دهنـده زبـان قـرض   یو علم یاسیس، یفرهنگ، یرنده و ارزش و اعتبار اجتماعیگقرض

 .(77: 1368، یمدرس) ورزدیم

وند و شیگر وارد میک زبان به زبان دی ییآوا یعناصر و الگوها، آن یاست که ط یروند یـی تداخل آوا

ـا قواعـد و    یقرضـ  یاهـ را انطباق واژهیز؛ ندکنیجاد میا یراتییرنده تغیگزبان قرض ییدر نظام آوا جهیدرنت ب

 فتـد ایاتفاق نمـ ن یخاص و عَلَم ا یدر اسام مثالً، ردیگیشه انجام نمیهم، رندهیگزبان قرض ییآوا یالگوها

ـان  یز انجام پـذ یا نهب واجیترک یممکن است در سطح الگوها ییآوا یریگقرض .(67-70: همان) رد و در زب

 .(72: همان) ه و سکون نشان دهدیکردن تک جاجابهخود را با ، یگفتار

ـب  ، یو فارسـ  ینکه حروف عربینظر به ا، ق نشان دادیج تحقینتا ـارش ش ـتند   یدر نگ ـه هـم هس ـان در  ؛ ه ب کودک

ـه یشان بسیا ییند در تداخل آواین فرایو ا رندیگیفرامآوا را  یشکل فارس، در مدرسه یفارس یآموزش الفبا م یار س

ـتند و  یشتر در معرض ایب، ت نشان داد که نسل جوان مهاجرین اقلیا یر تحوالت زبانیس ةمطالع. است ن تداخل هس

ن یـ در ا یقاسمال. رددگیدر زبان مقصد استفاده م ییآواة وین شاز هما، خاص یمشاهده شد که در ذکر اسام گاهگه

 .(85: 2009، یالقاسم) رددگیم یباعث تداخل زبان، ن دو زبانیمشابهت در عناصر متقابل ب: دیوگیباب م

ن یـ در ا .دیـ آیبه شمار م یزبان یریگنور قرض نیتررمعمولیغ یو ساختار یتداخل دستور

ک یـ  یا روابط دسـتور ی یدستور یاهنقش، ینحو، یصرف یالگوهاا یعناصر ، یریگنور قرض

از آن است کـه نظـر    یپژوهش حاک یاهافتهی .(73: 1368، یمدرس) ابندییگر راه میزبان به زبان د

 یز قواعد دسـتور یخود ن یو در لهجه عرب است یگفتارة ک جامعی، فرهنگن خردهینکه ایبه ا

تنهـا در  . ار کـم اسـت  یشان بسین ایدر ب یو صرف و نحو یتداخل دستور، دکنیت نمیرا رعا

رد در یـ گیدر صـدر جملـه قـرار مـ     یمشاهده شد که اسم استفهام که در جمالت عرب یموارد

 .رددگیبه آخر جمله منتقل م یهموون دستور فارس ،یزبانة ن جامعیش ایگو
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ـاه   یند گاه ارادین فرایکه ا شودمیکالم گفته  یگر در اثنایبه زبان د یبه انتقال فرد از زبان یکدگردان و گ

ـا »]، کاربرد زبان گذشتة ن حوزییکه در تب طورهمان .(89: 2009، یالقاسم) است یرارادیغ  یمهاجران[ و اعض

ـانواده و  یند و در مکنید استفاده میاز زبان جد یدر مراودات خود با مقامات دولت یبالغ گروه زبان مادر ان خ

کامـل   صـورت  بـه گر یانتقال به زبان د، طین شرایدر ا. ندکنیاستفاده م یمیاز زبان قد یررسمیغاجتماعات 

ـ وا) شودمیگر محسوب یبه زبان د یانتقال ناقص از زبان، ن اعتباریبا ا، ی]اما[ کدگردان. فتدایاتفاق م ـ ارنی ، شی

 اننـد دیشـور مـ  یان گویـ قـدرت ب نداشتن  ای یواژگانة ضعف دامنة را نشان ین انتقال زبانیا یبرخ .(228: اتیب

بـه آن   یخـوب بهوانند تیانند و نمدینم یخوببهرا  یزبان بوم معموالًشوران زبان ین گویآخر .(2009، یالقاسم)

ق حاضر یدر تحق. ورندآیم یرو یدر کالم خود به کدگردان رونیازا ؛(108: 1390، رنژادیبش) «زبان صحبت کنند

ـ یـ خـود در ب  یتسلط به زبان مادر ل نداشتنیبه دل زبانعربروشن شد که نسل سوم مهاجران  ـا   یان عرب ب

 .ورندآیم یرو یبه کدگردان یرها گاهتمشکل مواجه بوده و در سخن گفتن با بزرگ

 در مشهد مقدس یحفظ زبان عرب یراهبردها. 3

ـان    یزبان عرب بیان شد،که  طورهمان ـاس زب ـا فارسـ   یدر مهاجرت از خاستگاه خود به مشـهد و تم در ، یب

 یاعتباربخش، آن یحفظ و بقا یراهکارها نیترمهماز  یکیو است هقرار گرفت یجیر و زوال تدرییمعرض تغ

در  یزبان عربـ  یمختلف برا یو فرهنگ یاجتماع، یاقتصاد یاهجاد پشتوانهیسد با اریبه نظر م. استبدان 

ـان را در  یـ شوران به ایگوة زیانگ صورتنیبدد و یبخش یشتریگاه آن اعتبار بیوان به جاتیشهر مشهد م ن زب

 .است ین اعتباربخشیا یایر گوینمودار ز. ش دادیآن افزا یریفراگ

نظـر بـه   . اسـت  یگردشـگر ة حـوز ، یزبان عرب یبرا یاقتصادة جاد پشتوانیا یاهنهیاز زم یکی

دهند در طول اقامت یح میهستند و ترج زبانعرب شهر مشهد یگردشگران خارج شتریب»نکه یا

شیوه های 
بان اعتباربخشی به ز
عربی در مشهد 

مقدس

ارائه آموزش های ابتدایی به زبان 
مادری و ایجاد بسترهای 
اعتمادبه نفس در فرزندان

ایجاد پشتوانه های فرهنگی مثل
ری  تبدیل شهرک به منطقه گردشگ
 های و معرفی میراث فرهنگی و شیوه

زندگی عرب زبانان

ون ایجاد پشتوانه های اقتصادی همو
ل ایجاد فرصت های شغلی  برای نس

جوان مهاجر در حوزه گردشگری و 
صداوسیمای استان
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 .(232: 1395، یان شـهر یدریـ ح) «ش اقـدام کننـد  یت سالمت خـو یخود جهت درمان و بهبود وضع

ـ   یانسان یرویت نیتوانند با تربیم یو سازمان نظام پزشکسالمت  یگردشگر ن یمتخصـص از ب

شتر به توسعه صنعت گردشگری کمـک  یغ بیو تبل یدهسطح خدمات یبه ارتقا، جوانان مهاجر

ـ   یاهتیاستفاده از ظرف یفضا برا، یشهر یدر گردشگر همونان که. ندینما یانیشا  یزبـان عرب

، یبـودن صـنعت گردشـگر    یت خـدمات یـ به علـت ماه »چراکه ؛ و جوانان مهاجر موجود است

در  یعوامـل انسـان  . دارنـد  ینقـش اساسـ   شـده ارائهت خدمات یفیت و کیدر کمّ یعوامل انسان

، اهـ هتـل ، یو گردشـگر  یاز جملـه دفـاتر خـدمات مسـافرت     یمختلـف گردشـگر   یاهـ بخش

ان یـ ان راهنمایـ ن میـ در ا، وندشیمشغول به کار م... و ونقلحملو  ییخدمات هوا، اهرستوران

 رگذاریتأث یاز عوامل انسان یکین سفر یوسته با گردشگران در حیم و پیل تعامل مستقیتور به دل

، معتقـد اسـت   «مسـبرگ ». د هسـتند یمثبت از مقصد مورد بازدة جاد انگاریخدمات و اة در ارائ

و  یدار صنعت گردشگریپاة ت گردشگران و توسعیدر جلب رضا یادیت زیان تور اهمیراهنما

 .(31: 1390، یائیض) جاد نگرش مثبت در گردشگران نسبت به کشور بر عهده دارندیا

بـه   ید بهشتیشهرک شه یل کاربریتبد، یبه زبان و فرهنگ عرب یاعتباربخش یاهتیگر از ظرفید یکی

ـاربر . اسـت  ییرایو پذ یگردشگر یکاربر، یشهر یاهیاز کاربر یکی». است یشهر یگردشگر  یاهـ یک

 یاهجاذبه، اهمکان: است مانند یو فرهنگ یت اقتصادیارزش و اهم یکه دارا یوابسته به صنعت گردشگر

 .(47: 1386، موحد) ف کردیتعر یگردشگر یوان به عنوان کاربرتیرا م... شهر و یحیو تفر یدنید

آنان با مـردم شـهر مشـهد و     یو زبان یفرهنگ یهاتفاوت، بالقوة شهرک یاهاز جاذبه یکی

ـ ا؛ اسـت  فروشـان یماهبازار خرمافروشان و  رونـق  وانـد بـه   تیمـ  یو زبـان  یتنـور فرهنگـ   نی

 ورسـوم آدابل دارنـد کـه بـر فرهنـگ و     یـ از گردشـگران تما  یاریبس. دیکمک نما یگردشگر

 یاهـ شگاهیا و نماهجشنواره ییواند با برپاتیم یسازمان گردشگر. ابندی یمردمان مختلف آگاه

، یقیموسـ ، یو محل یمراسم مذهب، یعرب یپخت غذاها، یع دستیمخصوص مهاجران مثل صنا

 و ـ  استن شدهیبا جنگ و مهاجرت عج ن مردمیا ینکه زندگیبه ا ـ با توجه  جنگة جاد موزیا

 .دیت نماین مهاجران را تقویا یو اجتماع یفرهنگ یاهپشتوانه، دیگر اقدامات

در  یسازندگ، گر مردمان و ملل مختلفیبا د ییجاد آشنایاة نیزم»ا هتین ظرفیا ییبا شکوفا

 شودمیفراهم  یت زندگیفیبهبود ک تاًینهاو ، ازیارز مورد ن نیتأم، ونقلحملة بهبود شبک، طیمح
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افـزوده   یبر اعتبار و ارزش فرهنگ و زبان عرب، ن اهدافیل به ایو در کنار ن (4: 1380، فریرضو)

 .ابدییش میجوان مهاجر افزا یاهآن در نسل یریادگی یاهزهیشده و انگ

 یریگجهینت. 7
 شود:میاستنباط  جینتا این از آنوه گذشت

ـ   ، به مشهد مقـدس  زبانعرببا مهاجرت اقوام   ییاهـ دچـار چـالش   یزبـان و فرهنـگ عرب

زوال و ادغـام   یبه سو یحرکت زبان عرب یجیوان به روند تدرتیم هاآنة که از جملاست هشد

 .مقصد اشاره کردة در فرهنگ جامع یفرهنگ عربخرده و هضم

وانـد باعـث رونـق    تیمشهد مـ  شهرکالنواحد مثل ة ک نقطیدر  یزبان  ـ یتنور فرهنگ ازآنجاکه

ک خطـر بـه   یـ ن صـنعت  یـ ا یبـرا  یرفتن زبان و فرهنگ عربنیبن ازیبنابرا، شود یشهر یگردشگر

بـه   در دو جهـت  ید بهشـت یت موجود در شهرک شهیوانند از ظرفتیم یمسئوالن شهر. دیآیشمار م

ن شهرک و جوانـان  یحاضر در ا یانسان یروین یریکارگبهبا  (1: کمک کنند یشهر یرونق گردشگر

ـ ا لیبـا تبـد   (2. ن زبـان شـوند  یـ باعث حفظ ا، ستیتور یدر بخش راهنما یمسلط به زبان عرب ن ی

ن رهگـذر  یـ نـد و از ا یکمـک نما  یفرهنگ عربـ  یبه حفظ و غنا، یگردشگر یبرا یشهرک به مکان

 .شوند... و یمبادالت فرهنگ، ییو درآمدزا یرونق اقتصاد، دیتول، موجب اشتغال

 کتابنامه

 کتب

 ی( عرب1
م،مچ پماول،منشهل،منشرماملهجر.دیوان األطفال(:م1392ااه،محعیبم)زمجی 

م،مالطعع مالث نی ،مال  هره،منکتع مخ جنی.المدخل الی علم اللغة و مناهج البحث اللغويم(:م1985ععلالتجاب،متنض  م)
م،مال  هره،منکتع ماآلااب.اللغة اإلجتماعيعلم (:م2009)محمملحسدععلالعزرز،م

م) معلي م2009ال  مسي، ماألولی،ملغة الطفل العربي؛ دراسات في السیاسة اللغویة و علم اللغة النفسيم(: مالطعع  ،
مببو ،منکتع ملعن  من شرو .

األولی،مببو ،م،منرتدممخ للماألشهبمومن دلولنیمالنهیعی،مالطعع مدلیل سوسیولسانیاتم(:م2009کلم س،مفلجتر  م)
ماملنظم مالعربی مللرتمج .
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م،مال  هره،مااتمهنض من ر.اللغة کیف تحیا؟... متی تموتم(:م2016حمملمااوا،محمملم)

 ( فارسی2

 .سخن :تهران، چاپ اول، ات و هنریمهاجرت در ادب: (1391) دهیش، احمدزاده

 .روزآمد :تهران، چاپ اول، یپزشکده نسترن یس: مترجم، زبان یشناسجامعه: (1392) برنارد، یاسپولسک

 .داریشمال پا :آمل، چاپ اول، زبان یشناسجامعهدر  یمبحث، مرگ زبان: (1390) حسن، رنژادیبش

و  یفارس یزیربرنامه، زبان یشناسجامعه: (1392) انیلیجل آذر دختنگار و ، یاردکان یداور
 .شناسانجامعه :تهران، چاپ اول، یزبان یاهنگرش

 .محقق :مشهد، چاپ اول، یت و صنعت گردشگریریمد: (1380) اط مقدمید خیجعفر و سع، فریرضو

 .دینو شیراز: ،ات مهاجرتینظر: (1368) یعبدالعل، زاده یلهسائ

 .ریرکبیام :تهران، چاپ اول، گرانیو د یبا غضنفریفر: مترجم، زبان و فرهنگ: (1390) کلر، کرامش

، تهران، چاپ اول، کایان به امریرانیمهاجرت ا یزبان یامدهایپ، زبان و مهاجرت: (1393) ییحی، یمدرس
 .یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان

 .یقات فرهنگیسسه مطالعات و تحقؤم :تهران، چاپ اول، زبان یشناسجامعهبر  یدرآمد: (1368) ----، -----

 .چمراند یدانشگاه شه :اهواز، چاپ اول، یشهر یگردشگر: (1386) یعل، موحد

 یشورا یاهمرکز پژوهش :مشهد، ه تاکنونیمهاجر به مشهد از صفو یاهگروه: (1392) یعل، زادهنجف
 .شهر مشهد یاسالم

 ژهیوبه ین جنگیمهاجر یاهیت تغذیوضع یبررس: (1366) اینمقدس ید محمدرضا و علیس، ینور
درمان و آموزش ، وزارت بهداشت، مشهد، مشهد مقدس ید بهشتیر در شهرک شهیذپبیآس یاهگروه
 .مشهد یپزشک

چاپخانه  :زیتبر، ییان و ناصر بقاید سرهنگیحم: مترجم، اهبرخورد زبان: تا( یب) لیاور، شیارنیوا
 .156؛ آبادگانانتشارات دانشگاه آزاد، آبادگانذرآ
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 اهنامهانیمقاالت و پا

 ( عربی1
مجله «مالتعلاماللرج ميفماجلزائرمومانعک س تهمعلیمتعلیمی ماللر مالعربی »م(:م2014ب ارس،مهلجمی مومحسيمنجتاهللیم)

 .124م-101،مصصم30،مالعلام5،ماانشگ همنجلجامنعمری،ماجملللمالممارسات اللغویة

 ( فارسی2
و  5شماره ، رانیفرهنگ مردم اة مجل، «ران و خطر انقراضیا یمحل یاهزبان»: (1383) حسن، رنژادیبش
 .65-84صص ، 6

ة مرتبط با رشت یشغل یاهفرصت یبررس»: (1395) آرایمهدو یاحمدرضا و مصطف، یان شهریدریح
، یات عربیزبان و ادب یانجمن علم یپژوهشـ  یمجله علم، «شهر مشهد یمورد یبررس، یزبان عرب
 .259-231از ص ، 1395تابستان ، 39ش ، 12دوره 

 یاجتماع ـ یتیجمع یاهدهیآثار و پد»: (1391) یاردهائ یقاسم یهلل و علایول، ادهزیرستمعل
، اولة دور، 2شماره ، پژوهشنامه دفار مقدسة ینشر، «رانیاة در جامع یلیجنگ تحم یاهمهاجرت
 .79-59از ص : 1391تابستان 

، «رانیان تور در ایاز عملکرد راهنما ییگردشگران اروپا یابیارز»: (1390) ال فرمانییل احمد و، یائیض
 .59-29از صفحه . 15شماره ، 1390بهار و تابستان ، یگردشگر تیریمطالعات مدة ینشر

ت یریشه مدیاندة ینشر، «...ساده یروش، نیل مضمون و شبکه مضامیتحل»: (1390) گرانیحسن و د، یجعفر یعابد
 .151-198صص ، 10 یاپیشماره پ، 1390ز و زمستان ییپا، شماره دوم، سال پنجم، یراهبرد

ان یپا، )«جانیمردم آذربا یزبان فعل یریگشکل یاجتماع یاهشهیر یبررس»: (1390) فاطمه، محمدزاده
 .دانشگاه مازندران، یاجتماع ـ یدانشکده علوم انسان، دانشگاه مازندران، ارشد( یکارشناسة نام
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 دراسة إشکالیة اللغة والثقافة في المهجر

 لالجئین العرب في مشهد المقدسة نموذجاً(إشکالیة اللغة العربیة وثقافتها ) 
 آرامهدوي یمصطف

مممسعزوات یاللر مالعربی مومآااهب مجب نع محکمصسمميفأست ذمنس علم

 صالملخ  
مصلمتُجادهماللر موالث  ف م مرر بعضمالتحلر  مخدلمنزوحه مندمنجطنه ممرربجصره مظ هرةمنتش بک موکمجدجامحّي

نشهلممیللر مالعربی موالث  ف ماخل ص مهب مخدلمهجرهت مندمدنجيبمالعدامإلموصلمبرز مهذهماإلشک لی .ماألصلي
حبیثمتأثر ملر مالددئنیمالعربم،مون مبعله ماللمیدم1980-1988بنیمأعجامممخدلماحلربماملرروض ،مامل لس 

ورعلومأ م؛ماإلنلن جومموأخذت متسبا محنجمالزوال،موث  فتهممبعضمالتأثبمندمالر تسی موبث  ف ماملجاطننیماملشهلرنی
مه بإح لت،ممیکنهمماحللمندمهذهمالتحلر  مأن مماللر مالعربی موث  فته ،منسؤويلمهذهمامللرن مواملخططنیماللرجرنی

م.اائرةمالسی ح موإنع شه م بیوإستخلانهم ملتخ،مفرصمنرتنم میإل
صلامت لميماحل ممیهجرموهجمعلد ءمالعحثملیلتسمالتحلر  ماليتمتعّرض مهل ماللر مالعربی موث  فته ميفماملموصل

وصلمإعتملم.ماحل سممللحیجل ماو مإزاح مهذهماللر مواخلطرمالذ ِمرهلامهذهمالث  ف ميفماحتک که مب لث  ف مالر تسی 
ماملضمج م ینلاتمحتلمیالعحثمعل مننهجمامل  بل میبعلممجعماملعلجن  معل، مال. أ ماللر ممیوتشبمنت ئجماللتاس 

صلمجت وز منرحل ماملک فئ مع بمإنت  هل مندمنجطنه م،مالعربی موث  فته ماخل ص مب لددئنیمالعربميفمنشهلمامل لس 
عرمإدراءا م،ملبمأنن ممیکنن ماحللمننه ،موبسعبمإحتک که مب للر مالر تسی موث  ف ماجملتمعماجللرلمتنحجمحنجمالزوال

مإعط ءماملک ن ماإلد تم عی مهلذهماللر موإحی ءمالث  ف مالعربی مواإلحتر ظمب آلاابماخل ص مب مله درردمتنریذر موننه 
مین متس علن معل،معدمطررقمإص ن ماملهرد ن  مالعربی مواملع تضملعرضمصن ئعهممالیلور مونراسیمهمماملتعل  مهبم

م.خت یبموإنع شماللائرةمالسی حی 
م
م.السی ح م؛التحجلم؛رةاهلجم؛الث  ف م؛اللر مالعربی : سةیرئال الکلمات

م
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