فرهنگستان ايران
خطابه جناب آقاي وثوقـ)الدوله( رئيس فرهنگستان
در تاالر دانشکده معقول و منقول )مدرسه عالي

سپهساالر(*

در دوره هفتم نامه فرهنگستان  ٬بخش تازهاي با عنوان »ـگلچيني از ديرينهها« گشوده شده
است.
در اين بخش ٬بنا داريم هرـبار مقالهاي ممتاز به قلم نـويسندهاي نـامور از دهـههاي
ـگذشته را که موضوع آن در حوزه مورد عالقه فرهنگستان زبان و ادب فارسي باشد نقل
ـکنيم و از اين راه ٬ضمن عرضهـداشت آراء صاحبنظران پيشين در باب مسائل مهم زباني
تحو لي را که در بينش و زبان اهل قلم و محقّقان ما روي داده بـا
و ادبي به نسل جوانّ ٬
شاهدي زنده و گويا نشان دهيم.

در انتخاب کوشش خواهد شد نوشته از جهات فکري و ذوقي و شيوه بيان جاذب و
درخورآفرين باشد .در اين طريق ٬از نظر مشورتي ارباب فن نيز برخوردار خواهيم بود.
در مقاله ذيل ٬که به راهنمائي استاد ارجمند دکتر ايرج افشـار بـرگزيده شـد ٬مسـئله
تقويت زبان فارسي و آمادهسازي آن براي جوابگويي به نيازهاي مبرم امروزي عـالمانه
بررسي شده و از اين جهت شايسته توجه قـاطبه عـالقهمندان بـه پـاسداري از هـويّت
فرهنگي و م ّل ي ماست.

قبل از آنکه در اصل موضوع که راجع به فرهنگستان ايران است وارد بشـويم بـه نـظر
مناسب آمد اشاره بسيار مختصري راجع به اصالح زبان )به معني وسيله تفهيم و تفهم(ـــ
ـکه در تازي از آن به لغت کالم يا بيان و در زبانهاي التيني بيشتر به کـلمه النگاژ تـعبير
* مجله ارمغان  ٬سال هيجدهم )١٣١٦ـش( ٬شماره ٥ـ ٬ص.٣٧٢-٣٥٣
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ميکنند و شايد مناسب باشد ما هم آن معني عام را به کـلمه زبان  ٬سخن يـا گفتار تـعبير
نمائيمـــ به عرض برسانم.
اينـقسمت از مبحثهاي مهم علم روانشناسي است و از علم زبانشناسي ٬که ميدان
آن شناختن زبانهاي مختلف و ادبيات و تطورات آنهاست ٬متمايز است.
فصل علم روانشناسي از کيفيت تشکيل زبان به طور کلي و عالئم و اشارات
در اين
ِ
بسيطه که موا ّد
نخستين ترکيب زبانها بودهاند و از کيفيت تـتابع و تـرتيب آن عـالئم و
ِ

دالالت عـالئم و اشـارات بـر
اشــارات بــراي تشکــيل مــراحــل اوليـه بـنانها ِد اقسـام
ِ
معانيـمقصوده و تفکيک عالئم و اشارات طبيعي از عالئم و اشارات عهدي و چگونگي
طبيعي ّاو لي به گفتار ثانوي و مصنوعي و بالجمله از عقايد مختلفه دانشمندان
تبديل گفتار
ِ

در کيفيت تکوين زبان و تحوالت بعدي آن بحث ميشود.

بحث در اين موضوع به هر کوتاهي باشد از حوصله خطابهاي که بايد در اين مجلس
ايراد شود بيرون است و آنچه در ذيل عرض ميشود فقط اشارات مختصري است بـه
ـکلياتي که شايد اذهان را براي شنيدن عرايض بعدي مستعدتر سازد.
زبان به معنائي که عرض شد عبارت است از مجموع عالئم و نشانهائي که حاالت
نفساني آدمي را از قـبيل احسـاسات و ارادات و فکـر و خـيال وي آشکـار مـيسازد و
موجودات ذيشعور را قادر بر داشتن روابط اجتماعي و مدني با يکديگر مينمايد.
اين عالئم و نشانها حکايت ميکند از اشياء محسوس و از امور ديگري که يا بالذات
محسوس به حواس ظاهري نيستند مانند ناله و فرياد که درد و تألمي است که ذاتًا ديدني
و شنيدني يا پوشيدني يا سائيدني يا چشيدني نيست يا قابل احسـاس هسـتند ولي بـه
واسطه عائق و مانع اتفاقي احساس آنها ممکن نيست مانند دود که حکايت مـيکند از
آتش پشت ديوار .عالئم معروضه اعم هستند از عالئم صوتي و حرفي و اشارتي و لمسي
ِ

و غير آنها که در بعضي آنها حيوانات نيز شرکت دارند .اما آنچه موضوع سخن ماست
عالئم صوتي و حرفي است که منشأ آن ترکيب حروف و کلمات براي گفتن و نوشتن واقع
شده اند و ترکيبات گوناـگون و روزافزون آنها به ترتيبي که در نزد علماي فن )قطع نظر از
اختالف اقوال آنها( مقررات زبانهاي مختلف دنيا را در طول مدت نشو و نما ِء نوع آدمي
به ظهور رسانيده است.
اين موضوع نيز مسلم است که زبان هر قدر از حيث عالئم و اشارات و ترکيبات آنها
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ـکه منشأ ايجاد الفاظ و لغات واقع شدهاند توانگر و رسا باشد نميتواند به طـور کـامل
خياالت آدمي و احوال روحيه وي و حتي گاهي احساس او را نسـبت بـه مـحسوسات
ظاهري تـعبير کـنند .زيـرا اخـتالف مـيان حـاالت نـفساني افـراد و کـيفيات خـصوصي
احساسات آنها بيپايان است .شيخ شبستري اين معني را در شعر خود ميپروراند که
بحر بيکران در ظرف نايد
معاني هرگز اندر حرف نـايد ـکه ِ
متوسط نزديکتر به حقيقتي از خياالت
پس گفتهاند توانگرترين زبانها زباني است که حدّ
ِ
مشترک بين افراد را آشکار سازد و زباني که به تمام معني و از هر جهت کامل باشد در
دنيا پيدا نميشود.
اينکه ميگوئيم فالن زبان رساتر و توانگرتر است حکم نسبي است و مقصود همين
است که آن زبان ميتواند حد مشترکي را مابين انديشههاي دروني افراد تعبير کند که به
حقيقت نزديکتر باشد چنان که گوينده و يا نويسنده بزرگ هم در زبان کسي است که در
ميان احساسات گوناـگون بتواند حد جامعتر و تعبير رساتري پيدا کند و اين فرقها را که
مانند تفاوت در پيکرها و قيافهها بيشمار است به حداقل ممکن تنزل دهد.
ـکالم نثري از حيث توانائي بر بيان حقايق بر کـالم شـعري مـقدم است زيـرا دامـنه
تعبيرش وسيعتر و قيود و التزاماتش کمتر است .باز از اشعار گلشن راز شـيخ شـبستري
است که ميگويد:
عـروض و قـافيه مـعني نسـنجد

ـکه هر حرفي در آن معني نگنجد

حرف خود در تنگنائيم
چو ما از
ِ

چــرا چـيز دگـر بـر وي فـزائـيم

و همچنين موالنا جاللالدين ميفرمايد:
دلدار مــــن
قـــــافيه انــــديشم و
ِ

ديـدار مـن
ـگــويدم مــنديش جــز
ِ

لفظ و حرف و صوت را بر هم زنيم

تا که بيـاينـهرـسه با هـم دم زنـيم

حرف ِچ ْـب ود تـا تـو انـديشي از آن

ــب ود خـار ديـواري رزان
حــرف ِچ ْ

زيبائي صورت و آرايش ظاهري آن
چيزي که نظم را بر نثر نزد عامه مطلوبتر ميکند
ِ

زيور وزن و قافيه حاصل ميشود و ماللت و سنگيني که از اشکال
است که از جامه و
ِ

دريافت حقايق بر طبع خواننده يا شنونده عـارض مـيشود بـه وسـيله رنگآمـيزيهاي
شاعرانه تخفيف مييابد چنانکه وقتي همان شعر هم با نواهاي موسيقي آميخته ميشود
ماليمت بيشتري با روح آدمي پيدا ميکند و رغبت شنونده را بيشتر جلب مـيکند .در
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قرآن کريم اشارات به زبان به اين معني که عرض شد بسيار است و هر يک از آنـها بـا
حکمتهاي بزرگْ آميخته از آن جمله براي مثال دو آيه از آيـات قـرآنـي را بـه عـرض
ميرسانم که ميفرمايد »انسان را آفريد و به او بيان آموخت« کـه مـقام زبـان و بـيان را
سر بندگان منت مينهد بلکه
بالفاصله پس از مقام آفرينش جاي ميدهد و از اين روي به ِ

تماميت انسان را که اهل دانش نيز وي را حيوان ناطق خواندهاند به فراـگرفتن زبان و بيان
مقيد ميفرمايد که اـگر گوينده نباشد آدمي نيست و در بسياري از آيات کلمه لسان و کالم

وصف ُم بين توصيف ميفرمايد که زبان اـگر بيان آنچه در دل يا درسر است نکند
را به
ِ
زبان نيست و در آيهاي که ميفرمايد »از جمله آيات خداوند آفريدن آسمانها و زمين و
اختالف زبانها و رنگهاست« ديگرگوني زبانها بـا ديگـرگوني رنگـها مـيان آدمـيان از
توانائي خداي
صنوف بشر قرار ميدهد و اينـهرـدو را نشان بزرگي و
نخستين
بخشهاي
ِ
ِ
ِ

قرار ميدهد و البته اين امتياز چنان که عرضًا به مناسبت نژادها و سـاـکـنين کشـورهاي
جهان معتبر است نظر به شدت و ضعف و نـقص و کـمال افـراد آدمـيان و حسـنتعبير
انديشهها نيز باعث اختالف در درجات طوالني آنها ميشود.
غرض از تمهيد مقدمه بيان اهميت زبان بود که اين اهميت تا درجهاي است که آن را
مقو م نوع انسان از ساير انواع آفريدههاي جاندار قرار دادهانـد و هـمينطور
شاخص و ّ

ممي ز آن قوم از ملل و اقوام ديگر شمردهاند چنان که آدمي
زبان هر قومي را مشخص و ّ
اـگر زبان نداشت آدمي نبود قوم ايراني و ژاپوني و آلماني يا انگليسي هم اـگر هر يک زبان

خاص خود را حفظ نکرده و محترم نميشمردند ايراني و ژاپوني و آلماني و انگـليسي
نبودند .ظاهرًا هنوز طبيعت بشري و کيفيت اجتماعات وي اين تمايز و اختالف را الزم
دارد .عقيدهاي که در قرن گذشته براي جماعتي پيدا شد که يک زبان بينالمللي به نـام
اسپرانتو ايجاد و وسيله تفهيم و تفهم عموم نـوع انسـان قـرار دهـند بـا وجـود مسـاعي
طرفداران آن و وضع الفباي تازه و دستور صرف و نحو هنوز از دائـره وهـم و خـيال
تجاوز نکرده بلکه تدريجًا امري برخالف طبيعت تلقي شده و اميدواري به پيشرفت آن
روزبهروز کمتر ميشود.
اهميت
قومي ت و داراي اين درجه از ّ
مقوم مليت و ّ
پس بايد دانست که چنين امري که ّ

است هرقدر مورد عنايت اقوام و ملل واقع شود سزاوار است و بايد زبان را محترم شمرد
هم در نگاهداري وهم در اصالح معايب و نواقص آن چـه از حـيث دفـاع از هـجوم و
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استيالي لغات زبانهاي بيگانه و چه از حيث تصحيح غلطها و ناروائيهائي که به واسطه
بياطالعي و بـيسوادي گـويندگان و نـويسندگان در آن راه يـافته بـايد کـوشش کـرد و
تدابيري به کار برد که زبان در عين آنکه خصوصيات ذاتي و ملي خود را نگاهباني کند تا
آخرين درجه امکان وافي به تعبير مقاصد علمي و فني و اجتماعي که در عصر ما هر روز
روـبهـترقي است نيز باشد و از اين غافل نـبايد بـود کـه در مـعجزات عـلم و صـنعت و
شناختن حقايق امروز زبانها مدخليّ ت تام دارند و زبان يکي از ابزارهاي ناـگزير مترقي و

آلت تعبير حقايق و معاني است .بهترين زبانها آن است که معاني را بهتر آشکار سازد و
براي هيچ معني مع ّط ل و عاجز نماند مانند تيغ که هرچه برندهتر باشد بهتر است .ضمنًا
کار زبان بهخصوص راه افراط و عجله و شتاب
اين نکته را نيز از نظر نبايد دور کرد که در ِ
نبايد پيمود و به اصالح بايد طوري اقدام کرد که کار گفتن و نوشتن حـتي انـديشيدن و
فکرکردن در کارها مشکل نشود و اصالحاتي که ميشود تدريجي باشد.
دورـانداختن لغات بيگانه کار خيلي خوب و بجاي است ولي تا انـدازهاي کـه مـانع
انديشيدن يا آشکارکردن انديشه نباشد.
آقايان بهتر از من ميدانند که آميزش اقوام و ملل با يکديگر از اول تـاريخ مـوجب
سادگي اوليه خود مانده
آميزش زبانها شده چنان که هيچ زباني نيست که به بساطت و
ِ

باشد مخصوصًا در اين عهد که ما هستيم تـرقيات عـلمي و صـنعتي و اخـتراعـاتي کـه

مسافتها را از ميان برداشته و دل ذرهها را شکافته و بـنابرايـن دائـره الفـاظ را تـنگ و
استعانت ملل را از يکديگر مخصوصًا در امور فني و اصطالحات راجع به آنها ناـگـزير
ساخته و موجب آميزش روزـافزون زبانها با يکديگر ميشود پس بايد اهتمام هر قومي بر
آن باشد که اين آميزش از حد ضرورت و صالح تجاوز نکند و در حدي متوقف شود که
امتيازات اصلي زبان ملي را از ميان نبرد.
اما اينـکه در اين عقيده افراط کنيم که هيچ اختالط و امتزاجي واقع نشود عالوه بر اينکه
ـکاري ناشدني است برخالف صالح و صواب نيز هست زيرا مانع ترقي است پس بايد سعي
ـکرد که آميزش زيانآور نباشد.

براي مثال عرض ميکنم که اـگر مردم کشور بيگانه در کشور ديگـر مـقام کـنند ولي
ازـحيث شمار يا از حيث زبردستي و مهارت در امور بر مردم کشور غالب نشوند و از هر
حيث فرمانبر نظامها و آئينهاي کشور باشند و درصورت خودسري و نافرماني وسايل
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راندن و کيفردادن آنها فراهم باشد نه تنها از وجود آنها به کشوري که در آن مقام کردهاند
زيان نميرسد بلکه ممکن است در نتيجه فکر و تدبير و سعي و عـمل آنـها سـودهاي
بسيار نيز عايد گردد .موضوع لغات زبان نيز همين حال را داراست .اـگر لغات بيگانه به
حد کم يا معتدلي در زبان وارد شده باشد و تابع دستور نحو و صرف و آئينهاي دانش و
معارفي کشور باشند و جامه قواعد زبان کشور را درـبر کنند نه تـنها وجـود ايـن لغـات
ِ
زيانبخش نيست بلکه موجب
دارائي مادي و آسانيگفتن و شـنيدن و انـديشهـکـردن و
ِ
درـنتيجه فر اهمکننده ترقيات مادي و معنوي کشور ميشوند.

در زبانهاي بيگانه مخصوصًا اروپائي زباني نيست که مقدارهاي بسيار از زبانهاي اقوام
ديگر در آن داخل نشده باشد .مثًال در زبان انگـليسي کـه شـماره تکـلمکنندگان بـه آن
بــزرگترين بـخش کـره را تشکـيل مـيدهد عـده لغـات خـالص انگـليسي کـه از ريشـه
انگلوساـکسن است از لغات غير انگليسي که يا عينًا يا با تغييراتي از حيث تلفظ و نحو و
صرف جزء زبان آنها شده به مراتب کمتر است و در عين اينکه انگليسيزبانها از اين
پيشآمد داراي ثروت مـعنوي بـينظير شـدهانـد .اسـتقالل زبـان خـود را نـيز از دست
ندادهاند.
عالوه بر آنچه گفتم که در کار زبان نبايد با عجله و شتاب اقدام کرد به عقيده بنده بايد
سعي شود موضوع زبان مانند بعضي مسائل حزبي و ديني يا امثال آنها هيچوقت مورد
اختالف و دستهبنديها واقع نشود چنانکه در هيچ جاي دنيا چنين امري سابقه ندارد که
مردم يک کشور درـباب اصل زبان خود با هم اختالف داشته باشند .البته در طرز ادبيات
و سبکـداشتن و شعرگفتن مانند اختالف در شـيوههاي مـخصوص در صـنايع ظـريفه
ممکن است عقيده و سليقه مردم کشور مختلف باشد اما تاـکنون ديده نشده است عقايد
مردم در اصل زبان مختلف شود .حتي راجع به خط هم که نوعي از زبان به معني اعم
است جز در يک کشور دوست و همسايه ما که تازه چنين اقدامي شده سابقه ديگري در
نظر نيست و ممکن است چنانکه ما آرزو ميکنيم نتيجه اين تغيير خوب باشد ولي در هر
حال اين نتيجه بزودي معلوم نميشود شايد بايد يک قرن يا بيشتر بگذرد تا معلوم شود
اين تغيير الزم و بهصرفه بوده است يا نه.
مالحظه مينمائيد بعضي اقوام آسيائي که داراي مشکلترين زبانها و خطها هسـتند
بدون تغيير خط و زبان به پايه بلند از ترقي و سعادت رسيدهاند .از اينجا معلوم ميشود
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صورت خط و زبان بهتنهائي عامل ترقي نيست .البته در کشور ما کسي نيست که طرفدار
تغيير زبان باشد بلکه اـگر اختالفي هست از حيث افراط يا تفريط در چگونگي اصالحات
است که اصل آن را همگي قبول دارند.
به عقيده بنده هر اصالحي ميشود بايد طوري باشد که ما اتصال خودمان را با تاريخ
ادبي و ملي خود قطع نکنيم و طوري نشود که اوالد ما از کتابها و آثار پدران ما چـيزي
نفهمند و اـگر بخواهند نيازمند به اشخاصي به نام مستشرقين شوند که زبان گذشته ما را به
آنها بياموزد و ما هم اـگر حشر و معادي در کار باشد زبان فرزندان فرداي خود را فـهم
نکنيم.
بنده از حاال حس ميکنم درک و فهم بعضي از نوشتههاي جديد براي خود ما هـم
مشکل ميشود.
پس بايد چنانکه عرض شد اختالف و لجاج و دستهبندي را که در هيچ کاري مطلوب
نيست و در کار زبان زيانآور است و اـگر در ميان باشد کنار بگذاريم.
عربي غيرـالزم را نبايد استعمال کنيم و هرچه ممکن
همه در اين اتفاق داريم که لغات
ِ
است از لغات فارسي زنده کنيم و مردم را به استعمال آنها عادت دهيم و لغات تازه که
فارسي صحيح
مورد احتياج است تا آنجا که ميتوانيم و به غلط نميافتيم از ريشههاي
ِ

بسازيم .اما بايد اين را هم بدانيم که هـرچـند لغت يـوناني قـديم و التـيني و پـهلوي و
اصل هندـوـاروپائي بودن با هم
اوستائي و سانسکريت همه زبانهاي مرده هستند که در ِ
شريکند اما فرقي که ميان زبانهاي مرده يوناني و التيني با زبانهاي پهلوي و اوستاست اين
است که از يوناني و التيني کتابها و آثارها و فرهنگهائي که در صحت آنها شبهه نيست
هنوز برجاي مانده و در دست مردم است که از مراجعه به آنها ريشههاي صحيح لغات و
دستور زبان را مثل يک زبان زنده از روي تحقيق ميتوان شناخت و بناـبرـاين لغتساختن
يک فرانسوي يا يک ايطاليائي از ريشه يوناني و التيني اشکال زياد ندارد و کمتر غلط در
آن واقع ميشود اما جاي افسوس است که از زبانهاي قديم ما آثار زيـادي کـه صـحت
انتساب آنها به قديم مسلم باشد در دست نيست.
بر مستشرقين اروپائي که در آن آثار مطالعه و تحقيق کردهاند و حاال ما از آنها استفاده
ميکنيم خيلي از ريشهها و قواعد معلوم شده ولي قسمت زيادي از دقايق و نکات اين
زبانهاي قديم بر آنها نيز نامعلوم است که نسبت به آنها حدسها زده و احتماالتي دادهاند
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نمائي احتمالي يک جمله يا يک
و با عالمت استفهام ضبط کردهاند و اين حدسها براي راه ِ
واقعه تاريخي شايد کافي باشد اما درست نيست که عين آن حدسها را مأخذ ساختن
معلوم مسلّ م باشد خـوب است بـراي سـاختن
لغات نيز قرار بدهيم .البته هرچه از آنها
ِ
جديد ما مورد استفاده باشد به شرط اينکه در پوشانيدن جامه قـطع و يـقين بـر
لغات
ِ
حدسهاي سايرين اصرار نکنيم .چه اـگر رعايت اين احتياط را ننمائيم ممکن است مورد
اعتراض خود اين مستشرقين نيز واقع شويم .عيبي که در زبان ما پيدا شده نـهتنها ايـن
است که مقداري از لغات تازي بـا ايـنکه مـعادلهاي خـوشآهنگ پـارسي بـراي آنـها
داشتهايم بيضرورت و براي اظهار فضيلت در زبان خود داخل کردهايم عيب بزرگتر اين
است که به لغات مفرده قناعت نکرده ترکيبات و جمالت بيگانه را بسيار مانند لهذا و لذا و
لو فرض و کيف کان و ان کان و البد و امثال آنها را نيز در نوشتن و گفتن بـه کـار مـيبريم.
ـکلمات عربي را با جمعهاي عربي و گاهي بـا جـمعهاي غـلط و خـالف قـياس عـربي
استعمال ميکنيم .در اعالنات و آـگهيها جمعهائي مانند فارغالتـحصيلين و داوطـلبين
ديده ميشود .ترکيبات عربي و فارسي غلط مانند متأسفانه و محترمانه و امثال آنها در
ـگفتـوـشنيد ما بسيار است .بهـعکس گاهي لغات فارسي را محکوم قواعد دستور عربي
ميکنيم مثًال لغت کمينه را که فارسي است و هاء آخر آن هاء تأنيث عربي نيست به دليل
جمع آن بر کمينگان بدل کاف فارسي است و مـرد و زن بـراي بـيان تـواضـع و فـروتني
ميتوانند استعمال کنند مخصوص به خانمها ميدانيم و اـگر مردي خود را کمينه بگويد بر
او غلط ميگيريم .براي تفريح خاطر آقايان مثال مضحکي که در خاطر دارم بـه عـرض
مـيرسانم :در گـذشته رسـم بـود مـردم در نـوشتن فـرزندان خـود را نور چشم خـطاب
ميکردند .در فرمانهاي پادشاهان گذشته نيز فرزند يا فرزندزاده پـادشاه را بـه نور چشم

ـکامکار و نامدار و امثال آن تعبير ميکردند .وقتي خود بنده فرماني ديدم که به نام زني از
خانواده سلطنت صادر و از امضا ِء مقام سلطنت و تمام تشريفات دفاتر و ادارات دولتي
سـند
وقت گذشته بود و عنوان آن خانم بيچاره را نور چشمه نوشته بـودند و هـنوز ايـن
ِ
بيسوادي آن عصر در خاندان آن شخص باقي است.
باري از اين قبيل معايب و اغالط بسيار پيدا شده بسياري از آنها هنوز هم رايج است و
حاال کمکم لغاتي که از تصويب فرهنگستان گذشته به واسطه سوءـاستعمال نويسندگان
دچار همين صورتها ميشود .پس ما در عين اين که بر عهده گرفتهايم لغات خارجي را تا
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آنجا که بتوانيم و به فصاحت زيان نرساند تبديل به لغات فارسي بنمائيم بايد تدابيري نيز
بينديشيم که از اين ناروائيها نيز جلوگيري شود.
...

*...............................................................

زبان ما از دو جهت تشنه اين توجه و سرپرستي ...بود:
اول از حيث اينکه ترقيات و کاميابيها در تمام شعب زندگي کشور با گرمي و تندي
در کار پيشرفت بود و چنانکه در تمام بخشهاي اصالحات به مقياسهاي بزرگتر و آلتهاي
نافذتر نيازمند بوديم براي بيان مقاصد و مفاهيمي که در ايجاد و بقاي آثار ترقي الزم بود
رساـبودن و تواناـبودن زبـان مـدخليت داشت .اـگـر تـوجه و راهـنمائي خـاصي بـه کـار
نميرفت زبان از آنچه امروز هست تباهتر ميشد .چه براي اصطالحات و معاني تازه يا
لغات بيگانگان بيواسطه يا باـواسطه تحريفات و تـصرفات نـابجا بـه کـار مـيرفت يـا
هرگوينده و آموزنده براي رفع حاجت خود راهـي پـيش مـيگرفت و نـاموسـِ گـفتن و
نوشتن دستخوش هرجـوـمرج ميشد و بدان مانند ميشد که در کـارخـانهاي کـه بـراي
برآوردن کاالهاي يکنواخت کار ميکند هر کارگري با آلتي که خود ساخته يا از کارخانه
ديگر بهوام ستانده کار کند .بديهي است زاده کار و برآورده چنين کـارخـانه مـرغوب و
دلپسند نميشد .پس جلوگيري از اين بيترتيبي ناـگزير بود.
دوم آنکه از آن زمان که شاهنشاهي باستاني کشور ما برـافتاد قطع نـظر از آنکـه در
آنـزمان کشور خود دچار انحطاط بود و اـگر اين انحطاط نبود شکست و انقراض واقع
اديان ساـکنين کشور ما با مدارا رفتار کردند با
نميشد قوم غالب هرچند با ساير ارباب
ِ
بوميان کشور ما براي درـهمـشکستن پرـوـبال و از ميان بردن نيروي ايستادگي و ستيز آنها
راه ديگر پيمودند که از آن جمله روا کردن زبان خويش و برـانداختن زبان ملي ما بود .پس
در سه قرن کم يا بيش زبان ما جز در گوشهـوـکنار و بيغولههاي دروني آلت تکلم نبود اما
هميشه اخگر کشوردوستي در زيرخاـکستر بدبختي پنهان و دلبستگان به زبـان مـلي در
آب رفته را به جوي
ـگوشه و کنار نگران و چشمبراه فرصت بودند که از راه بازگشت زبان ِ

بازـآرند .در نتيجه افزايش اين افکار و کاستهـشدن نيروي خالفت در بغداد در اواخر سده
سوم هجري رسيدن نوبرهاي نثر و نظم پارسي به زباني که هم امروز زبان ادبي پارسي
* در اينجا چند سطر را ٬که جنبه استطرادي دارد ٬نياوردهايم.
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بايد باشد آغاز شد و پيشآهنگان اين جنبش که در گوشه و کنار بودند مجالي يافته و در
مقام زندهـکردن زبان نيممرده ما بر آمدند و زمينه براي ظهور بزرگترين استاد سـخن مـا
حکيم ابوالقاسم فردوسي آماده گرديد .اين حکيم بزرگ هـم نـام بـزرگان و پـادشاهان
باستاني و هم زبان ملي ما را زنده کرد وـــ بيفکند از نظم کاخي بلند

که از باد و باران

نيابد گزند .اـگر آثار و زحمات قبل از فردوسي را مقدمات و مژدههاي جانـگرفتن زبان
فرض کنيم ظهور فردوسي و پيدايش کتاب شاهنامه را رستاخيز حقيقي زبان بايد دانست.
جايگاه فردوسي نه فقط از راه زندهـکردن نام و زبان ايران و متانت و بلندي نظم و تمامي
معني شايسته احترام است بلکه چـنان است کـه آنـچه فـردوسي در شاهنامه از لغـات و
آور د تمدن آن روز ايران را از بهـکار بردن لغتهاي بيگانه بـينياز مـيکرد و
ـکلمات مي ْ
اينـکه گفت عجم زنده کردم بدين پارسي

راه مبالغه و گزاف نپيمود اما چنان افـتاد

ـکه پيش از جنبش زبان پارسي در عهد خلفاي عباسي و اواخر سده دوم هجري ترجمه
ـکتب علمي و فلسفه مغرب از زبانهاي يوناني و التيني آغاز شده بود و اين در زماني بود
ـکه قرنها بود علوم و معارف از آن مدينةـالحکما به اسکندريه مصر انـتقال يـافته و بـه
واسطه مسيحيان و يهودان تازيزبان در کشورهاي آسياي صغير کم يا بيش رواج يافته
بود .چون جنبش سياسي و جنبش زبان در ايران شروع شد علماي پارسيزبان ما نيز که
هنوز زبان تازي را مانند زبان خود يا بهتر ميدانستند مانند فارابي و ابوعلي و ديگـران
تصنيفات خود را بيشتر به زبان تازي نوشتند و البته وسعت زبان عرب در آن عـصر بـا
استفادههائي که از زبان فارسي کرده بـودند و خـاصيت ذاتـي آن زبـان از حـيث قـبول
تجو ز قياسات و از طرفي هم عادت علماي ايران به تعليمات اسالمي
تحوالت اشتقاقي و ّ

و جاذبه توحيد که در اسالم صريحتر از ساير مذاهب بيان شده بود محققين و نويسندگان
ما را به نوشتن و تصنيف در زبان تازي تشويق کرد و اين زبان تا ديـرگاهي مـانند زبـان
التيني در اروپا زبان علمي و ديني بلکه ادبي ايرانيان شمرده مـيشد و از ايـنرو زبـان
پارسي رفتهرفته براي بيان مطالب علمي نارسا گشت بلکه محققين و نـويسندگان مـا را
مجبور کرد که در آثار نادري که به زبان پارسي برجاي ميگذاشتند نيز از زبان تازي ياري
بخواهند .چه اـگر نميکردند بايستي اين ياري را از لغات بيگانه مانند زبانهاي يوناني و
عبري يا سرياني طلب کنند و البته ايرانيها اـگر از راه وطندوستي از سعد وقاص دلخوش
نبودند از اسکندر مقدونيه نيز يادگار دلپذيري نداشتند و آميزش آنها با يهود و نصاري
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نيز بهواسطه ديانت اسالمي محدود بود.
پس زبان عربي را که به آن عادت کرده و در آن درس خوانده بودند از حـيث زبـان
علمي بر زبانهاي ديگر ترجيح دادند .اما بهحکم آنکه هميشه ضرورتي را کـه طـبيعت
زبانان
ايجاد ميکند ناداني اشخاص به حد مبالغه و گزاف ميرساند جماعتي از پارسي
ِ
بعد به عاريت خواستن از زبان تازي به اندازه نيازمنديهاي علمي بس نکرده و بکار بردن
لغات تازي را نوعي از مسابقه ادبي دانسته و در آن را ِه مبالغه پـيمودند تـا آنـجا کـه در
عربي زبان بر عنصر پارسي غالب شد و
بعضي نوشتههاي اعصار نزديکتر به ما عنصر
ِ

نوآموزان ايراني ناچار بودند براي فهم کتابهاي فارسي عمر خود را در فراـگرفتن قواعد

نحو و صرف و لغت و اشتقاق عربي صرف کنند و بيشتر وقتي از اين مراحل که پلههاي
مقدماتي علوم بود فراغت مييافتند که نشاط جواني به پايان رسيده و سستي پيري مانع
از فراـگرفتن اصل مقصود بود .پس اـگر در اين روزگار دراز کشور ما نتوانست به استثناي
معدودي که در اوايـل نـهضت زبـان واقـع بـودند و هـنوز تـحقيقات خـود را بـه تـازي
مينوشتند نابغههاي علمي بزرگي مانند ساير کشورها بپروراند از اين راه بود و نتيجه اين
احوال اين شد که رفتهرفته کتابهاي ما از تاريخ و ادبيات و جز آنها چنان به لغات تازي
وص اف و آنچه از اين قبيل است براي
آـکنده و آميخته شده بود که فهم کتابهائي مانند تاريخ ّ

اشخاص دانشمند نيز خالي از اشکال نبود.

اين احوال از قرني به اين طرف اندکي تغيير کرده و استعمال لغات عـربي سـبکتر
شده و سعي در پيروي شيوه قدما مخصوصًا در شعر بيشتر گرديده بعضي نويسندگان
صفحاتي به فارسي سره براي امتحان نوشتهاند که بايد آنها را تشويق کرد.
در اواخر سده  ١٨ميالدي مقارن با اوايل سده  ١٣هجري تاريخ تغييرات فکـري و
ِ
ادبي قاره اروپا شروع شد .قرون وسطي به پايان رسيده و عصر جديد طلوع کرد .شيوع
افکار تازه در علوم نظري و عملي و اختراعات و انديشههاي نوين در علم و صنعت و هنر
صفحات گذشته را برچيده و ورقهاي تازهاي بگشود .نابغههاي عـلم و صـنعت مـانند
ستارههاي درخشان آفاق جهان را به نور علم و دانش روشن ساختند و آفتاب دانش و
معرفت از مغرب دميدن گرفت .رازهاي نهفته آشکار گرديد و بسياري از آنچه در نهاد
آدمي بالقوه بود صورت فعليت يافت .حقايق علوم و صنعت را از دانشگـاههاي جـهان
دامنـدامن بر جويندگان حقيقت نثار کرد و اين حال تا امروز همچنان بر دوام است و هر
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روز بر دانش اولي چيزي افزوده ميشود و پردههاي تاريک ناداني يکسو ميرود.
در آغاز اين تغيير ما از کانونهاي اصلي افکار جديد از حيث موقع جغرافيائي دور
بوديم و وسايل و روابط ماـبين افراد بشر نيز مانند امروز آماده نبود که مسافت مانع انتشار
سريع و تقسيم مساوي علوم نباشد .مللي که از ما به مهد ترقيات نزديکتر بودند مانند
مصر و آسياي نزديک زودتر از ما به اصطالحات ] ـاصل :اصالحات[ تازه آشنا شدند و چون
زبان اصلي آنها زبان تازي يا آميخته به زبان تازي بود و اصـطالحات ] ـاصـل:

اصـالحات[

جديد را بدان لباس درآورده بودند اينـبار نيز بسياري از اصطالحات ] ـاصـل:

اصـالحات[

جديد علمي حـتي اداري را از آنـها فـرا گـرفتيم و چـون بـرخـي از آنـها را در کـتابهاي
دانشمندان پيشين خود بدان زبان ميدانستيم تکـميل آنرا نـيز از آن زبـان روا داشـتيم
اصطالحات ناـگـزير را از تـرکيب لغـات پـارسي
هرچند زياد دشوار نبود که بسياري از
ِ
بسازيم .اما در اين روزگار اين انديشهها در کار نـبود پس بـراي آسـاني کـار بـار ديگـر
صفحات کتابهاي خود را براي مهمانهاي تازهوارد باز گذاشتيم حتي غلطهاي آنان را نيز
پذيرفتيم و از اين راه باز مقداري لغات مسـتحدث تـازي درست يـا نـادرست ضـميمه
فرهنگ زبان ساختيم.
اما کار تا اينجا هم به پايان نرسيد و چون قافله تمدن و ترقي چـندينهزار اسـبه بـا
نيروي برق و بخار ميتازد امروز همچنان به لغات تازه نيازمند هستيم .اـکـنون نـظر بـه
آساني مراودات و آشناـشدن هموطنهاي ما با زبانهاي علمي اروپا چيدن ميوههاي تازه
دانش از شاخهاي اصلي آنها ممکن و ما را از ّ
دالل و واسطه بينياز کرده اما همين نکته
راه زبان ما را براي ورود لغات اروپائي بازـگذاشته و از هجوم روزـافزون آنها زحمتي تازه
آغاز شده .پس از اين رو چند وظيفه مهم براي پـارسيزبانان و فـرزندان عـصر حـاضر
پيشآمده
جديد ترقي
نشيني لغات تازي که قبل از رسيدن عصر
اول آن که زبان خود را از خوش
ِ
ِ

به واسطه افراط بعضي نويسندگان در استعمال لغات تازي به کار رفته است بپردازيم و تا
آنجا که ممکن باشد و کار انديشه و گفتار را دشوار نکند زبان را به سادگي قرن چهارم تا
قرن هفتم هجري که دورههاي درخشان نظم و نثر پارسي بعد از اسالم است برگردانيم و
از افراط و مبالغه که در استعمال لغتهاي تازي از سده ششم و هفتم آغاز شده احتراز
ـکنيم.
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دوم لغات و اصطالحات مستحدث و تازه که بيشتر آنها اصطالحات علمي هستند و
پس از طلوع عصر جديد تاريخ اروپا وارد زبان شده و بيشتر آنها عربي جديد است هرـجا
و براي هر کدام معادل فارسي يافتيم يا از ريشههاي فارسي ترکيب مناسبي ممکن بود
اصطالح بيگانه را ترک کنيم و هرـجا از قـبول لغت و اصـطالح بـيگانه نـاـگـزير مـانديم
اصطالح فعلي را مخصوصًا اـگر رواج کامل يافته و پيشينيان ما استعمال کرده باشند بـه
جاي خود نگاهداريم و هرگاه چنين اصطالحي نداشته باشيم سعي کنيم از ريشـههاي
پارسي اصطالحي جديد با دستوري که قبًال مورد دقت و مطالعه واقع شده باشد بسازيم
و اـگر در مواردي اين تدبير نيز ميسر نگشت از همان مبادي که کشورهاي ابداعکننده لغت
اصطالح جديدي را گرفتهاند ما نيز با تغييري که مناسب زبان ماست از آن مأخوذ کنيم.
اما سوم براي لغات و اصطالحاتي که امروز در نتيجه ترقيات روزـافزون علوم و صنايع
پيداشده و ميشود و هر روز شماره آنها رو به فزوني است تدبير چه خواهد بود؟
بديهي است توانگرترين زبانهاي امـروزي بـه تـنهائي سـرمايه و ذخـيره نـامگذاري
اصطالحاتي را که به نظر بينهايت ميآيند ندارند .زيرا آنچه ديروز بـراي اداي مـقصود
ـکافي بود امروز کافي نيست .دانشمندان کشورهائي که خود مبدع و مخترع علوم و صنايع
تازه هستند اينها نيز سرمايه نامگذاري آنها را ندارند ولي چون آنها نزديکتر به علوم قديم
يونان و ترجمه و تفسيرهاي التيني آنها هستند از آن زبانها که امروز در تکلم منسوخ و
مهجور هستند استفاده ميکنند و از ريشههاي لغت آنان توشه برميدارند .اما ما که امروز
اين دانشها را فر اـميگيريم از کدام سرچشمه بايد سيراب شويم ٬جاي ترديد است که از
ريشههاي پارسي حتي پهلوي و اوستا نيز براي ساختن تمام لغات علمي بتوان استفاده
ـکامل کرد .چه از آنها آثار صحيح و معتبر به قدر کفايت موجود نيست و اـگر باشد معلوم
نيست لباس الفاظ بيست قرن پيش بتواند بر قامت معاني که زادههاي علم و تمدن امروز
هستند زيبا و رسا باشد.
زبان فارسي جديد که زندهـکرده مکتب فـردوسي و اخـالف و اسـالف اوست نـيز
مشکل است به تنهائي بتواند موادي براي رفع احتياجات لغات علمي جديد تهيه کند.
البته بهتر و مناسبتر است که تا جائي که ممکن باشد از لغات زبانهاي کهنه کـه بـا مـا
مناسبات بيشتر دارند استفاده کنيم و هرـجا که استفاده از آن سرچشمهها ممکن نشد به
قبول اصطالحات خارجي با شرايط مخصوص و تغييرات مناسب که بـايد قـبًال مـعلوم
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باشد متوسل شويم و البته ارباب علم و دانش و آموزگاران پارسيزبان که علوم جديده را
تعليم ميکنند هريک در رشته خويش وظيفهدار هستند لغات و اصطالحات دانشي را به
وسايلي که در باال عرض شد بيابند و به فـرهنگستان پـيشنهاد کـنند چـنانکه از طـرف
فرهنگستان اخيرًا از بعضي از آن آقايان استمداد شده و آنها نيز با کمال گرمي و جديت
مشغول کارند و اميد است اين وظيفه ملي و علمي خود را با توفيق و با کاميابي تمام انجام
دهند.
اين عرايض بيش از آنچه منظور بود وقت آقايان را اشغال کرد و بسط مقال بيش از اين
موجب تصديع و مالل حاضرين خواهد شد .اميدوارم آقايان و اساتيدي که از اعضاي
فرهنگستان هستند يا غير ايشان در آينده در اين موضوع ايراد خطابه خواهـند فـرمود
نقائص عرايض مرا رفع فرمايند ولي الزم دانستم براي رفع خستگي آقايان و هـم بـراي
نيکانجامي عرايض خود چند مثالي از آثار اساتيد که در ضمن آن کيفيت اجمالي تحول
نثر و نظم پس از ظهور فردوسي در ايران تا حدي معلوم گردد به عرض برسانم و بايد
عرض کنم که وقت مطالعه کافي نداشتم و از قوه حافظه هـم در ايـن ايـام مـحرومتر از
ـگذشته شدهام ناچار از چند کتاب که دسترس به آن داشتم صفحاتي گشوده قطعاتي که بر
سبيل اتفاق به نظر رسيد اينجا نقل ميکنم .اول در نثر يک صـفحه از سـفرنامه حکـيم
بزرگ ناصرخسرو علوي که تـقريبًا يک قـرن بـعد از زمـان فـردوسي مـيزيسته سـپس
حکايتي از کتاب چهار مقاله نظامي عروضي سمرقندي که زمان وي نيز هـمينقدرها بـا
حکيم ناصرخسرو فاصله داشته و بعد از آن چند حکايت کوچک از گلستان شيخ سعدي
ـکه وي نيز در همان حدود از زمان صاحب چهار مقال دور بوده به عرض ميرسانم.
از مجموع اين سه تطور نثر پارسي در قرب سيصدسال کم يا بيش بر آقايان معلوم
مــيگردد پس از زمـان شـيخ سـعدي آمـيختگي نـثر پـارسي بـه کـلمات تـازي و دوره
سجعبنديهاي باـتکلف و عبارتپردازيهاي نامطبوع که احـتراز از آنـها واجب است
رواج يافته و از ذـکر و تفصيل آنها خاطر آقايان را آزرده

نميکنم*.
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