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 چکیده
مهجورشدگی یکی از مباحث مربوط به بسامد واژگان است. بحثث یررامثون بسثامد یثژ واژه یبنثی بحثث 

مقالۀ حاضثر نهایت است. و سوی دیگر آن بسامد بیسامد صفر یررامون یژ طرف، طرفی که یژ سوی آن ب
یثردازد. بثرای ایثن من ثور زبان عربی در مطبوعات زبان فارسی مثی واژگان قرضیِبه بررسی مهجورشدگیِ 

شمسی انتخاب شده و برخی از واژگان زبان عربی که بثه هجری 3133و  3131های امۀ اطالعاتِ سالثروزن
 است. نحوۀ گثردآوری ایثنطبوعات آن زمان داشته، گلچرن شدهزبان فارسی راه یافته و کاربرد وسربی در م

 بررسیهای مذکور الب صفحات روزنامۀ اطالعات سالثغ د ماه،ثها بدین صورت بوده است که طی چنواژه
حصثول و واژگان مهجور همراه با جمالت آنها استخراج شدند. یس از گثردآوری وازگثان مهجثور و  شده

اصثلیِ  علّثتد. ی شثدنبنثدشان دسثتههای فارسیه همراه مبادلثآنها، این واژگان باطمرنان از مهجور بودن 
 های فارسیهای برگانه با واژههگزینی و گرایش به جایگزینیِ واژسازی یا واژهها، مبادلمهجور شدن این واژه

مآبی و در مقابل نگرش مثبت به فارسی و یاکسازی زبان ( است. نگرش منفی به عربی و عربیگرایییارسی)
ان و ادب فارسثی نقثش بسثزایی که در این امر فرهنگستانِ زبث گزینی فارسی استواژه فارسی از دالیل مهمّ

گزینثی اعث واژهثز بثثنرث رستیثیثگرایی و وطثنربی و سرهثهای ع. عالوه بر این ثقرل بودن واژهاستداشته
گزینی، دالیل دیگری برای مهجورشدگی واژگان عربی وجود دارند کثه عبارننثد از  ژهعالوه بر وااست. شده
اصثلیِ  علّثتکثه  گزینیبرر. در این مقاله، ننها به واژهماعی، فرهنگی، سراسی، نابوها و حُسن نبت اجتنحوّال
 یردازیم. شدگی است میمهجور

 شدگی.گرایی، فرهنگستان، زبان عربی، مهجورگزینی، سره  واژههاکلید واژه
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 مه مقدّ -2

لفثا  و . ورود اشثودنشثدید میا هنغررر با نداخل زبان نایذیر است و ایننغررر زبان اجتناب

و  هثا امثری عثادیورود دیگر یدیدهکه امری رایج است، همچنان های برگانه به زبانساخت

نامنثد. گرثری مثیدیگثر را قثر  یهای زبانی به زبثانیذیرفتنی است. ورود الفا  و ساخت

ژ جامبثۀ نایذیر با نثاریخ اجتمثاعی و سراسثی یثگرری زبانی به نحوی جداییمطالبۀ قر 

هثای امبهثا جثثرخورد و ارنباط یژ گروه بزبانی یروند دارد. نکتۀ ناریخی جالب در اینجا، ب

آن شود  روندی که طی گرری زبانی چنرن نبریف میی قر طور کلّ هثانی دیگر است. بثزب

د گرثرد و در خثوانی را از زبان یا گویشثی دیگثر مثیعناصر زب یژ زبان یا گویش برخی از

دادن یثس گررنده، الزامی بثه بثاز(، از آنجا که زبان قر 3351) 1هاگندهد. به ن ر جای می

 5رایشواین. (047  3171 ،4)آرالنو اصطالح بهتری باشد« سرقت»چرزی ندارد، ممکن است 

کند و مبتقد است هرگثاه یکثی از گرری را کسب اعتبار ذکر میر ثانگرزۀ اصلی ق (3311)

م از آن از جایگاه اجتماعی و اعتبار باالنری برخثوردار باشثد، مثرددو زبان نسبت به دیگری 

 دثگررنثد نثا از ایثن طریثد نثزد دیگثران اعتبثار کسثب کننثزبان واژۀ برشثتری قثر  مثی

گرثری دۀ این قر ثعم دالیل (01-31  3331) 1ه گفتۀ نراسژث(. ب355  3311 ،رایش)واین

 عبارنند از 

ای نثوین از کشثوری بثه هرگثاه یدیثده :و فرهنگیی های علمی، صنعتیپدیده ورودالف( 

 برد.ه آن را نرز با خود میمربوط ب ۀکشور دیگر رسوخ یردا کند واژ

هثا ط سراسی مران دولثتثوابادالت نجاری، رثمب :ی، سیاسی و فرهنگیروابط اقتصادب( 

از اصثری ها باعث نفثوذ عنگردهمائی ها، مجالت ومله کتابهای فرهنگی از جو ارنباط

 .شودیژ زبان به زبان دیگر می

 کنندمیارج از کشور نحصرل ثافرادی که در خ کرده در خارج از کشور:افراد تحصیلج( 

 را همثراه دارنثد.نحصرلی خثود  صی رشتۀشت به موطن خود واژگان نخصّیس از بازگ

                                                 
3. E. Haugen 

4. A. Arlotto 

5. Weinreich 

6. R. Trask 
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ه قرار گرفته و گثاهی طثرد شثده و جثای خثود را بثه گاه این واژگان مورد یذیرش عامّ

 دهند. می ین دیگراژگاو

برنری ببضی طبقثات و اقشثار  به خاطر حسّ گرریگاهی قر  ق و برتری:تفوّ حسّد( 

کثالس، دیسثرلرلن،  هثای»هثای اسثت، مثثل بثه کثاربردن واژه نسبت به دیگثر طبقثات

رهنگی قلمثداد ثفثاز ثل مبنثوی و امترثانۀ یژ نوع نجمّاین کلمات برگانه نش .«سوریریز

دهنثد نرثز مشد خود قرار میا سربرگزیدگان رنر که جا نزد طبقات یایرند و از آننشومی

 یابد.رواج می

مثرز بثودن کشثورها باعثث ارنبثاط نزدیکی و هم :مرز مشترک و نزدیکی جغرافیایی( ثه

آمدهای اقوام مشترک، اوضاع مبرشثتی و اقتصثادی شود. رفت و ع میزدیکتر مران جوامن

 ر است.ثّبانی جوامع مؤنداخل ز در مشترک و غرره نرز

و اهثل زبثان  شثودای نابو )واژۀ حرام( میای در جامبهگاهی واژه :تابوهای اجتماعیو( 

 ،ی اگثر ایثن واژه خثارجی هثم باشثدحتّث ،دیگری دهند که بجای آن از واژۀنرجرح می

 استفاده کنند.

ر اسثت. ؤثّگرری بسثرار مثقر  ۀهای گروهی در یدیدنأثرر رسانه های گروهی:رسانهز( 

نواننثد ه سثهولت مثیثبث ،به دلرل نفوذ زیادی که در اذهان عمومی دارنثد هاهثن رسانثای

 های خارجی را در سطح جامبه رواج دهند.واژه

ممکن است یکی از  ،با هم برخورد ن امی داشته باشند اگر دو جامبه :برخورد نظامیح( 

تی زبثان د. در چنثرن وضثبرّگرثرزبثانی صثورت  گرریِحذف گردد و یا قر  ،دو زبان

 شود.دهنده و زبان برنر محسوب میقر  ای که از لحا  سراسی برنری دارد،جامبه

نوان یافت که ش وجود دارند و هرچ زبانی را نمیها، عناصر قرضی کم و بردر همۀ زبان

رضی ا باشد. واژگان و عناصر قاً در سطح واژگان، مبرّصوصبه طور کامل از عناصر برگانه، خ

ی از آن زبثان زئثشثده و جثذیرفته ثه یثثتشوند، رفته رفکه در طول ناریخ وارد یژ زبان می

هثای اننثد برشثتر زبثانم زبان فارسی هم(. 3114 11 ،رضایی ،3333 11 ،7)نالفسان شوندمی

قثرار  علّثتبثه  ،ها داشته است. در طول نثاریخو ستدهایی با دیگر زبانش و داد زنده، آمرز

                                                 
7. J. Tollefeson 
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هثای هدف جنث ی رهنگی و بازرگانی و حتّای که کانون داد و ستد فدر منطقهان داشتن ایر

های های دیگر بوده است. در برن زباندائمی بوده، زبان فارسی همرشه در حال نبامل با زبان

بثا زبثان عربثی بثوده  آن به خاطر رواج زبان عربی در دنرای اسالم، برشترین آمرزش ،برگانه

 .(3111 ،)نحوی واژگان آن شده استاست که باعث گسترش 

ان فارسثی در سثدۀ ثبوعات زبواژگان عربی در مط 1مقالۀ حاضر به بررسی مهجورشدگی

ش( ث. )هث 3133 و 3131هثای یردازد. برای ایثن من ثور، روزنامثۀ اطالعثات سثالاخرر می

سثربی در انتخاب شده و برخی از واژگان زبان عربی که به زبان فارسی راه یافته و کاربرد و

که طی چنثدین مثاه کلمثه  گونه بودگلچرن شد. شروۀ کار بدین، اندمطبوعات آن زمان داشته

هثای هثا و بخثشسراسی، آگهی ر، شامل اخباه و خط به خط غالب صفحات روزنامهبه کلم

، بثه اس شمّ زبثانی نگارنثدگاناسهایی که برنگی، ورزشی و... بررسی شد و واژهعلمی، فره

د. طثی ایثن بررسثی، با جمالت آنها استخراج گردیث ههمرا، مهجور شده باشدرسرد ن ر می

داً دیده شدند و از جدّ، مهجور شده بودند ملرۀ نگارندگانر اوّهایی که به نصوّبسراری از واژه

 های مهجورِ استخراج شده، حذف گردیدند.واژه فهرستِ

 شدگی و عوامل مرتبط با آن مهجور -2

عنصثر  کثه یثژ دهدروی می ، هنگامیشدن )منسوخ( یبنی مهجورردایش، روند مخالف ی

آن نرز گررد و در نترجه واژۀ مربوط به مورد استفاده قرار نمی نگی، دیگر در جامبۀ زبانیهفر

یکثی از مباحثث  مهجورشثدگی. (001  3171 ،)آرالنثو گثردده خثارج مثیاز کاربرد روزمرّ

امد یژ واژه یبنی بحث یررامون یژ طرف، یررامون بس به بسامد واژگان است. بحث مربوط

 ،جثمبشثرر ) نهایثت اسثتسامد صفر و سوی دیگر آن بسثامد بثیطرفی که یژ سوی آن ب

بثه  ،باشثد در نوسانرسد که بسامد واژگان یروسته در طول این طرف به ن ر می. (11  3110

نهایثت بثی ای آنچنان افثزایش یابثد کثه بثهژه، بسامد واکه ممکن است در یژ دورهطوری

هثای یابد که به صفر نزدیثژ شثود. واژه ای دیگر نا بدان حد کاهششود و در دورهنزدیژ 

ها یکی از شدگی واژهگررند. از آنجا که مهجورقرار میمهجور در نقطۀ صفر یا نزدیژ به آن 

گرثرد، زیثرا در ایثن جای مثی« درزمانی»زبان است، بررسی آن در مطالبات های نغررر جلوه

                                                 
8. obsolescence 
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رسد شوند. به ن ر میها با هم مقایسه میزمانی مختلف از ن ر کاربرد واژه هایرسی دورهبر

  ها برشتر باشدمانی برن این دورهدر مقایسۀ متون دو دورۀ مختلف هر چه فاصلۀ زکه 

های ا برشتر از نبداد واژههاین دوره ست آمده از مقایسۀدهای مهجور به واژه الف( نبداد

 دست آمده است.ه نزدیکتر به هم ب دورۀ دو که از مقایسۀ مهجوری باشد

های ا غالباً مهجورنر از آن واژهثهاین دوره ۀبه دست آمده از مقایس های مهجورواژه ب(

نزدیکتر به هم به دست آمثده اسثته هرچثه واژه بثه  جوری است که از مقایسۀ دو دورۀمه

ذکثر شثد، ی براسثاس آنچثه . به طور کلّثشودمهجورنر قلمداد می ،نقطۀ صفر نزدیکتر باشد

 خورند.د موارد الف و ب برشتر به چشم میچه عمد مطالبات در زمانی برشتر باشهر

 ها عبارنند از کنندۀ واژهعوامل مهجور

هثای فارسثی های برگانه بثا واژهبه جایگزینی واژهزبانی شامل گرایش ( عوامل برونالف

سراسثی همچثون انقثالب  - ت اجتمثاعینحثواّل، ررحسن نببگرری، گرایی(، قر )فارسی

ت جهانی و سثرانجام نحواّلۀ واژگان، یایان جن  ایران و عراق و زاسالمی و نأثرر آن بر حو

 نغررر نام.

د مبنثایی، ننثزل مبنثایی و شامل عوامل مبنثایی همچثون نحدیث یزبانب( عوامل درون

همنشثرنی یثژ واژه در یثژ و عوامل دیگر همچثون مهجورشثدگی  شدگی مبنایینشاندار 

 .(73)همان   بافت مبرن
یوشی کثرده و از بثرن عوامثل مزبانی چشحاضر، از بحث در مورد عوامل دروندر مقالۀ 

هثای های برگانه با واژههیبنی جایگزینی واژ ،هاشدن واژه زبانی، به عامل اصلی مهجوربرون
که یکثی از  رسدیردازیم. به ن ر مییم ،سازی()مبادل سازیگرایی( یا واژهارسیثف) ارسیثف

 باشد. 3گرایی زبانیگزینی، سرهدالیل گرایش به واژه

 گراییسره -9

گرایی، نمایل یژ جامبۀ زبانی یا بخشی از آن بثرای حفثز زبثان یثا یثاک کثردن آن از سره

ر ا ظهوشود، امّگر میگرایی در همۀ سطوح زبان جلوهناخواسته است. سرهعناصر خارجی یا 

 .(73  3117 ،داوری اردکانیو  33-13  3333 ،31نوماس) اصلی آن در واژگان است
                                                 
9. linguistic purism 

10. G. Thomas 
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ناخثال  از گثذاری آنهثا بثه خثال  و نامطلوب و نام نقطرع عناصر زبانی به مطلوب و

زبثان،  گرایان، نثالش بثرای خثال  کثردنر سرهگرایی است. از ن های سرهین جلوهبارزنر

تی الرّگرایثی را فبّثبرخی سره جه اعتالی شأن آن است.در نترنالش در جهت برنری زبان و 

داوری و  31  3333 ،)نومثاس و جایگزین کثردن دودنتی شامل زالرّاند، فبّوجهی دانسته دو

، اثبات اصالت خود و ردّ اصثالت «ناسره»در مقابل « سره». اصوالً مفهوم (31  3117 ،اردکانی

ا مبموالً به این دلرل که زبانی عمل کند، امّگرایی ممکن است در همۀ سطوح سره غرر است.

رار ثگرایی قثاز است، این سطح از زبان هدف سرهمبنایی ن امی یذیرنده و ب - ن ام واژگانی

 نوجّثه علّتبه و است ریزی زبان گرایانه در برنامههای سرهایگاه نگرشثی جررسگررد. بمی

هثا، اریخ زبثانثنث ولثگرایی در طثکه سره ریزی زبان استگرایی در ن ام برنامهویژه به سره

زبثان  ۀنشثدریثزیشثده و برنامثهریزیت برنامهنحواّلانی غالب بر های زبی از ایدئولوژییک

و ایجثاد  انثگرایثی، هدفمنثد و در جسثتجوی نوسثبۀ یرکثرۀ زبثاست. اکثر انواع سثرهبوده

گرایی، به دسثت آوردن سره از آنجا که یکی از اهداف مهمّاند. های زبانی خاص بودهنگرش

نثوان هم دارای چنرن شأنی است، می 33ارثان مبرثاعتبار و شأن اجتماعی مطلوب است و زب

 .(13  3333 ،نوماس) رایی، ایجاد یژ زبان مبرار استگنترجه گرفت که آرمان سره

 سازی مسائل واژه -4

ساله ینجاه  - ر این چهلسازی دت موردی و سرر زبان فارسی و واژهای اسلهسازی مسئواژه

نوان و بایثد در برابثر هثر واژۀ که می ی از این دستهای کلّعاست. حکمهم یشتربان این مدّ

ه حکم به اینکث ،همچنرنخارجی یژ واژۀ فارسی گذاشت، حکمی است نادرست و نشدنی. 

 یذیرفت، حکمیهای خارجی را به همان صورت واژهباید ساخت و واژه به هرچ وجه نباید 

هثای نثازۀ فرهنث  هثا و نثامکه در برابر نمام مفهثومر ایننصوّو یا  است نادرست و نشدنی

اندیشثانه اسثت. در ایثن ادهشود، سثاگزیر برابری یافت میثهای کهن، نابثایی، در کتثاروی

نوان یافثت نوان یافت و باید ساخت و کجا نمیباید دید کجا می ،می هم هسته سوّمران را

حکم کرد که نوان ی نمیورد هم حتّم در این سنجش دقرد و مورد به مورد. یبنی هو ساخت

ن ساختن آن یا یافتن برابری ن ممکن نباشد، امکاای برای مفهومی مبرّاگر امروز ساختن واژه

                                                 
11. standard language 
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هثا در است، زیرا سثررِ زبثان و آمثدن واژهنر برای آن در آینده نرز ناممکن نر و درستدقرد

ر زبثان، راه بثرای سثاختن هثا ددهد که یس از جا افتثادن آنرا میمکان های نازه، این اقالب

 هنکثهثای قراسثیِ هماننثد آنهثا، همثوار شثود. چناساختن شکل یا هابا آننر ی نازههانرکرب

 و ههمثوار کثرد «ماهواره» ساختن، برای مثال، راه را برای «فستروال»برای  «جشنواره»ساختن 

  هموار کرد. «شهروند»برای ساختن را ساخت، راه را  «یسوند»و  «یرشوند»آن کس که 

سثرد از صثدر رها و مفثاهرمی کثه از غثرب مثیواژه سازی و برابریابی برایواژهدر کار 

نخسترن مرحله آن بود که  شناخت باز دو و شاید چند مرحلهنوان میو، مشروطرت به این س

ه نرجمثۀ مفثاهرم و ثجثان بثرمثهگرر و نیا شکسته و دست و یا  ودست  با همان مرراث نثر

رنبثاطی کثه عادات گذشته و همچنثرن ا علّتهای ارویایی یرداختند و در این مرحله به متن

ایی هثواژها ونثاگون فثثرهن  اسثالمی وجثثود داشثت، بثهای گوزهثهنوز کمابرش مران ح

کثه ایننثد. بثدون شثژ، کردیا از اسثالمبول و قثاهره وارد مثی کردند ومآبانه جبل میعربی

کشثرده یثا شد، عربثی آب نر ساختههای ببدهای عربی که در آن دوره یا دورهنخسترن واژه

 الضثثبفه)دماسثثنج(، مرثثزان الحثثرارهزانث، مرثثنمثثدّن)ماننثثد اعتصثثاب، انقثثالب،  نکشثثردهآب

شثده(، ه )شثکایتثعلرثدعیثالبمثوم )دادسثتان(، مستثعیدّثاع، مثثرنفاإلزانث(، مرفشارسنج)

های علوم، سراست، حقوق نهرمو دلخواه( و مانند آن، در ز الودود )دولت مطلوبکاملهدولت

مثآبیِ نویسثندگان طلقثی از عربثینابع م و جز آن( دنبالۀ همان عادنی بود که زبان فارسی را

دانست. فثرق سوادی مینرکرب در زبان فارسی را نشانۀ بیکرد و گشتن به دنبال لغت و می

هثای ارویثایی، ایثن بثود کثه برنی آن با زباند با جهان مدرن و جهانی در برخورزبان فارس

غثرب همچثون  نمثدّنو نکثوین  نحوّلجوان و نوساخته بودند و همگام با مراحل  ،هازبان

ا زبثان فارسثی زبثانی نفس شکل گرفتند و گسترش یافتند. امّنمدّن جوان و نازهزبانی برای 

آشکار است که در کشمکش ایثن  فرسوده و درمانده.ی نمدّنرخور دفرسوده و درمانده بود، 

 نمثدّندو یرر و جوان کدام یژ یرروز خواهد شد. مشکل ما این بثود کثه در رویثارویی بثا 

ت و نرم و بثا همثۀ احسثاس خفّثک خَرق عاداتنوانسترم به آسانی نرک عادات و غرب نمی

ه کثنثر از آن بثودیم افتثادهنر و از یا غرب، خسته نمدّنخود و شرفتگی به  خواری باطنی از

و در ایثن راه دشثوار  ازه را به خود بگرریمثن نمدّنبتوانرم یکباره یوست برندازیم و صورت 
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ر کسثانی کثه ثاگثشگفت نرسثت ان بود. ثا زبثهود که یکی از آنثواری بر سر راه بهزار دش

ابخانۀ زبثان بثه ضثرّ تیخواستند لغتی نازه برای مفهومی نازه به کار برند، به هوای نثر سنّمی

زیثرا  هیسی یردا نشثودنو عربی بروند و گاهی چرزهایی جبل کنند که در قوطی هرچ المنجد

ا ثان کثه بثثزبث ه سادگیثا گرایش بثب، زبان خواص. امّعوام بود و فارسیِ مبرّ زبان فارسی

 گرایثی بثاز کثرد کثهراه خثود را بثه سثوی فارسثی ،نویسی آغاز شدر سراسی و روزنامهثنث

)ناسرونالرسم( مثدرن نرثز  باوریتبا یدید آمدن ملّ البتهگرایشی است نادرست. این گرایش، 

ا بر روی هم این اثر سودمند را داشت کثه زبثان فارسثی را بثر روی مناسبت داشته است. امّ

 و نوان افتاده را جثانی نثازه داد. ایثنخود برگرداند و این زبانِ از نوش یایۀ اصلی و طبربی 

ژگثان خثود وجثود به نام فارسی با سثاختمان دسثتوری و وا گرایش نشان داد که اگر زبانی

بثازی و روزگثار زبثانسرمایۀ خود مایه بگررد. بدون شژ، نواند و باید از دارد، این زبان می

که مایثۀ رسثاندن  فروشی منشرانه و ناشرانه سرآمده بود و زبان گرایش به این یافته بوددانش

ست که هنوز نثا نرمثه نرثز ای و نشرب این راهِ دشوار و یرفراز البته و هها باشداندیشهمبناها و 

، ناگزیر همراه آن بثوده نمدّننرسرده و یژ دورۀ بزرگ آشوب، همراه با آشفتگی فرهن  و 

 این آشوب کی فرو خواهد نشست. امواجست و هنوز نرز مبلوم نرست که ا

ریثزی زبثان نثرین سثازمان برنامثهی نشکرل اصثلیزبان فارس نحوّل مهمّ یکی از مراحل

اسثت. بثا همثۀ  شمسثیهجثری 3134یبنی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سثال  ،ایران

ن ی بثزرگ بثه گثرداند، این دستگاه حقّفرهنگستان قدیم کرده یی که در حدّهانشناسینمژ

ان فارسثی و هثای زبثگرثری از مایثهدرست بهره هدادن رازبان فارسی دارد و در جهت نشان

 های نواگر دفتر واژه ته است.هوده با عربی گامی بزرگی برداشهای بریررایش آن از آمرختگی

د درصثود برنثرم کثثه نثزنرم، مثیثاپ شده است، ورق بثچ 3133که در سال  هنگستان رافر

سثت و ا هایی که آنان آن روز یرشنهاد کردند، امروز جزء زبان هر روز یا زبان علمی مثاواژه

ب دیگر در زبثان فارسثی کّبرای ساختن صدها واژۀ بسرط یا مر هاز برکت کار اعضای آن، را

ای ثجث «جثفشارسنث»و  «رضاألرفة  مع »ای جثث «شناسثینثزمرث»ر ثاست. اگثدهثگشوده ش

و  «خفرثه رمومثأ»جثای  «ارآگاهثکث»و  «اسلورتثیث»ای ثجث «امهثذرنثثگ»و  «الضبفهزانثمر»

و  «فسثرل»جثای  «سثنگواره»و  «بربلرونثژ»جای  «کتابخانه»و  «نقنرتره»جای  «گذاریقانون»
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و  «کلثی»ای ثجث «رونوشثت»و  «محثبس»ای ثجث «دانثزن»و  «کرونومتر»ای ثج «سنجزمان»

جثای  «دسثتمزد»و  «البمثومعیمثدّ»ای ثجث «دادسثتان»و  «العروق معرفة»جای  «اسیشنرگ»

... را و «و قثزخ قوس»جای  «کمانرنگرن»و  «دنب الفرس»جای  «دم اسبران»و  «الزحمهحدّ»

گمثان، فرهنگسثتان قثدیم در شثتاب برکت کار همان فرهنگستان است. بثیگرفته است، از 

ت و زنثده کثردن سثرمایۀ کهثن آن و بخشردن به گرایش زبان فارسی به سوی سادگی و دقّ

و فنثی از  هثای علمثیامثاهرم و نثثی گرفتن و جذب کردن مفثهمچنرن آماده کردن آن برا

   های ارویایی نقشی بزرگ داشته است.زبان

شثده، از فرامثوش هایکردن واژهگرفتن از زبان فارسی و زندهگرایش فرهنگستان به مایه

برای نسل یسرن بسرار هموار کثرده  ه ران ر کارکردی برای زبان فارسی بسرار مهم بوده و را

 ینجاه درصد و گاه نا هشتاد درصد به چهلکه اندازۀ آمرختگی فارسی با عربی از است، چنان

فارسثی جثای ان ثور زبثثاساس دستثرثهثا بثکثه کثاربرد واژهنر اینکمتر رسرده است و مهم

کثه مسثئولرن و کارکنثان این البتثه بنثدی عربثی را گرفتثه اسثت.ژ از عبارتنقلردهای خش

مثرن زبثان نوان دوّای برای حفز و ارنقای زبان فارسی، به عنالش و اهتمام ویژهفرهنگستان 

 نوجّها در این رهگذر باید جهان اسالم دارند، امری است که بر هرچ کسی یوشرده نرست. امّ

ل بایثد شوند، در درجۀ اوّی لغات برگانه ساخته میداشت لغات و واژگانی که برای جایگزین

آسثان  ،ردد و از ن ر کاربناط داشته باشطوری ساخته و نن رم شوند که با روحرات مردم ارنب

عمثوم مثردم نثرجرح  دهثد،د نشان میثه شواهانکثباشند. چنابل هضم ثو به قول مبروف ق

در ایثن  ،به عنوان مثال هجایی باشند.هجایی و یا دود از واژگانی استفاده کنند که نژدهنمی

ی شثکّارسی است ثاش یژ واژۀ کامالً فیایانی هجایی با هجای کشردۀسه« کاالبرگ»که واژۀ 

 «کثوین» هجایی و کوناهدو ۀاز واژ ردمثمه شویم کمی توجّهم ررسیثدکی بثا انثبا ثت، امّنرس

 کنند.ای برگانه است، برشتر استفاده میکه واژه

افزون ارنباطات کالمی و نوشثتاری بثرن به رشد روز نوجّهنرای کنونی و با بهر حال در د

بات اجتمثاعی و فرهنگثی آن کشثور واج حفز زبان اصلیِ هر کشور از اهمّ ،جوامع مختلف

های ه صورتثلکه در نمام جوامع مختلف باست و این امر نه ننها در کشوری چون ایران، ب

 فرهنگستانِ لغت بتواند این وظرفثۀ که انت ار داشته باشرماست. یس اینهدهابل مشاثمختلف ق
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یثن بثرن بثر منصثفانه اسثت. یثس در اغرر خطرر را خود به ننهایی بثه دوش بکشثد، امثری

ی کثه در چنثد سثال قبثل ابا ساخت و یخش برنامثه و سرما الزم است نهادهایی چون صدا

ارائه شد، دوش به دوش فرهنگسثتان لغثت در جهثت « فارسی را یاس بداریم»نحت عنوان 

در این برن نباید از رسالت مطبوعات و آموزش  البتهدارد. فز و ارنقای زبان فارسی قدم برح

های ساخته شده نقثش بثه سثزایی دارنثد، به کار بردن و رایج شدن مبادل درو یرورش که 

 غافل شد.

 واژگان قرضی مهجورشده به همراه معادل های مصوب در فرهنگستان -1

بان فارسثی راه یافتثه و کثاربرد وسثربی در ت، نبدادی از واژگان عربی که به زین قسمدر ا

ند، الزم به ذکر است که همۀ این واژگان به اداشته انتخاب شده ابتدای سدۀ حاضرطبوعات م

ماننثد  ،آنهثا در نقطثۀ نزدیثژ بثه صثفر قثرار دارنثداند و برخی از مهجور نشده کاملطور 

همثۀ ایثن  ی که باید ذکر گردد این است کثهنکتۀ دیگر .«ذکور» و« ابدالسّکما فی» هایواژه

و یثا هثای دیگثر ند، بلکه سثازماناو نثبرت نشدهسازی فرهنگستان مبادل نوسّطننها ها واژه

 اند.در این زمرنه نقش بسزایی داشتهمردم نرز م موی عحتّ

 ثبت احوال ←سجل احوال  (2

از طرف ادارۀ مربوطه به عمل آمثده  سجل احوالاشتباهانی که ممکن است در نن رم اوراق »
، سثال 3131« )نوان با موافقت ادارۀ سجل احوال و صثاحب ورقثه نصثحرح نمثود.باشد می

 (3 ، ص3407ینجم، شمارۀ 

 نگهبان ←مستحفظ (2

، 3407، سال یثنجم، شثمارۀ 3131) «داد.لرسا در هر قسمت نوضرحات کافی میکمستحفز »
 (3 ص

 کارگران ←عملجات (9

کارخانجات نساجی در جنثوب فرانسثه منثتج بثه  عملجاتِمذاکرات راجع به اختالف مزد »

، سثال یثنجم، شثمارۀ 3131« )عتصاب عمثومی نمثود.نترجه نگردید و عملجات نصمرم به ا

 (3 ، ص3100
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 دارایی وزارت ←وزارت مالیه (4

 3131ذه السثنهمجاز است به جای یازده نفر مسثتخدمرن مکزیکثی کثه در هث وزارت مالره»

 (3 ، ص3101، سال ینجم، شمارۀ 3131«. )شود...کنترانشان منقضی می

 بهداری کل ←ه کلیحص (1

اردیبهشثت مثاه  30ناریخ در  ،دهندمملکتی امروز به ما می کل ۀرحصع از اطال هکطوریه ب»

د کثه مثر ِ قثی و اسثهال در شثوکل اطالع داده می رۀحن به صکرماایالتیِ  ۀرحجاری از ص

 (1 ، ص3104، سال ینجم، شمارۀ 3131. )«آباد نزدیکی شهر رفسنجان بروز نمودهکمال

 وزیر دادگستری  ←وزیر عدلیه (6

اگر نغرررانی داده شود باید مستقالً بثه  ،شرکت ۀنامنوضرح دادند در اساس عدلرهوزیر  آقای»

 (3 ، ص3101، سال ینجم، شمارۀ 3131. )«ثبت برسد

 سفید ←ابیض (7

کات مبجثولِ روس کثه مشثغول سثاختن نمسثّ  ابثر  نفثر از مهثاجرین یلرس برای چهار»

 (1 ص، 3407، سال ینجم، شمارۀ 3131. )«شوروی بودند...

 کارمزد ← العمل حقّ –مزد  ← الجعاله حقّ (8

نهایت ارفاق و مدارا را به همه کس من ثور و بثه قثدری  ،البمل حدّ والجباله  حدّدر اخذ »

الجباله به  حسن سابقه مبتقد و یایبندم سماجت در مطالبۀ حدّ که در سرعت جریان عمل و

، 3131. )«نمایثدزیاد نمی ت یا جبالۀۀ مخارج هنگفطور اقساط مبموله یا الزام شخ  بتأدی

 (1 ، ص3137سال ینجم، شمارۀ 

 راه آهن  ←طرق آهن  (3

کنثد کثه لردرهای رمورمرستی را مجبور می طرق آهنجریان افکار انقالبی در برن کارگران »

، 3101، سثال یثنجم، شثمارۀ 3131. )«ل شثوندبثی متوسّبه هر نوع نشّحفز نفوذ خود برای 

 (1 ص
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 امسال ←نهالسّهذه  (23

 سال گذشته ←سنه ماضیه  (22

 مردان  ←ذکور  (22

 زنان ←اناث  (29

یثژ عثده  3131 هذه سنهالی مرداد  سنۀ ماضرهکه از ماه مرداد است کالس حاکی  احصائرۀ»

ۀ اند و عدّهل شدثانب داوطلب نحصرثسِ خود اینجدر این کال اثنانفر  07و  ذکورنفر  714

سات نجاری سّحصرل در ادارات و دوائر دولتی یا در کارهای آزاد و مؤنی نزیادی ببد از مدّ

 (3 ، ص3101، سال ینجم، شمارۀ 3131. )«انددهمشغول کار و خدمت ش

 ارز ←اسعار  (24

جثات اسثبار خثارجی رای م نثهثری که بثثخردر طی جلسات ا اسبارکمرسرون نغررر نرخ »

 (1 ، ص3407، سال ینجم، شمارۀ 3131)«. خاذ نمودگردید نصمرم خود را انّنشکرل می

 هاخانم ←خواتین  (21

کثه عالقمنثد بثه محترم  خوانرنقایان و از آ ،اشی طهرانِ محدودشرکت سهامیِ کارخانۀ کفّ»

هثای د که برای نماشای همه قسم کفثشنمای، دعوت مینرویج امتبه و صنایع وطنی هستند

، سال 3131. )«یشگاه زردنشتران نشریف براورندروی نمابهرو ،زاراللهه ب ،خانۀ ماساخت کار

 (4 ، ص3404ینجم، شمارۀ 

 باز ←مفتوح  (26

 مانند گذشته  ←ابق کما فی السّ (27

ل خرداد ماه هذه السنه بواسطۀ گرمثی هثوا نبطرثل شثده بثود کلوپ فونبال طوفان که از اوّ»

، سثال یثنجم، 3131) .«دهدمی به بازی خود ادامه ابدکما فی السّ و مفتوحل مهر داً از اوّمجدّ

 (3 ، ص3401شمارۀ 
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 شهربانی  ← نظمیه (28

، سثال 3131. )«...خواهثد درمرکز ناحره که خارجی مثی ن مرۀاجازۀ اقامت دائمی از طرف »

 (5 ، ص3135ینجم، شمارۀ 

 وزارت راه ← وزارت طرق (23

ر طثرق آهثن   آمریکایی را برای خدمات ذیثل دمجاز است سه نفر متخصّ وزارت طرق»

 (5 ، ص3115، سال ینجم، شمارۀ 3131. )«جنوب به مدت دو سال استخدام کند

 چهارپایان ← دواب (23

هثای خثوب خریثداری ه قرمثتثوی را بثاطرهای قثی درشت و قاثهاسب ،وزارت جن »

 4ام نبطرثل بثه رکثن ر از ایّثثه روزه غرثثیرشنهادهای خود را همث دوابصاحبان  ،نمایدمی

 (5 ، ص3111، سال ینجم، شمارۀ 3131). «قشون نسلرم نماید کلّ حربارکان

 چاپخانه ← مطبعه (22

دهند منت ریم و سثزاوار اسثت کثه ه سلسلۀ ادبا و فضال را نشکرل میاز مشترکرن ارمغان ک»

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

 (3 ، ص3117، سال ینجم، شمارۀ 3131). «کهن برافزاید ۀمجلّ

 آموزشگاه ← علیمدارالتّ (22

 صنایع دستی  ← صنایع یدی (29

اشی، ث، نقّثولن، نثار، یرثانو(ثویثات موسثرقی )ثنسوان که دارای شبب صنایع یدی دارالتبلرمِ»
، 3103، سال ششثم، شثمارۀ 3133). «...دوزی ون و خامهبافی مصور طرز کوبلبافی، قالقالی
 (3 ص

 درستکار ← صحیح العمل (24

 فروشثی خثود دوازده نفثرهثای( سرگارکروسژ) یصدّشرکت سهامی محدود برگ برای ن»

حقوق ماهی یکصثد و ینجثاه ه فروشی داشته باشند بکه سابقۀ سرگار صحرح البمل اشخاص

 (1 ، ص3101سال ششم، شمارۀ  ،3133) «.هزار ریال الزم دارد
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 شهرداریدرآمدهای  ← عایدات بلدیه (21

اصفهان از روز ده نرر نحویل ادارۀ مالره شثده و نحثت ریاسثت آقثای  عایدات بلدیهشببۀ »

 (1 ، ص3151، سال ششم، شمارۀ 3133). «احمد خان انصاری شروع به کار نموده است

 آمار ← احصائیه (26

ع بثه شثرو 3133شهریور ماه  5یخ ارنقانون بلدیۀ طهران از  03( از مادۀ 31) به موجب بند»

بلثدی خواهثد  احصائرۀمأمورین مخصوص سرشماری ِ نوسّطشماری نفوسِ شهر طهران سر

 (1 ، ص3114، سال ششم، شمارۀ 3133. )«نمود

 خراشگوش ←خراشسامعه (27

 خثراشامبهسه و صدای ثط نقلرثها و سایر وسائرفت انومبرلو  آمد هراهوی شهر و زاو  ...»

 (1، ص 3171ششم، شمارۀ ، سال 3133). «آنها آسوده بمانرد

 ة بیناییقوّ ← ة باصرهقوّ (28

اسثت کثه باعثث  ۀ باصرهقوّشدن شاگردها عدم نصحرح برای رفوزه و نجدید %11 علّت... »

گونثه یرشثرفت و اسثتقامت در امثور اعصثابی گردیثده و شثاگرد را از هر هایاختالل رشته

 (5، ص 3131، سال ششم، شمارۀ 3133). «داردبازمی لنحصر

 وزارت فرهنگ ← وزارت معارف (23

ل علمی در جشن والدت به دکتثر نثاگور اوّ یژ قطبه نشان درجۀ وزارت مبارفاز طرف »

 (3 ، ص3537، سال ششم، شمارۀ 3133). «اهداء خواهد گردید

 حسابدار ← مُحاسب (93

 استخدام کنثد کثه بثه امثور و عملرثات محاسبخواهد چند نفر ثبت مملکتی می ادراۀ کلّ»

 ، سال ینجم(3131)«. محاسبانی اطالعات کامل و الزم داشته باشند

 کوتاه قد ← قصیرالقامه (92

 ، سال ینجم(3131)..«. نرم کمتر است. و ها از یژ گزآن که قدّقصررالقامه اشخاص »
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 زیر پرچم ← الحتحت السّ( 92

بثاالنر( از دیثللم، لرسثانس و ) نامثۀ رسثمیدارنثدگان نصثدید الحنحت السّت خدمت مدّ»

مثدارس  نامثۀ دورۀ کاملثۀمدارس عالرۀ داخله یا خارجه فقط یکسثال و دارنثدگان نصثدید

 ، سال ینجم(3131)«. ماه خواهد بود 31ۀ داخله یا خارجه توسّطم

 آزمایشگاه ← جزیهدارالتّ (99

ولثه الدّءابان عالثبد خثود بثه خرثسا شناسی طوسی از محلّشرمرایی و مرکروب دارالتجزیۀ»

 ، سال ینجم(3131). «روی یرورشگاه ایتام شاهلور کوچۀ ایران جوان انتقال یافته استبهرو

 پزشک قانونی ←طبیب قانونی (94

 ، سال ششم(3131). «جنازۀ دو طفل مزبور دفن گردیدطبرب قانونی یس از مباینۀ »

 پرداخت ← تأدیه (91

 ، سال ششم(3131). «خواهد شد نأدیه... در آخر هر ماه »

 مهلت خواستن ← استمهال (96

افان و نثا از طرف دیگر موجب رضایت صرّ استمهال جریان مذاکرات راجع به نمدید مدت»

 ، سال ششم(3131). «ار گردیده استی سودگران و نجّحدّ

 گیریبندی و نتیجهجمع -6

هثای عربثی در اصلی مهجثور شثدن واژه علّترسد به مطالب گفته شده، به ن ر می نوجّهبا 

هثای برگانثه بثا ه جثایگزینی واژهثگزینی و گرایش افراد بثسازی یا واژهمبادلزبان فارسی، 

مثآبی و در ر واقع نگرش منفثی بثه عربثی و عربثیگرایی( است. د)فارسی های فارسیواژه

عبارنی یاالیش زبثان فارسثی، از مقابل نگرش مثبت به فارسی و یاکسازی زبان فارسی یا به 

هثای عالوه بر این ثقرل و غلرز بثودن بسثراری از واژهورد بررسی است. های عصر مگیویژ

بثا  اسثت.گزینی شثدهیرستی باعث واژهوطن گرایی و همچنرن حسّعربی و گرایش به سره

گرایی مبتنی وعی سرهثائل به نثریزی زبان قبرنامه مۀ فرهنگستان، این سازمانِبه اساسنا نوجّه

هثای فثهوان مؤلّثنثز مثیثگزینثی نرثس اصول و ضثوابط واژهاسااست و بثر انثر حفز زبثب
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اد از حثد، ثگرثری زیثر ثادل، مخالفت بثا قثثزدایی متبسترزی، برگانهگریزی، برگانهبرگانه

هثای صثهکه این همه، مشخّ افتثانی آن یثبسازی را در مدل و اعتقاد به واژهگرایی متباکهنه

 گرایی منطقی و متبادل است.نوعی سره
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