سرآغـاز
دکتر عباس افرا
بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

برابرهای ناروای فرهنگستان
در زبان فارسی
چندی پیش با واژه ی "کارسوق واژه گزینی" برخوردم.
با کمی کاووش دریافتم که این واژه "کار سوق" به جای
 ،Workshopیا همان کارگاه خودمان است .فرهنگستان
طویل و عریض خودمان ،گویا این واژه ناهنجار را به زور
می خواهد به اصحاب قلم تنقیه کند ،گویا نمی داند که
از سال ها پیش هر شاگرد مدرسه ای معنی آنرا دریافته
است .واژه ی "کارگاه" واژه ای است که سال ها
بر مغزهایمان نشسته ودر همه جا بهره وری می شود.
واژه نهاد ،انجمن واژگانی است که همسانی بیشتری با
کلمه ی منفور فرهنگستانی ،کار سوق ،را نمود دارد .سوق
در زبان عربی یعنی :بازار و یا بازارچه است .گفتنی است
واژه ی بازار پارسی است و دیگران ازما گرفته اند .بازار
و بازارچه هم جای خرید و فروش است .کارگاه یا به
انگلیسی ورکشاب ،جای آموزش ساخت و ساز است.
چه انگیزه ای به میان آوردن این واژه زشت به زبان فارسی
شده است؟ عرب ها به ورکشاب انگلیسی ،می گویند
المعمل( یا المصنع) ،اما برای زبان خود در زمینه ی زبان
چنین ناروایی را هم شاید نپسندند .فرهنگ یک مردم،
از بازار جدا است .گرچه وارونه ی آن گاهی در مردم
کوچه و بازاری واژه ای بجا برای ابزارهای تازه بکار می
رود .مانند " سگدست" که براستی فراگیر و پذیرفته شده،
اما در فرهنگستان بجای تردد ،که از دیرباز گفت شده
"آمد و شد" واژه شدآمد نهاده شده.
بهر روی فرهنگستان واژه ی ناهنجار و بسیار زشت
" کار سوق" بجای "کارگاه" گذاشته است .این واژه با
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اصل واژه گزینی فرهنگستان هم ناسازگار است(واژه برابر
بیگانه بر پایه ی اصل فرهنگستان 1. 4. 4. 1 :در میان عموم
فارسی زبانان متداول باشد) .مگرچند در صد از مردم
کشور ( به جز عرب زبانان نازنین خوزستان و شماری از
باشندگان جنوب باختری ایران) واژه سوق را می فهمند؟
دراینجا جا دارد که به تاریخچه فرهنگستان زبان
فارسی اشاره ای کنیم تا بهتر به ارزش این نهاد ارزشمند
پی ببریم .سنگ آغازین بنای فرهنگستان در اردی بهشت
 1314بنا نهاده شد .این بنیاد تا  1333به نام فرهنگستان
اول شناخته شد .فلسفه ی کار فرهنگستان "گزینش
واژگان در هر رشته از رشتههای زندگانی ،پیراستن
زبان فارسی از واژگان ناجور بیگانه ،تهیه دستور زبان،
گردآوری واژگان پیشه وران و صنعتگران با تکیه به
واژگان کهن ،اشعار و امثال و قصص و نوادر و ترانهها
و آهنگهای والیتی ،هدایت افکار به حقیقت ادبیات
و چگونگی نظم و نثر ،تشویق شعرا و نویسندگان در
ایجاد شاهکارهای ادبی ،تألیف و ترجمه کتب سودمند
و مطالعه و اصالح خط فارسی" بود .در آن زمان به
راستی این بنیاد کار گشا بود .این بنیاد فراز و نشیبی
بهمراه داشت ولی چکیده ی کارنامه اش :به تصویب
رساندن  ۲۰۰۰واژه تا سال  ۱۳۲۰بود.
فرهنگستان زبان ایران که به فرهنگستان دوم مشهور
است ،در سال  ۱۳۴۷تأسیس شد .این فرهنگستان تا
سال  1357دایر بود.
گفتنی است ،مح ّمد مقدّ م ،پایهگذار گروههای

آموزشی زبانشناسی دانشگاه تهران ،در سال  ،۱۳۴۲نُه
سال پس از تعطیل شدن فرهنگستان ایران (فرهنگستان
اول) ،درباره ی خطر حضور و هجوم واژههای بیگانه
به زبان فارسی هشدار داد .در رسانه ها نیز جستارهایی
درباره ی بایستگی پایش از زبان فارسی و پروراندن
آن برای پاسخگویی ،ب ه نیازهای علمی و فنّی تازه،
درگرفت .با این پیش گفته ها ،زمینه ی بازگشایی
دوباره ی فرهنگستان فراهم شد و در پنجم مرداد سال
 ۱۳۴۷فرهنگستان زبان ایران (فرهنگستان دوم) برپا شد.
در این دوره ،فرهنگستان در پی تشکیل جلسههای
شورای خود در سال  ،۱۳۴۹چهار پژوهشکدهی
واژهگزینی ،گردآوری واژههای فارسی ،زبانهای
باستانی و فارسی میانه و دستور را ،به همت وزارت
فرهنگ و هنر و ده نفر از اعضای پیوسته ایجاد کرد.
برخی از اعضای پیوسته ی فرهنگستان زبان
ایران عبارت بودند از :صادق کیا ،مح ّمد مقدّ م،
ذبیح بهروز ،صادق رضازاده شفق ،محمود حسابی،
حسین گلگالب ،یحیی ماهیار نوابی ،جمال رضایی،
سپهبد علی کریملو و مصطفی مقربی.
این فرهنگستان ،پس از پیروزی انقالب اسالمی
ایران ،مدتی ف ّعال بود؛ سپس در سال  ،۱۳۶۰با ادغام
یازده مرکز و سازمان تحقیقاتی ،که فرهنگستان دوم
مؤسسه ی مطالعات و تحقیقات
نیز جزو آنها بود،
ّ
فرهنگی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
پدید آمد.

در فرهنگستان دوم دو برنامه ی عمده در نظر بود:
برنامه ی واژهگزینی ،که ویژه ی گزینش
برابرهای فارسی برای واژگان و اصطالح های
بیگانه ،اعم از اروپایی و عربی ،بود.
 بررسی و پژوهش درباره ی زبانها و
گویش های ایرانی.
طرحهای تحقیقاتی فرهنگستان زبان ایران در
نُه پژوهشگاه سازمان یافت .ف ّعالیت گسترده ی این
فرهنگستان درزمینه ی واژهگزینی بود و تا سال ،۱۳۵۱
تخصصیِ واژهگزینی ،رویهمرفته ۶۶۵۰
گروههای
ّ
واژه ی فارسی دربرابر واژههای بیگانه پیشنهاد کردند.
گروه واژهگزینی از نُه کمیسیون علمی و فنّی ،پزشکی و
کشاورزی و طبیعی ،زبان و ادب ،تاریخ ،فلسفه و علوم
اجتماعی و تربیتی و روانشناسی ،هنرهای زیبا ،ارتش،
اقتصاد و بازرگانی ،حقوق و علوم اداری و سیاسی و
جغرافیا تشکیل میشد.
بسیاری از واژههای ساختهشده بهوسیلهی این
فرهنگستان به زبان روزمره ی فارسی وارد شده و به
گنجینه ی زبان فارسی افزوده شد .حتا فرهنگستان زبان
و ادب فارسی (فرهنگستان سوم) ،که پس از انقالب
تشکیل شد ،بسیاری از این واژهها را رسمیت داد و آنها
را پذیرفت .این فرهنگستان درزمینه ی پژوهشهای
زبانی و چاپ آثار نیز موفقیتهای چشمگیری داشت.
مجموعه ی فرهنگ های بسامدی فرهنگستان زبان ایران
نیز از کارهای درخشان این فرهنگستان بهشمار میرود.
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