
 زبانِ 

ای است که با مسئولییت سئبدبیب ید ئد    دومین شماره نامۀ فرهنگستانوششم شمارۀ شصت

گیبد. در شمارۀ پیش دکتئب المملیئی ائداد لئادر  در     در اختیار خلانندگان گبامی قبار می

د اامد   با زبانی شیلا دربارۀ نقش و مقام سبدبیب قبل  استانامۀ فرهنگستانمقام مد بمسولر 

رو  ا نجانب تنها سمیلی  در بنیاد گذاشتن و راهببی ا ن نشب ه  نکات مهمّی نگاشتند. ازا ن

قئدرمان   تلانئد یئای اسئتاد گئبان    کس نمیکنم که بگل م به گمان من هیچبه ا ن بسنده می

پُب کند  تا چه رسد بئه بنئده بئا ا ئن ب ئالت       نامۀ فرهنگستاناامد سمیلی  را در راهببی 

تلانیم آرزو کنیم که سا ۀ ا شان بب سب مئا ربهنگسئتانیان مسئتدام باشئد و     یز. ما تنها میناچ

 ها شان بهبه ببب م.هملاره از راهنما ی

مناسبت ند د م که دربارۀ وظا ف ا ن نشب ه  بی نامۀ فرهنگستاندر ا ن مبایه از ایات 

نظب بخلاهیم کئه مئا را    از اهلهای متحقق ساختن آنها  بحثی را آالاز کنیم و و ژه روشو به

 در ا ن لبصه  اری کنند.

ا م. ز ئبا  اختصاص دادهنامۀ فرهنگستتان ببای آالاز بحث  سبمقایۀ ا ن شماره را به زبانِ 

نظب خلانندگان اختصاص  ارته بلد  ازیمیئه مسئاییی    در شصتمین شمارۀ ا ن نشب ه  که به

ت بلد. ازآنجاکئه بئبای ا ئن نشئب ه امئب      نملد  نحلۀ و با ش مقاالکه محل اختمف نظب می

نئاگز ب با ئد از   زبان  هم در ساات لمل و هم در ساات نظب  نخستین اویل ت اسئت  بئه  

نظب داشئته باشئد.    ها ا ن سیاست را مدّای پیبوی کند و در و با ش مقایهسیاست زبانی و ژه
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اختصئار  ز د د خلد  بئه باری  در ا نجا قصد ما ا ن است خطلط کیّی ا ن سیاست را  ایبته ا

نظبان بخلاهیم از نقد و سنجش آن در غ نلرزند. باشئد کئه در ا ئن    شبح کنیم و از صااب

امکئان از میئان    ائدّ  ها تئا کم در لایم نظب  تلارقی نسبی ااصل آ د و اختمف لبصه  دست

 ببخیزد.  

بئه زبئان    مقایئه با ئد  »اسئت   آمئده « راهنمای نگارش مقایه»در شمارۀ پیشین نشب ه  در 

در ا نجا بحئث اصئیی بئب سئب     «. های متکیفانه باشدپبدازیرارسی ملیار و به دور از لبارت

است. دربارۀ زبان ملیار مسایل لمیی و نظبی رباوانی مطبح است که محل تلیه  زبان معیاا 

شناسئان زبئان و اد بئان  در سباسئب یهئان و ازیمیئه ا ئبان         و ژه یاملئه نظبان  بهصااب

 تلاند در امب نگارش دستگیبمان شلد.پبداز م که میت؛ ما تنها به آن نکاتی میاسبلده

  گلنۀ نلشئتاریِ  «زبان رارسی ملیار»در آالاز بحث با د  ادآور شل م که در ا نجا مباد از 

نظب ماست  رسئاندن   کم از د دگاهی که مدّ آن در ا بانِ امبوز است. نقش اصیی زبان  دست

ای های زبانی است. مباد ما از صلرت  هب نلع وااد زبئانی ظ  ا صلرتملنی از رهگذر ایفا

است که رسانندۀ ملنی باشد. چنین واادی ممکن است  ک تکئلا   ئا وا ه  ئا لبئارت  ئا      

از  ک صلرت بئبای   شلد که زبان بیشیمیه باشد. صلرت ملیار و ناملیار زمانی مطبح می

مبنا  در لبصۀ دسئتلر زبئان نیئز     همین . بباختیار داشته باشد رساندن  ک ملنی مشخص در

شئمار آ نئد. در ا نجئا     ها ملیار و شئماری د گئب ناملیئار بئه    ممکن است شماری از ساخت

از ببخی یهات  و ایبته نه از همۀ یهات  مانند  زبان معیا تلان از  ک تشبیه بهبه یست. می

اد الزم به بدن اسئت. امّئا   نحلۀ الذا خلردنِ متمدنانه است. هدف از خلردن الذا رساندن مل

نزاکئت شئناخته   ای ا ن کار آدابی دارد کئه هئبکس آنهئا را رلا ئت نکنئد بئی      در هب یامله

گیئبد.  شلد. ارزش ا ن آداب امبی ایتمالی است و از قشئبهای مبیئس سبچشئمه مئی    می

و از  طبیلتاً در زبان نیز ملیار بلدن  ا ناملیار بلدنِ ا ن  ا آن صلرت آبشخلر ایتمئالی دارد 

 رسئئمی آن را شئئلد و گل شئئلران از رهگئئذر آمئئلزش رسئئمی و الیئئبمبایلئئی گبرتئئه مئئی

اسئت و   تحئلّر  در زبئان  همئلاره   هئای گلنئه  د گب مانند نیز  ملیار زبان گیبند. ایبته ربامی

شئمار   تلان زبئانی را کئه بئبای گذشئتگان دور مئا  مئثمً ملاصئبان سئلدی  ملیئار بئه          نمی

  ک از ای دوگانه دارد شمار آورد. زبان هستی ای امبوز نیز ملیار بههاست ببای نسلآمدهمی
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کئه  سل در زمئان ائار یئاری و سئاری اسئت  چنئان       د گب ای تار خی است و ازسل پد ده

 نللی و ثابت نظام  ک مت من وااد آنِ در زبان»  استآورده (۴۱: [۳۸۹۱] ۸۷۳۱) 1سلسلر

 بایب «.است گذشته از ایساخته و کنلنی نهادی نملدار یحظه هب در پد ده ا ن است؛ تحلر

ید ئد بئا    نسئل  هئب . بگیئب م  نظب در نیز را تحلیش سیب با د ای طبیلتاًپد ده چنین شناخت

گئذارد و  ربومئی  را هنجارها ی اارگیبد و درلینخلاندن متلن پیشین هنجارها ی را ربامی

شئلند کئه گل شئلران    ذ برته میاز آنجا پ آورد. هنجارهای تازههنجارهای ید دی پد د می

روی انئد. ازهمئین  ببای پد دآورندگان و کارببان آنها در لبصۀ زبان نئللی مبیلیئت قایئل   

 و بداننئد  مقبئلر  و مطیئلب  را او نثئب  کبدگئان تحصئیل  کئه  تلان گفئت کئه هئب رئبدی    می

 شااسئتفاده  مئلرد  هئای صلرت بیابند  مفهلم و مناسب ملیّن گفتمان  ک در را ها شنلشته

  .است ملیار

زبان ملیارِ نلشتاریِ رارسی از انقمب مشبوطه به بلد کئه کارکبدهئای ید ئدی  ماننئد     

اش نهئاده شئد تئاکنلن    های سیاسی و ایتمئالی و هنئبی و لیمئی  بئب لهئده     بیان گفتمان

نهاده و ایبتئه   وپاگیب را ربوهای دستدستخلش تحلّالت بنیاد نی گبد ده و بسیاری از سنّت

سئازی   ئک قئبن    است. ببای مثار  در الزۀ وا ههای ید دی نیز بنا کبدهو سنّت هنجارها

و  اال ضفا معر هئا ی ماننئد   پیش سنّت ا ن بلد که از ایگلهای زبان لببی بهبه بگیبد و وا ه

گذاشته و سئنّت ید ئدی را    کیّی ربوبسازد. امّا امبوز ا ن سنّت را به ذوفلقتینو  الحرا همیزان

 ایدولپا و  دماسان و  شناسا زمینهئا را بئه   اساس هنجارهای ید د  آن وا ه ده و بببنیاد نها

بب زبان پیشئینیان باشئد و نئه     تلاند  کسبه مبتنیا ن  زبان ملیار نه می بب است. بناتبد ل کبده

های پیشین را ناد ده بگیبد و ناگز ب است در هئب مبایئه از تحئلّر از    کیّی سنّتتلاند بهمی

پذ ب ببخی را مبیح بداند و شماری را کنار بگئذارد. ائار ا ئن    های یا گز نصلرتمیان 

آ د که ممک ا ن تبییح چیست. به گمان من  ببای دست  ارتن بئه چنئین   پبسش پیش می

نظب قئبار داد و از رهگئذر    ها ی با د سیب تحلّر زبان رارسی در  ک قبن گذشته را مدّممک

                                                 
 ، ترجمۀ کورش صفوی، تهران: هرمس.شناسی عمومیدورۀ زبان[(، ۱۹۸۳] ۱۳۷۸. فردینان دو سوسور )۱
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که در آن ویلد دارد بازشئناخت. در زبئان ملیئار رارسئی سئه      های گلناگلنی را آن گبا ش

 خلرد.چشم می کنند  بهگبا ش لمده  که  کد گب را تکمیل می

سلی زبان گفتاری ملیار و در زبان نلشتاریِ ملیار درمجملع به ا سوی سادگ ( حرکت ب ۷

ها ی از اندن نملنهاست. ا ن نکته را با خلتب شدن در تحلّر بلدهسمت سادهتحییل نها ی به

تئب  تلان در ارت. ربا نئد سئاده  سهلیت میهای امبوز بههای پیش از مشبوطه و نلشتهنلشته

است  ازیمیه در سطح وا گان و در سئطح دسئتلر.   شدن در سطلح مختیف زبان روی داده

لشئتار  ررتند از زبئان ن کار نمی تبار که در گفتار بههای لببیدر سطح وا گان بسیاری از وا ه

اند. تبار ملیلد در گفتار سپبدهتبار و لببیهای رارسیاند و یای خلد را به وا هاذف شده

بئه قیئد   »و « مسئتننی از تلب ئف  »و « میل راقیه»ها ی مانند ببای مثار  امبوز کمتب به لبارت

 خلر م.می بب« یلاهب مکنلنۀ مکتلمۀ املر الب به»و « آورد کتابت در

تئلان شئاهد آورد    هئای ز ئب را مئی   سادگی در سطح دستلر مثئار سلی ببای ابکت به

های لببی )مانند طئبرین و دئد ن ؛ گئبا ش بئه     های مثنای وا هکارببد بسیار کمتب صلرت

« ئ  ئن »و « ئ ات»یای یمس مکسب و یمس با به« ئ ان»و « ئ ها»از  استفاده یمس بستن اسم با

ایبته کنار گذاشتن یمس بسئتن بئا   ین و صییبیلن . )مانند اساتید و مبااثات و مخایف« ئ ون»و 

تبار مطیق نیست. مثار د گب کنار گذاشتن مطابقت صئفت و ملصئلف ازنظئب    پسلندهای لببی

تئب از همئۀ ا نهئا رونئدی     مهم«. صنا س مستظبره»و « صفات رذ یه»شمار و ینس است  مانند 

اند و یای خلد کنار گذاشته شدهکیّی سازی شاهد م  ایگلهای لببی بهاست که در الزۀ وا ه

 . (۷۹۳۱نک. طباطبائی،  ،)برای آشنایی با این روند 2اندسازی رارسی سپبدهرا به ربا ندهای وا ه

سمت سئادگی و نزد ئک شئدن بئه زبئان      ای که در ارتباط با ابکت زبان نلشتار بهنکته

اند و ار دو رسانۀ متفاوتنظب داشته باشیم ا ن است که درهباار نلشتار و گفت گفتار با د در

تئلانیم  رو نمئی همئین  ابنئد و از های متفاوتی مئی ها اتّی ماهیتکم در ببخی گفتماندست

ها شان از بین بئبود و بئب هئم منطبئق شئلند.      انتظار داشته باشیم که درنها ت تمامی تفاوت

                                                 
، ذیل، تهران: فرهنگستان زبان و ادب دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، «گزینیواژه»(، ۱۳۹۷بائی ). عالءالّدین طباط۲

 فارسی.
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 راصئیه  بسئیار  منشئیانه  نثئب  از مشئبوطه  از بلئد  نلشئتار  زبئان  کئه  گفت تلانمی درمجملع

 هئای آرا ئه  کئارببد  در تلانئا ی  نما ش نه و و به بیان د گب ملنی  پیام رساندن و استگبرته

 قئبار  ایشئلاع تحئت  را هدف ا ن آنچه هب لملماً و استشده تبد ل اصیی آن هدف به ادبی 

 .شلدمی گذاشته کنار دهد

 اسئت. د ل شئده گبا ئی  بئه هنجئارِ مسئی  تبئ     در زبان ملیار نئللی سئبه   گرای  ا( سره۲

بئب م و مبادمئان از آن گبا شئی اسئت کئه      کار نمی گبا ی را در ا نجا به ملنای منفی بهسبه

ها ی رسد از کارببد وا هکلشند تاآنجاکه به امب تفاهم آسیب نمیبباسبِ آن نل سندگان می

بئه   هئای د گئب  رسئد از زبئان  نظب مئی  ای که بههای نحلیکه تبار بیگانه دارند و نیز ساخت

هئا ی  اند  مانند کارببد بیش از اندازۀ ساخت مجهلر  پبهیز کنند. همۀ تمشرارسی راه  ارته

تلان است میهای الببی صلرت گبرتهزمینۀ ببابب ابی ببای وا ه را که در صد سار گذشته در

گبا ی در ویه الایب خلد از ارباط به دور اسئت و تنهئا   گبا ی گنجاند. ا ن سبهدر ذ ل سبه

هئای درونئی خئلد زبئان و     تبد د پل شگیبد  بیکه بیگبا ی ما ه نمیطیبی و میّیز هل ّتا

 است.للامل شناختی نیز در آن تأثیب بسیار داشته

نظبانی که دالدالۀ زبان دارند  لملماً در تلییه مبیح دانستن  ک صااب گرای  ا( عقل۳

خئانیبی   ناتئل  حلۀ استدالر پبو زگیبند. نصلرت بب صلرت د گب از دال ل لقمنی بهبه می

 دهد روشنی ا ن نکته را نشان میکنیم  به  که در ز ب آن را نقل می(۳۱۶ـ۳۱۲: ۱۳۶۹)

ها متداور شده و گاهی به شیلۀ گفتار هم سئبا ت کئبده   الی  لجیبی که اخیباً در بل ی نلشته

 قبیل است ا ن  ها ی ازیمیه

ین کا خانۀ پا چ   ...باف  یک  از بهتر

بیان یزء و قسمت چیزی است. در چنین  ازنخست با د دانست که  کی از ملانی ابف ادارۀ 

آ د به صینۀ یمس باشد تا بتلان یزیئی از آن را یئدا   ملردی ناگز ب با د اسمی که بلد از آن می

را  یکا پیش از آن آمده باشد و پیداست کئه   یک کبد و دربارۀ آن اکمی کبد؛ خاصه که کیمۀ 

 .3ملنی است ...بی یک از  یک تلان کبد امّا یدا کبدن یدا می تاچند از 

                                                 
 ، تهران: توس.دستور زبان فارسی(، ۱۳۶۹پرویز ناتل خانلری ) .۳
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 آورد.خانیبی به دنبار ا ن استدالر ببای اثبات نظب خلد شلاهد تار خی نیز می

پذ ب به ا ئن نکتئه تلیئه    های یا گز نگبا ی در تبییح صلرتبا کارببد لقل ارتباط در

نما ند. است که منطقاً نادرست میواج  ارتهها ی در زبان ردار م که در ملارد اندکی صلرت

رسانند. امّا شان را میملنا ی خمف ملنای ظاهبی« نامحبوم»و « ناالارل»ببای مثار  دو وا ۀ 

سئازد.  التبئار نمئی  گبا ی را بئی ها ی بسیار اندک است و طبیلتاً اصل لقلشمار چنین نملنه

گبا ی مئمک کارآمئدی اسئت.    هد که لقلدروشنی نشان میبه ازق ا  کی از همین دو مثار

پذ ب ز ب  دومی   لنی کند که از میان دو صلرت یا گز نتبتیب که ا ن اصل اکم میا نبه

   را ببگز نیم «محبوم»

 نکند.« محروم« / »نامحروم»خدا هیچ کودک   ا از محّبت ماد  

شانی داشته باشئند   یهاتی با  کد گب همپل سه گبا شی که در باال آورد م ممکن است از

 ویی ما ببای روشنی بیشتب تبییح داد م آنها را در سه لنلان یداگانه بگنجانیم. 

تبد ئد شئمار نظبگیئبی از آثئار       کئه بئی  به گمان ما  نل سئندگان و متبیمئان باتجببئه   

ناخلدآگئاه   صئلرت به کم اند  ا ن سه گبا ش را دستنل سندگان ببیستۀ ملاصب را خلانده

هئبکس نیئز بخلاهئد زبئان ملیئار       زننئد. مئی  دست به گز نش آنها اساس بب و اندبازشناخته

نلشتاری امبوز را ربابگیبد با د شماری از ا ن آثار را بخلاند. خلاندن متئلن کهئن ایبتئه در    

کار ررتئه و اکنئلن از    ها ی که در ا ن آثار بهرسان است  امّا استفاده از صلرتملاردی  اری

دهد و از سبک خاصی اکا ئت دارد  بلی کهن و تقییدی می و به نلشتار رنگاند رواج ارتاده

 نما د.که ببای متلن لیمی و ایتمالی امبوز ن مناسب نمی

پذ ب کئه  یا گز ن هایآنچه در باال آورد م  دربارۀ دو نملنه از صلرت با تلیّه بها نک 

 کنیم. محل کشمکش است داوری می

یای رلل ای است که بهلبارت  ا ویه وصفی صفت مفللییمباد از الف( عبا ت وصف  ا 

آ د و با آن دارای نهاد مشئتبکی اسئت   رود و با رلل د گبی که الایباً بلد از آن میکار می به

 شلد  مانندِنشین میهم

 او ب  خان   فت  و غذا خو د.

 ان استفاده کبد تلمی« ررت»از « ررته»یای پذ ب است  بها ن ساخت با ساخت د گبی یا گز ن
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 .او ب  خان   فت و غذا خو د

  امّئا  « و»است )الایبئاً بئدون   کار ررته رالم ا نکه در متلن کهن نیز بهساخت وصفی لیی

سئمت سئادگی   با گبا ش اوّر  که ابکت بئه   است و بناببا نگاه وارد زبان گفتار نشدههیچ

دارد  ازآنجاکئه ا ئن دو    است  در تلارض است. چنین ساختی با گبا ش سلم نیئز تلئارض  

 دو از  ک مقلیه باشند  مثمً هب کند که هباند  لقل اکم میبه هم لطف شده« و»صلرت با 

اسئب   دو رلل باشند  ا صفت. در ا نجئا اّویئی صئفت اسئت و دومئی رلئل. بنئاببا ن  بئب        

 اریحیت دارد.« او به خانه ررت و الذا خلرد»باال یمیۀ  هایگبا ش

های گذشته شمار بسیار ز ادی اسم را همباه با ان رارسی در طلر سدهزبب( جمع عرب  ا 

های یمس هئم شئامل یمئس    است. ا ن صلرتصلرت یمس آنها از زبان لببی به وام گبرته

 ← کتااب«  ئئ ات »و « ئئ  ئن  »و « ئ ون»شلد و هم شامل یمس بستن با تکلا های مکسب می

هئای  . کارببد هب ئک از ا ئن روش  ماالتک ← کمال؛ معلمین ← معلم؛ مادیون ← مادی؛ کتب

هئا در زبئان   یمس بستن در زبان لببی قلالد مشخصی دارد. دربئارۀ اسئتفاده از ا ئن روش   

 استفاده با های لببی راوا هشلد  نخست ا نکه آ ا بهتب است وامرارسی دو پبسش مطبح می

سئی اریحیئت دارد؛   های همین زبان یمس ببند م  ا استفاده از پسلندهای یمس راراز روش

های یمس لببی با د قلالد خاص ا ن زبان را هم دوم ا نکه آ ا در هنگام استفاده از صلرت

« ئئ ات »تبار را بئا  نظب بگیب م؟ ببای مثار  آ ا اگب بخلاهیم  ک وا ۀ لببی در یمس بستن در

تب از ا کلچکابری  های سهیمس ببند م  با د قلالد زبان لببی را رلا ت کنیم و مثمً وا ه

   آن را با آن یمس نبند م؟

هئا پاسئد دهئیم. دو گئبا ش     سه گبا ش باال به ا ن پبسئش  با تلیه بهتلانیم اکنلن می

ادّ امکان تنها پسلندهای رارسئی را بئبای    دارد که تاما را بب آن می« گبا یسبه»و « سادگی»

تبئار باشئد  ئا نباشئد.     رسئی نظب از ا نکئه وا ۀ مئلرد نظئب را    کار ببب م  صبف یمس بستن به

کئار رود. امّئا ا ئن     به معلمان  معلمینیای و به هاکتاب  کتبیای تبتیب  بهتب است بها نبه

کار ببئب م. مئثمً    های لببی را بهتبییح مطیق نیست و در بسیاری از ملارد ناچار م صلرت

رابطئۀ مفئبد و    تأسیساتو  تأسیسو  مقدماتو  مقدم داند که رابطۀ میان زبانی میهب رارسی

 یمس نیست.
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تبار با د قلالد زبئان لببئی   های لببیدر پاسد به ا ن پبسش که آ ا در یمس بستن وا ه

 دسئتلری  قلالئد  کننئد کئه  گبا ی ا جاب مئی را رلا ت کنیم  با د بگل یم که سادگی و سبه

 وام بئه  بیگانئه  نزبئا   ئک  از ها ی کهساخت ا نکه تلدیح بیگانه را ناد ده بگیب م. هایزبان

. کننئد مئی  لمل مبدأ زبان از مستقل آنها کارببد قلالد باشند  داشته زا ا ی اگب اندشده گبرته

 حجاوماند  به ا ن دییل کئه در لببئی   الی  اقشا  ا  احجامتلان گفت که مثمً رو  نمیازهمین

 است.  قشریمس  قشو و  حجمیمس 

اسئاس سئه گئبا ش بئاال      پذ ب بئب ی یا گز نهابه گمان ا ن نگارنده اگب دربارۀ صلرت

ا م و هم به ربا ند نهئاد ن شئدن زبئان    ها ی قابل دراع بهبه یستهداوری کنیم  هم از ممک

  ا م.به طبیلت خلد هملاره ربا ندی است ناتمام   اری رسانده ملیار  که بنا

 سردبیر
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