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زبان معيار چيست و چه ويژگيهايي دارد؟
والي رضايي )دانشگاه امام حسين(
هر زباني به مقتضاي شرايطي چون تعلّق اهل آن به منطقه جغرافيائي و طبقه اجتماعي
تحصيالت سخنگويان داراي گونههاي متعدّ د است٬
معيّن و جنسيت و قوميت و سن و
ِ

ـکه از ميان آنها يکـــ و احيانًا چندـــ گونه از اعتبار بيشتري برخوردارند و به عنوان زبان
مشترک پذيرفته شدهاند .کساني که اين گونههاي خـاص را بـه کـار مـيبرند از مـنزلت
گويان ساير گونهها به تقليد از زبـان آنـها
ممتازي برخوردار ميگردند .از اين رو ٬سخن
ِ
ـگرايش پيدا ميکنند .اين گونه خاص زبان معيار ١ناميده و در جامعهشناسي زبان از آن
بحث ميشود .با ايـنکه اصـطالح زبـان مـعيار ديـرـزمـاني است کـه در زبـانشناسي و
جامعهشناسي زبان رايج است ٬تعريف جامع و کاملي از آن به دست داده نشده است.
تعريف زبان معيار هـمچون تـعريف زبـان و جـامعهشناسي زبـان داراي پـيچيدگيها و
خاص خود است .نگاهي گذرا به چـند تـعريف کـه بـراي ايـن اصـطالح
دشواريهاي ّ
پيشنهاد شده مطلب را روشن ميسازد.
ــ زبان معيار آن گونه زباني است که در مطبوعات به کار ميرود و در مـدارس تـدريس
ميشود .عالوه بر اين ٬زبانگونهاي است که افراد تحصيلکرده بدان تک ّلم ميکنند و در پخش
اخبار و ساير موقعيتهاي مشابه به کار ميرود) .ترادگيل  ٬١٣٧٦ص(٢٢
ــ زبان معيار گونهاي معتبر از يک زبان است که بيشتر به وسيله گويندگان تحصيلکردهاي
ـکه در مراـکز فرهنگي و سياسي يک کشور زندگي ميکنند ٬به کار ميرود .اين گونه غالبًا زبان
1) standard language
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رسمي در آموزش ٬رسانههاي گروهي ٬نوشتار و ساير موقعيتهاي مشـابه است) .مـد ّر سي
 ٬١٣٦٨ص(٢٣٢

ــ آن گونه زباني را که به قلمرو ملّ ي و فراـگير اختصاص دارد و در ميان همه فارسيزبانان
تحصيلکرده مشترک است زبان معيار ميناميم) .سميعي  ٬١٣٧٨ص(٤٩
ــ زبان معيار زباني است که در وراي لهجههاي محلّ ي و اجتماعي رايج در يک کشور قرار
دارد و وسيله ارتباط اجتماعي ٬علمي و ادبي کساني است که ممکن است در شرايط ديگر به
خاص خود تک ّلم کنند .اين زبان معمو ًال همان زبان درسخواندگان
لهجههاي محلّ ي يا اجتماعي ّ
است و غالبًا با زبان نوشتار يکي است) .صادقي (١٣٦٢

ــ زبان سنجه )معيار( زباني است که دانشآموختگان و فرهيختگان آن را چه در نوشتار و
چه در گفتار به کار ميگيرند) .ـک ّزازي  ٬١٣٧٦ص(٢٣٧
مدون و تثبيتشده زبان است که از سوي بخش قابل مالحظهاي از
ــ زبان معيار يک گونه ّ

يک جامعه زباني به عنوان الگو پذيرفته شده و به کار ميرود و داراي ويـژگيهايي از قـبيل
ثبات ٬انعطافپذيري ٬و د ّقت يا پختگي است( Garvin 1973) .

شناسان زبان هـرکدام
همان گونه که از اين تعاريف برميآيد ٬زبانشناسان و جامعه
ِ
به ـجنبههايي خاص از زبان معيار پرداختهاند؛ با اين حال ٬وجـوه مشـترک مـتعددي در
تعريفهاي مذکور به چشم ميخورد که از ميان آنـها مـيتوان بـه تـحصيلکرده بـودن
سخنگويان ٬کاربرد زبان معيار در آموزش مدارس و وسايل ارتباط جمعي اشاره کرد.
يکي از مشکالت تـعريف زبـان مـعيار وارد شـدن مـؤلفههاي غـيرـزبـاني در آن و٬
همچنين ٬تداخل آن با اصطالحات ديگري از قبيل زبان رسمي ٬زبان مشترک ٬زبان ملّ ي
شناسان زبـان بـيشتر بـه زبـان نـوشتاري تـوجه
و زبان نوشتاري است .برخي از جامعه
ِ
داش تهاند و تعريف ي از زبان معيار به دست دادهاند که بيشتر با زبان نـوشتاري سـازگار
است و از زبان گفتار و اهميت آن غافل ماندهاند .در مقابل ٬عدهاي ديگر زبان معيار را
بهـگونهاي تعريف ک ردهان د ک ه به زبان رسمي يا مشترک ب س يار نـزديک است .مشکـل
ديگر در تعريف زبان مـعيار نـاهمگون بـودن زبـان است .زب انها مـعموًال پ دي دههاي
تنوع و گوناـگوني
يکپارچه و يکدست نيستند و اصوًال نميتوان زباني را يافت که داراي ّ
دروني نباشد .سوسور ٬بنيانگذار زبانشناسي جديد ٬که رويکردي اجتماعي به پديده
زبان نظامي اجتماعي است که
زبان دارد ٬ميان زبان و گفتار تمايز قايل شد .از ديدگاه اوْ ٬
از عناصر و روابط خاص در زيرب ن اي گفتهها تشکيل شده است .او رابطه ميان زبان ٢و
ـ
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ـگفتار ٣را به رابطه بين صورت تصنيفشده يک سمفوني و اجراهـاي مـتعدد آن تشـبيه
ميکند که همه از بافت ثابت آن تصنيف سرچشمه ميگيرند ولي با آن يکسان نيستند.
چندين دهه پس از سوسور ٬چامسکي اين تمايز بنيادين را به صورت تمايز ميان توان ش٤
ِ
و کُنِش زباني ٥مطرح ساخت.
عـيني آن
مجر د است و صورت بـالفعل و
واحد
به هر حال ٬زبان
ِ
ِ
وجودي ذهني و ّ
ِ
ـگفتار سخنگويان است که به نوعي بازتاب آن وجود انتزاعي است .زبان معيار نيز ماهيّتًا
ِ

ذهني و انتزاعي است و به عنوان يک نظام انتزاعي در ذهن اهل زبان قرار دارد و گفتار

بالفعل آنها اين نظام را بازتاب ميدهد.
زبان معيار در عينـحال مفهومي است نسبي .زبان معيار مطلق وجود ندارد
) and Milroy, L. 1991, p. 22و نميتوان بين زبان معيار و غيرـمعيار ّ
خط فاصلي کشيد .زبان

( Milroy, J.

معيار حالتي طيفي دارد .هر گفتار يا نوشتاري ممکن است به زبان معيار نزديک يا دور
زبـاني سـخنگويان و
باشد .آنچه به عنوان گفتار يا نـوشتار قـابل مشـاهده است کـنش
ِ

بودن زبان معيار
جلوهاي از جلوههاي ساختار انتزاعي و ذهني است .همين
ِ
طبيعت نسبي ِ
بينابيني ميان زبان معيار و غيرمعيار را افاده
است که اصطالح تقريبًا معيار ٦را ٬که حالت
ِ
ميکند ٬در جامعه
شناسي زبان پديد آورده است ) ( Bartsch 1987, p. 257ـ .ميزان معيارـبودن
ِ

يک گونه زباني به عوامل متعدد بستگي دارد .با نگاهي به تعريفهاي گوناـگون کـه در
ابتداي مـقاله آمـد مـيتوان مـهمترين ايـن عـوامـل را بـازـشـناخت .سـطح تـحصيالت
شرکتکنندگان در ارتباط زباني ٬رسمي يا غيررسمي بودن موقعيت ٬فاصله اجتماعي بين
ـگوينده و شنونده از جمله عوامل مهم تعيينکننده ميزان معياربودناند.
زبان معيار ٬زبان رسمي و زبان مشترک
زبان معيار  ٬زبان رسمي ٧و زبان مشترک ٨سه اصطالح متمايزند که گاهي به داليل گوناـگون با
يکديگر خلط ميشوند .زبان رسمي زباني است که از سوي دولت به رسميت شناخته
ميشودّ ٬ام ا اين بدان معني نيست که هر زبان رسمي الزامًا زبان معيار باشد .زبان مشترک

گويان زبـانها و
زباني است که بـه عـنوان زبـان مـيانجي بـراي بـرقراري ارتـباط سـخن
ِ
6) approximate-standard

5) performance

4) competence

3) parole

8) franca lingua

7) official
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ـگويشهاي گوناـگون ٬در مقياس کشوري ٬به کار ميرود .زبان رسمي و زبان مشترک در
ايران با هم منطبقاندّ ٬ام ا زبان معيار را نميتوان بر آن دو منطبق دانست .مثًال موقعيتي را

در نظر بگيريم که يک آذريزبان و يک کُ ردزبان به زبان فارسي با هم سـخن بگـويند.
واضح است که آنها با زبان رسمي و مشترک بـا يکـديگر ارتـباط بـرقرار مـيکنند؛ ّامـا
نميتوان به طور قطع گفت که آنها به زبان فارسي مـعيار تکـلم مـيکنند .مـمکن است
هريک از آنان با لهجه خاص خود که از زبان مادريش ناشي ميشود سخن بگويد .زباني
ـکه آنان در اين مکالمه به کار ميبرند زبان فارسي استّ ٬ام ا لزومًا فارسي معيار نيست.
بنابراين ٬نوشته يا گفتاري را که زبان رسمي تل ّق ي شود نميتوان معيار شمرد .يک مثال
واضحتر زباني است که معلمان بومي مناطق ترکنشين يا کردنشين و ديگر اقـليتهاي
زباني در تدريس به کار ميبرند .ميدانيم که اين معلمان مـو ّظ فانـد بـه زبـان فـارسي
تدريس کنند ٬امّ ا زباني را که اين معلمان بدان سخن ميگويند عمومًا نميتوان زبان معيار
شمرد؛ زيرا مشخصههاي زبان مح ّل ي و مادري در گفتار فارسي آنها ٬غـالبًا بـه شـدّ ت٬
وجود دارد .مع الوصف ٬زبان آنان در موقعيت تدريس را ميتوان زبان رسمي دانست.
معيارسازي زبان فارسي
معيارسازي زبان روندي است که در آن يک گونه زبـاني مـعيّن بـه گـونه مـعيار تـبديل

هنجار برتر نسبت به ساير
ميشود و ويژگيهاي تلفظي و امالئي و دستوري آن ٬به عنوان
ِ

ـگونههاي اجتماعي و محلي ٬قبول عام و گسترده پيدا ميکند .معيارسازي داراي مراحل
متعددي است .هادسن

)( Hudson 1980, p. 34

ميگويد که هر زباني بايد چهار مرحله را طي

ـکند تا تبديل به زبان معيار شود .در مرحله نخست ٬يک گونه زباني ٬به داليلي که بيشتر
جنبه سياسي و اجتماعي دارد ٬انتخاب ميشود .در مرحله دوم ٬برنامهريزان زباني ٬بـا
تدوين فرهنگها و واژهنامهها و کتابهاي دستور و قواعد امالئي و تلفظي ٬آن را به يک
ـگــونه زبـاني تـثبيتشده تـبديل مـيکنند .حـال ٬بـايد از گـونه تـثبيتشده بـتوانـد ٬در
موقعيتهاي اداري و آموزشي و حقوقي و ادبي و نظاير آنها ٬نقشهاي گوناـگوني ايـفا
ـکند .در اين مرحله ٬امکانات سبکي و ساختاري و واژگاني گسـترش مـييابد .مـرحـله
طي مـراحـل مـذکور ٬بـدون
چهارم مرحله پذيرش است .يک گونه زباني ٬حتي پس از ّ
پذيرش اـکثريت جامعه زباني نميتواند منزلت زبان معيار را احراز کند.
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معيارسازي يک زبان به دو طريق مـمکن است صـورت گـيرد :از مـيان گـويشها و
ـگونههاي يک زبان ٬يکي ٬در پرتو پشتوانه فرهنگي ٬تاريخي ٬ادبي و جز آن به عنوان گونه
روند طبيعي
معيارسازي زبان است ) ( Bartsch 1987, p. 250ـ .راه ديگر
معيار انتخاب شود .اين ِ
ِ
معيارسازي تصميم سازمانهاي ويژه برنامهريزي زبان است که يک گونه زبـاني را ٬بـه
داليلي براي مدتي کوتاه ٬به عنوان گونه معيار اختيار ميکنند.
مـعيارسازي در زبـان فـارسي از طـريق اول صـورت گـرفته است .در اواخـر عـصر
رسـمي نـوشتاري ٬يـعني
ساساني ٬زبان مردم پايتخت دري ناميده ميشد که بـا زبـان
ِ
پهلوي ٬تفاوتهايي داشت .اين زبان دري همراه با سپاهيان و ديگر مأموران دولتـي از
پايتخت به خراسان منتقل شده بود و در آنجا ٬ضمن تأثر از لهجهها و گويشهاي محلي٬
به مرور جاي آنها را گرفت و زبان گفتار آن منطقه شد .پس از تأسيس دولتهاي طاهري
و صفاري و ساماني و غزنوي ٬اين زبان رسميت يافت و زبان مکاتبات رسمي گرديد .در
دورههاي بعد ٬که دولتهاي ديگر در مرکز و غرب و جنوب ايران پديد آمدند ٬اين زبان
در دستگاه اين دولتها نيز به عنوان زبان رسمي پذيرفته شد که تا قرنهاي اخير همين
حال ادامه داشت )صادقي  . (١٣٦٢در قرنهاي اخير ٬با گسترش سواد و پديد آمدن وسايل
ارتباط جمعي و همگاني شدن .آموزش و گسترش شهرنشيني و تأثيرگذاري شهر تهران و
طبقه تحصيلکرده آن ٬اين زبان ٬با دگرگونيهايي که عوامل مذکور در آن پديد آوردند٬
به صورت زبان معيار امروزي درآمد.
به نظر بارچ

)(Ibid, p. 251

يک گونه زباني براي آنکه بتواند به طور طبيعي به زبان معيار

تبديل شود بايد داراي ويژگيهاي زير باشد:
ــ يک گروه معتبر سياسي و اقتصادي و تحصيلي آن را به کار برد؛
ــ داراي ادبيات تاريخي و نويسندگان بزرگ باشد؛
ــ در يک منطقه مرکزي جغرافيائي رواج داشته باشد.
چنان که پيداست ٬زبان فارسي داراي اين هرـسه ويژگي است و به همين دليل است
ـکه در يک روند طـبيعي بـه زبـان مـعيار تـبديل شـده است .بـاـايـنهمه ٬نـبايد بـرخـي
دخالتهاي آـگاهانه و برنامهريزيهاي سازمانهاي خاص را در شکل امروزي اين زبان
بيتأثير دانست .در ميان اين دخالتهاي آـگاهانه ميتوان به فعاليتهاي فرهنگستان زبان
فارسي از سال  ١٣١٤و ٬پيش از آن ٬فعاليت برخي مؤسسات واژهـگزيني اشاره کرد .با
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نگاهي اجمالي به روزنامههاي  ٦٠تا  ٧٠سال پيش ٬درـمييابيم که زباني که در آن روزگار
در مطبوعات به عنوان زبان معيار به کار مـيرفت چـه تـفاوتهايي ٬خـصوصًا از نـظر
واژگان ٬با فارسي امروزي داشته است .آنچه تا کنون درباره معيارسازي گفته شد بيشتر
معيار نوشتاري کـه حـاصل
معيار نوشتاري صادق است .امروز ٬عالوه بر زبان
در زبان
ِ
ِ
معيار گفتاري متمايز از نوشتار پديد آمده است.
فرايندي طبيعي و تاريخي است ٬زبان
ِ
گفتاري معيار در
ـگونه
فارسي امروز لهجه رايج در ميان طبقات تحصيلکرده تهران است.
ِ
ِ

اين صورت گفتاري ٬در کنار گونه نوشتاري ٬در موقعيتهاي رسـمي نـظير بـرنامههاي
رسانههاي گروهي و سخنرانيهاي رسمي به کار ميرود.
زبان معيار گفتاري
تعريفهايي که تا کنون از زبان معيار صورت گرفته بيشتر ناظر به زبان نوشتار بوده ٬که
زبان رسمي و متداول در سازمانهايي نظير آموزش و پرورش و مطبوعات بوده است؛
خاص خود است .از ديـدگاه
امّ ا اين بدان معني نيست که زبان گفتاري فاقد هنجارهاي ّ
زبانشناسي ٬زبان گفتار از اهـميت بـيشتري بـرخـوردار است .گـفتار صـورت اصـيل و
معيار نوشتاري عواملي چـون سـاختار نـحوي
ابتدائي زبان است .در حالي که در زبان
ِ
جمالت ٬واژگان ٬امال و دستور خط حايز اهميت بسياري است .در زبان معيار گفتاري
تلفظ و ويژگيهاي لهجهاي و آهنگي کالم بيشترين اهميت را داراست .در واقع ٬بر زبان
اصول زبان نوشتاري حاـکـم است کـه سـازمانهاي رسـمي
معيار نوشتاري هنجارها و
ِ

مقرر ميدارند .امّ ا زبان معيار گفتاري
بهـصورت مجموعهاي از قواعد دستوري و معنايي ّ
آن گونه گفتاري زبان است که در جامعه زباني اعتبار بااليي دارد و به عنوان يک هنجار
گزارشگـر
ـکلّ ي ٬بهويژه در تلفظ و آهنگ ٬پذيرفته شده است .مثًال يک روزنامهنگار يا
ِ

راديو زماني که نوشته يا گزارشي کتبي تهيه ميکند زبان معيار نوشتاري به کار ميبرد؛ اما
همين روزنامهنگار يا گز ارشگر راديو هنگامي که با افراد مصاحبه ميکند از گونه مـعيار
ـگفتاري استفاده ميکند.

امروزه ٬در کشور ما ٬حتي در رسميترين موقعيتها ٬افراد ٬هنگام سخن گفتن ٬گونه
ـگفتاري زبان را به کار ميبرند .شايد برخي از افراد ٬با توجه به شغل و پايگاه اجتماعي
خود ٬در گفتار نيز از هنجارهاي نوشتار پيروي کـنند؛ ّامـا ايـن حـالت غـالب نـيست و
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بهـصورت رفتاري نادر و غيرعادي درآمده است.
زبان فارسي که امروزه به عنوان معيار مطرح است و در بـين افـراد
آن گونه
گفتاري ِ
ِ
گفتاري رايج در
تحصيلکرده و داراي پايگاه اجتماعي و اقتصادي باالتر رايج است زبان
ِ

اقتصادي تهران و ٬همچنين٬
تهران است .اين گونه ٬به دليل مرکزيت سياسي و فرهنگي و
ِ
مدني ت در دويست سال گذشته که اين شهر پايتخت ايران بوده است٬
به دليل گسترش ّ
معيار گفتاري را کسب کرده است .در واقع ٬بيشتر افراد در کشور ما ٬هنگام
جايگاه زبان
ِ

صحبت کردن در موقعيتهاي رسمي ٬سعي ميکنند که گفتار خود را به لهجه تهرانـي
ذاتي خود زبان نيست بلکه فرع بر
نزديک کنند .البته اعتبار و ارزش اجتماعي اين لهجه ِ

مسائل تاريخي و سياسي و اقتصادي و فرهنگي کشور است .در اغـلب کشـورها زبـان

معيار لهجه رايج در پايتخت آن کشور است .در کشورهايي نظير انگلستان و فـرانسـه و
روسيه وضع بدين گونه است.
فارسي تهران تبديل
به عنوان نمونه ٬يکي از ويژگيهاي
ِ

 /aبه /u/
صداي ª /

در کلماتي

نظير نان  ٬جوان  ٬کدام است .اين تبديل صدا امروز نمودار تعلق به طبقه اجـتماعي بـاال و
تحصيلکرده است و سخنگويان مناطق گـوناـگـون کشـور هـمواره سـعي دارنـد کـه در
موقعيتهاي رسمي آن را رعايت کنند .به قول ترادگيل ) ٬١٣٧٦ص (٢٧ـ ٬در انگلستان تلفظ
مصو ت نيايد ٬از اعتبار بيشتري برخـوردار است .در
نکردن  /r/ـ ٬در بافتي که پس از آن
ّ
راديو تلويزيون و تئاتر ٬بازيگران گاهي اين نوع  /r/را تلفظ ميکنند تـا نشـان دهـند کـه
قهرمان داستان دهاتي و بيسواد است .اما اين وضع در جامعه امريکا کـامًال بـرعکس
است و تلفظ اين گونه /r/

اعتبار دارد و در دهههاي اخير ظهور آن در طبقات شهرنشين

ميداني زبانشناختي نشان داده
رو به افزايش گذاشته است ) ( Labov 1972, p. 138ـ .تحقيقات
ِ
است که در کشور ما ويژگيهاي فارسي تهران به سرعت رواج مييابد و تمامي گويشها
و گونههاي زبان فارسي را تحت تأثير قرار ميدهد.
زبان معيار نوشتاري
ارتباط زباني نظير کتابهاي درسي ٬نوشتههاي علمي ٬روزنامهها٬
وسايل
در بسياري از
ِ
ِ

نگارشهاي اداري و رسمي ٬و در برخي از برنامههاي راديو و تـلويزيون مـانند پـخش

اخبار ٬از صورت نوشتاري زبان استفاده ميشود .صورت نوشتاري زبان خـصوصيات
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منحصر بهـفردي دارد که آن را از زبان گفتاري متمايز مـيسازد .نـوشتار صـورتي ثـابت
ـ

فرهنگي جـوامـعي کـه
دارد ٬سنجيدهتر و منسجمتر از گفتار است ٬آثار ادبي و ميراث
ِ
داراي خطاند از طريق زبان نوشتار در دسترس مردم قرار ميگيرد .در اغـلب جـوامـع
زباني ٬از طريق تدوين فرهنگها و دستورها و قواعد نوشتاري ٬زبـان نـوشتار ثـبات و
همگوني نسبي پيدا ميکند .چنان که هاـگن
ِ

)( Haugen 1997, p. 346

خاطرنشان ميسازد ٬ثبات

و قدرت زبان نوشتار چندان است که ٬در برخي از جوامع ٬صورت نوشتاري باعث شکل
ـگرفتن و پديد آمدن گونههاي معتبري از زبان گفتار ميشود .هاـگن حالتي را نـيز نشـان
ميدهد که آميزهاي است از هر دو حالت گفتاري و نوشتاري و آن در صورتي است که
نوشتهاي را به صداي بلند بخوانيم .مثًال اغلب برنامههاي راديوئي قبًال نوشته شدهاند و
چون مجري نوشته را قرائت ميکند حالتي آميخته ميان زبان نوشتار و زبان گفتار پديد
ميآيد .در واقع ٬در چنين حـالتهايي ٬سـاختار دسـتوري و واژگـان بـه زبـان نـوشتار
اختصاص دارد و ويژگيهاي تلفظي و آوايي اعم از تلفظ صداها ٬آهنگ و تکيه مربوط به
زبان گفتار است .گونه معيار نوشتاري ٬به داليل تاريخي و فرهنگي ٬جايگاه خاص خود
را پيدا کرده است ٬تا آنجا که ٬در اغلب متون ٬اصطالح زبان مـعيار تـداعـيکننده زبـان
نوشتاري است.
زبان معيار و زبان محاوره
چنان که ديديم ٬زبان معيار در فارسي دو گونه نوشتاري و گفتاري دارد .مرز ميان گونه
نوشتاري و زبان محاوره نمايانتر است .گونه نوشتاري داراي انسجام ساختاري و قواعد
دستوري و واژگاني و امالئي خاص خود است .اما رابطه زبـان مـعيار گـفتاري بـا زبـان
نداشـتن تـعريف دقـيق از
مشکالت
محاوره چگونه است؟ به نظر ميرسد که يکي از
ْ
ِ

اصطالحات زبان گفتاري ٬زبان محاورهاي ٬زبان عاميانه و تداخل اين اصطالحات باشد.

زبان گفتاري با زبان محاوره يکي است و اين دو اصطالح مفهوم واحد دارند .اما زبـان
عاميانه ٬هرچند گفتاري و محاورهاي است ٬مفهوم متفاوتي دارد .زبان عاميانه گـونهاي
است که در ميان قشرهاي بيسواد و کمسواد و داراي مشاغل کماعتبار رواج دارد .مثًال
تلفظ واژههاي ع ُْذر ٬نسخه و عکس به صورت عُرذ ٬نُخسه و عسک و يا تلفظ کلمات گَر ْد  ٬سبد٬

رت َ ٬س َب تِ ٬کليت از ويژگيهاي گونه عاميانه است .برعکس ٬زبان معيار
ـکليد به صورت گَ ْ
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معيار
ـگفتاري يا محاورهاي فاقد خصوصيات عاميانه است .در واقع ٬بايد گفت که زبان
ِ
محاورهاي و زبان عاميانه دو مقوله جداـازـهمـاند.
برخي از نويسندگان زباني را که به صورت گفتاري در ميان سخنگويان به کار ميرود
زبان شکسته مينامند )سميعي  ٬١٣٧٨ص . ٩(٥٢به عنوان مثال ٬جملهاي نظير مـيخوام بـرم

خونهشون با معادل نوشتاري خود ٬ميخواهم به خانهشان بروم  ٬متناظر است .سميعي جمله
نخست را زبان شکسته و جـمله دوم را ٬کـه صـورت نـوشتاري آن است ٬مـعيار تـلقي
ميکند .سميعي ) (١٣٦٧معتقد است که کاربرد زبان شکسته در راديو و تلويزيون کاري
نادرست است و باعث دور شدن از زبان معيار ميشود .١٠وي متذکر ميشود که متأسفانه
رسمي بسيار پراهميت که از صدا و سيما
امروز در خطبهها ٬سخنرانيها و مصاحبههاي
ِ

پخش ميشود ٬زبان شکسته به کار ميرود و اين کار را نادرست ميداند .امّ ـا ٬از نـظر
مـعيار
نگارنده زبان شکسته لزومًا زبان نامعيار نيست بلکه آنچه امروز به عـنوان زبـان
ِ
ـگفتاري مطرح است و پيشتر بدان پرداخته شد اساسًا شکسته است .غـيرمعيار تـل ّق ي

ـکردن زبان شکسته از اين ناشي ميشود که زبان نوشتار يگانهـصورت معيار در نظر گرفته
شود .سخن وي ٬مبني بر ابراز تأسف از استفاده از زبان شکسته در موقعيتهاي رسمي٬
خود بزرگترين دليل بر اين مدّ عاست .امروزه ٬چنان که شاهد هستيم ٬در موقعيتهاي
٩ـ(ــآنچه در )سميعي  ٬١٣٧٨ص (٥٢درباره زبان شکسته آمده عينًا به اين شرح است» :زبان شکسـته در مـقابل
لفظ ـقلم قرار ميگيرد .اين زبان را نبايد با زبان محاوره يکي شمرد .زبان محاوره را ميتوان شکست و ميتوان
ِ
نشکست .يارو جيم شد زبان محاوره است ولي زبان شکسته نيست .از آن سو ٬زبان شکسته گاه در غيرمحاوره به
ـکار ميرود ٬چنان که بارها در سخنر انيهاي رسمي يا درس استادان يا مذاـکرات مجامع ٬خواه بجا خواه بيجا٬
به کار رفته است«.
به طوري که مالحظه ميشود ٬در اين شرح ٬زبان شکسته نه در مقابل زبان محاوره قرار گرفته و نه در مقابل
زبان رسمي و تعريفي که در مقاله از زبان شکسته به سميعي ) ٬١٣٧٨ص (٥٢نسبت داده شدهـــ زبان گفتاري را
زبان شکسته مينامندـــ نهتنها در آن وجود ندارد بلکه درست خالف آن وجود دارد.ــ وير استار
١٠ـ(ــاستنباط نويسنده ظاهرًا مبتني است بر اين عبارت از سميعي )» :(١٣٦٧ـکاربرد نابجاي زبـان شکسـته در
رسانههاي گروهي زيان وخيمتري هم دارد و آن اينکه رفتهرفته گـوشها را بـه زبـاني دور از زبـان مـعيار خـوگر
ميسازد« .اما پيداست که در اينجا مراد از زبان معيار زبان معيار نوشتاري است نه گفتاري چون بالفاصله پس از
اين عبارت آمده است» :و موجب دوري از زبان ادبي رسمي ميشود«.
همچنين  Äسميعي  ٬١٣٧٨ص ٥٧-٥٤که در آن طبيعي و قهري بودن گرايش شکستن زبان بر مبناي اصـل
ـکمکوشي ٬از يک سو ٬و آثار منفي آن در نوشتار ٬از سوي ديگر ٬شرح داده شده است .ضمنًا در هيچـيک از اين دو
مأخذ گفته نشده است که زبان معيار نميتواند شکسته باشدـــ خالف آن گفته شده استـــ يا زبان شکسته معيار
نيست.ــ وير استار
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رسمي ٬نظير مذاـکرات نمايندگان مجلس ٬سخنرانيهاي مقامات بـلندپايه حکـومت و
حتّ ي در صدا و سيما ٬زباني که شکسته ناميده ميشود و ما آن را زبـان مـعيار گـفتاري
ميدانيم به کار ميرود .در واقع ٬قضاوت نويسندگان و اديباني چون سميعي از اين ناشي
خاص گفتاري نيز دارد توجه نکردهاند .البته
زبان معيار گونه ّ
ميشده که به اين واقعيت که ِ

نبايد فراموش کرد که زباني که اصطالحًا شکسته ناميده ميشود ٬مانند هرگونه زبـاني
ديگر ٬مي تواند به زبان معيار نزديک يا دور باشد .امروز ٬در راديو و تلويزيون ٬استفاده از
زبان معيار گفتاري )يا زبان شکسته( در گزارشهاي زنده ورزشي ٬سريالها ٬ميزگردها و
ـگفتگوها رايج است و نميتوان گفت که اين زبان معيار نيست.
ويژگيهاي فارسي معيار
تا اينجا به تعريف زبان معيار ٬روند معيار شدن زبـان فـارسي و گـونههاي نـوشتاري و
ـگفتاري آن ٬رابطه ميان زبان معيار با اصطالحاتي نظير زبان محاورهاي ٬زبان رسمي ٬زبان
شکسته پرداختيم .اـکنون ٬در دنباله اين گفتار خواهيم کوشيد که ويـژگيهاي بـرجسـته
فارسي معيار امروزي را در تقابل با گونههاي غيرمعيار برشماريم.
الف .بينشان بودن

مهم زبان معيار بينشان بودن آن است .تمايز ميان نشانداري و
يکي از ويژگيهاي بسيار ّ
بينشان بودن مشخصهاي زباني تعريف ميشود .زماني که ميگوييم زبان معيار بينشان

است به اين معني است که فاقد يک سلسله ويژگيهاست کـه آن را از زبـان غـيرمعيار
متمايز ميسازد.
تراسک ) ( Trask 1999, p. 290ـ ٬در تعريف اصطالح زبان مـعيار ٬ايـن نکـته را يـادآوري
ميکند که زبان معيار به هيچـيک از گونههاي متفاوت اجتماعي ٬جغرافيائي و جز آن ربط
ندارد و هيچـيک از خصوصيات اين گونهها در آن ظاهر نميشود .در واقع ٬وجود هر نوع
ويژگي يا خصلتي که بيانگر عاميانه بودن ٬تعلق به قوميتها و زبانهاي محلي باشد زبان
را از حالت معيار دور ميسازد .بارچ

)(Ibid, p. 262

مينويسد که يک گونه زباني ٬همين که

به گونه معيار تبديل شود ٬ديگر تنها متعلق به سخنگوياني که در ابتدا آن گونه را به کار
ميبردند نيست .در جامعه زباني ما نيز اـکنون ديگر لهجه تهراني تنها مختص به ساـکنان
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فارسي مـعيار در گـفتار تـبديل شـده ٬بسـياري از
تهران نيست بلکه ٬چون اين لهجه به
ِ
خانوادهها و افراد در شهرستانها نيز آن را بـه کـار مـيبرند .پس ٬يکـي از ويـژگيهاي
نداشتن خصوصيات محلي ٬قومي ٬جغرافيائي و طـبقاتي است .چـنانکه
فارسي معيار
ِ
گفتاري تهران گونه معيار است ّامـا واضـح است کـه لهـجه بـه اصـطالح
ـگفته شد زبان
ِ
ويژگي نشانداري از قبيل
داشمشديهاي تهراني را نميتوان معيار دانست ٬زيرا داراي
ِ
عاميانه بودن و اختصاص داشتن به يک قشر خاص است.
ب( نداشتن عناصر زباني قديمي و مهجور

مـعيارسازي يک گـونه زبـاني
چنانکه در قسمتهاي پيشين اين نوشتار متذکر شـديم٬
ِ
درـطول زمان و تحت تأثير تاريخ و فرهنگ جامعه صورت ميگيرد .امّ ا اين نکته را نبايد از

نظر دور داشت که زبان معيار متعلق به زمان حال است .آنچه امروز زبان فارسي معيار
تل ّق ي ميشود در گذشته چنين جايگاهي نداشته و ٬برعکس ٬آنچه در گذشته گونه معيار
تل ّق ي ميشده است امروز ديگر پذيرفته نيست .چـنانکه شـميسا ) ٬١٣٧٢ص (٣٦اشـاره
خاص خودش است .مجادلهاي مستمر که در دهههاي
ميکند ٬نُرم زباني مربوط به عصر ّ
اخير ميان ادبا و نويسندگان جريان داشته و امروز نـيز جـريان دارد مسـئله نـادرست و
درست در زبان است .برخي از ادبا و اهل قلم ٬به دليل تأثير زيادي که از ادبيات و گونه
زبـاني قـديمي و کـهن هـمواره
قديمي زبان پذيرفتهاند ٬تصور ميکنند که صورتهاي
ِ
درست و صورتهاي جديد غلط و انحراف از نُرم است .امّ ا پيداست که زبان ٬به عنوان

نهاد اجتماعي ٬همواره با تغيير جوامع در حال دگرگوني است و اساسًا تغيير زبان يک
اصل است .وجود عناصر قديمي و مهجور که در زمان حال پذيرفته نـيست زبـان را از
فارسي امـروز
وضعيت معيار دور ميسازد .مثًال تلفظهاي نامأنوس شَ جاعت و ُچنين در
ِ
غيرمعيار تل ّق ي ميشود ٬هرچند که در گذشته اين تلفظها رايج بودهاند .متأسفانه ٬تحت

تأثير چنين نگرشي ٬در راديو و تلويزيون نيز گويندگان گاهي از تلفظهاي کهن و منسوخ٬
نظير آنچه مثال آورده شد ٬استفاده ميکنند .امّ ا جالب اينجاست که فـارسيزبانان ايـن
صورتها را بسيار کم ميپذيرند .درست است که راديو و تلويزيون به عنوان يک عامل

بسيار مؤثر در نگرش اهل زبان و رفتار زباني آنها نقش اساسي دارند ٬امّ ا اين نکته را نيز
بايد يادآور شد که جامعه زباني تحميل صورتهاي کهن را ٬که به زمان ما تعلق ندارند٬
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معيار نادرست و درست بودن صورت زباني زبان
نميپذيرد .از نظر علم زبانشناسي٬
ِ
معيار رايج و کنوني است نه زبان معيار گذشته.
ِ
ج( سازگاري با عادت و ش ّم زباني سخنگويان

خاص خـود را دارنـد .تـغيير
ميدانيم که سخنگويان در هر جامعه زباني عادات زباني ّ
عادتهاي زباني کاري دشوار است .در واقع ٬در بحث راجع به معيارسازي خاطرنشان
ـکرديم که يکي از مراحل معيار شدن يک گونه زباني پذيرفتاري جامعه زباني است .در
هوي ت و رنگ و بوي
زبان فارسي ٬عناصر و ترکيبات عربي و خارجي زيادي جاـافتاده و ّ
فارسي پيدا کردهاند و سخنگويان به اين عناصر عـادت کـردهانـد .حـال اـگـر درصـدد

بيرونـراندن عناصر قرضي در زبان باشيم و بخواهيم بـه جـاي آن از لغـات و تـرکيبات
فارسي سره استفاده کنيم ٬مسلمًا اين رفتار از جانب جامعه زباني رد خواهـد شـد .در
ِ
سالهاي اخير ٬برخي از ادبا و نويسندگان تالش کردهاند همه عناصري را که از زبانهاي
ديگر قرض گرفته شده از زبان بزدايند و ٬به اصطالح ٬زبان را پاـکسازي کنند .اين افراد
تالش کردهاند که لغات و ترکيبات عربي و خارجي را که در زبـان فـارسي جـاـافـتاده و
هويّ ت و تابعيت فارسي پيدا کردهاند بيرون برانند و ٬به جاي آنها ٬لغات و تـرکيبهاي
فارسي سره به کار برند .به عنوان نمونه ٬در نوشتهها و گفتار اين دسته از افـراد لغـاتي

مانند زينه ٬پارسي ٬نرينه به جاي واژههاي فارسي مصطلح و رايج مرحله ٬فارسي ٬و مذکّر به کار
ميرود .تالشهاي اين افراد هيچگاه از جانب جامعه فارسيزبان با اقبال مواجـه نشـد٬
چون با صورت امروزين زبان سازگار نبود.
د( سبک و سياق متناسب

نبايد تصور کرد که زبان معيار در همه موقعيتها و شرايط يکسان است .زبان معيار ٬با
١٢
١١
سبک مربوط به کاربرد زبان در مـوقعيتهاي
متنوع است.
ْ
توجه به سبک و سياق ّ ٬
اجتماعي متفاوت است .در تعيين سبک عوامل زير مؤثرند :رابطه گـوينده و شـنونده٬

فاصله اجتماعي آنها ٬موقعيت )از نظر زمان ٬مکان ٬حضور يا غياب ديگران( .بنابراين٬
12) register

11) style
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برحسب اينکه چه گويندهاي با کدام مخاطب و در چه موقعيتي سخن بگويد ٬گونههاي
سبکي متفاوت انتخاب ميشود و به کار ميرود .به عنوان مثال ٬يک گز ارشگر در يک
ِ
موقعيت با يک شخص عادي و در موقعيت ديگر با شـخص بـلندپايهاي مـانند رئـيس
جمهوري مصاحبه ميکند .واضح است که گز ارشگر در هر دو موقعيت از زبـان مـعيار
استفاده ميکند ٬با اين حال تفاوتهايي در دو موقعيت يادـشده وجود دارد .گز ارشگر در
مصاحبه با رئيس جمهوري يا هر مقام عالي ديگر از کلمات ٬عبارات ٬لحن و آهنگ بسيار
محترمانهتري استفاده ميکند .حال اـگر فرض کنيم که گز ارشگر در هر دو موقعيت يک
سبک اختيار و يا سبکها را جابهجا کند ٬حالتي غيرعادي پديد ميآيد .در واقع ٬با توجه
به فاصله اجتماعي گوينده و شنونده سبکهايي مناسب انتخاب ميشود که با يکديگر
تفاوتهاي محسوس دارند ٬هرچند همه آنها به زبان معيار تعلق داشته باشند .زبان معيار
جـزم
داراي يک سلسله هنجارها و اصول است ٬امّ ا اين بدان معني نيست که صـورت
ِ
واحدي يافته باشد که هيچگونه تغيير و تحول سبکي را برنتابد.
سياق به گونهاي از زبان اطالق ميشود که مربوط به ويژگيهاي گفتماني کالم يا متن
است .در واقع ٬ساختار يک نوشته ادبي با يک متن علمي يا هنري يکسان نيست .از انواع
سياق ميتوان به سياق اداري ٬روزنامهاي ٬ورزشي ٬علمي ٬تجاري ٬ادبي و بسياري از
حرفهها و تخصصها اشاره کرد .ويژگيهاي زباني که در هريک از اين سياقها به کـار
ميرود متفاوت است ٬امّ ا اين تفاوت ربطي به زبان معيار و غيرمعيار ندارد .مع الوصف٬

اـگر از سياق خاص پيروي نکنيم از ساختار زبان معيار منحرف خواهيم شد .پس ٬هـر
سياقي ويژگيهاي خود را دارد و اـگر جابهجايي صورت گيرد ٬مثًال در سياق ورزشـي
عناصر زبان ادبي و شعر را وارد کنيم و يا در سياق سياسي عناصر مخصوص سياق زبان
قصه را وارد کنيم ٬تعادل زبان معيار را به هم زدهايم.
خاص خودرا دارد.
هرکدام از سبکها و سياقهاي موجود در
فارسي معيار ويژگيهاي ّ
ِ

سياق علمي ويژگيهايي دارد نظير صراحت الفاظ ٬فقدان عبارات و اصطالحات عاطفي٬
وجود اصطالحات دقيق و گاهي کليشهاي .در مقابل ٬سياق ادبي داراي صناعات و فنون
ادبي ٬مجاز و کنايه ٬و گاهي الفاظ نسبتًا مهجور است .پس ٬تفاوتهاي جزئي مربوط به
سبک و سياق خللي در معياربودن زبان وارد نميکند بلکه يکي از اصول زبان معيار اين
خاص ي از هنجارها و ويژگيهاي آن سبک يا سياق پيروي کند.
است که در هر سبک و سياق ّ
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رسمي ت١٣

ّ

رفتار زباني را ميتوان به دو نوع رسمي و غيررسمي تقسيم کرد .ارتباط زباني ٬در موقعيت
ِ
رسمي ٬در فضايي جدّ ي و ٬در موقعيت غيررسمي ٬در فضايي دوستانه و صميمي برقرار
رسمي ت بيشتري برخوردار است .به عـنوان مـثال ٬اسـتاد
ميشود .زبان معيار از ميزان
ّ
دانشگاه ٬که به زبان معيار تسلط کامل دارد ٬در موقعيتهاي رسمي نظير کالس درس ٬به
ـگونهاي سخن ميگويد که از سخن گفتن او با فرزندان و همسر يا دوستان صميمي وي
آشکارا متفاوت است .مس ّل مًا ٬در موقعيت غيررسمي و صميمي ٬زبان او از زبان معيار
فارسي تهراني تکلّ م ميکند.
گفتاري
فاصله ميگيرد؛ هرچند ٬در هر دو موقعيت ٬به زبان
ِ
ِ
رسمي ت دارد مؤدبانه بودن گفتار است .در زبـان
ويژگي ديگري که ارتباط تنگاتنگي با
ّ
معيار ٬ادب و احترام بيشتري وجود دارد .ممکن است شخصي که تسلط کامل بر زبان
دارد ٬به دليل به کار نبردن هنجارهاي مربوط به ادب و احترام ٬از نظر جامعه زباني به
عنوان يک سخنگوي ناهنجار تل ّق ي شود؛ در حالي که او به کُد زباني مسـلط است .در
بودن گفتار يا نوشتار صـرفًا جـنبه زبـاني نـدارد بـلکه عـوامـل
اينجا ٬ميبينيم که معيار
ِ

فر اـزباني نيز در آن مؤثّر است.

و( به کار نبردن افراطي عناصر بيگانه

در همه زبانها ٬عناصر قرضي کمـوـبيش وجود دارند و هيچ زباني را نميتوان يافت که
مبر ا باشد .واژگـان و عـناصر
بهـطور کامل از عناصر بيگانه ٬خصوصًا در سطح واژگانّ ٬
قرضي که در طول تاريخ وارد يک زبان ميشوند رفتهـرفته پذيرفته و جزئي از آن زبان
ميشوند .زبان فارسي ٬در طول تاريخ خود ٬واژگان فراواني از زبانهايي خارجي مانند
عناصر دخـيل
عربي ٬ترکي ٬مغولي ٬فرانسه ٬انگليسي و جز آن قرض گرفته است .اين
ِ

بهـمرور زمان در زبان فارسي افتادهاند و بخشي از زبان فارسي تل ّق ي ميشوند .اين عناصر
قرضي در زبان معيار نيز رايجاند و لطمهاي به آن نميزنند .امّ ا زمـاني کـه از واژگـان و
اصطالحات زبانهاي خارجيـــ چه زبان عربي و چه زبانهاي ديگرـــ استفاده افراطي
شود ٬مشکل به وجود خواهد آمد .استفاده افراطي از لغات و عبارات زبانهايي چـون
13) formality
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عربي يا انگليسي يا هر زبان خارجي ديگر ٬که گاه به خاطر تفاخر و تظاهر و گاه به دليل
تداخل زباني و ناآـگاهانه صورت ميگيرد ٬زبان را از حالت معيار دور ميسازد بهـويژه
آنکه ٬در جامعه ما پس از انـقالب اسـالمي ٬نـوعي نگـرش مـنفي نسـبت بـه لغـات و
اصطالحات خارجي نيز پديد آمده

)( Tollefson 1991, p. 68

و اين نگرش باعث قضاوت منفي

درباره کاربرد افراطي لغات و اصطالحات خارجي و استفاده کنندگان از آنها شده است.
مورد ديگر در زمينه استفاده از عناصر بيگانه ترجمه قرضي يا گردهبرداري است که
در دهههاي اخير ٬از طريق ترجمه ٬وارد زبان فارسي شده است .عباراتي نظير ميرويم که

داشته باشيم  ٬رنج بردن از  ٬نقطهنظر  ٬خداي من  ٬بستگي دارد و صدها نـظير آنـها از راه تـرجـمه
قرضي وارد زبان فارسي شدهاند .به نظر برخـي از زبـانشناسان )نـجفي  ١٣٦١و سـميعي

 ٬١٣٧٨ص ٬ (١٨٠اين ترجـمههاي قـرضي ٬چـون از سـاختار مـعنائي زبـانهاي خـارجـي
متأثّ رند ٬به ساختار زبان فارسي آسيب ميرسانند و آن را از زبان معيار منحرف ميکنند.
نتيجه
حاصل گفتار حاضر را ميتوان ٬به اختصار ٬چنين بيان کرد:
ــ زبان معيار گونهاي نوشتاري يا گفتاري است که ٬به عنوان الگوي زبان غالب ٬در
جامعه پذيرفته شده و افراد تحصيلکرده و قشرهاي باالي جامعه آن را به کار ميبرند .در
مــوقعيتهاي رســمي مــانند مـدارس ٬مـطبوعات ٬صـدا و سـيما ٬يـا در گـفتگوها و
مصاحبههاي رسمي از گونه معيار استفاده ميشود .از آنجا که گونه معيار داراي اعتبار
اجتماعي بااليي است ٬ساير گروههاي اجتماعي نيز سعي در تقليد و پيروي از آن دارند.
ــ زبان معيار مفهومي مطلق نيست بلکه ماهيتًا نسبي است .هر گـفتار يـا نـوشتاري
ممکن است به زبان معيار نزديک يا از آن دور باشد.
ــ آنچه به عنوان زبان شکسته يا محاورهاي مطرح ميشود غالبًا همان صورت معيار
ـگفتاري است.
ــ زبان معيار گونهاي جزم و ثابت نيست بلکه داراي انعطاف است و در طول زمـان
متحول ميشود.
خاص خود ٬باعث همگرايي زبان ميشود و
ــ گونه معيار ٬به دليل اعتبار اجتماعي ّ
ـگونههاي غيرمعيار را بهـشدت تحت تأثير قرار ميدهد.

مقاله

نامه فرهنگستان ٣/ ٦

٣٥

زبان معيار چيست و چه ويژگيهايي دارد؟

ــ زبان فارسي ٬در طول فرايند تاريخي و طبيعي ٬به زبان معيار تبديل شده است و
داراي پيشينه محکم تاريخي استّ .ام ا ٬در عين حال ٬در گذشته تاريخي خود مـتوقف
نشده همزمان با تحوالت اجتماعي پيش رفته است.

ــ زبان فارسي معيار ٬عالوه بر گونه نوشتاري ٬صورت گفتاري نيز دارد و آن هم لهجه
رايج در تهران است که امروزه داراي کاربرد فراوان و از اعتبار بااليي برخوردار است.
شـم
ــ بينشان بودن ٬نداشتن عناصر قديمي و مهجور زباني ٬سازگاري با عادت و ّ
رسمي ت و ادب ٬خالي بودن از عناصر
زباني سخنگويان ٬داشتن سبک و سياق متناسب٬
ّ
ِ
بيگانه مفرط مهمترين ويژگيهاي زبان فارسي معيارند.
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