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 < زبان مادری وزبان ارتباطی 
 

 ماشااله رزمی، )بمناسبت اول مهر وبازگشائی مدارس(  
 

زبانی که امروز انگلیسیییی نامیمی می  یییوم و مومیلیا م نور ک  وبی  بان  زبا  ی ل  می کددم ا موالا  شیییان بی  زبا  بومی ن ان  شیییاک  
نر  اشییییییییی   میدمپ به بیم بدت فون  مد لی ان  م انسیییییییییلدم از برمنم و . وان یدگ اا ان  زبا   ا به  یییییییییمان انگلسییییییییی ا مانما ک بومیم  

 واش ایلدم وانرلدم م ماون  م.
نیمی ازلغات انگلیسی  نشه فرانسوپ ما نم زنراالا شان بی  زبا  انگلیسی یحت یسلط فرمانروانا  فرانسوپ جلنری مرطوب)انگلس ا   

ی ف ر نمی کرم  وزپ زبا  بی  المللی فرمم و زبا   یییی سیییینیراززبان اپ فویه امروزپ(بیدوا  نک زبا   ییییواای م ها یییییه نرا ما ییییت وکسیییی
لمانی(امولیر)فرانسه(امان ه )ان الیائی(اشروان س)اشنانیولی( وبو  ی ) وشی( جلوبیاف م.  )ان

دم. به طدلفیو ه مارچدم که وجوم یا ندی نابغه اپ بدام   سنیر مو م  ک اشت ولی انگلیسی اا زبا  خوم ا   ا زبا    سنیر می نا  
 انم: 

به نک انگلیسییی ها ییر جواب فیو دم نونسییدمی اپ بدام  یی سیینیر وجوم یا ندی نما م و نمانشییدامه ااپ میرو  انگلیسییی  ا  یی سیینیرپ که 
ن ا  ا خل  کرمی . انگلیسییییییییییی خونسییییییییییرم جواب مام ما اما  کسییییییییییی  اکه ان  انم ادربیشییییییییییه یویربومی ندو یییییییییی ه بل ه افرام نا ییییییییییدا  منگران

  اا اخل  کرمی   سنیر می نامی . اا ا
موز ییییی ویلمی ی من   ییییونم بشییییرطی که نم ت    زبانشییییداشییییا  م و  الدون اسیییی دم که امه زبان ا نام به ی ام  اسیییی دمومی یواندم بلبا  ان

 شیاشی بشت ان  زبا  نرا  بگیرم زنرازبا  ید انک وشیله ا ی اطی نیست بل ه م یی  هان نک ابلا نم یمدم شیاشی نیلاست.
یسییی   ید ا نر  بوشییییاشیییت ی من   یییمی اشیییت. یا اوان  زبا  انگلیسیییی مراه  فونافونی  ا طی کرمی وبیم ازشیییامی  یییم  به زبا  ی ا ت   

مرن ائی اا ا ییییییییییرا کرمنم که نرا مام و شییییییییییاپ م بانا  جدگ اون ج انی بلبا   زبا  شیییییییییییاهت وی ا ت انگلیسییییییییییی بوم ولی براپ اولی  با ان
   به بیم زبا  مننلماشی نیلانگلیسی  م. انگلیسی نو  ه  وم وازان 

مرن ائی و زبا     م اجرت ااپ بل گ و مرمم مسیییییی یمرات یوام  ا ییییییلی شییییییامی  ییییییم  زبا  انگلیسییییییی بومی اشییییییت واکدو  یواوی اپ زبا  ان
لما ا ان الیا وا ان وی ا وبائیا  که ازالدمان  امیاشیییت.ازنر   یییانلما  به بیمانگلیسیییی فوای  مرننونا  با فرانسیییها ان  ا م اجرت کرمنم ه ان

نا  فرمنمم  وم بومنم زبا  ا ی اطی بی  خوم ما ییییی ه با یییییدم وانگلیسیییییی شییییی راپ بل گ . نام فیرپ کام  ارزبانی بامی  یییییمی زبا  ا ی اطی ان
ا نم با مشییا   مشیی   اشییت وافرام بل فسییان ون ی م  و  به نامفیرپ زبا  منگرپ می  ییونم ا لغایی  ا بداطرمی شیینا نم که کا برم  وزمری 

مرن ا ا  باانمکی مش و ان  زبا  براپ جمله شازپ   زبا  انگلیسی چدی  کرمنم.. م اجرا  اولیه ان
م هالحا یییییییییر ییییییییی  الا زبا  م منیا وجوم ما م. نوم م  یییییییییمان  زبا  اا کم راز نک میلیو  نور م  ل  ما نم بدا برن  فسییییییییی ر  جامی اا  

موز ی م ی وبام اجرت از نداط مو اف امی به   رااپ بل گ و  ونم فلوبالیلاشیو  وه ی فرم  م  کری زمی  بایث  ااج ا پ بوم  زبا  ان
مم  شییی    خواام  یییم که زبان اپ میرم ی وب ازبی  برونم.مکد کشیییو  مالمنو که م انیانو  ادم نرا  ما م برا ر فرم  یییم  کری زمی  وبا  ان

ب انیانو  م  هان مرق  یییییم  اشیییییت و شیییییازما  مل  م حم م  بیی ناف   ن اشیییییت. الا ا  جلنری  ان م انی براپ ان دان جمییت مالمنو به ان
  جلانربییا م ییاجرت اج ییا پ شییییییییییییاکدییا  بومی ازبی  

ن
ب فرو خواادییم  فییت وزبییان ییاپ موجوم م ا

ن
 ام م ا

ن
منگرنیل م انیییانو  ادییم وانیییانو  ا

 خواادم  فت.
و م می  وم که م بانا  نر  بیس   ید ا می م  م زبان اپ موجوم نیدی  شصم  ن   بصو ت شامی  می وان  بران شا  زبا  بانی خواادم مانمان

 براپ نامفیرپ ون ی ازان  زبان اا زبا  ا ی اطی شاکدا  کری زمی  خواام  م.
ا  کرمی اشییییییییییت ازبان اپ بمداطری اف امی  ا فر زمیده ن ات وی منم هیات بیضییییییییییی از  یلیرم  نابومپ بسیییییییییییا پ از زبان ا ا ی دولو پ جمنم 

مرن ا که یدرن ا ازبی   ف ه بوم اکدو  ب مت اند رنت وان ام  ماا شانت اند رن ی یوشط « ناواجو»بیدوا  مکان زبا   زبا  شرخنوش ا  ان
که م بیسیت  زبا  خل یهیات اشیت ونابازمانمفا  شیرخنوشی ا  ونیلیمون  لغ دامه ومانری المیا   ازخ ر نابومپ  شی ه وم هان ی منم 

ی   ا وموا م مشابه زبا   داشا  خو  اندشت با کو    یرا ومحددا  جوا  م هان ن ات اشت. مو  وش ا مابی  ن  وفلنانگا   انت ا
ی خواام من ات بمادم زنراایچ س نزبان اپ بد ر اف امی  ا  یم بسییا پ از  ا امیموا شیاخ ه اشیت یامی دم یونم که انسیان ا موف  خواادم

 ج ا  خواام بوم .بمیدی بی فرادگی م   نیل وید  براپ ان ام فرادگ واهمزبا  مام پ اوفرامو   وم
با یوجه به وجوم خ رات جمپ براپ نابومپ بسیا پ از زبا  اا وم یی  هان وجوم ام ا  ن ات زبان اپ بد ر اف امیا نونس وشیاشت  

موز  بلبا  مام پ به یدو  موز  بلبا  مام پ  اایداه کرمی وبه امه ه وم  ا یو ییییییییییه می کدم که با یوشییییییییییه ان داء فرادگی وا ی یوشییییییییییه ان
 بشرنت کمک ب ددم زنرا باازبی   ف   نک زبا  بدشی ازفرادگ ومیراث یمم  بشرپ از بی  می  وم.  
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خر نر  بیسیییی    جلو زبا  ااپ  شییییمی   بیضییییی از زبان ا از جمله زبا  یرکی بیلت کام  بوم  م هان یوشیییییه اسیییی دم. زبا  یرکی از ماه ان
لیممی  ونم ونا ابلا  ووشانلی که براپ مصر  م  ا وباا م کشو ااپ میر ا وبائی یولیم می  ونم م ی م م ا وباشت وکا اائی که م ا وبا یو

 اسییی دم که  اادماپ کا برم وطرزاشییی وامی ازان  وشییییله ال ی رونی ی نا می انی ی  ا م کدا شیییانر زبان اپ ا وبائی بلبا  یرکی نیلچا  وم بسییی ه
 بدمپ کا  نرا  بمادم.

شیییییاپ مرکلپ که زبا  بومی مرمم بومی ی ام  و فسیییی ر  می نابم وجانگلن  امچدی  زبا  یر  کی بیم ازانحدن ایحام  ییییو وپ بسییییریت م ان
شیاپ مرکلپ م هان بس  فت اشت.  زبا   وشی می  وم .زبا   وشی م نوداز وان

موز ییی اوت کشییو  مد لی اشییت وم یمام مانشییگاا اپ کشییو ااپ موز ییی زب م هان ها ییر زبا  یرکی ا زبا   شییمی و ان ا  ا وبائی   یی ه ان
 یرکی وجوم ما م وبا یوجه به   م ویوشیه ان  جلو زبا  ااپ م هان   م شرنع محسوب می  وم.

بیلت کیکرت جمییت چی  و  م ان صامپ با پ ان  می یوانم زبا  موم « مانما ن »بیضی اززبا   داشا  می دمنم که زبا  چیدی نیدی  
وائی خا ییی ما م. نامفیرپ ی ل  ونو یی   زمیدی اام بانا  نر  بیسییت ن   ب ممی ونآفی ان شییوماماان  زبا  که ازبدت الا شییان بی  بوجوم ان

 ان  براپ کسی که م میا  جمییت چیدی زبا  بمنیا نیاممی با م بسیا  مش   می با م .
ی   یییییییمی بوم وه ی نک کشیییییییم اواخرنر  نوزما  بیلت فسییییییی ر  ا ی اطات  یییییییرو ت ابما  نک زبا  ا ی اطی بی  المللی بسییییییییا  جمپ   

نرا  لمانیا فرانسیییوپ وانگلیسیییی زبا  جمنمپ اخ را  کرم ونام ان لمانی)باوا نائی(با یرکیب نموم  لغات ان وان زو ما یییت  فذا یییت«وو بوک»ان
ندمی زبا  ا ی اطی ج انیا  بشییییییییوم ولی منرپ نگذ ییییییییت که ان  زبا  ابمایی یوشییییییییط  نی   زبا   ازبی   فت «اشیییییییینران و»که ان  زبا  م ان

نرا می یوا  م نصیییی  وزنام فرفت با اند مه اشییینران و که شیییوماپ ج انی  یییم  ما یییت خوم  .اشییینران وزبا  بسییییا شیییامی اپ اشیییت ونوایم ان
باه مان نوپ م بانا  نر   بدابرن  بوشیله زبا  انگلیسی که بیلت فس رمی بوم  مس یمرات برن انیاپ ک یرج انی  می بوم ازای  ا اف ام.

خواام بوم زنرا ان  زبا  که ازنر   یییییییانلما   م انصیییییییی نداط ج ا  فسییییییی ر  ناف ه « انگلیسیییییییی»کری زمی   طی شیییییییاکدا ما زبا  ا ی ا20
 ام ا  ی من   ییییییییم  به زبا  ا ی اطی واکدو  زبا  ی ا پا  ییییییییدی یا یلمی ومننلماییک  ییییییییمی اشییییییییت ا بی  ازار زبا  منگر  ییییییییانس و

 مداش ات بی  المللی  ا ما م. م  ا ی اطی  ج انیا   ا ما م. امی  ها  نیلانگلیسی ند  زبا 
نرا ا نیدی انگلیسییی کشییدمی می نامدما زبانی که به شییریت م هان فسیی ر  اشییت ونه ید ا زبا  ا« اندگلی  کیلر»مدالوا  زبا  انگلیسییی ان

 1332مرمام  28ز کومیاپ پ کوچک  ا می کشییییییییم بل ه زبان اپ نم یمدی چو  فرانسییییییییوپ وان الیائی  انیل ی منم می کدم بیدوا  مکان ن   ا
موز   مرن ائی اا بران صیام انرا  ا ان موز  م مبیرشی ان اپ انرا  فرانسیه بوم اما بیم از شیدوط مولت مصیمق با یسیلط ان زبا  خا جی براپ ان

مرن ا ازبا  انگلیسیییی  ا م  شیییراشیییر ج ا  سییی ر  ف زبا  خا جی از فرانسیییه به انگلیسیییی یغییر کرم. نم ت ان صیییامپ انگلیس وبیم از ان  ان
و م. ن انم فرامو  کرم که زبا  امه امنراطو پ اا م مو ی  مامی اشییت. یسییلط شیییاشییی و ان صییامپ منر نا زوم یسییلط فرادگی  ا بمن ان می ان

 خوم چدی  بومی اشت.
زبا  اا   فسیی ر  زبا  انگلیسییی به امسییانگی ما نیل  شیییمی اشییت و م یما ات م حمی یربی ون رم هان به ها یییه  انم  ن ی ازکامل رن 

اشییییت.مانشییییگاا اپ خا جی که م  ییییین نشییییی  ااپ جدوب خلیت فا    ییییی ه بازکرمی انم بلبا  انگلیسییییی یم نس می « یربی»نیدی زبا  
موز  مامی می  یوم. مبیرشی ان ا خصیو یی کد به زبا   کددم وم مبیرشی ان ا نیلیلوم بانه ماندم  نا ییات وفیلنک و ییمی بلبا  انگلیسیی ان

وخانوامی اا نیلیدنمدم اسییی دم که کومکا  بلبا  انگلیسیییی زبا  باز کددم لذا کلوت ومانه یانلدمپ نا فیلینیدی اشییی دمام انگلیسیییی اسییی دم 
می کددم یا بچه  ا بلبا  انگلیسیی بل گ کدم وکومکسی ان اپ خصیو یی املب انگلیسیی زبا  اسی دم یا بچه اا بیم ازبل گ  یم  ل  ه یربی 

 نما  ه با دم.
مو   

ن
ز یییی  یییین نشیییی  اا ازها ییییه اپ  یییم  زبا  یربی نگرا  اسییی دم ب می  ج ت یم نس زبا  یربی  ا م  مبیرشییی ا  اا براپ مسییییولی  ا

موزا  اللامی کرمی انم بداطر اند ه املب مننلمه اا نام نیسیییییییییی دم بلبا  یربی با مرمم کوچه وبازا وه ی با والمن  خوم هر   یموم مان  ان
 برنرا کددم. بلندم ونا با شانرایراب ا ی اط 

ال  یه یلونلنو  ایائی میاندیمال لنری والیربییه م امیاادیگ کرم  ل  یه ایاپ مد لی یربی مو ربومی انیم ولی جوانیا  خیانوامی ایاپ مرفیه کیه  
خانوامی ااپ هاک  م  ییییییییین نشییییییییی  اااسیییییییی دمیرجی  می مادمبه فیل  اا ویلونلنون اپ انگلیسییییییییی زبا  فو  ب ددم وازطرن  اند رنت با 

 گلیسی زبا  ا ی اط ما  ه با دم. جوامع ان
نم که : شییییییاشییییی  ائی که براپ نابومپ زبان اپ میرفا   م انرا  طراهی می  یییییونم چه    با یوجه به ن ایی که هکر  یییییم ان  شیییییوان بی  می ان

نا ان  ا اامافی  امن ان می کددم؟چراه ام انرا  چه م    ن  فذ یییییییییی ه وچه م   ن  فیلی کمربه بابومپ زبا  ااپ میرفا   بسیییییییییی ه
ن
نم؟ا

 شیاشت اا با فرادگ بشرنت اماادگ اس دم نا بر م ان  می با دم؟ 
شییییمیدشییییو   فرادگی با ار ب انه ویوجی ی با یییم  ن ا ن ی اشیییت و ان  اند ه ان شیییوا ت منگرپ  اا  می یوا  م میا  ن ام ولی جواب امه ان
یملی میریلمی اشییت وبا شیییاشیی  اپ فرادگی م رنی م ج ا  میا ییر مغانرت ما م . انرا  از ایضییاء اولیه شییازما  مل  م حموشییازما  یلمی 
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موز یییی ان )نونسییی و موز  بلبا  مام پ  ا امضیییاء کرمی اشیییت ولی م اشیییوانه ماندم وان (می با یییم.انرا  امچدی  مصیییوبات نونسییی و م مو م ان
بسیا پ از موا م منگر به یی مات بی  المللی خوم بان دم نیست وبه میرفا   ااپ انرا  اجازی نمی مام بلبا  مام پ خوم یحصی  کددم . 

موز  زبا  مام پ  ا نیل ی منمپ براپ زبا  همام یامن  ئیس فرادگسیی ا  زبا  وامبی موز  بلبا  مام پ بل ه ه ی ان ات فا شیییا نه ید ا ان
فا شی می مانم. فوئی ان  زبا  ید ا م نک میما  بی  نیب می یوانم بدا ما  ه با م. ایضاء فرادگس ا  ان  ا ایلیه ا ون بانلمی ونوزمی 

 ددم. نانو  اشاشی خوم جم و پ اشدمی شیاشت فلا پ می ک
اشییییت  یرکی م شییییت اشییییت که زبا  فا شییییی فیلی مونییت امروزپ خوم  اممنو  ممدو  بوم  زبا  ااپ میر فا   م انرا  ازجمله یربی و 

موز   اما ن انم فرامو  کرمکه ه ی افرامروزلغات یربی ویرکی اززبا  فا شی هذ   ونما ان  زبا   میر ناب  ف   می فرمم.ممدو  بوم  ان
نسیییییییوپ مرزاا مدانسیییییییه ب ددم وبی   و یییییییییت فرادگی خوم  ابا املبانا  خوم یییییییا  م   ا انرا  بایث می فرمممیر فا شییییییی پ مبلبا  مام ان

 ازبی  ش   فرادگی  ااهسا  نماندم وی س الیم  نشا  بمادم.
ذ یییی ه ااپ مو ا رااز فم ولیا  هاک  زبا  فا شییییی باشییییرکوبی زبان اپ میرفا  ا زمیده   ییییموی ام  خومزبا  فا شییییی  انیلازبی  می رنم زن

 فا شی اموا ی ازلغات یربی ویرکی وام فرف ه وخوم  امدی شاخ ه اشت .
لغات جمنم بی  المللی ا  که ار  وز به فرادگ ج انی یدوی می  ییییییییونم مد ع منگر   ییییییییم وی ام  ارزبانی اسیییییییی دم. فرادگسیییییییی ا  زبا   

ات ب کو یی  بی ومبدرم می مام  یا میامن  یی سیی ه بسیی ه فا شییی براپ لغفا شییی با شییامی انمنشییی و به ب انه م ا زی با ی اج  فرادگی مر 
بی  المللی اخ را  کدم که امامه ان  کا یمد م  م ازممت مم   نیسیت وامروز محاو ی جوانا  یحصیی  کرمی  نشیانگر  ی سیت شیم شیازپ 

 ا  ی یواندم با انماخ   شیییییدگ جلوپ شیییییی فرادگی اشیییییت . م ما می ج انی نسییییی  جوا  اممنگر  ا می ف مدم ومدالوا  یدو  فرادگی نم
 بگیرنم.

با  انرانیس  ا وبا  فا شیس  ا ا زبا  فا شی  ابا  وات زبا  ملیا زبا  مش رک وزبا  ا ی اطی انرانیا  میرفی می کددم م هالی ه ارشه  
 مدم م شت   ان  نیل فا شی  ا نمی ف وت نام شت اس دم. انرا  کشو کیکیرالملله اشت وزبان اپ مد لی م ان   انت می با م وامه شاکدا

 ان  اشت که فیو ه  وم: 
 فا شی زبا  ملی ا ملت فا   اشت و نه امه مل  شاک  م انرا .   
 فا شی زبا  مش رک امه کسانی اشت که به ل  ه ااپ مد لی فا شی ی ل  می کددم نه به زبان اپ منگر. 

 ونه امه ای ا  انرا .  فا شی زبا  ا ی اطی کسانی اشت که فا شی  ا می ف مدم
  ددم.  م  میرفی ان  مواای   ا مدلوط می ولی« فا شی  ا با  بما ن »می فوندم 
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