
سخن سردبیر

را شـدۀ آنسسـتافتـد و زیـر پـاِیارسی که هر از گاهی به جان او مـییکی از آفات زبان ف

هـای غریـب و های ما به وضع معادلقلمبهد، گرایش و اصرار بعضی از دستکنتر میسست

وارد، لغـات بیگانـۀ موجـود در فارسـی، و های بیگانۀ تازهواژهبرایو گاه غیرضروْرعجیب، 

تردیدی نیستحتی کلماتی است که در فارسی بودن آن
ً
جا که هیچ حساب و از آن. ها ظاهرا

هـر کـس خـود را مجـاز مـی
ً
دانـد کـه کتاب و ضابطۀ مشخصی هم در کار نیسـت، عمـال

کـه آنتوضـیْح. سازی کند و مقداری مفردات و ترکیبات به واژگان زبان فارسـی بیفزایـدواژه

به دو شکل یا در دو حوزه رخ می،شودکشیده می» بافیواژه«سازی، که گاه به واژه
ً ّ
.دهدکال

سابقه در فارسی، و دیگری وقتی اسـت کـه یابی برای کلمات بیگانۀ بییکی به هنگام معادل

ناآشنایی را جایگزین کلمـات و ای به فکر میعده
ً
افتند کلمات و اصطالحات تازه و معموال

حـوزۀ اول ابعـاد . بکنند) فارسیچه فارسی و چه غیر(رسی اصطالحات آشنای موجود در فا

گنجد و نه به کار مـا ای دارد که در این یادداشت کوتاه نه میگوناگون و جهات بسیار گسترده

.مورد نظر ما حوزۀ دوم است. آیدمی

دهـد، در صـد سـال اخیـر شـماری از طرفـداران جا که مدارک و شواهد نشـان مـیتا آن

، در واژگـان ایـن زبـان را یزگی فارسی گهپیرایش و پاک
ً
گاه قصد دخـل و تصـرف، مخصوصـا

، شاید این نّی. اندکرده
ّ

شـیوهدر کل بدی نباشـد؛ حـرف بـر سـِر گـری، هـای ایـن پیـرایشِت

کیـد مـا روی وضـع واژه. استشدنیو الزمُمجرِیان آن و جاهایی است که این کار  هـا و تأ

های سال در فارسی به کار رفته، نقش خود را ایفـا سالاصطالحات نو برای اقالمی است که 

جاافتـاده از دو . کرده و، در یک کالم، در گفتار و نوشتار فارسی جا افتاده است این کلمـاِت
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فارسی به شمار می.۱:شودگروه تشکیل می
ْ
اتی بقیۀ انـواع کلمـ.۲رود و کلماتی که عموما

بدیهی است که ایـن دو . واژه به فارسی وارد شده استعنوان وامکه از عربی و غیر از عربی به

بـه قـولی، ها کاربرد در فارسی دیگر نباید غریبه به حساب آیند، زیرا،پس از سالواژهنوع وام

بیشتر .شودخوانده میnaturalizationفرایندی که در انگلیسی : اندشده» بومی«اهلی و 

ماننـد (چندان تخصصی هستند غیرتخصصی و نهها و کلمات معمولی، ها نامشدهاین بومی

بنا، حصار، منقار، شـرح، اسـطرالب، ارغنـون، ِدُمکراسـی، ترمـز، اسـتکان، جلـو، پـرچم، 

سفالت، کیـوی، آتاش، تغار، دیلماج، پنچری، مکانیک، ماسک، سینما، فوتبال، تیوب، خیل

تـرین نقـاط جهـان بـه زبـان ترین ایام و دور و نزدیکآناناس، و هزاران واژۀ دیگر که از قدیم

). انـدفارسی درآمـده
ً
کمتـری هـم مفـردات و ترکیبـات صددرصـد یـا عمـدتا

ً
شـمار نسـبتا

بـار معنـایی بسـیاری از ایـن . تخصصی و اصطالحات ویژۀ هر حرفه و رشتۀ خاص هسـتند

که دارنـد ایت آوایی و صوریئاصطالحات خاص چنان است که فقط و فقط در شکل و هی

آن معنا هستندقادر به رسان هایی یافـت کـه معنـای منظـور را بـا مشکل بتوان جایگزین. دِن

مأنوس. همان دقت و وضوح برساند ذهن و زبـان کـاربراِنسبب این وضعیْت تدریجِی شدِن

سالای کاربرد یکنواخـت . های سال و، گاه، سده پس از سده بوده استن دست کلمات طّی

دهد که می» ایکلیشه«ای و حتی کلیشهها حالتی نیمهآنکم به گونه کلمات کمو یکسان این

چنین اصطالحاتی بـا گذشـت . تواند عوارضی منفی به دنبال داشته باشدها میتغییر دادن آن

عموم از آن ها، از دیگر سو، نـوعی ارزش زمان، از سویی، و استفادۀ گسترده، مکّرر و یکساِن

ی ازقراردادی به آن
ّ

توانـد موجـب اخـتالل در تفـاهم و تبـادل هـا مـیآنها بخشیده که تخط

فکر و نظر در میان کسانی شود که ب
ِ

خش ب. انداین کاربردهای قراردادی عادت کردههصحیح

نس و عادت مشترکی است که کاربران زبان با آن پیدا 
ُ
ا توجهی از توانایی زبان حاصِل درخوِر

این توانایی و قابلیت کرده تمامِی
ّ

س زبان، به معنای اخّصاند، واال
ْ

. شـودناشـی نمـی،از نف

نس و عادت مشترک این است که کاربراْن
ُ
اند کـه از فـالن های سال عادت کردهسالمراد از ا

آن . لفظ یا عبارت معّین، در بافتی معّین، فقط معنای واحدی را بفهمند و نه چیـز دیگـری را

معّین در واقع برگۀ هوّیت یا  این معنا شده است؛ عـوض کـردن ایـن » شناساییکارت «لفِظ

کسـی بـه بنابراین، چنان. شناسنامۀ شخص است) و گاه جعل(مثابۀ تعویض برگه به چه میِل

نس و عادت 
ُ
این بکشد که کارت شناسایی شماری از اقالم واژگانی را عوض کند، آسیب به ا
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کاربردهای قرارداد یکـدیگر پیـدا و تفاهمی خواهد رساند که کاربران بر سِر زبان و در بیِن ِی

نویسی دارد، حتی بسیاری از اصـطالحات هَریکی از استادان دانشگاه که اصرار به َس. اندکرده

هم به فارسـی سـره را) مانند تشبیه، مجاز و استعاره(جاافتادۀ علم بدیع و قافیه و معانی بیان 

، »ِگردسـرا«، »اخترگـویی«ربرِدکا. برگردانده و موجب گیجی خوانندگان آثار خود شده است

و قیـاس، تحلیـل تر،ئات، به ترتیب، به جای نجوم، آمفی»سرنمون«و » آناکاوی«، »گوییآنا«

کنـد تر کردن فارسـی نمـیکمکی که به غنی] archetype،صورت مثالی:یا[» الگوکهن«

فارسـیدردهیچ، باعـِث :بـه قـول شـادروان مصـطفی ذاکـری. شـودخوانـان هـم مـیسـِر

تعّمدی نوعی سرگرمی است و ارزش علمی نداردسره« -۶۸ش،گـزارش میـراث(» نویسِی

!ن پذیرفتعنوان تفّنرا بهتوان آناکثر، میو حّد) ۱۳۹۴، ۶۹

بیای که این دخل و تصّرترین حوزهحّساس شـود، مجموعـۀ رسـان مـیوجـه آسـیبِف

فنی
ً
زمان در میان اهـل فـن و متخصصـان ایاصطالحات و تعبیرات صرفا است که به مروِر

سخن این نیسـت کـه کلمـات را . ها شده استالواقع، زبان مرسوم آنهر رشته معمول و، فی

و بخواهد آن را به میل خـود » دست بزند«چنان قداستی است که هیچ کس حق ندارد به آن 

و اصالح کند افراد هر از گاهی زبان ممکن است به پیرایش . حّک نیاز پیدا کند، ولی این کاِر

هـای بیگانـه هـم واژهیـابی بـرای وامسـازی و معـادلبـه واژه. صالح و متخصص اسـتذی

زیـاده از ناس(ای ایراد به کسانی است که، تحت تأثیر هر انگیـزه. اعتراضی نیست یونالیسـتِی

حذف واژ) هراسی یا هر انگیزۀ دیگرستیزی، غربحد تند، عرب هـا و اصـطالحاتی راهقصِد

کننـد و ضـرری هـم بـه جـایی کنند که بی هیچ گنـاهی نقـش خـود را ایفـا کـرده و مـیمی

اطالعـات/نگاشـتتـذکره«،»ارجـاع«جـایبـهمـاعزیـزهمکـارانازیکـی.رسانندنمی

و،»نگاشـتزیسـت«،»ردُببـاْز«هـایمتـرادفترتیببه،)قیاس کنید(»قس«و»ایتذکره

تفـاوتیبهقائل»نگاشتزیست«و»نامهزندگی«میانمشارالیه(استبردهکاربهرا»سنج«

کاهد، خن میکه از سرعت خواندن و فهم ساین کار غیر از آن. !)نیستمعلوممابرکهاست

تدریجی در میان کاربران این قبیل اصـطالحات مـی کـه ِصـرف ایـن. شـودباعث سردرِگمِی

این همکار  نازنیْنتعبیرات نوظهوِر
ً
.کنـدضرور ایشان را توجیه نمیکار غیرفارسی است ابدا

انـد کـه طبعشـان هـیچ زبانان با بسیاری از کلمات و ترکیبات عربی چنان انس گرفتـهفارسی
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فارسی را به ای کلمات در انگلیسی شمار قابل مالحظه. پذیردجای آن نمیمترادف ساختگِی

رود وای بـه کـار مـیطـرز گسـتردهبـههای التینی و اصطالحات غیر انگلیسـی نوشتهو کوته

آن نشده است . تا کنون کسی معترِض
ً
کسـانی اقالمـی جـایگزین آن هر جـا هـم کـه نـدرتا

مرسوم کرده ریختگـی و سـرگردانی ذهنـِیهـماند، به همان نسبت باعث بـهاصطالحات فنِی

گاهی کامل از طرز کار ب است، اما به شرط آنابتکار و نوآوری مطلو. انددیگران شده که با آ

بعید به نظر . عمل شودو روح زبان، از سویی، و ذوق و سلیقۀ کاربران آن زبان، از دیگر سو،

به معنـای کسـی کـه در عقیـده و ـ » جویانهشریک«زبان تعبیِررسد که ذوق عامۀ فارسیمی

خود طالِب ـکنـد مـی» یـارگیری«ق است و، به تعبیری، داستان موافنظر و همهمخط فکرِی

و وضـع اصـطالحات و عالئـِم» ِمیلی«آلود یا های غرضسازیواژه. روی خوش نشان دهد

. شـودیبیشـتر مـط اسباب زحمِتبرد؛ فقمیدرآوردی راه به جایی نمن
ً
ای ، نویسـندهاخیـرا

مانـد کـه خواننـده مـیجا در کتاب خود به کار بـردهقدری جا و بیرا به) ؟(عالمت پرسش 

. ای کـه اسـتفهامی نیسـت چـه نقشـی داردحیران که این عالمت در میـان یـا پایـان جملـه

را به کـار ) »زیرا«کمابیش به معنای (» چرا«که بالفاصله پس از هر بار که کلمۀ تر آنعجیب

، . برده، عالمت پرسش گذاشته است
ً
او که هسـتی) ؟(آدمی ازلی و ابدی است چرا...«مثال

مرسـوم و این یعنی حرکت در جهت مخالف شیوه. »از هستی پروردگار است های سـودمنِد

همان اندازه ناصواب گذاشتنسّنت نامحموْد. بنای یک سّنت نابجا و غیرالزمگذاشتن سنگ

:، به قول موالناهای مذموماست که پیروی از سنت

ـــّنتی ـــاخوش س ـــاد ن ـــه او بنه ـــر ک ســـــاعتیســـــوی او نفـــــرین رود هـــــر ه

ـــّنت ـــد و س ـــوان رفتن ـــنیک ـــا بمان هــــا بمانــــدوز لئیمـــان ظلــــم و لعنـــتده

یکی از تکالیف مهم مؤلف این است که موانع سـریع و روان خوانـدن و درک مطلـب را 

جا که کار با نگـارش سـاده و خـالی از ِاغـالق شـدنی اقل برساند، و آنبرای خواننده به حّد

ــردِن ــده ک ــت، از پیچی ــروِرغیراس ــیض ــزد و حّت ــود بپرهی ــتۀ خ ــان و نوش ــدور از واژگ المق

.تر استساختارهایی بهره گیرد که برای تودۀ خوانندگان آشناتر و زودیاب
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