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چکیده
زبان و فرهنگ دو مقولة درهمتنیده و پویا هستند که در پی برخی عوامـل هموـون مهـاجرت،
دستخوش تغییر و دگرگونی میشوند .مهاجرت اقوام عرب و جنگزدة دهة شصت بـه مشـهد
مقدس و انتقال زبان و فرهنگ عربی به این شهر ،چالشهایی را برای ایـن زبـان و فرهنـگ و
گویشوران آن به وجود آورده و حوزة کاربرد آن را نسبت به گذشته محـدودتر سـاختهاسـت.
سیاستگذاران و برنامهریزان زبانی و مسئوالن شهری با مطالعه و برنامهریزی دقیق مـیتواننـد
ضمن ازبینبردن این چالشها ،از حضور این گروه در مشهد برای رونـق گردشـگری شـهری
استفاده کنند.
نگارنده در جستار حاضر ،از روش کیفی (مصاحبه) بهره برده ،سپس با استفاده از فـن «تحلیـل
مضمون» ،چالشهای فراروی این زبان و فرهنگ را مورد مطالعه قرار دادهاست .نتـایج حاصـل
از این تحقیق نشان میدهد زبان و فرهنگ عربی در اثر تماس با زبان و فرهنگ جامعة مقصـد،
از مرحلة همترازی گذشته و رو به زوال است و با اقداماتی هموون :اعتباربخشـی بـه جایگـاه
اجتماعی این زبان و احیای فرهنگ و آدابورسوم عربـی ،از طریـق برگـزاری جشـنوارههـای
مخصوص این گروه ،میتوان آن را حفظ کرد و از آن بـرای شـکوفایی گردشـگری شـهری و
تأمین نیروی انسانی متخصص در این صنعت بهره برد.
کلیدواژهها :زبان عربی؛ فرهنگ؛ مهاجرت؛ تغییر؛ گردشگری.

نویسندة مسئول

m.mahdavi@hsu.ac.ir
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 .1مقدمه
مهاجرت ازجمله عوامل اجتماعی است که میتواند زبان و فرهنگ مهاجران را تحت تأثیر قرار
دهد .سیاست دولتها نیز در قبال پذیرش مهاجران متفاوت است؛ «برخی آن را نعمت دانسـته
و برای آن برنامهریزی کردهاند و برخی دیگر بهخوبی آن را درک نکرده و [رواج دوزبانگی] را
[به دالیل سیاسی] ،نپذیرفتهاند» (بـادیس .)104 :2014 ،به عبارتی دیگر ،بعضی کشورها بـا تـرویج
سیاست تکزبانی سعی در ادغام مهاجران در فرهنگ خـودی دارنـد و برخـی دیگـر هموـون:
سوییس ،بلژیک ،کانادا و ،...با اعتباربخشی به زبان ایشان ،تالش میکننـد تـا تنـور فرهنگـی ـ
زبانی را حفظ کنند و از آن برای رونق صنعت گردشگری ،ایجاد جاذبـههـای شـهری و تـأمین
نیروی انسانی متخصص استفاده کنند.
یکی از انوار مهاجرتهای درونمرزی که در کشور ما و به طور گسـترده در دوران جنـگ
تحمیلی رخ داده ،مهاجرت گروهی عربزبانان استانهای جنـوبی کشـور بـه دیگـر اسـتانهـا
ازجمله استان خراسان بودهاست .بنیاد امور جنگزدگان بـه عنـوان متـولی ایـن امـر ،مهـاجران
مذکور را در شهرک شهید بهشتی ،که در موقعیت جنوب غربی شهر مشهد واقع شـده ،اسـکان
دادهاست

(نجفزاده.)363 :1392 ،

بیتردید تماس زبانی این خردهفرهنگ با زبان و فرهنگ مردم مشهد با چالشهایی هموـون خطـر
ازبینرفتن این زبان و فرهنگ همراه بودهاست و باید تا حد ممکن این تهدیدات زبانی را زدود.
ممکن است این پرسش به ذهن برسد که حفظ و بقای زبان عربی در مشهد چـه ضـرورتی
دارد و ازبینرفتن آن ،چه مسائلی را در پی خواهد داشت؟ در پاسخ باید گفت درست است که
با حذف این اقلیت زبانی ،به اصل زبان عربی آسیبی نمیرسد ،ولی وجود این زبـان و فرهنـگ
در شرق کشور ،فرصت مغتنمی را بـه وجـود آورده و بایـد از آن نهایـت بهـره را بـرد .جنـگ
تحمیلی با همة آثار مخرب خود ،حداقل زمینهای را برای حضور این اقلیت ،در صدها کیلـومتر
دورتر از خاستگاه خود فراهم کردهاست و این فرصت شاید دوباره تکرار نشـود .زبـانشناسـان
نیز در بیان اهمیت حفظ اینگونه زبانها ،عمدتاً به مسائلی نظیر لـزوم وجـود تنوعـات زبـانی،
نقش زبان در حفظ و انتقال فرهنگها و اهمیت زبان بـه عنـوان نمـاد هویـت قـومی و نـژادی
گروههای اجتماعی اشاره میکننـد (بشـیرنژاد .)94 :1390 ،سیاسـتگـذاران و برنامـهریـزان زبـانی
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میتوانند در شهری زیارتی مثل مشهد برای حفظ و بقای این خردهفرهنگ ،بـه تنـور زبـانی و
فرهنگی این شهر کمک کنند .چراکه مقایسهای که بین انقراض گونـههـای زیسـتی و انقـراض
زبان میشود ،در بیان حفظ زبان مطرح است» (همان) .حضور زبان عربی در مشهد هماننـد یـک
گونة زیستی و گیاهی است که با انقراض در این منطقه ،دیگر فرصتی برای جبران آن ـ مگر به
قیمت واقعهای دیگر ـ فراهم نمیشود .در این مقاله سعی شده ضمن مطالعة سیر تحول زبان و
فرهنگ عربی در مشهد ،تهدیدات پیش روی آن ،شناسایی و در پایان پیشنهادهایی برای حفـظ
و بقای آن ارائه شود.

پرسشهای بنیادین تحقیق
پرسشهایی که در این جستار درصدد پاسخگویی بدان هستیم عبارتاند از:
 چالشهای فراروی زبان و فرهنگ عربی مهاجران در مشهد مقدس چیست؟
 راهکارهای حفظ این زبان و فرهنگ در مشهد چیست؟

مبانی نظری و پیشینة تحقیق
جامعهشناسی زبان شاخهای نوبنیاد از مطالعات زبانشناسی است که «بـه مطالعـة نقـش عوامـل
اجتماعی در ساخت ،کاربرد و تحول زبان میپردازد» (مدرسـی .)14 :1368 ،پژوهشـگران پیشـگام
این حوزه کسـانی هموـون« :فرگوسـن»« ،جاشـوا فیشـمن»« ،لبـاو»« ،برنسـتاین» و ...هسـتند؛
پژوهشهای مرتبط با این حوزه در سالهای  1960میالدی به بعد در غرب رونق گرفـت و در
چند دهة گذشته دامنة آن به ایران رسید .از جمله مفاهیم مطرح در این حـوزه :جامعـة زبـانی،
تحوالت زبانی ،ظهور دوزبانگی ،برخورد زبانی و ...است که در ادامه تعریفـی کلـی از مفـاهیم
مذکور ارائه میگردد.
جامعة زبانی :به مجموعهای از افراد اطالق میشود که معموالً از یک زبان یا لهجه مشترک برای تعامل
با یکدیگر استفاده میکنند و دارای همبستگیهای فرهنگی و اجتماعی هستند (عبدالعزیز.)223 :2009 ،
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دوزبانگی :فرد دوزبانه کسی است که بتواند دو زبان را بهتناوب و به جای یکدیگر بـه کـار
گیرد (همان .)149 :این مفهوم در سطح فرد به « »bilingualismو در سطح اجتماعی و گروهی به
« »diglossieشناخته میشود (بادیس.)109 :2014 ،
برخورد زبانی :استفادة ناآگاهانه از الگوها یا عناصـر زبـان بـومی در زبـان دوم اسـت و بـا
قرضگیری زبانی که برخواسته از نیاز اجتماعی به واژگان جدید است ،متفاوت است .تـداخل،
در سطح افراد دوزبانه مطرح است؛ اما قرضگیری ،افـراد یـکزبانـه را نیـز تحـت تـأثیر قـرار
میدهد

(مدرسی.)42 :1368 ،

زمینههای پیدایش دوزبانگی :عوامل اجتماعی فراوانی در پیدایش جامعة دوزبانه نقش دارنـد.
«از جملة این عوامل میتوان به عوامل سـاختاری مثـل مهـاجرت ،اسـتعمار و هـممـرزی بـین
کشورها اشاره کرد» (کلماس .)651 :2009 ،مهاجرت باعث تماس و برخورد زبان مـردم منطقـه بـا
یکدیگر شده و زمینه را برای رواج دوزبانگی فراهم میکنـد (محمـدزاده .)8 :1390 ،در تعریـف و
تحلیـل پدیـدة مهــاجرت ،نظریـات متعــددی مطــرح اســت و در تقسـیمی آن را بــه دو گونـة
درونمرزی و برونمرزی تقسیم میکنند

(لهسائیزاده.)95 :1368 ،

پیشینة تحقیق :از مهمترین پژوهشهای مرتبط با تحقیق حاضر میتوان به کتاب زبـان و مهـاجرت

نوشتة یحیی مدرسی اشاره کرد کـه بـه بررسـی تغییـرات زبـانی و فرهنگـی ایرانیـان مقـیم امریکـا
پرداختهاست .در باب مهاجران عربزبان مقالهای نیز با عنوان «آثار و پیامدهای جمعیتی ـ اجتمـاعی
مهاجرتهای جنگ تحمیلی در جامعة ایران» از ولیاهلل رستمعلیزاده در پژوهشنامة دفار مقـدس بـه
چاپ رسیدهاست .نویسنده در مقالـه مـذکور بـه بررسـی وضـعیت جمعیتـی و اجتمـاعی مهـاجران
عربزبان در کرمان پرداختهاست.
اما در حوزة جامعهشناسی زبان ،پژوهشهای بسیاری انجام شدهاست ،ازجملـه مقالـهای بـا
عنوان« :زبانهای محلی ایران و خطر انقراض» ،مجلة فرهنگ مردم ایران ( ،)1383نوشتة حسـن
بشیرنژاد؛ نویسنده در تحقیق مذکور به پدیدة مرگ زبانها و علل و پیامدهای آن پرداختهاسـت
و پیشینة پژوهشهای این حوزه را با موضور تحوالت زبانهای مازندرانی ،بلـوچی ،گیلکـی و
بختیاری ،جمعآوری کرده و در پایان راهکارهایی برای حفظ این زبـانهـا ارائـه نمـودهاسـت.
پژوهشهای دیگری در حوزة جامعهشناسی زبان انجام شده و در مقالة حاضر نیز مورد استفاده
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قرار گرفتهاست که با توجه بـه تنگنـای مجـال ،نـام و مشخصـات آن در فهرسـت منـابع ذکـر
میشود .دربارة مهاجرت عربزبانان و تحوالت زبانی ایشان در مشـهد ،تـا آنجـا کـه نگارنـده
مطلع است ،پژوهشی صورت نپذیرفتهاست.

روش تحقیق
نگارنده در جستار حاضر از روش کیفی (مصاحبه) استفاده کردهاسـت .مصـاحبه و جمـعآوری
دادهها ،پیرامون چهار موضور اصلی :دامنة کاربرد زبان عربی در حـوزههـای مختلـف ،کیفیـت
فراگیری این زبان از سوی فرزندان مهاجر ،ایجاد تغییرات زبـانی ـ فرهنگـی و نحـوة نگـرش
مهاجران نسبت به زبان و فرهنگ مادری انجام شد .البته با توجـه بـه ماهیـت نیمـهسـاختارمند
مصاحبه ،گاهی حسب نیاز ،در خالل مصاحبه ،سؤاالتی برای شفافسازی اطالعات طرح شـد.
مصاحبهشوندگان در شهرک شهید بهشتی ،بهطورکلی شامل سه طیف از مهـاجرانی بودنـد کـه
نسلهای اول ،دوم و سوم ساکنان شهرک مذکور را تشکیل مـیدادنـد .نسـل اول در سـنین 60
سال به باال هستند و مدرک تحصیلی ایشان غالباً سواد مکتبخانهای است .نسـل دوم فرزنـدان
ایشان هستند که یا کودکی خود را در مبدأ سپری کرده و به همراه نسل اول مهاجرت کردهانـد
و یا در همان اوایل سکونت در مشهد متولـد شـدهانـد .ایـن طیـف در مشـهد ازدواج کـرده و
صاحب فرزند شدهاند و مدارک تحصیلی ایشان غالباً زیر دیـپلم و معـدودی از آنـان لیسـانس،
فوقلیسانس و دکتری است و نسـل سـوم افـرادر در سـنین بـین  11تـا  16سـال هسـتند .ایـن
نمونهگیری به صورت هدفمند و از سه نسل انتخاب شد تا سـیر تحـول زبـان عربـی بـه طـور
دقیقتر در این چند دهه و بین نسلها بررسی گردد.
مصاحبه در فضای باز ،محل کار و مسجد و در طول سه روز متوالی اجرا شد .بدینصورت
که صدا ،نخست ضبط و سپس بر روی کاغذ پیاده شد .مدت هر اجرا بین  30تا  40دقیقه طول
کشید .تعداد مصاحبهها تا زمان اشبار اطالعاتی ادامه یافـت؛ بـدین معنـی کـه دیگـر دادههـای
جدیدی از مصاحبه به دست نمیآمد و دادهها تکراری میشد .درمجمـور از  20نفـر مصـاحبه
گرفته شد و از این افراد تعداد زیادی (حدود  10نفر) از طیف نسل دومیها بودند؛ چراکـه بـه
نظر میرسید با توجه به اینکه ایشان ،نسـل میـانجی هسـتند ،مرجـع بهتـری بـرای جمـعآوری
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اطالعاتاند .با وجود این ،با توجه بـه غیرتصـادفی بـودن نمونـههـا ،پـژوهش حاضـر ادعـای
تعمیمپذیری ندارد.
دادهها گردآوری و سپس از طریق فن «تحلیل مضمون» و تشـکیل شـبکة مضـامین ،کـه از
روشهای پایه و کارآمد تحلیل کیفی است ،تحلیل شد« .مضمون یا تم ،حاوی اطالعات مهمـی
دربارة سؤالهای پژوهش است و تا حدی مفهوم الگوهای موجود در مجموعة دادهها را نشـان
میدهد» (عابدی جعفری.)159 :1390 ،

 .2یافتههای پژوهش
پس از گردآوری دادهها از طریق مصاحبه ،کدگذاری بر روی متن مکتوب صورت پـذیرفت و فهرسـتی از
کدها ایجاد شد .کدهای بهدستآمده و تکراری در گروههای مشابه و منسـجم ،دسـتهبنـدی شـد و شـبکة
مضامین شکل گرفت .مضمون فراگیر «سـیر تحـوالت زبـانی و فرهنگـی عـربزبانـان» اسـت؛ مضـامین
سازماندهنده شامل سه مضمون «کاهش حوزة کاربردی زبان عربی»« ،کاهش انگیزة فرزنـدان در فراگیـری
زبان مادری» و «برخوردهای زبانی» است و سرانجام ،مضامین پایه در پانزده مـورد بـه شـرح جـدول زیـر
شناسایی و شبکه مضامین استخراج شد (جدول شماره .)1
جدول شماره ( :)1تهدیدات زبانی و فرهنگی زبان عربی
مضمون فراگیر

مضامین پایه

مضامین سازماندهنده

کوچه و محله
محیط کسبوکار
آموزش
محیط بازی و سرگرمی
مراسم بومی و مذهبی
ارتباط با رسانه

زبانی

مادری

فراگیری زبان

فرزندان در

تغییر نگرش زبانی والدین

کاهش انگیزة

برخوردهای

سیر تحوالت زبانی و فرهنگی عربزبانان

کاهش حوزة کاربرد زبان عربی

خانه و خانواده

تغییر نگرش زبانی فرزندان
تالش برای انطباقپذیری با فرهنگ و زبان جامعة مقصد
نداشتن پشتوانه اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی زبان عربی
تداخل واژگانی
تداخل آوایی
تداخل ساختاری و دستوری
کدگردانی
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با توجه به نتایج تحقیق در بُعد «تغییر و تحوالت زبانی ـ فرهنگی مهاجران عربزبـان» ،آنوـه
حیات پدیدة زبانی و فرهنگی این اقلیت را تهدید میکند :کاهش حوزة کاربردی زبان مـادری،
کاهش انگیزة فرزندان برای فراگیری آن و برخوردهای زبانی است .به نظر میرسد تنها زمـانی
این زبان و فرهنگ از خطر زوال و نابودی نجات مییابد که همة ابعاد سهجانبه ،مورد توجـه و
مطالعة سیاستمداران و برنامهریزان زبانی قرار گیرد .در این رابطه شبکه مضـامین مسـتخرج از
مصاحبهها در قالب شکل ( )1قابل مشاهده است.
شکل ( :)1شبکة مضامین

مضامین سازماندهنده
الف) کاهش حوزة کاربرد زبان عربی
نتایج مطالعه نشان داد که اولین مضمون سازماندهنده در تهدیدات زبانی« ،کاهش حوزة کاربرد
زبان عربی» در طی این چند دهه مهاجرت است« .بیتردید یکی از نشانههـایی کـه موجودیـت
یک زبان را تهدید میکند کاهش انتشار آن است ،به این معنی که اگر زبان ،کارکرد خود را بـه
عنوان وسیلة ارتباط در زندگی اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی از دست بدهد و تعداد سخنوران
به آن زبان کاهش یابد ،در سراشیبی زوال قرار میگیـرد» (محمـد داود .)53 :2016 ،حـوزة کـاربرد
زبان ،شامل :خانه ،محل کسبوکار ،کوچه و بازار ،بازی و سرگرمی ،رسانه ،آمـوزش و مراسـم
155

شماره  ،48پاییز 1397

مجلة علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

بومی و مذهبی است که بخشی از مضامین پایه را نشان میدهند .نخستین مضـمون پایـه کـه از
دل مصاحبه بیرون آمد کاهش حوزة کاربرد زبان عربی و محدود شدن کاربرد آن به خانه است.
این یافتة پژوهشی با نتـایج مطالعـات «جاشـوا فیشـمن» ( )1966کـه در آن بـا «روش تحلیـل
حوزهای» میزان پایبندی مهاجران ایاالت متحده را به زبان مادری ،بررسی کـرد ،همسـو اسـت.
«فیشمن برای آگاهی از کاربرد دو زبان ،برخی موقعیـتهـا یـا نهادهـای اجتمـاعی را در نظـر
میگیرد که آنها را حوزه ( )domainمینامد .این حوزهها از عناصری مانند مکـان ،مخاطـب و
موضور تشکیل میشوند .در هر یک از این حوزهها ممکن است کاربرد یک زبان مناسبتـر از
دیگری باشد؛ به عنوان مثال در محیط خانواده که یکی از این حوزههاست معموالً زبان پایینتر
و کم اعتبارتر برای برقراری ارتباط میان اعضای خانواده به کار

میرود» (بشیرنژاد.)71 :1383 ،

در مصاحبه با نسل اولیهای جامعة آمـاری مشـخص شـد کـه کـاربرد زبـان بـومی در سـالهـای
نخستین مهاجرت به مشهد ،بهمراتب فراگیرتر از حوزة خانواده بودهاست و حوزههـای کوچـه و محلـه،
مراسم بومی و مذهبی و ...را شامل میشدهاست .زیرا این جامعـة زبـانی کوچـک کـه تعـداد آن «طبـق
پژوهشی که زیر نظر وزارت بهداشت ،در سال  1361انجام شـده 1508 ،خـانوار بـودهاسـت» (نـوری و

مقدسنیا ،)11 :1366 ،در حاشیه شهر زندگی میکرده و سطح روابط اجتمـاعی ایشـان بـا مـردم مشـهد در
پایینترین حد خود بودهاست .عالوه بر این ،اطراف شهرک مذکور ،تا مدتها با دیوار محصـور بـوده و
رفتوآمد به داخل آن ،بهوسیلة حراست کنترل میشدهاست؛ ازاینرو ،به نظر میرسـد سـطح برخـورد
دو زبان عربی و فارسی در فضای موجود ،در حداقل خود بودهاست.
بر این اساس میتوان گفـت ارتباطـات اجتمـاعی مهـاجران ،در دهـة نخسـتین مهـاجرت،
درونگروهی و محدود به خودی بودهاست و هنوز حوزة کسبوکار و تجارت ،تا مدتها بعد،
شکل نگرفته؛ زیرا طبق گفتة نسل اولیها ،بنیاد امور جنگزدگـان ،بـه همـراه تهیـه خـوراک و
پوشاک مهاجران ،مستمری به مبلغ  750تومان برای هر نفر تعیین کرده و چهبسا این امر ،انگیزة
مردان را برای یافتن شغل و کسبوکار و خروج از شهرک کاهش داده بود.
شاید بتوان گفت اولین حوزهای که دوزبـانگی در آن نمـود یافتـه ،حـوزة آمـوزش بـودهاسـت .در
مصاحبه با نسل دومیها مشخص شد که نظـر بـه تعـداد قابـلتوجـه دانـشآمـوزان مهـاجر آن زمـان،
مدرسهای در داخل شهرک تأسیس شده و تنها فرزندان مهاجر در آن مشغول به تحصیل بودهاند؛ با ایـن
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حساب ،در حوزة سرگرمی و بازی نیز زبان عربی ،زبان گفتاری کودکان بودهاست .نکتـة قابـلتوجـه در
نتایج مصاحبه اینکه ،فرزندان مهاجر ،زبان فارسی را تنها به هنگام ورود به مدرسه فرامیگرفتهانـد و ایـن
نشان از گستره حوزة کاربرد زبان عربی در فضای شهرک در دهههای نخستین دارد.
اما نکتة قابلتوجه در موضور فرهنگی و هویتی این خردهفرهنگ اینکـه« :حاشـیهای شـدن
اجتمار و احساس غربتر ناشی از جابهجاییهای اجتماعی میتواند در روحیه افراد بهخصـوص
جوانان و نوجوانان مؤثر باشد و آنهـا را از فعالیـتهـای عـادی و معمـولی دور نگـه دارد؛ از
پیامدهای اجتماعی جنگ تحمیلی ،میتوان به انزوای اجتمـاعی مهـاجران جنگـی در مقصـد و
نداشتن انطباق با محیط جدید اشاره کـرد .انطبـاقپـذیری بـاارزشهـا و هنجارهـای غالـب در
اجتمار ،برای مهاجرینی که به دلخواه به مکانی وارد میشوند امر دشواری است و این انطبـاق،
زمانی که اشخاص منزلت اجتماعی و وضع اقتصادیشان دچار دگرگـونی شـده و مهاجرتشـان
اجباری و ناخواسته باشد ،بهمراتب دشوارتر میگردد»

(رستمعلیزاده.)73 :1391 ،

به نظر میرسد شرایط مذکور و حاکم بر شهرک شـهید بهشـتی در دهـههـای نخسـتین ،از
مهاجران عربزبان ـ خصوصاً مهاجران نسل اول ـ «انسانی حاشیهای» ساختهاسـت« .اصـطالح
«انسان حاشیهای» نخستین بار در سال  1928از سوی رابرت پارک به کار گرفته شد؛ به نظـر او
یکی از پیامدهای مهاجرت ،پیدایش وضعیتی است که یک انسـان مـیکوشـد تـا در دو گـروه
فرهنگی متفاوت زندگی کند ،زیرا نه میخواهد پیوندش را با گذشته قطع کنـد و نـه هنـوز در
جامعة میزبان جای محکمی دارد .حاصل این تالش ،بهوجودآمدن یک شخصیت بیثبات است
که او را بایـد «انسـان حاشـیهای» نامیـد (مدرسـی .)89 :1393 ،بـه عبـارتی دیگـر ،مـا «در پدیـدة
مهاجرت ،با «فضای سومی» روبهرو هستیم که بر روی خط مرزی دو فرهنگ ساخته شدهاست.
در این فضای سوم ،هویتی ثالث که از آن به هویت یا سوژة گردان نام میبرند ،شکل مـیگیـرد
که ماهیتی نامتجانس و ناهمگون

دارد (احمدزاده 7 :1391 ،و .)8

این آثار را میتوان در ادبیات و هنر مهاجران عربزبان نیز جستوجو کرد .مفاهیمی ماننـد
بیگانگی ،نوستالژی و هویت ملی در هنر مهاجر نمـود مـییابـد« .حبیـب جمیـلزاده» شـاعر و
مهاجر عربزبان در دیوان شعری خود احساس ناخوشایند و غربت خویش را از مهـاجرت بـه

مشهد ،اینگونه به تصـویر کشـیدهاسـت« :فررت منردمارر ت /مالریمبردامالرربر /موظننر ما مالررراتم
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ررر»

(جمیلزاده.)19 :1392 ،

مشاهدات حاکی از آن است که این خردهفرهنگ ـ خصوصاً نسل جوان ـ در طی این چند دهـه
در تالش بودهاند برای زدودن این احساس ناخوشایند و بیگانگی در جامعه مقصد ،زبـان و فرهنـگ
خود را رها کرده و خود را با زبان و فرهنگ فارسی منطبق سازند .از جمله عوامل دیگـر در کـاهش
حـوزة کـاربرد زبـان عربـی :توسـعة شـهری و قرارگـرفتن شـهرک مـذکور در دل شـهر ،گسـترش
حوزة کسبوکار عربزبانان به خارج شهرک ،عوامل اجتماعی مثـل ازدواجهـای بـرونگروهـی و...
بوده که در ظهور دوزبانگی و غلبة زبان فارسی در بین مهاجران نقش اساسی داشتهاست.
نتایج حاصل از مصاحبهها نشان میدهد در حال حاضر ،حوزة کاربرد زبان بومی مهـاجران
به خانواده و روابط عاطفی و احساسی افراد کاهش پیدا کردهاست .امروزه شهرک شهید بهشتی
به مرکز بزرگ ماهیفروشی و خرمافروشی برای فارسیزبانان تبدیل شدهاست .اکنون بـه دلیـل
ازدواجهـای بــرونگروه ـی ،و فارسـیزبــان بــودن مــادر ،برخـی از فرزنــدان ،زبــان عرب ـی را
فرانگرفتهاند .مشاهدات نشان داد که در حوزة بازی و سرگرمی نیز ،نسل سوم با زبان فارسی با
یکدیگر سخن میگویند .دامنة آموزش زبان فارسی از مدرسه بـه خانـههـا کشـیده شـده و در
ارتباط با رسانه ،اقبال عمومی بیشتر به سمت شبکههای فارسیزبان است .نتـایج تحقیـق نشـان
داد که مذهب از جمله مسجد ،برگزاری اعیاد مذهبی و مراسم عزاداری تنها حوزهای است کـه
زبان عربی در تعامالت اجتماعی هنوز جایگاه خود را حفظ کردهاست.

ب) کاهش انگیزة فرزندان در فراگیری زبان عربی
دومین مضمون سازماندهنده در بررسی تهدیدات زبانی و فرهنگی «کاهش انگیزة فرزنـدان در
فراگیری زبان عربی» است .نتایج مصاحبه نشان میدهـد کـه عوامـل مهمـی در کـاهش انگیـزة
فرزندان در یادگیری زبان مادری سهیم هستند کـه مضـامین پایـه ایـن تحقیـق را نیـز تشـکیل
میدهند .نور نگرش والدین و بزرگترها به زبان مادری ،نور نگرش فرزندان بـه ایـن زبـان و
کارکردهای آن در ساختن آیندة بهتر ،نداشتن پشتوانههای اقتصادی ،اجتمـاعی و سیاسـی زبـان
و ...مضامین پایه و اصلی این بخش را تشکیل میدهند.
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نگرش ،به تمایل مثبت یا منفی شخص نسبت به یـک شـیء ،فـرد ،نهـاد یـا رویـداد گفتـه
میشود و از سه مؤلفة احساس ،شناخت و رفتار تشـکیل مـیشـود

(داوری اردکـانی.)136 :1392 ،

ازآنجاکه بین سه مؤلفة مذکور نوعی ناهماهنگی وجود دارد ،سنجش نگرشهای زبـانی بسـیار
دشوار است؛ به عنوان مثال مادری فرزند خود را به فراگیری زبان دومی تشویق میکند (رفتار)،
با این باور که این عمل در شغل آینده او مؤثر خواهد بود (شناخت) ،اما درعـینحـال خـودش
نسبت به آن زبان چندان تمایلی ندارد (احساس)

(همان.)137 :

در سنجش نگرش زبانی از دو روش مسـتقیم (مصـاحبه) و غیرمسـتقیم (تحلیـل محتـوایی
رفتارهای اجتماعی) استفاده میشود .نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که مصاحبهشوندگان در
روش مستقیم ،نگرش خود را به زبان عربی ،مثبت ارزیابی کـردهانـد؛ امـا رفتارهـای اجتمـاعی
ایشان حقیقت دیگری را نشان میدهد؛ زیرا نبودر پشتوانة اقتصادی و اجتماعی بـرای ایـن زبـان
در نگرش ایشان به صورت غیرارادی مؤثر بودهاست.
همانطور که پیشازاین گذشت ،زبان حوزة آموزش مهاجران عربزبـان ،فارسـی اسـت و
تحقیقات نشان دادهاست «اگر زبان آموزشی در مدارس همان زبان برتـر باشـد مـیتوانـد ایـن
احساس را در افراد گروه کوچکتر ـ بهویژه کودکان آن گروه ـ به وجود آورد که زبان مـادری
آنها هیچ کاربردی ندارد؛ درنتیجه یادگیری آن ضروری نیست»

(بشیرنژاد.)73 :1383 ،

یافتههای تحقیق در باب تغییر نگرش زبانی فرزندان ،با پژوهشهای مذکور همسوست ،هرچنـد در روش
مستقیم (مصاحبه) مصاحبهشوندگان نگرش خود را مثبت نشان دادند ،اما در تحلیل رفتارهای ایشان مشـخص
شد که گرایش آنان ،بیشتر به زبان و فرهنگ فارسی است؛ این مطلب خود را در قالب تالشهای نسل جدیـد
مهاجر ،برای انطباقپذیری خود با فرهنگ و زبان جامعة مقصد نشان میدهد« .انتخاب یک زبان بهوسـیلة فـرد
دوزبانه ،بهویژه در هنگام سخن گفتن با فرد دوزبانة دیگر ،حاوی یک معنای اجتماعی ارزشمند است؛ هرکـدام
از زبانها برای شخص دوزبانه ،لباس مبدل معنوی است که میتواند هویت خود را بهراحتی با آن عوض کنـد
و گزینش زبانی را به منزلة راهی برای مذاکره روابط اجتماعی به کار گیرد» (اسپولسکی.)97 :1392 ،
«المبرت» و «گاردنر» معتقدند که هر نگرش زبانی را میتوان از دو بُعـد مشـاهده کـرد)1 :
بُعد ابزاری که منعکسکنندة انگیزههای کاربردی مثل بهبود وضـعیت اجتمـاعی ـ اقتصـادی از
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طریق یادگیری یک زبان است؛  )2بُعد وحدتبخشی که منعکسکننـدة انگیـزة گروهـی بـرای
متمایز شدن از طریق پیوستن به گروه

است» (داوری اردکانی.)138 :1392 ،

در پرتو نظر مذکور میتوان گفت که گرایش مهاجران عربزبان به زبان فارسی ـ خصوصاً
نگرش والدین ـ نسبت بدان ،در هر دو بُعد نمایان است .آنها با انگیزة ابزاری فرزندان خود را
به آموزش زبان فارسی تشویق میکنند تا بدینوسیله بتوانند در آینده از وضعیت شغلی مناسبی
بهرهمند گردند و خود نیز به عنوان فرد دوزبانه با انگیزة پیوستن به گروه اجتماعی بزرگتر ،در
موقعیتهای مختلف ،زبان فارسی را برای برقراری ارتباط انتخاب میکنند .زیـرا «بـرای اینکـه
افراد خود را اعضای یک جامعه بدانند باید در برابر افرادی که آنهـا را غیرخـودی مـیداننـد،
خویش را متفقاً خودی تعریف کنند .فرهنگ [و زبان] به عنوان جریانی کـه هـم دربرگیرنـده و
هم خارجکننده است ،اغلب اعمال قدرت و کنترل را با خود به همراه دارد»

(کـرامش.)30 :1390 ،

فیشمن معتقد است :محفوظ ماندن یک زبان ،وابسته به پایبندی افراد به ایدئولوژی قومی است
(بشـیرنژاد .)57 :1390 ،اما در این راستا به نظر میرسد که برخـی از مهـاجران عـربزبـان تـالش
میکنند هویت قومی خود را بدون استفاده از زبان مادری حفظ کنند.
«جاشوآ فیشمن» بهکاربردن دو زبان برای مدت طوالنی را مستلزم نیاز به این دو ،از طـرف
فرد میداند (کلماس .)664 :2009 ،بر این اسـاس بایـد گفـت وابسـتگی اقتصـادی جامعـة زبـانی
مهاجر ،افراد را مجبور ساخته تا برای یافتن کسبوکار مناسب ،از زبان و هویت فرهنگی خـود
دست بکشند؛ زیرا زبان مادری جوابگوی نیاز ایشان در جامعة مقصد نیست .همانطور که در
حوزة سیاست نیز این ،زبان فارسی است کـه زبـان برتـر اسـت و اعمـال قـدرت را در دسـت
گرفتهاست .همة این عوامل سبب شده تا نسلهای جدید ،انگیزهای برای فراگیری زبان مـادری
خود نداشته باشند« .در این حالت درمییابیم که زبان جامعة اقتصادی برتر ،تضمینکنندة منـافع
افراد جامعة زبانی کوچکتر میشود» (محمد داود )113 :2016 ،و در پـی آن تغییـر نگـرش زبـانی
مهاجران را به همراه دارد.

ج) برخورد زبانی
برخورد زبانی عربی ـ فارسی ،سومین مضمون سازماندهندهای است که ماهیت زبـان عربـی را
با خطر مواجه کردهاست« .زبانشناسان مراحلی را برای برخوردهای زبانی تعریف میکننـد :در
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مرحله اول ،زبان غالب حجم زیادی از بار واژگانی خود را بر زبان مغلوب تحمیل میکند و آن
را از بسیاری از ارزشهایش تهی میگرداند .در طول این مرحله هنوز زبان مغلـوب بـه حیـات
خود ادامه میدهد .در مرحلة دوم ،آواها بهتدریج تغییر میکند و به مخارج آوایـی زبـان غالـب
نزدیک میگردد ،بهطوریکه تلفظ واژه منطبق با ویژگیهای آوایی آن در زبان غالب مـیشـود.
در مرحلة سوم ،زبـان پیـروز میـدان ،قواعـد سـاختاری و دسـتوری خـود را تحمیـل کـرده و
بدینوسیله نشانههای زبان مغلوب نیز از بین میرود

(عبدالتواب.)174-175 :1985 ،

نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد ،فرایند برخورد زبان فارسی و عربی در مشهد ،خـود را
در قالب چهار مضمون پایه نشان دادهاست .ذکر این نکته الزم است که رویکرد مقالة حاضر در
اینجا ـ نه مطالعات زبانشناختی دقیق و مبتنی بر نظریههای زبانی ـ بلکه اشارهای بسـیار گـذرا
به تداخالت زبانی است.
تداخل واژگانی معمولترین و رایجترین نور قرضگیری زبانی است و به همـین جهـت در
همة زبانها قابل مشاهدهاست .انتقال یک پدیدة جدیـد از فرهنگـی بـه فرهنـگ دیگـر ،انتقـال
برچسب زبانی و نام آن را از زبانی به زبان دیگـر بـه همـراه دارد .نـور و ماهیـت واژة زبـانی
تاحدی وابسته به نور و ماهیت ارتباطات غیرزبانی میان دو فرهنگ است .بـهطـورکلی بـه نظـر
میرسد که درصد بیشتری از واژههای قرضی در هر زبان مربوط بـه پدیـدههـای مـادی اسـت
(مدرسی .)64 :1368 ،واژههای قرضی معموالً به وسیلة افراد دوزبانه که عوامل قرضگیری نامیـده
میشوند به زبان قرضگیرنده معرفی میگردند (همان )66 :و بیشتر اوقات این واژة قرضی ،یا در
زبان اول وجود ندارد و یا اگر وجـود دارد ،مـتکلم بـدان آگـاه نیسـت (القاسـمی.)91-92 :2009 ،
محمد داود از این پدیده با عنوان «تهجین» یاد میکند و میگوید :گروهی که در کـالم خـود از
واژگان بیگانه استفاده میکنند ،بر این اعتقادند که هر کس ایـن گونـه رفتـار مـیکنـد از نـوعی
پیشرفت تمدنی برخوردار است و هر کس که این رفتـار را نشـان نمـیدهـد ،بـه طبقـه پـایین
منتسب

است (محمد داود.)129 :2016 ،

نتایج پژوهش نشان داد که تداخل واژگانی در جامعة زبانی مورد مطالعه ،حاصـل گسـترش
ارتباطات اجتماعی با جامعة مقصد بودهاست .در تبیین علل بهکاربردن واژگان قرضی از طـرف
مصاحبهشوندگان ،برخی از ایشان اظهار داشتند که دلیل استفاده از واژگان فارسی این است کـه
161

مجلة علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

شماره  ،48پاییز 1397

با نام آن پدیده ،در زبان عربی آشنا نیستند و برخی دیگر نیز استفاده از واژگان فارسی را نشـانة
نوعی پیشرفت تمدنی میدانستند .در مواردی نیز مشخص شد که متـأثر از فضـای دوزبـانگی،
این واژههای دخیل ،گهگاه ناخودآگاه بر زبان گویشوران جاری میگردد .نظریه «هاکت» با یافتة
پژوهش همسو است؛ وی در تبیین دالیل و انگیزههـای ورود و رواج عناصـر قرضـی در یـک
زبان ،بر دو انگیزة پر کردن خألهای ارتباطی (نبود یا ناآگاهی از وجود معادل واژگانی) در زبان
قرضگیرنده و ارزش و اعتبار اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و علمی زبـان قـرضدهنـده ،تأکیـد
میورزد

(مدرسی.)77 :1368 ،

تداخل آوایـی روندی است که طی آن ،عناصر و الگوهای آوایی یک زبان به زبان دیگر وارد میشوند و
درنتیجه در نظام آوایی زبان قرضگیرنده تغییراتی ایجاد میکنند؛ زیرا انطباق واژههـای قرضـی بـا قواعـد و
الگوهای آوایی زبان قرضگیرنده ،همیشه انجام نمیگیرد ،مثالً در اسامی خاص و عَلَم این اتفاق نمـیافتـد
(همان .)67-70 :قرضگیری آوایی ممکن است در سطح الگوهای ترکیب واجها نیز انجام پـذیرد و در زبـان
گفتاری ،خود را با جابهجا کردن تکیه و سکون نشان دهد (همان.)72 :

نتایج تحقیق نشان داد ،نظر به اینکه حروف عربی و فارسـی ،در نگـارش شـبیه بـه هـم هسـتند؛ کودکـان در
آموزش الفبای فارسی در مدرسه ،شکل فارسی آوا را فرامیگیرند و این فرایند در تداخل آوایی ایشان بسیار سـهیم
است .مطالعة سیر تحوالت زبانی این اقلیت نشان داد که نسل جوان مهاجر ،بیشتر در معرض این تداخل هسـتند و
گهگاه مشاهده شد که در ذکر اسامی خاص ،از همان شیوة آوایی در زبان مقصد استفاده میگردد .القاسمی در ایـن
باب میگوید :مشابهت در عناصر متقابل بین دو زبان ،باعث تداخل زبانی میگردد (القاسمی.)85 :2009 ،

تداخل دستوری و ساختاری غیرمعمولترین نور قرضگیری زبانی به شمار میآیـد .در ایـن
نور قرضگیری ،عناصر یا الگوهای صرفی ،نحوی ،نقشهای دستوری یا روابط دسـتوری یـک
زبان به زبان دیگر راه مییابند (مدرسی .)73 :1368 ،یافتههای پژوهش حاکی از آن است کـه نظـر
به اینکه این خردهفرهنگ ،یک جامعة گفتاری است و در لهجه عربی خود نیز قواعد دسـتوری
را رعایت نمیکند ،تداخل دستوری و صرف و نحوی در بین ایشان بسیار کـم اسـت .تنهـا در
مواردی مشاهده شد که اسم استفهام که در جمالت عربی در صـدر جملـه قـرار مـیگیـرد در
گویش این جامعة زبانی ،هموون دستور فارسی به آخر جمله منتقل میگردد.
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کدگردانی به انتقال فرد از زبانی به زبان دیگر در اثنای کالم گفته میشود که این فرایند گاه ارادی و گـاه
غیرارادی است (القاسمی .)89 :2009 ،همانطور که در تبیین حوزة کاربرد زبان گذشت[« ،مهاجران] و اعضـای
بالغ گروه زبان مادری در مراودات خود با مقامات دولتی از زبان جدید استفاده میکنند و در میان خـانواده و
اجتماعات غیررسمی از زبان قدیمی استفاده میکنند .در این شرایط ،انتقال به زبان دیگر بـه صـورت کامـل
اتفاق میافتد[ .اما] کدگردانی ،با این اعتبار ،انتقال ناقص از زبانی به زبان دیگر محسوب میشود (وایـنرایـش،

بیتا .)228 :برخی این انتقال زبانی را نشانة ضعف دامنة واژگانی یا نداشتن قـدرت بیـان گویشـور مـیداننـد
(القاسمی .)2009 ،آخرین گویشوران زبان معموالً زبان بومی را بهخوبی نمیدانند و نمیتوانند بهخـوبی بـه آن
زبان صحبت کنند» (بشیرنژاد)108 :1390 ،؛ ازاینرو در کالم خود به کدگردانی روی میآورند .در تحقیق حاضر
روشن شد که نسل سوم مهاجران عربزبان به دلیل نداشتن تسلط به زبان مادری خـود در بیـان عربـی بـا
مشکل مواجه بوده و در سخن گفتن با بزرگترها گاهی به کدگردانی روی میآورند.

 .3راهبردهای حفظ زبان عربی در مشهد مقدس
همانطور که بیان شد ،زبان عربی در مهاجرت از خاستگاه خود به مشـهد و تمـاس زبـانی بـا فارسـی ،در
معرض تغییر و زوال تدریجی قرار گرفتهاست و یکی از مهمترین راهکارهای حفظ و بقای آن ،اعتباربخشی
بدان است .به نظر میرسد با ایجاد پشتوانههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مختلف برای زبان عربـی در
شهر مشهد میتوان به جایگاه آن اعتبار بیشتری بخشید و بدینصورت انگیزة گویشوران به ایـن زبـان را در
فراگیری آن افزایش داد .نمودار زیر گویای این اعتباربخشی است.
ایجاد پشتوانههای فرهنگی مثل
تبدیل شهرک به منطقه گردشگری
و معرفی میراث فرهنگی و شیوههای
زندگی عربزبانان
ایجاد پشتوانههای اقتصادی هموون
ایجاد فرصتهای شغلی برای نسل
جوان مهاجر در حوزه گردشگری و
صداوسیمای استان

ارائه آموزشهای ابتدایی به زبان
مادری و ایجاد بسترهای
اعتمادبهنفس در فرزندان

شیوههای
اعتباربخشی به زبان
عربی در مشهد
مقدس

یکی از زمینههای ایجاد پشتوانة اقتصادی برای زبان عربی ،حـوزة گردشـگری اسـت .نظـر بـه
اینکه «بیشتر گردشگران خارجی شهر مشهد عربزبان هستند و ترجیح میدهند در طول اقامت
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خود جهت درمان و بهبود وضعیت سالمت خـویش اقـدام کننـد»

(حیـدریان شـهری.)232 :1395 ،

گردشگری سالمت و سازمان نظام پزشکی میتوانند با تربیت نیروی انسانی متخصـص از بـین
جوانان مهاجر ،به ارتقای سطح خدماتدهی و تبلیغ بیشتر به توسعه صنعت گردشگری کمـک
شایانی نمایند .همونان که در گردشگری شهری ،فضا برای استفاده از ظرفیتهای زبـان عربـی
و جوانان مهاجر موجود است؛ چراکه «به علـت ماهیـت خـدماتی بـودن صـنعت گردشـگری،
عوامل انسانی در کمّیت و کیفیت خدمات ارائهشـده نقـش اساسـی دارنـد .عوامـل انسـانی در
بخشهـای مختلـف گردشـگری از جملـه دفـاتر خـدمات مسـافرتی و گردشـگری ،هتـلهـا،
رستورانها ،خدمات هوایی و حملونقل و ...مشغول به کار میشوند ،در ایـن میـان راهنمایـان
تور به دلیل تعامل مستقیم و پیوسته با گردشگران در حین سفر یکی از عوامل انسانی تأثیرگذار
در ارائة خدمات و ایجاد انگارة مثبت از مقصد مورد بازدید هسـتند« .مسـبرگ» معتقـد اسـت،
راهنمایان تور اهمیت زیادی در جلب رضایت گردشگران و توسعة پایدار صنعت گردشگری و
ایجاد نگرش مثبت در گردشگران نسبت به کشور بر عهده دارند

(ضیائی.)31 :1390 ،

یکی دیگر از ظرفیتهای اعتباربخشی به زبان و فرهنگ عربی ،تبدیل کاربری شهرک شهید بهشتی بـه
گردشگری شهری است« .یکی از کاربریهای شهری ،کاربری گردشگری و پذیرایی اسـت .کـاربریهـای
وابسته به صنعت گردشگری که دارای ارزش و اهمیت اقتصادی و فرهنگی است مانند :مکانها ،جاذبههای
دیدنی و تفریحی شهر و ...را میتوان به عنوان کاربری گردشگری تعریف کرد (موحد.)47 :1386 ،

یکی از جاذبههای بالقوة شهرک ،تفاوتهای فرهنگی و زبانی آنان با مـردم شـهر مشـهد و
بازار خرمافروشان و ماهیفروشـان اسـت؛ ایـن تنـور فرهنگـی و زبـانی مـیتوانـد بـه رونـق
گردشگری کمک نماید .بسیاری از گردشـگران تمایـل دارنـد کـه بـر فرهنـگ و آدابورسـوم
مردمان مختلف آگاهی یابند .سازمان گردشگری میتواند با برپایی جشنوارهها و نمایشگاههـای
مخصوص مهاجران مثل صنایع دستی ،پخت غذاهای عربی ،مراسم مذهبی و محلی ،موسـیقی،
ایجاد موزة جنگ ـ با توجه به اینکه زندگی این مردم با جنگ و مهاجرت عجین شدهاست ـ و
دیگر اقدامات ،پشتوانههای فرهنگی و اجتماعی این مهاجران را تقویت نماید.
با شکوفایی این ظرفیتها «زمینة ایجاد آشنایی با دیگر مردمان و ملل مختلف ،سازندگی در
محیط ،بهبود شبکة حملونقل ،تأمین ارز مورد نیاز ،و نهایتاً بهبود کیفیت زندگی فراهم میشود
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(رضویفر )4 :1380 ،و در کنار نیل به این اهداف ،بر اعتبار و ارزش فرهنگ و زبان عربی افـزوده
شده و انگیزههای یادگیری آن در نسلهای جوان مهاجر افزایش مییابد.

 .7نتیجهگیری
از آنوه گذشت این نتایج استنباط میشود:
با مهاجرت اقوام عربزبان به مشهد مقـدس ،زبـان و فرهنـگ عربـی دچـار چـالشهـایی
شدهاست که از جملة آنها میتوان به روند تدریجی حرکت زبان عربی به سوی زوال و ادغـام
و هضم خردهفرهنگ عربی در فرهنگ جامعة مقصد اشاره کرد.
ازآنجاکه تنور فرهنگی ـ زبانی در یک نقطة واحد مثل کالنشهر مشهد مـیتوانـد باعـث رونـق
گردشگری شهری شود ،بنابراین ازبینرفتن زبان و فرهنگ عربی بـرای ایـن صـنعت یـک خطـر بـه
شمار میآید .مسئوالن شهری میتوانند از ظرفیت موجود در شهرک شهید بهشـتی در دو جهـت بـه
رونق گردشگری شهری کمک کنند )1 :با بهکارگیری نیروی انسانی حاضر در این شهرک و جوانـان
مسلط به زبان عربی در بخش راهنمای توریست ،باعث حفظ ایـن زبـان شـوند )2 .بـا تبـدیل ایـن
شهرک به مکانی برای گردشگری ،به حفظ و غنای فرهنگ عربـی کمـک نماینـد و از ایـن رهگـذر
موجب اشتغال ،تولید ،رونق اقتصادی و درآمدزایی ،مبادالت فرهنگی و ...شوند.

کتابنامه
کتب

 )1عربی

مجی زااه،محعیبم(:)1392مدیوان األطفال،مچ پماول،منشهل،منشرماملهجر .م

ععلالتجاب،متنض م(1985م):مالمدخل الی علم اللغة و مناهج البحث اللغوي،مالطعع مالث نی ،مال هره،منکتع مخ جنی .م

ععلالعزرز،محمملحسدم(:)2009معلم اللغة اإلجتماعي،مال هره،منکتع ماآلااب .م

ال مسي ،معلي م(2009م) :ملغة الطفل العربي؛ دراسات في السیاسة اللغویة و علم اللغة النفسي ،مالطعع ماألولی،م
ببو ،منکتع ملعن من شرو  .م

کلم س،مفلجتر م(2009م):مدلیل سوسیولسانیات،منرتدممخ للماألشهبمومن دلولنیمالنهیعی،مالطعع ماألولی،مببو ،م
املنظم مالعربی مللرتمج  .م
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حمملمااوا،محمملم(2016م):ماللغة کیف تحیا؟ ...متی تموت،مال هره،مااتمهنض من ر .م

 )2فارسی
احمدزاده ،شیده ( :)1391مهاجرت در ادبیات و هنر ،چاپ اول ،تهران :سخن.
اسپولسکی ،برنارد ( :)1392جامعهشناسی زبان ،مترجم :سیده نسترن پزشکی ،چاپ اول ،تهران :روزآمد.
بشیرنژاد ،حسن ( :)1390مرگ زبان ،مبحثی در جامعهشناسی زبان ،چاپ اول ،آمل :شمال پایدار.
داوری اردکانی ،نگار و آذر دخت جلیلیان ( :)1392جامعهشناسی زبان ،برنامهریزی فارسی و
نگرشهای زبانی ،چاپ اول ،تهران :جامعهشناسان.
رضویفر ،جعفر و سعید خیاط مقدم ( :)1380مدیریت و صنعت گردشگری ،چاپ اول ،مشهد :محقق.
لهسائی زاده ،عبدالعلی ( :)1368نظریات مهاجرت ،شیراز :نوید.
کرامش ،کلر ( :)1390زبان و فرهنگ ،مترجم :فریبا غضنفری و دیگران ،چاپ اول ،تهران :امیرکبیر.
مدرسی ،یحیی ( :)1393زبان و مهاجرت ،پیامدهای زبانی مهاجرت ایرانیان به امریکا ،چاپ اول ،تهران،
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 :)1368( ---- ،----درآمدی بر جامعهشناسی زبان ،چاپ اول ،تهران :مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.موحد ،علی ( :)1386گردشگری شهری ،چاپ اول ،اهواز :دانشگاه شهید چمران.
نجفزاده ،علی ( :)1392گروههای مهاجر به مشهد از صفویه تاکنون ،مشهد :مرکز پژوهشهای شورای
اسالمی شهر مشهد.
نوری ،سید محمدرضا و علی مقدسنیا ( :)1366بررسی وضعیت تغذیهای مهاجرین جنگی بهویژه
گروههای آسیبپذیر در شهرک شهید بهشتی مشهد مقدس ،مشهد ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی مشهد.
واینرایش ،اوریل (بی تا) :برخورد زبانها ،مترجم :حمید سرهنگیان و ناصر بقایی ،تبریز :چاپخانه
آذرآبادگان ،انتشارات دانشگاه آزادآبادگان؛ .156
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مقاالت و پایاننامهها

 )1عربی

ب ارس،مهلجمی مومحسيمنجتاهللیم(2014م):م«التعلاماللرج ميفماجلزائرمومانعک س تهمعلیمتعلیمی ماللر مالعربی »ممجله

الممارسات اللغویة،ماانشگ همنجلجامنعمری،ماجملللم،5مالعلام،30مصصم-101م.124

 )2فارسی
بشیرنژاد ،حسن (« :)1383زبانهای محلی ایران و خطر انقراض» ،مجلة فرهنگ مردم ایران ،شماره  5و
 ،6صص .65-84
حیدریان شهری ،احمدرضا و مصطفی مهدویآرا (« :)1395بررسی فرصتهای شغلی مرتبط با رشتة
زبان عربی ،بررسی موردی شهر مشهد» ،مجله علمی ـ پژوهشی انجمن علمی زبان و ادبیات عربی،
دوره  ،12ش  ،39تابستان  ،1395از ص .259-231
رستمعلیزاده ،ولیاهلل و علی قاسمی اردهائی (« :)1391آثار و پدیدههای جمعیتی ـ اجتماعی
مهاجرتهای جنگ تحمیلی در جامعة ایران» ،نشریة پژوهشنامه دفار مقدس ،شماره  ،2دورة اول،
تابستان  :1391از ص .79-59
ضیائی ،احمد و لیال فرمانی (« :)1390ارزیابی گردشگران اروپایی از عملکرد راهنمایان تور در ایران»،
نشریة مطالعات مدیریت گردشگری ،بهار و تابستان  ،1390شماره  .15از صفحه .59-29
عابدی جعفری ،حسن و دیگران (« :)1390تحلیل مضمون و شبکه مضامین ،روشی ساده ،»...نشریة اندیشه مدیریت
راهبردی ،سال پنجم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،1390شماره پیاپی  ،10صص .151-198
محمدزاده ،فاطمه (« :)1390بررسی ریشههای اجتماعی شکلگیری زبان فعلی مردم آذربایجان»( ،پایان
نامة کارشناسی ارشد) ،دانشگاه مازندران ،دانشکده علوم انسانی ـ اجتماعی ،دانشگاه مازندران.
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دراسة إشکالیة اللغة والثقافة في المهجر
(إشکالیة اللغة العربیة وثقافتها لالجئین العرب في مشهد المقدسة نموذجاً)
مصطفی

مهدويآرا

أست ذمنس علميفمصسمماللر مالعربی مومآااهب مجب نع محکیممسعزوات م

الملخص

کمجدجامحي م ر مبعضمالتحلر مخدلمنزوحه مندمنجطنه م
صلمتُجادهماللر موالث ف مررمبجصره مظ هرةمنتش بک مو
ّ
األصلي.موصلمبرز مهذهماإلشک لی مللر مالعربی موالث ف ماخل ص مهب مخدلمهجرهت مندمدنجيبمالعدامإلی منشهلم
امل لس ،مخدلماحلربماملرروض مبنیمأعجامم1980-1988مللمیدامون مبعله ،محبیثمتأثر ملر مالددئنیمالعربم
وث فتهممبعضمالتأثبمندمالر تسی موبث ف ماملجاطننیماملشهلرنی،موأخذت متسبا محنجمالزوال ممواإلنلن ج؛مورعلومأ م
نسؤويلمهذهمامللرن مواملخططنیماللرجرنی،ممیکنهمماحللمندمهذهمالتحلر مأن مماللر مالعربی موث فته ،مبإح لته م
إلیمفرصمنرتنم ،موإستخلانهم ملتخی بماائرةمالسی ح موإنع شه  .م
ماليتمتعرض مهل ماللر مالعربی موث فته ميفماملهجرموهجمعلی مصلامت لميماحل م
وصل مد ءمالعحثملیلتسمالتحلر
ّ
احل سممللحیجل ماو مإزاح مهذهماللر مواخلطرمالذ ِمرهلامهذهمالث ف ميفماحتک که مب لث ف مالر تسی .موصلمإعتملم
العحثمعلی منلاتمحتلی ماملضمج ،مبعلممجعماملعلجن معلی مننهجمامل بل .موتشبمنت ئجماللتاس مالی مأ ماللر م
العربی موث فته ماخل ص مب لددئنیمالعربميفمنشهلمامل لس ،مصلمجت وز منرحل ماملک فئ مع بمإنت هل مندمنجطنه م
وبسعبمإحتک که مب للر مالر تسی موث ف ماجملتمعماجللرلمتنحجمحنجمالزوال،ملبمأنن ممیکنن ماحللمننه ،معرمإدراءا م
تنریذر موننه مإعط ءماملک ن ماإلدتم عی مهلذهماللر موإحی ءمالث ف مالعربی مواإلحتر ظمب آلاابماخل ص مب مله درردم
عدمطررقمإص ن ماملهرد ن مالعربی مواملع تضملعرضمصن ئعهممالیلور مونراسیمهمماملتعل مهبم،من متس علن معلیم
خت یبموإنع شماللائرةمالسی حی  .م
م

الکلمات الرئیسة :اللر مالعربی ؛مالث ف ؛ماهلجرة؛مالتحجل؛مالسی ح  .م
م
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