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ّ
مقتضیات زمان و زندگی و پیشرفت علوم و فنون بشهری بها حفهظ اصهالت
فارسی به تناسب
آن» .پاسداری از زبان فارسی در ایران یک وظیفۀ حاکمیتی تلقی شده که بها تغییهر دولتهها
دستخوش تغییر و تبدیل نخواهد شد و قابل تفویض به نهادهای غیرحاکمیتی و غیرحکومتی
نیز نخواهد بود.
ممکن است بعضی بپرسند با وجود این همه دانشکده و گهروه آموزشهی ادبیهات ،کهه در
سراسر کشور به آموزش و پژوهش مشغویاند ،چه نیازی بهه دسهتگاهی بهه نهام فرهنگسهتان
وجود دارد؟ پاسخ این است که کار دانشکدهها و مراکز پژوهشی و آموزشی تابع ظرفیتها و
امکانات آنها و متأثر از سلیقهها و گرایشهای اعضای هیئتعلمهی و جهتگیریههای ههر
مؤسسه است ،اما وظایفی که برعهدﮤ فرهنگستان است جنبۀ ملی و رسمی و عمومی دارد که
نتایج آن میباید ماننهد چتهری بهر سهر کهل کشهور گشهوده شهود .اینگونهه تصهمیمگیری و
سیاستگذاری مستلزم «وحدت در تصمیمگیری» اسهت و مقتضهی آن اسهت کهه از سهوی
همگان و بهویژه از سوی دستگاههای حکومتی به رسمیت شناخته شود و مبنا و مهال قهرار
گیرد .رابطۀ فرهنگستان با دانشهگاهها و مؤسسهات پژوهشهی و آموزشهی و ازجملهه «وزارت
آموزش و پرورش» شبیه رابطۀ بانک مرکزی با دیگهر بانکههای خصوصهی و دولتهی کشهور
است .بانکها در سراسهر کشهور بهه مشهتریان خهود خهدمات پهولی عرضهه میکننهد ،امها
سیاستهای پولی کشور از قبیل نرخ سود و بهرﮤ بانکی یا میزان نقدینگی و شرایط پرداخهت
وام و تسهیالت را بانک مرکزی تعیین میکند و در اعالم نرخ برابری ارزهای خارجی با پهوی
ملی نیز چنین نیست که هر بانکی جداگانه تصمیمگیری کند ،بلکه چنین تصمیمی در همهۀ
کشورها از سوی بانک مرکزی گرفته و اعالم میشود .در کار زبان نیز اگر بنا باشد که چندین
نهاد هریک با معیارها و سلیقههای خاص خود تصمیمگیری کنند ،هربومرب ایجاد خواههد
شد و زبان خاصیت خود را بهعنوان یک ابزار مورد قبوی و مورد استفادﮤ همگان برای ارتبهاو
اجتماعی از دست خواهد داد.
 پاسداری از زبان فارسی ،که وظیفۀ اصلی فرهنگستان است ،شهناخت آسهیبهایی را
که سالمت زبان را تهدید میکند ضروری میسازد .میتوان گفت که امروزه دو خطر اصهلی
و عمده زبان فارسهی را تهدیهد میکنهد کهه یکهی ورود بیحسهاب واژهههای بیگانهه و رواب
آنهاست و دیگهری بیاعتنهایی نسهبت بهه قواعهد و اصهوی درستنویسهی و درسهتگویی و
سهلانگاری و بیمباالتی نسبت به قواعد زبان و اصهوی نگهارش .در مقابلهه بها ایهن آسهیب
جدی ،سیاست فرهنگستان از یهک سهو شهناخت ظرفیتهها و قابلیتههای زبهان فارسهی و

نامۀ فرهنگستان۳/۱۷ ،
سرمقاله
سیسالگی فرهنگستان

5

استفادﮤ هرچه بهتر و بیشتر از آنهاست و از سوی دیگر ،رفع و دفع عهواملی کهه در بیهرون از
ذات زبان به سالمت آن لطمه میزنند و مانع رشد و پیشرفت آن میشوند.
 فراموش نمیکنیم که فرهنگستان فقط فرهنگستان زبان نیست ،بلکه فرهنگسهتان ادب
و ادبیات فارسی نیز هست .در پهنۀ وظهایفی کهه برعههدﮤ فرهنگسهتان اسهت یهک دسهته از
وظایف مستلزم و مقتضی مصوبات و وضع ضوابط است ،نظیر تدوین و تصهویب «دسهتور
خط فارسی» یا «قواعد امالیی» و تثبیت واژههای مصوب .این بخهش از ضهوابط بیشهتر بهه
حوزﮤ «زبان» مربوو میشود .بخش دیگری از وظایف فرهنگسهتان کهه بهه ادبیهات مربهوو
میشود سنخیتی با «باید» و «نباید»های مصهوب نهدارد .مقصهود ایهن اسهت کهه در عهالم
ادبیات ،نه فرهنگستان و نه هیچ نهاد و دستگاه دیگری نمیتواند بهه اههل ادب ،کهه کارشهان
آفرینش ادبی است ،دستور دهد که چه بایهد کهرد و چهه نبایهد کهرد .فرهنگسهتان در حهوزﮤ
«ادبیات» سعی میکند برای اهل ادب پشتوانههای علمی و ادبی مفید تأمین کند .به عبهارت
دیگر ،خدمتی که فرهنگستان به اهل ادب فارسی میکند افزون بر غنای منابع ادبی ،تولیهد و
ترویج گفتمانهای ادبی در انواع ادبیات کهن و معاصر و تطبیقی و ادبیات انقالب اسهالمی
است.
 فرهنگستان زبان و ادب فارسی معتقد است زبان فارسی با سابقۀ تاریخی کهن خود و
امکاناتی که از لحاظ دستوری و واژگانی دارد میتواند بهرای مفهاهیم و ابزارهها و روشههای
تازهای که با لغات بیگانه بیان میشهوند معهادی مناسهب فارسهی بیابهد و بسهازد« .اصهوی و
ضوابط واژهگزینی» که مصوب شهورای فرهنگسهتان اسهت و پهس از دههها جلسهه بحهث و
بررسی به تصویب رسیده ،چارچوب واژهگزینهی را مشهخم میکنهد و سیاسهتهای کلهی
فرهنگستان را در واژهگزینی منعکس میسازد .سیاست فرهنگستان در همۀ زمینههها ،چهه در
باب سرهگرایی و چه استفاده از واژههای عربی رایج در زبان فارسی و چه از حیث اصالحات
در دستور خهط فارسهی ،رعایهت اعتهدای و دوری از افهراو و تفهریط اسهت .در واژهگزینهی
اولویت با «فارسی معیار» و متداوی امروزی است و سعی بهر آن اسهت کهه در وهلهۀ اوی از
برابرهای فارسی برای واژههای بیگانه انتخاب شود و تنها در صورتی که چنین کهاری ممکهن
نباشد ،به سراغ لغات عربی متداوی در زبان فارسی ،یا واژهههای متعله بهه فارسهی میانهه و
فارسی باستان و حتی گویشهای محلی و زبانهای ایرانی باید رفت.
 در «واژهگزینی» ترویج واژههای نوسهاخته و نویافتههای کهه قهرار اسهت بههجای واژﮤ
بیگانه بنشیند به اندازﮤ تولید آنها اهمیت دارد .بنای کار فرهنگسهتان بهر آن اسهت کهه یهافتن
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معادیهای فارسی اصطالحات بیگانه را به گروهی متخصم در همان رشته و فن بسهپارد و
معادی پیشنهادی گروههای تخصصی را به اطالع همکاران ذیربط آنها و نیز همه یا بخشهی
از جامعه برساند .اینجاست که ارتباو فرهنگستان با اهل قلم و مترجمان و رسانهها و بهویژه
صداوسیما به امری بسیار جدی و تعیینکننده مبدی میشود.
 فرهنگستان بنا ندارد واژههای مصوب خود را به صورت «آمرانه» و بها دسهتور از بهاال
رواب دهد .هم ماهیت زبان چنهین اقتضهایی نهدارد و ههم تجربهۀ تهاریخی فرهنگسهتان اوی
عبرتآموز بودهاست .انتشار و ترویج واژههای فرهنگسهتان در فضهای آزاد جامعهه ،ممکهن
است بهظاهر دیرتر از اعمای آنها به جبر و زور نتیجه بدهد ،امها ههر نتیجههای بهدسهت آیهد
ً
مسلما ماندگارتر خواهد بود.
 کاری که فرهنگستان در سی سای گذشته در «واژهگزینی» بههانجام رسهانده بهه تولیهد
دانش در این عرصهه منتههی شدهاسهت؛ دانشهی کهه از بطهن و مهتن عمهل زاده شدهاسهت.
فرهنگستان این تجربۀ ارزشمند را دستمایۀ تأسیس «پژوهشکدﮤ واژهگزینهی» و تهدوین یهک
برنامۀ درسی برای ایجاد دورﮤ «کارشناسی ارشد واژهگزینی» ساخته و در شش سای اخیر بها
پذیرش دانشجو برای این دوره سعی کردهاست بهرای زبهان فارسهی کارشهناپ و پژوهشهگر
واژهگزینی تربیت کند و بعیهد نیسهت کهه در آینهده دورﮤ دکتهری ایهن رشهته را ایجهاد کنهد.
دانشآموختگان این رشته میتوانند واژهگزینی را برپایۀ روشهای علمهی بیاموزنهد و آن را در
کشور گسترش دهند تا بهتدریج در جامعۀ علمی ایران بهصهورت یهک فعالیهت دانشهگاهی
درآید.
 فرهنگستان به شوخیهایی که گهگهاه در رسهانهها بها واژهگزینهی میشهود اعتراضهی
ندارد .مشکل آنجاست که گاهی کسانی که خنداندن مهردم را شهغل خهود سهاختهاند بهرای
گرمی بازار خویش در فضای مجازی واژههایی را به فرهنگستان نسبت میدهند کهه سهاختۀ
فرهنگستان نیست .ای کهاش بهه همهان انهدازه کهه عهدهای در سهایهای اخیهر بها واژهههای
فرهنگستان شوخی کردهاند اهل ادب و زبانشناسان آن واژهها را جدی میگرفتنهد و بها نقهد
عالمانۀ خود به کار فرهنگستان در اجرای وظایف خود کمک میکردند.
 اما در باب آنچهه از آن بهه «درستنویسهی و درسهتگویی» یهاد کهردیم بایهد گفهت
فارسیدانی و فارسینویسی درست مستلزم برخورداری از «آموزش درست» اسهت .در ههر
کشوری پایههای زبان ملی آن کشور در مدرسهها محکم میشود .در ایران هم باید این کهار
از آموزش و پرورش و مدارپ آغاز شود .تقویت زبان فارسهی دانشآمهوزان خهود مسهئلهای
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است که به عوامل مختلفی نظیر «معلم متخصم» و «کتاب درسی» و «برنامهۀ آموزشهی و
درسی» و «مقررات امتحانی» و «امکانات آموزشی» بستگی دارد .فرهنگستان عالوهبر آنکهه
با وزارت آموزش و پرورش همکاری دارد ،سعی میکند با تألیف کتابهای مرجعهی ماننهد
دانشنامۀ زبان و ادب فارسی راه را بهرای افهزایش سهواد فارسهی و ادبهی معلمهان همهوارتر و
دسترسی آنان را به منابع الزم آسانتر سازد.
 سیاست دیگر فرهنگستان پاسداری از گنجینۀ واژگانی زبان فارسی اسهت .ضهرورت
تألیف «فرهنگ جامع زبان فارسی» از همان آغاز کهار فرهنگسهتان احسهاپ میشهد .زبهان
فارسی بعد از لغتنامۀ دهخدا ،که برطب معلومات و امکانات نود سای پیش تهألیف شهده،
دیگر صاحب فرهنگ لغتی که مدعی جامعیت باشد ،نبودهاست .طهی نهود سهای اخیهر ههم
دایرﮤ واژگانی این زبان وسعت یافته و هم راهورسم فرهنگنویسی تحوی و تکامل یافتهاسهت.
در حای حاضر چنین فرهنگهی در دسهت تهألیف اسهت و مجلهدات ابتهدایی آن نیهز انتشهار
یافتهاست.
 فرهنگستان به همۀ زبانهایی که مردم ایران بدانها تکلم میکننهد اهمیهت میدههد و
آنها را واقعیتی انکارناپذیر در کشور میداند ،اگرچه هنوز نتوانستهاست وظیفۀ خود را نسهبت
به همۀ این زبانها ادا کند .هم زبانهای مردم ایران و هم زبانهای ایرانی و ههم گویشههای
زبان فارسی از نظر فرهنگستان بخشی از «میراث فرهنگی» کشهور مها بهشهمار مهیرونهد و
فرهنگستان نسبت به گردآوری روشمند گویشها و پهژوهش در زبانههای فارسهی باسهتان و
فارسی میانه و دیگر زبانهای ایرانی اهتمام دارد.
 سیاست دیگر فرهنگستان پژوهشهای بنیادی و زیرساختی در حوزهههایی اسهت کهه
دانشگاهها بدان احتیاب دارند .بهعنوان نمونه ،درپ ادبیات تطبیقی و رشتهای بهه همهین نهام
سایهاست در جایجای کشور تدریس میشود ،بیآنکه دربارﮤ معنی و مفهوم آن و اصوی و
مبانی و روش تدریس و محتوای آن درپ فهم مشترکی میان اسهتادان و پژوهشهگران وجهود
داشته باشد .چنین اسهت وضهع درپههایی ماننهد «ادبیهات انقهالب اسهالمی» و «ادبیهات
معاصر» که فرهنگستان با تأسیس گروههایی پژوهشی در اینگونهه امهور میکوشهد تها بهرای
تدریس و تحقی در آنها یهک شهالوده و مبنهای محکهم و یهک زیرسهاخت منطقهی و مهتقن
بهوجود آورد تا آموزشهای دانشگاهی ما برپایۀ اصوی معقهوی و مشهتر پایهگهذاری شهود.
آموزش دسهتور زبهان فارسهی نیهز امهری اسهت کهه نیازمنهد پژوهشههای بنیهادی اسهت و
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فرهنگستان با تشکیل گروه دستور زبان فارسی و دستور خط فارسی و انتشار مجلۀ پژوهشهی
دستور سعی میکند چراغ تحقی دانشگاهی را در دستور زبان فارسی روشن نگاه دارد.
 با گسهترش فضهای مجهازی چهالش جدیهدی در برابهر خهط و زبهان فارسهی ایجهاد
شدهاست که اختصاصی به زبان فارسهی ههم نهدارد و مسهئلهای عمهومی و جههانی اسهت.
فرهنگستان میکوشد تا با شهناخت واقعیهت ایهن پدیهده ،دربهارﮤ چگهونگی مواجههه بها آن
تصمیمی واقعبینانه و منطقی بگیرد.
 زبههان فارسههی روزگههاری در بخشهههای وسههیعی از آسههیا رون ه و رواب و رسههمیت
داشتهاست .آگاهی از میراث بهجامانده در آن سرزمینها بخشهی از تهاریخ ادبیهات فارسهی
است که اگر جمهوری اسالمی ایران به تحقی و تدوین آن همت نگمارد ،شاید برای همیشه
به فراموشی سپرده شود .بر این اساپ ،در گروه شهبهقارﮤ فرهنگسهتان دانشننامۀ زبنان و ادب
فارسی در شبهقاره در دسهت تهدوین اسهت و تهاکنون پهنج جلهد از هشهت جلهد آن منتشهر
شدهاست .همچنین «گروه ادب فارسی در آسیای صغیر» تأسیس شده تا کاری مشهابه آنچهه
دربارﮤ شبهقاره به انجام رسیده صورت پذیرد.
ً
 فرهنگستان انتشارات نیز دارد .سیاسهت انتشهاراتی فرهنگسهتان آن اسهت کهه عمومها
کتابهایی را منتشر کند که ناشران خصوصی به دالیلی نتوانند یا نخواهند آنها را چاپ کنند.
سرمایهگذاری برای تألیف دانشنامۀ زبان و ادب فارسی و نیز دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در
شبهقاره و یا انتشار تصهحیح تهازهای از مثننوی مولنوی (بها همکهاری ناشهر خصوصهی از
مصادی این سیاست است.
 درباب تصحیح نسخههای خطی سیاست فرهنگستان این است که الگویی به دسهت
مصححان جوان داده شود تا به کار گیرند .گروه تصحیح متون فرهنگسهتان ،در اجهرای ایهن
سیاست ،نمونههایی از متون کهن فارسی را تصحیح و منتشر کردهاست.
 فرهنگسههتان کتابخانهههای دارد بهها حههدود یکصههدوپنجاههزار عنههوان کتههاب فارسههی و
پنجاههزار عنوان کتاب التین که بزرگترین کتابخانۀ تخصصی ادبیات در کشور اسهت .ایهن
کتابخانه پشتوانۀ پژوهشی پژوهشگران فرهنگسهتان اسهت و بهرای کمهک بهه دانشهجویان و
استادان ادبیات فارسی و زبانشناسی دانشگاهها نیز آمادگی دارد.
 فرهنگسهتان سهعی میکنهد بها انتشههار انهواع مجهالت پژوهشهی نامنۀ فرهنگسننتان و
فرهنگنویسی و دستور و ادبیات تطبیقی و ادبیات انقالب اسالمی و مطالعات واژهگزیننی و
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شبهقاره و مطالعات آسیای صنغیر و زبانهنا و گوی هنای ایراننی اسهتادان و دانشهجویان و
پژوهشگران را با پژوهشهای تازه آشنا سازد.
 فرهنگستان تاکنون همایشهای علمی متعددی برگزار کرده که ازجمله میتوان بهه دو
همایش بینالمللی «هزارﮤ شاهنامه» و «غزنه و زبان و ادب فارسی» در سایهای اخیر اشاره
کرد .عالوهبراین ،سایهاست که استادان و پژوهشگران ،با ایراد سخنرانیهایی کهه همهماههه
برگزار میشود ،حاصل تحقیقات خود را در اختیار دیگر همکهاران خهود میگذارنهد .شهمار
سخنرانیهای انجامشده به یکصد سخنرانی بالغ میشود.
 بیان این سیاستها به معنی آن نیست که فرهنگستان در اجهرای همهۀ آنهها بهه توفیه
کامل دست یافتهاست .همواره موانعی ،چه در داخل فرهنگستان و چه در خهارب آن ،وجهود
داشته که میان آنچه خواستهایم و آنچه ساختهایم فاصله افکندهاست که شرح «این هجهران»
را به وقتی دیگر باید واگذاشت.
ّ
غالمعلی حداد عادی

