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چکیده
مهجورشدگی یکی از مباحث مربوط به بسامد واژگان است .بحثث یررامثون بسثامد یثژ واژه یبنثی بحثث
یررامون یژ طرف ،طرفی که یژ سوی آن بسامد صفر و سوی دیگر آن بسامد بینهایت است .مقالۀ حاضثر
به بررسی مهجورشدگیِ واژگان قرضیِ زبان عربی در مطبوعات زبان فارسی مثییثردازد .بثرای ایثن من ثور
روزنثامۀ اطالعاتِ سالهای  3131و  3133هجریشمسی انتخاب شده و برخی از واژگان زبان عربی که بثه
زبان فارسی راه یافته و کاربرد وسربی در مطبوعات آن زمان داشته ،گلچرن شدهاست .نحوۀ گثردآوری ایثن
واژهها بدین صورت بوده است که طی چنثد ماه ،غثالب صفحات روزنامۀ اطالعات سالهای مذکور بررسی
شده و واژگان مهجور همراه با جمالت آنها استخراج شدند .یس از گثردآوری وازگثان مهجثور و حصثول
اطمرنان از مهجور بودن آنها ،این واژگان بثه همراه مبادلهای فارسیشان دسثتهبنثدی شثدند .علّثت اصثلیِ
مهجور شدن این واژهها ،مبادلسازی یا واژهگزینی و گرایش به جایگزینیِ واژههای برگانه با واژههای فارسی
(یارسیگرایی) است .نگرش منفی به عربی و عربیمآبی و در مقابل نگرش مثبت به فارسی و یاکسازی زبان
فارسی از دالیل مهمّ واژهگزینی فارسی است که در این امر فرهنگستانِ زبثان و ادب فارسثی نقثش بسثزایی
داشتهاست .عالوه بر این ثقرل بودن واژههای عثربی و سرهگرایی و وطثنیثثرستی نرثثز بثثاعث واژهگزینثی
شدهاست .عالوه بر واژهگزینی ،دالیل دیگری برای مهجورشدگی واژگان عربی وجود دارند کثه عبارننثد از
نحوّالت اجتماعی ،فرهنگی ،سراسی ،نابوها و حُسن نببرر .در این مقاله ،ننها به واژهگزینی کثه علّثت اصثلیِ
مهجورشدگی است مییردازیم.
کلید واژهها واژهگزینی ،سرهگرایی ،فرهنگستان ،زبان عربی ،مهجورشدگی.
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 -2مقدّمه
نغررر زبان اجتنابنایذیر است و این نغررر با نداخل زبانها نشثدید میشثود .ورود الفثا و
ساختهای برگانه به زبان امری رایج است ،همچنانکه ورود دیگر یدیدههثا امثری عثادی و
یذیرفتنی است .ورود الفا و ساختهای زبانی به زبثانی دیگثر را قثر
مطالبۀ قر

گرثری مثینامنثد.

گرری زبانی به نحوی جدایینایذیر با نثاریخ اجتمثاعی و سراسثی یثژ جامبثۀ

زبانی یروند دارد .نکتۀ ناریخی جالب در اینجا ،برخورد و ارنباط یژ گروه بثا جثثامبههثای
زبثانی دیگر است .بثه طور کلّی قر

گرری زبانی چنرن نبریف میشود روندی که طی آن

یژ زبان یا گویش برخی از عناصر زبانی را از زبان یا گویشثی دیگثر مثیگرثرد و در خثود
جای میدهد .به ن ر هاگن ،)3351( 1از آنجا که زبان قر

گررنده ،الزامی بثه بثاز یثسدادن

چرزی ندارد ،ممکن است «سرقت» اصطالح بهتری باشد (آرالنو .)047 3171 ،4واینرایش
( )3311انگرزۀ اصلی قثر

5

گرری را کسب اعتبار ذکر میکند و مبتقد است هرگثاه یکثی از

دو زبان نسبت به دیگری از جایگاه اجتماعی و اعتبار باالنری برخثوردار باشثد ،مثردم از آن
زبان واژۀ برشثتری قثر

مثیگررنثد نثا از ایثن طریثد نثزد دیگثران اعتبثار کسثب کننثثد

(واینرایش .)355 3311 ،بثه گفتۀ نراسژ )01-31 3331( 1دالیل عمثدۀ این قر

گرثری

عبارنند از
الف) ورود پدیدههای علمی ،صنعتی و فرهنگیی :هرگثاه یدیثدهای نثوین از کشثوری بثه
کشور دیگر رسوخ یردا کند واژۀ مربوط به آن را نرز با خود میبرد.
ب) روابط اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی :مبثادالت نجاری ،روابثط سراسی مران دولثتهثا
و ارنباطهای فرهنگی از جمله کتابها ،مجالت و گردهمائیها باعث نفثوذ عناصثری از
یژ زبان به زبان دیگر میشود.
ج) افراد تحصیلکرده در خارج از کشور :افرادی که در خثارج از کشور نحصرل میکنند
یس از بازگشت به موطن خود واژگان نخصّصی رشتۀ نحصرلی خثود را همثراه دارنثد.

3. E. Haugen
4. A. Arlotto
5. Weinreich
6. R. Trask
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گاه این واژگان مورد یذیرش عامّه قرار گرفته و گثاهی طثرد شثده و جثای خثود را بثه
واژگان دیگری میدهند.
د) حسّ تفوّق و برتری :گاهی قر

گرری به خاطر حسّ برنری ببضی طبقثات و اقشثار

نسبت به دیگثر طبقثات اسثت ،مثثل بثه کثاربردن واژههثای «هثای کثالس ،دیسثرلرلن،
سوریریز» .این کلمات برگانه نشانۀ یژ نوع نجمّل مبنثوی و امترثثاز فثثرهنگی قلمثداد
میشوند و از آنجا نزد طبقات یایرننر که برگزیدگان را سرمشد خود قرار میدهنثد نرثز
رواج مییابد.
هث) مرز مشترک و نزدیکی جغرافیایی :نزدیکی و هممثرز بثودن کشثورها باعثث ارنبثاط
نزدیکتر مران جوامع میشود .رفت و آمدهای اقوام مشترک ،اوضاع مبرشثتی و اقتصثادی
مشترک و غرره نرز در نداخل زبانی جوامع مؤثّر است.
و) تابوهای اجتماعی :گاهی واژهای در جامبهای نابو (واژۀ حرام) میشثود و اهثل زبثان
نرجرح میدهند که بجای آن از واژۀ دیگری ،حتّثی اگثر ایثن واژه خثارجی هثم باشثد،
استفاده کنند.
ز) رسانههای گروهی :نأثرر رسانههای گروهی در یدیدۀ قر

گرری بسثرار مثؤثّر اسثت.

ایثن رسانثهها به دلرل نفوذ زیادی که در اذهان عمومی دارنثد ،بثثه سثهولت مثینواننثد
واژههای خارجی را در سطح جامبه رواج دهند.
ح) برخورد نظامی :اگر دو جامبه با هم برخورد ن امی داشته باشند ،ممکن است یکی از
دو زبان ،حذف گردد و یا قر

گرریِ زبثانی صثورت گرثرد .در چنثرن وضثبرّتی زبثان

جامبهای که از لحا سراسی برنری دارد ،قر

دهنده و زبان برنر محسوب میشود.

در همۀ زبانها ،عناصر قرضی کم و برش وجود دارند و هرچ زبانی را نمینوان یافت که
به طور کامل از عناصر برگانه ،خصوصاً در سطح واژگان ،مبرّا باشد .واژگان و عناصر قرضی
که در طول ناریخ وارد یژ زبان میشوند ،رفته رفتثه یثثذیرفته شثده و جثثزئی از آن زبثان
میشوند (نالفسان ،11 3333 ،7رضایی .)11 3114 ،زبان فارسی هم ماننثد برشثتر زبثانهثای
زنده ،آمرزش و داد و ستدهایی با دیگر زبانها داشته است .در طول نثاریخ ،بثه علّثت قثرار
7. J. Tollefeson
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داشتن ایران در منطقهای که کانون داد و ستد فرهنگی و بازرگانی و حتّی هدف جنث هثای
دائمی بوده ،زبان فارسی همرشه در حال نبامل با زبانهای دیگر بوده است .در برن زبانهای
برگانه ،به خاطر رواج زبان عربی در دنرای اسالم ،برشترین آمرزش آن بثا زبثان عربثی بثوده
است که باعث گسترش واژگان آن شده است (نحوی.)3111 ،
مقالۀ حاضر به بررسی مهجورشدگی 1واژگان عربی در مطبوعات زبثان فارسثی در سثدۀ
اخرر مییردازد .برای ایثن من ثور ،روزنامثۀ اطالعثات سثالهثای  3131و ( 3133هثث .ش)
انتخاب شده و برخی از واژگان زبان عربی که به زبان فارسی راه یافته و کاربرد وسثربی در
مطبوعات آن زمان داشتهاند ،گلچرن شد .شروۀ کار بدینگونه بود که طی چنثدین مثاه کلمثه
به کلمه و خط به خط غالب صفحات روزنامه ،شامل اخبار سراسی ،آگهیهثا و بخثشهثای
علمی ،فرهنگی ،ورزشی و ...بررسی شد و واژههایی که براساس شمّ زبثانی نگارنثدگان ،بثه
ن ر میرسرد مهجور شده باشد ،همراه با جمالت آنها استخراج گردیثد .طثی ایثن بررسثی،
بسراری از واژههایی که به نصوّر اوّلرۀ نگارندگان ،مهجور شده بودند مجدّداً دیده شدند و از
فهرستِ واژههای مهجورِ استخراج شده ،حذف گردیدند.
 -2مهجورشدگی و عوامل مرتبط با آن
روند مخالف یردایش ،یبنی مهجور (منسوخ) شدن ،هنگامی روی میدهد کثه یثژ عنصثر
فرهنگی ،دیگر در جامبۀ زبانی مورد استفاده قرار نمیگررد و در نترجه واژۀ مربوط به آن نرز
از کاربرد روزمرّه خثارج مثیگثردد (آرالنثو .)001 3171 ،مهجورشثدگی یکثی از مباحثث
مربوط به بسامد واژگان است .بحث یررامون بسامد یژ واژه یبنی بحث یررامون یژ طرف،
طرفی که یژ سوی آن بسامد صفر و سوی دیگر آن بسثامد بثینهایثت اسثت (بشثرر جثم،
 .)11 3110به ن ر میرسد که بسامد واژگان یروسته در طول این طرف در نوسان باشثد ،بثه
طوریکه ممکن است در یژ دوره ،بسامد واژهای آنچنان افثزایش یابثد کثه بثه بثینهایثت
نزدیژ شود و در دورهای دیگر نا بدان حد کاهش یابد که به صفر نزدیثژ شثود .واژههثای
مهجور در نقطۀ صفر یا نزدیژ به آن قرار میگررند .از آنجا که مهجورشدگی واژهها یکی از
جلوههای نغررر زبان است ،بررسی آن در مطالبات «درزمانی» جای مثیگرثرد ،زیثرا در ایثن
8. obsolescence
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بررسی دورههای زمانی مختلف از ن ر کاربرد واژهها با هم مقایسه میشوند .به ن ر میرسد
که در مقایسۀ متون دو دورۀ مختلف هر چه فاصلۀ زمانی برن این دورهها برشتر باشد
الف) نبداد واژههای مهجور به دست آمده از مقایسۀ این دورهها برشتر از نبداد واژههای
مهجوری باشد که از مقایسۀ دو دورۀ نزدیکتر به هم به دست آمده است.
ب) واژههای مهجور به دست آمده از مقایسۀ این دورههثا غالباً مهجورنر از آن واژههای
مهجوری است که از مقایسۀ دو دورۀ نزدیکتر به هم به دست آمثده اسثته هرچثه واژه بثه
نقطۀ صفر نزدیکتر باشد ،مهجورنر قلمداد میشود .به طور کلّثی براسثاس آنچثه ذکثر شثد،
هرچه عمد مطالبات در زمانی برشتر باشد موارد الف و ب برشتر به چشم میخورند.
عوامل مهجورکنندۀ واژهها عبارنند از
الف) عوامل برونزبانی شامل گرایش به جایگزینی واژههای برگانه بثا واژههثای فارسثی
(فارسیگرایی) ،قر

گرری ،حسن نببرر ،نحثوّالت اجتمثاعی  -سراسثی همچثون انقثالب

اسالمی و نأثرر آن بر حوزۀ واژگان ،یایان جن

ایران و عراق و نحوّالت جهانی و سثرانجام

نغررر نام.
ب) عوامل درونزبانی شامل عوامل مبنثایی همچثون نحدیثد مبنثایی ،ننثزل مبنثایی و
نشاندار شدگی مبنایی و عوامل دیگر همچثون مهجورشثدگی همنشثرنی یثژ واژه در یثژ
بافت مبرن (همان .)73
در مقالۀ حاضر ،از بحث در مورد عوامل درونزبانی چشمیوشی کثرده و از بثرن عوامثل
برونزبانی ،به عامل اصلی مهجور شدن واژهها ،یبنی جایگزینی واژههای برگانه با واژههثای
فثارسی (فثارسیگرایی) یا واژهسازی (مبادلسازی) ،مییردازیم .به ن ر میرسد که یکثی از
دالیل گرایش به واژهگزینی ،سرهگرایی زبانی 3باشد.
 -9سرهگرایی
سرهگرایی ،نمایل یژ جامبۀ زبانی یا بخشی از آن بثرای حفثز زبثان یثا یثاک کثردن آن از
عناصر خارجی یا ناخواسته است .سرهگرایی در همۀ سطوح زبان جلوهگر میشود ،امّا ظهور
اصلی آن در واژگان است (نوماس 33-31 3333 ،31و داوری اردکانی.)37 3117 ،
9. linguistic purism
10. G. Thomas
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نقطرع عناصر زبانی به مطلوب و نامطلوب و نامگثذاری آنهثا بثه خثال
بارزنرین جلوههای سرهگرایی است .از ن ر سرهگرایان ،نثالش بثرای خثال

و ناخثال

از

کثردن زبثان،

نالش در جهت برنری زبان و در نترجه اعتالی شأن آن است .برخی سرهگرایثی را فبّثالرّتی
دو وجهی دانستهاند ،فبّالرّتی شامل زدودن و جایگزین کثردن (نومثاس 31 3333 ،و داوری
اردکانی .)31 3117 ،اصوالً مفهوم «سره» در مقابل «ناسره» ،اثبات اصالت خود و ردّ اصثالت
غرر است .سرهگرایی ممکن است در همۀ سطوح زبانی عمل کند ،امّا مبموالً به این دلرل که
ن ام واژگانی  -مبنایی ن امی یذیرنده و باز است ،این سطح از زبان هدف سرهگرایی قثثرار
میگررد .بررسی جثایگاه نگرشهای سرهگرایانه در برنامهریزی زبان است و به علّت نوجّثه
ویژه به سرهگرایی در ن ام برنامهریزی زبان است که سرهگرایی در طثثول نثثاریخ زبثانهثا،
یکی از ایدئولوژیهای زبانی غالب بر نحوّالت برنامهریزیشثده و برنامثهریثزینشثدۀ زبثان
بودهاست .اکثر انواع سثرهگرایثی ،هدفمنثد و در جسثتجوی نوسثبۀ یرکثرۀ زبثثان و ایجثاد
نگرشهای زبانی خاص بودهاند .از آنجا که یکی از اهداف مهمّ سرهگرایی ،به دسثت آوردن
اعتبار و شأن اجتماعی مطلوب است و زبثان مبرثار 33هم دارای چنرن شأنی است ،مینثوان
نترجه گرفت که آرمان سرهگرایی ،ایجاد یژ زبان مبرار است (نوماس.)13 3333 ،
 -4مسائل واژهسازی
واژهسازی مسئلهای است موردی و سرر زبان فارسی و واژهسازی در این چهل  -ینجاه ساله
هم یشتربان این مدّعاست .حکمهای کلّی از این دست که مینوان و بایثد در برابثر هثر واژۀ
خارجی یژ واژۀ فارسی گذاشت ،حکمی است نادرست و نشدنی .همچنرن ،حکم به اینکثه
به هرچ وجه نباید واژه ساخت و باید واژههای خارجی را به همان صورت یذیرفت ،حکمی
است نادرست و نشدنی و یا نصوّر اینکه در برابر نمام مفهثومهثا و نثامهثای نثازۀ فرهنث
ارویثایی ،در کتثابهای کهن ،نثاگزیر برابری یافت میشود ،سثادهاندیشثانه اسثت .در ایثن
مران راه سوّمی هم هست ،باید دید کجا مینوان یافت و باید ساخت و کجا نمینوان یافثت
و ساخته یبنی سنجش دقرد و مورد به مورد .در این مورد هم حتّی نمینوان حکم کرد که
اگر امروز ساختن واژهای برای مفهومی مبرّن ممکن نباشد ،امکان ساختن آن یا یافتن برابری
11. standard language
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دقردنر و درستنر برای آن در آینده نرز ناممکن است ،زیرا سثررِ زبثان و آمثدن واژههثا در
قالبهای نازه ،این امکان را میدهد که یس از جا افتثادن آنهثا در زبثان ،راه بثرای سثاختن
نرکربهای نازهنر با آنها یا ساختن شکلهثای قراسثیِ هماننثد آنهثا ،همثوار شثود .چنانکثه
ساختن «جشنواره» برای «فستروال» ،برای مثال ،راه را برای ساختن «ماهواره» همثوار کثرده و
آن کس که «یرشوند» و «یسوند» را ساخت ،راه را برای ساختن «شهروند» هموار کرد.
در کار واژهسازی و برابریابی برای واژهها و مفثاهرمی کثه از غثرب مثیرسثرد از صثدر
مشروطرت به این سو ،مینوان دو و شاید چند مرحله بازشناخت نخسترن مرحله آن بود که
با همان مرراث نثر دست و یا شکسته و دست و یا گرر و نرمثهجثان بثثه نرجمثۀ مفثاهرم و
متنهای ارویایی یرداختند و در این مرحله به علّت عادات گذشته و همچنثرن ارنبثاطی کثه
هنوز کمابرش مران حثوزههای گونثاگون فثثرهن

اسثالمی وجثثود داشثت ،بثا واژههثایی

عربیمآبانه جبل میکردند و یا از اسثالمبول و قثاهره وارد مثیکردنثد .بثدون شثژ ،اینکثه
نخسترن واژههای عربی که در آن دوره یا دورههای ببدنر ساخته شد ،عربثی آبکشثرده یثا
آبنکشثثرده (ماننثثد اعتصثثاب ،انقثثالب ،نمثدّن ،مر ثثزانالحثثراره (دماسثثنج) ،مرثثزانالضثثبفه
(فشارسنج) ،مرثزاناإلرنفثاع ،مثثدّعیالبمثوم (دادسثتان) ،مستثثدعیعلرثثه (شثکایتشثده)،
دولتکاملهالودود (دولت مطلوب و دلخواه) و مانند آن ،در زمرنههای علوم ،سراست ،حقوق
و جز آن) دنبالۀ همان عادنی بود که زبان فارسی را نابع مطلقثی از عربثیمثآبیِ نویسثندگان
میکرد و گشتن به دنبال لغت و نرکرب در زبان فارسی را نشانۀ بیسوادی میدانست .فثرق
زبان فارسی در برخورد با جهان مدرن و جهانبرنی آن با زبانهثای ارویثایی ،ایثن بثود کثه
زبانها ،جوان و نوساخته بودند و همگام با مراحل نحوّل و نکثوین نمثدّن غثرب همچثون
زبانی برای نمدّن جوان و نازهنفس شکل گرفتند و گسترش یافتند .امّا زبثان فارسثی زبثانی
فرسوده و درمانده بود ،درخور نمدّنی فرسوده و درمانده .آشکار است که در کشمکش ایثن
دو یرر و جوان کدام یژ یرروز خواهد شد .مشکل ما این بثود کثه در رویثارویی بثا نمثدّن
غرب نمینوانسترم به آسانی نرک عادات و خَرق عادات کنرم و بثا همثۀ احسثاس خفّثت و
خواری باطنی از خود و شرفتگی به نمدّن غرب ،خستهنر و از یا افتثادهنثر از آن بثودیم کثه
بتوانرم یکباره یوست برندازیم و صورت نمدّن نثازه را به خود بگرریم و در ایثن راه دشثوار
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هزار دشواری بر سر راه بثود که یکی از آنهثا زبثان بود .شگفت نرسثت اگثثر کسثانی کثه
میخواستند لغتی نازه برای مفهومی نازه به کار برند ،به هوای نثر سنّتی بثه ضثرّابخانۀ زبثان
عربی بروند و گاهی چرزهایی جبل کنند که در قوطی هرچ المنجد نویسی یردا نشثوده زیثرا
فارسی زبان عوام بود و فارسیِ مبرّب ،زبان خواص .امّثا گرایش بثه سادگی زبثثان کثه بثثا
نثثر سراسی و روزنامهنویسی آغاز شد ،راه خثود را بثه سثوی فارسثیگرایثی بثاز کثرد کثه
گرایشی است نادرست .این گرایش ،البته با یدید آمدن ملّتباوری (ناسرونالرسم) مثدرن نرثز
مناسبت داشته است .امّا بر روی هم این اثر سودمند را داشت کثه زبثان فارسثی را بثر روی
یایۀ اصلی و طبربی خود برگرداند و این زبانِ از نوش و نوان افتاده را جثانی نثازه داد .ایثن
گرایش نشان داد که اگر زبانی به نام فارسی با سثاختمان دسثتوری و واژگثان خثود وجثود
دارد ،این زبان مینواند و باید از سرمایۀ خود مایه بگررد .بدون شژ ،روزگثار زبثانبثازی و
دانشفروشی منشرانه و ناشرانه سرآمده بود و زبان گرایش به این یافته بود که مایثۀ رسثاندن
مبناها و اندیشهها باشده و البته این راهِ دشوار و یرفراز و نشربی است که هنوز نثا نرمثه نرثز
نرسرده و یژ دورۀ بزرگ آشوب ،همراه با آشفتگی فرهن

و نمدّن ،ناگزیر همراه آن بثوده

است و هنوز نرز مبلوم نرست که امواج این آشوب کی فرو خواهد نشست.
یکی از مراحل مهمّ نحوّل زبان فارسی نشکرل اصثلینثرین سثازمان برنامثهریثزی زبثان
ایران ،یبنی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سثال  3134هجثریشمسثی اسثت .بثا همثۀ
نمژنشناسیهایی که در حدّ فرهنگستان قدیم کردهاند ،این دستگاه حقّی بثزرگ بثه گثردن
زبان فارسی دارد و در جهت نشاندادن راه درست بهرهگرثری از مایثههثای زبثان فارسثی و
یررایش آن از آمرختگیهای برهوده با عربی گامی بزرگی برداشته است .اگر دفتر واژههای نو
فرهنگستان را که در سال  3133چثاپ شده است ،ورق بثزنرم ،مثیبرنثرم کثثه نثود درصثد
واژه هایی که آنان آن روز یرشنهاد کردند ،امروز جزء زبان هر روز یا زبان علمی مثا اسثت و
از برکت کار اعضای آن ،راه برای ساختن صدها واژۀ بسرط یا مرکّب دیگر در زبثان فارسثی
گشوده شثدهاست .اگثثر «زمرثثنشناسثی» جثثای «مع رفة األرض» و «فشارسنثثج» جثثای
«مرثزانالضبفه» و «گثذرنثثامه» جثثای «یثثاسلورت» و «کثثارآگاه» جثای «مثأمور خفرثه» و
«قانونگذاری» جای «نقنرتره» و «کتابخانه» جای «بربلرونثژ» و «سثنگواره» جثای «فسثرل» و
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«زمانسنج» جثای «کرونومتر» و «زنثدان» جثثای «محثبس» و «رونوشثت» جثثای «کلثی» و
«رگشناسی» جای «معرفة العروق» و «دادسثتان» جثثای «مثدّعیالبمثوم» و «دسثتمزد» جثای
«حدّالزحمه» و «دم اسبران» جای «دنب الفرس» و «رنگرنکمان» جای «قوس و قثزخ» و ...را
گرفته است ،از برکت کار همان فرهنگستان است .بثیگمثان ،فرهنگسثتان قثدیم در شثتاب
بخشردن به گرایش زبان فارسی به سوی سادگی و دقّت و زنثده کثردن سثرمایۀ کهثن آن و
همچنرن آماده کردن آن برای گرفتن و جذب کردن مفثثاهرم و نثثامهثای علمثی و فنثی از
زبانهای ارویایی نقشی بزرگ داشته است.
گرایش فرهنگستان به مایهگرفتن از زبان فارسی و زندهکردن واژههای فرامثوششثده ،از
ن ر کارکردی برای زبان فارسی بسرار مهم بوده و راه را برای نسل یسرن بسرار هموار کثرده
است ،چنانکه اندازۀ آمرختگی فارسی با عربی از هشتاد درصد به چهل نا ینجاه درصد و گاه
کمتر رسرده است و مهمنر اینکثه کثاربرد واژههثا بثثراساس دستثثور زبثثان فارسثی جثای
نقلردهای خشژ از عبارتبنثدی عربثی را گرفتثه اسثت .البتثه اینکثه مسثئولرن و کارکنثان
فرهنگستان نالش و اهتمام ویژهای برای حفز و ارنقای زبان فارسی ،به عنوان دوّمثرن زبثان
جهان اسالم دارند ،امری است که بر هرچ کسی یوشرده نرست .امّا در این رهگذر باید نوجّه
داشت لغات و واژگانی که برای جایگزینی لغات برگانه ساخته میشوند ،در درجۀ اوّل بایثد
طوری ساخته و نن رم شوند که با روحرات مردم ارنباط داشته باشند و از ن ر کاربرد ،آسثان
و به قول مبروف قثابل هضم باشند .چنثانکه شواهثد نشان میدهثد ،عمثوم مثردم نثرجرح
میدهند از واژگانی استفاده کنند که نژهجایی و یا دوهجایی باشند .به عنوان مثال ،در ایثن
که واژۀ «کاالبرگ» سههجایی با هجای کشردۀ یایانیاش یژ واژۀ کامالً فثارسی است شثکّی
نرست ،امّثا بثا انثدکی بثررسی متوجّه میشویم که مثردم از واژۀ دوهجایی و کوناه «کثوین»
که واژهای برگانه است ،برشتر استفاده میکنند.
بهر حال در دنرای کنونی و با نوجّه به رشد روزافزون ارنباطات کالمی و نوشثتاری بثرن
جوامع مختلف ،حفز زبان اصلیِ هر کشور از اهمّ واجبات اجتمثاعی و فرهنگثی آن کشثور
است و این امر نه ننها در کشوری چون ایران ،بلکه در نمام جوامع مختلف بثه صورتهای
مختلف قثابل مشاهدهاست .یس اینکه انت ار داشته باشرم فرهنگستانِ لغت بتواند این وظرفثۀ
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خطرر را خود به ننهایی بثه دوش بکشثد ،امثری غررمنصثفانه اسثت .یثس در ایثن بثرن بثر
نهادهایی چون صدا و سرما الزم است با ساخت و یخش برنامثهای کثه در چنثد سثال قبثل
نحت عنوان «فارسی را یاس بداریم» ارائه شد ،دوش به دوش فرهنگسثتان لغثت در جهثت
حفز و ارنقای زبان فارسی قدم بردارد .البته در این برن نباید از رسالت مطبوعات و آموزش
و یرورش که در به کار بردن و رایج شدن مبادلهای ساخته شده نقثش بثه سثزایی دارنثد،
غافل شد.
 -1واژگان قرضی مهجورشده به همراه معادل های مصوب در فرهنگستان
در این قسمت ،نبدادی از واژگان عربی که به زبان فارسثی راه یافتثه و کثاربرد وسثربی در
مطبوعات ابتدای سدۀ حاضر داشته انتخاب شدهاند ،الزم به ذکر است که همۀ این واژگان به
طور کامل مهجور نشدهاند و برخی از آنهثا در نقطثۀ نزدیثژ بثه صثفر قثرار دارنثد ،ماننثد
واژههای «کما فیالسّابد» و «ذکور» .نکتۀ دیگری که باید ذکر گردد این است کثه همثۀ ایثن
واژهها ننها نوسّط فرهنگستان مبادلسازی و نثبرت نشدهاند ،بلکه سثازمانهثای دیگثر و یثا
حتّی عموم مردم نرز در این زمرنه نقش بسزایی داشتهاند.
 )2سجل احوال ← ثبت احوال

«اشتباهانی که ممکن است در نن رم اوراق سجل احوال از طرف ادارۀ مربوطه به عمل آمثده
باشد مینوان با موافقت ادارۀ سجل احوال و صثاحب ورقثه نصثحرح نمثود ،3131( ».سثال
ینجم ،شمارۀ  ،3407ص )3
 )2مستحفظ← نگهبان

«مستحفز کلرسا در هر قسمت نوضرحات کافی میداد ،3131( ».سال یثنجم ،شثمارۀ ،3407
ص )3
 )9عملجات← کارگران

«مذاکرات راجع به اختالف مزد عملجاتِ کارخانجات نساجی در جنثوب فرانسثه منثتج بثه
نترجه نگردید و عملجات نصمرم به اعتصاب عمثومی نمثود ،3131( ».سثال یثنجم ،شثمارۀ
 ،3100ص )3
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 )4وزارت مالیه← وزارت دارایی

«وزارت مالره مجاز است به جای یازده نفر مسثتخدمرن مکزیکثی کثه در هثذه السثنه3131
کنترانشان منقضی میشود ،3131( .»...سال ینجم ،شمارۀ  ،3101ص )3
 )1صحیه کل← بهداری کل

«به طوریکه اطالع از صحرۀ کل مملکتی امروز به ما میدهند ،در ناریخ  30اردیبهشثت مثاه
جاری از صحرۀ ایالتیِ کرمان به صحرۀ کل اطالع داده میشثود کثه مثر

ِ قثی و اسثهال در

کمالآباد نزدیکی شهر رفسنجان بروز نموده» ،3131( .سال ینجم ،شمارۀ  ،3104ص )1
 )6وزیر عدلیه← وزیر دادگستری

«آقای وزیر عدلره نوضرح دادند در اساسنامۀ شرکت ،اگر نغرررانی داده شود باید مستقالً بثه
ثبت برسد» ،3131( .سال ینجم ،شمارۀ  ،3101ص )3
 )7ابیض← سفید

«یلرس برای چهار نفثر از مهثاجرین ابثر

نمسثکات مبجثولِ
روس کثه مشثغول سثاختن ّ

شوروی بودند ،3131( .»...سال ینجم ،شمارۀ  ،3407ص )1
 )8حقّ الجعاله ← مزد – حقّ العمل ← کارمزد

«در اخذ حدّ الجباله و حدّ البمل ،نهایت ارفاق و مدارا را به همه کس من ثور و بثه قثدری
که در سرعت جریان عمل و حسن سابقه مبتقد و یایبندم سماجت در مطالبۀ حدّ الجباله به
طور اقساط مبموله یا الزام شخ

بتأدیۀ مخارج هنگفت یا جبالۀ زیاد نمینمایثد»،3131( .

سال ینجم ،شمارۀ  ،3137ص )1
 )3طرق آهن ← راه آهن

«جریان افکار انقالبی در برن کارگران طرق آهن لردرهای رمورمرستی را مجبور میکنثد کثه
برای حفز نفوذ خود به هر نوع نشّبثی متوسّل شثوند» ،3131( .سثال یثنجم ،شثمارۀ ،3101
ص )1
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 )23هذه السّنه← امسال
 )22سنه ماضیه ← سال گذشته
 )22ذکور ← مردان
 )29اناث ← زنان

«احصائرۀ کالس حاکی است که از ماه مرداد سنۀ ماضره الی مرداد هذه سنه  3131یثژ عثده
 714نفر ذکور و  07نفر اناث در این کالسِ خود اینجثانب داوطلب نحصرثل شدهاند و عدّۀ
زیادی ببد از مدّنی نحصرل در ادارات و دوائر دولتی یا در کارهای آزاد و مؤسّسات نجاری
مشغول کار و خدمت شدهاند» ،3131( .سال ینجم ،شمارۀ  ،3101ص )3
 )24اسعار ← ارز

«کمرسرون نغررر نرخ اسبار در طی جلسات اخرثری که بثثرای م نثهجثات اسثبار خثارجی
نشکرل میگردید نصمرم خود را انّخاذ نمود» ،3131( .سال ینجم ،شمارۀ  ،3407ص )1
 )21خواتین ← خانمها

«شرکت سهامیِ کارخانۀ کفّاشی طهرانِ محدود ،از آقایان و خوانرن محترم کثه عالقمنثد بثه
نرویج امتبه و صنایع وطنی هستند ،دعوت مینماید که برای نماشای همه قسم کفثشهثای
ساخت کارخانۀ ما ،به اللهزار ،روبهروی نمایشگاه زردنشتران نشریف براورند» ،3131( .سال
ینجم ،شمارۀ  ،3404ص )4
 )26مفتوح ← باز
 )27کما فی السّابق ← مانند گذشته

«کلوپ فونبال طوفان که از اوّل خرداد ماه هذه السنه بواسطۀ گرمثی هثوا نبطرثل شثده بثود
مجدّداً از اوّل مهر مفتوح و کما فی السّابد به بازی خود ادامه میدهد» ،3131( .سثال یثنجم،
شمارۀ  ،3401ص )3

بررسی مهجور شدگی واژگان عربی در مطبوعات زبان فارسی در سدۀ اخرر 07/

 )28نظمیه ← شهربانی

«اجازۀ اقامت دائمی از طرف ن مرۀ مرکز ناحره که خارجی مثیخواهثد در ،3131( .»...سثال
ینجم ،شمارۀ  ،3135ص )5
 )23وزارت طرق ← وزارت راه

«وزارت طرق مجاز است سه نفر متخصّ

آمریکایی را برای خدمات ذیثل در طثرق آهثن

جنوب به مدت دو سال استخدام کند» ،3131( .سال ینجم ،شمارۀ  ،3115ص )5
 )23دواب ← چهارپایان

«وزارت جن  ،اسبهثای درشت و قثاطرهای قثوی را بثه قرمثتهثای خثوب خریثداری
مینماید ،صاحبان دواب یرشنهادهای خود را همثثه روزه غرثثر از ایّثام نبطرثل بثه رکثن 4
ارکانحرب کلّ قشون نسلرم نماید» ،3131( .سال ینجم ،شمارۀ  ،3111ص )5
 )22مطبعه ← چاپخانه

«از مشترکرن ارمغان که سلسلۀ ادبا و فضال را نشکرل میدهند منت ریم و سثزاوار اسثت کثه
قرو

خود را به نام همراهیِ مطببه فوری یرداخت و هر یژ ،یژ مشتری جدیثد بثر ایثن

مجلّۀ کهن برافزاید» ،3131( .سال ینجم ،شمارۀ  ،3117ص )3
 )22دارالتّعلیم ← آموزشگاه
 )29صنایع یدی ← صنایع دستی

«دارالتبلرمِ صنایع یدی نسوان که دارای شببثات موسثرقی (ویثثولن ،نثار ،یرثانو) ،نقّثثاشی،
قالیبافی ،قالبافی مصور طرز کوبلن و خامهدوزی و ،3133( .»...سال ششثم ،شثمارۀ ،3103
ص )3
 )24صحیح العمل ← درستکار

«شرکت سهامی محدود برگ برای نصدّی (کروسژهثای) سرگارفروشثی خثود دوازده نفثر
اشخاص صحرح البمل که سابقۀ سرگارفروشی داشته باشند به حقوق ماهی یکصثد و ینجثاه
هزار ریال الزم دارد» ،3133( .سال ششم ،شمارۀ  ،3101ص )1
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 )21عایدات بلدیه ← درآمدهای شهرداری

«شببۀ عایدات بلدیه اصفهان از روز ده نرر نحویل ادارۀ مالره شثده و نحثت ریاسثت آقثای
احمد خان انصاری شروع به کار نموده است» ،3133( .سال ششم ،شمارۀ  ،3151ص )1
 )26احصائیه ← آمار

«به موجب بند ( )31از مادۀ  03قانون بلدیۀ طهران از ناریخ  5شهریور ماه  3133شثروع بثه
سرشماری نفوسِ شهر طهران نوسّط مأمورین مخصوص سرشماری ِاحصائرۀ بلثدی خواهثد
نمود» ،3133( .سال ششم ،شمارۀ  ،3114ص )1
 )27سامعهخراش← گوشخراش

« ...و از هراهوی شهر و آمد و رفت انومبرلها و سایر وسائثط نقلرثه و صدای سامبهخثراش
آنها آسوده بمانرد» ،3133( .سال ششم ،شمارۀ  ،3171ص )1
 )28قوّة باصره ← قوّة بینایی

« ...علّت  %11برای رفوزه و نجدیدشدن شاگردها عدم نصحرح قوّۀ باصره اسثت کثه باعثث
اختالل رشتههای اعصثابی گردیثده و شثاگرد را از هرگونثه یرشثرفت و اسثتقامت در امثور
نحصرل بازمیدارد» ،3133( .سال ششم ،شمارۀ  ،3131ص )5
 )23وزارت معارف ← وزارت فرهنگ

«از طرف وزارت مبارف یژ قطبه نشان درجۀ اوّل علمی در جشن والدت به دکتثر نثاگور
اهداء خواهد گردید» ،3133( .سال ششم ،شمارۀ  ،3537ص )3
 )93مُحاسب ← حسابدار

«ادراۀ کلّ ثبت مملکتی میخواهد چند نفر محاسب استخدام کنثد کثه بثه امثور و عملرثات
محاسبانی اطالعات کامل و الزم داشته باشند» ،3131( .سال ینجم)
 )92قصیرالقامه ← کوتاه قد

«اشخاص قصررالقامه که قدّ آنها از یژ گز و نرم کمتر است ،3131( .»...سال ینجم)

بررسی مهجور شدگی واژگان عربی در مطبوعات زبان فارسی در سدۀ اخرر 03/

 )92تحت السّالح ← زیر پرچم

«مدّت خدمت نحت السّالح دارنثدگان نصثدیدنامثۀ رسثمی (دیثللم ،لرسثانس و بثاالنر) از
مدارس عالرۀ داخله یا خارجه فقط یکسثال و دارنثدگان نصثدیدنامثۀ دورۀ کاملثۀ مثدارس
متوسّطۀ داخله یا خارجه  31ماه خواهد بود» ،3131( .سال ینجم)
 )99دارالتّجزیه ← آزمایشگاه

«دارالتجزیۀ شرمرایی و مرکروبشناسی طوسی از محلّ سابد خثود بثه خرثثابان عالءالدّولثه
روبهروی یرورشگاه ایتام شاهلور کوچۀ ایران جوان انتقال یافته است» ،3131( .سال ینجم)
 )94طبیب قانونی← پزشک قانونی

«یس از مباینۀ طبرب قانونی جنازۀ دو طفل مزبور دفن گردید» ،3131( .سال ششم)
 )91تأدیه ← پرداخت

« ...در آخر هر ماه نأدیه خواهد شد» ،3131( .سال ششم)
 )96استمهال ← مهلت خواستن

«جریان مذاکرات راجع به نمدید مدت استمهال از طرف دیگر موجب رضایت صرّافان و نثا
حدّی سودگران و نجّار گردیده است» ،3131( .سال ششم)
 -6جمعبندی و نتیجهگیری
با نوجّه به مطالب گفته شده ،به ن ر میرسد علّت اصلی مهجثور شثدن واژههثای عربثی در
زبان فارسی ،مبادلسازی یا واژهگزینی و گرایش افراد بثثه جثایگزینی واژههثای برگانثه بثا
واژههای فارسی (فارسیگرایی) است .در واقع نگرش منفثی بثه عربثی و عربثیمثآبی و در
مقابل نگرش مثبت به فارسی و یاکسازی زبان فارسی یا به عبارنی یاالیش زبثان فارسثی ،از
ویژگیهای عصر مورد بررسی است .عالوه بر این ثقرل و غلرز بثودن بسثراری از واژههثای
عربی و گرایش به سرهگرایی و همچنرن حسّ وطنیرستی باعث واژهگزینی شثدهاسثت .بثا
نوجّه به اساسنامۀ فرهنگستان ،این سازمانِ برنامهریزی زبان قثائل به نثوعی سرهگرایی مبتنی
بثر حفز زبثان است و بثراساس اصول و ضثوابط واژهگزینثی نرثثز مثینثثوان مؤلّفثههثای
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برگانهگریزی ،برگانهسترزی ،برگانهزدایی متبثادل ،مخالفت بثا قثثر

گرثری زیثثاد از حثد،

کهنهگرایی متبادل و اعتقاد به واژهسازی را در مبثانی آن یثافت که این همه ،مشخّصثههثای
نوعی سرهگرایی منطقی و متبادل است.
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