
 
 
 
 
 
 

 *تطوّر لغت و نيازمنديهاي امروز
 

 يسيد جعفر شهيد

 

 اند:عريف كردهتنويسان لغت را چنين فرهنگ

ود هر لفظي كه براي معنايي نهاده است. آوازها كه بدان مقصد و غرض خ»

ان شرر  بيان كنند. لفظي كه وضع شده براي معنايي. اگر تعريف لغويان را به عنو

از  ي كامل. نتيجه آن خواهد شد كه لغت تركيبري اسرتاسم بپذيريم نه حدّ منطق

رود. بنرابراين وسري ه كار ميحروف و اصوات و براي تعبير از غرض و مفهوم به

ن بره است نه غايت و آلت است نه هدف. هرگاه مفهومي پيدا شد براي تعبير از آ

مفهوم با شود. افتد و اگر آن مفهوم از ميان رفت لغت نيز فراموش ميلغت نياز مي

غرض به تناسب احتياج و برحسب تطور اجتماع پيوسته در حرا  تورو  اسرت  

شباهت به موجودي زنده نيسرت  پذيرد  پس لغت بيلغت نيز به تبع آن تغيير مي

 ميرد.بالد  ميزايد  ميمي

گانه در هرر اجتمراع صرورتي خرار دارد  ًبعرا  اگرر اما اين مراحل سره

گي كند و اگر حيات آن توأم با تورك نباشرد تطرور اي در داخل خود زندجامعه
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اي كه توررك آن در داخرل لغات در آن كندتر از اجتماع متورك است  و جامعه

اي كره در حرا  اوست  كمتر موتاج تطور و افزايش لغات خواهد بود تا جامعره

 پيوستن به تمدن وسيع جهاني است.

اي شايد دومين دوره در ًو  چهارده قرن عمر زبان فارسي دري  عصر ما

جانبة دانشمندان در زمينة وضع لغات ترازه است كه اين زبان نيازمند كوشش همه

يي به است. هر سا  صدها مفهوم با مصداقهاي عيني و ذهني در قالب الفاظ اروپا

كنرد و برا آيد و به ضرورت در زبان فارسي براي خود جايي باز مياين كشور مي

انرد هم خوردن نظم زبان را احسرا  كردهسندگان خطر بهآنكه همة اديبان و نوي

شوند. كوشش براي وضع لغات فارسي چنانكه بايد براي مقاب ة با خطر آماده نمي

ربع قرن پيش آغاز شده  امرا در عمرل توفير  هاي اروپايي تقريبا  از سهبرابر واژه

يرابي  براي معادالزم به دست نيامده است. تني چند از دانشمندان به جاي اينكه 

وارد فكري بكنند به جنگ با ك ماتي برخاستند كه قرنهاست در ادبيرات لغات تازه

اين زبان جاي گرفته و ضميمة سرماية فرهنگي كشور گرديده اسرت و در عمرل 

 آيد.لغت فارسي به حساب مي

در بوث ع مي آنچه را كه بايد به كنار نهاد تعصب اسرت و رعايرت نرر  

 بازار روز.

چ سندي در دست نيست كه نيروي نظرامي و نفروذ سياسري زمامرداران هي

عرب ايرانيان را وادار كرده باشد تا مفردات و يا تركيبات زبان آنران را در گفترار 

كار برند. چنان كه در حا  حاضر نيز زمامداران و سياستمداران امريكرايي خود به

اسرتور  كرارواش  فرورمن  درا اند كه الفاظي مانند و اروپايي ما را مجبور نكرده

اكازيون  مزون  بوتيك  ترافيك  لجستيك  اوكي  اسركاندا   برالروم  دانسرينگ  
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آ   چرارتر ببره معنري ترز  سرنتز  ايردهكاتگوري  استاندارد  اردنرانس  ترز  آنتي

دربست(  ديالو   سوپرماركت  فولتايم  .... و صدها ك مة ديگرر را هرر روز بره 

مآبي معرفي شويم. اگر در اين براره افراًري شرده بيشتر به فرنگي زبان بياوريم تا

اند. سبب اصر ي ورود ك مرات عربري بره زبران قدم شدهباشد خود ايرانيان پيش

فارسي اين است كه با ورود اسالم به اين كشور تمدن ايران بره جمرع تمردنهايي 

شرد. ه ميپيوست كه با يكديگر درآميخته برود و بره نرام تمردن اسرالمي خوانرد

هاي م ل قديم به تنها زبان رابط اين م ل كه زبان ديني آنان بود برگردانرده ميراث

شد. ب كه كوشش همين م ل مشترك زبان عربي را براي اداي مفاهيم ع مي آماده 

كنندة اين تمدن بزر  بودند كم و بيش كرده و زبانهاي ديگر نيز كه اجزاء تركيب

يد. اين تأثير نتيجة ضرورت وقت و شايد تاحدي هم از لغات اين زبان متأثر گرد

 تفاوتي مردم بود.و يا بي عالقگيبي نتيجة

نوشت و در مقابل اما در عين حا  اگر دانشمندي براي قوم خود كتاب مي

كررد  چنران كره آورد  كسي از او بازخواستي نميمفاهيم تازه  الفاظ عربي را نمي

را لغرات جرجاني را تهديد و يا تكفير نكرد كه چهيچ نيرويي ابن سينا  بيروني و 

 فارسي را براي مفاهيم ع مي برگزيده است.

كرد كره لغراتي برا بينيم در آن روزگار ضرورت اقتضا ميپس چنان كه مي

هاي تازه در اين زبان درآيد همان ضرورتي كه امروز نيز پيش آمده اسرت. مفهوم

را داشرت و نره سرازمانهاي ع مري  منتهي آن روز نه زبران دري آمرادگي امرروز

تواند جوابگوي احتياجات باشد به كار خرود مشرغو  مجهزي كه در عصر ما مي

 بود.
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در اينجا بايد اضرافه شرود كره حسراب نظرم و نيرر فنري از ايرن تعريرف 

غرات جداست. در ادبيات مصنوع تفنن شاعر يا نويسنده سبب استفادة بيشرتر از ل

ندگي  صاحبان اين فن به خراًر ظرافرت هنرر عربي گرديده است نه ضرورت ز

رب خود ناچار از تضمين  التقاط  اقتبا  از قررآن و حرديث  اشرعار و اميرا  عر

كررد ترا مقرداري بريش از حرد بودند و نيز رعايت صنايع لفظي آنان را وادار مي

نرد ضرورت از ك مات اين زبان اسرتفاده كننرد. ًبعرا  اگرر نصرراي منشري  هنرم

آورد  چنان كره نيرر و صاحب ذوق بود اثري زيبا و دلپسند پديد ميقريوه خوش

م بينيم. ولي اگر از ذوق س يسعدالدين وراويني و نظم انوري ابيوردي را چنان مي

ف بهره نداشت موصو  كار وي تركيبي بود از الفاظ ثقيرل و نامتناسرب و مخرال

زبانان بره فارسري ًبع. باز بايد يادآور شوم كه ضرورت ديگري نيز سبب شد ترا

رسرد ظر ميمرور به مقدار بيش از احتياج واقعي از الفاظ عربي استفاده كنند. به ن

 اين ضرورت نخست شاعران را به چنين كار واداشت. حفظ وزن و رعايت قافيرة

برد كه در گفتگوي معمولي و يا نير ادبي ك ماتي را به كار ميكه شاعر شعر است 

 نخواهد آورد.

هري ك مه ارمينيه را در نخستين بيرت قصريدة خرود بگنجانرد  وقتي منوچ

اشريه  ناچار است ك مات انديه  غاليره  ترويره  سرعداالخبيه  اوعيره  الجاريره  ح

هاي ديگرر ة بيتناصيه  خابيه  الويه  الفيه  تعبيه و مانند اين ك مات را نيز در قافي

 بياورد.

كيبي. گاه دو يا چنرد ك مره دانيم زبان فارسي زباني است ترنكه ميآديگر 

پيوندد تا مفهومي بيان شود ولي زبان عربي جزء زبانهاي اشتقاقي اسرت. باهم مي

تعبير از مفهومي ًوالني گردد. به نظرر  ةدر اين زبان ممكن است يك ك مه وسي 



 71 تطوّر لغت و نيازمنديهاي امروز

ه بهترر در قالرب شرعر رسد شاعران چون مقيد به حفظ نظم بودند لفظي را كرمي

انردك نمرود لكرن اندكگزيدند. اين الفاظ شايد در ابتدا غريب مينشيند برميمي

اي از آنها جايي باز مردم بدان خو گرفتند و از نوشته به گفتار روزانه درآمد. دسته

تدريح فراموش شد  اما دستة ديگر پايدار ماند و پيوسته نكرد و با گذشت زمان به

كار رفت  تا آنجا كره جزيري از در نظم و نير اديبان و گفتگوي مردم بهو به مرور 

هايي را يافررت كرره در ده قرررن پرريش از زبرران فارسرري گرديررد و حكررم خانرردان

سرزمينهاي عرب به خاك ايرران هجررت كردنرد و ترابع ايرران شردند و امرروز 

ن اسرت و ف نيراي آنرادانند جز نامي كه معرّنان از عربيت چيزي نميآهاي نواده

شايد بعضي معني لغوي اين نامها را هم ندانند كه چيست و از كجاست  چنان كه 

معني ك مات عربي كه امروز در فارسي به كار مري رود آن نيسرت كره در لغرت 

 عرب داشته است.

ان برا از آغاز اين قرن و مخصوصا  از دورة مشروًيت به بعد كه ارتباط اير

د شرر تمدن ايران به تمدن بزر  ديگرري مربروط اروپا پيوسته گرديد و بار ديگ

رسري مفاهيمي نو بدين كشور درآمد و وضع الفاظ نو را ايجاب كرد ولي زبران فا

در اين عصر آن لهجة مودود دري سيزده قررن پريش نبرود زبراني برود پختره و 

ات اي بزر  از نظم و نير  با داشتن صدها هزار مفردات و تركيبپيشرفته با سرمايه

ي ي و مجازي. اگر در آن روزگار فرهنگستاني بر اسا  اصو  ع مي و متكرحقيق

كرد يابي اين ك مات صرف وقت ميبه قدرت اجرايي وجود داشت و براي معاد 

 رفت.كار نميامروز ك مات فرنگي تا اين حد در گفتار مردم به

كوششهايي كه چند تن دانشمند كردند چون عم ي فردي بود و قردرتي از 

 كرد به نتيجه نرسيد.شتيباني نميآن پ
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تان اولين فرهنگستان در ايران به كار پرداخت. اين فرهنگسر 1314در سا  

با آنكه سرانجام ًنز و نقد و حتي نفرين گروهري و ازجم ره بعرع اعضراي آن 

هشت  بدرقة راهش گرديد  اگر در آغاز به جاي حم ه به لغاتي كه داراي يكي از

پرداخت  و اگر در تركيرب يابي براي لغات فرنگي مي حرف ح قي بود  به معاد

شد  و اگر افراط اعضاء جاي خرود را اعضاء آن تخصص بيش از مقام رعايت مي

گرديد  ممكن بود برا داد و با همة اينها اگر دچار وقفه و تعطيل نميبه اعتدا  مي

يرد نپاي گذشت زمان در راه ع مي و منطقي مفيد افتد ولي چنان كه ديديم ديرري

اي كه در سرتاد ارترش در ج سه 1345بهره نماند. در سا  ولي بازهم از توفي  بي

كار تشكيل شد گفتند درحدود شش هزار ك مه اروپايي در واحدهاي تع يماتي بره

 رود و بايد براي اين ك مات معاد  فارسي انتخاب كرد اما باز در عمل ك ماتيمي

ت سال  را صورت دادند تا بره جراي آن لغرامانند حاضر  غايب  معاون  رئيس  

 فارسي انتخاب شود و ك مات س يح  فرست  نهست  مهبد را تصويب كردند.

فته و اكنون كه بار ديگر فرهنگستان تشكيل شده است بايد از پيمودن راه ر

ر برا زودت به نتيجه نرسيده دوري گزيند ولي قبل از هر اقدام ضرورت دارد هرچه

ة خود از ًري  وزارت كشور و وزارت فرهنگ و هنر سه وسي  استفاده از قدرت

كره  رنگي راانتشار: روزنامه  راديو و ت ويزيون را زير نظر بگيرد و نگذارد لغات ف

ردم مردر زبان فارسي معاد  متداو  و قابل فهم دارد در ذهن مرردم و در گفترار 

فرت رفتند و از گجاي دهند زيرا اگر چند سا  گذشت و مردم با اين الفاظ خو گ

 اسان نخواهردآ هاي اداري راه يافت راندن آن از زبان فاري چندانو شنود به نامه

 بود.
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هاي ع مي براي ها و مؤسسهاي را كه در دانشكدهدوم ر كوششهاي پراكنده

راي مفهرومي برجا متمركز كننرد ترا رود در يككار مييابي لغات فرنگي بهمعاد 

ها انتخراب نشرود و سررگرداني ز ًرف ايرن مؤسسرههاي مخت ف اع مي معاد 

 ديگري پيش نيايد.

در  سوم اينكه با تجربه از روش گذشته به حريم الفاظي كه هزار سا  است

اند و كار بردهزبان فارسي درآمده و بزرگان نظم و نير و گويندگان فصيح آن را به

د حا  خو الفاظ را به امروز هم در زبان عامه مردم زنده است تجاوز نكنند  و اين

 ت تنها از اين دسته لغات زياني به فرهنگ ايران و مگذارند و مطمئن باشند كه نه

رسد ب كه اين ك مات جزيي از سرماية فرهنرگ مم كرت اسرت و اگرر ايران نمي

زيسرته اسرت اعقراب او فعرال  در پنراه نياي اين الفاظ روزگاري در عربسرتان مي

 دارند. اند و م يت ايرانيايران

 وچهارم ر سازمانهاي غيردولتي مك ف شوند معادلي را كه براي مفرردات 

كنند از تصويب فرهنگستان بگذرانند تا لغات دشوار تركيبات اروپايي انتخاب مي

ر اتي نظيرت فظ و نامتناسب با ذوق در مقابل الفاظ اروپايي وضع نشود. زيرا تركيب

رنگري در فارسي غرابت دارد كه ك مة ف تغ يظ سنگ و دانشگاه جنبي همان اندازه

 آن.

به موازات اين اقدام فوري بايد با مراجعه به فرهنگهاي موجرود و مطالعرة 

هاي مو ي  با دقت و تأني دقي  متون نظم و نير و فراهم آوردن فرهنگي از لهجه

يابي براي مفاهيم عيني و ذهني برآيد كه فعال  در زبان فارسي معاد  به فكر معاد 

ها بايد با روش منطقي و با رعايرت موسرنات لفظري و ندارد. انتخاب اين معاد 

معنوي باشد و هرچند فرهنگستان مرجع رسمي منوصر به فررد اسرت  پريش از 
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ه گرذارد  آن را در معررض قضراوت عامره هاي منتخب خود صوّآنكه بر معاد 

ك مات معيرار كرده را در سنگين و سبك كردن آن بگذارد و ذوق اجتماع توصيل

تشخيص قرار دهد  آنگاه لغتي كه با احراز چنين شرايطي به تصويب نهايي رسيد 

ها داخل در مطبوعات راه يابد و پس از آنكه در مطبوعات جاي گرفت به فرهنگ

 شود.

 


