
به بهانه مقاله ااسماعیل خویی  
 

موضوعی که بسیارریی اازز مدتها قبل اانتظاررشش رراا . ها منتشر کرددهه ااست ددرر سایت] فاررسی[ااسماعیل جانن خویی قسمت ااوولل مقاله خودد رراا ددرر مورردد ززبانن 
هایی که اازز  تت بجایی وویی ددرر نمونهااشارراا. خویی اازز نظر نگاررندهه ااین سطورر اازز معدوودد ااشخاصص صالحیتداارر براایی ااظهارر نظر ددرر ااین مورردد ااست. ددااشتند

تمثیل وویی . نظرااتت وویی هم شامل کارربردد لغاتت ااست وو هم اایرااددااتت نحویی دداارردد. نویسندگانن معرووفف ززبانن فاررسی آآووررددهه ااست نشانن اازز نکته سنجی دداارردد
میکنند که گاهی ددررست برعکس  بگذرریم اازز ااینکه لغاتت ددرر طولل ااستعمالل تارریخی معانی وو مفاهیم متفاووتی پیداا. بجاست» کرددنن وو نموددنن«ددررباررهه 

ااین اابتکارر خویی، نویسندهه ااین سطورر رراا بر آآنن ددااشت که ااکنونن که یکی اازز بزررگانن معاصر شعر فاررسی ااین .  هایی گذشته باشد ااین مفاهیم ددرر سدهه
.بحث رراا گشوددهه ااست مطالبی رراا ددرر میانن بگذاارردد  

قولل خویی وویرااستارر آآنها رراا بر طرفف میکند؟ آآیا میتواانن با ااشتباهاتت نحویی نویسندهه باقی آآیا همه نویسندگانن ددرر تمامم ززبانها اایرااددهایی نحویی ددااررند که ب
ااند؟ حاال با شعر کارر نداارریم، وولی مگر فرضض برااین نیست که گلستانن رراا سعدیی نوشته  ماند؟ آآیا نویسندگانن بسیارر معرووفف جهانی هم وویرااستارر ددااشته

کتابی نوشته شدهه ااست که نه تنها ااشتباهه نحویی ندااشته بلکه نمونه یکتایی براایی فصیح نوشتن بوددهه ااست؟ ددرر آآنزمانن که وویرااستارر نبوددهه ااست چگونه 
ااست؟  

چراا ااشخاصی که باالخرهه ددرر خویشتن تواانن وورروودد بمیداانن نوشتن رراا . بارریی، آآنچه ددرر نوشته خویی بداانن ااشاررهه نشدهه علل وو ااسبابب چنین ووضعی ااست
وو آآنچه » عامه«مباالتی، یا سعی ددرر نوشتن بزبانن  آآیا سببهایی ااین آآشفتگی تنها کم سوااددیی، یا بی. شوند؟سرااغغ میگیرند  مرتکب چنین لغزشهایی می
معرووفف به غلط مصطلح ااست میباشد؟  
مباالتئ میدهد ووجودد دداارردد؟  یا عواامل ددیگریی که اامکانن برووزز به بی  

میروودد؟آآیا ااین مارراا بداانن نمیرساند که که فکر بکنیم عامل ووسیعتریی ددرر  ااند وولی حاال غلط اازز ددرر وو ددیواارر باال ها ددرر آآنن ززمانن غلط ننوشته چراا سعدیی
سطح بزررگتریی میتوااند ددرر ااووضاعی که بشراایط موجودد ختم شدهه ااست تأثیر گذاارر باشد؟ بسخن ددیگر کداامم ززمینه تارریخی وو ااجتماعی وو سیاسی کارر 

.ززبانن فاررسی رراا باینجا کشاندهه ااست؟  
وررتت علمی مورردد مطالعه قراارر نگرفته ااست وو ددرر شراایط ذذهنی مسلط کنونی نیز با آآنن مطالعه حدااقل ددهها سالل تارریخ تحولل ززبانن فاررسی هیچگاهه بص

وولی ااگر خالفف عرضض نکنم، با ررووحیاتی که سیاست یک ملت، یک ززبانن . چونن برررسی علمی لزووماًً با نظر ااتنقاددیی نیز همرااهه ااست. فاصله دداارردد
-ناموسی   ززبانن فاررسی براایی گرووهی تبدیل به قضیه. ررسایی آآنراا ندااررندپرووررااندهه ااست بسیارریی تابب تحمل شنیدنن نا ددرر مفهومی که مأمورراانن شهربانی  

-با آآنن بیشتر اازز همه آآشنا هستند  شدهه ااست وو هر نوعع اانتقادد وو برررسی آآنن تجاووزز به ناموسس محسوبب میشودد وو ددرر چنین شراایط ذذهنی ااست که ااقداامم  
.ز جلوهه میکندخویی نه تنها الززمم، بلکه شجاعانه نی  

-ددرر کشورریی کم فرهنگ وو بیسوااددیی مثل کشورر ما، -که ددرر عین حالل خودد رراا دداارراایی ووااالترین وو قدیمیترین فرهنگها نیز تصوررمیکند نویسندهه ااین سطورر  
دد ووثغورر ززبانی هم یکی اازز ااین خیل بیسواادداانن ااست، مقاالتی ااززین ددست هم ررووشن کنندهه هستند وو هم براایی بسیارریی اازز هموالیتیها شناسانداانن حدوو

وولی ددرر عین حالل آآبب به النه موررچگانن . ااست که بنظر آآنانن چونن دداارراایی شعراایی نامداارریی ااست قاددرر بحمل هر نوعع اایدهه وو توضیح علمی نیز میباشد
ها  ددرر عین حالل ااما ما. رریختن نیز میتوااند باشد، ددرر حالیکه نیت ااسماعیل خویی تنها نشانن ددااددنن آآشفتگی حاکم بر ززبانن ااست وو هدفف نیز ااصالحح آآنن

.اایم شاهد برخورردد ناپاسداارراانه با ااحمد شاملو پس اازز آآنن سخنراانی کذاایی بوددهه  
 

ااغلب . بنظر ااین نگاررندهه یکی اازز سببهایی معمولی ااین آآشفتگی ددمکرااتیزهه شدنن ووسایل ااررتباطط جمعی وو بیشتر ااززهمه فضایی مجاززیی وو ااینترنت میباشد
مضمونن سیاسی وو ااجتماعی هستند ددرر ددوورراانی که من آآنراا ددوورراانن مطبوعاتی مینامم بدین معنی که هر نوشته هایی با  ها که بطورر عمدهه نوشته ااین نوشته

همه ااینها ااکنونن به فضایی . ها وو غیرهه وو با شرکت چندنفر اادداا میشد وو همانجا نیز میماند منتشر شدهه مطبوعع بودد، ددرر محافل خصوصی وو یا کافه
اازز یکطرفف اانتشارر نظرااتت گوناگونن رراا بسهولت اامکانن پذیر کرددهه ااست  طبیعی ااست که اازز سویی ددیگر به مجاززیی ررااهه یافته ااست وو چنین ووضعی ااگر 

ااوو اازز کتابهایی . وولی خویی اازز ااینترنتیها مثالل نیاووررددهه ااست. ها بشودد ها، وو ددرر ااین بین ررااهه یافتن پوپولیزمم فرهنگی بنوشته پایین آآمدنن سطح ااددبی نوشته
که ددرر مورردد جا اافتاددنن لغت یا ااصطالحح جدیدیی اازز آآنن نامم میبردد ااگر بدینمعنی باشد که آآنن سخن اازز اانحصارر مثالً  مشرووعیتی. مطبوعع صحبت میداارردد

. یبخشدااِلیت ددرر آآمدهه وو مورردد قبولل عامه قراارر گرفته باشد وو بقولی مشرووعیت ااجتماعی گرفته باشد، نه ددلیل صحت علمی آآنست وو نه بداانن برااززندگی م
ددرر . نن مورردد ااستفاددهه باشد ددرر آآنصوررتت باید ددرر ززبانن فاررسی به ددیفالل وو جوبب وو جوقق وو پانصد کلمه ددیگر قانع بشویمااگر ااین معیارر براایی ززبا

ددررست ااست که ززبانن ثرووتی ااست متعلق بهمگانن وو همگانن ددرر تولید وو حفظ آآنن نقش ددااررند وولی ووااگذااشتن آآنن . ااینصوررتت فاتحه ززبانن خوااندهه میشودد
نظر ززبانی، بمعنایی محدوودد کرددنن آآنن به حدوودد هزاارر وو پانصد تا ددووهزاارر کلمه ااست چراا که ااکثریت مرددمم ددرر ززندگی  ترین آآنانن اازز بضاعت بتصویب بی

تعداادد لغاتت مورردد . وو ااین اامر منحصر بجواامع دداارراایی سطح سواادد وو فرهنگ ناززلل نیست. ررووززمرهه خودد بین پانصد تا هزاارر وو پانصد کلمه بکارر میبرند
ااگر محققانن ما بجایی . بزررگگ هم اازز سه چهارر هزاارر لغت فرااتر نمیروودد، ددرر حالیکه هر ززبانی دداارراایی ددهها هزاارر لغت ااستااستفاددهه نویسندگانن وو شاعراانن 

چه گفتن مثالً تعداادد لغاتت بکارر برددهه شدهه توسط بزررگترین بزررگانن ددررخشانترین شاخه ااددبیاتت فاررسی رراا که شعر باشد مانند مولویی، نظامی،  به، چه به
وولی چنانکه میداانید محققانن ااددبی ما با . اانگیز رراا ددرر براابر خودد مییافتیم  رددهه بوددند ما منظرهه ووااقعی وو براایی بسیارریی ااززما حیرتتشم.... سعدیی، حافظ

با شاهنامه کرددهه » فوشه کورر«یی اازز ااین برخورردد علمی رراا پرفسورر  نمونه. کمیت کمتر کارر ددااررند وو با صفاتت مبهم وو غیرقابل شماررشش بیشتر االفت ددااررند
.ددرر پارریس قراائت کردد» سانسیه «وو ددرر مقابل محققین اایراانی که ثناخواانی میکرددند،آآنراا ددرر مرااسمی براایی هزااررهه فرددووسی ددرر دداانشکدهه  بودد  

 



ددرر جایی مناسب باید ددرر مقامئ مورردد تأکید قراارر گرفته باشد تا هر کسی بدلخوااهه خودد براایی آآنن جایی معین نکند » رراا«ااینکه مثالً گذااشتن حرفف رربط 
ووقتی ددستورر ززبانن فاررسی اازز عربی ترجمه شدهه باشد وو اازز بطن خودد ززبانن بیروونن نیامدهه باشد خودد . ااین مقامم هم ددستورر ززبانن آآنن ززبانن ااست. مم ااستمعلو

 هیچ کس به کمبودد. اایی ددااددهه شدهه ااست بجایی ااین اامر که ااساسیترین کارر براایی ززبانن ااست به لغت ساززیی جایی وویژهه. میتوااند گویایی خیلی چیزها باشد
ااند ددرر یکجا جمع   دداانن رراا که مورردد تأیید ددستگاهه سیاست ااستبدااددیی بوددهه براایی لغت ساززیی هم جمعی ااددیب بیشتر عربی. قراامر اانگشت نگذااشته ااست

. دکارریی هم آآنجا ندااشتن. هیچ شخصیتی اازز علومم مدررنن مخصوصاًً علومم تجربی بداانن ررااهه نیافتند. چراا که اازز قدیم گفته بوددند ااددبب وو عربب. ااند کرددهه
صوررتت . ااوورر که بودد ااوورر نبودد، البد خندهه وو نتیجه پس اازز چندین سالل ااگر گریه. طبیعی بودد که چنین فرهنگستانی جز جعل لغت نتوااندکارریی بکند

بعد اازز نکولل شدنن فرهنگستانن اافرااددیی .. هایی آآکاددمیک ددااشته ااست هایی فرهنگستانیها شباهت کمی به بحث جلساتت آآنن نشانن میدهد که بحث
. کارر بی مشوررتت آآنانن مورردد پسند همکارراانن گاهاًً حسودد قراارر نگرفت . هایی خودد با لغاتت ااررووپایی معاددلل ساززیی بکنند فتاددند که ددرر ررشتهبصراافت اا

مثالً ترجمه صحیح وو خوبب تراانسپوررتت التین به فراابریی با صالحدید ماشین نویس .  فرهنگستانن هم سرنوشت بهتریی ندااشتند» مشوررتی«لغاتت 
مصوبه . نن تراانسپوررتت فراابریی رراا نامناسب ددیدهه بودد به  تراابریی مبدلل شد وو االخیر فی ماووقع، ووززااررتت ررااهه وو تراابریی وو نه فراابریی پدید آآمدااددااررهه که با ددید

ااشش بسالمت بیروونن نیاید چه شنواایی ددرر پیش عامه خوااهد ددااشت؟ پس اازز اانقالبب هم که ددرر ووااقع ددوورراانن باشکوهه  فرهنگستانی که اازز ددرر ااددااررهه
اایی بیشتر اازز ددوورراانن سلطنت بزبانن فاررسی پرددااخته شدهه ااست جمالتت وو شبه جمالتت بیادد  ید فاررسی ااست وو بمرااتب غیرقابل مقایسهااصطالحاتت جد

ددرر ااین ددوورراانن شدتت عالقه به پیش ررااندنن ززبانن . ماندنی بتدااوولل ددرر آآمدهه ااست اازز قبیل هزینه کرددنن اازز شخصی وویا لحاظظ کرددنن مطلبی وو ااززین قبیل
اازز جعل لغت براایی ددررجاتت پاسبانهایی شهربانی گرفته تا اابزاارر آآالتت جنگی اازز . ست که حتی سپاهه پاسداارراانن نیز لغت ساززیی  بکندفاررسی مجوززیی شدهه اا

چونن تمامم فرهنگستانهایی که اازز ددوورراانن سلطنت شرووعع . ااین اامر غیر منتظرهه نیست. قبیل چرخبالل، وو بالگردد وو پهبادد رراا به رراایانه وو ساززهه وو غیرهه بیافزااید
ااند نه علمی، که گاهی هم بزبانن بمعنایی علمی آآنن  مقامی سیاسی بوددهه »بی هیچ حصر وو ااستثنا«پس اازز اانقالبب هم اادداامه یافته ااست شدهه وو 

. ااند میپرددااخته  
اهه به تولید لغاتی که باید ددرر دداانشگاهه وو ددرر جریانن تولید دداانش ددرر البرااتوااررها وو کاررگاههایی آآنن تولید وو تصحیح  بشودد  با عدمم تولید دداانش ددرر دداانشگ

.ددرر ااینصوررتت سخن گفتن اازز آآشفتگی ناررسا ااست چونن ما با بی ددرر وو پیکریی ررووبروو هستیم. لغت جدید  ددرر هر جایی غیرمحتمل فروو کاسته میشودد  
 

اههایی که کاشش ااسماعیل خویی بعلل ااین ااشفتگی وو خودد آآنن نیز، نه تنها ددرر نزدد نویسندگانن اازز کبیر وو صغیر، بلکه ددرر ددمم وو ددستگاهه یا ددمم وو ددستگ
وو بعد هم توضیح میداادد که آآیا ااین خانه تکانی . چونن که ماهی اازز سر گندهه گردددد نِی زز ددُمم. ااند نیز نظریی میاندااخت ووالیت ززبانن رراا برعهدهه گرفته

علم وو ااددبب رراا  هایی سلطنتی وو ووالیتی باالخرهه اامید پایانی دداارردد یا ددااستانن آآنن جرااحح وو شاگرددشش خوااهد بودد؟ علمایی گذشته ددرر نوشتارر تمامم شعبه
ااند وو ااین بی ددلیل که نبوددهه  هر چیز غیر اازز شعر نوشته ااند بفاررسی ننوشته. ااند وو اازز آآنن همه بیشترین موفقیت ددرر حوززهه شعر بدست آآمدهه ااست آآززموددهه
ززهه، گلستانی که ااصالً نه فاررسی وو تا. ااگر نظیر گلستانن رراا ددررفلسفه یا رریاضیاتت وو یا نجومم میتواانستند بفاررسی بیافرینند یقین که ددرریغ نمیکرددند. ااست

ااند، نه ااززفرطط عربب  ووقتی بیروونی وو خوااررززمی وو خیامم وو اابن سینا آآثارر علمی رراا بعربی نوشته. فرهنگستانی ااست وو نه با پهبادد وو ناررنما قراابتی دداارردد
م مسئله نبوددنن لغت کافی آآنراا  براایی ااینکارر آآیا آآنن ززمانن ه. ددووستی بوددهه، نه اازز سر نا سزااوواارریی به مامم ووطن، خیلی بساددگی چونن بفاررسی نمیشد نوشت

حالل کارریی رراا که خوااررززمی . نامناسب میکردد یا ااساساًً ددااستانن ساختمانن ززبانن بوددهه ااست ؟ ااینهاست کارر فرهنگستانن نه سالی ددووسه تا لغت ناززاا ساختن
ک ززبانی ااثریی که به قوززکک پایی آآنن بزررگانن برسد بمنصه ظهورر ها میخوااهند بیاززمایند؟ وو چراا ددرر ااین هشتادد نودد سالل ت ااند بکنند حداادد عاددلل ها نتواانسته

نرسیدهه ااست؟ آآیا ااین ااصالً قابل سوآآلل نیست؟  
اایی ددرر جمله ساززیها باززیی میکند صرفف اافعالی رراا نیز الززمم  ززمانها که نقش عمدهه. اایی ااست بعد اازز کمبودد لغت کمبودد ززمانن قراامریی هم ددرر ززبانن مسئله

ددرر ترجمه متونن اازز ززبانی به ززبانن . ززمانها ددرر ززبانهایی مختلف تعداادد مساوویی ندااررند برخی بیشتر وو برخی کمتر ددااررند. وندددااررند تا ددرر نحو ددچارر تنگنا نش
اازز ززبانی که دداارراایی مثالً هیجدهه ززمانن ااست نمیتواانن بزبانی که تنها دداارراایی هشت ززمانن ااست ترجمه . ددیگر ااست که مسئله ززمانن بیشتر نمایانن میشودد

ةةررین ززبانهایی ااررووپایی  ززبانن اانگلیسی ددرر ووااقع ساددهه. ها ددرر ااین مورردد ترجمه بمضمونن میتوااند باشد نه ترجمه باصل بهترین ترجمه. ددررستی بعمل آآوورردد
ترین ززبانراا هم، بقولل همین  وو تاززهه ااین ساددهه.  ززبانهایی نامدااررتریی مانند فراانسه وو آآلمانئ بسیارر مشکلتر اازز اانگلیسی بفاررسی ترجمه میشوند. ااست

-هایی سابقش اایراانیانن مقیم اانگلیس خویی ددرر یکی اازز نوشته ااسماعیل -وو البد آآمریکا نیز  اازز یادد گرفتنش اابا میکنند وو اایراانیانن مقیم کشوررهایی   
! علی ددااررمم چه غم ددااررمم؟. ددیگرهم ززبانن آآنن کشوررهارراا  

ترین تشابه آآنانن تعداادد بسیارر ززیادد  عمدهه. دد ددااررددددرر مقایسه مانندیی که خویی بین اانگلیسیی وو فاررسی کرددهه ااست برخی نکاتت مشترکک بین ااین ددوو ووجو
اازز ززبانهایی شمالل ااررووپا گرفته تا جنوبب ااررووپا همگی بوفورر ددرر اانگلیسی . ٪ ااست ٨۸۵ددرر ززبانن اانگلیسی ااین تعداادد بقولی . لغاتت ووااررددااتی بزبانن ااست

حت تسلط ددااشته ااست ضمن ااینکه ددرر بسیارریی اازز آآنها وولی ززبانن اانگلیسی که ددرر طولل ددووقرنن سیاست ااستعمارریی سرززمینهایی ززیاددیی رراا ت. ووجودد ددااررند
یی لغت ززبانن خودد رراا باتغییرااتی محلی باقی گذااشته، ددرر عین حالل لغاتی اازز آآنهارراا هم ااخذ کرددهه ااست وو آآنراا با کمالل صرااحت وو ذذکر منبع ددرر کتابها

.کارر صحیح هم همین ااست. خودد جایی ددااددهه ااست  
سعی ددرر طردد )  یعنی ددرر ووااقع تا بامرووزز(یی که ملت ووااحد وو ززبانن ووااحد ساززیی رراا براایش اابدااعع میکرددند اا ددررست برخالفف آآنن،  ززبانن فاررسی  ددرر ددووررهه 

-لغاتت ااخذ شدهه  تارریخ ااددبیاتت «تا جائیکه برخی اازز ااددیبانن . ااند وو تصاددفاًً بیشتر ااین حذفف شدگانن لغاتت ترکی بوددهه. اازز ززبانهایی ددیگر ددااشته ااست 
مرددمم ددرر تاالرر خواابیدند؟ یا » ااُُتاقق«خوبب بجایی . ددیواانن کبیر موالنا پر اازز لغاتت وو ااصطالحاتت ترکی ااستنویس هم گله ددااشتنند که چراا » فاررسی

نیاندااختند؟» تشک«ززیرشانن   
با ااین تفاووتت که عثمانیها بسیارریی اازز لغاتت عربی وو حتی گاهی . همین سیاست رراا بعد اازز ددوورراانن خالفت عثمانی ددوولت جدید ترکیه نیز ددرر پیش گرفت

بجایی لغاتت ترکی میگذااشتند وو بنابرااین پس اازز ددوورراانن خالفت برددااشتن لغاتت عربی لغاتت سابق ترکی رراا بظهورر ررسانید وو براایی لغاتت  فاررسی رراا



لغاتت مورردد ااستعمالل ترکی کنونی که . اایی ساخت وو بجریانن ااندااخت وو اازز لغاتت ترکی مشتقاتت تاززهه. جدیدااالحدااثث ااررووپایی هم شرووعع به نئولوژژیی کردد
منتها ززبانن فاررسی . فهمند  اازز لغاتت خودد آآنانن ددررست شدهه ااست ووجودد ندااشت وو ااگر ترکانن آآنن ززمانن ددووباررهه بزندگی باززگرددند آآنراا نمینودد سالل پیش 

مند شودد ناچارر اارر جعل لغت ااست وو ااین لغت جعلی هم ددررست بهمانن ددلیل مشتق نمیساززدد وو ززبانشناسس  چونن اازز مشتقاتت لغویی خودد نمیتوااند بهرهه
.ر باطنی که آآنراا ززبانن عقیمی مینامد ااین ناززاایی رراا ددرر نظر ددااررددمعرووفف آآقایی ددکت  

االله رراا به خداایگانن، جلوتر نتواانست بروودد وو براایی تشریفاتت  ملکه رراا تبدیل به شهبانو کردد وو ظل» ااالمر مطاعع ملوکانه حسب«زز مانیکه ددرربارر شاهنشاهی 
ددرریافت وو براایی اامر خطیر اانتخاباتت ااوواامر مطاعع ملوکانه » هایی شرفعرضی ریضهع. «وو ددیگر اابزاارر مطنطن سلطنت بزبانن سابق یعنی عربی باقی ماند

ززمانیکه فاررغغ االتحصیل رراا برددااشته وو بجایش فرهیخته گذااشتند همانن دداانشجویانن دداانشکدهه فنی مهندسس شدند بدوونن ااینکه بفهمند . شرفصدوورر یافت
وولی فرهیخته ددرر کجا وو چکارر میکردد یا . آآنن فرااغت حاصل کرددهه ااستفاررغغ االتحصیل یعنی کسی ددرر جایی تحصیل میکردد وو اازز . فرهیخته چیست

میکند وو چه ااررتباطی با تحصیالتت دداانشگاهی دداارردد؟  
تاززهه با ااین تفاصیل بکجا میخوااهند برسند؟   

به تمدنن بزررگگ؟  
 
 

ااحمد ررحیمی  
با ااحتراامم باسماعیل خویی  


