
 
 
 
 
 

*براى زبان فارسى چه بايد كرد؟

 

 پرويز ناتل خانلرى

 

 زاترين روزگاار وجاا امتزااز ان اان را متفكران و دانشمندن جهان از كهن

اند اندهخو« حزوان ناطق»حزوان نزروى سخن گفتن دان تا و آدمى را با اين اعتبار 

اناد شناختامى و سخنوران بزرگى كا قدر و ارزش اين موهبت را بهتر از ديگران

را يكاى از  «آفرين حكزم سخن در زبان»خداوند را با اين ابداع ستوده و عبارت 

 .اندنعوت الهى و مايا حمد او شمرده

 اين نكتا ب زار عمزق و دقزق است كا هما ترقزات بشر ماديون و مرهاون

ء اشزاقوه ناطقا اوست و با وسزلا اين قوه است كا ان ان توان تا است نخ ت با

هااى هااى بشاردريافتو سپس با معانى نام بگذارد و با اين طريق افراد و ن ا 

تر شود تاا وسزعذهن خود را با ديگران منتق  كنند و پزوستا دامنا ادراكات ان ان

يناده آدانزم كا در آنجا كا دانش و فن با جايى برسد كا اكنون رسزده است ونمى

 .با كجاها خواهد رسزد

 زرمايا تمدن و فرهنا  اسات و آنجاا كاا ساخنى يعناىانديشا آدمى خم

 ها براى تشخزص و ثبت ادراكاتى نز ات انديشاا وجاود نادارد مجموعا داللت
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 زبان انديشا ندارند و از اينجاست كا هزچ پزشرفتى براى آنان ممكانجانوران بى

 كاافهمدى و بر اثر آن است داند و مىنز ت  ان ان امروز بزش از ان ان ديروز مى

 زبان امروزرود  اما جانور بىزندگى بشر پزوستا در تحول است و رو با كمال مى

 با جانور چند هزار سال پزش يك ان است و هزچ پزشرفتى نكرده؛ يعنى نتوان اتا

 است انديشا كند تا اوضاع و شرايط زندگى خود را تغززر بدهدى زيرا كاا وسازلا

 .تا استانديشا يعنى زبان را در اختزار نداش

ا؛ پسى زبان چز ت؟ ابزارى براى ايجاد رابطا ذهنى مزان افراد يا  جامعا

ى ابزارى كا مجموعا عالمتهاى صوتى استى خود باا خاود حااكى از معاانآيا اين

باشدى  ها مزان افراد معهودالبتا چنزن نز ت؛ يعنى شرط است كا اين نشانا است؟

 رنا  آماوختن درك كنناد ورا باىو اگرجز اين بود باي تى هما سخنان يكديگر 

 .بزش ازي  زبان مزان افراد بشر موجود نباشد

ى امرى اجتماعى اسات؛ يعنا» زبان«توان نتزجا گرفت كا از اين مقدما مى

 ن استهاى صوتى كا اجزاء زباكار بردن نشاناافراد ي  جامعا در قبول و با هما

 وضاع ذوق خود اين عالمتهاا راتوانند با مز  يا شريكندى و ي  يا چند فرد نمى

 عا راكنند يا تغززر دهندى مگر آنكا با علتى افاراد ديگار جامعاا نزاز ايان مواضا

 .بپذيرند

فراد انكتا ديگر آنكا ترقى و تكام  در فرهن  بشرى يعنى افزايش ادراكات 

 تزجانهاى يا داد و ستد معنوى است  دانش هرگز جامعا نتزجا برخورد انديشا هر

 ذهنى ي  فرد يا ي  جامعا محدود نباوده اسات  نخ ات باياد دياد وكوشش 

اگار  انادى و آنگااهدريافت كا ديگران در هر فن چا دريافتا و تا كجا پازش رفتاا

 .هاى ايشان افزودها و كردهچززى بر يافتا بتوان
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ر هاهاى متعدد براى اثبات اين معنى در باردارد  تاريخ فرهن  جهان مثال

هااى ملتى درهاى ذهان خاود را باراى پاذيرفتن حاصا  انديشااجا وهرگاه كا 

گشوده داشتاى پزشرفتى عظازم در فرهنا  آن ملات پدياد آماده اسات   ديگران

اىى از قابلزت و هنر را داشتند  شاهنشاهان هخامنشاى در هار رشاتا پارسزان اين

اى ج تند  ساندهايى كاا از ايشاان در بناملتهاى تابع خود بهره مى دانش و هنر

دهاد كاا هازچ بااكى جمشزد با دست آمادهى نشاان ماىو تخت كاخهاى شوش

و هرگز  هنرهاى هر ملت و گروهى را مورد استفاده قرار دهند اند از اينكانداشتا

ى هما هنرها را با قوم خود من او  ياا منح ار كنناد  از رو اند كاخواستانمى

پذيرفتناد نى را در دربار خود مىدانزم كا پزشكان يونامى مدارك و اسناد تاريخى

دهاد كاا از داناش پزشاكى هنادوان و ديگر نشاان ماى داشتند  قرائنو نگاه مى

عازن مدان تند كا دانش مال  خاص و كردند  مىمىم ريان و بابلزان نزز استفاده

 .تواند دعوى كند كا مل  خاص اوستدست آوردى مىكا آن را با نداردى و هر

ماردم  رهن  درخشان خود را يكباره اختراع نكرده بودناد  ازيونانزان نزز ف

هااى ياها بردند و پاكرت و كشورهاى باب  و آشور و م ر و يا ايران بهره جزيره

 .ستودنى خود را بر اين مبانى استوار كردند دانش

هاا و دانش و فرهن  آموختنى اساتى و آماوختن جاز پاذيرفتن دريافتاا

شازاء و هاى لفظى را كا بار ا ت  اما در اين امر ناچارنشاناديگران نز هاىساختا

كناد نزاز گااهى باياد پاذيرفت و از معانى وم نوعات قومى ديگار داللات ماى

 .آيدم ئلا نفوذ لغات و الفاظ از زبانى در زبان ديگر پزش مىاينجاست كا

تاوان يافات كاا در آن الفاازى از هزچ زبان ملت متمدنى را در جهان نمى

بزگانا داخ  نشده باشد  تنها اقوامى از اين حكم م تثنى ه اتند كاا باا  نهاىزبا
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اندى و اين گونا جوامع اى نداشتاطايفا ديگر در طى تاريخ خود رابطا هزچ قوم و

پوسات شايد امروز نمونا و مثال آنها را تنها مزان بعضى از طوايف سزاه بشرى كا

 .ترين اقوام جهانندرين و نامتمدنتپوست بتوان يافتى عقب ماندهسرخ يا

ت بار پسى اينكا در زبان ملتى كلمات بزگانا وجود نداشتا باشدى دلزلى اس

ور يا دآن ملت در طى تاريخ زندگانى خود نتوان تا است با ملتهاى ديگر  اين كا

ثاار و آروابط مادى و يا معنوى برقرار كند؛ يعنى قابلزت اخاذ و اقتباا   نزدي ى

ا ماياا و فرهن  را نداشتا استى و اين نا تنها سرافرازى نز تى بلكا ننتاي  تمد

 .استسرافكندگى

 تاريخ هما ملتهاى جهان نشازب و فاراز و زيار و رو ب ازار دارد؛ در هار

فتاا اى هرملت آثارى از تمدن و فرهن  با ديگاران داده ياا از ديگاران گرمرحلا

تحاول و تكاما  فرهنا  او را اين داد و ستدهاى معنوى تاريخ  است و مجموع

ع بوده هاى يعنى آنچا در واقكودكانا است كا ما بخواهزم بر گذشتا دهد نشان مى

 «لح انابوا»و انكار بكشزم  چا فايده دارد كا من نام پدرم را كاا استى قلم نفى

ح ان بگذارم  اگر اين هرمز همان ابوال «هرمز»پزش مرده استى بوده و چه  سال

 .امشود و اگر او نز ت پس من حرامزادهحاص  نمىتىاست كا تفاو

 اى داريم  اما ديرينگى تاريخ هزچ مهم نز ت  تاريخما ايرانزان تاريخ ديرينا

 تر است  آنچا مايا افتخار ماست ايانسومريان و عزالمزان و شايد م ريان ديرينا

 ايم  زيار وااست كا هنوز ه تزم و رشتا ارتباط خود را با آن تاريخ كهن نگ  ت

 جوىايمى زبونى و ناتوانى در ما راه يافتا استى از آن حادثاباالى حوادث را ديده

 ايامى قرنهاا بااايمى اما زود قد برافراشاتامقدونى شك تا خورده و با زانو درآمده

 ايمى از مشرق و شمال نا مثا  سادايم و استوار ماندهرومزان دست و گريبان بوده
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 بلكا همچون دژ روئازنى تمادن جهاان را از آسازب ياوجو  ودروغزن اسكندرى 

 ايم و ناچار با دعوت بزگانگان دفاع فاساد را بااايم  فاسد شدهموجو  نگا داشتا

 ايم و ساپس باا فرمانادهى وكشان را با خدمت خود خواندهايم  مردماف د كرده

 و سارها بار باادايام ايم  از خونخواران مغول و تاتار رنجها ديدهسرورى پذيرفتا

ايم  هنوز هزاران رشتا مارا و ايرانى مانده ايمىايم  اما همچنان تا امروز اي تادهداده

 با همان ك انى كا در چهار هزار سال پزش ناام و نشانشاان را در ايان سارزمزن

 جهان ما را با ايان صافتدهد؛ يعنى ما هنوز ايرانى ه تزم و هماداريم پزوند مى

 .شناسندمى

ايم پزاروز ايا افتخار ما همزن است كا از اين هما آزمايش سخت توان تام

ده و سرافراز بزرون بزايزم  ايرانى ك ى است كا هما اين شادايد را تحما  كار و

 هااى تااريخ موجاب افتخارسات چاراچنزن استوار مانده است  اگر تجربا هنوز

بدانزم شون ملتهايىرا همخواهزم ب زارى از اين سوانح را ناديده بگزريم و خود مى

را  خواهزم اين هما رنا  وفاداكارىاند؟ چرا مىكا ده ي  اين رنجها را نكشزده

قرنهااى شون يكى از اين ملتهاى غربى بشويم كا تنهاا درايانفراموش كنزم تا هم

گى اخزر دستگاهشان رونقى يافتا است؟ آيا اين نتزجا اح ا  زباونى وفروماناد

 نز ت؟

ونىى كا نتزجاا عواما  ديگار سزاساى و اجتمااعى اساتى اين اح ا  زب

 هفتاد سال است كا در ذهن ايرانزان رسوخ كرده است  مردمى پاكدلى اماا ش ت

 اند  اگر ما امروز در صف كشاورهاىاند كا پنداشتاانديشى مزان ما پزدا شدهساده

 ساوابق رابزرگ جهان نز تزمى گناه آن بر گردن سوابق تاريخى ماستى و اگر اين 

 گوناپزونديم  اينشود و با جهان پزشرفتا مىنفى و انكار كنزم كارها ي  رويا مى



 44 12و  11/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 شاماريد ازخزالها جز خامى نز ت  اگر ضعف و زبونى را نتزجا شومى الفاظ مى

 بدل كنزد و بگذاريد «زادان فرخ»است با  «سعزد»فردا نام گداى محلا خود را كا 

ثر همزن تبدي  نام متموّل شد ايان تزاش شاما و ايان ي  سال بگذرد  اگر او بر ا

 !من گردن

اى بكوشاند تاا هاى بى پر و پاست كا موجب شده است عادهاين انديشا

ى آنهاا پندارند از زبان فارساى بزارون بزندازناد و باا جااكا بزگانا مى الفازى را

آنجاا  تاا وضع يا اختراع كنند  اين كار «پارسى سره»خودشان با  كلماتى با خزال

مؤس ات و دستگاههاى رسمى دولتى اساتى اشاكالى نادارد  ايان  كا مربوط با

هر ي  از ادوار تاريخ اصطالحات خاصى داشتا كاا چاون اساا   ها دردستگاه

ز شده اصطالحات مربوطشان هم متروك و من وخ مانده است  امارو آنها برچزده

روزگاار ساامانزان و  را كاا در «صااحب برياد»و  «دياوان عار »كلمات  معنى

 اننادمتوان يافت  كلمااتى معمول بود جز در كتابهاى تاريخ يا لغت نمى غزنويان

در قرن را نزز كا نزدي   دو «تمغا»و  «سزورغال»و  «قشالمزشى»و  «سزورغامزشى»

ادارى و دانادى و اصاطالحاتدوران استزالى مغول روا  داشتى ديگر ك ى نماى

متاروك و هم يك ره «باشىايشزكچى»و  «قولر آغاسى»دربارى دوره صفويا مانند 

سال قب  مانند نامفهوم استى چنانكا شايد در ن   آينده ما اصطالحات سى چه 

شاود  بناابر ايان نزز بكلى فراموش «م تونف عنا»و  «عدلزا»و  «بلديا»و  «نظمزا»

 .نداردتغززر اين گونا اصطالحات اگر نفعى نداشتا باشدى ضرر مهمى

اما اگر بخواهزم با اين عنوان يا با اين بهانا كا بعضى از كلمات جاارى و 

 ز خاودزبان ما از ريشا ايرانى نز ت آنها را تغززر بدهزم و الفازى مجعول ا عادى

 رويم بلكا بى هزچ ترديد كار غلطاىدرآوريمى نا تنها بايد گفت كا با راه ك  مى
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كنزم زيرا كا مقدارى از وقت و نزروى ملات خاود را كاا در ايان دنزااى پار مى

 .داريمها م روف مىهزاران كار مهم ديگر داردى با اين ياوه كارى آشو 

 زارى از زبانهااى بازرگ وبندى با ريشا لغات كار عبثى است  در ب اپاى

شا امروز شماره فراوانى لغات متداول و جارى ه ت كا از اص  و ري مهم جهان

 زبانها نز ت و اين نكتا هزچ ضعف و شك تى باراى آن زبانهاا شامرده خود آن

هااى علماى و تارين و مهمتارين نكتاامانع آن نز ت كا بتوان عمزق شود ونمى

تارين يا بزان كرد  زبان انگلز اى را كاا اكناون از رازبانهاى مزبور  فل فى را با

بان كا توان ذكر كرد  در اين زجهان است با عنوان بهترين مثال مىزبانهاى علمى

هاى زبانهاى ژرمنى است بازش از هشاتاد درصاد اصاطالعات خود يكى ازشعبا

م وقاهاى التزنى است و تاكنون هزچ عااقلى از آن فل فى از ريشا علمى و فنى و

ز ريشاا است كا اين لغات را از زبان انگلز ى بزرون بريازد و ا درصدد بر نزامده

 .الفازى جع  و وضع كند ژرمنى با جاى آنها

ال معناىى كاا باا كماهاى غلط و كارهاى بزهوده يا بىدر مقاب  اين انديشا

ا با ربايد گفت كا هنوز ذهن و فعالزت بعضى از نوي ندگان و متفكران ما  توسف

 ظداردى كارهاى ب زار مهم و اساسى در پزش داريم كا براى حفامشغول مى ودخ

 عاستقالل زبان فارسى از ي  طرفى و باراى اساتفاده از ايان زباان ملاى در رفا

 .احتزاجات فكرى و معنوى ما فورى و ضرورى است

 

*** 

 

زبان فارسى امروز ماى با حكم ضرورت پرهززناپاذيرى در معار  هجاوم 

حات غربى است كا با مفاهزم خود مانند سز  با اين ساو جرياان اصطال لغات و
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ايام و هاى متعددى از علوم و فنون ه ت كا ما نزافتا و نپروردهاست  رشتا يافتا

ناچار بايد هر چا زودتر آنها را از غريبان بزاموزيم  باا ايان علاوم و فناون  اكنون

نكتا مشك  اينجاست كا هر گروه از يابد  اما زگانا با زبان ما راه مىب هزاران لفظ

پردازناد و در جوانان ما دريكى از كشورهاى غربى با تح ز  ايان معاارف ماى

اصطالح واحد علمى يا فنى را با الفاظ مختلف يا با تلفظهااى  بازگشت با ايران

آورند  حاص  آنكا براى ي  مفهوم لفظهااى گونااگون مزاان مى متفاوت با خود

گاردد كاا شود و اين پراكندگى و گوناگونى ما نع آن مىداول مىمت زبانانفارسى

دانش يا حرفا بتوانند زبان يكديگر را دريابند و باا هام ارتبااط  اه  ي  رشتا از

 :قبز  ذهنى و علمى پزداكنند  اين مشكالت شام  موارد متعددى است از اين

نزم؟ كايد تلفظ پذيريم چگونا باى را كا با ضرورت عزناً مىكلما بزگانا  1

ورت صاتلفظ يكى از زبانهاى خارجى را بايد در هما موارد پذيرفت؟ در اين  آيا

كنازم ىرا ذكر م Oxyde تلفظ بايد مبنا و اسا  قرار بگزرد؟ براى مثال كلما كدام

وى اكنون با همزن لفظ در فارسى راي  است  اماا تلفاظ ايان كلماا در فران ا كا

ادا  است  در فارسى ايان كلماا را چگوناا باياد « ايدآك»و در انگلز ى « اك زد»

 كرد؟

دانزم كا هر زبانى دستگاه خاص خود را براى تلفظ واكهاى چا صاامت مى

م وتى دارد  يعنى هر زبانى شام  گروهى از صوتهاى ملفاوظ اسات كاا  و چا

 زبان با اداى آنها عادت دارند و تغززر اين عادت اگر محال نباشاد ب ازار اه  آن

هاى نخ تزن استزالى اسالم كا عرباى يگاناا زباان رسامى است  در قرن دشوار

شدى دانشمندان و لغويان كا ضرورت اساتعمال لغاات اسالمى شمرده مى خالفت

دان تند و با اين نكتا كا شزوه تلفظ ملتى را با آساانى را در زبان عربى مى بزگانا
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باراى طارز اداى كلماات خاارجى در  توان داد نزز آگاه بودندى قواعدىنمى تغززر

ج تند  نخ تزن بار سزبويا كا ايرانى بود در كتا  معاروف خاود عربى مى زبان

درياد و را با اين بحث اخت اص داد و سپس دانشمندان ديگر مانناد ابان ف لى

هاا افزودناد  عجاب اسات كاا پاس از هازار و اصفهانى در اين با  نكتا حمزه

اند بازماندگان اين ايرانزان دانشمند اين معنى را درنزافتا سز د سال هنوز دوي ت

توان تغززر داد شزوه تلفظ اكثريت ي  جامعا را براى اداى چند لفظ بزگانا نمى كا

 اين اشتباه با جايى رسزده است كا در بعضى از تولزفاات علماى اخزار مؤلفاان و

 يگر را كا در فارسى شبزااند كا انواع تلفظ م وتها و صامتهاى زبانهاى دكوشزده

 اند كا اين كارگويان تحمز  كنند؛ و ندان تاو معادلى نداردى توصزف و با فارسى

 .آهن سرد كوبزدن است

 ى ومداران در نطقهاى راديويبا ياد دارم كا چند سال پزش يكى از سزاست

 و را درست مانناد فران اويان تلفاظ كناد «بودجا»تلويزيونى سعى كرد كا كلما 

موجاب »اى دادى باا اصاطالح روزناماافايده را انجام مىهربار كا اين كوشش بى

 .شدمى «حضار خنده

بنابراين يكى از نخ تزن وزايف فرهنگ تان زبان فارساى ايان اسات كاا 

 سى چگونابا اين كار بگمارد تا تعززن كنند كا كلمات بزگانا را در فار گروهى را

هااى اكنند كا اين بحث مربوط با يكاى از رشات و امزدواريم توجا بايد ادا كرد؛

ن العا ايامروز است؛ و اگر با لزوم و  اهمزت كار آگاهند البتا مطشناسىمهم زبان

ول م ائ  علمى رابا بعضى از جوانان در  خوانده محول كنند كا مقدمات و اص

 .اندآموختا اين علوم را

ياد باا اياران راه يافتاا در چه  و پنجاه سال اخزر كا علوم و فنون جد  2
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 اند تا در تولزفاات خاود باراىگروهى از استادان و دبزران صمزمانا كوشزده است

 اصطالحات علوم مختلف معادلهايى در فارسى بجويند يا وضع كنناد  اماا چاون

 ها فردى بوده و مركازى باراى هماهنا  و يك اان كاردن ايانهما اين كوشش

متفاوت  ب  هر اصطالح علمى چندين لفظاصطالحات وجود نداشتا استى در مقا

 در فارسى با كار رفتا و كار با آنجا كشازده اسات كاا دانشاجويان هار يا  از

 هااى عاالىى زباان همكااران خاود را درهاى علمى در يكاى از آموزشاگاهرشتا

 المث  كتاابى در رشاتا شازمىفهمند؛ يعنى اگر فىآموزشگاه ديگر اين كشور نمى

 ها تولزف شده و با دانشاجوياناد اين رشتا در يكى از دانشكدهصنعتى با قلم است

 شودى اين كتا  براى دانشجويان همزن در  در دانشكده ديگر بكلىتدريس مى

 .نامفهوم و ناآشناست

مهمترين وززفا فرهنگ تانى با جاى جع  و وضع الفاظ جدياد كاا خاود 

باشاد كاا الفااظ و پزش موجب تفرقا و تشتت خواهاد شادى باياد ايان  بزش از

ا كار متعددى را كا تاكنون براى بزان مفاهزم علمى جديد در فارسى ب اصطالحات

 جمع كند و در هر مورد كا چندين لفظ مختلف براى بزان يا  معناى رفتا است

يكى را با رسمزت بشناسدى تاا وقات دانشامند و دانشاجو بار سار  معمول است

 .هدر نرود اختالف لفظ با

اهمزت اين نكتا كافى اسات بگاويزم در زباان عرباى و فارساى  براى بزان

آيد؛ يعنى لفظى كا اه  علم با اطاالق آن بار مى «صلح»از ماده  «اصطالح» كلما

اندى و در زبانهاى فران اوى وانگلز اى در ايان صريح و معزنى توافق كرده معنى

تى و اين نزاز اس «نهايت»رود كا در اص  با معنى با كار مى (Terme) كلما مورد

مفزداين معنى است كا اه  علم در يا  ماورد از تعادد و تشاتت گذشاتا و باا 
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 اند كا توافق در اطالق لفظ واحد با مفهوم واحاد باشاد  ازآخرين رسزده مرحلا

 اند مرتبااخواستااينجاست كا مزان علماى قديم ما رسم بوده است كا هرگاه مى

 فالناى اها »اناد؛ گفتاابزاان كنناد ماى علمى ك ى را در فل فا و كالم و اصول

 يعنى با تعريف مفهوم هر ي  از الفازى كا مورد قبول اها  فان  «اصطالح است

 توان با او بحث كردى و حاال آنكاا ك اانى ديگاراستى آشناست و بنابر اين مى

 ه تند كا در فهم الفاظ اصلى براى بزان معانى متداول مزان اه  فانى قاصارندى و

 .توان كرداصطالح نز تند؛ يعنى با ايشان منازره و مباحثا نمىاه   اينان

 هاى علومى در يا  جامعااحاص  آنكاى اگر مزان دانشمندان يكى از رشتا

امعاا درباره اصطالحات آن علم توافق نباشدى نشانا آن است كاا در آن ج زبانىى

 .وجود ندارد آن علم

شنا ى ياا دو انى يا دو زبانداگر ما هنوز در آن مرحلا ه تزم كا دو شزمى

لاف ما براى بزان مطالب اصلى مربوط با رشتا خود الفاظ متفاوت و مخت مهند 

ى باا برندى اين امر نشانا آن است كا هنوز ازيان علاوم در زباان فارسامى با كار

 .نزامده است وجود

 انفرهنگ تان ماى اگر كارى بايد بكند همزن است؛ يعنى ايجاد وحادتى مزا

وم حات متعدد و مختلف علمى كا امروز براى ما در درجا اول اهمزت ولزاصطال

 .است

ا چاما باز در اين با  سخن خواهزم گفت  تا ببزنزم كا فرهنگ تان جديد 

 !كندمى

 


