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ABSTRACT 
The Academy of Persian Language and Literature has set out to translate the scientific terms 

of various fields of knowledge into Persian to make Persian a dynamic and scientific 

language. However, the large volume of foreign scientific terms in Persian and the 

unfavorable reception of some newly coined words by some parts of Iranian society have 

exposed the scientific nature of this language to many doubts. To find out the reasons for the 

resistance of the society against the words approved by the Academy, the present article 

examines the interviews of ten professors of Persian language and literature with ISNA News 

Agency and the interviews of the President of the Academy and the Deputy of Word 

Selection Section with Tasnim and Young Journalists Club. From the analysis of these 

conversations using the content analysis of Braun and Clarke (2006), it is concluded that 

"political reasons," "people's attention to the Persian language," and "weakness of the 

academy in word coinage" are the main reasons for this resistance. Then, with a historical, 

analytical, and comparative approach, while examining the underlying factors that 

contributed to the growth of European scientific languages, the researcher compared these 

factors with the intellectual order of Iranian society during the Islamic civilization and the 

contemporary era and concluded that the scientificization of Persian language cannot be 

realized by only translating foreign terms into Persian. Instead, it depends on the realization 

of conditions such as the expansion of science production discourse in the country and the 

development of the scientific spirit. 

 DOI: 10.22059/JFLR.2021.327341.866 
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 مقدمه .1

زبان فارسی در دوران کنونی گرفتار سیل ورود واژگان 

های دانش است که مشخصه اصلی  خارجی در تمامی عرصه

رویه اصطالحات غیرفارسی در بین متخصصان  آن کاربرد بی

، 1996آشوری )باشد.  و اندیشمندان علوم مختلف می

Ashuri) دلیل این امر را تکوین مفاهیم و عناصر اصلی ،

جهان مدرن بیرون از دایره تجربه و زندگی اجتماعی و 

داند که چون از سنت و گذشته تاریخی  تاریخی ایرانیان می

است زبان فارسی برای اشاره به این مفاهیم   آنان برنخواسته

منصوری گان و شیوه گفتار ندارد. اسباب فراهمی از واژ

(1961 ،Mansouri رویارویی ایرانیان با تمدن غرب را )

داند و بر این  ساز پیدایش مفهوم زبان علم در ایران می زمینه

باور است که اکثر متخصصان و اندیشمندان ایرانی در تالش 

انتخاب زبان جهت انتخاب زبانی علمی برای کشور، رای به 

اند. دغدغه علمی شدن زبان  عنوان زبان علم دادهفارسی به

 ساز تاسیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی  فارسی زمینه

(Persian Language Academy) در ایران شد به-

در دوران پهلوی اول نخستین  1911که در سال طوری

از یابی و پیرایش این زبان  فرهنگستان فارسی با هدف معادل

واژگان بیگانه تاسیس گردید. فرهنگستان وظیفه پاالیش 

وفقه ادامه داده است و در  زبان فارسی از واژگان بیگانه را بی

سازی و غنی کردن  طی سه دوره فعالیت خود مشغول واژه

 گنجینه واژگانی زبان فارسی بوده است. 

تکاپوی فکری ایرانیان جهت علمی کردن زبان فارسی،      

های مختلف به خوبی قابل  در ترجمه اصطالحات فنی رشته

رسد که واژگان  مشاهده است. با این حال، به نظر می

مصوب فرهنگستان با استقبال گرم جامعه کنونی ایران روبرو 

شوند که این موضوع در تحقیقات متعددی نشان داده  نمی

، 1992درخشان )عنوان مثال، ه است. بهشد

Derakhshan در تحقیقی جهت پی بردن به میزان )

شیراز از واژگان مصوب  دانشگاه دانشگاهیاناستقبال

 به رغبت و میل که به این نتیجه رسیده است فرهنگستان

 های واژه از بیشتر مـوارد، اکثـر در بیگانـه هـای واژه سمت

 مورد فرهنگستان هـای واژه و اسـت فرهنگسـتان پیشنهادی

، 1911) کشاورز .اند گرفته قرار کمتری استقبال

Keshavarz)پیرامون میزان استفاده از  تحقیقی ، نیز در

واژگان سیاسی مصوب فرهنگستان در بخش سیاسی 

 ۀٔواژ 197 مجموع که از مطبوعات گزارش داده است

 بـه پـژوهش این آماری جامعه در مورد 11 تنهـا مصوب

رستمی (، Jamali، 1990جمالی )اسـت.  رفتـه کـار

(1999 ،Rostami و )( 1991خانزاده ،Khanzadeh نیز )

 اند.  ابهی دست یافتهبه نتایج مش

در همین راستا، خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( در      

با  شوخی»در سؤالی با عنوان  1999خرداد و تیر ماه سال 

علت عدم استقبال « ؟آید های فرهنگستان از کجا می واژه

های مصوب فرهنگستان را از ده نفر از اساتید  مردم از واژه

نظر در  های کشور و صاحب زبان و ادبیات فارسی دانشگاه

های تسنیم و باشگاه  گزینی جویا شد. خبرگزاری امر واژه

ت عدم جا خبرنگاران جوان نیز با طرح سؤالی مشابه عل

های مصوب فرهنگستان را از رئیس و معاون  افتادن واژه

گزینی این نهاد جویا شدند. با توجه به موارد ذکر  گروه واژه

شده و بالاستفاده ماندن برخی از واژگان پیشنهادی 

توان به صرف ترجمه  فرهنگستان، سؤال اینجاست که آیا می

دن لغات و اصطالحات فنی و تخصصی ادعای علمی بو

زبان فارسی را کرد؛ یا اینکه، در تالش جهت علمی کردن 

 زبان فارسی لوازم و ملزومات دیگری مورد نیاز هست؟

نویسنده جهت پاسخ به سؤال فوق نخست علل عدم      

رواج در خور توجه واژگان مصوب فرهنگستان در جامعه را 

های اساتید زبان فارسی با خبرگزاری  بر اساس مصاحبه

های رئیس فرهنگستان و معاون  همچنین مصاحبه ایسنا و

های تسنیم و باشگاه  گزینی این نهاد با خبرگزاری گروه واژه

خبرنگاران جوان به دست خواهد داد؛ سپس، با استفاده از 

 و روشنگری  (Modernity) م نظری مدرنیتمفاهی

(Enlightenment)  تطبیقی -و با رویکردی تحلیلی 

(Comparative- descriptive)   به بررسی سیر تحول

تا دوران   (Renaissance) فکری انسان غربی از رنسانس

خواهد پرداخت و با مقایسه  (Post Modern) مدرن پست

این روند با جریانات فکری خردگرا و خردگریز در جهان 

اسالم در دوران اوج تمدن اسالمی در قرون سوم و چهارم 

های چهل و  هجری و همچنین تاریخ معاصر ایران در دهه

پنجاه شمسی به بررسی تأثیرات افول مکتب خردگرا 

(Rationalism)ه ایرانی و در جهان اسالم بر اندیش

https://www.gisoom.com/book/11122509/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA/
https://www.gisoom.com/book/11122509/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA/
http://ensani.ir/fa/article/293510/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-
http://ensani.ir/fa/article/293510/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-
http://ensani.ir/fa/article/293510/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-
https://elmnet.ir/article/10564131-53622/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://elmnet.ir/article/10491170-71321/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://elmnet.ir/article/10491170-71321/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://elmnet.ir/article/10491170-71321/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://elmnet.ir/article/10491170-71321/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99041713150/%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99041713150/%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
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گسیخته تفکر غربی از طریق ترجمه به  همچنین ورود لجام

کشور در دوران معاصر خواهد پرداخت و استدالل خواهد 

وار آثار غربی،  ضابطه و سیل کرد که چگونه ترجمه بی

اندیشه و تفکر ایرانی و به تبع آن زبان فارسی را تحت تأثیر 

جهت پویایی و خود قرار داده است. سپس، پیشنهادهایی را 

 علمی شدن این زبان ارائه خواهد داد. 

 پیشینهتحقیق .2

گزینی و  اکثر تحقیقات انجام گرفته در حوزه واژه 

شناسی در زبان فارسی با دیدگاهی صرفا زبانی به  اصطالح

نگرند و در صددند تا با ارائه  مسئله زبان علم می

رسی سازی  زبان فا راهکارهایی جهت فعال کردن قدرت واژه

هویت زبانی فارسی را در برابر هجوم واژگان خارجی حفظ 

اندیشی مسائل  نمایند. مجموعه مقاالت اولین و دومین هم

شناسی که توسط فرهنگستان زبان و  گزینی و اصطالح واژه

منتشر شد  1912و  1961های  ادب فارسی به ترتیب در سال

ح موید این نکته است. این تحقیقات کمتر به مسئله رو

ورزی در میان ایرانیان  علمی و لزوم تقویت اندیشه

تواند پاسخی در خور توجه در راستای  اند که می پرداخته

عنوان مثال، علمی کردن زبان فارسی در کشور باشد. به

سازی  ( جهت فعالNematzadeh، 1961زاده ) نعمت

گیرد و  سازی در زبان فارسی از مفهوم استدالل مدد می واژه

ضمن تقسیم استدالل به انواع مختلف استدالل سابقه، 

کند که  آوایی، هماهنگی، نگرش و گرایش توصیه می هم

نوواژگان ساخته شده در علوم مختلف، با واژگان موجود در 

. به عبارت دیگر، آن علوم به طریقی هماهنگی داشته باشند

های جدید ساخته شده  این پژوهشگر معتقد است واژه

باید از لحاظ دستوری و آوایی با سایر واژگان موجود در  می

 زبان هماهنگ باشند. 

( نیز با تاکید بر اهمیت Masoumi ،1912معصومی )     

سازی، این فرایند را راهی جهت حفظ استقالل زبان  واژه

داند و معتقد است که  های خارجی می فارسی در برابر زبان

عنوان زبان علم در ایران انتخاب ی غیر از فارسی بهاگر زبان

های مردم از علم  های مختلف اجتماعی و توده شود الیه

شود. همچنین، وی  بیگانه شده و رابطه آنان با علم قطع می

ضعف دیگر این انتخاب را جدایی نخبگان علمی از مردم 

داند که ممکن است عواقبت متعدد اجتماعی به همراه  می

( نیز با اشاره به امکانات Samiei، 1961سمیعی )آورد. 

ترکیب و اشتقاق را دو ابزار  ،گزینی در واژه زبان فارسی

داند و معتقد است که ترکیب و اشتقاق  موثر در این راه می

سازی در زبان فارسی هستند. وی ترکیب  دو ابزار اصیل واژه

گیری  ها، وام صرفی و گروهی، اشتقاق با وندها و وند واره

های  گیری از زبان های بیگانه با تصرف زبانی، وام از زبان

های  ها را از راه گیری از گویش خانواده و وام مرده هم

 شمارد.  سازی در فارسی بر می واژه

ای با عنوان مبانی  ( نیز در مقالهKafi، 1961کافی )     

گزینی ساخت مصدر را یکی از  سازی و واژه علمی واژه

شود  داند که به تبع آن می گزینی می های واژه بهترین راه

ل مردم به واژگان جدید واژگان بسیاری تولید کرد. وی اقبا

را به سه ویژگی فرهنگستان یعنی صالحیت، مقبولیت و 

دهد و معتقد است مقبولیت عام  قدرت و نفوذ آن ارتباط می

ا از سوی مردم تسهیل داشتن فرهنگستان پذیرش نوواژگان ر

ای  ( نیز در مقالهMansouri، 1961منصوری ). کند می

معتقد « گزینی: تهاجم یا تظریف فرهنگی واژه»تحت عنوان 

های  و ترجمه اصطالحات زبان گزینی است که عمل واژه

بیگانه به زبان فارسی تنها در ظاهر کلمات خارجی را 

دهد و با توجه به هویت جدانشدنی زبان  پوششی بومی می

و اندیشه، ترجمه واژگان خارجی باعث ورود اندیشه 

شود و این یعنی پذیرش نظام  خارجی به زبان فارسی می

گلکار و های آن.  ترین الیه تفکری و فرهنگ غرب در عمیق

( نیز با پرداختن به Golkar et al ،1990همکاران )

های روسی در زبان فارسی به بررسی  واژه تغییرات آوایی وام

گیری و تغییرات حاصل از آن از این زبان  روندهای کلی وام

 اند. پرداخته

شود اکثر مقاالت حوزه زبان   گونه که مالحظه می همان     

گزینی در زبان  علم تنها به بررسی فرایندهای زبانی واژه

تر مسئله زبان علم در  اند و بررسی عمیق فارسی پرداخته

اند. وجه تمایز پژوهش  کشور را کمتر مورد توجه قرار داده

یت های این حوزه بررسی وضع حاضر با سایر پژوهش

https://www.gisoom.com/book/1196020/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1371049/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-1382/
https://www.gisoom.com/book/1196020/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/48472/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.gisoom.com/book/1196020/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=200045
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=200045
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=200045
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تاریخی زبان فارسی در دوران معاصر و تالش جهت ارائه 

های تاریخی این  ماندگی پیشنهادهایی در راستای رفع واپس

زبان است. پژوهشگر تحقیق حاضر با اتخاذ رویکردی 

تطبیقی استدالل خواهد کرد که دستیابی به زبانی -تحلیلی

رسی علمی و به تبع آن ارتقاء جایگاه زبان فارسی تنها با بر

سازی و برگردان فارسی واژگان تخصصی  امکانات واژه

اند که در  شود؛ بلکه، عوامل دیگری در میان دخیل میسر نمی

 ها اشاره شده است.  این تحقیقات کمتر به آن

 رنسانس،روشنگریومدرنیسم

پیدایش علم نوین در اروپا بعد از رنسانس سبب ایجاد 

های  انسان و توانمندیپروژه بیکران شناخت در غرب شد و 

وی را در مرکز توجه خود قرار داد. این حرکت عظیم 

( واکنشی به عقاید Hale ,2003هال )به زعم  فکری که

رفت تأثیرات بسیاری از نهضت  قرون وسطایی به شمار می

که، به طوریپذیرفته است؛ به 19دلو در قرن ترجمه تو

( ترجمه آثار عربی به Corrick ,، 6002اعتقاد کوریک )

های اروپایی و یافتن دوباره کتب یونانی و رومی  زبان

باستان، در پیدایش این جنبش عظیم فکری نقش موثری 

اند. پیدایش اومانیسم در دل جنبش رنسانس ضمن  داشته

 ,1964برک )احیای مطالعه آثار کالسیک یونانی که 

Burke) کند به ظهور تفکری  عنوان دانش نو یاد میاز آن به

ها، اعمال و دستاوردهای او  انجامید که به انسان، ظرفیت

 جایگاهی ارزشمند بخشید. 

(، جنبش رنسانس  Corrick،2007به اعتقاد کوریک )     

گرایی حاصل از آن منجر به ظهور عصر روشنگری  و انسان

در اروپای قرن هفدهم  (Rationalism) خردگراییو 

گردید و نیروی خرد انسانی و روش علمی را جهت 

گویی به مسایل جهانی مورد تاکید قرار داد. با فرا  پاسخ

رسیدن انقالب صنعتی در قرون هجدهم و نوزدهم، روح 

در قلمروی فکر اروپاییان میدان پهناوری برای خود  علمی

جهت کنترل تمامی ابعاد هستی ضمن یافت و تالش انسان 

گسستن پیوند وی با طبیعت، عالم هستی و هر چه در آن 

هست را به ابژه شناخت انسان تبدیل کرد.  با پشت سر 

ای از حیات خود  نهادن انقالب صنعتی بشر وارد دوران تازه

یعنی مدرنیسم گردید. تفکر مدرنیسم با طبیعت باوری، 

 نی، فردگرایی اطمینان عمیق به خرد انسا

(Individualism)و شکاکیت (Skepticism)  بر ،

خودمختاری و توانایی انسان در شناخت هستی تاکید 

شناسی خود  فراوانی کرد. این تفکر که در شناخت

گرایی را در پیش گرفته است بر روشنگری و  عینیت

اش استوار است. خودمختاری حاصل  گرایی متافیریکی واقع

روح علمی برخواسته از آن، همه پدیدارها  از تفکر مدرن و

های جهانی را در برابر ذهن و حس انسانی قرار داد و  و ابژه

چیرگی بشر بر پهنه طبیعت پس از انقالب صنعتی شور و 

شتابی شگرف در انسان کنشگر غربی جهت فهم جهان و 

به زعم آشوری هر آن چه در آن است را به بار آورد. 

های  (، درست در این روند تاریخی بود که زبان1996)

اروپایی نیز همپای روح علمی  پدیدار گشته حاصل از نگاه 

اومانیستی به انسان بالیدند و به تدریج متکامل شدند و به 

 مرتبه زبان علمی رسیدند.

زبانعلم

 (، روح علمی متولد شده در غرب1996اعتقاد آشوری )به  

های شناسایی انسان زبان علمی را  جهت توصیف دقیق ابژه

های داوری به دور است و  کرد، زبانی که از ارزش طلب می

( در 1996آشوری )زبانی ویژه اهل تخصص و فن است. 

تعریف زبان علم این نوع زبان را دارای کارکرد و 

نگاه عینی و داند و  های متفاوتی از زبان روزمره می ویژگی

دقت منطقی آن را وجه تمایز این زبان از زبان روزمره 

در ادامه، زبان علم را زبانی عاری از  . آشوریداند می

داند و  های اخالقی و اجتماعی زبان روزمره می داوری پیش

، 1912کند. زرنیخی ) بر دقت و وضوح واژگانی آن تاکید می

Zarniki نیز زبان علم را زبانی مجهز به واژگان تخصصی )

داند و به نقش آن در توسعه ملی کشورها  علوم مختلف می

های زبان  کند. وی واژگان تخصصی را از مؤلفه اشاره می

شمارد و زبان علم را ابزار مهم توسعه علمی  علم بر می

کند. درست به همین علت است که فرهنگستان  قلمداد می

ی در راستای علمی کردن و غنی کردن گنجینه زبان فارس

واژگانی این زبان اقدام به برگردان واژگان تخصصی به زبان 

 کند.   فارسی می

روشنگریدرغربجریاناتروشنگریوضد

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03612759.1995.9946236
https://catalogue.nla.gov.au/Record/560796
https://catalogue.nla.gov.au/Record/560796
https://www.gisoom.com/book/11122509/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA/
https://www.gisoom.com/book/11122509/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA/
https://www.gisoom.com/book/11122509/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA/
https://www.gisoom.com/book/11122509/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA/
https://www.gisoom.com/book/11122509/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA/
https://www.gisoom.com/book/11122509/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA/
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تاکید بر استفاده بیش از حد از نیروی تعقل جهت 

های زیادی در  پاسخگویی به نیازهای جامعه بشری واکنش

طور توان به ها را می برانگیخت. این واکنشکشورهای غربی 

 German) های آلمانی کلی از جانب رومانتیک

Romanticism)  (2006 ،)

( و 1999) 11قرن   (Sensualism)گرایان احساسات

 ،1762روسو )( دانست. 2011ها ) مدرن پست

Rousseauگرایی،  (، یکی از پیشگامان جنبش احساسات

دانست و  پیشرفت علوم و فنون را موجب تباهی انسان می

با تاکید بر شور و احساسات انسانی اعتقاد داشت که 

عنوان راهنمای دستیابی به وابستگی صرف به تفکر منطقی به

تواند انسان را به هدف خود برساند. وی معتقد  حقیقت نمی

که نهادهای اجتماعی  زندگی مدرن، انسان را از بود 

اند. اما، به زعم کوریک  اش محروم ساخته های طبیعی آزادی

(، توجه گسترده به عواطف انسانی واکنشی جهت 2006)

رد کردن تمام عیار عقل و دستاوردهای رنسانس و 

گرایی است نبود؛ زیرا، به گفته  روشنگری که همانا انسان

گرایی را  ( اروپاییان احساساتGay، 1979پیتر گی )

 دانستند. پیشروی طبیعی جنبش روشنگری می

های آلمانی را  رمانتیک (، جنبشBeiser، 2006بایزر )     

داند. این  واکنش دیگری به جریان روشنگری در غرب می

جنبش فکری که در قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم 

به  (Bildung) شکوفا شد با تاکید بر مفهوم بیلدونگ

، بر (Self-actualization) معنای خود تحقق بخشی

تاکید کرد و پروراندن تمامی قوای انسانی در قالب یک فرد 

عدم توجه به احساسات و عواطف انسانی در جنبش 

نه تنها »ها  روشنگری را به چالش کشید. به اعتقاد رومانتیک

عقل بلکه حسانیت و نه تنها خرد که حس و احساس نیز 

(. اما به 73 :2006« )باید تحت تعلیم و تربیت قرار گیرند

رغم انتقاد از  های آلمانی علی (، رمانتیک2006اعتقاد بایزر )

ها بیشترین ارزش را به  روشنگری طرفدار آن نیز بودند. آن

خصوص حق فرد در انتقاد از اهمیت قوای نقادی عقل به

دادند که کامال با روح علمی اروپاییان  ها می همه باور

 هماهنگ بود. 

(، جنبش فکری Hicks، 2011 هیکس )به اعتقاد       

دیگری که به رد کردن عناصر اصلی جریان روشنگری 

مدرنیسم بود. وی معتقد است  دست زد جنبش پست

مدرنیسم خرد و فردگرایی را که کل جهان روشنگری  پست

 :1995گری )بر آنها استوار است مردود شمرد. به اعتقاد 

145، Gary ما امروز در میان »(  فیلسوف آمریکایی

کنیم، که  زندگی می های تاریک پروژه روشنگری ویرانه

( 2011هیکس )« همانا پروژه مسلط دوران مدرن است.

مدرن با متافیزیک ضد  معتقد است که جنبش پست

اعی گرای اجتم شناسی ذهنیت گرایانه خود و شناخت واقع

گرایی واقعیت اجتماعی تاکید دارد و  خود، بر ساخت

شمارد. بسیاری از  گرایی مدرن را مردود می عینیت

های غربی چون دریدا، فوکو، لیوتار و رورتی،  مدرن پست

دهند که معتقدند  خرد را از آن جهت مورد حمله قرار می

تمدن غربی به نام خرد، حقیقت و واقعیت را به بند کشیده 

خرد و  (Lyotard، 1984لیوتار  )که، طوریبه است؛

( نیز Foucault ،1982فوکو )داند و  قدرت را یکی می

 کاهد. دانش را به نمود قدرت اجتماعی فرو می

وخردگریزدر نهضتترجمهبغدادوجریاناتخردگرا

جهاناسالم

های اسالمی حرکت  در دوران خالفت عباسیان بر سرزمین

عظیمی جهت ترجمه آثار فارسی، سانسکریت و یونانی به 

 Salame، 1961میریام سالمه کار )زبان عربی آغاز شد. 

carتالش  هایی پر ( قرون سوم و چهارم هجری را سال

گرداندن آثار فلسفی و علمی یونانیان به زبان عربی جهت بر

واستگاه فلسفه اسالمی ( خCarbon، 1969کربن )داند.  می

داند و معتقد است که با تأثر از  را یونان باستان می

های یونانی سه جریان بزرگ فلسفی اسالم یعنی  اندیشه

فلسفه مشاء، اشراق و حکمت متعالیه در آن زاده شدند. به 

یونانی، ،  علوم (Aghajanlou، 1991آقاجانلو )اعتقاد 

ایرانی و هندی پس از ورود به جهان اسالم به رشد و 

که، شرح ابن رشد بر متافیزیک طوریبالندگی رسیدند؛ به

ترین کتاب برای فهم فلسفه ارسطو تبدیل شد.  ارسطو به مهم

( نیز روند ترجمه در دوران Rozental، 1917روزنتال )

داند و  خالفت اسالمی را ترجمه به همراه تصحیح می

شرحی که اندیشمندان مسلمان بر ترجمه آثار یونانی 

گوتاس داند. به زعم  ار مینگاشتند را سبب تعالی این آث می

(2001 ،Gutas،)  نهضت ترجمه بعد از دو قرن وارد

https://www.britannica.com/topic/The-Social-Contract
https://academic.oup.com/ahr/article-abstract/75/5/1410/101995
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674019805
https://www.amazon.com/Explaining-Postmodernism-Skepticism-Socialism-Rousseau/dp/0983258406
https://www.routledge.com/Enlightenments-Wake-Politics-and-Culture-at-the-Close-of-the-Modern-Age/Gray/p/book/9780415424042
https://www.routledge.com/Enlightenments-Wake-Politics-and-Culture-at-the-Close-of-the-Modern-Age/Gray/p/book/9780415424042
https://www.upress.umn.edu/book-division/books/the-postmodern-condition
https://www.worldcat.org/title/technologies-of-the-self-a-seminar-with-michel-foucault/oclc/15550013
http://motarjemjournal.ir/2020/07/2575
http://motarjemjournal.ir/2020/07/2575
https://www.gisoom.com/book/11351688/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
http://sccsr.ac.ir/journal/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/book/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2
https://www.gisoom.com/book/1446210/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
https://www.gisoom.com/book/1229611/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1229611/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1229611/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C/
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فاخوری ) شود و طبق گفته  مرحله نگارش آثار مستقل می

1999 ،Fakhori)  کنند  از جایی آغاز میمسلمین فلسفه را

که، در این طوریکه حکمای یونان به پایان رسانده بودند؛ به

های انتقال یافته و نقد و ارزیابی آنها  دوران توسعه دانش

 جای ترجمه را گرفت.

سینا، فارابی، رازی و ابوریحان  ظهور بزرگانی چون ابن     

گ بیرونی در قرون سوم و چهارم هجری که نمایندگان بزر

های روح  اند جوانه جذب، تحلیل و بسط اندیشه یونانی

علمی را در جهان اسالم به نمایش گذاشت. اما، به اعتقاد 

، جهاد بزرگ ابوحامد غزالی با یونانیت و (1996 آشوری )

غلبه اندیشه اشاعره بر جریان خردگرای معتزله سبب افول 

گردید و به تقویت این جریان خردگرا در جهان اسالم 

گریز در جهان اسالم انجامید. این جریان  ظاهرگرایان عقل

بنیادگرای افراطی با هدف نابودی عقل فلسفی به مبارزه با 

گرایی پرداخت که در جریان نهضت ترجمه  جریان عقل

رشد کرده و بالیده بود که این امر سبب آسیب شدید به 

که متوجه زبان و جریان خردگرا در جهان اسالم شد آسیبی 

 سیر پیشرفت آن نیز شد. 

 دورهمعاصر:نفوذفزایندهغربوطرحترجمهانتقادی

های یونانی در دوران خالفت  گونه که ورود اندیشه همان

عباسیان سبب پیدایش تکاپوی فکری عظیمی نزد دانشمندان 

های غربی در دوران معاصر نیز  مسلمان شد، ورود اندیشه

عظیمی در حوزه اندیشه و تفکر ایرانیان پدید های  پیشرفت

توان به مدرنیزایسون  آورد که از مهمترین نمودهای آن می

فزاینده کشور اشاره کرد. با این حال، ورود لجام گسیخته 

های قبل از انقالب  خصوص در سالآرای غربی به کشور به

-ها را در کشور به راه انداخت؛ به اسالمی موجی از مخالت

(، در Abrahamian، 1982آبراهامیان )که، به گفته طوری

ایرانی روحیه  های پایانی رژیم شاهنشاهی روشنفکران سال

ستودند. نقش و تالش  ضد امپریالیستی انقالب ایران را می

های چهل و پنجاه  هدفمند شماری از ناشران ایرانی در دهه

شمسی در گسترش ورود اندیشه غربی به ایران را نیز 

اعتقاد امامی که، به طوریتوان نادیده انگاشت؛ به نمی

(1911 ،Emami)  مؤسسات انتشاراتی فرانکلین و بنگاه

طور هدفمندی به ترجمه و انتشار ترجمه و نشر کتاب به

پرداختند. اما، همان طور که محققانی  آثار غربی در کشور می

( معتقدند در دوران Mollanazar، 1991مالنظر )چون 

کنونی ورود افسارگسیخته اندیشه غربی به کشور و توجه 

بیش از حد به ترجمه مانعی در برابر شکوفایی اندیشه اصیل 

توان به  گشته است که برای مقابله با آن میو بومی ایرانی 

نویسی، نقدنویسی،  ترجمه انتقادی و همچنین تحشیه

 نویسی بر آثار غربی همت گماشت. نویسی و توضیح ردیه

 روشتحقیق .9

بردن به علل عدم استقبال  مقاله حاضر نخست جهت پی

هایی از جامعه ایران از واژگان مصوب  مطلوب بخش

 محتواای کیفی از نوع تحلیل  فرهنگستان در مطالعه

(Thematic analysis)  گیری  و با استفاده از نمونه

بر فرد ماهر به  (Expert sampling)هدفمند مبتنی 

ده تن از اساتید زبان و ادبیات  های تحلیل محتوای مصاحبه

گزینی که در خرداد و تیر ماه  نظر در امر واژه فارسی صاحب

با خبرگزاری ایسنا انجام شد و همچنین  1999سال 

گزینی این  گوی رئیس فرهنگستان و معاون گروه واژه و گفت

های تسنیم و باشگاه خبرنگاران جوان  نهاد با خبرگزاری

 کیفی  های محتوای داده تحلیل منظور پرداخته است. به

آمده و جهت رسیدن به مفاهیم مهم و اصلی  بدست

، 2006)  بران و کالرکتحلیل محتوا  نظریه از ها، مصاحبه

Braun and Clarke) ابتدا شد؛ بدین نحو که، استفاده 

شوخی با »در پاسخ به پرسش  اساتید زبان فارسی سخنان
 قرار بررسی مورد «؟آید واژگان فرهنگستان از کجا می

تحلیل، سه عامل اصلی و مشترک در  مرتبه چند با و گرفت

توجه »، «دالیل سیاسی»ها به دست آمد. این افراد  مصاحبه

« گزینی ضعف فرهنگستان در واژه»و « به زبان از جانب مردم

های فرهنگستان  سه عامل مهم مقاومت در برابر واژه را

گوی رئیس فرهنگستان در مصاحبه با  و دانند. سپس، گفت می

در پاسخ  1991شهریور ماه سال  26خبرگزاری تسنیم در 

 جا مردم میان در فرهنگستان های معادل چرا» به سؤال
مورد بررسی قرار گرفت و تحلیل محتوای آن « ؟افتد ینم

کوتاهی نهاد »و « اشکال داشتن خود واژه»نشان داد که 

از دالیل عدم استقبال از واژگان « استفاده کننده از واژه

گوی  و آید. همچنین، گفت مصوب فرهنگستان به حساب می

گزینی فرهنگستان با باشگاه خبرنگاران  واژه معاون گروه

https://www.gisoom.com/book/11038106/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11038106/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11038106/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11122509/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA/
https://fidibo.com/book/66642-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://www.gisoom.com/book/1398275/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%AF-2/
https://www.gisoom.com/book/1398275/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%AF-2/
https://www.gisoom.com/book/1398275/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%AF-2/
http://sccsr.ac.ir/journal/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/book/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088706qp063oa
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088706qp063oa
https://www.isna.ir/news/99041713150/%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99041713150/%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99041713150/%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/06/27/2098986/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/06/27/2098986/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF


 

601 

ش
پژوه


هایزبان


شناختیدرزبان


هایخارجی،دوره
11

،شمار
ه
4

،زمستان
1411

صفحه
،از

796


تا
617

 

 

 

 

 چرا»در پاسخ به سؤال  1996تیر ماه سال  29جوان در 

 را فارسی ادب و زبان فرهنگستان مصوب های واژه مردم
تبلیغ واژگان »مورد بررسی قرار گرفت و  «؟کنند نمی استفاده

را راه موثر در پذیرش این « جدید مصوب از صدا و سیما

 واژگان دانست. 

سپس، با استفاده از مفاهیم نظری مدرنیته و روشنگری و      

های  تطبیقی سیر پیشرفت زبان -در رویکردی تحلیلی

قرار خواهد اروپایی و زبان فارسی مورد بحث و بررسی 

ماندگی تاریخی  ها و عقب گرفت تا علل پیشرفت این زبان

یابی شود و پیشنهادهایی جهت علمی  زبان فارسی ریشه

 شدن زبان فارسی ارائه گردد.  

نظرات اساتید دانشگاه درباره عدم استقبال از واژگان 

 مصوب فرهنگستان در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا:

الف:دالیلسیاسی

 شونده:  نظر اولین مصاحبه

یکی از وجوه این مخالفت با فرهنگستان »

ها چون  شخص رئیس فرهنگستان است. بعضی

احیانا با ایشان مشکل سیاسی و مشابه آن دارند 

های مختلف فرهنگستان تسری  این را به بخش

 را ها مخالفت قبیل این که کسانی حاالد. دهن می

 فرهنگستان که تیلغا به را ها مخالفت این دارند،

 زبان فارسی مردم که است مایل و کرده تصویب

« .دهند می تسری ببرد، کار به را ها آن

 (1999خرداد  11خبرگزاری ایسنا )

 شونده: نظر دومین مصاحبه    

سیاسی چیز را  برخی افراد که عادت دارند همه»

گزینی را  کنند، بدون هیچ دلیل و ضرورتی، واژه

که یک فرایند علمی و تخص صی است، به 

کنند ذهن  کنند و سعی می سیاست آلوده می

گزینی که  جامعه را نسبت به فرهنگستان و واژه

مداری در  دوست و فرهنگ انسان وطن  هیچ

« .ضرورت آن شک ی ندارد، حس اس کنند

 (1999خرداد  91خبرگزاری ایسنا )

شونده دالیل  ود این دو مصاحبهش  همان گونه که مشاهده می

هایی از جامعه به واژگان  سیاسی را از دالیل عدم اقبال بخش

 رئیسها معتقدند مخالف با  دانند. آن مصوب فرهنگستان می

های سیاسی وی ممکن است به  فرهنگستان و دیدگاه

های نوساخته توسط این نهاد بیانجامد. بنابر  مخالف با واژه

ها، دالیل عدم پذیرش واژگان  دهشون نظر این مصاحبه

اند و از مسایل سیاسی  مصوب در واقع دالیلی غیرزبانی

گزینی به سایر  گیرد. بنابراین، آلوده کردن واژه نشئت می

زبانی در حقیقت حساس کردن ذهن مردم به  مسائل برون

تواند به مقبولیت این  ای است که در نهایت می مسائل حاشیه

های مختلف  با توجه به وجود سلیقه  واژگان آسیب برساند.

های انتخاب شده توسط  و گاه متضاد سیاسی در کشور، واژه

تواند با ایجاد  های سیاسی خاص می افراد متعلق به طیف

گیری در برابر واژگان ساخته  های سلبی به موضع واکنش

شده توسط فرهنگستان بیانجامد و پذیرش واژگان در جامعه 

ان سیاسی کنشگرهایی از مردم و  بخشرا دست کم از سوی 

 هایی مواجه سازد.     و اجتماعی با دشواری

ب:دالیلتوجهبهزبانازجانبمردم

:شونده نظر سومین مصاحبه

 اصطالحات درباره طنز به گاهی است ممکن»

 که است این نشانه که شود صحبت نوساخته

 مصوب های واژه به زبانشان و به مردم

ممکن است کسی  .دهند می اهمیت فرهنگستان

 یا نپسندد را ای نوساخته اش، واژه بنا بر ذائقه

 ترجیح آن جای به را دیگری برابرنهاده

های  در مورد همه واژه .است طبیعی این بدهد،

شود این بحث را پیش کشید؛ از  زبان می

« .هایی که از قدیم داشتیم تا به امروز واژه

 (1999تیر  9خبرگزاری ایسنا )

 شونده: مصاحبهنظر چهارمین 

که حاال مردم با واژگان پیشنهادی شوخی   این»

چیز بدی نیست، حتی  کنند، به نظر من لزوما  می

دهد دانش زبانی مردم  کنم این نشان می فکر می

گیری واژگان و  باال رفته که به فرآیندهای شکل

 برخی فقط . قبالکنند ساختار واژگان دقت می

https://www.yjc.news/fa/news/6602333/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/6602333/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/6602333/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://www.bookcity.org/detail/21888/root/speak
https://www.khabaronline.ir/news/1401265/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99040201791/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 فرهنگستان یپیشنهاد های واژه دغدغه خواص

 و شد می منعکس آثارشان در که داشتند را

 نقد را پیشنهادی های واژه این از بعضی

 شده تر عمومی مسئله این امروزه ولی. کردند می

 از بیشتری تعداد دهد می نشان ها شوخی این و

 من نظر به و دارند را فارسی زبان دغدغه مردم

تیر  1نا خبرگزاری ایس« ).است خوبی اتفاق این

1999) 

 شونده: نظر پنجمین مصاحبه

ای  شده سلیقه های انتخاب در واقع با واژه»

بسیاری از این نپذیرفتن  شود. می برخورد

 الکترونیکی های رسانه بد عملکرد به ها واژه

 است ممکن را خوب چیزهای که است مربوط

تیر  19خبرگزاری ایسنا « ).نپذیرند و بزنند پس

1999) 

شوندگان نیز  شود، این مصاحبه گونه که مشاهده می همان

ای و توجه مردم به زبان را دلیل عدم اقبال  دالیل سلیقه

دانند. به زعم این  برخی از مردم به واژگان فرهنگستان می

شوندگان، با توجه به افزایش دانش زبانی مردم و به  مصاحبه

در  سازی تبع آن توجه به چگونگی فرایندهای واژه

فرهنگستان ممکن است مردم برخی از واژگان مصوب را 

گیری کنند.  ها موضع مورد تایید قرار ندهند و در برابر آن

شوندگان شوخی با واژگان فرهنگستان را  برخی از مصاحبه

کنند و از افزایش حساسیت  لزوما  حرکتی منفی تلقی نمی

ا، دغدغه کنند؛ زیر مردم به واژگان مورد استفاده استقبال می

تر تبدیل شده  ای عمومی واژگان جدید را داشتن به دغدغه

است و نشان از افزایش آگاهی و حساسیت مردم نسبت به 

 ها است.      زبان و این نوواژه

هاییج:انتقادازفرهنگستانوپیشنهاد

گزینیجهتواژه

 شونده: نظر ششمین مصاحبه

با توجه به ساختار فرتوتی که فرهنگستان دارد »

 -هستند آنجا با احترام به استادانی که  -

آید  تواند آن ادوات و معانی جدید را که می نمی

بین نسل  و جامعه در که  و اصطالحاتی را

کند رصد کند؛ بنابراین  جوان توسعه پیدا می

شاهد این هستیم که عموما فرهنگستان از ورود 

 عقب فارسی زبان به مفاهیم و ادوات واژگان،

 (1999خرداد  20خبرگزاری ایسنا « ).است

 شونده: ن مصاحبهنظر هفتمی

های عمومی باید دقت  گزینی برای واژه در واژه»

بیشتری شود تا مورد پسند مردم باشد و احتماال  

ها  جنبه شوخی پیدا نکند و مردم نسبت به آن

 6خبرگزاری ایسنا « )حساسیت نداشته باشند.

  (1999خرداد 

 شونده: نظر هشتمین مصاحبه

سازی در  شاید فرهنگستان هم در فرآیند واژه»

باشد. اشکالی که بعضی جاها خوب عمل نکرده 

های قبل  ها هست و فرهنگستان در بعضی لغت

اند این است که وقتی خواستند  هم آن را داشته

 زیاد تاکید .اند واژه بسازند به ریشه لغت رفته

 مردم با ارتباطش واسطه که این بر فرهنگستان

« نیست. کارآمد باشد، صداوسیما بیشتر

 (1999خرداد  21خبرگزاری ایسنا )

 شونده: نظر نهمین مصاحبه

سازی به صورت  درآوردن واژهبه نظر من »

که فرهنگستان خودش را مکلف و  دولتی و این

داند غلط است. زبان در  متصدی این کار می

وگوی مردم با هم به تدریج  تبادل و در گفت

 نیست رد. الزمگی شود و شکل می ساخته می

 به و کند هدایت را ها آن بخواهد باال از کسی

 برخود. دکن تحمیل را ای واژه بخواهد زور

 کار زبان با «دولتی» و «تشکیالتی» ،«نظامی»

 (1999تیر  10خبرگزاری ایسنا « )نیست. درستی

 نده:شو نظر دهمین مصاحبه

گر قرار است فرهنگستان داشته باشیم، باید ا»

 در دانشگاهی مجامع که باشد یک مجمع علمی

https://www.isna.ir/news/99033119858/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/99033119858/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www7.isna.ir/news/99041108910/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www7.isna.ir/news/99041108910/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.khabaronline.ir/news/1407802/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.ihcs.ac.ir/linguistics/fa/news/19505/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-
https://www.ihcs.ac.ir/linguistics/fa/news/19505/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-
https://www.isna.ir/news/99032113737/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99040907097/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
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 آن رئیس که این نه باشند داشته دخالت انتخابش

 خوبی کار این شود، انتخاب کسی حکم با

 حکومتی منصبی منصب، این چون نیست،

 شده باعث مسئله است. این علمی و نیست

 کارهای به نسبت مقاومت جور یک که است

خبرگزاری « )باشد. داشته وجود فرهنگستان

 (1999خرداد  90ایسنا 

شوندگان فوق عدم کارایی موثر فرهنگستان در  مصاحبه 

گزینی و ارتباط موثر با مخاطب را دلیل عدم توفیق  واژه

گونه که  دانند. همان های فرهنگستان در جامعه می واژه

های  های فوق ضمن تایید پژوهش شود مصاحبه مشاهده می

ضر مبنی بر عدم اشاره شده در بخش مقدمه تحقیق حا

استقبال مردم از واژگان مصوب فرهنگستان به دالیل این امر 

کنند. این اساتید زبان و ادب فارسی اعتقاد دارند  اشاره می

که دالیل سیاسی یکی از علل مقاومت مردم در برابر واژگان 

فرهنگستان  رئیسفرهنگستان است. زیرا مخالفت با شخص 

ادن این مخالفت به سایر و عالیق سیاسی وی سبب تسری د

شود و پذیرش  های مصوب می های فرهنگستان و واژه بخش

سازد. همچنین، یکی  ها را با دشواری مواجه می این واژه

دیگر از علل مقاومت در برابر استفاده از واژگان فرهنگستان 

حساس شدن مردم به زبان فارسی است.  به اعتقاد این 

بانی مردم حس کنجکاوی به اساتید با باالتر رفتن دانش ز

شود و ممکن است هر  گزینی بیشتر می فرایندهای واژه

ای باب طبع مردم قرار نگیرد. ساختار فرتوت  واژه

فرهنگستان و عدم ارتباط موثر این نهاد با مردم نیز از دیگر 

عوامل عدم استقبال مردم از واژگان فرهنگستان به شمار 

گستان از طریق مجاری رود. این اساتید ارتباط فرهن می

های مجازی با مردم را در افزایش  غیررسمی مانند رسانه

 دانند.   مقبولیت واژگان مصوب موثر می

درباره عدم استقبال از واژگان مصوب فرهنگستان  رئیسنظر 

 در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم: این نهاد 

هادرجاافتادنواژگانمصوبد:توجهبهنقشرسانه

 رواج کلمه یک چرا اینکه پشت استداللی باید»

 گاه است، کلمه خود از اشکال گاه. باشد یابد، نمی

 این باید که است هایی دستگاه جانب از کوتاهی هم

 برخی به مردم. برند نمی اما ببرند، کار به را کلمات

 سخت هم عادت ترک و اند کرده عادت کلمات از

 عیب بی کردیم، ما که کاری هر گویم نمی من .است

 باید که کس آن و کردند عادت مردم گویم می است،

« هستند. ها رسانه بیندازد، را آنها سر از را عادت این

 (1991شهریور  26خبرگزاری تسنیم )

فرهنگستان واژگان طوالنی و واژگانی  رئیسطبق مصاحبه 

رسانند از  که از نظر آوایی اشکال دارند و یا معنا را نمی

دالیل عدم مقبول عام یافتن واژگان در بین مردم است و 

دلیل دیگر هم عدم به کارگیری واژه توسط نهادی است که 

دهد که  باید آن را مورد استفاده قرار دهد. وی ادامه می می

نقش مهمی در تشویق مردم به استفاده از واژگان  ها رسانه

ها هستند که  مصوب فرهنگستان دارند و در واقع این رسانه

باید عادت مردم در به کارگیری واژگان قدیمی را تغییر  می

 های جدید آشنا سازند.  دهند و آنان را با واژه

درباره عدم استقبال  گزینی فرهنگستان نظر معاون گروه واژه

در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران  اژگان مصوب این نهاداز و

 جوان:

 داریم اعتقاد. است مشکلی کار عادت غییرت»

 ما خود. است بعد نسل برای سازیم می که هایی واژه

 لحظه یک است ممکن سازیم می را ها معادل این که

 دورنگار بگوییم دیگر لحظه و کن فکس بگوییم مثال 

 یعنی. دارد فرد هر که است عادتی به بسته این. کن

 اگر. است شده عادت زیادی حد تا ها واژه پذیرش

 و بشنود ها رسانه و سیما و صدا از را معادل جامعه

« .برد می کار به را همان بخواند، درسی های کتاب در

 (1996تیر سال  29باشگاه خبرنگاران جوان، )

گزینی، تبلیغ واژگان در صدا و  بر طبق نظر معاون گروه واژه

ها و همچنین گنجاندن واژگان مصوب  سانهسیما و سایر ر

 تأثیرگیری این واژگان  در کتب درسی در پذیرش و به کار

بسزایی دارد. وی معتقد است که عدم استفاده از واژگان 

جدید مصوب توسط مردم به علت عادت کردن آنان به 

استفاده از واژگان موجود در زبان است و فرهنگستان 

سازد.  های آینده می ای استفاده نسلواژگان جدید را بیشتر بر

ها در ترغیب مردم به استفاده از واژگان  تاکید بر نقش رسانه

https://shivamarket.ir/post/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-7289
https://shivamarket.ir/post/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-7289
https://shivamarket.ir/post/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-7289
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/06/27/2098986/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/6602333/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


 

606 

ش
وه
پژ


ان
زب
ای
ه


ان
زب
در
ی
خت
شنا


ره

دو
ی،

رج
خا
ی
ها

11
ار
شم

،
4ه

ن
ستا

زم
،

14
11

ه
فح
ص
از
،

79
6


تا

61
7

 

 

  

گزینی  و معاون گروه واژه رئیسهای  وگوی مصوب در گفت

های فوق چنین به  خورد. از بررسی فرهنگستان به چشم می

شوندگان بر عدم پذیرش  رسد که اکثر مصاحبه نظر می

شایسته واژگان مصوب فرهنگستان از سوی جامعه اتفاق 

ای از این واقعیت اشاره  نظر دارند و هر کدام به جنبه

 کنند.     می

های فوق و نظرات اساتید دانشگاه  بهبا توجه به مصاح      

رسد که  و مسئولین اجرایی فرهنگستان چنین به نظر می

 خصوصبهها و  مسئولین فرهنگستان بیشتر به نقش رسانه

در حالی که،  ؛صدا و سیما در جا افتادن واژگان توجه دارند

اساتید دانشگاه بیشتر به عواملی چون نقش مردم در پذیرش 

سازی تاکید  کار فرهنگستان در واژهواژگان و نواقص 

پردازند. این اساتید  ها می کنند و کمتر به نقش رسانه می

دانشگاه با انتقاد از ساختار و سازمان فرهنگستان، عدم جا 

افتادن واژگان را بیشتر به عملکرد فرهنگستان نسبت 

 پردازند.      ها در این زمینه می دهند و کمتر به نقش رسانه می

حال، در بخش بعدی تحقیق با رویکردی تحلیلی،      

های علمی  تطبیقی به بررسی بسترهای فکری برآمدن زبان

اروپایی خواهیم پرداخت و با پرداختن به جریانات روشنگر 

و ضدروشنگر در غرب که به ظهور روح علمی و به تبع آن 

زبان علمی منجر شد به بررسی جریانات خردگرا و ضد 

اسالم خواهیم پرداخت و نشان خواهیم  خردگرا در جهان

های روح علمی در دوران اوج تمدن  داد چگونه جوانه

توانست زبان آن را نیز در بطن ذهنیت علمی  اسالمی که می

های حاصل از آن تقویت کند با برتری مکتب  و پیشرفت

اشاعره بر معتزله رو به افول نهاد و در دوران معاصر نیز 

گرایی حاصل از آن، شرایط  رفوابستگی به غرب و مص

رشد و بالندگی مجدد روح علمی را سلب نموده است و 

 زبان فارسی را در وضعیت دشواری قرار داده است.  

 بحثوبررسی .1

های ضدروشنگری و خردگریز در غرب  با بررسی جریان

های خردگریز در جهان اسالم  ها با جریان تفاوت این جریان

وجه اشتراک جریانات  شود. در واقع، آشکار می

ضدروشنگری در غرب تاکید بر مفهوم اومانیسم و توانایی 

گویی به تمامی مسائل زندگی مدرن است.  انسان در پاسخ

تاکید بر حق فرد بر اندیشیدن مستقل و اهمیت روحیه 

انتقادی در به چالش کشیدن باورهای مسلط در جهان وجه 

باشد.  ب میاشتراک تمامی جریانات ضدروشنفکری در غر

درست به همین علت است که جهان غرب با وجود 

جریانات قوی خردگریز همچنان روحیه علمی و توانایی 

نقادی انسان را در خود پروراند، که این امر همراه با 

باوری انسان مدرن منجر به رشد شتابان  باوری و علم تجربه

ین های اروپایی نیز در بستر ا علم در جهان غرب شد و زبان

 رشد علمی تکامل یافتند و صورت علمی به خود گرفتند. 

اما، مقایسه تحوالت فکری جهان اسالم با دنیای غرب      

دهد که جریانات ضدروشنگری در جهان اسالم  نشان  می

گری و  برخالف همتایان غربی خود سبب زوال اندیشه

باوری در انسان شرقی شدند، موضوعی که سبب عقب  علم

غرب شد که تاکنون نیز ادامه  ریخی جهان اسالم ازماندن تا

ماندگی تاریخی که به انفعال ذهنی  یافته است. این عقب

انسان شرقی انجامید و عاملیت و کنشگری وی را تحت 

تأثیر خود قرار داد در دوران معاصر نیز با ورود 

گسیخته اندیشه غربی به کشور از راه ترجمه به حال  لجام

است و ذهن انسان شرقی نتوانسته است  خود باقی مانده

جویی کند. بنابراین،  ماندگی تاریخی خود را چاره واپس

جریانات راسیونالیستی و ضد راسیونالیستی در جهان شرق 

و غرب از تفاوتی ماهوی برخواردارند که منجر به ظهور 

نتایجی متفاوت در این دو جهان شده است. افول روحیه 

رسی را از بستر مناسب توسعه علمی پیشرفت علمی، زبان فا

ای که تبدیل شدن آن را به زبان  محروم ساخت، مسئله

 هایی مواجه کرده است.      علمی با دشواری

به زعم نگارنده این سطور، مباحث گفته شده در باال       

سازد که چرا مسئله زبان علم در ایران به صورت  روشن می

های فوق نشان  بررسی چالشی حل نشده باقی مانده است.

های خردگرا در دوران شکوفایی  دهد که افول جنبش می

تمدن اسالمی در قرون سوم و چهارم هجری و ورود 

وار اندیشه غربی به کشور در دوران معاصر که انگیزه و  سیل

ساز  فرصت تفکر را از انسان ایرانی سلب کرده است زمینه

و این زبان را جدایی زبان فارسی از زبان علم شده است 

رودروری تنگناهای بزرگ واژگانی و دستوری خود قرار 

وقفه  داده است. روح علمی و انگیزه پیشرفت و تالش بی
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اروپاییان از دوران رنسانس به این سو سبب تکوین و 

ها شده است؛ زیرا،  غربی در بطن این پیشرفت  تکامل زبان

را نیز به یک گیرد و امکاناتش  زبان علم به یکباره شکل نمی

گیری تفکر و روح  کند. به دیگر سخن، شکل باره خلق نمی

علمی و به تبع آن زبان علمی محصول یک تجربه 

آهنگ فرهنگی است. بنابراین، زبان فارسی که به لحاظ  دراز

های مناسب  رشد و بالندگی علمی بود را  تاریخی فاقد زمینه

فرهنگستان  توان تنها با ترجمه اصطالحات غربی توسط نمی

های فارسی واژگان غربی  علمی کرد؛ طرفه آنکه، حتی معادل

نیز با استقبال در خور توجه مخاطبان ایرانی مواجه 

های غربی را جایگاهی علمی بخشید  شوند. آنچه زبان نمی

همانا بستر مناسب توسعه علمی، فکری و اندیشگانی انسان 

و تکامل یافتند.  ها بالیدند غربی بود که به مدد آن این زبان

نمای وضعیت تاریخی  حال، زبان فارسی که بازتاب تمام

توان به حکم  انسان ایرانی در برابر غرب است را نمی

گویی به مسائل زندگی مدرن سرزنش  اش در پاسخ ناتوانی

کرد؛ زیرا، این زبان فاقد بسترهایی هست که در زندگی 

 انسان غربی پدید آمده است. 

گرایی حاصل از مدرنیته  گرایی و واقع بعالوه، عینیت     

زبانی دقیق و به دور از تعصبات فرهنگی و اجتماعی طلب 

کرد تا انسان غربی با زبانی روشن و گویا به شناخت  می

ابژهای مورد مطالعه خود بپردازد. در واقع، این نگاه 

 پارادایمی به زبان در راستای بینش فلسفی مدرنیستی به

جهان بود که با تاکید بر جدایی فاعل شناسا از موضوع 

شناسایی سعی در شناخت دقیق تمامی ابعاد جهان با زبانی 

دقیق و به دور از تعصبات فرهنگی را داشت. اما، با افول 

اندیشه خردگرایی در جهان اسالم انسان ایرانی از ذهنیت 

ی علمی به دور افتاد و زبان فارسی نیز از حرکت به سو

زبانی شفاف و دقیق بازماند. در دوران معاصر نیز ترجمه 

امان اندیشه غربی فرصت تفکر اصیل و ناب را از انسان  بی

ایرانی ربوده است. این روند تاریخی سبب شده است تا 

ذهن انسان ایرانی از ذهنی دقیق و شفاف که از ملزومات 

ام بدل ای و پرابه فلسفه و دنیای مدرن است به ذهنی استعاره

شود؛ و در نتیجه، زبان آن نیز از بیان دقیق مفاهیم ژرف و 

های  عمیق دنیای مدرن ناتوان بماند و بسیاری از ظرافت

 مفهومی آن را نشناسد.   

فرهنگستان زبان فارسی جهت حل این مشکل،      

یابی و ترجمه اصطالحات خارجی را در دستور کار  معادل

ها جهت حفظ هویت زبان  شخود قرار داده است. این تال

اند؛ اما، به زعم  هایی ارزنده فارسی و علمی کردن آن کوشش

نگارنده این سطور تالش جهت علمی کردن زبان فارسی 

نگری و تقلیل  صرفا از طریق ترجمه واژگان، نوعی سطحی

دادن مسئله زبان علم است؛ زیرا، این اندیشه را در ذهنیت 

رسی کردن واژگان خارجی به کنه کند که با فا ایرانی القا می

علم رسیده و همه جوانب مختلف آن را نیز درک کرده 

های علمی اروپایی نشان  است. توجه به روند پیدایش زبان

های مدرن جدای از روح علمی و  دهد که این زبان می

 یافتند.  ذهنیت علمی امکان رشد و تکامل نمی

رسد که در دوران کنونی تجربه نهضت  به نظر می     

ترجمه بغداد و نگاه خاص آنان به ترجمه که این عمل را نه 

وچرای اندیشه خارجی بلکه نقد، چونبه معنای انتقال بی

تواند در  کردند می ها تلقی می اصالح و ارزیابی این اندیشه

اقع شود پرورش روحیه علمی و انتقادی انسان ایرانی موثر و

و وی را از تماشاگری منفعل به کنشگری فعال در برابر 

افکار غربی بدل نماید. نقد و سنجش آرای غربی با بیدار 

کردن عاملیت انسان ایرانی ذهنیت علمی را در وی پرورش 

دهد و با صراحت بخشیدن به نکات ضعف و قوت  می

 ای قرار اش وی را در مسیر پیشرفت علمی و اندیشه اندیشه

 دهد.     می

 گیرینتیجه .1

فرهنگستان زبان و ادب فارسی در راستای علمی کردن این 

های مختلف به  زبان اقدام به ترجمه واژگان تخصصی رشته

کند. با این حال، این واژگان مورد استقبال  زبان فارسی می

گیرند و در اکثر موارد بالاستفاده باقی  جامعه ایرانی قرار نمی

صرف ترجمه واژگان غربی زبان فارسی را مانند. اما،  می

های علمی غربی به یکباره و  کند؛ زیرا، زبان زبانی علمی نمی

اند؛ بلکه،  با ترجمه واژگان التین به مرتبه زبان علمی نرسیده

در طی حیات اجتماعی انسان غربی از دوران رنسانس به 

باوری رشد  های علمی و علم این سو در بطن پیشرفت

و در طی این فرایند تاریخی به تدریج تکامل یافته اند  کرده

اند. روحیه خردگرایی در غرب با وجود  و علمی شده
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جریانات خردگریز نه تنها دچار افول نشد؛ بلکه، همه این 

گرایانه انسان  جریانات ضد راسیونالیستی بر روحیه شک

مدرن و توانایی وی در نگاه نقادانه به موضوعات جهان مهر 

زدند و همین روحیه و نگاه نقادانه است که روح تایید 

عیار جهان را در وی زنده کرده  علمی و انگیزه شناخت تمام

است. اما، انسان ایرانی در تالش جهت یافتن نسبت خود 

یابد که جریانات قوی ضد  با فکر و اندیشه غربی در می

ترین  های بنیادگرایانه که مهم خرد در جهان اسالم و حرکت

ان مبارزه با خرد آدمی بود راه را جهت شکوفا شدن هدفش

های  اندیشه خردگرای معتزله در جهان اسالم بست و جوانه

سینا، رازی،  گرا را که اندیشمندانی چون ابن تفکر عقل

خوارزمی و ابوریحان بیرونی شماری از نمایندگان آن بودند 

ذهنیت  از بین برد. از این دوران به بعد تفکر انسان ایرانی با

عنوان زبانی و روح علمی فاصله گرفت و زبان فارسی نیز به

پیشامدرن باقی ماند. حال، با قبول این واقعیت که 

ای  های غربی حضوری پررنگ در تبادالت اندیشه اندیشه

تواند با  های انتقادی از آثار غربی می جهانی دارند ترجمه

هنی وی کمک به رشد ذهنیت مستقل انسان ایرانی انفعال ذ

در برابر تفکر غربی را کاهش دهد و ترجمه را از فرایندی 

ای فکری و فرهنگی تبدیل کند. در این  مکانیکی به پروژه

ها و  ماندگی صورت زبان فارسی نیز که بازتاب ناگزیر واپس

های طبیعی و تاریخی انسان ایرانی است مجال  فروبستگی

یشه ایرانی به یابد که با همگامی با پویایی اند آن را می

نوسازی خود پردازد و به تدریج به جایگاه زبان علمی ارتقا 

 یابد. 

بنابراین، در نظر محقق حاضر آنچه زبان فارسی را زبانی      

علمی خواهد کرد چیزی نیست جز پروراندن روحیه علمی 

امان جهان، بسط  در میان ایرانیان، تزریق انگیزه شناخت بی

حترام و عالقه واقعی به دانش که گفتمان تولید علم و ا

تواند با پروراندن روحیه علمی در کشور ذهنیت علمی را  می

در میان ایرانیان بپروراند و زبان فارسی نیز در کنار این 

 ها رشد یابد و تکامل پیدا کند.  ورزی اندیشه

مالنظر توان در راستای نظرات  پژوهش حاضر را می     

( دانست که Shogi jalal، 1991شوقی جالل )و  (1991)

ترجمه انتقادی آثار غربی و اکتفا نکردن به ترجمه صرف 

این آثار را روشی موثر جهت حفظ و بازیابی اندیشه ایرانی 

دانند. این پژوهش همچنین سایر  در برابر اندیشه غربی می

یقات اشاره شده در پیشینه پژوهش را به فراتر رفتن از تحق

های  نگاهی صرفا زبانی به مسئله زبان علم و پرداختن به الیه

های آینده  کند. پژوهش تر این مسئله تشویق می عمیق

های پیشامدرن در  توانند با بررسی تجربه سایر زبان می

 مواجهه با تمدن غرب، راهکارهای آنان در رویارویی با

گویی به نیازهای  مدرنیت و مسائل زبانی آن را در پاسخ

 داخلی مورد توجه قرار دهند.

توانند ضمن بررسی دالیل اجتماعی  تحقیقات آینده می       

هایی از جامعه ایران  و فرهنگی عدم استقبال مطلوب بخش

گرایانه  از واژگان مصوب فرهنگستان نقش احساسات ملی

های فارسی یا  ایرانیان و هویت ملی را در ترجیح واژه

که تبار مورد بررسی قرار دهند. نکته قابل توجه این فارسی

گرایانه جامعه ایران چه تأثیری در استفاده از  احساسات ملی

واژگان فارسی دارد و در انتخاب بین واژگان خارجی و 

بومی هویت ملی و احساسات ناسیونالیسی در کجای ماجرا 

توانند ضمن  گیرد. تحقیقات آینده همچنین می قرار می

ز های پیش ا هایی از تاریخ ایران مانند سال بررسی بخش

پیروزی انقالب اسالمی که روشنفکران ایرانی نوعی 

نهادند و با  گرایی و بازگشت به خویشتن را ارج می بومی

سالح سنت به مبارزه تمام عیار با مصادیق مدرنتیه در 

گیری  خواسته بودند به این مهم بپردازند که اوج جامعه بر

 هایی خاص، از منظر زبانی چه گرایانه در برهه عواطف ملی

تأثیری در گزینش و استفاده نخبگان سیاسی و عامه مردم از 

واژگان فارسی و ترجیح آن به عناصر بیگانه خارجی داشته 

توانند ضمن بررسی طبقات مختلف  است. این تحقیقات می

های مختلف تاریخ ایران به بررسی این  اجتماعی در دوران

مانند طبقه تر جامعه ایرانی  نکته بپردازند که آیا طبقات سنتی

کنند؛  متوسط سنتی الزاما اقبال بیشتری از واژگان فارسی می

یا، اعضای این طبقه نیز همچون سایر طبقات اجتماعی 

دهند؟ و آیا علت  استفاده از واژگان خارجی را ترجیح می

این امر نبود خود آگاهی زبانی در بین طبقه اجتماعی 

ده از واژگان خاصی است؟ و یا واقف نبودن به اهمیت استفا

 بومی است؟ یا دالیل دیگری دارد؟
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http://sccsr.ac.ir/journal/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/book/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2
http://sccsr.ac.ir/journal/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/book/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2
http://sccsr.ac.ir/journal/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/book/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2
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. ماز پست و بلند ترجمه جلد دو(. 1911امامی، کریم )

 تهران: انتشارات نیلوفر. 

. ترجمه ایران بین دو انقالب(. 1982آبراهامیان، یرواند )

(. تهران: 1991محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ) احمد گل

 نشر نی.

زبان باز، پژوهشی درباره زبان و (. 1996آشوری، داریوش )

 تهران: نشر مرکز. .مدرنیت

ملی انتقادی در تجربه ترجمه تا(. 1991آقاجانلو، امیر )

مجله علوم انسانی بازتولید تهضت ترجمه در جهان اسالم. 

 .191-191(، 20)1. و اسالمی صدرا

بررسـی میـزان مقبولیـت (. 1990جمـالی، مـریم )

ان زبان و ادب فارسـی در هـای مصوب فرهنگست واژه

نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه  . پایانعلـوم پزشکی ٔەحـوز

 .اصفهان.

بررسی میزان پذیرش واژگان (. 1991خانزاده، حمید علی )

ارسی در میان دانشجویان مصوب فرهنگستان زبان و ادب ف

همایش ملی ترجمه و مطالعات میان های مشهد.  دانشگاه

 .1991، رشته ای

(. بررسـی و ارزیـابی 1992رخشـان، شـیرین )

گزینی فرهنگستان سوم زبان و ادب  هـای واژه فعالیـت

فارسـی از نظـر بخشــی از دانشــگاهیان دانشــگاه 

 ارشد. دانشگاه شیراز. نامه کارشناسی شــیراز . پایــان

(. بررسی میزان کاربرد واژگان مصوب 1999رستمی، اعظم )

فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گونه علمی زبان فارسی 

آموزش زبان نخستین همایش «. ترا»مطالعه موردی وند 

 .1999: اسفند فارسی

 . ترجمهمیراث کالسیک اسالم(. 1917روزنتال، فرانتز )

 .پالسید. تهران: انتشارات طهوری علیرضا

ترکیب و اشتقاق دو ابزار (. 1961سمیعی، احمد )

ین هم اندیشی مسائل مجموعه مقاالت اول. سازی واژه

. تهران: فرهنگستان زبان و ادب شناسی گزینی و اصطالح واژه

 فارسی. 

عرب وترجمه؛ بحران یا موقعیت . (1991شوقی، جالل )

-101(، 20)1  مجله علوم انسانی و اسالمی صدرا. .فرهنگی

111 . 

تاریخ فلسفه در جهان (. 1999فاخوری، حنا و جر، خلیل )

المحمد آیتی. تهران: شرکت انتشارات ترجمه عبد .اسالمی

 علمی و فرهنگی.

مبانـی علمی واژه سازی و واژه (. 1961کافـی، علـی)

 .19-76( ، 2)1،  نامة فرهنگسـتانگزینی، 

، ترجمه سید تاریخ فلسفه اسالمی(. 1969کربن، هانری )

 جواد طباطبایی، تهران، کویر.

(. بررسـی میـزان کـاربرد 1911کشـاورز، پریسـا )

هـای سیاسـی مصـوب فرهنگسـتان زبـان در بخـش  واژه

شـگاه نامه کارشناسـی ارشـد. دان سیاسـی مطبوعات، پایان

 عالمه طباطبایی.

گلکار, آبتین, احمدی, میریال, سیدآقایی رضایی, سیده مهنا. 

های روسی در گویش  واژه بررسی وام(. 1990)

پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی . مازندرانی

79-67), 2(1  

. تفکر یونانی، فرهنگ عربی(. 1911دیمیتری ) گوتاس،

ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی. تهران: مرکز نشر 

 دانشگاهی. 

گزینی و استقالل  (. واژه1912معصومی همدانی، حسین )

 ت دومین هم اندیشی مسائلمجموعه مقاالزبان فارسی. 

. تهران: فرهنگستان زبان و ادب شناسی گزینی و اصطالح واژه

 فارسی.

تبارشناسی ترجمه علوم در ایران. (. 1991مالنظر، حسین )

 .179-171(، 20)1 .مجله علوم انسانی اسالمی صدرا

https://www.gisoom.com/book/1398275/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%AF-2/
https://www.gisoom.com/book/1398275/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%AF-2/
https://fidibo.com/book/66642-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fidibo.com/book/66642-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://www.gisoom.com/book/11122509/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA/
https://www.gisoom.com/book/11122509/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA/
https://www.gisoom.com/book/11122509/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA/
http://sccsr.ac.ir/journal/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/book/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2
http://sccsr.ac.ir/journal/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/book/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2
http://sccsr.ac.ir/journal/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/book/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2
https://elmnet.ir/article/10564131-53622/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://elmnet.ir/article/10564131-53622/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://elmnet.ir/article/10564131-53622/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://elmnet.ir/article/10564131-53622/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://elmnet.ir/article/10491170-71321/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://elmnet.ir/article/10491170-71321/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://elmnet.ir/article/10491170-71321/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://elmnet.ir/article/10491170-71321/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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چرا و چگونه زبان فارسی زبان (. 1961منصوری، رضا )
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گزینی: تهاجم یا تظریف  واژه(. 1961منصوری، رضا )
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