واژهـگزيني
از گذشته نزديک تا آينده دور
غالمعلي حدّ اد عادل
با آنکه وظايف و فعاليتهاي فرهنگستان زبان و ادب فارسي به يافتن معادل براي لغات
و اصطالحات خارجي محدود و منحصر نميشود ٬عموم مردم و بسياري از اهل عـلم
تنها تصوير و تصوري که از فرهنگستان در ذهن خويش دارند معادليابي بـراي الفـاظ
بيگانه يا ٬به اصطالح رايج در فرهنگستان ٬واژهـگزيني است .اين سرمقاله را بـه تـرسيم
دورنمايي از کم و کيف واژهـگزيني در فرهنگستان اختصاص دادهايم تا دانسته شود که
فرهنگستان در راه واژهـگزيني تا کجا پيش آمده و قصد دارد تا کجا پيش رود.
مقدمتًا خوب است اشاره کنيم که در باب برگرداندن لغات و اصطالحات عـلمي و
فني خارجي به فارسي اتفاق نظر وجود ندارد .گروهي اصوًال چنين کاري را غـيرالزم و
ـکمفايده و حتي نـاممکن مـيدانـند و گـروهي ديگـر ٬بـرـخـالف آنـان ٬مـعتقدند بـايد
واژهـگزيني را به جدّ گرفت و ٬با يافتن و ساختن معادلهاي مناسب و دلپسند فارسي براي
الفاظ بيگانه در حوزه علم و فن ٬زبان فارسي علمي را تـجهيز و تـقويت کـرد .اعـضاي
پــيوسته فـرهنگستان زبـان و ادب فـارسي جـمهوري اسـالمي ايـران ٬کـه خـط مشـي
فرهنگستان را تعيين ميکنند ٬به همين گروه دوم تعلق دارند و معتقدند که ٬هرچند انبوه
متر اـکم لغات بيگانه که در دهههاي گذشته پديد آمده و بيمعادل مانده و نـيز سـيالب
بيامان لغاتي که هماـکنون دمبهدم از راه ميرسد کار را بسيار دشوار ساخته ٬نبايد از پاي
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نشست و دست از واژهـگزيني شست بلکه ميبايد دامن همت به کـمر زد و ٬آهسـته و
پيوسته به شيوهاي معتدل و با حوصله و تدبير ٬زبان فارسي را از خطري که بنيان آن را
تهديد ميکند نجات داد؛ چنانکه آموزگار شيرينزبان ما ٬سعدي گفته است:
به راه باديه رفـتن بـه از نشسـتن بـاطل

قـدر ُو سـع بکـوشم
اـگر مراد نـيابم بـه
ِ

پس از آنکه اساسنامه فرهنگستان در اواخر سال  ١٣٦٩به تصويب شـوراي عـالي
انقالب فرهنگي رسيد ٬يکي دوـسالي وقت الزم بود تا راه و رسم واژهـگزيني شـناخته
شود و آيينمنديهاي الزم به وجود آيد .در نخستين قدم» ٬اصول و ضوابط واژهـگزيني«٬
پس از بررسيها و بحثهاي طوالني در شوراي فرهنگستان ٬به تصويب رسيد و ٬در گام
بعد ٬شرحي بر يکايک آن اصول و ضوابط افزوده شد و از اين رهگذر جزوهاي پديد آمد
ـکه در فرهنگستان به رسميت شناخته شد و به صورت منشور واژهـگزيني درـآمد .عالوه
بر آن ٬ضوابط ديگري نيز به تصويب رسيد تا بر حسب آنها معلوم شود اصوًال کدام لفظ
و اصطالح فرنگي را ميتوان به همان صورت فرنگي واـگذاشت و کدام را بايد به فارسي
برگرداند .کثرت اصطالحات بيگانه در همه رشتههاي علمي و فني نيز ايجاب ميکرد در
ـکار واژهـگزيني »اولويتبندي« شود و تشخيص اولويت مستلزم تعيين معيار و ترازو بود.
لذا» ٬راهنماي تعيين اولويت در واژهـگزيني« نيز تدوين و تصويب شد و بهتدريج ٬با تأمين
اين اسباب و لوازم ضروري ٬مقدمات الزم بـراي گـام نـهادن در راه دراز و پـيچ در پـيچ
واژهـگزيني فراهم آمد .از نظر اداري و سازماني نيز ٬در فرهنگستان ٬گروهي به نام گروه

واژهـگزيني با مديريت يکي از اعضاي پيوسته به وجود آمد و مقرر شد کـارشناسان آن
ـگروه ٬پس از بررسيهاي الزم ٬پيشنهادهاي خود را به شورايي به نام شوراي واژهـگزيني ٬
مرکب از جمعي از اعضاي پيوسته و بعضي از صاحبنظران ٬عرضه کنند و آنچه در اين
تخص صي بودن واژهها و مقوله آنها ٬به مردم
شورا به تأييد ميرسد ٬بر حسب عمومي يا ّ
و يا محافل و مجامع حرفهاي و تخصصي در رشتههاي متعدّ د علوم و فنون عرضه شود
و ٬پس از آنکه بازتاب واژه فارسي پيشنهادي دانسته شد ٬در شوراي فرهنگستان مطرح
ـگردد و ٬پس از تصويب در اين شورا ٬به رئيس جمهور که رياست عاليه فرهنگستانها را
بر عهده دارد تقديم و با تأييد ايشان به عموم دستگاهها و مؤسسات دولتي ابالغ شود.
ـکار واژهـگزيني در فرهنگستان با معادليابي براي واژههاي عمومي آغاز شد .مقصود
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از واژههاي عمومي ٬واژههايي است که اسـتعمال آنـها در حـوزه مـتخصصان مـحدود
نميماند و به زبان عامه مردم راه مييابد و کاربرد آنها در مطبوعات و کتابها رواج دارد.
از رهگذر تحقيقي که شرح جزئيات آن در اين مختصر نميگنجد چند هزار اصطالح و
لغت خارجي از البهالي نوشتهها و آـگهيهاي بيش از يکصد نشريه ادواري سال ٬١٣٧٢
با ذـکر بسامد آنها ٬شناخته شد و فرهنگستان از آن ميان نزديک به سيصد واژه را واجد
اولويت شناخت و در دستور کار خود قرار داد و ٬پس از معادليابي ٬حاصل کار را در دو
جزوه منتشر ساخت و در اختيار عموم مردم و در معرض نظر صاحبنظران قرار داد.
با کسب تجربه از رهگذر واژهـگزيني در حوزه واژههاي عمومي ٬آييننامهها اصالح و
عيب و نقص کار برگههايي که شناسنامه و سرگذشت و خالصه اطالعات الزم براي هر
واژه در آنها درج ميشد شناخته و برطرف شد و ابزار کار در عمل سوهان خورد و صيقل
يافت .اـکنون نوبت ورود در عرصه واژههاي تخصصي فرا رسيده بود .قرار شد گروههايي
تخصصي در واژهـگزيني مرکب از چند نفر از متخصصان عالقهمند و آشنا به معادليابي
پژوهشگران عضو گـروه
تشکيل شود و در هر گروه دست کم يک نفر از کارشناسان و
ِ
واژهـگزيني نيز عضويت داشته باشد تا واسطه ابالغ و انتقال اصول و ضوابط و ناظر بر

اجراي روشهاي مورد تأييد فرهنگستان در هر گروه بـاشد .نـخستين گـروه تـخصصي
واژهـگزيني ٬گروه »مترو« بود .متروي تهران آماده بهرهبرداري ميشد و معلوم بود که ٬با
ورود اين وسيله رفتوآمد به ايران ٬مقداري اصطالح و لغت خارجي نيز به جامعه مـا
وارد ميشود و فرهنگستان ٬به حکم آنکه »عالج واقعه قبل از وقوع بايد کرد« ٬در صدد
بر آمد ٬پيش از آنکه الفاظ خارجي متعلق به صنعت مترو وارد زبانها شود ٬بـراي آنـها
معادل فارسي انـتخاب کـند .اوليـنبار واژههـاي تـخصصي گـروه واژهـگـزيني مـترو در
فرهنگستان در تاريخ  ١٣٧٥/٧/١٦در شوراي واژهـگـزيني مـطرح شـد ولي ٬بـه دليـل
اشتراـک بعضي از اصطالحات مربوط به مترو و راهآهن ٬بر آن شديم که گروهي با عنوان
حمل و نقل ريلي تشکيل دهيم که ٬پس از بررسي واژههاي مترو در اين گروه ٬سرانجام ٢٩
معادل فارسي براي اين حوزه در تاريخ  ١٣٧٧/١٢/٣برگزيده شد که بـه تأيـيد رئـيس
جمهور رسيد و به شرکت قطارهاي شهري ابالغ شد ٬هرچند که براي خود واژه »مترو«
معادلي اختيار نشده است .زان پس ٬روند تشکيل گروههاي تخصصي واژهـگزيني سرعت
ـگرفت تا بدان جا که شمار اين گروهها در پايان سال  ١٣٧٩به  ٤٠رسيد.
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مجموع معادلهاي پيشنهادي که از سوي اين گروهها تا پايان تيرماه  ١٣٨٠به شوراي
واژهـگزيني ارائه شده ٬حدود دههزار ) (١٠ `٠٠٠واژه است کـه تـاـکـنون حـدود هـزار و
پانصد ) (١٥٠٠واژه در شوراي واژهـگزيني و ٬از اين شمار ٬پانصدو شصت ) (٥٦٠واژه
در شوراي فرهنگستان به تصويب رسيده است.
ـگروه واژهـگزيني ٬بر حسب آنچه از آييننامه »راهنماي تعيين اولويت در واژهـگزيني«
مستفاد ميشد ٬معادليابي بـراي لغـات و اصـطالحات فـرنگي مـوجود در کـتابهاي
درسي دورههاي ابتدايي و راهنمايي و متوسطه را در اولويت قرار داد و با تحقيقي جامع
اين اصطالحات را بر حسب پايه تحصيلي و ماده درسي استخراج کرد و ٬با تفکيک آنها
بر حسب موضوع ٬اين لغات و اصطالحات را به گروههاي تخصصي ابالغ کرد و از آنها
خواست تا پيشنهاد معادل فارسي براي اين دسته از واژههـا را بـر سـاير واژههـا مـقدم
بدارند .اين کار به انجام رسيد و هماـکنون ٬در مسير واژهـگزيني ٬مراحل نـهايي را طـي
ميکند.
فرهنگستان به خوبي آـگاه است که شمار اين گروههاي تخصصي بايد به چند برابر
آنچه هست افزايش يابد .اما اين افزايش بايد با تقويت مديريت و تـوصيه و تـجهيز آن
همراه باشد تا حاصل کار و پيشنهادهاي آن گروهها با نظم و ترتيب از مراحل بررسي و
تأييد بگذرد و اين توسعه و تقويت امري دفعي و فوري نيست بلکه بـهتدريج حـاصل
خواهد شد.
با وام گرفتن دو اصطالح »صف« و »ستاد« از ارتش ٬ميتوانيم گروههاي تخصصي را
در حکم »نيروهاي در صف« و کارشناسان و پژوهشگران واژهـگزيني را ٬که به مالحظات
و مقتضيات زبانشناختي و ادبي و اجتماعي و روانشناسانه اين امر وقـوف دارنـد ٬بـه
منزله »نيروهاي ستادي« بدانيم .در سالهاي گذشته ٬فرهنگستان به تربيت گـروهي از
ـکارشناسان اهتمام ورزيده و ٬با حضور آنان در جمع مـتخصصان ٬ارتـباط و هـمکاري
متقابل فرهنگستان و گروههاي واژهـگزيني تخصصي را در عمل ممکن ساخته است .از
رهگذر تالش براي تربيت اين کارشناسان سـتادي ٬بـدين نکـته مـهم پـيـبـردهايـم کـه
واژهـگزيني در جهان امروز خود يک علم است ٬علمي فر اهمآمده از چندين رشته علمي
ديگر که ميبايد در ايران نيز هويت و رسميت پيدا کند .تجربه چندساله واژهـگزيني به ما
آموخته است که ٬در ميدان گسترده و متنوع اين کارزار ٬ديگر نميتوان ٬بـه اسـتفاده از
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ذوق و دانش ادبي و عالقه و سليقه استادان ادبيات فارسي ٬اـکتفا کرد و کـار دشـوار و
سنگين واژهـگزيني را نميتوان تنها با رجوع به حافظه براي يـافتن مـعادلهاي مـناسب
فارسي در برابر لغات بيگانه سامان بخشيد .براي شناختن و شناساندن دانش واژهـگزيني
به منزله يک رشته علمي ٬در سالهاي گذشته ٬چند گام بلند برداشته شده و اميد ميرود
در آيندهاي نهچندان دور نتيجه اين اقدام در قالب يک برنامه درسي دوره کـارشناسي
ارشد ظاهر شود و فرهنگستان بتواند ٬به صورت مستمر ٬کارشناسان رشتههاي متعدّ د
علمي را در اين دوره بپذيرد و آنان را از اين مهارت برخوردار سازد .گامهايي که براي نيل
به اين مقصود برداشته شده يکي برگزاري دو دوره نهماهه آموزش آزاد واژهـگزيني است
و ديگر برپايي نخستين همانديشي واژهـگزيني و اصطالحشناسي و سرانجام ارتباط دايم
با مجامع جهاني واژهـگزيني و اعزام چندين گروه کارشناس بـه اروپـا بـراي شـرکت در
ـگردهماييها و دورههاي آموزشي واژهـگزيني و به انجام رساندن چند تحقيق در مسائل و
مباحث متعلق به واژهـگزيني و به دست دادن چندين ترجـمه در بـاب هـمين مسـائل و
مباحث .مجموعه مقاالت آن همانديشي و نتيجه بيشتر آن تحقيقات و ترجمهها منتشر
شده و ٬در آن و جزوههاي متعددي که حاوي معادلهاي فارسي مصوب فرهنگستان در
رشتههاي گوناـگون است ٬در دسترس دوستداران واژهـگزيني قرار گـرفته است .شـمار
مواد انتشاراتي گروه واژهـگزيني ٬اعم از کتاب و جزوه و مجموعه مصوبات و ترجمه و
ـگزارش تحقيق ٬از پنجاه ) (٥٠تجاوز ميکند.
آنچه گفته آمد گزارشي بود مجمل و فهرستوار از تالش و کوششي که در چند سال
ـگذشته صورت گرفته و راهي که تا کنون طي شده است ٬اما ٬آيندهاي که پيش روست
چگونه پيشبيني ميشود؟
اميد ما اين است که ٬با ادامه اين تـالش و کـوشش و پـااليش و پـيرايش شـيوهها و
آيينمنديها ٬واژهـگزيني در ايران نهادينه شود و ديگر قائم به اشخاص و يا حتي قائم به
يک مؤسسه مانند فرهنگستان نماند و نباشد ٬هرچند معتقديم فرهنگستان همواره بايد
به عنوان يگانه مرجع رسمي و قانوني زبان فارسي در همه اقاليم فارسيزبان حضور و
فعاليت داشته باشد.
ما در پي آنيم تا ٬با آـگاه ساختن قاطبه دانشمندان و دانشجويان کشور به ضرورت و
اهميت دستيافتن به زبان فارسي علمي ٬غيرت و همت ملي را در جامعه برانگيزانيم و٬
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هم زمان ٬با تشويق نخبههايي از متخصصان هر رشته به اهتمام به واژهـگزيني ٬گروههاي
واژهـگزيني تخصصي را توسعه دهيم و تقويت کنيم .در حال حاضر ٬در هر يک از ايـن
رشتهها هزاران واژه بيگانه در انتظار معادل فارسي است .فرهنگستان ٬در قدم اول ٬سعي
ميکند ٬با يافتن معادل براي شماري در حدود صـد واژه از هـر حـوزه و انـتشار آنـها٬
الگويي به دست دهد تا به مثابه شاخصي باشد براي نشان دادن راه به همه اسـتادان و
متخصصاني که عالقه دارند علم و فن را به زبان فـارسي عـرضه کـنند .آنـان خـواهـند
توانست ٬با الهامگيري از اين نمونه و الگو ٬لغات و اصطالحات را به فارسي برگردانند و
فرهنگستان خواهـد تـوانست بـا سـازـوـکـار مـديريتي خـود در حـوزه واژهـگـزيني کـار
»تشخيص« و »تصويب« و »تثبيت« معادلهاي فارسي مناسب را سرعت و سامان بخشد
و از تشتّ ت و سرگرداني در عرصه لغات و اصطالحات علمي مؤثرًا بکاهد .باشد که زبان
فارسي ٬که در گذشته توانايي و شايستگي خود را براي بيان علم و ادب و فلسفه و عرفان
و کالم و مراسالت ديواني و حکومتي در قلمرو پهناوري از جهان به اثبات رسانده بود٬
امروز نيز بتواند ٬همچنان که زبان عامه مردم کوچه و بازار کشور ماست ٬زبان استادان و
متخصصان و دانشجويان علوم و فنون نيز باشد و در جـهاني کـه تـندباد جـهاني شـدن
هويتهاي ملي و فرهنگهاي کهن را تهديد ميکند ٬به مثابه »رمز هويت ملي« ما ٬باقي
بماند تا ما هم بتوانيم با تکلم بدان به عنوان يک ملت باقي بمانيم.
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