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عکس :آرشیو وب سایت شخصی

از ارامنه تهران اســـت اما خودش را در اقلیت نمیداند؛ میگوید« :تفاوت
در دین و نگاه موجب آن نمیشـــود که ما ارمنیـــان خودمان را جدا از دیگر
هموطنانمـــان بدانیم ».عاشـــق این مرز و بوم اســـت و بیوطـــن بودن را
امری محال میداند؛ آنقـــدر که وقتی خاطرات روزهـــای جنگ تحمیلی را
به یاد مـــیآورد از یادآوری درد و رنجی که آن روزها مردم شـــهرهای مرزی و
رزمندگان تحمل میکردند چشمهایش غرق اشـــک میشود« .آندرانیک
خچومیان» یکی از مترجمان کشـــورمان اســـت که مدتهاست در زمینه
بازگردان آثار داستانی و نمایشی ارمنی به فارسی فعالیت دارد .از او بتازگی
بواسطه سالها فعالیت برای معرفی فرهنگ ایرانیان و ارمنیان به یکدیگر
با اعطای نشـــان ویژه «کانتق»از سوی کشور ارمنستان قدردانی شده است؛
البته کمی قبلتر هم موفق به دریافت نشـــان طـــا از وزارت فرهنگ و هنر
همین کشـــور شده است .با آنکه آثاری از فارســـی به ارمنی هم ترجمه کرده
اما عمده فعالیتهایش ترجمه آثار ارمنی به فارسی است .از او تا به امروز
نزدیک به  30عنوان کتاب منتشر شده و پنج -شش اثر دیگر هم آماده چاپ
دارد که تا پایان ســـال در دســـترس عالقه مندان قرار میگیرنـــد .او در حال
حاضـــر عضو انجمن نویســـندگان ارمنســـتان و عضو هیـــأت مدیره کانون
نمایشنامه نویسان خانه تئاتر ایران است.

گفت و گو با آندرانیک خچومیان به بهانه اعطای نشان فرهنگی ارمنستان به او

ارمنســـتانهمچـــونکشـــورهاییکـــهدر
قارههـــای دیگری واقـــع شـــدهاند تنها به
ادبیاتکالسیکمانمحدودشده!حداقل
از کشورهایی که در همسایگیمان هستند
انتظارتبادالتفرهنگیبیشتریمیرود.
نبایـــد از ایـــن نکته غافل شـــد که این
رفـــت و آمـــدی که میـــان ســـاکنان هر دو
کشـــور وجود دارد تنها بـــه چند دهه اخیر
محدود میشـــود .حدود  25سال قبل که
ارمنستان هنوز مســـتقل نشده بود ،رفت
و آمدهای بســـیار کم و محـــدودی انجام
میشد .اما در شرایط فعلی حداقل روزی
سه اتوبوس میان دو کشور در رفت و آمد
است .حاال در ایام تابستان و عید نوروز که
این تعداد به مراتب بیشتر هم میشود.
البته بعدها بواسطه استقالل ارمنستان از
اتحاد جماهیر شوروی و حتی انقالبی که
در ایران رخ داد زمینههای بیشـــتری برای
تعامل فراهم شد.
ëëپسبااینتفاسیرآشناییجوانانارمنی
از فرهنـــگ و ادب معاصر ایران بیشـــتر از
نسلهایگذشتهآناناست؟
بله و اگر بررســـی کنید خواهید دید که
هماکنون گروههای تئاتری مختلفی از هر
دو کشـــور در رفت و آمد هستند .البته این
تعامالت تنها به تئاتر محدود نمیشـــود
و تمـــام بخشهـــای فرهنـــگ و هنـــر را
دربرمی گیـــرد .در حال حاضـــر ارتباطها
خیلی راحتتر شـــده؛ دنیای مجازی هم
به کمک اهالی فرهنگ و هنر شتافته و از
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کشور اتفاق افتاده خود را کنار نکشیدهاند و
نگفتهاند به ما ربطی ندارد .حتی در جنگ
تحمیلی هم شمار بسیاری از ارمنیان در
میان شـــهدا بودند و با جان و دل از کشور
دفاع کردند .با وجود این سال  1946بعد از
پایان جنگ جهانی دوم ،بیشتر از دو سوم
ســـاکنان ارمنســـتان جان خود را از دست
دادند و برخی از ارامنه ایران برای جبران
ایـــن تعداد دســـت بـــه مهاجـــرت زدند.
طبیعی است که این افراد و فرزندانی که
آنان تربیت کردهاند همچنان به فرهنگ
و هنر ایرانی عالقه داشته باشند.
ëëوجـــودایـــنافـــرادمنجـــربـــهافزایش
اشتراکاتفرهنگیمیانمردمدوکشورهم
شده؟
بله و جالب اینجاســـت که میان هر دو
ملتاشتراکاتفرهنگیوحتیارزشهای
مشابه بسیاری وجود دارد .به عنوان نمونه
در هر دو ،خانواده از جایگاه بســـیار مهمی
برخوردار است .شاید جالب باشد بدانید
همینطورکهماایرانیانبرایدرگذشتگان
خود شـــب هفت و چهلم میگیریم آنان
هم چنین کاری میکنند.
ëëبـــا وجـــود تأکیدی کـــه بـــر عالقهمندی
ارمنیان به ایرانیان و از ســـویی اشـــتراکات
فرهنگی دارید پس چرا آشـــنایی مردم دو
کشورباادبیاتشانچندانزیادنیست!
اتفاقـــاً بـــرای خـــودم نیـــز این ســـؤال
مدتهاست که مطرح شده .نه مردم ما
با ادبیـــات ارمنی آشـــنایی چندانی دارند

ارمنیها با ادبیات کالسیک فارسی مأنوس هستند

 ëëاز نشـــان ویژهای که از کشـــور ارمنستان
دریافت کـــرده ایـــد و دلیـــل دریافت آن
بگویید.
این نشـــان «کانتق» نام دارد و به معنای
فانوس اســـت .کانتق جایزهای اســـت که
از ســـوی کانون نویســـندگان ارمنســـتان و
کلیسای جامع «اچمیازین» به مترجمان
اعطا میشود .بواســـطه فعالیتی که طی
این سالها در ترجمه آثار ارمنی به فارسی
داشتهام موفق به دریافت آن شدم .البته
دو ســـال قبـــل هم مـــدال طـــای وزارت
فرهنگ و هنر ارمنستان را دریافت کردم.

 ëëرفـــت و آمدهـــای ارمنیـــان ایـــران و
ارمنستان بواسطه دیدار با آشنایان اتفاقی
است که اغلب طی سال رخ میدهد .این
تعامالت پـــی در پی تأثیری در شـــناخت
ساکنانارمنستانازادبیاتفارسیداشته؟
اغلـــب مـــردم ارمنســـتان بـــا ادبیات
کالســـیک فارســـی آشـــنایی دارند و حتی
برخـــی آثـــار شـــاخص ادبـــی فارســـی از
جمله شـــاهنامه چندین بار در این کشور
تجدید چاپ شـــدهاند .در زمان حکومت
شوروی سابق فیلم «رستم و سهراب»در
ارمنســـتان پخش شـــد که مردم بسیاری

را به این اثر ســـترگ فردوســـی عالقهمند
کرد .آنچنان که اگر به ارمنســـتان بروید با
نامهایی مانند تهمینـــه ،تحت تأثیر این
عالقهمندی مواجه خواهید شـــد .از سوی
دیگر دیوان ســـعدی و خیام هم بارها در
این کشور تجدید چاپ شدهاند.
ëëاین شـــناخت تنها به ادبیات کالسیک
فارسیمحدودمیشود؟
با اینکه عمده این آشـــنایی با ادبیات
کالســـیک فارســـی اســـت اما ایـــن اواخر
حرکتهـــای خوبـــی از ســـوی مترجمان
مجرب ارمنی آغاز شـــده اســـت .آنچنان

که آنان به ترجمه ادبیات معاصر فارسی
عالقهمند شـــده و کارهای متعـــددی در
این زمینه انجـــام دادهاند؛ از جمله اینکه
آقای «گئورک آســـاتوریان» کلیله و دمنه،
قصههـــای عامیانه و آثـــار زویا پیـــرزاد را
به ارمنـــی ترجمه کـــرده اســـت« .ادوارد
حقوردیـــان» هم آثار بســـیاری از بزرگان
ادبیـــات معاصر همچون شـــاملو و فروغ
را ترجمـــه کـــرده و اغلب جوانـــان امروز
ارمنـــی فـــروغ را بواســـطه ترجمههای او
میشناسند .عالوه بر فعالیت مترجمان
خوشـــبختانه رایـــزن فرهنگی و ســـفارت

ایران در ارمنستان همکاریهای خوبی در
این رابطه دارند.
ëëگویاشماهمنمایشیایرانیدرارمنستان
بهرویصحنهبردهاید!
بله .اجـــرای ایـــن نمایش بـــه زمانی
بازمی گـــردد که آقـــای ابوطالبـــی رایزن
فرهنگی ایران در ارمنســـتان بود .او از من
خواســـت تا نمایشـــنامهای ایرانـــی را در
ارمنســـتان اجرا کنم و مـــا هم با همکاری
چند بازیگر ایرانی و ارمنی این کار را انجام
دادیم.
ëëچرا آشـــنایی با ادبیات فارسی در کشور

همین ابزارها هم میتوان برای آشـــنایی
هر چـــه بیشـــتر جوامع با فرهنـــگ و هنر
یکدیگراستفادهکرد.
ëëتعدادایرانیانارمنیکهازایرانمهاجرت
کرده و در این کشور زندگی میکنند چقدر
است؟ چقدر میتوان روی عالقه آنان به
ایران و کمک به گسترش فرهنگمان در آن
کشورحسابکرد؟
در پاسخ این سؤالتان باید بگویم حتی
ارمنیانی که از ایـــران رفتهاند هنوز به این
مرز و بوم عالقه بسیاری دارند .هیچ کدام
از ارمنیان در فراز و فرودهایی که برای این

و نـــه آنان اطـــاع چندانی از داشـــتههای
معاصرمـــان دارنـــد .نمیدانم شـــاید به
خاطر نظامی باشـــد کـــه در دوران اتحاد
جماهیر شوروی بر ارمنستان حاکم بوده.
حتی زمان شـــاه هم از سوی ایران تمایل
چندانی به ایجاد این تعامل نبوده است.
در خاطرم هســـت کـــه در دوران شـــاه اگر
کتابـــی از ارمنســـتان به ایـــران میآمد به
هیچ وجـــه برخورد خوبی نمیشـــد و در
این رابطـــه نگاههای امنیتـــی حاکم بود.
قبل از انقالب تنها به افراد باالی50ســـال
اجازه سفر به ارمنستان داده میشد؛ تازه
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آن هم در شرایطی که فرد متقاضی برای
دیدن فامیل درجه یک قصد سفر داشت.
اما االن خوشـــبختانه دیگر خبـــری از آن
سختگیریها نیست و شرایط خیلی خوب
شده است.
ëëکرسیهایآموزشزبانفارسیچقدردر
اینکشورموردتوجههستند؟
ارمنستانیکیازبهتریندانشکدههای
شـــرق شناســـی را دارد و در میان جوانان
ارمنی ،عالقه مندان بسیاری به فراگیری
زبـــان و ادبیـــات فارســـی دیده میشـــود.
شما اگر حدود  25سال قبل به ارمنستان
میرفتید با کمتر فردی روبهرو میشدید
که فارســـی بلد باشد .اما در شرایط فعلی
که ســـفر به ارمنســـتان راحتتر شـــده با
افراد بســـیاری روبهرو میشوید که فارسی
صحبت کرده و خواهان در اختیار گذاشتن
محلی برای اســـکان به شـــما هســـتند .با
توجـــه به همیـــن شـــرایط در ارمنســـتان
مشکل چندانی با زبان نخواهید داشت.
ëëآشـــنایی عامه مردم ارمنستان بیشتر با
کدامبخشازفرهنگوهنرماناست؟
در حال حاضر این عالقهمندی بیشتر
در ارتباط با ادبیات است .البته یکسری کم
کاریها شـــده وگرنه میزان این آشناییها
بسیار بیشتر از این میشد.
ëëقـــدری هـــم از وضعیـــت ادبیـــات در
ارمنستان بگویید؛ کدام یک از بخشهای
ادبیات با استقبال بیشتری از سوی فعاالن
ادبیآنانروبهروهستند؟

خوشـــبختانه اغلب ژانرهـــای ادبی از
ســـوی اهالی ادبیـــات با اســـتقبال روبهرو
میشـــوند .یکی از نکات مثبت در ارتباط
با ادبیات ارمنستان این است که سانسور
در این کشور جایی ندارد و بیمعناست .از
همین رو خود مردم تصمیم میگیرند که
چه اثـــری را بخوانند یا نه .فعالیت کانون
نویسندگان ارمنســـتان هم تأثیر بسیاری
در ارتقـــای بخشهای مختلـــف ادبیات
این کشـــور دارد .چراکه برای آثار مختلف
مراســـم رونمایی ،نقد و بررسی و ...برگزار
میکنند.

برنامهریزی زبانی؛ بایدها و نبایدها

(تأملی بر واژههای جدید راه یافته به کتابهای تازه تألیف پایه دهم مدارس)
مسعود ُمشیدی

کارشناس ارشد زبانشناسی

در ادامـــه رونـــد تغییـــر نظـــام آموزشـــی
مـــدارس کشـــور از سیســـتم  5-3-4بـــه
سیســـتم  6-3-3و بـــه تبع آن اســـتقرار
پایه دهم در سال تحصیلی جاری بعضاً
شاهد ورود واژههای جدید و نوساخته در
پیکره برخی کتابهای تازه تألیف بویژه در
درس زیست شناسی هســـتیم .واژههایی
چون زیست بوم ،بوم سازگان ،زیست کره،
اندامک ،یاخته ،استخوانگان ،برچاکنای،
برون شـــامهَ ،بنـــداره ،پاد هـــم حس ،پاد
اُکسنده،پژواکانگاری،پیراشامه،خوناب،
دنا ،راکیزه ،رنگ دیسه ،زیرنهنج ،سخت
آکنه ،کافنده تنُ ،گردیزه ،گویچه و کالفک
از جمله واژههای جدیدی هســـتند که در
کتاب زیســـت شناسی پایه دهم به چشم
میخورند .ظهور و بـــروز چنین واژههایی
در بستر یک کتاب درسی که در یک گستره
کالن و ملـــی تدریس میشـــود ،میتواند
واکنشهایی را در سطح جامعه در جهت
مخالفت یا موافقت با آنها یا دســـت کم
در جهت پذیـــرش و عـــدم پذیرش آنها
در پی داشـــته باشـــد .بازاندیشـــی و تأمل
در خصـــوص چرایـــی و چگونگـــی ظهور
ایـــن واژههـــای نوســـاخته از منظـــر علم
زبانشناســـی و برنامهریـــزی زبانی شـــاید
بتوانـــد در قضاوت افـــراد جامعه به طور
عـــام و مخاطبان ایـــن کتابهـــا (به طور
خاص دبیـــران و دانشآموزان) تأثیرگذار
باشد .در این گفتار کوتاه مباحث مربوط به
معادلیابی برای واژههای بیگانه از رهگذر
علم زبانشناســـی و برنامهریـــزی زبانی از
طریق ارائه مثالها و شـــواهد عینی مورد
بررسی قرار میگیرد.
زبانشناسان از مفهوم «زبان» تعاریف
متعـــدد و متنوعـــی ارائه دادهانـــد .اما به
شـــکل غیر فنی و عام «زبان یک سیستم
قراردادی منظم از آواها یا نشانهها است

که توسط انسانهای متعلق به یک گروه
بـــرای نمایش ،فهم وتبـــادل ارتباطات و
اندیشـــهها به کار برده میشود».گذشـــته
از ایـــن تعریـــف ،زﺑﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮﯾﻦ
ﮔﻮهـــره هـــای فرهنـــگ وســـرمایههای
اجتماعی هرﮔﺮوه از ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽاﺳﺖ ﮐﻪ در
کنار ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زندگی میکنند .این سرمایه
اجتماعی کـــه هـــم ارزش ارتباطی و هم
ارزش ملـــی -هویتـــی دارد ظرف ظریف
انتقـــال فرهنـــگ ،دین ،ادبیـــات ،دانش،
ارزشهـــا ،نگرشها و آداب و ســـنن یک
ملت هم به نسلهای آینده و هم به دیگر
مردمانی است که با آن بیگانهاند .برای ما
ایرانیان ،زبان و ادب فارســـی مایه افتخار
است .اگر امروزه به بزرگانی چون حافظ،
ستارگان
سعدی ،موالنا ،فردوسی و دیگر
ِ
خالـــق شـــاهکارهای مکتـــوب گذشـــته
ِ
مینازیـــم ،تنها از این بابت نیســـت که از
آنان اندیشـــه و حکمت آموختهایم بلکه
دســـتمایه غنی میراث کهن زبان فارسی
را هم از آنـــان به یادگار بردهایـــم و از این
جهت وامدار آنان هستیم .حفظ اصالت
زبان فارسی دســـت کم از دو جهت بر ما
فارسی زبانان فرض است؛ یکی بهعنوان
مهمترین ابـــزار ارتباطی در بین خودمان
در عصـــر حاضر و دیگـــری بهعنوان پلی
برای دسترسی و دستیابی به مفاهیم ناب
تاریخ و پیشینه کهن کشور عزیزمان ایران.
در دهههـــای اخیـــر بـــا توجـــه بـــه
پیشـــرفت روز افـــزون علـــوم و تکنولوژی
در کشـــورهای غیر فارســـی زبان و به تبع
آن هجوم واژههـــای بیگانه مرتبط با آنها
به درون زبان فارســـی و مســـائل دیگری
چون رســـانههای ارتباطی جدید و پدیده
جهانی شـــدن چنین به نظر میرســـد که
یکدســـتی و خلوص این زبان در معرض
تغییـــر و دگرگونـــی زیادی اســـت و اگر در
این خصوص چارهاندیشی درست ،الزم
و بهنگام صورت نگیرد ممکن است زبان
فارســـی در حـــوزه واژگان و واژهســـازی در
خطر زوال و نابسامانی قرار گیرد .با عنایت
به اهمیت این مسأله ،لزوم توجه به حفظ

واژههای بیگانه مدتهاست بهصورت وام واژه در ذهن گویشوران زبان
فارسی رسوخ و النهگیری کرده و مردم در اثر کاربرد مکرر این واژهها با
آنها انس گرفته و آنها را پذیرفتهاند و کاربرد اجباری معادل فارسی برای
آنها ممکن است خلل ارتباطی در انتقال مفاهیم ایجاد کند

زبـــان یا به عبـــارت فنیتـــر «برنامهریزی
زبانی» آشـــکار میگـــردد .مطابق با یک
تعریف عـــام ،برنامهریـــزی زبانی نوعی
تـــاش آگاهانه در جهت پاالیـــش ،احیا،
معیار ســـازی ،گســـترش ،به روز ســـازی،
کارآمـــدی و در نهایـــت حفـــظ آن زبان از
خطر انقراض است .این نوع برنامهریزی
به شکلهای مختلف از دیرباز تاکنون در
دســـتور کار اغلب دولتها در کشـــورهای
پیشرفته دنیا بوده و هســـت .اما در کشور
ما نقطـــه شـــروع برنامهریـــزی زبانی در
ابتـــدا بـــا کارهـــای پراکنـــده انجمنهای
ادبـــی دوره قاجار شـــکل گرفت که تالش
میکردنـــد برای واژههای فرانســـوی  -که
در آن زمان به طور گســـترده در حال نفوذ
بـــه زبان فارســـی بودنـــد -معادلیابی یا
معادلســـازی کنند .پس از دوره قاجار در

حکومت پهلـــوی ،وزارت معـــارف وقت
درصـــدد برآمد انجمنهایی متشـــکل از
کارشناســـان فـــن در این زمینـــه برپا کند.
ســـپس با تالش برخی صاحـــب نظران،
اندیشه تأسیس یک سازمان رسمی به نام
ن زبان قوت گرفت و سرانجام
فرهنگستا 
در  29اردیبهشـــت  1314فرهنگســـتان
به طور رســـمی در ایران آغاز بـــه کار کرد.
در حـــال حاضر نیـــز برنامهریـــزی زبانی
در ســـطح کالن آن در حـــوزه اختیارات و
مسئولیتهای فرهنگســـتان زبان و ادب
فارسی اســـت .اما نکته مهم در موفقیت
این مجموعه چگونگـــی روش انجام کار
است که باید بسیار عالمانه ،محتاطانه و
باالتر از همه بســـیار بموقع صورت گیرد.
بحـــث در خصـــوص مســـائل فنـــی واژه
گزینـــی و معادلیابـــی خـــارج از حوصله

این گفتار کوتاه اســـت اما آنچـــه در اینجا
بـــه آن خواهیم پرداخـــت اهمیت زمان
در چارهاندیشـــی بهنگام بـــرای واژههای
بیگانه اســـت .بهعنـــوان شـــاهدی بر این
مدعا میتوان به واژه ماهواره اشـــاره کرد
که بهعنوان معادل و جایگزین برای واژه
انگلیسی satelliteدر نظر گرفته شد و مورد
استفاده قرار گرفت .امروزه واژه ماهواره نه
عجیب به نظر میرســـد و نـــه خندهدار و
هیچکس پیرامون ســـاخت آن لطیفهای
نمیسازد .این واژه آنچنان در پیکره زبان
فارسی مورد پذیرش قرار گرفته که گویی
از اول جزئـــی از واژگان زبان فارســـی بوده
است .دلیل موفقیت این امر چارهاندیشی
بموقع درباره این واژه بود .بهعنوان مثالی
دیگر میتوان به واژه «شـــتر گلو» اشـــاره
کرد که بهعنـــوان معادل واژه انگلیســـی

 gooseneckدر بـــدو ورود این واژه به زبان
فارسی پیشـــنهاد شد(.شـــتر گلو نام یک
قطعه در سیســـتم لوله کشی ساختمان
است که به شـــکل  Sاست ).شاید اگر االن
میخواستیم واژه شـــترگلو را بهجای واژه
انگلیســـی  gooseneckبهکار ببریم حتی
اگر در خوشـــبینانهترین حالـــت این واژه
دســـتمایه مطایبه و شـــوخ طبعی مردم
طناز ما قرار نمیگرفت دســـت کم مردم
آن را نمیپذیرفتند و بهکار نمیبردند .در
خصوص واژههای مصوب فرهنگســـتان
در درس زیســـت شناســـی نیز بـــا چنین
وضعیتی روبهرو هستیم .بهعنوان نمونه
به جمالت زیر توجه کنید:
بازیکـــن تیم ملـــی به دلیـــل جراحی
آویزآماس از ادامه رقابتها باز ماند.
پیادهروی دگرگشـــت بـــدن را افزایش
میدهد.درختان در زمســـتان توان فروغ
آمایی خود را از دست میدهند.
در مثالهای فوق واژههای آویز آماس
بهجای آپاندیســـیت ،دگرگشـــت بهجای
متابولیسم و فروغ آمایی بهجای فتوسنتز
توسط فرهنگستان پیشنهاد شدهاند .این
واژهها گرچه از منظر زبانشناســـی فارسی
واژههـــای خـــوش ســـاخت ،خـــوش آوا و
محمل معنا هســـتند اما در جمالت باال
باعث ایجاد گســـل ارتباطی میشـــوند و
شـــنونده یـــا خواننـــده را در درک مفهوم
با مشـــکل مواجه میکنند .دلیل این امر
آن اســـت که این معادلهای جدید ،دیر
هنگام وارد پیکره زبان فارســـی شـــدهاند.
بهعبارت فنیتر از دیدگاه نشـــانه شناسی
زبان وقتی یـــک دال (واژه) به یک مدلول
خاص(مفهوم) پیوند میخورد این امر در
گذر زمان بخشـــی از نظام زبان را به خود
اختصاصمیدهد.
به عبارت دیگر ،سخنگویان یک زبان
پس از برقرار شدن ارتباط بین یک دال و
مدلول آن در قالب یک نشانه زبانی ،خود
ِ
را موظف میبینند که برای ایجاد ارتباط و
اشاره به آن مدلول ،از همان دال انتخاب
شده استفاده کنند .واژههای آپاندیسیت،

متابولیســـم و فتوســـنتز گرچـــه واژههای
بیگانـــه هســـتند اما در اثـــر کاربـــرد زیاد و
طوالنی مدت در زبان فارسی به مفاهیم
مربوط به خودشـــان پیوند خورده و یکی
شده و سرانجام در حکم یک نشانه زبانی
درآمدهانـــد .تغییر در رابطـــه میان دال و
مدلول (واژه و مفهوم) باعث سردرگمی،
آشـــفتگی و خأل ارتباطـــی در انتقال پیام
میشود .از طرف دیگر این واژههای بیگانه
مدتهاســـت بهصورت وام واژه در ذهن
گویشوران زبان فارسی رسوخ و النهگیری
کرده و مردم در اثر کاربرد مکرر این واژهها
با آنها انس گرفته و آنهـــا را پذیرفتهاند و
کاربرد اجباری معادل فارســـی برای آنها
ممکن اســـت خلـــل ارتباطـــی در انتقال
مفاهیم ایجاد کند .گذشته از این مسأله،
در کتابهـــای متوســـطه اول و کتابهای
مرجع دانشـــگاهی معادلیابی برای این
واژههـــا انجـــام نشـــده و هر چـــه در دوره
متوســـطه دوم روی این مســـأله و تفهیم
ایـــن معادلهـــا تـــاش صـــورت بگیرد،
به محـــض ورود به سیســـتم دانشـــگاه و
خوانـــدن کتابهای مرجـــع ،دانشآموز
دچـــار دوگانگـــی واژگانـــی شـــده و پـــس
از مـــدت کوتاهـــی دوبـــاره به اســـتفاده از
واژههـــای قبلی روی میآورد .این ســـخن
به این معنا نیســـت که باید دســـت روی
دســـت گذاشـــت و برای هر واژه بیگانهای
به ســـهولت جواز ورود به زبان فارســـی را
صادر کرد .زبان فارســـی دارای ساختمان
دستوری و واژگانی غنی خاص خود است،
این زبان میتواند و باید از سرمایه درونی
خود مایه بگیرد و بهعنوان یک زبان مولد
و پویا برای مفاهیم جدید واژهسازی کند.
کما اینکه همین امر در موارد زیادی اتفاق
افتاده است.
اگر دفتر واژههای نو فرهنگستان را که
چاپ آن از ســـال  ١٣١۹شروع شده است،
ورق بزنیم ،میبینیم که بیشـــتر واژههای
پیشنهادی آن زمان ،امروزه جزو زبان هر
روز یا زبان علمی ماســـت( .به طور مثال
آمار بهجـــای احصائیه ،دســـتگاه گوارش

بهجـــای جهـــاز هاضمه ،زمین شناســـی
بهجـــای معرفت االرض ،زنـــدان بهجای
محبس ،سنگواره بهجای فسیل ،جشنواره
بهجـــای فســـتیوال ،کارآگاه بهجای مأمور
خفیه و صدها واژه دیگر) .این ســـخن باز
هم نباید بـــه این صورت تعبیر شـــود که
میتـــوان و باید در برابر هـــر واژه خارجی
یـــک واژه فارســـی گذاشـــت .کســـانی که
طرفدار واژهســـازی برای تمـــام واژههای
بیگانه هستند ،تصوری خشک و مکانیکی
از ماهیـــت زبان دارند و گمان میکنند که
مثل پیچ و مهرههای یک ماشین میتوان
واژهای را به آسانی از دستگاه زبان باز کرد
و واژه دیگـــری به جای آن بســـت .در این
میانه ،راه سومی هم وجود دارد :باید دید
کجـــا میتوان معادل مناســـبی را یافت و
ساخت و کجا نمیتوان یافت و ساخت و
اگر قرار به ساختن واژه جدید شد این کار
باید در کوتاهترین زمـــان ممکن صورت
بگیرد .به طـــور مثال فرهنگســـتان برای
واژه بیگانـــه  ATMواژه عابر بانک یا خود
پرداز را بســـیار بموقع پیشـــنهاد داد و این
معادلهـــا مـــورد اقبال و اســـتفاده مردم
قرار گرفتند .شاید اگر این کار چند صباحی
دیرتر صورت میگرفـــت و واژه  ATMدر
ذهن فارســـی زبانان رسوخ میکرد تغییر
آن بسیار مشکل میشد.
اگر بپذیریم که اســـتواری ،توانمندی و
بضاعت هر زبان نشان از نیرومندی فکر
و اندیشـــه صاحبان آن زبان اســـت آنگاه
اذعان خواهیم کرد کـــه تمام تالشهای
فرهنگســـتان در خصوص حفظ اصالت
و بالندگـــی زبان فارســـی ســـتودنی ،قابل
تحسین و مفید اســـت به شرط آنکه این
تالشها بســـیار بجـــا و بموقع باشـــد و نه
مانند نوشدارو بعد از مرگ سهراب.
به قول شیخ اجل سعدی
عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد
دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست
به روزگار سالمت سالح جنگ بساز
و گرنه ســـیل چو بگرفت ،ســـد نشاید
بست

