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 چکیده

واژگان به آرِش)معنی(خوب، نیکو، برگزیده، پسندیده، ناب، نغز و بی آک آمده است ولی سره گرایی بهه ایه    سره در فرهنگ 
آرِش است که زبان از واژگان بیگانه که به ساختارآوایی و واژگانی زبان آسیب رسانده اند تهی، یادست کم شمار آن ها انهدک  

ههای   ی امهروزی از آغهازی  سها     دور باز میگردد ولی سره گرایی به شیوههای  گردد.آغاز سره گرایی در زبان پارسی به گذشته
ههای   ی سیزدهم، وبه شکل دانشگاهی و روشمندانه پس از بنیان گذاری فرهنگستان زبان آغاز گشت.ازشایان تری  فرنایش سده

زگشته از فرنگ، باسهتان گرایهی و   )مهم ترب  دلیل های( سره گرایی در ای  بازه کنونی می توان شور میه  پرستی دانشمندان با
ههای پارسهی، تهازی     بالیدن به شکوه ایران باستان و بیزاری از زبان تازی را نام برد. از سالیان دراز همسایگی و هم آیینی زبهان 

ههای امهروزی پیشهرفت فنهاوری و سهاخت ابزارهها        وترکی دادوستد واژگانی و وام واژه گیری میان آن هاروا بهود. و در سهده  
هایی هماننهد   های اروپایی را به دیگر زبان ها سرازیر کرده است. ناهمسویان سره گرایی نیز برای خود فرنایش الها، وام واژهوکا

های که  آمده میشمرند.تنها آماج)هدف(که در ای  کار درپیش  الغر شدن زبان و از دست رفت  برخی از واژگانی که در نوشته
های زبان پارسی در واژه سهازی وهمننهی     سره گرایی، تاریخ سره گرایی، گفت  توانمندیگرفتم یک بررسی دانشی)علمی( از 

ی کتابخانه ای انجام گرفته امیدوارم که ای  پژوهش هرچنهد   نهاده ها)اصو (درست واژه سازی بوده است.ای  پژوهش به شیوه
 اندک ولی پاسخ گوی نیاز کسانی که دوستدار زبان وادب پارسی اند باشد.

 
 سره گرایی، وام واژه، فرهنگستان، زبان، فرهنگ :اژگان کلیدیو
. 

 مقدمه. 1
ههای نیرومنهد ملیهت اسهت)فروغی،      ی ارجمنهدی ویکهی از عامهل    ی فرهنهگ وهوم اسهت وفرهنهگ مایهه      زبان آیینه
همبودگهاه  (زبان شایان تری )مهم تری ( ابهزار پیونهد میهان مهردم و بزرگتهری  فرنایِش)دلیهل( بنیهان نههادن         11:1:3

ی پدید آمدن بزرگتری  هنر بشر، ادبیها  اسهت. پهس اگهر مها       ها)جامعه ها(، فرهنگ ها، دانش وهنرهاست.زبان مایه
ههای سنسهکریت،    های آریایی است و با زبهان  زبان نداشتیم چامه)شعر( وادبیا  هم نداشتیم.زبان پارسی یکی از زبان

ریشه هستند. به گواه اندیشمندان و دانشوران، نخستی  فرنایشهی کهه    التی  یونانی، آلمانی، انگلیسی، فرانسوی از یک
ههای برونهی پهای میهدارد، زبهان است.سهرزمی         همدلی و یکپارچگی سرزمینی را در برابر رخدادها درونی و تازش

های پس  گوهرخیز ایران از دیرباز هماره چشم آزدشمنان به آن دوخته شده بود، و در ای  میان تاخت یونانیان و سده
ی زبهان پارسهی    ی زخهم خهورده   هایی سهمگی  بر پیکره از آن تازش تازیان وهمانا تازش بیابان گردان مغو ، کوبش

یکی پس از دیگری وانمود.زبان مادری ما همنون گنجینه ای از ههزاران سها  پهیش باگهذر ازجنهگ هها وکشهتارها        
شایان تری  نیرویی که در درازنای تاریخ، مهیه  مها    ی سربلندی ماست. ودرازای سده ها به دست مارسیده است مایه

 را در برابر تاخت ها وتازها نگاهبانی کرده، فرهنگ وزبان نابی بود، که از نیاکانمان به دست ما رسیده است.
هر وومی که فرهنگی شایسته اعتنا وتوجه باشد، زنده وباوی است واگر نداشته باشد، نه سزاوار زندگانی وبقاسهت  

های اهل نظر همهواره زنهده اسهت     تواند باوی بماند.ووم یونان باستان با آنکه ورن هاست که وجود ندارد در د ونه می
 (11:1:3وملت جدید یونان هستی اش تنها طفیل امر است.)فروغی، 
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زبان فارسی درزندگی پرفراز ونشیب بسیاری از برخوردهای سخت ورویدادهای دشهوار چهون تاخهت تورانیهان     
ن، تازِ تازیان وتاتاران، دست اندازی اروپاییان وفرنگیان راپشت سرگذاشته ولی هینگهاه بها برخهورد اندیشهه     ویونانیا

وچندگونگی وچند دستگی رو به رو نبوده است.در ای  زمان اگر به آننه در رسانه ها و گیرنده ها پخش مهی شهود،   
و ساختار فارسی بیگانه هستند.امروزه هنگهامی کهه    هایی را می شنویم ومی بینیم که بسیار با آهنگ گوش دهیم، واژه

فرزندانمان سخ  می گویند و سخنانشان را با سخ  گفت  پدرانمان سنجش مهی کنهیم، در سخنانشهان بها انبهوهی از      
های بیگانه برخورد می کنیم که در زبان ما روا گشته است. هیچ گاه و در هیچ جهایی فرهنهگ و زبهانی را نمهی      واژه

ههای دیگهر    ود را از دیگر زبان ها و دیگر فرهنگ ها بریده بداند، و خود را بی نیاز از زبان هها و فرهنهگ  یابیم که خ
بداند.پیوند بی  زبان ها، کشور ها، فرهنگ ها پیوندی خجسته است ولی اینکه ما بیاییم بگوییم چون که با ای  زبهان،  

های زبان ماست، یا اینکه بگوییم تمهام آن چیزههایی    های ای  زبان بخشی از واژه فرهنگ مان مشترک است پس واژه
ی ساخته شده از آنِ، آن کشور است پس بایهد نهام آن    که امروزه در کشورهای پیشرفته ساخته می شود، چون آن کاال

 کاال از آن زبان وکشور بگیریم اب  هم سرجای خود بسی ناپخته و نادرست است.
تا وسطنطنیه واز فرغانه تا بغداد گشوده بود.پادشاهان عثمانی وهند سخ  روزگاری ای  زبان، کشوری را از دهلی 

ی افتخار خود می شمردند.کشورگشهایان خهونریز مغهو  تهاج از سهر شههریاران مهی         گفت  به ای  زبان را هنر ومایه
 (761:161:ربودند، اما پیش او، )فارسی پهلوان(به ستایشگری می آمدند.امروزناتوان است.)خانلری، 

ههای بهاختری و چهه     های دیگر روبه روگشته اسهت چهه زبهان    مروزه زبان پارسی با یک یورش واژگانی از زبانا
های بسیار بزرگی به زبان پارسی روا می دارد.زبان را بد آوا مهی کنهد،    های خاوری.پایدار شدن ای  روند، آسیب زبان

رسی را به فراموشی سپرده است.و در پایان هم دستور های ریشه دار بسیاری از زبان پا زبان را سخت می کند، و واژه
زبان را با دشواری روبه رو ساخته است. کنون چه باید کنیم؟راه درسهت چیسهت؟بیکار بنشهینیم و دسهت روی ههم      

ههای   های زبان پارسی بپردازیم؟ ای  چندگاه کهه بهه نوشهته    بگذاریم و تماشاگر باشیم یا بیاییم خردمندانه به دشواری
که به کار واژه سازی و سره گرایی پرداخته اند، نگاه کردم دیدم که شتاب در کهار واژه سهازی بسیارسهودمند    کسانی 

است زیرا واژه ای که در زبانی جا بیفتد ومردم در بکار بردن آن خو بگیرند کنارگذاشهت  آن بهه آسهانی نیسهت وبهه      
ان پارسی بشتابیم زبان پارسی تنها زبان پاری زبانهان  زودی آن واژه دست ازسر زبان برنمی دارد همه باید به یاری زب

ی  های ای  سرزمی  به زبان پارسی گره خورده است.در ای  جسهتار همهه   ی دودمان نیست، بلکه فرهنگ و تاریخ همه
کوشش خود را برآن داشته ام که بتوانم ای  اندیشه را بگویم که سره گرایی شایان تری  کار امهروز پارسهی زبانهان و    

ی کسانی که در ای  کار کوشش می کنند بایهد مهورد ارج وهرار گیرنهد.در ایه  جسهتار        ویسندگان پارسی است.همهن
ی کنهونی، داد   های آغاز سهره گرایهی در دوره   ی آن را آوردیم وفرنایش نخست به سره گرایی پرداختیم، سپس پیشینه

 ازی، ودرپایان نهاده ها)اصو (واژه گزینی را آورده ام.های زبان پارسی در واژه س وستد واژه گانی بی  زبانی، توانایی
 
   :سره گرایی 

سره در فرهنگ دهخدا به آرِش)معنی(خوب دانست ، کامل دانست ، خوب کردن، نیکهو کهردن، خهالپ وپهاک آمهده      
(سره در فرهنگ معی  به آرِش)معنی(خوب، نیکو، بی عیب، بهی نقهپ، برگزیهده آمهده     1:161::3::است.)دهخدا، 
( سره در فرهنگ واژگان عمید به آرِش)معنی(گزیده، برگزیهده، پسهندیده، پهاکیزه، خهوب،     :8611:18:است.)معی ، 

(و در فرهنگ واژگان کهه  آننهدراج سهره بهه آرِش     761:161:نیکو، نغز، بیعیب، بیغش، خالپ، مقابل ناسره)عمید، 
 (111:117::خالپ و بی غش گفته شده است.)آنندراج، 

ایشی است که به زدودن عناصر بیگانه از زبان تاکید دارد و بیشتر در نثر نمود پیدا می کنهد) نیکهو   سره نویسی گر
 (  1:113:بخت وهمکاران، 

 (31:163::زبان سره یعنی زبانی که هیچ آمیختگی با واژه های زبان دیگر نداشته باشد.)آشوری، 
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 (331:178:ن فارسی)خامه ای، های بیگانه از زبا ی کلمه سره نویسی یعنی بیرون راندن همه
سره گرایی، تمایل یک جامعه زبانی یا بخشی از آن برای حفه  زبهان یها پهاک کهردن آن از عناصهر خهارجی یها         
ناخواسته است، سره گرایی در همه ی سطوح زبان جلوه گر می شود، اما ظهور اصلی آن در واژگان است.) اردکانی، 

گفت که سره گرایی به آرش پسهندیده کهردن، نیکهو کهردن، نهاب سهازی و       ( پس باید در برایند ای  بخش 61:186:
پاالیش زبان از واژگان بیگانه ای، که به ساختارآوایی و واژگانی زبان آسیب رسانده اند.پارسی سره، آن گونه از زبهان  

 پارسی است که تهی از هر گونه واژه بیگانه و یا دارای کمینه ای از واژگان بیگانه باشد.  
 
 های سره گرایی یشینه پژوهشپی 

ی که  و دیرینه سره نویسی و سره گرایی دست یافت ولی هیچ  ی زبان پارسی می توان به پیشینه با نگاهی به گذشته
ی پیشهی  و کنهونی را    ی پیشی  و کنونی نبهوده اسهت، از ایه  رو بایهد سهده      گاه سره گرایی در گذشته به سان سده

ههای گذشهته، همهواره در     های بازمانده از سهده  و سره گرایی دانست.به گواهی نوشتهسرآغاز تازه ای در سره نویسی 
ی آننه که در نوشهته هها یهافتم مهی تهوان       گذر زمان کسانی بوده اند که به سره گرایی گرایش پیدا کرده بودند.برپایه

 تاریخ سره گرایی و سره نویسی در زبان فارسی را به سه دوره بخش بندی کرد.

 سوم و چهارم های سده .:
 های پنجم وششم تا پایان سده دوازدهم از سده  .:

 ی کنونی. ی سیزدهم و بنیان نهادن فرهنگستان زبان و پیدایش سره گرایان در سده از سده .1

ی نخست سرایندگان پارسی گوی سره گرایی راپیش برده اند که هنایشهان)تاییر(بی ماننهد است.نخسهتی      در دوره
همانند شهید بلخی، رودکی، ابوشکور، دویقی و فردوسی در زمان سامانیان آغاز به چامهه   چکامه سرایان فارسی گوی

سرایی کردند که هر کدام از ای  سرایندگان خهود جایگهاه برجسهته ای در زنهده کهردن بسهیاری از واژگهان فارسهی         
نندی بر بازیافت بسهیاری از  ی چهارم هنایش بی ما داشتند.در ای  میان فرودوسی نیک نهاد با سرودن شاهنامه در سده

 های فارسی داشت و خود ای  هنایش را در شاهنامه بازگو کرده است. واژه
 بناهههههای آبههههاد گههههردد خههههراب 
 پههی افکنههدم از نظههم کههاخی بلنههد   

 بهههری  نامهههه بهههر عمرهههها بگهههذرد     
 بسههی رنههد بههردم بههدی  سهها  سههی 

  بهشههتچهون ام ازسههخ جههان کهرده  
 چههو ایهه  نههامور نامههه آمههد بههه بهه   
 امیههرم از ایهه  پههس کههه مهه  زنههدهنم

 ودیه  و رایهرآن کس که دارد ههُش
 

 ز بههههاران و از تههههابش آفتههههاب    
 کههه از بههاد و بههاران نیابههد گزنههد    
 بخوانههد هههر آن کههس کههه دارد خههرد

 عجههم زنههده کههردم بههدی  پارسههی   

 از ای  بیش تخم سخ  کس نکشهت 
 ز مهه  روی گیتههی شههود پههر س ههخُ  
 امکهههه تخهههم سهههخ  را پراکنهههده  

 مههر ، بههر مهه  کنههد آفههری پههس از 
 

 
 ی دوازدهم: ی پنجم و ششم تا پایان سده ی دوم از آغاز سده دوره

ههایی را نشهان داده انهد کهه      ی پنجم ما به آن گونه سره گرایی نمی بینیم جز آنکه برخی نویسندگان واکهنش  در سده
ی پهنجم بهه سهره گرایهی      دوم سهده  ی گویی در آن زمان اندکی سره گرایی روا بوده است.یکی از کسانی که در نیمه

واکنش نشان داده است را در مقدمه شهمردان ب  ابی خیر بر روضه المنجمهی  آمهده اسهت، او در خهرده گیهری بهه       
از همه طرفه تر آن است که چون کتابی بهه پارسهی   »ی نویسندگی برخی هم دوران خویش ای  گونه می نویسد1 شیوه

هایی همی گوینهد دری   نهادیم تا آن کس که تازی نداند بی بهره نماند، پس سخ کنند گویند از بهر آن بدی  عبار  
 (1:73 171:بهار، «)ویژه مظلق که از تازی دشوار تر است و اگر سخ  متداو  گویند دانست  آسان تر بود
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شهده  ههایی انهدک آشهکار     ی پنجم و ششم سره گرایی بسیار بسهیار کمتهر شهده و تنهها در نامهه      های سده از نیمه
ی التوسهل الهی الترسهل     ی ششم بهاالدی  محمد ب  موید بغدادی نویسهنده  است.یکی از نویسندگان سره گرا در سده

ی  ی نویسنده از واژگان تازی بهره ای نگرفته است.در بخش چههارم تهاریخ وصهاف نوشهته     است ای  نامه بنا به گفته
مکتهوب  »شهده اسهت نامهه ای بها ایه  سهربر )عنوان(       ی هشتم نوشهته  شرف الدی  عبداهلل شیرازی که در آغاز سده

ی هشتم نوشهته   ی دیگر از سده که در آن نویسنده می گوید ای  نوشته از واژگان تازی تهی است.نامه« لصدیق فارسی
ی شهرستانی در دست است.ای  نامه حدود دو برگه و به زبان سره نوشته شده است. جال  الهدی    معی  الدی  عباسه

ی نهم نامه ای به فارسی سره دارند.میرزا طاهر وحید وزوینی رویهداد نگهار دربهار     ی دانشمند نام آور سدهمحمد دوان
 :شاه سلیمان صفوی نامه ای دارند که به زبان فارسی نگاشته شده است. 

 ی سیزدهم وسده کنونی هستند1 ی سوم که از آغاز سده اما سره گرایان دوره
ما در ای  دوران به دو گروه سره گرایان برخورد می کنیم برخی از آنها در راه سره گرایی تندروی کردند و برخی 
هم خرد گرایانه، میانه روی را برگزیدند.ولی روی هم رفتهه ههر دو گهروه سهزاوار ارج نههادن هسهتند.ازآنجایی کهه        

 تند. واژگان نابی را برگزیدند که کنون در زبان فارسی روان هس
 
 ی نوین را میتوان زیر را نام برد:   از جمله سره گرایان زبان فارسی در دوره 

ههایی بهاوی اسهت کهه بهه       ( در جندق کاشان زاده شد.از یغمها نامهه  67::-17::میرزا رحیم یغمای جندوی) .:
های خهود   دوستان وبستگان عصر خویش نوشته است.وی عربی نمی دانست واز ای  زبان بیزار بود.در نوشته

 (  1:1:186داد.)یاحقی، های تازی پرهیز می کرد وبه سره نویسی دلبستگی نشان می  نیز از به کاربردن واژه

( هنگامی که آموزشگاه دارالفنون در شهر پایتخت تهازه بنیهاد شهده    81::-11::شاهزاده جال  الدی  میرزا )  .:
ی دانهش پهژوه بنهام جهال  در آن      واستادان خردمند ودانشیان هنرپهرور در آنجها گهرد آمهده بودند.شهاهزاده     

داستان نامه نوی  درسرگدشت شهریاران کشور ایهران  آموزشگاه بر دانشجویی و هنرآموزی پرداخت.بنگارش 
ازآغاز پیدایش تا نزدیک زمان خود کمر استوار کرد.ای  داستان نامهه کهه سراسهر بهه پارسهی سهره از خامهه        

 (1:113::1ی خسروان نامبرداری گشت. )حکمت،  هنرپرور آن شاهزاده آزاده تراوش نمود بنام نامی نامه
ابوالقاسم نیز پس از اتمهام   .(روزنامه نگار ونویسنده در مراغه زاده شد.1:3:-73::ابوالقاسم آزاد مراغه ای ) .1

تحصیال  مقدماتی علوم عربی، به نجف رفت.پس از پایان تحصیال  حوزوی خود بهه ایهران آمهد و یهرای     
ادامه تحصیل راههی اروپها شهد.در اواسهگ جنهگ جههانی او  بهه ایهران بازگشهت ودرتههران بهه روزنامهه             

ههای عربهی بهود، منتشهر کرد.سهپس       را، که به فارسی سره وبهدون واژه «نامه پارسی»نگاریرداخت.ابتدا مجله 
گهروه  «ش جمعیتهی بهه نهام   1:1:را در تبریز منتشر کهرد.در  « آزاد»ی  را در تهران و روزنامه«آسایش»روزنامه

؛ »ان شاهراه رسهتگاری ایهران اسهت   الفبای آس»تشکیل داد که خود دبیر آن گروه بود.از آیار وی1« الفبای آسان
 (6:-1:8 181:نصیری، «.)فرهنگ آزاد»

 (در خانواده ای با فرهنگ و دانش آموخته در شیراز به دنیا آمد.  131:-:6::علی اصغر حکمت ) .1

ای  بنده ی ناچیزراکه زندگانی به پژوهش گفتاربزرگان به سرآورده ام وبه جسهتجوی فرهنهگ پارسهی رنهد     
ازای  رو، همواره جان پژمان ود  اندوهگی  بودروزی دردلم آمدکه داروی ایه  دردجانکهاه   فراوان برده، هم 

رابازدرداروخانه ی پیشینیان که پزشکان بهشتی بیماری پهای ت  وجانند، بجوییم ودردیوان هاودفترهای آنان، 
مهه ایشهان، سهخنانی    که پایه ی ای  زبان شیری  رااستوارکرده اند، پژوهش کنم. مگرباشهدکه ازتراوشههای خا  

بدست آورم که رهنمون مردم هم زمان ماباشد!پس به کنجکاوی نبشته های ایشان کمربستم وکوشهش کهردم   

                                                           
 هایی از این نامه ها را علی اصغر حکمت را در پارسی نغز آورده است. نمونه 1
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تاسرانجام چندپاره ازگفتارهای نغزوسخنان پرمغز از آن بزرگان بهر دست م  آمدکه دردرازنای روزگارازسده 
شهدتابدی  زمهان گهاه گهاه بهه خامهه ی       ی چهارم سالمه کوچی کهه زبهان پارسهی باتهازی یکسهره آمیختهه       

هنرمنددرآورده اند یاآنننان بوده که آهنگ پارسی نویسهی داشهته وازواژه ههای تهازی پرهیزکهرده انهد یابهه        
سرشت ساده وبه فرمان نهادپاک به زبهان مهردم روزگارخودسهروادی سهروده ویاسهخنی روان فرمهوده انهد.        

 (11:113)حکمت، 
 نگار، زبان شنای، پژوهشگر، حقوق دان، در تبریزبه دنیا آمد. (تاریخ1:1:-71::احمد کسروی ) .3

ازنگاه کسروی، آمیختگی زبان باواژگان بیگانهه ازنشهانه ههای بارزنهاتوانی آن است.کسهروی بهر ایه  بهاور          
است1یکی ازآک های)عیبهای(فارسی، که به چشم می زند، درآمیختگی آن بهاواژه ههای تهازی مهی بهود.ای       

ه ی چیرگی تازیان به ایران، یاسایه دلبستگی ایرانیهان بهه اسهالم یابهه زبهان تهازی نبهوده؛        درآمیختگی درنتیج
زیرااگرشماجستجوکنید درورنهای نخست اسالم که چیرگی عرب بیشتر، دلبستگی ایرانیان به اسالم فزون تهر  

اینهدرآمیختگی   می بوده، ای  درآمیختگی بیرون ازاندازه رخ نداده، وهمانا ازورنهای پهنجم وششهم اسهت کهه    
نمودارگردیههده شَههوعند)عل تن( آن نیههز، چنانکههه مهها مههی دانههیم جزهوسههبازی وخودنمههایی کسههانی نبههوده     

 (1:186:است.)کسروی، 
 (از بزرگتری  روشنفکران زمان پهلوی، در تهران زاده شد.  :13:-71::ذبیح بهروز) .7

نمهی دانهد زیهرا پیشهتر از او کسهان      انور خامه ای در کتاب چهار چهره می گوید بهروز آغازگر سره نویسی 
دیگری نیز بدی  کار دست یازیده بودند، بهروز ای  کوشش را از نو گرفت وبا پایداری، استواری وسرسختی 
کم مانندی آن را پیگیری کرد، گرچه راه افراط راپیمود، کوشش او بی نتیجه نماند وجنبشهی پدیهد آورد کهه    

 (331:178:همجنان ادامه دارد.)خامه ای، های گوناگون  همراه با کژی ها وکاستی
 در تهران زاده شد.« ایرانویچ»( بنیان گذار انجم  161:-86::محمد مقدم) .6

آموزه های نخستی  را در ایران گذراند و برای گذراندن دانش آموختگی به دانشگاه های آمریکا رفهت و در   
ایهی مهی گویهد1گاهی برخهی گمهان مهی       رشته ی زبان شناسی دکترا گرفت، مقهدم در ههواداری از سهره گر   

کننددرواژه های بیگانه یک معنای سحر آمیزی نهفته است که در واژه ههای فارسهی نیسهت.ای  از آمیختگهی     
وآشنایی با وازه های بیگانه سرچشمه می گیرد، به ویژه آنکه واژه های بیگانه همیشه تاریهک تهر و کهش دار    

هدف م  از سهره گرایهی دشهمنی بها     "گرایی ای  گونه برمی شمرد1تر نمود می کنند.او آماج خود را از سره 
زبان عربی نیست بلکه میخواهم زبان فارسی زود فهم تر، پیشرفته تر وزیباترکنم تا فراگیری آن آسانتر شهود.  

 (:31:11:)مقدم، 
 ر است1 های کنونی بر ای  باو (از پیشروان سره گرایی در دهه 1:6:دکتر میر جال  الدی  کزازی) زاده  .8

هایی که واژگان بیگانه به سهاختار آوایهی و    یکی از هدف های سره گویی و سره نویسی ای  است که از زیان
گوشنواز زبان پارسی، و همننی  رسایی، پختگی واستواری آن وارد می کنند، جلهوگیری کنهیم. اینکهه زبهان     

رانه و بر پایهه برههان ههای زبهان شهناختی      پارسی نمی باید وام واژه ها را در خود راه دهد، دیدگاهی دانشوا
 (  11:113است.)گروه گرداورندگان واژه نامه ی پارسی سره 

 فریده رازی نویسنده فرهنگ واژه های فارسی سره بر ای  باور است1   .1

سره گرایی مربوط به همه زبان هاست؛ یعنی پاالیش زبان از واژه های بیگانه. ساختار زبهان فارسهی پیونهدی    
توان با آن واژه های جدیدی ساخت. زبان فارسی جایگاه رفیه  و اسهتواری دارد؛ واال ههر زبهان      است و می

دیگری که بود، تا حاال از بی  رفته بود. بعد از پیروزی اسالم، کتابی به زبان فارسی نداریم و نیمه سده سهوم  
ژه سهازی دسهت زدنهد،    هجری به طور کلی، نقطه عطفی برای سره نویسی بود و نخستی  کسهانی کهه بهه وا   
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پورسینا، ابوریحان بیرونی و ناصرخسرو بودند که در نوشهته ههای خهود در برابهر واژه ههای بیگانهه تهالش        
 (186:بسیاری کردند.)تارنما آفتاب، موافقان و مخالفان از سره گرایی زبانی 

 
 نام برده اند که از شایان تهری    فرنود های )دلیل های( بسیاری برای آغاز سره گرایی و به اوج رسیدن آن در ایران

 های زیر را یاد کرد. آنها می توان شماره
خاور شناسان1 پس از اینکه خاور شناسانی از کشورهای باختر)غربی( با آماج شناساندن و آمهوزش مردمهان    (:

ههایی   خاور میانه و دیگر کشورهای پس مانده از پیشرفت رو به ای  کشور ها و ایران نهادند، آغاز به کاوش
ش شده را نمایان کردنهد، کهه نشهان    در زمینه ی یادبودها)آیار(تاریخی انجام دادند، و بخشی از تاریخ فرامو

دهنده ی شکوه و یارایی ایران بود. و برخی از ایرانیان به تاریخ، فرهنگ و زبان ملی خود د  بستند.پس می 
توان گفت آغاز گر جنبش های ملی گرا در برخی کشورهای وا پس مانده از پیشرفت را خاورشناسان آغهاز  

 نمودند. 

ایی1 پس ازآشنایی وپیوند مردمان ایران وفرنگ اززمهان واجارهها وپهس ازآن    ورود اندیشه و دانش های اروپ (:
 اندیشه ها ودانش های نوی  برایران سرازیر شد. 

فرهنگهی اسهت و بهه    -ملهی گرایهی( جنهبش ملهی    -میه  خواهی )ملی گرایی(1 میه  خواهی )ناسیونالیسم  (1
یهان بااروپها وترجمهه نوشهته هها بسهیاری       مفهومی نو ازمیه  خواهی گفته می شود که در برآیند پیوند ایران

 وآشنایی با اندیشه و باورها آنان، برپایه ی نژاد پرستی وباستان گرایی شکل گرفته است.  

اسالم ستیزی و عرب ستیزی1 بسهیاری ازروشهنفکران ودانشهجویان آن زمهان ایه  برداشهت را داشهتند کهه          (1
ازایه  رواسهالم وزبهان عربهی را ناهمسهو      کنارگذاشت  دی  مایه پیشرفت کشورهای اروپهایی شهده اسهت    

 باپیشرفت می دانستندازای  روبه ستیزه بااسالم وزبان تازی پرداختند.  

دلبستگی بیش از اندازه به زبان فارسی1 پس ازآن که حکومت پهلوی تالش بسیاری برای زنده کهردن آداب    (3
روشنفکران در پهی ایه  تهالش عالوهه ی     وفرهنگ های ایران وزبان فارسی پیش ازاسالم داشت گروهی از 

 بسیاربه زبان فارسی پیداکردند.

دانشجویان برگشته از فرنگ1 دانشجویانی که برای دانش اندوزی دانش های نوی  به فرنگ رفته بودند پس   (7
ازبازگشت باخوی ها وشیوه های زندگی درباختر خوی گرفته بودند وپس ازبازگشهت و سهپردن نهادهها و    

ه آنها، وتالش خودرا برای  نهادنهد کهه در همهه ی زمینهه هها بهه نوخهواهی ونوبهاوگی دسهت          سازمان ها ب
 زنندوزبان هم یکی از آنها بود. 

باستان گرایی1 پس از روی کارآمدن خاندان پهلوی حکومت تالش خودرا برآن نهاد که فرهنگ هها وجشه     (6
 ها وآیی  های پیش ازاسالم را زنده کند.

های بسیاری در ای  دوره دست به دست ههم داده اسهت کهه یهک جنبشهی       اید گفت فرنایشدر برایند ای  گفته ب
های دولت مردان آن زمان سازگاری داشته و همیشهه پشهتیبانی دولهت را     سامان می یابد و ای  جنبش چون با اندیشه

 های تازی و فرنگی می کند. های فارسی در برابر واژه به خود دیده آغاز به ساخت واژه

 
 د ستد واژگان در بین زبان ها:دا 

هیچ فرهنگ و زبانی یافت نمی شود که خود را از دیگر فرهنگ ها وزبان ها بی نیاز بداند و واژگانی در درازای سده 
ها از زبان ها و سرزمی  ها و دیگر فرهنگ ها در زبان پارسی رخنه کرده است و در برابر نیز از زبان پارسی واژگانی 

ر رفته و بخشی از آن زبان شمرده می شوند. واژه های تازی، ترکی و مغولی از دیرباز در زبان ما راه به زبان های دیگ
جسته اند. آمیزش و همجویی زبان های سه گانه ی اسالم)ترکی، فارسی، تازی( حقیقتهی کهه  وجاودانهه اسهت کهه      

 ریشه درگذشته های دور دارد.
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همسایگی ترکان با پارسی زبانان در درازای تاریخ چه در درون مرزهای ایهران وچهه در بیهرون مرزههای کشهور،      
های ترک زبان ازدوره ی غزنوی تاآغازحکومت پهلوی برایران، نوشت  کتاب هها بهه    حاکمیت سیاسی ونظامی دودمان

 فارسی گو )خاوانی، نظامی ومولوی(  دست ترک زبانان به زبان فارسی به ویژه چکامه سرایان ترک زبانان 
راهیابی واژه های اروپایی وآمریکایی به زبان پارسی با نیازمردم ایران به دانش ها، هنرها وکاالهای سرزمی  ههای  
اروپایی وآمریکایی بستگی دارد. زیرا نباید فراموش کردکه ایران یک دوران دویست ساله ی واماندگی وپس افتهادگی  

رد وبرای رسیدن به کاروان پیشرفت ناگزیر به پذیرفت  ابزارههای پیشهرفتگی وپدیهده ههای تهازه      را پشت سرمی گذا
 دانش می باشد.

شادروان محمد تقی بهار در ای  باره میگوید1در عالم هیچ زبانی نیست که بتواند از آمیختگی با زبهان ههای دیگهر    
میزش نکند و ای  محا  است، چه به وسیله ی تجهار   خود را برکنار دارد مگر زبان مردمی که هرگز با مردم دیگر آ

و سفر و معاشر  و حتی به وسیله ی شنیدن افسانه ها وروایا  دیگر لغاتی از آن مردم در ای  مردم نفوذ می کنهد و  
 (  811:167:همه زبان های عالم از ای  رو دارای لغت های دخیل است.)بهار، 

 
 ین گونه برمی شمرد:  تراسک فرنودهای وام گیری واژگانی را ا 

ورود پدیده های علمی، صنعتی و فرهنگی1 هرگاه پدیده یا کاالیی نوی  از کشوری به کشوری دیگهر بهرود    .:
پدیهد آمهد، واژه ی   "کهامپیوتر "واژه های وابسته به آن را نیز با خود می برد. مانند آننه که پس از سهاخت  

همه ی زبان های جههان چهه بسهاگویش ههای بهومی       کامپیوتر و ابزار های وابسته به آن بی کم وکاست به
 کشورها نیز رفته است.

روابگ اوتصادی، سیاسی و فرهنگی1 داد وستد های تجاری، پیوندهای سیاسهی پیونهدهای فرهنگهی هماننهد      .:
 کتاب ها، جنگ ها و گردهمایی ها مایه ی درونشد واژگانی از یک زبان به زبان دیگر می شود. 

خارج از کشور1 هنگامی که کسانی برای دانش آموختگی به کشورهای دیگر به ویهژه  افراد تحصیل کرده در  .1
در سده ی کنونی به کشور های فرنگ رفتند پس از بازگشت واژه های بسیاری را بها خهود آوردنهد، ماننهد     

د کهه  هایی هستن آننه در زمان واجار و پهلوی روی داد بسیاری از واژگانی که کنون در زبان فارسی اند واژه
 همراه با دانشجویان برگشته از فرهنگ با خود اورده اند.

حس تفوق و برتری1 گاهی وام واژه گیری برای برتری و و یارایی زبانی بر زبان دیگر اسهت هماننهد آننهه     .1
که امروزه زبان انگلیسی به پشتوانه ی آمریکا بر دیگر زبان ها برتری یافته و واژه هایش دربیشهتر زبهان هها    

 ی شود. یافت م

مرز مشترک و نزدیکی جغرافیایی1از دیرباز نزدیکی و هم مرز بودن کشورها مایه داد و ستد واژگانی را میان  .3
ههایی را   دو کشور پدید آورده است، نمونه آشکار ای  پدیده کشهورمان اسهت میبینهیم کهه همیشهه وام واژه     

 کشور های پیرامون خود گرفته است.

نه ای گروهی در فرایند واژه گیری در زمان کنونی بیش از دیگر فرنهود هها   رسانه های گروهی1 هنایش رسا .7
 می شنویم."پارلمان، پرزیدنت، سنا، کنگره... "هایی همانند است، دررسانه های ما هر روزواژه

برخورد نظامی1 یکی دیگر از فرنود های وام گیهری و داد وسهتد واژگهانی برخهورد ههای نظهامی و جنهگ         .6
می بینیم و از زمان های که  پیشینه داشته است زمهانی کشهوری در جنهگ برکشهوری     هاست، همان گونه 

دیگر پیروز می شود یا به زور زبان آن را دگردیس می کند، ماند اننه که در کشور شهر نشی  و با فرهنهگ  
 مصر باستان پس از تاخت تازیان دهه های نخستی  اسالمی رویداد و زبان آن کشور از میان رفهت و جهای  
خود را به زبان عربی داد. و یا زبان کشور شکست خورده به دور رانده می شود، همانند آننه که برای زبان 

 فارسی در سده های نخستی  اسالمی افتاد.  
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تابو های اجتماعی1 گاهی واژه ای در زبانی ناروا است یا آن آرِش)معنی( بد را می رسهاند و بیشهتر واژه ی    .8
 (8:-1:3 117:کار میبرند که بر آن چم)معنا(بد را سر راست ندهد.)تراسک، بیگانه برابر آن را به 

 
    گزند واژگان بیگانه1 همانگونه که پیشتر گفتم هیچ زبان و فرهنگی جدا از زبان ها و فرهنگ های دیگهر نمیتوانهد

 میشوند.باشد چه از همان روزگاران که  چه امروزه که در یک دم همه ی جهان از یک رویداد آگاه 
فرهنگ ها و زبان ها از روزگاران پیش با هم پیوند داشته اند، و برهم هنایش نههاده انهد، هنگهامی کهه در زبهانی      
مینگریم، میبینیم که در بیشتر زبان ها واژگانی از دیگر زبان ها پیدا میشود ای  نشان دهنده ی ای  اسهت کهه مردمهان    

ای  یک روند نههادی)طبیعی( اسهت وایه  پیونهد و وابسهتگی سرشهت        سرزمی  ها هیچ گاه از هم بریده نشده اند و
آدمیان است. از دیرباز همسایگی ایران با دیگر کشورها و زبان ها واژگانی از آنها به زبهان پارسهی راه پیهدا کهرده یها      

ن پارسهی آمهد   خود زبان پارسی از آنها وام گرفته است.ای  از یک سو وتاخت و تازهایی که بر سر ایران و بر سر زبا
از سوی دیگر، ودر سده های کنونی یا پس از خیزش نوباوگی و نوخواهی فرنگیان و با ساخت ابزار ها و کهاال ههای   
فرنگی واژگان فراوانی نه تنها به زبان پارسی همانا به دیگر زبان ها سرازیر شهده اسهت، ولهی در زبهان پارسهی و در      

هایی به زبهان پارسهی انهدر     ی  روند نمود بیشتری پیدا کرده است و آسیبایران به دلیل کم کاری ها در واژه سازی ا
آورده است. هم اینک ای  زبان به دست ما رسیده، آیا بگذاریم ای  فرسایش و نابودی در سایه ی کهم کهاری دسهت    

واژگهان بیگانهه   اندرکاران فرهنگی کشور و مردم پایدار باشد یا خودمان به پاخیزیم. درونشد)ورود( بیش از اندازه ی 
به زبان پارسی آسیب زده است و در ای  هیچ گونه گمانی نیست.کنون هزاران واژه ی پارسی پیدا می شود، که بهرای  
ما فراموش شده وناآشنا به شمارمی آیند و به جای آنها واژه های بیگانه را به کارمی بریم، ای  پدیده با گذشت زمهان  

به سخ  گفت  پدر و مادر یا پدر بزر  مادر بزرگانمان می نگریم چه زیبا واژگان نمود بیشتری پیدا کرده هنگامی که 
ناب پارسی را به کار می بردند.آیا کنون نیز چنی  هست؟سخ  گفت  کودکان ورسانه های ما نوشته های مها سرشهار   

ی نمیکنهد؟ آیها دسهتاورد    از واژگان بیگانه شده اند. آیا رو به چنی  راهی نهادن زبان را دچار دگردیسی و دگهر گهون  
چنی  راهی به سود زبان است؟ آیا ای  روند به ساختار زبان آسهیب نمهی رسهاند؟ پاسهخ ایه  پرسهش هها نیهاز بهه          
پژوهیدن ندارد، ای  درون شد واژگان به اندازه ای بوده است که برخی بر ای  باور گرایش پیدا کرده اند زبان پارسهی  

ه را ندارد. آری ای  روند زیان بار است و به آن اندازه ای رسیده که برخهی بهی   پاسخ گوی نیازها ی زبانی یک جامع
دانشان بگویند فارسی با آن همه پشتوانه، با آن همه سنگ نوشته، با داشت  فردوسهی هها و حهاف  هها وسهعدی هها،       

ه شهمارمی آیهد. میهر    مولوی ها و شهریارها، سپهری ها، نیما ها، و اخوان ها، بگویند گویش سی و سوم زبان تازی ب
جال  الدی  کزازی بر ای  باوراست نخستی  گزند واژگان بیگانه به زبان فارسی آسیب به ساختار آوایی و گوش نواز 

 (11:113زبان فارسی و همننی  به رسایی، پختگی واستواری زبان فارسی گزند وا نموده است.)کزازی، 
ارسی زبان خنیا یا موسیقی است. زمهانی کهه مها بهه فارسهی مهی       دربارة ویژگی زبان فارسی باید بگویم که زبان ف

گوییم، می بینیم که با شعر فروی ندارد، دوگانگی ندارد. زمانی، استاد بزر  دکتر خانلری در یک نشستی در پهاریس،  
ما خواندید استاد، ای  شعری که ش«که دربارة زبان بود، سخنرانی می کند، بعد که پایی  می آید همه از او می پرسند1 

همه فکر کردند که استاد شعر خوانده. ووتی یک بنۀ کوچک شروع به حرف زدن می کند دیگهر سهخنش   » چه بود؟
آهنگی  است. ما هیچ سخ  نخراشیده نمی گوییم. واژه را هم اگر نخراشیده باشد طوری می کنهیم کهه بهه زبهان مها      

مه آهنگی  اسهت.)نامۀ درونهی انجمه  فرهنگهی ایهران زمهی ،       هایی که ما داریم، نام های ایرانی، ه آهنگی  بشود. نام
:181-:181:8:) 
 است.  "بیگانه پنداشت  شماری از واژگان زبان فارسی "یکی از پیامد های آمیختگی واژگان بیگانه به زبان فارسی  

های تهازی را بهه   آن هنگامی که برخی نویسندگان نه از روی نیازبلکه برای نازیدن به گونه ای بی در وپیکر واژه 
زبان پارسی کشاندند، حتی فراموش کردند که بسیاری از ای  واژه ها فارسی هستند و بر پایه های دستوری و آوایهی  



 3/      اندر خم سره گرایی در زبان پارسی 

هایی مانند چلیپا که بهه زبهان تهازی رفتهه و صهلیب بهه        تازی ساخته شده اند و آنها را به همان گونه پذیرفته اند.واژه
نند آبریز، پردیس، گزیدک، رواج که هر کدام بهه تهازی رفتهه وابریهق، فهردوی،      هایی هما پارسی برگشته است، واژه

جزیه و روا  به پارسی بازگردانده شده اند. و هزاران واژه از ای  دست کهه شهمار آنهها را در برخهی به  مایهه هها        
 واژه می شمرند.   1333تا

گانه فراموش شدن بسیاری از واژگهان نهاب   یکی دیگر از پیامد های ناخوشایند آمیختگی زبان فارسی با واژگان بی
و سره پارسی است. هنگامی که واژه های تازی یا هر زبان دیگری به زبان فارسی می آیند به ناچهار و در یهک روا    
نرم واژه های فارسی رو به فراموشی می نهند و جای خود را به واژگان بیگانه می دهند باد افهره بهه آرِش مجهازا ،    

 ش مقدی و هزاران دست از ای  واژگان کنون به فراموشی سپرده شده اند.  ورجاوند به آر
افزون بر بهره گیری از واژه های تازی، دستور زبان تازی را هم بهه پارسهی آورده ایهم، یکهی از ایه  نمونهه هها        

موده است، هایی به زبان پارسی وارد ن پذیرش نشانه های همبارش)جم (تازی است. و ای  نیز به نوبه ی خود آسیب
، نشهانه  «ان»و نشانه ی دیگر«ها»در زبان پارسی برای همبارش یا گرد آوردن، افزودن )جم (دو نشانه داریم یک نشانه

بیشتر برای جانداران. ولی ای  دسهتور سهد درسد)صهد در صهد( روی     «ان»بیشتر برای چیزهای بی جان و نشانه « ها»
 ی شود.  نمی دهد و گاهی جای هر دو نشانه نیز جابجا م

درخت+ها=درخت ها / رود+ها=رودها /گنجشک+ان= گنجشکان / مهرد+ان= مهردان درخت+ان=درختهان  /    
 گنجشک+ها=گتجشک ها  

هنگامی که واژه ای عربی را پذیرفته ایهم نشهانه ههای همبهارش و گهرد کهردن آن را نیهز پذیرفتهه ایهم، هماننهد           
 انقالبیون  <<<معلمی  /انقالب<<<ابتکارا  /معلم<<<1ابتکار

 ای  درونشد دستوری دو پیامد را با خود به همراه داشته است1
پیشهنهادا  /  <<<برخی از واژه های فارسی را با نشانه های همبارش تازی گرد گرده ایم، همانند پیشنهاد الف( 

 فرمایشا   <<<فرمایش

اسهاتید /   <<<اسهتاد برخی واژگان فارسی را همانند همبارش شکسته )جم  مکسر( گهرد کهردیم هماننهد     ( ب
 میادی   <<<میدان

 دربرایند ای  نبشته میتوان گفت که درونشد واژگان بیگانه به زبان پارسی چهار آسیب را به همراه داشته است.

 آسیب به ساختار آوایی زبان پارسی .:
 از میان رفت  بساری از واژگان که  پارسی .:

 فراموش شدن بسیاری از واژگان ناب و سره پارسی .1

 ه دستور زبان فارسیآسیب ب .1

 
      1توانایی های زبان پارسی در واژه سازی 

چه بخواهیم وچه نخواهیم زبان پارسی به واژگان بیگانه ی بسیاری درآمیخته است، و ای  روند درسهالهای کنهونی      
ها وبنیهاد  شتاب بیشتری به خود گرفته وای  آمیختگی و درونشد واژگانی درسایه ی کم کاری های فرهنگستان ونهاد 

های دیگر دست اندرکار از یک سو و کم کاری رسانه و مردم از سوی دیگرشتاب دو چندانی به خود گرفته اسهت.به  
ههایی   گونه ای که بخواهیم نامه ای بنویسیم تا پنجاه شصت درسد)درصد( آن از واژگان بیگانه است. در اینجا پرسش

هایی ناهمسویان سره گرایی نیز به شمارمی آیند. برخی بهر ایه     پیش می آید که می توان گفت برخی از خرده گیری
باورند که زبان پارسی زبان الغری است که نمیتواند برای واژه های بیگانه برابریابی کند؟و ای  الغری و کهم واژگهی   

گوییم. برخی دیگهر  را تا ای  اندازه می دانند که اگر واژگان بیگانه را برون اندازیم دیگر به فارسی نمی توانیم سخ  ب
نیز بر ای  باورند که زبان پارسی نمیتواند یک زبان دانشی شود و در برابرزبان های فرنگی و کاال های ساخته شده ی 
باختر زمی  پایداری کند وواژه های برابر برگزیند؟ ودرپاسخ به کسانی که توانایی زبان پارسهی در برابهر زبهان هها و     
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د میگویم مگرهواپیما، ماهواره، فرودگاه، درمانگاه، باشگاه، دانشگاه، دانشکده، بلنهدگو،  کاالهای فرنگی سست میپندارن
یخنا  جز از زبان های فرنگی به زبان پارسی آمده اند که برابر یابی درست و بنیادی شهدند و مهردم در گفتهار آنهها     

 هیچ دشواری ندارند و به آسانی بخشی از زبان شده اند.  

( توانایی تاریخی1 و آن ایستادن :توانایی های زبان پارسی را درسه گام می توان بررسی نمود، ولی روی هم رفته 
ههای واژگهان پارسهی و     (توانایی واژگانی که شامل گنجینه ها ادب پارسی )فرهنگ2وپایداری در برابر تاخت و تازها

 پسوند ها و پیشوند ها است.   های واژه گزینی همانند هم آمیزه ها و (شیوه1های ایرانی( زبان ها وگویش
 
 توانایی تاریخی زبان فارسی در گذر زمان و ایستادگی در برابر تاخت و تازها:( 1

های های زبان پارسی را به خهود ندیهده باشهد.از یهک      های پیشی  گفتیم شاید هیچ زبانی رند همانگونه که در نوشته
یان بر ایران و سپس تازش ترکان و مغوالن و چیرگی بهیش از  چیرگی یونانیان بر ایران، سده ها پس از ای  تاخت تاز

های کنونی پهس از خیهزش نوبهاوه خهواهی و      سا  آنها بر ایران.ناخودآگاه ای  پرسش پیش می آید چرا در سده 833
نوگرایی)رنسانس( در میان کشورهای فرنگی و آغاز دست اندازی)استعمار( آنها به کشور های آسیایی و آفریقهایی و  

مریکایی همراه است. چرا زبان کشورهای شکست خورده)استعمار شده( آسهیایی و آفریقهایی وآمریکهایی دگرگهون     آ
شد؟و آیا نوشت  و چاپ کردن در ای  زمان آسانتر بود یا سده های پیش و در زمان سلوکیان و یا زمان فردوسی؟وآیا 

مگر آن هنگهامی کهه دشهمنان بهر کشهور مها چیهره        دستگاه های چاپ ای  دوره بیشتر بوده اند یا در زمان فردوسی؟
گشتند، آیا ما کارخانه های چا پ کتاب داشتیم که بتوانیم زبانمان را بنویسهیم و از نهابودی برههانیم؟و آیها برزیهل و      
پرتغا  دو کشور همسایه بودند که پرتغا  برآن فشار آورد که زبانش را دگرگون کند، ؟و آیا دوری پایتخت امویهان و  

و چرا کشور که  مصهر بهه ایه  دگرگهونی      یان از کشور ما بیش تر از دوری انگلستان ازآفریقای جنوبی است؟عباس
زبانی ت  داد؟ هنگامی که همه ی ای  ها را درکنارهم می گذاریم پس چه چیزی زبان فارسی را از نابودی رهانیهد؟و  

ی زبان فارسهی وفرهنهگ ایرانهی و دوشهادوش آن     پاسخ آن بیگمان چیزی نیست جز پرباری، پرمایگی، توانایی، یارای
 شمشیر های پوالدی  مردان مرد سرزمینم.  

استاد، «زمانی یک استاد ایرانی در مصر از استاد بزر  دانشگاه االزهر، شیخ شلتو  که مقام باالیی داشت، پرسید1 
رسی زبان ماندیم؟اشهک از دیهدگان   شما، با ای  تاریخی که مصر داشته، چه شد که عرب زبان شدید و ما ایرانی ها فا

آن استاد مصری روان شد و گفت1برای اینکه شما فردوسی داشتید و ما فردوسی نداشتیم. امروزه، اینکه م ِ ایرانی که 
زیر ای  سقف نشستم و به زبان فارسی سخ  می گویم کار آن بزر  مردی است که سی ودو سا  در توی نشسهت  

نه رفت در د  وجاِن مِ  ایرانی. در کهدام روسهتایی اسهت کهه شهما برویهد و بگوییهد        و شاهنامه را سرود. ای  گنجی
-181:و ای  روستایی رستم یا اسفندیار را نشناسد؟ مجلۀ افراز )نامۀ درونی انجمه  فرهنگهی ایهران زمهی ،     » رستم«

:181 181) 
نند هم آمیزه ها و پسوند ها و توانایی واژگانی که شامل گنجینه ها ادب پارسی و روش های واژه گزینی هما( 2

 .پیشوند ها است
بیگمان گنجینه های گذشته ی زبان پارسی ارزنده تری  نشهانی بهرای فرهنگسهتان و واژه گزینهان و واژه گزینهی      

 است، و سره نویسان می توانند برابر پارسی واژگان بیگانه را در ب  مایه های زیر بیابند.
فرهنگ ونوشته های که  پارسی1 فرهنگ واژگان و نوشته های که  پارسی گرانبها تری  سرچشمه ی گزینش الف ( 

و ساخت  واژه های پارسی برابر واژه های بیگانه است، از مهم تری  فرهنگ واژگهان کهه  پارسهی مهی تهوان لغهت       
برد.کهه هرکهدام ههزاران واژه ی     الفری، صحاح الفری، سرمه ی سلیمانی، فرهنگ جهانگیری، برههان وهاط  را نهام   

 هایی بی همتا هستند که امروزه بیش از هر زمانی به کار می آیند.  پارسی را در خود دارد و گنجینه
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زبان های ایرانی میانه به ویژه پهلوی1 پهلوی بزرگتری  زبان ایرانی میانه است. که زبان پارسی کنهونی بخشهی از   ب( 
 زبان بس جداگانه است.که برای ما کنون واژه های بسیاری دارد.  آن که  زبان است، و ای  خود یک

گویش های زنده ی پارسی وزبان های ایرانی دیگر1 سدها)صدها( گویش فارسی وچندی  زبهان زنهده ی ایرانهی    ج( 
ن های گند های ارزنده ای هستند که سرشار از واژگان پارسی اند. و اگر برای واژه یابی به سراغ ای  گویش ها و زبا

ایرانی برویم شمار واژه های فارسی دها برابر که نه بلکه سدها برابر خواهد شد، برای نمونه هنوز مردمهان بختیهاری   
بههره مهی   "مهز   "پهلهوی را بهه کهار مهی برنهد و بهه جهای مهخ از واژه ی اوسهتایی         « ویر»واژه ی «حافظه»به جای

یند گهویی کهه هنهوز خسهروان ساسهانی بهر کشهور        گیرند.هنگامی که ریش سپیدان بختیاری لب به سخ  مهی گشها  
شهریاری می کنند. و آیا سزاوار است که ای  گویش و سد گویش از ایه  دسهت بهه فراموشهی سهپرده شهوند و بهه        

 فرزندان خود اینها را نیاموزیم... و روزی خواهد آمد که در برابر گذشتگانمان پاسخ خواهیم داد. 

یشههتردر زبههان امههروز بههرای واژه گزینههی بهههره گیههری میشههود هههم آمیههزی و یکهی دیگههرازای  توانههایی ههها کههه ب ( 1
 پیوند)ترکیب(است.  

 
 هم آمیزی و پیوند1 که به گونه های زیر برای واژه سازی به کتار برده می شود. 

آمیخت  دو یا چند تکواژ آزاد1 خهودرو، کهاردان، زیسهت نامهه، هواپیمها ب(آمیهزش یهک تکهواژ آزاد بها یهک           الف( 
 ابسته1 باهوش، با نمک تکواژو

آمیخههت  دو تکههواژ آزاد بهها یههک تکههواژ وابسته1هوشههبری، روانشناسههی، نههاجوان مههرد د(پیونههد دو یهها چنههد     ب( 
نگههاره)حرف(واژه ههها بهها یکههدیگر و ایجههاد واژه ای نو)کوتههاهواره=عالهم اختصههاری( هما1هواپیمههایی ملههی ایههران            

 آبفا1 سازمان آب و فاضالب

 ز توانایی های زبان پارسی به کار بردن پیشوند ها و پسوند ها برای واژه سازی است1  یکی دیگراج( 

پیشوند ها یا پیشوند گونه ها1 همانند واژه ی گوش1 گوش آرا، گوش آزار، گوش بهر، گهوش بهری، گهوش بریهدن،      
  گوش بند، گوشدار، گوش داشت ، گوشزد، گوش کشی، گوشما ، گوشماهی، گوشوار، گوشوان، گوشی.

 
 پسوند ها یا پسوندگونه ها1 خرگوش، درازگوش، چارگوش  

در برایند توانایی های زبان پارسی باید گفت1 زبان فارسی آن چنان توانایی در واژه سهازی دارد کهه میتوانهد همهه ی     
وش ها و هایی که گفته شد تنها بخش ناچیزی از ای  توانایی هاست بلکه ر واژگان بیگانه را بیرون اندازد.و ای  روش

شیوه های دیگری نیز هست که نیاز به کار و پژوهش بیشتری دارد.و اگر فرهنگستان و کارشناسان آزمهوده ی آن بهه   
 بررسی ای  روش ها بپردازند بی گمان تک تک واژه ها را برابر یابی درست بی آک، خوش آوا خواهند کرد. 

 
 :)بنیادها و نهاده های واژه گزینی)اصول واژه گزینی 

کار واژه یابی و نوآوری در زبان پارسی کار نیک، پسندیده وآسانی است چرا کهه ههر زبهانی کهه دارای ریشهه ههای       
پابرجا باشد به آسانی به نیاز های تازه زبان و نو واژه یابی ها پاسخگو است. اما ای  اندیشه که زبهان را بهه راه خهود    

را از دیگر زبان ها وام گیرد، تنها به ای  بهانه که زبان هها بها ههم     واگذاریم تا هر زمانی که به واژه ای نیاز داشت آن
دیگر پیوند دارند و داد وستد واژگانی انجام می دهند، و یا اینکه زبهان ههای دیگهر ههم از زبهان مها یهاری گرفتهه و         

اسهت. زبهان پیوسهته    هایی از آن وام گرفته و در گفتار به کار میبرند اندیشه ای ناروا بس نادرسهت و زیهان بهار     واژه
دستخوش زیان پذیری است و اگر کوشش نشود پس از چندی دگرگونی چشم گیری در آن پیدا می شهود. مانهدن و   
جا گرفت  واژه های بیگانه در زبان فارسی ازآنروست که در پیرایش و آراست  آن کوتاهی شده است. هم اکنهون واژه  
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ا باز همگان از به کار بردن همتا ها و برابرهای بیگانهه ی آنهها بهاز    های بسیاری در زبان فارسی هست که با بودن آنه
 نمی ایستند و اینکار هیچ انگیزه ای جز کوتاهی ندارد.  

در ای  چند سا  که به پژوهش درباره ی سره گرایی پرداختم و اندیشه های بسیاری از استادان را فرا گهرفتم بهه   
در زبان جای گیرد و مردم در خوانش و گفتار آن دشواری نداشهته باشهند،   ای  برایند رسیدم که یک واژه برای اینکه 

 سه گام باید برداشته شود.  

 (پیش از درونشد واژه بیگانه:
 (هنگام درونشد واژه بیگانه:
 (پس از ساخت واژه برابر و همسنگ میهنی1

 :ا دستگاه ها و بنیاد های واژه سازی (پیش از درونشد واژه بیگانه1 پیش از آنکه یک یک واژه بیگانه به زبان آید م
 به نام فرهنگستان ها و... داریم که بر پایه ی آسا )وانون( کار واژه سازی به آنها سپرده شده است. 

کنون ای  پرسش پیش می آیدآیا فرهنگستان کارا بهتر واژه میگزیند، یا فرهنگستانی که برای سرگرمی نشست ههایش  
گمانی به ای  پاسخ می رسیم که یک فرهنگستان کارا وکارآمد میرسهیم. وکنهون یهک     را برگزار می کند، پس بی هیچ

هایی دارد، یا برای داشت  یک فرهنگسهتان   فرهنگستان کارا که پیش از درونشد واژه، برابر آن را برمیگزیند چه ویژگی
 کارا چه باید بکنیم؟ 

 (و همکاری کشور های تاجیکستان و افغانستانبنیاد نهادن یک فرهنگستان کارآمد تر با هنباز)مشارکتالف( 

هایی که فارسی سخ  گفته مهی شهود، و پهی     فراخواندن استادان زبان و ادب فارسی چه در ایران و چه در بخشب( 
 ریزی گروه های گوناگون واژه یابی 

رش دانشهجویان  گشایش )ایجاد( گروه های آموزشی و رشته های وابسته به واژه گزینهی در دانشهگاه هها و پهرو    ج( 
 کارآزموده. ای  کارها را پیش از درونشد واژه بیگانه انجام داده ایم و به گام پس از ای  میرسیم.  

 
 :    (1هنگام اندر )وارد(شدن واژه بیگانه در زبان1 کنون ما ای  اندیشه ی آسوده را داریم کهه فرهنگسهتانمان کارامهد

است و جای هیچ گونه نگرانی و دلواپسی نیست و بگذار هر گونه واژه ای که میخواهد به زبان سرازیر شود. در ایه   
هایی دارد  پیش گذارد، و ساخت واژه ی جایگزی  بنیاد ها وپایه گام واژه به زبان آمده است، اینک فرهنگستان باید پا

 که بسیار شایانند.  

نخستی  نهاده)اصل(درواژه سازی بهره گیری ازهمه ی توانمنهدی ههای و گنجینهه ههای زبهان فارسهی درواژه       الف( 
 سازی است.  

 دومی  نهاده)اصل(در واژه سازی شتاب کردن در ساخت واژه ی برابر است1  ب( 

ای اینکه یک واژه در یک زبان جا بیفتد و بر سر زبان ها روا گردد، بی گمان شتاب در واژه گزینی پیش ازآنکه بر
واژه ی بیگانه در زبان ها جای گیرد. بیشتر کارشناسان بر ای  باورند اگر هنگامی که دانش یا کاال و ابهزار نهو سهاخته    

زبان راه نیافته و روا نگشته فرهنگسهتان بایهد بهرای آن واژه     شده در پشت مرزها و در باژگاه ها)گمر ( هست و به
یابی و برابر گزینی کند، بی گمان اگر فرهنگستان زود برای آن واژه، برابر برگزیند دیگر آن واژه به زبان راه نمی یابد 

 و گفتار باشد.و مردم هم همسنگ میهنی آن را می پذیرند اگر چه آن واژه ی میهنی سخت تر و دشوارتر در خوانش 
 
 سومی  نهاده1 در واژه سازی رسایی، کوتاهی و کوچک بودن واژه برابراست.  ج( 

بدی  سان که آدمیان همیشه و همه هنگام در پی آسودگی و آسانی است ای  سرشهت آدمیهان بهه سهخ  گفهت  نیهز       
رسیده و فرنود شایان در پدید آمدن و ساخت گویش نیز به همی  بوده است که انسان بتواند گفتار خود را کوتاه تهر  

ز واژه های بیگانه باشد، ای  جا افتادن و همه گیهر  و زود تر سخ  بگوید، سد در سد اگر واژه ساخته شده کوتاه تر ا
 شدن واژه آسانتر نیز خواهد بود. 
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چهارمی  نهاده1 باید واژه ی ساخته شده تا آنجا که می توان به فارسی امروز نزدیک باشد1بی گمهان گذاشهت  واژه   د( 
پس هر چهه واژه بهه زبهان امهروزی      های مرده ی زبان فارسی در جایگیری آنها در زبان امروز کار را دشوار می کند

 نزدیکتر باشد شایندگی)احتما (جا گرفت  آن در زبان بیشتر است.  

پنجمی  نهاده واژه ی برابر شده و جایگزی  شده باید با دستور های آوایی و دستور زبان فارسی امهروز هماهنهگ   ه( 
 باشد.  

 
 1 11پس از ساخت  همسنگ و برابر آن واژه) 

ساخته شده و اینک باید راهکارهایی در پیش گیریم کهه واژه بهه آسهانی بهه زبهان بیایهد و رههاورد        در ای  گام واژه 
 فرهنگستان به بار نشیند. 

پرورش یک خوی)روحیه(ملی گرایی و شور میه  پرستی در به کهار گیهری واژه ههای میهنهی1 کجهای تهاریخ       الف( 
رسانده است، هر گاه میه  پرسهتی کهرده ایهم ههیچ گهاه      میتواند ببینید که خوی و شور میه  پرستی به کشور آسیب 

دشم  اگر چه هزاران د  شیر به سینه داشته باشد توان یارایی و برابهری را بها مردمهان سهرزمی  ایهران و ایرانیهان را       
نداشته است، بی هیچ دو دلی و گمانی شوراندن مردم به میه  پرستی و به کار گیری واژگان پارسی به خهودی خهود   

 اری از واژگان بیگانه را برون خواهد انداخت.  بسی

وادار کردن رسانه هابرای به کاربردن واژه های پارسی1سد درسد امروزه شایان تری  ابزار در گسترش یهک زبهان   ب( 
رسانه ای دیداری و شنیداری هستند، هر کدام از ماها بخشی از وخت)ووت( و زمهان روزانهه ی خهود را بهه دیهدن      

م ها(و برنامه های سدا و سیما)صدا وسیما(می گذرانیم بی گمان اگر رسانه ها بتواننهد واژه هها را بهه    رخشاره ها)فیل
کار ببرند به ویژه در برنامه های کودک و نوجوان، ای  واژگان دیری نخواهد پایید که به زبان می آینهد، امهروزه مهی    

 و ما باید ای  توانایی رسانه را به کار گیریم. بینیم یک رویداد دراندکی زمان درسراسر گیتی پراکنده میشود، 

آوردن واژه های ساخته فرهنگستان به نوشته های درسی1 اکنون می بینیم کهه نوشهته ههای درسهیمان سرشهاز از      ج( 
واژگان بیگانه اند ما باید واژگان ساخت فرهنگستان به ای  نوشته ببریم بدی  روش که نخست واژه ی فرهنگستان را 

و آن واژه ی بیگانه که تا کنون نوشته شده می شد آن را در کمانک بنیویسم و پس از چند سا  کم کم آغهاز  بنویسیم 
به برداشت  و پاک کردن آن واژگان بیگانه از نوشته ها کنیم و ای  گونه آرام آرام آن واژگان بیگانه به فراموشی سپرده 

 خواهند شد.  

ته شده فرهنگستان و استادان سره گرا1 هنگامی که بهرای فهراهم آوردن   چاپ و پخش وپراکنده کردن واژگان ساخد( 
پی نوشت و ب  مایه های ای  پژوهش بارها و بارها از شهرستان یک شبانه روز در راه بودم تا به تهران برسهم و ایه    

کز( اسهتان هها   ب  مایه ها را خرید کنم بی گمان اگر خود فرهنگستان بتواند کتاب فروشی را دسهت کهم در کُیهان)مر   
داشته باشد بی گمان در همه گیر کردن ای  واژگان می تواند سودمند تر کارکند.و خود فرهنگستان باید بها هزینهه ی   
خود نوشته های استادان سره گرا را چاپ کند و بدانند که یک سرمایه گذاری برای فرهنگ کشور است و هید جهای  

 دوری نمی رود.

ی ساخته شده1 در ای  گام کارشناسان فرهنگستان باید ارزیابی کنند کهه واژگهان سهاخته    بررسی و ارزیابی واژه هاه( 
شده تا چه اندازه فراگیر شده اند.فرهنگستان نشی  ها باید کنکاش کنند که چرا یک واژه های همانند رایانهه وآسهانبر   

وهواپیما دشهواری ندارنهد.واگر واژه در    هایی همانند یارانه، کاال بر  در زبان جای نمیگیرد، ولی مردم در گفت  واژه
زبان روان گشت که ای  جای بسیار سپاسگذاری دارد که فرهنگستان کار خود را به خهوبی انجهام داده اسهت و اگهر     
واژه ای در زبان جای نگرفت ای  را باید آک)عیب( ندانیم و فرهنگستان نشینان باید واژه ی جایگزی  دیگری بهرای  

 آن نهند.
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برایند ای  بخش باید گفت اگه هر یک از گام های گفته شده به نوبه و سرجای خهود برداشهته شهود، بهی گمهان      در 
 رهاورد آن چیزی جز پاالیش درست زبان بی هر گونه تندروی و کم کاری خواهد بود.

 
 برآیند جستار و پیشنهادها:

ره گرایی هیچ گاه به آرِش نژاد پرستی ودشمنی سره گرایی در زبان کاری است ارزشمند، واال وبسیار شایسته است.س
با یک زبان یک نیست، تنها یک کار ارزشی و دانشواره برای ارج نههادن بهه فرهنهگ و زبهانی اسهت کهه خهود را از        
دشواری ها و جنگ ها وچیرگی ها رهانده و به دست ما رسیده است.زبانی که روزگاری نه چنهدان دور بهرای خهود    

داشته وپادگاری است از هنر، ادبیا  ودانش مردمان سرزمینی کهه در سراسهر تهاریخ همیشهه      ارجمندی و بزرگواری
همزیستی مهربانانه با دیگر مردمان داشته اند.هنگامی که دیگر زبان ها نگاه می کنیم بی گمان سره گرایی را می بینیم. 

 ندی را برعهده دارند.هایی چنی  کار بزر  وارزشم های دنیا نهاد ها و سازمان ودر بیشتر کشور
ی جهانی به هر سویی که بنگریم روزانه کاالیی یا دانشی ساخته می شود که نام آن کهاال یها    برخی در ای  دهکده

های دیگر می شود.پس بودن یک نهاد یا سازمان برای واژه ساری بایسته وشایان منهد اسهت. اگهر     دانش سرازیر زبان
یفکنیم، خواهیم دید که ای  نوشته ها پر است از واژگان تهازی، ولهی چنهد دههه     ی واجار ب های دوره نگاهی به نوشته

های پارسی آنان، ای  واژگان تازی جای خودرا بهه واژگهان    پس از آن، با بنیان نهادن فرهنگستان، وبا ساخت همسنگ
نی روا اسهت.هیچ زبهانی نیسهت    پارسی دادند.ما باید بپذیریم که زبان ها با هم پیوند دارند، وبی  آنها بده بستان واژگا

های بیگانه در آن نباشد.ولی ای  داد و ستد واژگانی باید به اندازه وخردمندانه باشد.ای  واژگان بیگانهه امهروز    که واژه
در زبان فارسی فراوانند وزبان پارسی را به چالش کشیده است، زبان پارسی را به دگرگهونی و دگردیسهی بهرده انهد.     

های پیش تا کنهون بهه    های یکپارچگی و یگانگی مردم ایران ازهزاره خودیکی از استوار تری  پایه پس زبان پارسی که
شمار می آمد، که پس از هرتاخت دشمنان نخستی  فرنایش باز پس گیری خود ساالری )استقال (کشهور بهود.امروزه   

واژگان پارسهی را مهی گیرنهد.کنون    خودساالری اش کم شده است.واژگان بیگانه گروه، گروه به آن می آیند، و جای 
شایان تری  کار برای زبان پارسی واژه گزینی و همسنگ گزینی برای ای  واژگان بیگانه اسهت.ولی ایه  را ههم بایهد     
بپذیریم که خود واژه سازی هم نهاده ها)اصولی( دارد.واژه سازی دانش می خواهد، کار هرکس یها گروههی نیسهت،    

 استاد کارآزموده می خواهد.
های میه  خواهی)ملی گرایی(شتاب بیشتری بهه   خورشیدی به فرنایش گسترش اندیشه 133:در نخستی  سالهای 

هایی را برای ساخت واژه برون انداخت  واژگانه بیگانه راه انهدازی کهرده    خود گرفت وکسانی انجم  ها وفرهنگستان
را میتوان نام  "فرهنگستان طبی"، "رای عالیانجم  لغت سازی دانشس"، "بودند.برای نمونه انجم  لغت سازی ارتش

های بسهیاری مها در    های بسیاری ساختند که خود بسی جای سپای گذاری دارد ولی تندروی برد.که ای  انجم  واژه
در پی تنهدروی هها و سهردرگمی هها ناشهی از واژه سهازی دسهتور بنیهان گهذاری           1:1:ای  دوره می بینیم.در سا  
گستان ایران داده شد. واز ای  جابود که با سهپردن واژه سهازی و برابهر یهابی بهه کاردانهان و       فرهنگستان او  یا فرهن

 استادان، ودور کردن تندر روی ها کار واژه سازی در روند درست خود جای گرفت.  
خهواهیم  ههایی را   ههای  اگر ما در کار واژه سازی نهاده ها )اصو ( وبایسته ها را راهنمای خود کنیم بی گمان وازه

ساخت که برای همیشه در زبان پایدار بمانند.پیش از هرچیز ما بهرای واژه سهازی نیهاز بهه یهک فرهنگسهتان کهارا و        
ههای   کارآمد وبه روز داریم، که استادانش باید افزون بر کار واژه سازی در فرهنگستان، می بایست با گشهایش رشهته  

ای کار وازه سازی کنند.شتاب همراه بها خهردورزی در کهار واژه    وازه سازی در دانشگاه ها به پرورش دانشجویانی بر
ی بیگانهه   سازی هیچ گاه نباید فراموش فرهنگستان نشینان بشود.زیرا بران باوریم تا پیش از اینکه مردم به گفهت  وازه 

رانهه خواههد   ی بیگانه باشد آسهان تهر در زبهان     ی میهنی ساخته شود هر چند هم دشوار تر از وازه خوگیرند اگر واژه
 گشت.
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های کنونی و چهه   های زبان پارسی استفاده کنیم چه گویش ی توانایی ها، دارایی ها وگنجینه در واژه سازی از همه
های درسی بیاوریم، به ویژه  های ساخته شده را به به نوشته های ایرانی.واژه زبان پارسی پیش از اسالم وچه دیگر زبان

های  های ساخته شده را در دفترچه ها و نوشته را به ای  واژه ها خو دهیم.یا ای  واژههای دبستان وگوش کودکان  پایه
کوچک، در دستری همگان بگداریم.رسانه ها را وادار به، بهره گیری از ای  واژگان کنیم واز توانایی خود رسهانه هها   

ای ساخته شهده1کنون بیهاییم نگهاه    ه های ساخته شده کمک بگیریم.بررسی و ارزیابی وکارایی واژه برای گسترش واژه
کنیم واژه ای که ساخته شده آیا به کار می رود، آیا خوانش و گفتار آن آسان هست؟اگر ای  واژگان در کارایی پهایی   

 هستند، دوباره همسنگ دیگری برایشان برگزینیم.
نان شیوا و روا باشند که هایی خواهیم ساخت که چ ی ای  گام ها را برداریم، همسنگ بی گمان می گویم اگر همه

بزرگی را به پارسی بازگردانند.دوباره ای  گوهر ناب بی مانند پارسی شیری  خواهد شهد همانگونهه کهه در درازنهای     
 روزگار هماره شیری  و نغز بوده است.

 
 ها: ها و پی نوشت بن مایه

دیمی، سهیامک؛ ونهادی، حامهد؛ اوهوامی،     اکبر شالنی، امیرحسی ؛ کهزایی، مهرماد؛ سرور، آریا؛ شههرامی، روح اهلل؛ وه  
 .113:حسی ؛ محمدی، داریوش؛ واژه نامه پارسی سره، تهران1 انتشارا  زبان پارسی

 .163:آشوری، داریوش؛ بازاندیشی زبان فارسی، تهران1 انتشارا  مرکز 
 .167:بهار، محمد تقی؛ سبک شناسی، تهران1 انتشارا  مجید

 113:ن حکمت، علی اصغر، پارسی نغز، تهرا

ی نیما یوشید، صادق هدایت، عبدالحسی  نوشی  وذبیح بههروز،   ای، انور؛ چهار چهره1خاطرا  وتفکرا  درباره خامه
 .  178:تهران1 شرکت کتاب سرا، 

 186:داوری اردکانی، نگار؛ سره گرایی زبانی، تهران1 انتشارا  هرمس

 161:دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه؛ تهران1 انتشارا  تهران1 

 181:های فارسی سره؛ تهران1 انتشارا  مرکز رازی، فریده؛ فرهنگ واژه

 .163:عمید، حس ؛ فرهنگ فارسی، تهران1 انتشارا 
 .161:فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه1به تصحیح ژو  مو ، تهران انتشارا  علمی وفرهنگی 

 .137:کسروی، احمد؛ زبان پاک، تهران1 انتشارا  پایدار
 (83-81خورشیدی، صفحۀ181:تابهار181:درونی انجم  فرهنگی ایران زمی (، شمارة هفتم، پاییز مجلۀ افراز )نامۀ 

 .:18:معی ، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران1 انتشارا  ادنا، 
 .  :11:ی زبان فارسی، تهران1 انتشارا  باشگاه مهرگان  مقدم، محمد؛ آینده

 .171:ان1 نشر نوناتل خانلری، پرویز؛ تاریخ زبان فارسی، جلد او ، تهر
 .161:ناتل خانلری، پرویز؛ زبان شناسی و زبان فارسی، تهران1 انتشارا  توی

هجری شمسی، تههران انجمه  آیهار ومفهاخر      133:نصیری، محمد رضا؛ زندگی نامه نام آوران فرهنگی ایران تا سا  
 .181:فرهنگی 

ههای درسهی    ، تهران1شرکت چاپ ونشر کتهاب :ن یاحقی، محمد جعفر؛ فرزاد، عبدالحسی ؛ تاریخ ادبیا  ایران وجها
 .:11:ایران 
 های التی 1 ب  مایه
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