فرهنگستان زبان و ادب فارسي چه وظيفهاي دارد و چه بايدبکند؟
غالمعلي حدّ اد عادل
فرهنگستان ٬در ايران ٬نخستين بار به صورت رسمي در خرداد ماه  ١٣١٤تأسيس شد٬
هرچند پيش از آن نيز کوششهاي گوناـگوني ذيل عناوين گوناـگون براي تـوانـا کـردن و
ـکارآمد ساختن زبان فارسي در برابر لغات بيگانه دخيل در اين زبان صورت گرفته بود.
امروزه ٬با آنکه شصت و پنج سال از تأسيس نخستين فرهنگستان ميگذرد ٬هنوز عموم
مردم و حتي بسياري از اهل علم و دانش به درستي و روشني از وظيفه فرهنگستان زبان و
ادب فارسي آـگاه نيستند و نميدانند که فرهنگستان چه وظيفهاي بر عهده دارد و چه بايد
بکند .علت اين بيخبري و ناآـگاهي ٬شايد ٬يکي اين باشد که ٬در طول شصت و پنج سال
ـگذشته ٬مجموع سالهايي که سه فرهنگستان موسوم به اول و دوم و سوم فعال بودهاند٬
از بيست و پنج سال تجاوز نکرده و دوران رکود و توقف فرهنگستانها از سالهاي رونق
و تحرک آنها طوالنيتر بوده است.
اســاسنامه فــرهنگستان زبـان و ادب فـارسي جـمهوري اسـالمي ايـران بـه تـاريخ
 ١٣٦٨/١١/٢٤به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسـيده و نـخستين جـلسات
شوراي فرهنگستان در سال  ١٣٦٩تشکيل شده است .بنابراين ٬ميتوان گفت کـه ايـن
فرهنگستان هماـکنون ده ساله است و اين خود فرصتي است تا ٬با استفاده از تجربه ده
سال گذشته ٬توجه صاحبنظران به اين سؤال که »فرهنگستان زبان و ادب فارسي چه
وظيفهاي بر عهده دارد و چه بايد بکند« جلب شود.
اهداف و وظايف فرهنگستان در مادههاي ١و  ٢اساسنامه آن به شرح زيربيان شده است:
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ما ّده ١ـــ اهداف
دوم عالم
 .١حفظ ّ
قوت و اصالت زبان فارسي به عنوان يکي از ارکان هو ّيت ملي ايران و زبان ِ
اسالم و حامل معارف و فرهنگ اسالمي؛
 .٢پروردن زباني ّ
مهذب و رسا براي بيان انديشههاي علمي و ادبي و ايجاد انس با مآثر معارف

تاريخي در نسل کنوني و نسلهاي آينده؛
 .٣رواج زبان و ادب فارسي و گسترش حوزه و قلمرو آن در داخل و خارج کشور؛
 .٤ايجاد نشاط و بالندگي در زبان فارسي به تناسب مقتضيات زمان و زندگي و پيشرفت علوم
و فنون بشري با حفظ اصالت آن.
ماده ٢ـــ وظايف
الي تهاي ناظر به حفظ ميراث زباني و ادبي فارسي؛
 .١سازمان دادن و تمشيت ف ّع ّ

 .٢تأسيس واحدهاي واژهسازي و واژهـگزيني و سـازمان دادن واحـدهاي مشـابه در مـراـکـز
دانشگاهي و ديگر سازمانهاي علمي و فرهنگي و هماهنگ ساختن ف ّع اليتهاي آنان از راه
تعاطي تجارب؛
 .٣نظارت بر واژهسازي و معادليابي در ترجمه از زبانهاي ديگر بـه زبـان فـارسي و تـعيين
معيارهاي الزم براي حفظ وتقويت بنيه زبان فارسي دربرخورد با مفاهيم و اصطالحات جديد؛
معر في و نشر ميراث زباني و ادبي فارسي به صورت اصيل و معتبر.
 .٤کمک به ّ
 .٥اهتمام در حفظ فرهنگهاي مح ّل ي و مردمي و جمعآوري و ضبط و نشر امثال و حکم و
ـکلّ يه اعالم و اصطالحات فارسي در همه زمينهها و بهرهبرداري از آنها براي پرورش وتقويت
زبان و ادب فارسي؛
 .٦سازمان دادن تبادل تجربهها و دستاوردهاي مراـکز پژوهشي در حوزه زبان و ادب فارسي
وتأمين موجبات بهرهبرداري صحيح از اين تجربهها؛
.٧بهرهبرداري صحيح از زبانهاي محلي )در داخل و خارج از ايران( به منظور تقويت و تجهيز
اين زبان و غني ساختن و گستردن دامنه کارکرد آن؛
معرفي محقّقان و ادبا و خدمتگزاران زبان و ادب فارسي و حمايت از نشر آثـار ايشـان و
ّ .٨

الي ت عـملي و فـرهنگي آنـان و فـراهـمآوردن مـوجبات تـقدير از
ـکمک به تأمين وسايل ف ّع ّ
خدمتشان؛

 .٩بررسي و تصويب نتايج ف ّعاليّ تهاي مراـکز پژوهشي و فرهنگي که براي تهذيب و اصالح يا

مؤسسات
توسعه وتقويت زبان فارسي مفيد شمرده ميشوند و ابالغ و توصيه کاربرد آنها به ّ
علمي و فرهنگي و سازمانها و نهادهاي عمومي.

درک مقصود تصويبکنندگان اين اساسنامه از عـبارات مـذکور در مـادههاي  ١و ٢
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دشوار نيست؛ اما بعيد نيست که ٬با خواندن اين عبارات ٬سؤالي به ذهن خواننده خطور
ـکند و بپرسد چه تفاوتي ميان فرهنگستان زبان و ادب فارسي با دانشکدههاي ادبيات و
پژوهشکدهها و پژوهشگاههاي ديگري که هماـکنون به آموزش و تحقيق در زبان و ادب
فارسي اشتغال دارند وجود دارد؟ چه باعث شده تا با وجود اين مؤسسات باز هم بـه
فرهنگستان نياز باشد؟ آيا اـگر فرهنگستان بخواهد به وظايف خود ٬چنانکه در اساسنامه
آن آمده است ٬عمل کند ٬دچار دوبارهـکاري نخواهد شد و کارهايي موازي با کار بسياري
از مؤسسات موجود را پيشه نخواهد ساخت؟
راقم اين سطور ٬به اعتبار آنکه از آغاز تا کنون در فـرهنگستان عـضويت و حـضور
داشته و در پنج سال گذشته مسئوليت اداره اين مـؤسسه را بـر عـهده گـرفته ٬مـناسب
ميداند ٬با توضيحي در اين باب ٬بکوشد تا نور تازهاي بر اين صحنه افکند و استنباط
خود را از هدف از تأسيس و وظيفه فرهنگستان بيان کند تا شايد ٬به عنوان تفسيري بر
آنچه در اساسنامه آمده ٬مفيد فايدهاي باشد.
در اصل پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران آمده است:
زبان و خط رسمي و مشترک مردم ايران فارسي است .اسناد و مکاتبات و متون رسمي و کتب
درسي بايد با اين زبان و خط باشد ٬ولي استفاده از زبانهاي محلي و قـومي در مـطبوعات
ورسانههاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس ٬در کنار زبان فارسي ٬آزاد است.

ـگمان ميرود اـگر اهداف و وظايف مذکور در اساسنامه فرهنگستان را در پرتو اين اصل
تفسير کنيم ميتوانيم به کـوششهاي فـرهنگستان ٬در مسـير نـيل بـه هـمان اهـداف و
وظايف ٬چنان جهتي ببخشيم که شبهه دوبارهـکاري و کـار مـوازي بـا سـاير مـؤسسات
اصلي
آموزشي و پژوهشي موجود پيش نيايد .اعتقاد راقم اين سطور اين است که روح
ِ
حاـکم بر فعاليتهاي فرهنگستان بايد تأمين جنبه رسمي زبان و خط فارسي  ٬يعني همان مفاد
اصلي و عمده اصل پانزدهم قانون اساسي باشد.
هنگامي که ميگوييم زبان فارسي و خط فارسي زبان و خط رسمي کشور جمهوري
اسالمي ايران است ٬بايد بتوانيم از اين خط و زبان تعريف دقيق و روشني به دست دهيم
و بر مفهوم علمي خط و زبان جامهاي حقوقي بپوشانيم تا صورت رسمي به خود بگيرد و
موجب تشخّ ص ملت ايران و مايه امتياز آن از ساير ملل گردد .با چنين نگاهي به اصل
پانزدهم قانون اساسي و اهداف و وظايف فرهنگستان ٬ميتوانيم بگوييم که وظيفه اصلي
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فرهنگستان زبان و ادب فارسي پاسداري از همه جهات و جوانبي است که در حفظ زبان
و خط فارسي به عنوان زبان و خط رسمي کشور دخالت و تأثير دارد.
اـکنون ميتوان پرسيد اين جهات و جوانب چيست و رسمي بودن خط و زبان فارسي
مقتضي توجه به چه علل و عواملي است و چه آفتها و آسيبهايي ممکن است بدين
امر خلل رساند و راه پيشگيري و درمان آنها کدام است؟
مقو ِم يکي از اصـول
نخستين پاسخ اين است که زبان و خط فارسي وقتي ميتواند ّ
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران باشد که ماهيت و کيان آن محفوظ بماند و حفظ
ـکيان و ماهيت زبان فارسي اقتضا ميکند که اين زبان از همه آفاتي کـه سـبب مـيشود
تصوير آن تيره و محو و مبهم گردد مصون بماند .شک نيست که حفظ ماهيت و کيان زبان
فارسي دغدغه همه دوستداران اين زبان است و مقصود اصلي همه مؤسسات آموزشي
و پژوهشي موجود در کشور که در حوزه زبان و ادب فارسي فعاليت ميکنند نيز همين
است؛ اما ٬در اين امر نکته ظريفي در کار است که توجه بدان مشکلگشاي ما در پاسخ به
سؤال اصلي اين مقاله تواند بود و آن نکته اين است که زبان و خط فارسي وقتي ميتواند
معناي رسمي به خود بگيرد که مرجع شناختهشدهاي براي تثبيت معيارها و به اصطالح
ِ
استاندارد کردن امور و جنبههاي متغير و گوناـگون آن وجود داشته باشدـــ مرجعي کـه
ت ناشي از اختالف سليقههاي گوناـگون
فصلـالخطاب محسوب ميشودـــ و زبان را ازتشتّ ِ
حفظ کند .وجود چنين مرجعي اقتضاي
طبيعي رسمي بودن خط و زبان فارسي است و
ِ

فرهنگستان ميبايد چنين وظيفهاي را برعهده گيرد و چنين نقشي را ايفا کند ٬همچنانکه

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران وظيفه حفظ و تثبيت ارزش ريال را ٬به عنوان پول
رسمي کشور ٬و تعيين نرخ برابري آن را در مبادله با ساير ارزهاي جهاني بر عهده دارد.
اينک ٬براي بيان بهتر مقصود ٬از چند مثال و نـمونه کـمک مـيگيريم .وضـع لغـات
فارسي در برابر لغات بيگانه ٬در هر زبان و از جمله در زبان فـارسي ٬امـري طـبيعي و
اجتنابناپذير است و مترجمان و ديگر کساني که نخستينبار با لغات جديد بيگانه مواجه
ميشوند هرکدام ٬با استفاده از دانش و ذوق خويش ٬براي آن لغـات مـعادلي پـيشنهاد
ـگزينان دور از
ميکنند و در آثار خود به کار ميبرند .اما نکته اين است که ٬وقتي اين واژه
ِ

هم و بيخبر از هم ٬جدا از يکديگر ٬براي يک لغت معادلي وضع کنند ٬طبعًا براي يک
لغت بيگانه چند معادل فارسي مطرح ميشود و ٬اين تشتت و چندگانگي سبب اختالل
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در اطالعرساني ٬که وظيفه اول و اصلي زبان است ٬مـيشود و در تـعليم و تـعلّ م ٬کـار
معلمان و دانشآموزان و دانشجويان را دشوار ميسازد .در اين حال ٬مردم عمومًا ترجيح
ميدهند همان لغت واحد بيگانه را به کار برند تا از دشواري و گرفتاري رهايي يابند.
ميبينيم که ٬وقتي مرجع واحدي براي هماهنگي کوششها و نظم و نسق بخشيدن به
واژهـگزيني وجود نداشته باشد ٬چگونه همان کوششها به نقض غـرض مـيانـجامد و
تعدد معادلهاي پيشنهادي براي يک لغت سبب عدم رواج و طرد و حذف آن معادلها و
باقي ماندن اصل لغت بيگانه در صحنه مـيشود ٬چـنانکه وجـود دو شـمع روشـن در
شدن سريعتر آندو خواهد شد.
نزديکي يکديگر سبب سوختن و آب
ِ
تأليف فرهنگ جامع لغات فارسي نيز يکي ديگر از وظايف فرهنگستان است .زبان
رسمي کشور محتاج لغتنامهاي است که معاني گوناـگون لغات و اصطالحات آن زبان٬
هم در طول زمان و هم در کاربرد امروزي آنها ٬در آن گردآمده باشد .چـنين فـرهنگي
ميتواند مخزن و پشتوانه فرهنگهاي ديگري باشد که بايد در سطوح مختلف تحصيلي
و عرصههاي متعدد تخصصي تأليف شود و مـرجـع نـهايي فـرهنگنويساني بـاشد کـه
فارسي ٬زبان مادري آنها نيست و ميخواهند فرهنگي دوزبانه از زبان مادري خود بـه
زبان فارسي و يا بالعکس ٬تأليف کنند.
مثال ديگري که ميتوان ذـکر کرد اختصارات زباني است .مختصرسازي درگذشته نيز
در زبان وجود داشته ٬اما امروزه ٬به اعتبار آن که عصر ما عصر ارتباطات است ٬اهميت
بيشتري پيدا کرده است .ضرورت وجود يک مرجع واحد در امر مختصرسازي در حوزه
ِ
فـارسي
زبان بيش از ضرورت آن در امـر واژهـگـزيني است؛ زيـرا در واژهـگـزيني ٬واژه
ِ
پيشنهادي ٬با معناو مفهومي که به ذهن خواننده و شنونده القا ميکند ٬ميتواند او را در
فهم مقصود ياري کند ٬اما اختصارات با خود معنا و مفهومي را حمل نميکنند و به تنهايي
داللتي بر مدلول خاصي ندارند و صرفًا تابع قر اردادند .حال ٬اـگر چنان شود که هر کس يا
هر دستگاه و مؤسسهاي براي يک لفظ يا عبارت عالمت اختصاري خاصي به کار برد و
مثًال ٬در يک حوزه واحد شهرسازي و شهرنشيني ٬دو نفر يا دو مؤسسه بيخبر از هم ٬از
حرف »خ« ٬يکي براي اشاره به »خيابان« و آنديگري براي اشاره به »خانه« استفاده کند٬
چه اتفاقي روي خواهد داد.
چنين است قواعد رسمالخط و شيوه اماليي فارسي که از قـرنها پـيش مـوضوع و
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حروفچيني
معروض اختالفنظر و سليقه بوده و امروزه ٬با فراواني و ارزاني دستگاههاي
ِ
رايانهاي و چاپ و تکثير و موجود بودن انواع نرمافـزارهـايي کـه بـراي نـمونهخوانـي و
غلطـگيري و تهيه نمايه طراحي شده ٬حساسيت بيشتري پيدا کرده است .پـديد آمـدن
سليقههاي گوناـگون در رسمالخط و امال و ظهور افراط و تفريط در اين باب چهره خط
فارسي را دستخوش آرايشها و پيرايشهاي گوناـگون کرده است .اـگر اين دستکاريها به
انضباط درنيايد ٬ممکن است ٬به جاي يک شيوه اماليي و رسم الخط ٬چندين رسم و
شيوه و در نتيجه چند گونه خط فارسي به وجود آيد و اين با رسمي بودن خط فارسي در
ـکشور که مستلزم تثبيت قواعد آن است منافات دارد.
وجوه و ابعادي از خط و زبان که محتاج و مستلزم اتخاذ شـيوه واحـدو تـثبيت صـورت و
معين ومشخص است به آنچه گفته شد منحصر نميشود .آوانويسي )  transcriptionـ(
روش ّ

خط فارسي که به آن حروفگرداني نيز ميتوان گفت و ضبط اعالم در حوزههاي جغرافيا

و تاريخ و ضبط اسامي متعلق به زبانهاي يوناني و عربي و هندي و فرانسه و اسپانيولي و
انگليسي در زبان فارسي و نيز آموزش دستور زبان فارسي در مدارس کشور که ميبايد از
اختالفنظري که ميان استادان و دستوردانان وجود دارد بر کنار بماند و در سطوح متعدّ د
آموزشي و تحصيلي صورتي هماهنگ و سازگار پيدا کند ٬جنبههاي ديگـري از خـط و
زبان است که ميبايد بر طبق روش و اسلوب مشخص ٬صورت ثابتي پيدا کند.
باري ٬گمان ميرود آنچه تنها به عنوان نمونه و مثال بيان کرديم ٬براي اثبات اين مدّ عا
زبان رسمي دستگاه و مؤسسهاي رسمي ميخواهد که ٬چنانکه گفتيم ٬فصل
ـکافي باشد که ِ

الخطاب باشد و به اختالف سليقهها و اختالفنظرها ٬که در جـاي خـود مـمکن است
امري طبيعي و الزم باشد و مايه رشد و برکت شود ٬پايان بخشد و معيار و استانداردي

سـرمشق عـمل و مـرجـع داوري قـرار گـيرد.
مـعيّن و مـعرفي کـند کـه هـمچون قـانون
ِ
ِ
فرهنگستان زبان و ادب فارسي چنين مؤسسهاي است و قطعًا ميبايد در ايفاي وظيفه
خطيري که بر عهده دارد از رأي و نظر صاحبنظران و استادان و محققاني که ديروز و
امروز در دانشکدهها و پژوهشگاهها ٬فارغ از دغدغه وضع قانون و تثبيت معيار براي زبان
رسمي ٬در زبان تحقيق و اظهار نظر کردهاند استفاده کند .هر چه بهرهمندي فرهنگستان
از حاصل اين تحقيقات بيشتر باشد اتقان و اعتبار معيارها و قوانيني که براي زبان وضع
ميکند بيشتر خواهد بود.
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