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 چکیده 

زبان یک نهاد  اجتماعی است  بدین معنی  که افراد  یک اجتماع  به منظور  آگاهی  از مقاصد  و نیّاا   ها   و     

در این رساله  ابتدا  به معرفی  زباان  و نواوه    برای  برقراری ارتباط  با یکدیگر  عناصر آن را به   پیوند  داده اند .

سپس  در بخش چهارم  به نقاد  و بررسای  ایان واژگاان در نظا  و ن ار ی  ورود  واژه های  بیگانه  اشاره  شده ، 

فارسی  دوره ادبیا  بعد از انقلاب پرداخته  شده ، و به شیوه ی توصیفی تولیلی  به  نگارش درآمده ، در آخر  نیا  

 از اطلاعا   بدست آمده  نتیجه  گیری   بعمل  آمده است .

هر نظام  ارتبااطی  کماا   مولاوب  ایان اسات  کاه باا کمتارین  ه یناه زیان نوعی نظام ارتباطی است و در     

تخوش  توولاا  مای گاردد. بیشترین اطلاعا  انتقا   یابد .  پدیده ای   اجتماعی  است  که در مسیر  زمان  دسا

ه  هاا این توو   در بخش  واژه  های   زبان  قابل  رویت است  که با  گذشت زمان معنای  برخی  از  واژمهمترین 

دنیاا  نظیار  زباان     تغییر  می کند  و در مسیر  این توّو   گاهی  واژگان  بیگاناه  نیا   از زباان  هاای مختلا 

ایتالیایی ، فرانسوی و ...  به  زبان  فارسی وارده  شده که  این واژگان  وارداتی  باعث   می شاود  اقتادار   انگلیسی ،

و انووااط  گراییاده شاود . عاواملی  کاه هجاوم   نگ بیکانگان  باه عاع  هجوم  فره  کهن  زبان  فارسی  در اثر

در هماه ی    وامگیری و قرض گیری  زبانی  است .سی  را سبب می شوند از دو پدیده واژگان  بیگانه  به  زبان  فار

گساترده  از زباان  وجود  دارند  که مانع  واژه  سازی  می شوند ، یکی  از آنها  وامگیاری  بسایار  زبان  ها عواملی 

های  مختل   می باشد  که  این  عامل  خود می  تواند  یکی  از  دلایل  عع   زبان باشد . وامگیری زمانی پایش 

و سایوره  فرهنگای   ی  زباانی دیگار  رویاارو  شاود  کاه از اعتباار می آید  که  یک جامعه ی  زبانی  باا جامعاه

ر وامگیری  با چنان وسعتی  صور  گیارد  کاه   رفتاه  رفتاه  دساتگاه  برخوردار  باشد .  در چنین  وععیتی ،  اگ

معارض  ناابودی  قارار  د، زبان مغلوب  ممکن  اسات درواژه  سازی  زبان  مغلوب  کارایی  خود  را از  دست  بده

ک  زباان ن  خلأهای  واژگاانی  یاگاهی  برای پر کردجر  به مرگ زبان  نی   می شود .گیرد . گاهی  این پدیده  من

از زبان های دیگر واژگانی را قرض  گرفته  وارد  زبان  گفتار  خود  می نمایند که  این قرض گیری  یک زباان ، از ،

زبان  های دیگر  را قرض  گرفته  وارد زبان  گفتار   خود   می نمایند که این  قرض گیری زبانی  به معنی  انتقاا   

ک  زبان   به  زبان دیگر   است  .  و به  عبار   دیگر ،  هر زباان   در صاور   بعضی  از عناصر  زبانی  واژگان  از ی

ل وم  ممکن  است  بعضی  از  عناصر  زبانی  را از  سایر زبان  ها   باه  عاریاه  گرفتاه  و در  اختیاار   ساخنگویان  

اغلب  نهادهاای  دیگار  اجتمااعی  خود  قرار  دهد.زبان  نه تنها  مهمترین وسیله  ی ارتباطی  بشر  بلکه  پایه ی  

اسب  باا نیازهاای  جامعاه  نی   می  بشد .زبان  به عنوان  امری  اجتماعی  پیوسته  به تبع  تووّلا   اجتماعی  متن

زبان  آئینه  ای  است  که می تواند  ساختار  جامعه  ی  عهد  خود را منعکس  کند باه ایان  دلیال  اسات  است . 

مکتوبا   به جا مانده  از زباان  روشان  هما   مربوط  به تاریخ  به کمک ادوار  گذشته  و مبکه مشکلا  و مسائل  

 و آشکار  می شود .
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 مقدّمه

واحد و ثابتی  ندارد زیرا  امری  اجتماعی  است و در جوامع  بشری  به عنوان  وسایله ای  زبان صور      

و تفاه   به کاار  مای رود و   برای  برطرف کردن  نیاز افراد جامعه  به بقراری  ارتباط  با یکدیگر و تفهی 

همچنان  که می دانی   هر جامعه  همانند  موجود  زنده  ای  پیوسته  دستخوش   و تواوّ   اسات و باه  

دهای  آن  از قبیل  سیاست ، مذهب ،آداب و رسوم ،حِرَف  و مشاغل،  یاتبع  و بر اثر  تغییر  و دگرگونی  بن

حاصل  ه  تغییر و تووّلی  که در جامعه ر  می کند. از این  رو  هر  گوناب ارهای زیستن  و نظایر  اینها  تغیی

وّ   و تواین  دگرگونی به ناچار در تغییر آن  جامعه  را  دگرگون   می سازد و ور  ، نیازهای د  به عرشو

  به س ایی  دارد . زبان  نی   تاثیر  و دخالت

م  و ملّتهای  مختل   و حوادث  گذشته  بار آنهاا را در اعتقاد او همچنان که تاریخ  سرگذشت  اقوا به     

زمان  های  مختل   شرح  می دهد ،  تاریخ  یک زبان نی   تغییارا   و دگرگاونی  هاای  آن زباان را در 

گذار زمان و در  طو   دوره  دوام  آن   زبان   مشخص  می  کند  و به  کمک  بررسای  هاای   تااریخی  

وار  تاریخی مختل  شاناخت و دتوان ، ه   تغییرا   و تووّلا   آن  زبان  را در  اهر زبان  است  که می  

 ه   قواعد  و قوانین  حاک   و ناظر  بر  آن  تووّلا   را بدست  آورد .

باان فارسای  باساتان  مای  وقتی صوبت از فارسی  می شود  عده ای  به  یاد  دروان هخامنشیان  و ز    

اماروز   را در   فارسای   ست که ریشه  بسیاری  از واژه   های  به کار رفته  شاده ی البته درست اافتند . 

زبان  قرن ها  پیش  از  اسلام  مرده  است  و ما می دانی   کاه دوران  سالوکیان  باستان می  یابی  . ولی  

آثاار  و جراحاا    حتی  زبان  یونانی  در کشور   ما نفوذ  یافت و مد   ها  زبان  رسمی  باود  و طبیعتااً

زیادی  در فرهنگ  و  تمدن  کهن ما  به جای گذاشت .  در زمان  اشکانیان  بود  که پیرایش   فارسی  از 

ی  ساساانیان  رساماً  دوام   زبان  یونانی  مورح  شد و زبان  فارسی  میانه شکل  گرفت  و تا  پایان  دوره

ز  زبان  های  فارسی میاناه  اژه های  امروز   است  یکی  ازبان  پهلوی  که سر منشأ  بسیاری  از وداشت. 

با استقبا   ایرانیان  از  اسلام  و   علاقه ای که  به  قرآن  نشان  دادند  قارآن  یعنای  عربای  روا    است . 

گسترده ای  در یران  پیدا  کرد  و بسیاری  از   کتب  تالی   شده  بعاد  از  پاذیرش  اسالام   باه  زباان  

ناد  کاه  تقریبااً  نعربی  نگاشته  شد  . حتی   دانشمندی  ایرانی همچون  ابوریوان  بیرونی  افتخاار میک

 همه ی  آثارش  را،ج   یکی ، به زبان  عربی  نوشته  است!
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 بیان مسأله

انقلااب ادبیا   پاس  از ی  شد اطلاعا   جامع  و مستندی  در مورد  واژگان  بیگانه  سعدر این رساله     

ایت   های  مختل   اینترنتای و  گردآوری  شود، بنابراین   تصمی    بر آن  شد  با موالعه ی   س  اسلامی

در آید   تا  بتوان  زمینه  به  نگارش    در این رساله  ای   جامع  و کامل بررسی  گسترده  در متون  ادبی 

در  جستجوی   واژه  های  بیگانه   در زبان  فارسای  مای  باشاد   دیان   این   اقدام  که گام  نخست    با

مسئولان  و  م  را در درجه ی  اوّ   به ادا  کرده   از طرفی   بتوان  جرأ    لازخود  را  به  ادبیا   کشور  

و منااً  سایر   مردم   داد   تا  در عدم   به  کارگیری  واژه  های بیگانه   در زبان  فارسی   تلااش  کنناد  

میاراث  ارزشامند   جوان در پاسداری  آگاهاناه  و غیرتمنداناه   از  ایان  کاری  کرد  تا   بر همت  نسل 

 اف وده  شود .معنوی   یعنی  زبان  فارسی  

 تحقیقوضرورت اهمیت 

که  بتوان   رساله  ای   جامع   و کامال   در زمیناه  ی  واژگاان   هدف  از نگارش این رساله این  بود     

باه  نگاارش   در آورد .  بناابراین  عارور   داشات   کاه  باه    انقلااببیگانه  در  ادبیا   دوره  پس  از 

ورود   واژه  های  بیگانه   به  زبان  فارسی  جلاوگیری   گردآوری   رساله  ای   دست  زد   که  بتوان   از  

 کرده  ،  برای   حفظ  و غنای  ادبیّا    مانع   ورود   واژه  های   بیگانه   به  زبان   و ادبیا   شد .

 پذیری در  در ادوار  مختل  ،  دوره  های  تاریخی   واژهه  سعی  شد  تووّلا    فارسی  در این  رسال     

فارسی  به  همراه   ان  فارسی  ، علل  ورود  واژگان  بیگانه  به  زبان  فارسی ، آسیب  دیدگیهای  زبان   زب

آثاار   شاعران  و  خر   نی   نمونه  ای  از  اشعار قرار داده  در آسبک  های ادبی  را مورد   بوث  و بررسی 

 قرار  گرفت .  و  بررسی م  مورد  تولیلاز  اسلا نویسندگان   دوره ی  پس

 تحقیقاهداف  

 کلی:اهداف 

و ادبیّا   فارسی  وارد شده   مورد نقد  و بررسی   و تولیل  قرار  بتوان واژه های  بیگانه را  که به زبان    -

 «کاربردی»داد.
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 جزئی:اهداف 

شاده اناد   را نقاد  و از  زبان  فرانسه  وارد  زبان  فارسی  ه  ورود  واژه های  بیگانه  ای  که بتوان  نوو -

 «کاربردی.»بررسی  کرد 

 «کاربردی»بتوان  واژه  های  انگلیسی  را که  به  زبان  فارسی   وارد شده اند ،  نقد و تولیل  نمود . -

بتوان  واژه  های  بیگانه  ای  که  به  زبان  و ادبّیا   فارسای  هجاوم آورده  اناد  را شناساایی   بوور کُل-

 «کاربردی.»و تولیل  کرد . نموده ،  نقد  

 تحقیقفرضیه های 

وارد  شاده  اناد  قابال  نقاد  و بررسای  ه  ای  که  به  زبان  فارسای  رسد  واژه  های  بیگان به  نظر می 

 هستند .

شده  اند ، که قابال  زبان  فارسی  و فرانسه وارد زیادی از زبان  انگلیسی  هایواژه م به  نظر  می  رسد  وا

 بررسی  می  باشند . نقد و 

زبان و  ادبیا   فارسی  هجوم آورده  اناد  سابب  عاع    د  واژه های  بیگانه  ای  که  بهرس به  نظر می 

 در ادبیا   کهن  ما شده  اند .

 متغیرها تعاریف عملیاتی 

مفهومی  است  کاه  کلما   است  و این معنی   تقریباً  معاد   به  وسیله ی  :  هنر  بیان   نیّا  ادبیّات 

(  در  زبان  فرانسه  استنباط  می شود  و  به  دو  صور   شعر  و ن ر  بیان  مای literatureاز واژه ی )

 گردد.

 در  انسان  ایجاد  کند . که شوری در د  برانگی د  و حالتی از غ  یا  شادی  را :  سخنی است مخیّل شعر

 .معنی باشدکلامی است موزون و مقفی که دارای : نظم

فاصله  باا  واحاد هاای  دیگار  مای  در خط  فارسی آن را با  اندکی است که  : واحد سازنده ی جملهواژه

 دارد . معنی مشخص نویسی  و یک



 

4 
 

دیگر وارد  می  شوند ،  از  زبانی  به  زبان دیگر : کلما   یا واژه هایی را که به دلایل  مختل  بیگانهواژه 

 می شود.واژه های  بیگانه گفته  د به آنها مقص در زبان

 و اصولاحا   زبان  های  دیگر  است  زبان از واژه  ها  استفاده  یک :  به معنای  زبانی وامگیری

 ب(قرض گیری واژگانی       :     ال ( قرض گیری آوایی           گیری قرض انواع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 دومفصل 

 تحقیق ی پیشینه
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 تحقیقپیشینه 

بر اساس  موالعا   و پژوهشی  که بر  آثار  جمع  زیادی  از نویساندگان  انجاام  شاد  اطلاعاا   زیار     

 راجع  به موعوع  رساله  بدست  که در ذیل  به تعدادی  از آنها  اشاره  می شود .

آگااهی  از مقاصاد  و  زبان  یک نهاد  اجتماعی  است  بدین  معنی  که افراد  یک اجتماع  باه منظاور     

نیّا   یکدیگر  و برای   برقراری  ارتباط  با همدیگر  عناصر  آن را  برقرار  کرده اند  .  زبان  نه  تنها  مه   

می  باشد   و به  دلیل    ترین  وسیله ی  ارتباطی  بشر بلکه  پایه ی  اغلب  نهادهای  دیگر  اجتماعی  نی 

ا  اختلافا   اجتماعا  ،  مختل   است  .  به  سخن  دیگر ،  با  اینکه   اجتماعی  خود  هماهنگ  بسرشت 

این نهاد  در  همه ی  اجتماعا   بشری  وجود دارد  وظیفه  و  نقش آن  در هماه  جاا یکساان  اسات ، 

  شکل  آن  ال اماً  در همه  جوامع  یکسان  نیست .  به دلیل  اینکه  ماهیّت  و وابستگی  به  اجتمااع  باه

 (47: 1330تبع  و  هماهنگ  با دگرگونی  های  جامعه   تغییر  و تووّ   می  یابد .) باقری،

اجتماعی  می  زیسته به گفته ی  دکتر  مهری  باقری ، بنا  بر گواهی  تاریخ  بشر  از دیرباز  به صور      

 ان  و ایجااد  تفهای   و تفااه  نوعمه   ترین نیازهای  زندگی  اجتماعی  برقراری  ارتباط  با هماز  و یکی

ارهای  مختلفی ساود مای است  .  بشر  همواره  برای  برقراری  ارتباط  در جوامع  خود  از  وسایل   و اب 

 وسیله ی  او به  شمار  می آید .در این میان  زبان  مهّمترین اب ار و  جسته که

زبان  نظاامی  اسات  متشاکل  از واژه  هاای  دکتر آزیتا افراشی  زبان  را چنین  توصی   می کند : ال ( 

مودود ، قواعد  مودود  و جمله  های  نامودود .ب( زبان  نظامی  از  نشانه  هاست  که  بارای  برقاراری  

  (7: 1334ارتباط  میان  انسان ها  در جامعه ی  زبانی  به  کار  می رود .)افراشی،

زبان  امری  ثابات  نیسات  و در طای  «:  ریخ  زبان  فارسیتا» به گفته ی  دکتر  خانلری ، در کتاب      

، توقیق  و «تاریخ  زبان»یا « زبان شناسی  تاریخی »زمان  تووّ   و تغییر  می پذیرد .  بنابراین  موعوع 

موالعه  در  تووّلی  است  که  هر زبان  در  طی  تاریخ  خود پذیرفتاه  و کشا  قاوانینی  کاه  در  ایان  

وو   از جها   مختل   وجود داشته  است .  از قدیمی ترین   دوره  هاای  تااریخ  تاا اماروز  تبدیل  و ت

خانواده ی  زبان  های  ایرانی  وسیله ی  ارتباط  اجتماعی  و فکری  و ذوقی  ملّتی  متمادن  باوده  و از  

توبیق  و مقایساه  مای  هر  مرحله ی  این  زبان ها  اسناد و آثار  مکتوب  در  دست  است  که  به  کار 

ز  راآید  و نکته  های  مهّمی  را  درباره  قوانین  تووّ   این  دسته  از   زبان  ها  در طی   زمانی  بسیار  د

 (4-4: 1343روشن  می  کند .)ناتل  خانلری،
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اش   مومّد  علی  جمال اده  زبان  زنده  را  در حک   نهر  روانی  مای  داناد  کاه  هار قادر  سرچشامه   

تواناتر  و پرپشت  تر باشد  بی  آلوده شدن  آن  نی   به  همان  درجه  کمتر  اسات  و مانناد  هار نهاری 

چنانچه  زباله  و خار  و خاشاکی  در آن  وارد شود  نیرو  و جریان  آن به  خودی  خود  آن  را می برد  و 

د . او بیان  می   دارد  وای  باه  روزی  کاه  مضمول  و نابود  ساخته  و یا  رفته  رفته  به  تولیل  می رو

نهر  شاداب  زبان  به  حا    رکود  افتد  یعنی  مردمی  که  بدان  تکلّ   می کنند  تنها  آن  را برای  رفع 

حوائج  معمولی  روزانه ی  شک   و شو   و لو   به  کار  ببرند  و طبع  شیوای  خداوندان  نظ   و ن ر  و 

ر ارباب  عل  و  ادب  خموش  و خامد  گردد  و جمود پذیر  ، و از آن ها  ه  بادتر  وقتای  ذوق  روح  پرو

ملّی  قریوه  ذاتی و جبلای  کاه مولاد  «ژنی»نی عاست  که خدای  نخواسته سرچشمه ی  ذوق  و فه   ی

وار  از قوه  ابتکار  نوابغ  و نوادر  و اخیار  است   و کلیه  صفا   و سجایای  عالی  از ذوق  پاک  و طبع  است

و خلاقیت  و آزادی  فکر و  بیان  که  حس گرانبهای  حقیقت جویی و حقیقت پرساتی  از آن سرچشامه  

می گیرد  مانند  چشمه  ای  که  دیگر آب  باران  و برف  نرسد  رفته  رفته  خشاک  و  ناازا  گاردد، آن 

و   ادبیّا   و عرفان  و حکمات را خواناد  بلکاه    وقت  است  که  نه  تنها  فاتوه  ی  زبان  و شعر  و ن ر

باید منتظر  مرگ  و فنای  آن قوم  و آن  جماعت  بود  و باید    دانست  که  از  مرگ و فنای چنین  قوم  

و ملّتی  دنیا  غمی  به  خود راه  نخواهد  داد  ، چون  که  درخت  خشک  و بی حاصل  تنها  زیر  دیاگ  

 (144-144: 1334جمال اده ، خوب  است  و بس )

از دیدگاه  دکتر  علی علی اده  زبان  به عنوان  اصلی ترین  وسیله  ارتباط  اجتماعی  انسان  و در  مقام       

یکی  از  عناصر  اصلی  فرهنگ  جوامع  بشری  دارای  تاریخی  کهن  است  و  همساز  و همراه  باا  ناوع  

قومی  سیری  پرماجرا  و پویا  داشاته  و اب ارهای  و سکون  ها  و  حرکت  ها  و اسار    و پیروزی  هر  

 ،مقاله پژوهشی(1333تکامل خاص  خود  را پیموده  است  .)علی اده علی،

دکتر جواد  برومند  معتقد  است  زبان  نهادی  اجتماعی  است  و دگرگونی  هاای  آن  ها   برحساب     

رزمین  ایاران  باه سابب  موقعیات  دگرگونی  های  اجتماعی  صور   می گیرد .  او  بیان  می  دارد  س

جغرافیایی و  شرایط  ویژه ی  طبیعی  که  داشته  از  قدی  ترین  روزگاران  مورد تهااج   اقاوام  بیگاناه   

مگین  دوران  باستانی  حمله ی  اسکندر  را  می  تاوان  هقرار  گرفته  است .  از  جمله  تهاج   بسیار  س

سلط  فرهنگ یونانی  آنچنان  عظی   بود  که موجب  بر انداختن  فرهنگ نام برد . حمله ی  اسکندر  و ت

 (1-137330و زبان  ایرانی  باستان شد .)برومند سعید ،
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رزمجو  معتقد  است  ن ر  فارسی  همانند شعر آن ، عرصه  ای   است گسترده  و مناسب  بارای  بیاان     

.  تقریباً  کلیه ی  موعوعاتی  را  که شاعران  پارسای هرگونه  اندیشه  یا  احساس  و عاطفه  ای  لوی   

گوی  در  قالب های  شعری  به  نووی  زیبا  و مولوب  باه  رشاته  نظا   در آورده  اناد ،  نویساندگان  

ایرانی  آنها  را  در  قالب  قصه  داستان  و  افسان  و حکایت   و  لویفه  و  نامه  به صور   ن ر  به  رشته  

 (007: 1370)رزمجو،یده  اند .توریر کش

لوفی  پور  معتقد  است  اگر  حیوه ی  زبانی  را  از  واژگان  فراتر  رفته  و به ساو    جملاه  برساد    

،خواهی  دید  که  حتی  ساختار  جملا   فارسی  ما  نی   از  موارد  توت ،تأثیر  زبان  بیگانه  قرار گرفته  

 (122:1371است .)لوفی پور  ساعدی،

بیاان  مای دارد :  هنار تجلّای  خاارجی  «  هنار چیسات»لئون تولستوی  نویسنده  اروپایی  در کتاب    

ها  و احساساتی  نیرومند  است  که  انسان  آنها  را  تجربه  می  کند  و  به  کمک  علائ  ،خط ها یشه اند

شااعران  و نویساندگان  کاه   ، رنگ ها ،حرکا   و  اشارا  ،  اصوا   و کلماا   بیاان  مای  دارد  پاس

آفریننده ی  کلام  زیبا  هستند ،  هنرمندند  و آثار  ادبی  هر ملّت  نی   گنجینه ای  از  مظاهر  افاراد آن  

 (43:1344ملت.)تولستوی،

بیان  می دارد  که  اثرا   واژه  های  بیگانه  در  لایاه « ترجمه  و مترج » غلامرعا  رشیدی  در کتاب    

تل   زبان  واژگان ، ساختار  و  بافت  متن  مشاهده  می شود .  اولین  و سووی  ترین  لایاه ی  های مخ

نفوذ  در  زبان  دیگر را ،  در سووح  واژگان  می  داند .  همچنین  معتقد  است  که  البتّه مسأله  به  آن 

د  که  از  معااد   هاای  فارسای  سادگی  که  بعضی  ها  تصورّ  می کنند  و بالافاصله  توصیه  می  نماین

استفاده  شود  ،  نیست.  م لاً  زبان  انگلیسی  امروزه  دارای  موقعیّتی  جهانی  است  که   این  موقعّیات  

را  به  واسوه ی  ادبیا   و متون  گسترده  ای  که  در زمینه  های   علمی  و فنی  به  این  زبان  نوشته  

ت  .   اقیانوسی   از  کلما   تخصصی  انگلیسی  که  در  زندگی  روزمره  مورد  شده ،  به  دست آورده  اس

استفاده  قرار  می گیرد ،مترجمان  را آن چنان  گیج  و بلااتکلی   مای  کناد  کاه  هیچگوناه  رویاه ی 

 (13:1373مشخص  و واحدی  در  ترجمه  ها دیده  نمی شود.)رشیدی،

دکتر آریان پور کاشانی  دیرین شناسی  زبانی  را  وسیله ی  دیگری  می داند  برای  شاناخت  هناد  و    

اروپایی  آغازین  و خاستگاه  آن .  او  از  زبان  های  هند  و  اروپایی  به  دو  دسته  صوبت  مای  کناد:  

)ژرمنی،لاتین centumهای سنت )ارمنی، ایرانی،هندی،اسلاوی،بالتیک( و  زبان  satemزبان های  سات  
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،یونانی،سلتیک(. به  گفته ی  او خانواده های  لاتین  شامل  ایتالیایی  و  فرانسه   و اسپانیایی  و پرتقاالی  

و رمانی  اند  و  زبان  های ژرمنی  عبارتند  از: آلمانی  و انگلیسی  و هلنادی  و دانماارکی  و ساوئدی  و 

 نروژی  و ایسلندی.

 (12-17: 1334رکاشانی ،)آریان پو

آندره  مارتینه   واژه  سازی  را نتیجه ی طبیعی  اصل  اقتصاد  یا  صرفه  جویی  می داند  که  بر همه    

ی  ابعاد  زبان  حاک   است  .  او  می گوید   زبان  نوعی  نظام  ارتباطی  است  و در  هر  نظام  ارتبااطی  

 ین  ه ینه  بیشترین  اطلاعا   انتقا   یابد.کما   مولوب  این  است  که  با کمتر

 (43-42: 1373)مارتینه،

دکتر مشکوة الدینی  در باب  زبان شناسی توبیقی  می گوید : آشنایی  پژوهشگران  اروپایی  با  سنتها    

  ، همچنین  آگاهی  آنان  بر شباهت   زبان  سانسکریت  با  زبان هاای  لااتین ، یونانی،ژرماانی  و فارسای

باستان  موجب  شد  که  به  خویشاوندی  زبان ها   پی ببرند  و در  نتیجاه  روش  هاای  زباان شناسای  

 (10: 1331گسترش  یابد.)مشکوة الدینی،توبیقی  نی   در  سده ی  نوزده  

،  :   الف(  نثر ساده ارسی  را  کلاً  به  دو نوع  تقسی   می  کند فرزمجو آثار   من ور  موجود  در زبان     

،   ب(  نثرر  فنریکه  در  آن  نویسنده  مقاصد  خود را  در  کما   سادگی  و  بی  پیرایگی  می  نگارد. 

آن  بیان  مولبی   است  با  طرزی  که  نویسنده  در آن  اِمعان  نظر   و جولان اراده  به  کار  می  برد  و 

مولب   خویش  را بهتر  و کاملتر  به  طرف  بفهماناد ،  رحا   و قصدش  از  کاربرد   آن  این  است که  

 (143-144: 1370رقّت  خواننده  را برانگی د  و یا  خش   و غیر   وی  را  توریک  نماید .)رزمجو،

و   10و   11براوان آشنایی  اروپائیان  با  مشرق  زمین  را  از  زمان  جنگ هاای  صالیبی  در قارون     

که   میان   مسیویان  و مسلمانان  درگرفت  می  داند .  به  گفته ی  او  در  ایان  جناگ    میلادی  13

ها   بود  که  غربیان  با  تمادن   و صانایع  و فرهناگ  درخشاان   مسالمانان  مواجاه  شاده  و درصاد  

آغاز شد . بعاد  حقیقت  شرق  شناسی  از  اینجا   شناسایی  بیشتر  این تمدن  و  فرهنگ  برآمدند  و در 

از آن  بود  که  بفکر  ایجاد  روابط  بازگانی  با  مشرق  زمین  افتادند  و بااین  جهات  مسسسااتی  مانناد  

کمپانی  هند شرقی  هلندی  و انگلیسی  و مانند آن را  تشکیل دادند  و رفته رفته  اساپانیا  و پرتغاا   و 
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رای  اسااتعمار  در  ایاان  کشااورها  را  در  ساار دیگاار  کشااورهای  اروپااایی  فکاار  نفااوذ   بیشااتر  باا

 (1:1343پروراندند.)براوان ،

 سیّد  مصوفی  میر سلی   دلایل  نفوذ  واژه  های  بیگانه  در  زبان  فارسی  را  موارد  زیر  می داند:   

خودباخته   بازگشت فرنگ  رفته  های -0ترجمه  های  ناقص  کتابها  و مقالا   بیگانه  و اشکالا   آنها.-1

عدم آشنایی  با قابلیت های  زبان  فارسی  و غنای  ادبیا    -3و فن سالارانِ ناآشنا  با غنای  زبان  فارسی.

احساس  حقار   در  مقابال  -4باور نداشتن  کارآرایی های  زبان  فارسی  در رشته های  غیر ادبی. -4ما.

کردن  به  مفهوم  واژه  های  بیگانه .)  میر سلی   عاد   -4واژه  های  فرنگی  و پدیده  ی شیفتگی فنی.

،1330 :17-14) 

خانلری  معتقد است  که  در هر زبانی   می  توان  فهرست  های  ک   و بیش   مبسوط  و مفصالی  از     

لغاتی  که  مقتبس  از زبان  های  دیگر  است  تدوین  کرد .  این فهرست  به  فصل  هایی  قابل  تقسای   

 .  از  این جمله : است

  -4لغا   مربوط  باه ساازمان هاای  اجتمااعی  و اداری -3موصولا  صنعتی  -0موصولا   طبیعی-1

 (134-137: 1343اصولاحا   علمی.)ناتل خانلری،

چند  که  مهمترین  آنها  را ارتبااط   طبق گفته ی  رزمجو از اوایل  قرن  سی ده    بواسوه ی عواملی    

و  آشنایی  اهل  قل   و منور الفکرهای  ایرانی  با  کشورهای  مغرب  زمین  و ترجمه  ی آثاری  از  ادبیّا   

اروپا  به  زبان  فارسی ، تأسیس دارالفنون ،  نهضت  مشروطیت،  ایجاد  چاپخانه  ها  و روا   موبوعاا  ،  

سریع  سواد آموزی   و نیاز  و علاقه  طبقا   مردم  به  خواندن  و ...  باید  دانسات ،   نشر  کتابها  و رشد 

توااوّلی  در شاایوه هااای  نویسااندگی  پاایش آمااد   و ن اار  فارساای  بااه  سااادگی  و باای پیرایگاای  

 (141:1370گرایید.)رزمجو،

اثرا   ورود  زبان  بیگانه  به  « انه زبان  پارسی آما   تهاج   واژه  های  بیگ» سالار  ع ی  پور  در کتاب   

مهجور   و فراموش  شدن  گذشتگان  که موجاب    -الفزبان  فارسی  را  به  قرار  زیر  بیان  می  دارد :  

مختل  شدن  ارتباط  میان  مردم  از  نظار  زباانی  ،  یعنای   -بقوع  رابوه  با سنت  و فرهنگ  است  .

ه  تفاه   اجتماعی  است .  او  معتقد  است  کاه ، تغییار  زباان  اجتنااب  تفهی   و تفاهمی  که  خود پای

ناپذیر  است  و این  تغییر  با  تداخل  زبان  ها  انجام  می شود . ورود  الفاظ  و لغا   بیگانه  به  زبان ها  
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 امااری  رایااج  اساات ،  همچنااان  کااه  ورود  دیگاار  پدیااده  هااا  امااری  عااادی  و پااذیرفتنی   اساات

 (41:1334.)ع ی پور،

میر سلی  به  این  نکته  اشاره  می کند  که :  یورش  زبان  های  بیگانه  و باه  کاارگیری  واژه  هاای     

نامأنوس  و  اب ار سستی  و  بی  تفاوتی   نسبت  به ری  و  درشت آن  واژه  ها  و تعداد آنها  ما  را بادانجا 

جدا  شوی   و ناگ یر، چنان  که  متأسفانه   در برخی  از  موافل  و  خواهد  کشاند  که  از  ریشه ی  خود 

مجامع  رایج  شده  است ، واژه  های  فارسی  را  به  لغا   اجنبی  ترجمه  کنی    تا  موالبمان  مفهاوم  

 (14:1330شود .)میر سلی ،

بیان می دارد ،  نخستین  نشانه  های    prof.dr.alessandro  bausaniپروفسور  الکساندروباوسانی   

تاثیر  اروپا  در ادبیّا   امروز   ایران   را در  تووّلا   ایان ادبیّاا   در  دوره  بازگشات  ادبای  باه ساوی  

شاعران  کهن  و ماقبل  کلاسیک  می  توان  دید .  به  گفته یی  او ادبیّا   نوین  ایاران  چنادین  ساا   

ت  را آغاز   بیداری  ایرانیان  از  گذر  آشنایی  با  مدرنیته  یاا تجادد  بادانی  ،   شروطیّپیش  از  انقلاب  م

دگرگونی  ن ر ،  تولد شعر نو ، پدیداری رُمان  و داستان  کوتاه  به  مفهوم  امروزی  را  ها   رویادادهایی  

 انقلابی  می  بینی   که پایه  گذار  ادبیّا   مدرن  ایران  بود .

 (east  and west،مجله ی0223انی،)باوس

 قاً  چهار راه  در پیش  رو داری :به عقیده  طباطبایی برای  بیان  یک  مفهوم  جدید ، منو   

جعال واژه ای   -2.بیان آن مفهوم  از طریق  واژه های  موجود  در زبان  و باا  کماک  دساتگاه  نواو -1

بیان  آن مفهوم  با بهره گیری  از  عناصر  موجود   -4وام گرفتن  واژه های  از زبان بیگانه دیگر  -3بسیط

ی  را  وارد  زبان  مای  ادر زبان  و با  کمک  قواعد صرفی . به عقیده ی  او جعل  واژه  یا  وامگیری   واژه 

شورند .  او  می گوید  هار فرایناد  واژه کند  که  از  نظر معنایی  تیره  اند  و بار جدیدی  بر  حافظه گوی

سازی  که  بتوان  بر  اساس  آن صور  های  جدیدی  ساخت  فرآیندی  زایاست . گویشور  هر  زبان   با 

شنیدن  واژه  های  مختل   رفته  رفته  به  الگو ساخت آنها  پی  می  برد  و  به  این  ترتیب  می  تواناد  

تاااکنون  نشاانیده اساات  دریابااد  و خااود  صااورتهایی جدیااد بسااازد  معنااای  صااورتهایی  زا   کااه 

 (12-11: 1330.)طباطبایی،
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مهمترین  عاملی  را  کاه  در  هماه ی  زباان  هاا  « language death»ولفانگ   در سلر  در کتاب    

یاان  مای دارد   مانع  واژه سازی  می شود  وامگیری  بسیار  گسترده  از  زبانی   دیگر  می  داناد  .  او   ب

این وععیت  معمولاً زمانی پیش  می آید  که  یک جامعه ی  زبانی  با  جامعاه ی  زباانی  دیگار  رویاارو  

شود  که  از   اعتبار  و سیوره ی  فرهنگی  برخوردار   باشد  .  در چنین  وعاعیتی  ،اگار وامگیاری  باا  

سازی   زبان  مغلوب  کارایی خاود  را  از  دسات  چنان  وسعتی  صور   گیرد  رفته  رفته  دستگاه  واژه 

بدهد  ،  زبان  مغلوب  ممکن  است  حتی  در  معرض  نابودی  قرار  گیرد . جامعه شناسان  زبان  نشاان 

داده  اند  که  بی استفاده  ماندن  فرآیند های واژه  سازی  از  جملاه  علاائ   مارگ  یاک  زباان  اسات 

.(1333 :131-134) 

اندوخته ی  واژگان  فارسی  پاسخگوی  نیازهای  «: تاریخ  ادبیا   ایران» بنا به  گفته ریپکا  در  کتاب     

شیوه  نو زندگی  نبود  و  از  این  رو برخی  از  اصولاح  های  ویژه  فارسی  از  رهگذر  زائاد  باودن   در 

دیگر ، چنانکه  بایست  نرمش  پاذیر نشاده  زمینه  های  سیاسی  و دینی  کنار  نهاده  شدند .  از  سوی  

فت  انگی   آفرینشگر  زبان  تازی  را  به  یااد  مای آورد  کاه  گبود ،  به  ویژه آنگاه  که آدمی  توانایی  ش

اصولاح  های آماده ای  را  در  دسترس  داشت ، اصولاح هائی  که  بساا  باارورتر  از  برابرهاای  فارسای 

کاه   –رخنه ی آهسته ولی پیوسته  واژگان  تازی  را در  زبان  پارسی  می  نگری   خود  بود . بدین سان 

زباانی    -در  نتیجه  زبان  پارسی  به ویژه  در شیوه  ی  گفتار  طبقه  هاای  بالاا   و هماه  ادبیاا   آن 

گشاات آمیختااه  و ادبیااا   آن  تنهااا  اباا ار  و  میااانجی   بیااانی  همااین  طبقااه  هااای  بالااا  دساات  

 (144:1330.)رپیکا،

ده  ،  انقلابی  را در  سده  نوزده   پدیاد آورد  کاه  یجهای  سخت  سده  ه طبق گفته ی او آشفتگی    

در کنار  گذاشتن  رخنه ی  تومل  آمی   زبان تازی  و دیگر  زیاده  روی  های  نمودار  گشت   باا  ایان  

یش   از آن  خط  سیر  پیشرفت   زبان  ن ر   با   زبان  نظ   همه  نه  در آن   زمان  نه  در  هیچ  زمانی  پ

همسان  نبوده  است  .  اما  هیچ کس  نمی  تواند  بی  قید  و  شرط  به  ویژگی  های  کلّای  هایچ دوره  

ای  به  گونه  نمادین  یا  معرف آن دوره  بنگرد  حتی  زمانی   که  تصنع  و  نفوذ  زبان  تازی  در چکاد  

د  بود ،  استادانی  پدید آمدند ،  که  دلخواه  خود  را  در  سادگی  نسبی  می  یافتناد  و باه  عکاس  خو

پایان  داد  و  کاربرد  واژگان  تازی   انقلاب  ایران  و جریان های  اروپائی  بیگمان   به  سبک  تکلّ   آمی  

 را به  می ان  بایسته  و خرد پسند  مودود  کرد.

 (144-144: 1330)همان،
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خانلری  بیان  می دارد  بیشتر  لغاتی  که از زبانی  باه  زباان  دیگار  مای  رود  اصاولاحا   و الفااظ     

تمدن و فرهنگ ، یعنی  ساخته های  بشری ،  است .  از  اینجا  می  توان  دانست  کاه  یاک  مربوط  به  

تمدن  آموخته  و چه  اموری  را  از دیگران  اقتباس  ملت  در ادوار  مختل   تاریخ  خود  از  کدام  قوم  و 

کرده  و توت  تاثیر  چه  عوامل  اجتماعی  و فرهنگی  خارجی  واقع  شده  اسات .  چاون  پیشارفت  و 

تکامل   تمدن  بیشتر  نتیجه  ی  برخورد  و  رابوه  ی  اقوام  با  یکادیگر  اسات  ،  اقتبااس  الفااظ  از  

ایج  ترین   طریق  پدید آوردن  کلما   جدیاد  اسات .  زباان  هایچ  قاوم  متماونی  زبان  های  دیگر  ر

نیست  که  شامل  عده ی  فراوانی  از  لغا   بیگانه  نباشد . امّا  استعداد همه ی  زبان  ها  در قبو   لغت  

 های  بیگانه  یکسان  نیست .

 (142-144: 1343)ناتل خانلری،

بیان  می دارد : «  دامنه  نفوذ  و تاثیر  زبان  فارسی  بر زبان  های  جهان » شیفته در کتاب گل احمد   

هیچ  زبانی  در  دنیا  نیست  که  از  دیگر  زبان  ها واژگانی  وام  نگرفته  باشاد ،  هماه ی  زباان هاا  از  

باشد ،  زبانی  مرده  است  همدیگر  تأثیر  و تأثر پذیرفته  اند .  زبانی  که  از زبان های  دیگر  وام  نگرفته 

.  هر  اندازه  زبان ها  تأثیر بیشتری  گرفته  باشند  زنده  تر شده  اند  و  این عیب  و نقصای  بارای آنهاا  

درصد   کلمه  های  خاود  را   74کنونی  جهان ) انگلیسی( تقریباً به  شمار  نمی رود .  مهّ   ترین  زبان 

درصاد   34انگلاو،جرمن ولااتین  گرفتاه  اسات . اساتانیولی  و پرتغاالی  از  دیگر  زباان  هاا  باه   ویاژه

وادبیاتشان  یکی  است ، با  این  حا   خود  را دو  زبان گوناگون  می  نامند .  او  هدف  از  بیگانه  زدایی  

ن فارسای  از  زبان  فارسی  را ، نه  حب  و بغض  نسبت  به  بیگانگان ، بلکه  تلاش  برای آسان کردن  زبا

 (77:1370و پویا  و زنده  نگه  داشتن آن   می داند .)شیفته،

دکتر طباطبایی  معتقد است   اگر  به  واژه  سازی  از  منظر  سازندگان  واژه  های  جدید  بنگری   می     

 توانی   آن  را به دو  نوع  تقسی   کنی :

اد یا شخص  معّینی   انجام  می  دهد  و حاصل آن :  این نوع  واژه  سازی  را  نه آگاهانه سازی واژه-1

معمولاً  واژه  عالمانه  است .  این  نوع  واژه سازی  در  ایران  سابقه طولانی  دارد  و علاوه  بر شعرا،  اهال 

 فلسفه  و  عل   نی   به آن پرداخته  اند .

ر اسااس  شا ّ زباانی  خاود  و باه  : این نوع  واژه  سازی  را عامه  ی  ماردم  باواژه سازی ناآگاهانه-0

 (14-14: 1330صرافت  طبع  و بی آنکه   به  کار  خود  واق   باشند  انجام  می  دهند.)طباطبایی،
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طبق گفته ی  دکتر  علی  اشاراف  صاادقی: در مقابال  جریاان  ورود  واژه هاای  خاارجی  ، از اوایال     

فارسی  از واژه  های  بیگاناه  افتادناد . در  ایان جریاان ،  سلونت  رعا شاه ،عده ای به فکر پاک  کردن  

ابتدا  هدف  اصلی  بیرون  راندن  لغا   ترکی  و عربی  بود  . سپس  گروه  دیگاری  آغااز  باه  سااختن  

واژه  های  فارسی  در برابر  واژه های  عربی  کردند  و دامنه ی  این کار در گسترش  بود  تا دانشمندانی  

ل  فروغی  و همفکران  او به   این فکر  افتادند  که  ساختن   واژه  را  به  نهادی  رسمی  که سپس از قبی

 (01-04:1332)صادقی،فرهنگستان  نامیده  شد  بسپارند .

به گفته  میر سلی  ، تنهان  فن سالاران  مفهور ابراز  ها، وسایل ، تجهی ا   و فناوری  غرب  نشده اناد     

ور  که  راه  برای  ورود  غربی  ها  و شیوع  استفاده  از  اب ارها  ، وسایل  و تجهی ا   هماوار بلکه  همانو

طور  نی   سیل واژگان  وابسته  به آنها   وارد  زبان  و ادبیا   فارسی شد  . آنها  از همان  ابتدا   شد  همان

احا   بیگانه  را به  واژه  هاای  فارسای   می  توانستند  با  بهره گیری  از فناوری  جدید  مفاهی   و اصول

مبد   کنند  اما  به  علت  عع   دانش  و فراموشی  ادبیا   فارسی  چناین  اقادامی  را  باه  عمال  در  

نیاوردند ، اگر هوشیاری  نشان  داده  بودند  امروزه  واژه  های  فنی  نظیر  رادیو ،تلوی یون ،سینما  و تلفن  

اهده  نمی شد .  اما بر اساس گذشت  زمان  این واژه  ها  در  زباان  فارسای  ت بیات  در زبان  فارسی مش

شده  و برگرداندن  آن  میسر  نمی  باشد . برخی  معتقدند  برگرداندن این واژه  برای  ادبیا   ما عارر و 

 (14:1330سودی  ندارد.)میر سلی ،

نه  به عرور   وارد  زبان  می شوند . پذیرش  پااره  از  طاهره صفار زاده  بیان  می دارد  واژه های  بیگا   

آنها   که  نماینده  و یا  نام  یک  اب ار  صانعتی  م ال  ساینما ، رادیاو، تلوی یاون،تلفن و غیاره  اسات ،  

اجتناب  ناپذیر  است . او همچنین  معتقد  است  اگر قرار  باشد  کلما   و اصاولاحا   ترجماه شاوند ،  

مسئو   و در رأس آنها فرهنگستان  ها   به شناسایی  کلماتی  که  احتما   کااربردی  وسایع   باید  افراد

در  جامعاااه  دارناااد ، پرداختاااه  و معااااد  آنهاااا  را ، قبااال  از جاااا افتاااادن ،معرفااای  و جاااایگ ین  

 (01-04: 1332نمایند.)صفارزاده،

رد  که :  در کار  واژه  سازی  و برابر یاابی  بیان  می دا« بازاندیشی  زبان  فارسی»داریوش آشوری در      

برای  واژه  ها  و مفاهیمی  که  از  غرب  می رسند  از صدر مشروطّیت  به  این ساو   دو  و شااید  چناد 

مرحله  می  توان  شناخت .  نخستین  مرحله  آن  بود  که  با  همان  میراث   ن ر  دست  و پا شکسته  و 

ه جان  به  ترجمه  مفاهی   و متن های  اروپایی  پرداختند  و در  این  مرحله  باه  دست  و پا  گیر  و نیم

علت  عادا  گذشته  و همچنین  ارتباطی  که  هنوز   کما  بیش  میان  حوزه  های  گونااگون  فرهناگ  
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مای  کردناد.   اسلامی وجود  داشت ، یا واژه هایی عربی م بانه  می  کردند  و یا  اسلامبو   و قااهره  وارد 

بدون شک  ،  اینکه  نخستین  واژه  هایی  که  در آن دوره  یا  دوره  های  بعد تر  ساخته شد ،عربی آب 

اعتصاب ، انقلاب،تمدن ، ومانند آن دنباله ی هماان عاادتی   کشیده  یا آب  نکشیده  بود  واژه هایی مانند 

 بی  نویسندگان  می کرد  و گشتن  به  دنبا  لغت  و بود  که  زبان  فارسی را  تابع  مولقی  از  عربی  م

 ترکیب  در زبن  فارسی  را نشانه ی  بی سوادی  می دانست .

بیاان  مای دارد  کاه  :  از واژه ساازی  «  واژه  سازی  درون متن »مومد علی  حق شناس  در کتاب     

ده  است :  یکی  جدا  از  متن آفرینی  و  آگاهانه  به ویژه  در قرن  حاعر ، به  دو صور   بهره  گرفته  ش

در گروههای  تخصصی  یا  به  دست  اشخاص  منفردی  که خود  را برای  این  کار  ذی صالاح  دانساته 

اند ؛ و دیگری  در خلا   متن آفرینی  و به  دست  مترجمان ،مسلفان،معلمان و غالب  کسانی  کاه  بارای  

 ساخته  به  واژه  نو نیاز  داشته  اند.مفهومی  نو یافته  یا کالایی  نو

 (03:1373)حق  شناس،

بنا بر  عقیده ی افراشی  مقصود  از فرایند  واژه  سازی، ساز و کار  فعا   است  که  به صاور   تکارار      

شونده  بر تعداد   واژه های   زبان  می  اف اید . فرایند های  واژه  سازی  باه روش  هاای  مختلفای  واژه  

های  زبان  را  تولید  می  کنند .  این فرایند ها به  دو دسته  اصلی  و فرعی  تقسی   می شوند .  بر  این  

اساس  فرایندها ی   اشتقاق  و ترکیب  با  عنوان  فراینادهای  واژه ساازی  اصالی  و فراینادهای  قارض  

عناوان  فراینادهای  واژه  ساازی   گیری ،ادغام،سرواژه سازی،کوتاه سازی،تبدیل،پس سازی و تکارار  باه 

 فرعی  می  باشند .

 (34-30: 1334)افراشی،

شگفت  نیست  اگر  کسانی  می  خواستند  لغتی  تازه  برای  مفهومی  تازه  به  کار برناد  باه  هاوای      

جاد  ن ر  سنتی  به عرابخانه  زبان  عربی  بروند و گاهی چی هایی جعل  کنند  که  در قاوطی  هایچ المن

نویسی  پیدا  نشود . امّا  گرایش  به  سادگی  زبان  که  با  ن ر  سیاسی  و روزنامه  نویسی  آغاز  شاد  راه   

خود  را به  سوی فارسی گرایی  باز  کرد .  این  گرایش، البته ، با پدید آمدن  ملّت  باوری)ناسیونالیسا ( 

ین  اثر  سودمند  را  داشت  که  زبان فارسی  را  بار   مدرن نی  مناسبت  داشته  است، اما   بر روی  ه   ا

روی  پایااه ی  اصاالی  و طبیعاای  خااود  برگردانااد  و  ایاان  زبااان  از  تااوش  افتاااده  را  جااانی  تااازه  

 (03:1374داد.)آشوری
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ای   نوام چامسکی، دو شرط  اساسی  را برای  واژه  سازی  عروری  می  داند :  نیاز  و نام پذیری. کلمه    

ساخته  نمی شود  مگر  آنکه  پدیده  یا عمل  یا  کیفیتی  وجود داشته  باشد  که  نیاز   باشد  کلمه  ای  

 (03:1344بر آن دلالت  کند.)چامسکی،

خانلری معتقد است  لفظ  بیگانه  غالباً  پس  از  آن  که تغییری  در صور   پذیرفت  پروانه ی  دخو       

.  این تغییر  در موردی  است  که  لفظ  خارجی  شامل  اصواتی  باشد  که  ادای  آنها  در  زبان  می  یابد 

آن  برای  اهل  زبان  دشوار      باشد ،  حرف   بیگانه  را  معمولاً  به  حرفی  کاه  در زباان  جااری  باه 

برای  تبدیل  حرف  ها   ن دیکتر  است  بد   می کنند .  در  هر زبانی  می  توان  دستگاه  حروفی  را  که 

 و اصوا   کلما   خارجی  وجود  دارد   با  دّقت  معین  کرد.

 (141:1343)ناتل خانلری،

و اشاتقاق  مای  داناد .  جدید  ،  از رهگذر  ترکیب  دکتر طباطبایی واژه سازی را ساختن  واژه  های     

طبق  گفته ی  او  عواملی  که  زایایی  فرآیند  واژه سازی  را  مودود  می  کنند  به  دو نوع  تقسی   می 

 شوند:

: عوامل  درون  زبانی  به خودِ نظام  زبان  و  قوانین  حاک   بر آن  مربوط  می  شاوند   درون  زبانی-ال 

عوامال  صارفی  -3عوامل  وا   شناختی -2وجود کلما   رقیب  -1است :و ممترین آنها  به  قرار  زیر  

 عوامل معنایی. -4

:  عوامل   برون  زبانی  به  خودِ زبان  مربوط  نیستند  بلکه  باه  وعاعیت  فرهنگای  و   برون  زبانی -ب

 (11-13: 1330گرایش  ها  و آراء جامعه  ی  زبانی  مربوط  می شوند . )طباطبایی ،

ا   غاگفته ی سایپر همه ی  زبان  ها   امکانا   لازم  را  در  اختیار  دارند  تاا  در صاور   نیااز  لطبق  

 (133: 1374جدیدی  خلق  کنند .)ساپیر،

داریوش آشوری  معتقد  است   با  گسترش  علوم  و فنون  در روزگار  ما  که  اهل  هر رشته  از  علوم    

ارند ،  زبان  اب اری  نی   گسترش  بسیار  یافته  است  و ما  امروز  بناا  و فنون ، در گسترش  آن  دست  د

دهی  ،  یا  به   عبار   دیگر به  روح  زمان  و بنا   به  تعری  ،ناگ یری   زبان  اب اری  خود  را  گسترش  

کاه  سار  و ساامانی   کنی   و به  کار بگیری  .  و  این  کار  بارای  آن  زبان  اب اری  فرنگی  را  ترجمه ، 

داشته   باشد  مرجعی  ه   می  خواهد  و این  مرجع ،  ناگ یر  فرهنگستان  است .  البتّاه  فرهنگساتان  
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می  تواند  یک  دستگاه  سامان  دهنده  و اصلاح  کننده  و  پشنهاد دهنده  برای  رشته هاای  علمای  و 

 (13:1374ی،فنی  و دستگاه های  اداری  و ج   آن  باشد .)آشور
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 روش تحقیق

پس ازبررسی های اولیه ی مسأله توقیق ،موالعه سوابق وادبیا  توقیاق وهمچناین موالعاه ی اناواع     

روش های توقیق درعلوم انسانی روش توصیفی انتخاب گردید.ازمیان سه گاروه عماده ی روش توصایفی 

تولیل موتوا مناسب این پژوهش دیاده شد.درتوعای  وتشاری  روش توصایفی بایادعنوان ،نوع توصیفی 

 کردکه:

درتوقیق توصیفی موقق به دنبا  چگونه بودن موعوع است ومی خواهدبداندپدیاده ی متغیرباموالاب    

چگونه است.به عبار  دیگراین توقیق وعع موجودرابررسی می کندوبه توصی  منظ  ونظاام داروعاعیت 

 ی آن می پردازد،ویژگی هاوصفا  آن راموالعه وعندال وم ارتباط بین متغیرهارابررسی می کند.فعل

درتوقیقا  توصیفی موقق دخالتی دروععیت موقت ونقش متغیرهانداردوتنهاآنچه راکاه موجوداسات     

ی مای موالعه کرده وبه تشری  آن می پردازد.این توقیقا  کمتربه کش  قاوانین وارائاه ی نظریاه منتها

شودبه این دلیل که به موالعه ی موارد خاص می پردازند.البته این بدان معنانیست که ازطریق توقیقاا  

توصیفی شناخت کلی حاصل نمی گرددبلکه چنین امکانی وجوددارد،زماانی کاه ویژگای هاوکیفیات یاک 

ن این ویژگای پدیده ی خاص یایک موعوع به دقت وبراساس اصو  این روش موالعه وبررسی شود.می توا

ها،کیفیت وکارکردرابه موردمشابه تعمی  دادویک قضیه ی کلی ارائاه نمود.البتاه بناا باه روش اساتقراری 

نی امکان دستیابی وشناخت قضایای کلی ازطریق توقیقا  میسرمی باشد.بدین معنای کاه وقتای ویژگای 

وان براساس آن نظریه ارائه یاصفتی مشترک ویکنواخت درپدیده های گوناگون تکرارومشاهده گردیده می ت

کرد.درتوقیق پیش رونی براساس بیکرانگای وگساتره ی پهناورادبیاا  فارسای ،کتاب واشعارموردبررسای 

قرارگرفتندویژگی هاوکیفیا  یک پدیده خاص موالعه وتشری  شادکه مای تاوان ویژگای هاوکارکردهاای 

 حاصله رابه مواردمشابه تعمی  داد.

روش به منظورتوصی  کمی ،کیفی وعینی موتوای مفاهی  باه صاور   :اینتحقیق توصیفی تحلیلی   

منظ  ومبسوط انجام می شود.قلمرواین نوع توقیقا  رامتن های مکتاوب ،شافاهی وتصاویری دربااره ی 

پدیده یاموعوعی خاص تشکیل می دهدمتن هایی نظیرکتاب ها،مقالاه ها،موبوعاا  ،ساخنرانی هاا،فیل  

والاب براسااس داده هاای گاردآوری شاده هادف ایان روش توقیاق وعکس ،تج یه ،تولیل وتوصای  م

است.برای این منظورعناصر،موالب ومتن های گردآوری شده براساس شرایط ومراحل پایش روی توقیاق 
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طبقه بندی می شود.این عناصارممکن اسات کلماه ها،جملاه ها،بنادهایامتن هاای کامال درآثاارمکتوب 

 یاشفاهی باشند.

 «ارگردآوری اطلاعاتروش هاوابز»نوع مطالعه 

به صور  کلی درتوقیقا  توصیفی نوعا ازروش های موالعه ی کتابخانه ای وبررسای متاون وموتاوای    

موالب استفاده می شود.دراین توقیق روش کتابخانه ای استفاده شاده اسات.این روش عموماا درتماامی 

ازایان روش بهاره گرفتاه مای  توقیقا  عملی مورداستفاده قرارمی گیرد.گاهی دربخشی ازفراینادتوقیق

شود.توقیق پیش روازحیث روش ماهیت ،کتابخانه ای است وازابتداتاانتهابرداده های توقیاق کتابخاناه ای 

نگارش یافته است.گردآوری اطلاعا  ازطریق دسترسی به کتابخانه هاای عمومی،کتابخاناه هاای شخصای 

 به آموزش وپرورش صور  گرفته است.،کتابخانه ی دانشگاه وپژوهشکده ی تعلی  وتربیت وابسته 

 اسنادعمده ی مورداستفاده دراین تحقیق

دیوان شاعران موردبوث ،تصوی  مختل  آثارشاعران ،کتب شرح آثار،فرهنگ لغا  ،کتب ادبای مارتبط    

باموعوع ،کتاب های روش توقیق ،مجموعه مقالا  ،مجلا  ونشریا  وسایت هاای اینترنتای وغیاره مای 

 باشد.

 برداری فیش: دآوری اطلاعات ابزارگر

 

 محدودیت هاوموانع

که نگارش رسانه هم مان باکارتدریس بودبنابراین وقت زیادی برای گردآوری اطلاعا  نداشاته  ازآنجائی   

درنتیجه درحدوسع وتوان ازمنابع موجوداطلاعا  ،این رساله گردآوری وتدوین شد.ازطرفی چون آثاارادبی 

دنبودلذادرتاادوین رساااله بامشااکل مواجااه شااده،لاجرم بااه همااین منااابع جااامع وکاااملی دراسااتان موجو

 مودوداکتفاشد.
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 فصل چهارم

 ها داده تجزیه وتحلیل
 

 

 

 

 

 

 

 



 

03 
 

 زبانهجوم واژه های بیگانه درحوزه ( بخش نخست 

 زبان فارسیسرگذشت 

از تیره  های   ایرانای    باه  یکای از آن جا   که در نجد  سرزمین  بلند و پهناور   ایران ،  هر یک   از    

های   ویژه ی  خود  سخن  می گفتند ،  از دیرباز ،  وجود  یک زبان فراگیر   که  وسیله ویش زبان ها و گ

ی  تفاه    میان آنان  باشد ،  نیازی   سخت آشکار  بود . در زمان  هخامنشایان ،  باا آن  کاه  در کناار  

آن ک  ک  خودآگاهی  به  همبستگی  ملّی  بیدار  می گردید ،  ولی  باز   وحد  سیاسی   و در  زیر  نفوذ 

باا آن  کاه   از  هنوز   نمی توان  از وجود   یک   زبان   رسمی   سخن   گفت  و زبان  پارسی  باستان ، 

پا   از قلمروی   خود    زبان گفتار شد ،  ولی نتوانست  به عنوان   نوشتار  نی    زمان   داریوش  ب رگ زبان

 (3:1342نهد . ) خالقی مولق،بیرون  

وز   تاا در این  دوره  هیچ   یک از شاخه  های زبان  های  ایرانی  باستان  هنادلیل آن چنین است که    

 اصلی  و یگانه  ی   خود  دور نشده  بود  که برای  گویندگان   زبان  دیگر   کاملااً  آن   اندازه  از تنه  ی

بیگانه  باشند .  به   سخن  دیگر ،  مادها  سخنان  برادران  پارسی  خود  را به خوبی   در  می یافتناد  و 

،  حتی  میان  پارسی باستان  و   زبان اوستایی ، ناهمگونی  های  چندان  ب رگی  نیست . گذشته  از ایان 

هداری  آن  قادر   در درون  و بیارون  زمان  خود بودند ،  سیاستی  که برای نگ هخامنشیان   که قدر  

اقاوام  دیگار   باود  و ایان  موعاوع   ی  احترام  به مذهب  و فرهنگ ایران  به کار  می بستند ،  بر پایه  

طبعاً آنان  را از  تومیل  زبان  خود  به اقوام  دیگر   نی    باز می داشت  چناان   کاه م لااً  ناماه  هاای   

باستان ،   ه  های آنها   علاوه   بر پارسی آرامی  نوشته  می شد  و سنگ   نوشت   رسمی  دولتی   به زبان

 (4:1342یلامی  و  بابلی   نی   نوشته  شده   است .) همان ،ابه زبان  های   

سه سخت   به  یکادیگر   باستان  و مادی  و پارتی باستان که هر   زبان  پارسی با این حا  ،  قلمروی      

از  یک  سو  گاروه   زباان   ایران  را فرا  می گرفت .  ولی  بودند ،  تمام  غرب و شما    و مرک   ن دیک 

های  خاوری   و  باختری ،  با گذر   از دوره  کهن  به دوره  میانه ،  از یکدیگر   دورتر  می گشتند ،  و از   

ن تیره  های  ایرانی  ن دیک  تر  مای سوی  دیگر   هر چه   همبستگی  سیاسی ،  ملی  و فرهنگی ،  میا

و . تا   ایان  کاه پیراماون  ها ار رسمی فراگیر  تر   می گشت اندازه  نیاز  به   یک زبان   شد ،  به همان

  رفته  رفته   به دیگر   بخاشجنوب   باختری   بنام   دری  ،  پیش ،  یکی  از گویش  های پانصد سا   

 (4:1342همان ، های  ایران  گسترش   یافت . )
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کادیگر   ن دیاک   ساسانی  یا  پارسیگ   و زبان   پهلوی   پارتی   یا پهلوی  چنان   باه ی زبان پهلوی      

در می  یافتند  و همین  انادازه  خویشااوندی    بودند  که مردم  این دو زبان  سخن  یکدیگر  را به  خوبی

و مادی  گمان  بارد  کاه  هار   و ن دیکی   را نی    می توان  پیش  از آن  میان  دو زبان  پارسی  باستان

میهن   زبان  پارسیگ   و پهلویاک  باود    روا   داشاتند  . پارسای    یک در  همان مولی که  پیش  تر

ر  ادبی  و کهن   بود  که  با   زبان   گفتاار  فاصاله  ی   زیااد  داشات  و زباان  باستان  یک  زبان  نوشتا

نوشتار   پارسیگ ،  اگر چه   دنباله ی   آن زبان  است  ،  ولی   دنباله   روی آن نیست ، بلکاه   از زباان   

 گفتار  سخت تاثیر  دیده  است . 

 (7:1342)  همان ، 

 صور   بسیار  ساده  شده ای   از زبان   ادبی  و کهن   کتیبه  هخامنشی  کهت  گفتار  پایتخبنابراین     

سا   پس   از آن   به  نام  زبان  دری ،  همگام  با پای   گیری  قادر   های   هخامنشی  بود  ،  پانصد  

ایرانای  روا     ایسیاسی  ساسانیان ،  در بسیاری   از نقاط   ایران  به عنوان   زبان  تفاه   میان  تیره  ه

از سقوط   ساسانیان ،  زبان نوشتا ر   نخست   هنوز   همان  زبان پارسیگ ) و تاا  حادودی    پسگرفت . 

است ،  تالی   یاا  ناوپردازی پهلویگ (  بود ،  چنان  که بیشتر  آثاری  که از این   زبان  ها   در دست   

دیگار   از پارسایگ و    ایان  زباان هاا ، ولی   نام ستین   هجری ،  نخهایی  است  از همین  سده های  

به پارسی   و پهلوی   تغییر  یافته  بود   و از  همین  روست   که   ابن  مقفع  صور    معارب    پهلویگ 

دهقانان  به دین   ا ک   شدن   موبدان   و  گرویدن ولی   بی  و فهلوی   ثبت کرده  است. آن  ها  را فارس

عیت   زبان  پارسیگ  روز به روز   ععی   تر می گشت   و ک  ک    بر سار جانشاینی  آن ،  نوین  ،  موق

 مبارزه  ای  میان  دری  و عربی  در گرفت .

 توانا  و به  عنوان  زبان دین  ی  ویژگی  های  زبان نخست پیروزی با عربی  بود  که   با داشتن  همه      

ر   از خط  پهلوی   باود ، به خوی  که  با همه ی  نواقص  خود   بهتدستگاه  خلافت  اسلامی  و مجه    

ندیده بود ،  پا به میدان   نهاد .  ترجمه  ها و تالیفا    بی   آن  زمان  شکست سرداری  که   تا  همچون 

ی  این پیروزی     نشانه ری مه   ترین شمار ایرانیان به زبان   عربی   در دو سه   سده ی   نخستین   هج

نگای و وداع  باا خود را برای  یک کوچ  فره موقتی  زبان  عربی است و نشانه  ی این که  ایرانیان ک  ک 

 می کردند .گذشته  آماده  

 (3-12: 1342)  همان ،
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از  میاان  کاه ق  برگشت  و به  فرمان امیریبا طلوع   دولت  یعقوب ،  ور ولی در میانه ی سده  سوم ،   

 زبان  نیاکان   خود  زبانی  نمی دانست  ،دری  رسماً  زبان نوشتار   شد . وده  ها  برخاسته  و ج  ت

 (023:1314)بهار ،

از  ولای   پاس و نه  پارسی ،  زبان گفتار  بود  به آن  دری می گفتندد  زبان فارسی  تا زمانی که تنها    

تار گردید   نام پارسی ها  بان   پارسیگ  زبان نوشبه جای   ز ر  میانه ی سده ی سوم  هجری آن که  د

بود کاه   روشنپارسی ، دری  و پارسی دری  ولی و از   این زمان  دارای  سه  نام گردید :  بدان داده  شد

برای  هار ناام  تعریفای  تولید  سوء  تفاه    خواهد   کرد  و به  زودی    چند  نام  برای  یک زبان واحد 

باا پاای  گارفتن    گاه بود ؟ پاس رکه  دری   زبان  دمگر   نه این  بود    وجود  خواهد آمد .جداگانه   به 

کناون ناام زباان  درگااه  باود ،  نام  زبان   درگااه  ساساانیان    فرمانروایی  سامانیان ،  دری  که زمانی 

اهاا ،  و باه  ن   زبان  دیگر  جبه عنوا ان   گشت ،  در برابر ،   فارسی زبان  مردم  خراسسامانیان ،  یعنی 

تفاو   هایی نی   با فارسای  ، میختن   با گویش های  مولی به دلیل  آ ویژه  پس  از آن  فارسی  خراسان

ه  واژ فت ،  چاون واقعااً بسایاری از ایان نی   یارد ،  این اختلاف  نام  مجوز   دیگری  کنقاط  دیگر  پیدا  

 خراسانی  مهجور  و نا مفهوم   بود .سخنوران  های  گویشی   خراسان ،  برای  

زبان   در هر بخشی    البته  فارسی   تنها  با گویش   های  مولی   خراسان  نیامیخته  بود ،  بلکه   این    

های  آن  جا را  می گرفت  که نفوذ   می کرد  طبعاً  مقداری   از واژه  های  زبان   ها  و گویش از ایران 

 ان فارسی   نوشتار   می شد کاهن مقدار ،  تعدادی   به وسیله   مولفان  آن سرزمین   درون   زباز ایکه  

از آن  باز  تعدادی   از راه   همان   آثار   به  فارسی   نوشتار   استاندارد   راه می  یافت .  ولی  از آن جا   

مهمترین   مهد   ادبای   فارسای   انی  سوم   هجری   تا مد   زم  که خراسان   از نیمه  ی  دوم سده ی

بود  و آثاری   که  در این  سرزمین   به وجود آمد،  در اندک   زمانی   در سراسر   ایران  شهر   یافت ،  

طبعا  سه    نفوذ   واژه  های   گویشی  آن ، چه در فارسی  نوشتار  خراسان  و چه   در فارسی   نوشتار  

 (11-10:و1342ز نقاط   دیگر   ایران   بود .)  خالقی  مولق ،استاندارد ،  بیشتر   ا

زماان  باه ی  را   از پارسای  دری  کاه آن او پارسااز این گفته ی  عنصر المعالی  نیک  پیداست کاه     

است  .  این  فارسی  دری  به دلیل  واژه  های  گویشی   فارسی مردم  خراسان  می گفتند ،  جدا  دانسته 

عنصر المعالی   زبانی  دور   از  ای   فارسی زبانان  بیرون از خراسان   دشوار  و از  این  رو  از دید بر آن ، 
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و  ی    که  به واژه ها و عبارا سره  را ن بود ، همچنان   که   او پارسی  مولق   ،  یعنی فارسی  شیوایی  

 (13:1342داند . )  همان ،از شیوایی  می آراسته   نباشد ،  دور ام ا   و حک    تازی  

اختلاف  میان  دری و پارسی   تنها   اختلاف  میان دو سبک   است   و نه  دور  زبان  به گفته  یغمایی      

و این  کتاب  تفسیر ب رگ   است  از :» ،  او در  مقدمه ی    ترجمه ی  تفسیر  طبری  چنین  می نویسد 

 «.رحمه الله  علیه ،  ترجمه  کرده   به  زبان   پارسی و  دری روایت   مومد  بن  جریر  الوبری  

ست  و از   آن  پنج  بار  دیگر   که   از زبان   برای  زبان  گرفته یعنی  نام پارسی  و دری  را  دو نام       

 کتاب  نام می برد ،  همه  جا  آن  را تنها  پارسی  می نامد .

ی  در نوشته  هاای  پنج  هجری ،  با نفوذ   بیشتر   زبان و سبک  تاز  از میانه  ی سده ی در هر حا     

 متداو   بود از روا   افتاد  ،  باه ویاژه  سابک   چهارم فارسی ،  هر دو سبک  دری و پارسی که در سده 

از و بسیاری    گردید دری ،  و به  همین دلیل  آثار  آن  نی   از آثار  سبک  پارسی  دستخوش  نابودی   

واژه  های  مهجور  آن  که  در سده  ی  چهارم   به  زبان  فارسی  راه  یافته  بود   و نمونه  های  آن  در 

در زبان  فارسی  کهنه   شد  و از کار  افتاد .  پاس   از سدی   دیده   می شود ،سپس  تر  لغت   فرس  ا

تنهاا   ساخنوران   خراساان ، چاون رودکای  زبان   نوشتار  شاد ،  ناه که   زبان  دری   یا پارسی    آن 

سمرقندی  و ابوشکور بلخی   و مسعود مروزی  و  بوعلی سینا بخارایی  و بوریوان  بیرونی  هخوارزمی  و 

منجیک  ترمذی  و سنائی  غ نویی  و خواجه  عبدالله   انصاری  و هروی  و فردوسی  و خیام  نیشاابوری  

زبان  نوشتند ،  بلکه نی  سخنوران  جاهای   دیگر  فرخای سیساتانی   و  و منوچهری  دامغانی   به   این 

شاروانی  و نظاامی گنجاوی   و و قوران  تبری ی و خاقاانی  و جما   الدین  اصفهانی بوسلیک  گرگانی  

سخنور دیگار   از هار گوشاه  و مدانی  و سعدی  شیرازی  و صدها  مسعود  سعد  لاهوری   و بابا طاهر ه

 (14-14:و1342ین سرزمین  .)همان ،کنار  ا

زبان نوشتار  همه ی     زبان  فارسی  نمی توانست  در فاصله  ی  یکی  دو قرن   به عنوانپیداست که     

نمای  نوشتار در سراسر  ایران روا  ایران را بگیرد ،  اگر پیش  از آن   قرن ها   به عنوان  زبان   سرزمین 

ه ار  ساا   پیشینه  دارد  که  از آن حدود  حدود  دو ه ار  و پانصد  سا    داشت .زبان  فارسی  یا  دری

نخستین  زبان  گفتار  در جنوب   غربی ایران   و سپس   حدود   ه ار  و پانصد  ساا    زباان  گفتاار  و 

ت  و بوده اساحدود   ه ار و صد   سا  اخیر  آن،  زبان نوشتار  در   بخش  ب رگ  سرزمین فلا   ایران  

 (17:1342کرده  است.) همان ،ادب ،  به کشورهای  دیگر نفوذ   زبان  فرهنگ  و روزگاری  به  عنوان 
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 تاریخ ادبیات ایران 

 از اسلام ادبیات قبل   -الف

ایران باستان  دارای تمدن  عالی  بوده  و خط  و  کتابت  و دانشوری  در آن  وجود  داشته  ولی  اغلب       

آثار  عل   و ادب   بواسوه  طو    زمان  و آشوب  جهاان   از میاان  رفتاه  و ناابود  گردیاده .  گار چاه  

یست   برای  اثبا  این قو  ،  باا   ایان سنگبشته  ها  که  از آن   زمان   باقی  مانده  بتنهایی  دلیل  باهر

همه   اخبار   قدی   نی  موید   این مولب  است .هرمیپوس  ازمیری  که  در قارن  ساوم  قبال از میلااد  

یک  کتاب   ایرانی  که مقصودش  اوساتا   باوده  ساخن مای  یسته  با هخامنشیان  ه  عصر بوده  از می 

یعنای     -در کتاب  او   باب  صدم می نویسد  که  دیااکو پادشاا مااد  راند .  هرد    مورخ  نامی  یونان 

و این قو    نشان   می دهد    صور   مواکمان  را می خواند  و داوری  می کرد   -شما   باختری  ایران 

 در آن  زمان   در ممالک   ایران  ثبت  دادرسی  ها  معمو    بوده   و وجود  داشته  اسات .  در  تاورا  

نی  سخن   از تاریخنامه  های   درباری  ایران   رفته  و به صراحت   از آنها   ذکر  شده  است . در کتااب 

های   تاریخی  و ادبی   تاریخ طبری  و مسعود ی  اشاره  های   زییادی  به کتااب  هاای قادی    ایاران  

می رساند  که مملکت   نامی ب رگای   شده  است . گذشته   از این  دلیل های   نقلی ،  دلیل  عقلی   نی 

مانند   ایران   که  پادشاهی  مانند کورش   و داریوش  داشته  و وسایل   تمدن   آن زمان  را از کشاوری  

و لشکری   به درجه  کما   دارا  بوده  و به   ثبت  و عبط   مسائل   بقدری  وقع   می گذاشته   که آنها  

ه  موالست  نوشتن   بلد نبوده  و کتاب  و ادبیا   نداشته  باشد .) رعاا زاده  را بر سنگ ها  نی   می کند

 (3-3:و1343شفق،

بتادریج  از مودودی  را بیان  می کارده  ساپس   زبان  بشر در ابتدا ساده  و معانی  ساده  و سووی     

ر  گذشاته  از  کلمه  و گوناگونی   و عمق  معانی  تکامل   نموده  است . اسااس  ایان نظا حیث ساختمان

ا  عبار   از این  زبان  از بررسی  های  حاعر  عال   حاصل  گشته  و خلاصه  آن  همان  موالعه ی تاریخی

و کما   را گذراناده   سه مرحله   رشد  ن  های حاعر بوور  کلی   از روی   قیاس    با زبا  که  زبان  بشر

 ،  که  در عصر  ما نمونه  هائی  از هر دو   مرحله  موجود  است :

(:  در ایان  مرحلاه langues   monosllabiquesنخستین  مرحله   زبان  یاک  صادائی  اسات )     

  و چناد د  یعنای  کلماه  ی مرکاب دهامانده  و تنها   یک  صدا  مای   کلما   در حا    ریشه معمولا 

بشر  در آغاز  در  در مواردی  مبه   است . زبان ساده  و رد، معانی   این کلما    کوتاه ،وجود  نداصدائی 
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تارین  آنهاا  زباان کاه معروفحا  مانده  و بعصر  ما  رسیده این مرحله   بوده  و  زبان هائی  ه   در این 

 سیامی  و برمائی  است . چینی ، آنامی ،

(:  بدین معنی   که کلما    یا در langues agglutinantesزبان پیوندی    است )دومین مرحله        

واقع   ریشه  هها   به  ه   می پیوندد  و در  این پیوستگی   یکی   از دو  ریشه   معنی  اصلی  خود را از 

دمت  می کند .  یع   معنی   ریشه   دیگر  خدست می  دهد   ولی   در عمن   به تنوع   یا تغییر   یا توس

ئی)یعنی مغو   و اقسام است  می توان ژاپنی،کره ای ،آرا  ،آئتاهای  حاعر  که  در این  مرحله   از زبان 

 زبان  های  بومی  را نام برد .ان  فنلاند، مجار،ترکی  و بعضی  زبآن (  ، 

کاملترین   مراحال   ساه  (:  این مرحله  که langues flexionاست ) زبان  منصرف  سومین مرحله     

گانه  است  و در   این پایه  خود   ریشه  از حیث  شکل  و ساختمان  تغییراتی  پیدا  می کند  و ترکیاب  

ف  مای شاود   و باه  اشاکا   های  گوناگون  با  کما  آسانی   بوجود   آورد   یعنای  باه ساهولت   صار

ماید .  اینک   زبان  هاای   معاروف  جهاان  متماودن  و معانی  دقیق  را بیان   می  ن افتد  می مختل  

یا آرائی   زبان های  هند و اروپایی می کنند قسی   به دو  شعبه ت منصوب   بدین  مرحله   است   که آنرا 

 (12-11-: 1343همان و زبان  های سامی .) 

عبه   کاه  وقتای   در  یاک مشترک   این  شا ره  بدانست که  زبان  اصلی هند و اروپایی  اشا عنوان     

مرک   گفتگو    می شده   همان  بوده   که  اصل  و منشا   زبان های   هندی  و اروپائی  را تشکیل  مای 

زیرا آریا   یا آری   به حک    کتاب  های  زبان آریائی  ه  گفته  اند    را اده ،  این  زبان  مشترک  اصلی د

وده   است  که  زبان  مذکور   زباانش باوده  و حادود   دو ها ار   ساا   باستان  هند   نام  اولین   قوم ب

پیش   از میلاد   از مسکن   اصلی   بنای  مهاجر    را نهاده  از جمله   به   هندوستان  آمده  است .  در 

ستان  باب  مسکن   اصلی آریائی  ها   میان  دانشمندان   اختلاف  نظر  هست   بعضی  ها آن را   در هندو

و بعضی   دیگر   در مشرق   ایران   دانسته اند   و شاید   لفظ   ایران  که   به  شکل   قدیمتر  ایریانه  و 

آریانه  نامیده   می شده   و یادگار   همان  دوره   است .  ولی   به نظر   بسیاری   از دانشمندان  خانمان  

روپا  و حوالی   رود   دانوب  بوده   است  و آن  قوم  حدود  اصلی  نژاد   هند   و اروپایی  شمالی ها ی   ا

دو ه ار  سا   پیش   از میلاد   از آنجا   به جنوب  یعنی  سواحل   دریای  سفید  و مشرق  یعنی   ایران 

و هند  مهاجر   کرده  است  . بدین  نظر  عبار   هند و اروپائی  را به  تمام  زبان  های  منصوب  به آن 

 م  و عبار  آریائی  را بیشتر   به   شعبه ی   ایرانی   و هندی   اطلاق  می کنند .قو
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در جنوب   شبه   ج یره ی  عربساتان  نشاأ   کارده   ساپس  باا مهااجر    زبان اصلی  سامی گویا      

آن   اقوام   بشما    رفته  و در آسیای  صغیر  و سواحل  مدیترانه  پخش  شده  اسات . شاعب   معاروف 

 عبارتست  از بابلی ،  سریانی  و  عبری  یا  عبرانی ،آرامی ،فینیگی ،حبشی و عربی .

 (10-13:و1343)  همان ،

 باستان پارسی

باستان  ایران  بر وجه   آنچه  گفته  شد  از زبان های   منصرف  است  و از ریشه  هند و اروپائی  زبان     

که منشا  بسیاری  از السنه معروف  دنیاست  مشتق  شده  و از   ایان رو   باا زباان  هاای  مها    عاال   

از  لاوی  خویشااوند اسات .اوی  و اسامتمدن  مانند سنسکریت  و یونانی  و لاتینی  و توتنی  و اساکاندین

است (   مه  تر  سنگنبشته  داریوش در بیستونپارسی  باستان ج   شماره  ای سنگنبشه  ها )  از همه  

و خووطی   بر ظروف  و آلا   و سنگ ترازوها  و نگین  ها  اثری  باقی نمانده  و از توقیق  علمای   زبان 

 1343همان :است ) چهارصد لغت اصلی یافت  نشده از بیش که  در مجموع  این آثار    چین  بر  می آید

 (01-03و 

 زبان  اوستائی

ایران  قدی   و خویشاوند   است  اززبان کتاب مذهب  زرتشت  را اوستا  گوئی   و آن در حقیقت  لغتی      

یاان  و کتاب  و بیشاتر  زباان  روحاندر شما    ایاران روا   داشاته    باستان .  این زباناست  با پارسی  

 (04:1343مقدس  بوده  و آثاری  از  سنگ  ها  و غیره  موجود  نیست .)همان 

 زبان پهلوی 

از زبان  پارسی  باستان  مشتق  شده  است   یعنی  در کلماا    و ترکیاب   کلاام پارسای   زبان پلوی    

وی  در  آماده   چنانکاه پهلاوی   باستان   بمرور   زمان   تغییراتی  روی  داده  است  و بصور    زبان پهل

نی   بتدریج    به  فارسی   کنونی   تبدیل   یافته  و از این  رو   این  زباان  را بجاای   پهلاوی ، پارسای  

ده  ی   ادبیا    پهلوی  میانه   نی  نامید   زیرا   حد وسط   پارسی  باستان  و فارسی  کنونی  است .  عم

زرتشتی   که   به  این   لغت  نوشته  شده  و قسامتی  از آن   ماتن   دینی  عبار   است  از کتاب  های 

 (03-03:و1343اوستا  و قسمتی  در شرح   اوستا   یا دیگر  مسائل  مذهبی  است .)همان ،
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پس  بوور کلی   از آنچه   گفته  شد می  توان  چنین  نتیجه  گرفت   که  ایران  باساتان  از روزگاار      

دارای  خط و زبان  ادبی  و علوم و ادبیا   و نظ  و ن ر  باوده  اسات .  در دوره  ساساانیان  علاوم  قدی   

فلسفی  و اجتماعی  از  یونانی  و سنسکریت   نی    به  زبان  پهلوی   نقل  شد  و  به  داناش  و فرهناگ  

 کشور  اف وده  گشت .

 (31:1343)همان ،

 ادبیات  ایران  بعد از اسلام  -ب

ی   بسایار  وسایع  نداشاته  در ادوار  قدی   دامناه   از فووای تاریخ می توان  فهمید  که آثار  ادبی      

دوره  ساساانی  اخلااق  و  در اواخر  و روحانیان   بوده  است  و چون مخصوص  درباریان   بلکه  تا حدی 

فتنه و فساد   در دربار  و ظهور  گونااگون   این دو طبقه   یعنی  درباریان  و روحانیان   با وفور    زندگانی

اسالام  درخشاان   ادبی  ایران  در هنگام  ظهور در دین  فاسد  شده  بود   لهذا   می  توان  گفت  اوعاع 

 نبوده   و بواسوه ی  فساد  این  دو  طبقه  ادبیا   رو بسوی  انوواط  می  رفته  است .

 (33:1343) رعا زاده  شفق ،

بعد از هجر  ،  آخرین   جنگ   مه   ایرانیان  و عارب  کاه آنارا  تازیاان   فات     71سا   ود در حد    

الفتوح  نام  نهادند  و در نهاوند   واقع   شد  و ی گرد  سوم آخرین  پادشاه  ساسانی   که  بعاد  از مباارزه  

از  ایان  شکسات  یافات  .  بعاد   های اولین   بار   برای  مقاومت   چندین  بار  لشکر  گرد آورده   باود 

خلافت  گشت  و تازیاان     میدان تاخت  و تاز   عرب  شد  و   سلونت   ایران تابعواقعه  ایران  یکجهت  

آنان  یا   دسات  سا   بر ما  حکومت   کردند  و اداره  امور کشوری   و لشکری   بدست  ن دیک دویست 

تاازی  قارار  زباان  ایران توت   نفاوذ  و اساتیلای    علمی  و ادبی  افتاد  و مخصوصاً آثارنشاندگان  آنان 

این نفوذ  به  اندازه  ی  وسیع  و تاثیر  آن بوور  عمیق   بود   که  اغلب   علماای  ایرانای    گرفت . دایره 

م  به آن  زبان  سخن   گفتناد  و مرساله  کردناد  و در تعلای    و تارویج  آن کووشایدند  و تقریباا  تماا

دانشمندان   ما  در  دوره  استیلای  عرب  حتی  در قرن  های   بعد تالیفا   خود   را به  عربی  نوشاتند  

و زباان عارب در ایاران   زبااان  علا   و ادب  شاد  و کسای  بفارساای  نوشاتن   توجاه  نکارد .) همااان 

 (34-34:د1343،



 

31 
 

لا   ایران شمرد   که بتدریج  قاو   گرفات  تاا آغاز  قرن سوم  هجری  را شاید  بتوان  او   استقاما     

سرانجام   بدست  صفاریان  و سامانیان و آ   بویه  و غ نویان  به کما  رسید  و دسات  عارب  بکلای  از 

ایران  کوتاه  شد .  در آن  اوان   زبان فارسی   بعد ذ از  دویست  ساا   گمناامی  باه  صاور    فارسای  

و نویسندگان  در این   زبان  نظ   و ن ار  فارسای  را آغااز   کردناد.) هماان   کنونی  ظهور  کرد  و شعرا

،1343:33) 

ایرانی  بر عد  اجواف   عرب  از خراساان   باروز  کارد  و آن ایالات   در حقیقات    عمده اقداما  ملی   

تا چند  قارن   مرک   جوش  و خروش   ملی  گردید  همچنین  آنجا  مهد  ترقی  زبان  و  ادبیا   فارسی

بود .) همان  خارا ،  غ نه  و نیشابور   مرک   عل  و ادب متوالی   شهر های  آن  سامان  و اطراف   مانند  ب

،41:1343) 

به الفبای  عربای  و دوم     از خصوصیا   زبان  فارسی  نسبت  به  پهلوی  او    نوشته  شدن آن است     

حتای  اشخاصای . تاثیر  کلما   عربی  به  انادازه  ای  باود  کاه داخل  شدن  کلما   زیاد  عرب  است 

که شاید   خواستند  بیشتر  فارسی   سره   بنویسند  از اساتعما     بعضای  لغات هاای  مانند  فردوسی  

ناانی و لااتین  از هماان  عربی  ناگ یر  شدند . گذشته  از عربی  کلما    خارجی  دیگر مانادد  آرامای، یو

 (33-33: 1343بواسوه  ی  زبان  عرب  و یا مستقیماً   به فارسی  داخل  شد .)  همان ،یا اوقا  

شاید  بتوان  فردوسی  را نخستین  سخن  سرای  ب رگ  ایران  دانست  که  بعاد از اتیلاای   عارب  و     

ع  کرده  و نااقص  فراموش  شدن  افکار  و آثار  ملی  شاهنامه  را که  پیش   از  او دقیقی  و دیگران  شرو

گذاشته  بودند  از نو  آغاز  کرده  بپایان  رسانی   و بدین  واسوه  داستان  باستان  را  به خاطر هاا آورده   

 و تاریخ  روزگار  گذشته  را زنده  کرد چنانکه  خود  گوید :

 عج  زنده کردم  بدین پارسی          بسی رنج  بردم  در این سا  سی 

 (41:1343)همان ،

تازه   دمیدن به  از  لواظ   زنده  کردن   تاریخ   و داستان  ملی  و از جهت  نفس   ابوالقاس   فردوسی     

ا  در این  هنر  به  پایه  از گویندگان  مزبان  فارسی بی شبهه  ب رگترین  شاعر ایران  است و کسی  دیگر 

 نمی  رسد . او 

 (73:1343)همان ،
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شروع   شد  و   بایران  چنگی  خان  از طرف   ترکستان  در اوایل  قرن  هفت   هجری استیلای مغو       

سلونت  احفاد  او در ایران   شد .   با  این  حمله  سلونت   سلجوقیان   جای  خود را منجر  به تاسیس  

قرن   بعد از     نی خوازمشاهیان  داده  و آنان  نی  گرفتار  هجوم  مغو   گردیده  و منقرض  شدند . قریب  

تیموریاان   کاه  اصاالتاً  باا مغاو    خویشااوند   بودناد   بناای  سالونت   را در ایاران   انقراض  مغو   

 گذاشتند .

 (044:1343) همان ،

 از حوادث  مه  ادبی این عصر انتشار  زبان  فارسی  بود  درخار   از ایران است زیرا  در نتیجه   تشتت    

سلاطین  تیموری و مغو   در هند زبان فارسی  هاجر  ادبای  ایران  و به تاثیر   بعضی  از و مسافر   و م

در اطراف  و ممالک  مجاور  هندوستان روا    یافات  و نویساندگان  و مولفاان  و ساخنگویان   فارسای  

زباان     درآن  سامان  پدید آمددند  .  ولی افسوس  که  اوعااع  غیار طبیعای  عصار  مغاو   و تیماوری

ه  ساده  و شیرین  قدی   تا در ن ر  مصنوعی   و غیر طبیعی   وارد  کرد  و  شیو مخصوصا فارسی  را نی   

 (044-047:و1343و شماری   از نویسندگان  به  لفاظی  پرداختند .)  همان ، متروک  شد  حدی 

کاه  ن  حکمرانی  کردند  به  طاوریبعد از تیموریان ،صفویان   قریب   دویست  وچهل   سا   در ایرا     

ایان حاا    آورده   اصفهان  را که پایتخت  بود  گرفتند . در  افغان  ها  به  ایران  هجوم در  روزگار  آنان 

افشاریان  برد  و سلونت  صفویه  را منقرض ساخت .  نادرشاه  افشار  ظهور  کرد  و افغان  ها  را از  میان 

نی  قاجاریان  بودناد  کاه  بعاد  از چنادین   خان  زند  شدند  و رقیب  زندیان  بنوبه  خود  مقهور  کری 

 سرانجام  آنان  را  مغلوب  کردند .  سا   مخاصمت

چون صفویان  شیعی  متعصب  بودند  تشیع  را مذهب  رسمی  ایران  قرار دادند  از اینرو   نظ   و ن ر      

به جای  مدح  شاهان   به نعت  انبیا  و اولیا   پرداختند  و مدح   مذهبی   در این  عصر ترقی   کرد  شعرا 

و مرثیه  ی  آ   رسو   را موعوع  قرار  دادند  و امتیازا   این دوره  آنکه  مسائل  دینی  را  کاه  ساابقا   

 به  عربی  نوشته  می شد  بیشتر   به  زبان فارسی تالی   کردند .

سوب  داشت  . ناه تنهاا  ایان مو انوواط ادبی  ایران   عصر وور  عمومی عصر صفوی را می  توان  ب     

بلکه موعوع   مه   نظ   پیشاینیان   یعنای  غا    و شاعر  دوره  از  وجود گویندگان  ب رگ خالی  بود 

زیرا   نظ  و ن ر   فارسی تن     صریوی   نمود  و  زینت  هاای   زایاد   لفظای   عرفانی  متروک  گردید 

شعر  معمو    گردید  و در   تر  استعما    شد  و مضامین   مبتذ    و نازک  کاری های   زننده   دربیش
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و احوا   شاعر  و نویسنده   ه  خود  را باه تشابیها   و جنااس  و ایهاام   و اساتعاره  مصاروف    اغلب

کرد   عصار  با   این  همه   نباید  تصور  را با  افکار   غریب  و معانی  عجیب  معووف  داشت  . نظررش 

ده  آناان  بسایار  در میانه  شعرای  آن عهد  که ع صفوی  از نظ  و ن ر  خوب   بکلی  موروم   بود  بلکه 

 اشعار   نغ   خوشایند  سروده اند . بری ی   و وحشی  و کلی   و  ... ت بود   اشخاصی  مانند  صائب 

خاصه  عصر  صفوی  نفوذ   و انتشار  زبان  و ادبیا   فارسی  در ممالک   مجاور  از مسائل  مه   ادبی       

باشد پیوناد    هند  که  سنسکریتا زبان  قدی   ب  هندوستان است  . چنانکه می دانی   زبان  اصلی  ایران

 هستند   یک  منشااز     شبیه  و اغلب مملکت  نی   ب   است  و عقاید   قدی  و داستان  های  باستان  دو 

 (033-340: 1343)همان ،

و شیوه  دوره  مغو   و سبک   قرن  دوازده   به  این  طرف  نهضتی  پیدا  کردیران  از اواخر  ا ادبیا      

رو باااه   زوا   ننهااااد . شاااعرا و نویساااندگان  باااه  تباااع  آثاااار متقااادمین مانناااد    هنااادی

 ی،اوری  و خاقانی برخاساتند  و مضاامین   تاوددر تاو  و مکارر  و عباارا   منوچهری،عنصری،فرخی،مع

مکل  بتدریج کمتر  شد  و سخن پردازانی  مانند نشاط و قاآنی  مقام   و ام ا   و اقران  آناان گذشاتگان  

 را احیا  نمودند .

ماد  و قادی    پدیاد  آبی اهمیت   نبود  و بازگشتی   باه سابک   قد ادبی از لواظ   پس دوره  قاجار    

فضلاء  و ادبای   بسیار  ظهور  نمود . کتب تاریخی   و علمی  زیاد  تالی   یافت  .  بعضای  از  شااهان  و 

شاه ادگان   قاجار ،  خود  شاعر  و مول   بودند  چنانکه   فتوعلی   شاه   دیوان   اشاعار   دارد  و ناصار  

است . خلاصه   آنکه   دوره  قاجار   را می  توان  از  لواظ  سبک    الدین  شاه  قصاید   و غ لیا    سروده

 فارسی  و ک ر    شعرا  و فضلاء  و وفور  مولفان  دوره   ترقی   ادبیا   ایران  نامید .

دوره  شروع  نمود  و کتب  و رسائلی  در علاوم  و  روابط زبانی  بین  ایران و فرنگستان عمده  در این     

باه  زباان    ه   ششد . دخو   کلما    و روسای ادبیا   و قصص  و روایا    از  فرانسه  به  فارسی  ترجم

 (344-344:و1343فارسی   در این   عهد  آغاز  شد . )همان ،

صادر   شد  و نتیجه   یاک  سلساه هجری  قمی     1304در سا    ظهور مشروطیت که  فرمان  آن     

گفات  کاه  در ایان  دوره  ادبیاا  ایاران  مقدما    سیاسی  و علمی  و ادبی   بود .  اجمالاً  می  تاوان  
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را  پیدا  کارد  کاه  مای  تاوان  آنهاا  در موعوعا   و  طرزهای   قدی  تازگی های  نی   گذاشته  از دوام 

 بورق  ذیل   تلخیص  نمود :

ای بیگانه  خاصه   زبان  فرانسوی  در ایران  که   از اوایل   دوره  قاجار   شاروع   باه  انتشاار   هزبان -1

نموده   بود   روا    یافت  و راه آمد  و شد   بین   ایران   و فرنگستان   بیشتر   از  سابق   بااز   شاد  و 

دیار  معاروف گردیاد .  در  مان  در   این تصانی    ادبی  آن  سرزمین   از   نظ   و ن ر   و داستان   و ر

تاثیر   این  اختلاط   نه تنها   تعدادی   از کتاب   فرنگای   باه   فارسای   ترجماه   و مقاداری   لغاا    

فرنگی   داخل    زبان   فارسی   شد   بلکه  برخی   نویسندگان   جدید  در معاانی   و الفااظ   تاحادی   

 ر  مغرب  زمین  را  اقتباس  کردند.سبک   و روش   و طرز   فک

داخل  ادبیا   گردیاد  افکاار  آزادی  خواهاناه  و عقایاد  اجتمااعی  و از موعوعا    تازه  ای  که   -2

سیاسی  و فکر  و تساوی  حقوق  سیاسی   و مسئله  ی آزادی  افکار  و حریت   موبوعا    و احساسا    

 وطن   پرستان   است .

فارسی  از مقام  شامخ  ادبی  قادی   کاه معمولاا  از حیاا   ماردم   دور   و از  ذق  و   نظ    و ن ر -3

احتیاجا   عامه  مهجور    بود   کمی   پائین  آمده  و بذهن  و زندگانی  توده  ن دیک   شده  و برحسب  

 گرویده  است .  احتیاجا   جامعه  در  مضامین   تازگی   پیدا   تازگی  کرده  و به  موالب  اجتماعی

احداث  مدارس  جدید  و روزنامه   ها  و مجلا   به  توسیع  و تعی   معارف  خدمت   ب رگی  کارده  -4

و ادبیا    نسبت   به عامه   بیشتر   مانوس  و در  دسترس  واقع  گگشاته  و توجاه   باه  علا    و ادب  

 زیاد تر  شد .

و مولفان  نسبت  به تالیفا   علمی  و ادبی   متقدمان  ایران  تمایل  در مردم  و طبقه ی  دانشمندان -5

 (373-331:ف1343پدید آمد .)  همان ،

 

 فارسیدوره های تاریخی واژه پذیری در زبان 

که  ما   امرروز   آن ا  فارسی  می  نامی ،  در دوره  ساساانی ، دریاگ  و در  ساده  هاای  منشا زبانی     

،  فارسی  دری  بوده   است .  فارسی  در  دورهی  ساسانی   به  زباان  رسامی  نخستین  پیش  از  اسلام 

آن  دوره  که  ما امروز  آن  را پهلوی  می  نامی  ، اطلاق  می  شده  است .  پهلوی   در اصل ،  نام   زبان  

ان  قادی   باوده  مرو  و نیشابور   تا قومس  و گرگ منوقه ی پهله ،یعنی  خراسان   فعلی ،  از حدود شهر 
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که پس  از دادن  نام  پهله   به  منوقه  ی  ری ،  نهاوند ،  همدان  و آذربایجان  و چند  شهر  دیگر   در 

در حقیقات   نوقه   نی   باه  کاار رفتاه   اسات . این  حدود ،  پهلوی  برای  نامیدن  گویش  های  این م

فعلی ،  با گویش  هاای  پانج  شاهر ری  و قا   و  گویش  های  قدی   پهله  ی  اصلی ،  یعنی خراسان 

در  اصاولاح ، آنهاا  را  گاویش    اصفهان  و همدان  و آذربایجان  ،  یک  طی   را تشکیل  می داده  کاه

در مقابال  گاویش  هاای  جناوب  ن  )  پهلوی  اشکانی   یا پارتی ( می  نامند ، شما   غربی   ایراهای  

اسلامی  و فارسی  امروز   ما  دنباله  ی سیگ (  که   فارسی  دری  دوره ی پار غربی )  پهلوی ساسانی  یا

 همان  است .

این امر  نی   ایان  را  امروز   ززبان  نشا   یافته  از خراسان  می دانند . به  علت  اما زبان فارسی دری     

 سفون از تی همراه  دیوانیان  و سپاهیانیج  اواسط  دوره  ساسانی ، زبان  فارسی  میانه  بتدر است  که  در

یا  مداین ،  یعنی  پایتخت   ایران،  به خراسان   منتقل   شد  و رفته  رفته  جای  زبان  پهلوی  آن جا )  

یعنی  پهلوی  پارتی (  را رفت .آن  چه در حقیقت   به خراسان  منتقال  شاد  شاکل  تواو   یافتاه ی  

پایتخت  رایج  و دری  نامیده  می شد .  طبق  اسناد  و شاواهد  موجاود  ،  فارسی  ممیانه  بود  که در د

زبان  پارتی  در اواخر  دوره ی  ساسانی   زبانی  ممرده  بوده است  که  مانویان  و دیگران  طباق  سانت  

از زباان    به آن می  نوشتند  .  ولی  زبان  دری  هنگام  انتقا   به خراسان  )  در اواسط  دوره  ساسانی (

آن جا  یعنی  از پهلوی  اشکانی  یا پارتی   باه شاد    تااثیر  پاذیرفت   و بسایاری   از واژه  هاای  آن 

کاه  در «  ژ»، و غیره  را پذیرفت .  همچنین  حارف   بای صادا «اشک»،«،ژاله«،ژرف«مهر»،«شهر»مانند

 فارسی  دری  شد . زبان  فارسی  جنوبی  وجود  نداشت   از زبان  پارتی  وارد  زبان 

در آغاز  فت   ایران ، یعنی  در سده ی  نخست  هجری ،  سپاهیان  مسلمان عارب ،  باه مااروراءالنهر      

یعنی  آسیای  مرک ی  امروز ،حمله ور شدند  و بتدریج آن جا  را فت   کردند .  زبان  فارسی  نی   بتدریج  

. ساکنان   آن  منوقه  که سغدی  زبان    و خاوارزمی  زباان   سپاهیان  به ماوراءالنهر  منتقل  شدبا  این 

بودند  ،  این  سپاهیان   و سایر  کوچنده  های   داخل  فلا   ایران  را  که  فقط  سرداران  آناان  عارب  

  بودند ،  عرب  می پنداشتند  و  از  این  جهت  آنان  را تاجیک   نامیدند ،  یعنی  تازی . زبان  سغدی  تا 

اواسط  سده  ی  چهارم   هجری  در   ماوراء  النهر   رایج  بود ،  ولی  پس   از آن  زبان  فارسی   به کلی  

 جای  آن  راگرفت  و تنها  در برخی در برخی   منوقه  های   روستای  سغدی  باقی  ماند .

خانه  زرافشان  در تاجیکستان  رود در دره ی  رودخانه ی یغناب  ، از شاخه  های  گویش  یغنابیامروز     

باقی  مانده  و توو   یافته ی  سغدی  است .  زبان  فارسی  دری  در زمان  انتقا   به ماوراء النهر  برخی  
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باه مقادار «  تار  و مار »،«چرخشات»،«جغد»،«نغ »کلما  کلمه  های  سغدی  را  به  وام  گرفت  . 

غیره   همه  کلما   ساغدی   اسات  .  البتاه   تمااس  پیادا  که  در   شعر رودکی  آمده   و «  تارومار»

کردن  فارسی  دری  با سایر  گویش  های  شرق   ایران  نی  موجب   وارد  شدن  تعدادی  کلمه   از  این 

گویش  ها  به  فارسی شد .  با  روی کار  آمدن  سلسله  های  ایرانی  در خراساان   و مااوراء  النهار   در 

 یوم  و چهارم  هجری   ،  زبان  این منوقه ،  یعنای  فارسای  دری ،  زباان  دربارهاا  و زباان    قرن  های

متون  ادبی  و علمی  شد  و از آنجا  به تدریج  به سایر  نقاط   ایران  منتقل  شاد .  ایان  زباان  هنگاام   

عربای   قارار  گرفات  و   کلماا     فت    ایران   ایران  به  دست   اعراب   به تدریج  توت  تاثیر   زبان 

قرعااااای   زیاااااادی   از   عربااااای  وارد آن  شاااااد .  بااااای شاااااک  کلمااااااتی  مانناااااد 

تند  که وارد  فارسی  شده اناد ، و غیره   از اولین  کلماتی   هس« اذان»،«خمس»،«زکا »،«حج»،«کافر»

نوشته  های  خود   تعداد  زیادی   اما  بعد ها   دبیران  و نویسندگان   و دانشمندان  برای تفنن  و ت یین  

کلما   غیر عروری  را   نی   وارد  فارسی  کردند . مقداری  از کلما    قرعی  عربای   نیا   کلماا   و 

اصولاحا   علمی  ای  هستند  که  واعع  آنها  خود   ایرانیان  بودند  کاه  باه  عربای   مای  نوشاتند .  

ای  فارسی   تا اواسط  قرن شش   به  حدود  پنجاه  و گاهی  شصات  تعداد  کلما    عربی  در نوشته   ه

 درصد  می  رسید .

آسیای  مرک ی  به  ایران  و تشکیل  سلساله  هاای  تارک  زباان  و ورود  غلاماان    با هجوم  ترکان      

سی  شد . نگاهی  به ترک   به دربارها  و سپاه  ایران ، برخی  کلمه  های  ترکی  نی   رفته  رفته  وارد  فار

غیره   نشان   می  دهد  که  در   این  دوره  شمار  کلماه  هاای  ترکای  تاریخ  بیهقی  و سیاست نامه  و 

راه  یافته     به  فارسی  بسیار  اندک  بوده   است ، اما  با  حمله ی  مغولاان ، کاه  بدناه ی   ساپاهیان  

کی   همراه  با کلمه  های  مغولی  به  زبان  فارسی   شاد   آنان  ترک   بودند ،  هجوم   کلمه  های  تر

گرفت  .  با استقرار  قبیله  های  ترک  در آذربایجان  و تشکیل  سلسله های   ترک  زبان  آق قویونلاو  و 

های  یا قشوق   آنها  را   قبیله     قره قوه یونلو ،  و به  دنبا   آنها  با روی  کار آمدن  صفویان   که سپاه 

قرلباش  تشکیل   می دادند  که  از هفت   قبیله  ی   تارک  تشاکیل  شاده  باود ،  ورود  کلماه  هاای  

 ترکی   به  فارسی  باز  ه   بیشتر  شد .

کار آمدن  سلسله ی  قاجار   و تماس  و رفت  و آمد   با روسیه  ،  بتادریج  راه  ورود  کلماه  با روی      

های  روسی   نی    به  زبان  فارسی  باز  شد .  البته  ارتباط   با روس  ها  به دوران  های  قدی   باز  می 

را ،  میاان  روسایه  و ایاران   ایان  گردد ،  اما  در زمان  صفویه   با رفت  و آمد  ایلچیان  ،  یعنای  ساف
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تماس  ها  بیشتر   شد  و  ورود  نخستین   کلمه  های  قرعی  روسی  به  فارسی  به آن دوران  باز مای 

گردد . آغاز  آشنایی  عمیق  تر  با روسیه    و رفت  و آمد   بیشتر  به  روسیه  به  زمان   فتوعلی  شاه  و 

که  عده  ای  برای  یاد  گرفتن   فنون  جدید  به  روسیه   اعا ام   شادند .   عباس  میرزا   بر می گردد  

در همین  ایام ،  رفت  و آمد   به  انگلستان  و فرانسه  نی   آغاز  شد .  میرزا  ابوالوسن  ایلچی   شیرازی  

باا انگلیسای  آشانا  و میرزا  صال   شیرازی   از نخستین   کسانی  بودند   که  باه  انگلساتان   رفتناد  و 

شدند .  در زمان  عباس  میرزا   به  غیر  از   روس ها   عده  ای  از  نظامیان   فرانسه  نی    برای آماوش  

زبان  سپاهیان   ایران   به   استخدام   دولت   ایران  در آمدند  .  خود   عباس   میرزا   نی   به آموختن   

از وی،،در  دوران  پادشاهان  قاجار ، به ویژه  از زمان    ناصار الادین   وی آورد .پس ر فرانسه  و انگلیسی 

شاه   به بعد،  اع ام  موصلان   ایرانی  به  کشور   فرانسه آغاز   و در  دربارها  نیا    منترجماان  فرانساه   

دان  باود . تقریبااً  از به  کار  مشغو    بودند  .  اعتماد   السلوه  ، وزیر  ناصر الدین   شاه  نی   فرانساه  

و مترجمان   بسیاری  آغااز    این  زمان  به  بعد   زبان  دوم   درس  خواندگان  ایرانی  زبان  فرانسه  شد 

به ترجمه ی  کتاب های  علمی  و ادبی   از این  زبان  کردند .  این  راه  ورود   کلمه   هاای   فرانساوی  

خست     بیشتر  واژه  های  علمای  جدیاد  در نوشاته  هاا   باه  زباان   را  به  زبان  فارسی  باز کرد  و ن

فرانسه   بود ،ولی   برخی   از متخصصان  آغاز   به   برگرداندن  آنها  به  اصولاحا    عربی   کردند .  در 

فرانساه  این  دوره   شماری   از کلمه  های  روسی  متروک   شد   و جای  آنها  را بتدریج  برابر  هاای   

 گرفت .

جهانی  دوم  و جایگ ین   شدن   زبان  انگلیسی   به  جای   زبان   فرانسه  ،  رفته  رفته   بعد از جنگ     

کلمه  های   انگلیسی   نی    وارد  زبان  فارسی  شد  .  از این  دوره   به  بعد  آموزش   زبان  فرانسه   در  

یج  کنار نهاده  شد  و جای  آن  را آموزش    زبان  انگلیسی  گرفت .  دبیرستان  ها  و دانشکده   ها  بتدر

با این  همه ،  روند  ورود   کلمه  های   فرانسه   به   فارسای  باه  فارسای   تاا  اواخار   دهاه ی  سای  

و همچنان   ادامه  داشت ،  اما  از اوایل   دهه ی  چهل  و بازگشتن  درس خواندگان  کشورهای  امریکا  

ی کتاب  هاای  انگلیسای ، انگلستان   به  ایران   و   ورود   شماری   از آنان   به دانشگاه  ها   و ترجمه 

 ورود  کلمه  های  انگلیسی   به  زبان   فارسی  شتاب   بیشتری  گرفت .

    تمایلاا    سلونت  رعا  شااه ،  باه دنباا  اما در مقابل  جریان  ورود  واژه  های  خارجی ، از اوایل     

ملی گرایانه  که  بتدریج   در ایران  راه  پیئدا  می  کرد  ،  عده  ای  به  فکر  پاک  کردن  زبان  فارسای  

ا   ترکی   و عربای  از واژه  های  بیگانه  افتادند . در این جریان  ،  ابتدا  هدف  اصلی  بیرون  راندن   لغ
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، «دژباان»،«ارتش »نظامی  بودند   شروع   به  ساختن   کلما    که  بیشتر  آنهابود  . نخست  عده  ای  

و غیاره  «  سااخلو»،«نایاب»،«قلعه بیگی »، «قشون»، و واژه های  دیگری  در  برابر  «پادگان »،«ستوان»

رسمی  هستند . سپس  گروه  دیگری  کردند  و چنانکه  می دانی   همه  ی  این  لغا   امروز  ج ء  لغا  

ساختن  واژه  های   فارسی  در برابار  واژه  هاای عربای  کرردناد  و دامناه  ی   ایان  کاار  در  آغاز  به

ه  ساختن   واژه   گسترش   بود  تا دانشمندانی   از قبیل  فروغی  و همفکران  او   به  این فکر  افتادند   ک

ش  1314ن  رو ،  در ساا  از  ایا که سپس   فرهنگستان  نامیاده  شاد  بساپارند .را به  نهادی رسمی 

به وجود آمد  که  فروغی  و شاماری  از دانشامندان  بناام  آن «  فرهنگستان ایرران »  به  نام سازمانی  

زمان  عضویت  آن را داشتند   و ساختن  واژه  هاای  ناو  در برابار  اصاولاحا   علمای قادی  )  بیشاتر  

 ،مقاله پژوهشی(1340دست گرفتد . )  صادقی ،  فرانسه  برخی  واژه  های  عربی و ترکی (  را در

 امروزتاثیر زبان های اروپایی در زبان فارسی 

ما  به صد و پنجاه  سا   اخیر  باز می گردد  .  از زماانی  کشور درنفوذ و تاثیر زبان  و فرهنگ اروپایی     

 افا ایش  یافتاه ،  نفاوذ   زباان  وکه   روابط  سیاسی ،  فرهنگی  و علمی   ایران   با کشورهای   غربی  

فرانسه   در میان   این  زبان ها  ،  نخست  ادبیا   آنان  در زبان  فارسی  رو  به  ف ونی  گذاشته  است  . 

زبانی  کاه  تادریس  آن  در در فارسی  داشته  اند .  نخستین   و پس  از آن  انگلیسی ،  نفوذ  بیشتری  

رفتناد ،  نخستین کسانی که برای  توصیل  به خاار   از کشاور  فرانسه  بود . متداو   شد ،  زبان  ایران 

انتخاب کردند .  میسیونرهای  کاتولیاک   نگ  آن  زمان بود  ،و فرهفرانسه  را   که  کانون  تمدن   کشور

انسه  را در  به  ایران آمدند ،  زبان  فرو یا  سفر  به  هند و چین     مذهب  که  برای  تبلیغ  دین   مسی 

 ،  به  ایران آوردند آغاز  سده  ی  چهارده   میلادی  

با این حا  ،  تاثیر  زبان فرانسه  در  فارسی  با وجود  تااثیرا   عمیقای  کاه  بار جاای  گذاشاته  ،       

یی  مربوط   به  گذشته   است .  از جنگ  جهانی   دوم  به  بعد ،  با گسترش  فرهنگ  انگلیسی  و امریکا

در ایران  ،  زبان  و فرهنگ  انگلیسی  ،  جای  زبان و فرهناگ  فرانساه  را گرفات .  ترجماه  و آماوزش   

زبان  انگلیسی ،  رونق   فراوان  یافت  و یادگیری  این  زبان ،  یکی  از  ارزش  های  م بت  جامعاه   باه  

 (00،شماره1332شمار آمد.)نشریه ایران ،
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 بیگانهاقتباس الفاظ 

اقتباس  الفاظ  بیگانه  امری  است  که  در همه  ی  زبان  ها  بسیار  رایاج   اسات . همینکاه  ملتای      

و آداب    دست آورد ،  یا  بعضی  از قواعد را از کشور   دیگر  به لا   کشاورزی  یا صنعتی  یکی  از  موصو

دلالت  داشاته   نیا   لفظی  را  که  بر آن معنیکرد    تمدن و فرهنگ  را از   ملت  های  دیگر  اقتباس 

عیناً  یا  با مختصر  تغییری  می پذیرند . در هر زبانی   می توان  فهرست  های  ک  و بایش  مبساوط  و 

این  فهرست  به  فصل هایی  قابل  بان  های  دیگر است  تدوین  کرد . مفصلی   از لغاتی که  مقتبس  از ز

 ه :تقسی   است .  از جمل

:اس  بعضی  از موصاولا   طبیعای  چاه کشااورزی  و چاه معادنی   هماراه  باا   طبیعیمحصولات -1

مسمای  خود  از کشوری   به سرزمین  های   دیگر  رفته  و در زباان  ملات  هاای مختلا   راه  یافتاه  

رتی  است  از   صو« تنباکو»اصل  هندی دارد ،«  فلفل»از چین آمده  است ، «  چای»است . مانند کلمه ی

لفظی  در زبان  بومیان  امریکا   که  از آن جا   با اصل  گیاه  به  همه ی  زبان  های  جهاان  راه  یافتاه  

 است .

:  این موصولا    که بوسیله  ی بازرگانی  از کشوری  به کشور  دیگر  برده  مای  صنعتیمحصولات -0

 شوند  غالباً  نام  خود  را ه   همراه  می  برند . مانند اتومبیل،تلفن،تراکتور،تلگراف،گرامافون،رادیو و...

سلام  که در   :  برای   این مورد  می توان  اصولاحا   خاص  دین  او فرهنگلغات مربوط به تمدن -3

فارسی  نبوده   و همراه  با مفاهی   آنها  از زبان  عربی  به  فارسی  در آمده  است  را ناام  بارد . مانناد : 

 زکا  ،حج،قبله،سجود و ...

:  امروز  در فارسی  بسیاری  از  اصولاحا   مربوط  اجتماعی و اداری لغات مربوط به سازمان های-4

و اجتماعی  از  زبان  های  اروپایی  و امریکایی  اخذ  شاده  اسات  . مانناد :  به  سازمان  های  کشوری 

 گمرک،بانک،ژاندارم،پست،سمینار و ...

اصولاحا   نی  غالبا  همراه  با معانی  و قواعد  هر  عل    از  زبانی  به  زبانی   : این علمی اصطلاحات-4

ن گونه  کلما    که  از زباان  هاای  اروپاایی  گرفتاه  دیگر   می  رود  و در فارسی  امروز  شماره  ی  ای

 (134- 137:ئ1343شده  بسیار  است  مانند : پماد،پلی کلنیک،پلاسمه و ...) ناتل خانلری،
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 در زبان پدیده قرض گیری 

در طو   زممندگی  خود  با آن  سارو کاار   نظام زبان یکی از پیچیده  ترین  نظام هایی است که بشر    

دارد . بدین معنی   که  انسان   می  تواند  با تعداد  معدودی قاعده زبانی  و نی   واژگان  موادودی  کاه 

در ذهن  خود جای  داده  که  بخشی  از دانش  یا توانش  زباانی  او را تشاکیل  مای دهناد  تعاداد بای  

آنها  را در شرایط  مختل   بکار ببندد و به  همین  ترتیب  ، جمله  هایی  شماری  جمله  تولیید  کند  و 

را  که  دیگر  سخنگویان  تولید  می کنند  شانیده  و ادراک  نمایناد . بادیهی  اسات  کاه  ایان  نظاام 

می باشند  کاه آن را از  ساایر  نظاام  هاای  ارتبااطی  بشار  پیچیده   دارای  ویژگی  های  خاص  خود 

ی   ساخته  و در جایگاه  برتر  قرار می  دهد .  از  جمله  این ویژگای  هاا ،  مای  تاوان  باه فرایناد  متما

 (34:1334تغییر  زبان  اشاره  نمود .) افراشی ،

که  بخش  های  مختل   زبان  از  قبیال   بخاش آوایای  یاا تلفاظ ،  منظور از این  فرایند این است      

ش  نووی  دستخوش  تغییرا   موجود  در زبان  می گردند . البته  ، چناان  بخش  واژگانی  و حتی  بخ

که ملاحظه  می شود   این تغییرا   بیشتر  در سو   واژگان  اتفاق   می  افتد  و هماواره  کلمااتی  در 

باا زبان  خلق  شده  و به  فهرست  واژگان  آن  زبان  اعافه  می گردند  در حالی  که  بعضی  از کلما   

گذشت  زمان  از این  فهرست  حذف   می شوند  . امروزه  ، واژه هایی  همچون  داروغاه ،گ ماه،آجودان 

،بلدیه و  دیگر  در زبان  فارسی  بکار  نمی  روند  زیرا  تقریبا    معاد  آنها  در فرهنگ  جواماع  فارسای  

ت  کاه واژه  هاایی  چاون پلایس،  زبانان  به  فراموشی  ساپرده  شاده  اسات  .  ایان  در   حاالی   اسا

سینما،رستوران،کافه  و غیره   به  فهرست  واژگان  اعافه  شده  اسات  .  دلیال   ایان واقعیات   را مای  

توان  در  این  امر جستجو  کرد  که  واژه  های  فارسی  انعکاسی   از پدیده  ها  و عناصر  مادی  و غیار 

 (34:1334ین  زبان  هستند .) همان ،مادی   فرهنگ  جامعه ی  سخنگویان  ا

مقوله  یا  عنصر فرهنگی   واژه  ای  به  آن  اف وده   و با حذف   یاک  عنصار  فرهنگای  با ایجاد یک      

واژه  معاد   آن  در زبان  فارسی  نی    از بین  خواهاد  رفات  . بناابراین ،  تااثیر  عوامال  اجتمااعی  و 

تکامل   زبان  امری  اجتناب  ناپذیر  است .  در بسیاری  از موارد ،  فارسای  فرهنگی  بر چگونگی  سیر  و 

زبانان   برای  حل   این مشکل   به   زبان  های  دیگر   مراجعه  کرده  در صور   ل وم   به  منظور   پر  

یناد  .  ایان پدیاده   کردن   خلاهای  واژگانی  کلماتی  را  از  این  زبان ها   در گفتار  خود  وارد  می  نما

را در اصولاح  قرض  گیری  زبان  می  نامند .  قرض  گیاری  زباانی   باه  معنای   انتقاا    بعضای   از  
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زبان  در  عناصر   زبانی   بخصوص  واژگان  از  یک  زبان   به  زبان  دیگر  است  .  به  عبار   دیگر ،  هر 

ر   زبانی  را  از  سایر  زبان هاا  باه  عاریاه  گرفتاه   و در صور   ل وم  ممکن  اسنت   بعضی   از  عناص

 (34:1334اختیار  سخنگویان  خود  قرار  دهد .)  همان ،

جموعاه  ی  واژگاانش   افا ود  واژه های  از زبان   های  مختل    بار م1 قرض  گیریبا  زبان فارسی     

اسات؛  ظاهراً  امری   احت از  ناپاذیر  می دهد  وواژه ها  در همه  ی  زبان  ها  روی .  قرض  گیری  است

متفااوتی    اژه  ساازی  تعادیل  کارد عوامالهر چند   می ان   آن  را   می  توان  با تقویت  فرایند های  و

هاای  فنااوری ،   زنند .  توولا   سیاسی ،  پیشرفتوجود دارند   که  به  بروز  قرض  گیری  دامن  می  

هنگی   از جمله  ی  این  عوامل  به شمار   می آیند .  برای  نموناه ،  توات تااثیر  گسترش  تعاملا   فر

چت »و« وبلاگ»پیشرفت  های   اخیر  فناوری  رایانه  و اتصا   به  شبکه  ی  جهانی  ، واژه  هایی  مانند 

قاع  بارای  واژگاان   به  واژگانی  نوجوانان  و جوانان  راه  یافته  است .عدم  معاد   گ ینای  باه  مو« روم

تخصصی  حوزه  های  موالعه  ی  متفاو   نی   به  ورود  و ت بیت  واژگان  قرعی  مای  انجاماد .  م لااً  

ن د  باستان  شناسان  از این  دست  اسات  . واژه  «  حفاری آزمایشی »در معنی «  تراشه»کاربرد  قرعی 

از  « سااندویچ»ی شاوند . بارای  نموناه  واژه ی های  قرعی  طی  قرض  گیری  دچار  توو   آوایای  ما

از  ترکی   تووو   آوایی  یافته  اند .) «  قاشق »از هندی  و «  فلفل»از فرانسه «  لوسر»انگلیسی  و  واژه 

 (33:1334همان ،

نی   نوعی  قرض  گیری  موسوب   می شود .  با  این  تفاو   که  در  ترجمه  ی   2ترجمه ی قرضی    

ساخت  آوایی  یک  صور   زبانی  از زبان   دیگر  وارد  نمی شود ،  ترجمه  ای  توت  الفظی  از    قرعی

«  دوش گرفتن »صور   های   زبانی   از  یک   زبان  به  زبان  دیگر  راه  می  یابد .  عبار   هایی  مانند 

از انگلیسی  در نتیجه   « چشمگیر »و  « تخته سیاه » از فرانسه  و واژه  هایی  مانند «  تماس گرفتن » و 

 (33:1334ی  عملکرد  فرایند  ترجمه  ی  قرعی  شکل گرفته  اند . )  همان ،

 

 

 

                                                           
1 -borrowing 
2 .calque 



 

40 
 

 گیریانواع قرض 

که چندان  معمو   نیست  و زمانی  اتفاق  می  افتاد  کاه  تعاداد  :  پدیده ای آواییقرض گیری  -الف

دهنده  و قرض  گیرنده  سخن  مای  گویناد   قابال  ملاحظاه   افراد  دو زبانه  که   هر   دو  زبان  قرض 

 (  نتیجه  گیری  قرض  گیری  از فرانسه  است rouger)ruz(  در انگلیسی  در واژه ~zباشد .  م ل وا  )

هار زباان  هساتند  و آزادناه مای   :  معمولا   واژگان  بی  ثبا   ترین  بخش واژگانیقرض گیری -ب

یاا واژگاان   اثر  قابل  توجه  ای  بر دساتور به  زبان  دیگر  وارد  شوند  و بدون  اینکه   توانند  از  زبانی  

مبیال  اتو –از روسای  چمدان –اتاق  ترکی   -از غعربی  ه  داشته  باشند . م ل :  بادیهزبان  قرض  گیرند

اینها  نمونه  ای   از صادها   واژه   ی  ما  شده .که  وارد  زبان  فارس کار  پستا  از  انگلیس   -از فرانسه 

قرعی  ما  هستند .  به  طور   کلی  می  توان  گفت  که  معمو   تارین   ناوع  قارض  گیاری ،  قارض  

قرعی  فرهنگای  باه   گیری  واژگانی  است  که  بیشتر  به  عنوان  راه  حلی   برای  نامیدن  پدیده های 

که  یک پدیده  جدید  مادی  و  غیر مادی  وارد  فرهنگای  مای     می  شود  یعنی   هنگامیکار  گرفته  

 (142:1333شود   ل وم  نامگذاری  آن  نی   مورح  می گردد .) باطنی،

 واژگانی های مختلف واژه سازی برپایه ی قرض روش  

که   توانایی   را دارندسی  این  زبان  نظامی  است  زایا  و تمام    زبان های  بشری  از جمله  زبان  فار     

و صنعتی   کالاها  و اب ارهای  جدید  علمی با  خلق  واژه  های  جدید  سخنگویان   خود  را در نامگذاری 

از ها  می  توانند  با بهاره  جساتن  یاری  نمایند .روش  های  مختل    قرض  گیری  واژگانی  که  زبان  

ته  و به  هنگام   نیاز  مورد استفاده   قرار  دهند    به شرح  زیار  آنها  به  تولید  واژه های   جدید  پرداخ

 (177:1333است : ) باطنی،

 (word loanقرضی )واژه ی -1

در این  روش ، واژه   بدون  هیچگونه   تغییر  و حتی  تلفظ   اصلی  خود   از زبان  خاارجی  گرفتاه        

شده  و در زبان  فارسی   مورد استفاده  قرار  می  گیرد .  کلماتی  چون  تلوی یون ،رادیو،  سینما، کافه ،  

و امروزه  بخش  وسایعی  از واژگاان  زباان  رستوران و غیره   بدین  گونه   وارد  زبان  فارسی  شده  اند  

فارسی  ر ا  به  خود اختصاص   می  دهند  .  این  روش  از جمله  روش  هایی  است  که  استفاده مکرر  
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و فراوان آن  کی  تواند صدما  جبران ناپذیری  به  زبان قرض گیرنده  وارد آورده  و آن زبان  را از درون  

 تهی  سازد .

روشی  بسیار ساده  و بای  که« واژه ی قرعی »ا بوا   از  روش است که ت از جمله  زبان هاییفارسی     

 (103:1344می رسد  استفاده  ی  فراوانی  داشته است .)  حق شناس ، دردسر به  نظر

 (translation loanقرضی)ترجمه ی -2

و صنعتی  به داخل  کشور  عناوین  و با ورود  کالاهای  خارجی  و فراورده های  علمی  در این روش،      

نام  آنها  در زبان  مقصد  ترجمه  شده  و همان  ترجمه  ی  توت  الفظی  آن به  عنوان  واژه ای  جدید  

و «bicycle»بجاای « دوچرخه»در زبان  قرض گیرنده  مورد استفاده  قرار  می گیرد . واژگانی  همچون 

از  ایان نموناه  مای  «  skyscraper»بجاای « آسامانخراش»و « lond   speaker»بجاای « بلندگو»

زبان ها  متغییار مای  باشند .  البته  می ان   استفاده  از این   روش  با توجه   به  ساخت   وی گی  های  

 زبان المانی  مورد  استفاده  بیشتری  نسبت  به  سایر  روش  ها  دارد .سازی در واژهباشد .این  روش 

فارسی  در موارد  معدودی  روش  ترجمه ی  قرعی  توسط   ساخنگویان   فارسای  زباان  بکاار  در      

می ان  استفاده  از آن  نسبت  به  روش  نخست  بسیار انادک  باوده  اسات  فته  است . اما ،  متاسفانه ر

 (144:1333.)باطنی ،

 (shift loanقرضی )تغییر -3

از زبان  خارجی  قرض  گرفته  نمی شاود  و ترجماه  ای   نیا   از آن   در این حالت ، واژه  مستقیماً      

صور    نمی  پذیرد  .  بلکه  در  این  روش  فارسی  زبانان  تلاش  مای کنناد  کاه  بجاای  اساتفاده  از 

کلما   خارجی  برای  کالاهای  و اب ارهای  جدید  به  گذشته  زبان  فارسی  مراجعه  کنناد و بعضای  از 

ا   مناسب  را  که  امروز  دیگر  در زبان   فارسی  کاربردی  ندارد  مجدداً  زنده  نموده  و به  عنوان  کلم

کلمه  ای  جدید   به  فهرست  واژگان  زبان   فارسی   بیف اید .  برای  م ا  ،  هنگامی  که  وسایله  ای  

ی  زبانان  تارجی   دادناد  کاه  بجاای  وارد   کشور  ما شد   سخنگویان  فارس«  refegirator»به  نام 

 »را  که  از  واژگان  قدیمی  فارسی  بکار  گیرند  «  یخچا »  استفاده  از  این  کلمه   خارجی  واژه  ای 

از آب  سارد  آن  در تابساتان  ا   سر پوشیده   یا سردابه ای است  که  به معنی  گوددر لغت  «  یخچا  
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« رایاناه» از کلماه «   کامپیوتر»مروزه پیشنهاد  می شود  که  به جای واژه  ی استفاده  می کرده  اند . ا

 استفاده   شود .  رایانه  واژه ای  است متعلق  به  فارسی  میانه  به معنی  تخمین  و مواسبه .

رد گیری  واژگانی  یکای  از دو  ماوور  از  تغییر  قرعی  به  عنوان روشی  جهت قرض منظ بنابراین ،     

 زیر  می  باشد :

 . مانند رایانه و یخچا  در زبان فارسیبکارگیری مجدد واژگان قدیمی  الف :    

. مانناد واژه  ب:  ایجاد  وسعت  در   یکی  از واژگان  متداول  و گنجاندن   معنای  دوم  در آن     

زبان  فارسی  با  معنای  متداو   خود  وسعت  معنایی  پیدا  کرده  و به  عناوان  معاادلی   در« دفتر» ی 

 اداره  ها  نی   بکار  می  رود .در« اتاق کار » در انگلیسی به  معنی  officeبرای  واژه 

اقیت  زباان  روش  بسیار  مناسب   و ایده  ا   است  و از آنجایی  که  در  آن خلبه نظر می رسد این      

در تولید  کلما   جدید   استفاده  می شود   مای  تواناد  وسایله  به  عنوان  اب ار طراحی  اصلی   فارسی

 (73:1370زبان  فارسی  باشد .) صادقی ،د  در خدمت  رشد  هر چه  بیشتر  ای  مفی

 (interpretation   loanفرضی )تعبیر -4

دقیاق  شاکل  و صاور   ابا ار  و  همان طور که از عنون  آن پیداست ، در این روش باا مشااهده ی     

کاه  انجاام  مای  دهناد  واژه  ای  ش  و عملکرد  آنها  و نوع  کاری کالاهای  خارجی  و با  توجه   به  نق

در این  روش ، واژه  خلق  شده  مناسب  در زبان فارسی   برای آنها  تولید  می گردد .  به  عبار  دیگر ،  

نوعی  تفسیر  از  شکل  و یا   عملکرد  کالا  می  باشد تا بتوان از آن   به  عنوان  نامی  برای آن کالا  بهره 

در زبان انگلیسی  به  وعاوح  نشاان دهناده  ی    indicatorبه جای « چراخ راهنمایی»جست . واژه  ی

مدلو   آن کاملا  تعبیر  شده  و سپس  این واژه  برای  آن  مناسب    واقعیت  است  که در خلق  این واژه

تشخیص  داده  شده  است . کلماتی  چون  چرخ  گوشت ،پلوپ ،رنده،خلوط کن و ...  در زبان  فارسی  نی  

 (74:1370نمونه  ای  از تعبیر  قرعی  به شمار  می  رند .)همان،

 (interpretation and loan translationترجمه  و تعبیر قرضی )-5

دیگر  واژه  نی   تعبیر  و تفسیر  در این روش، بخشی از واژه  خارجی به زبان فارسی  ترجمه  شده و بخش 

ده  است و برای ج ء ترجمه  ش«  فضا» به معنی  spacemanبه  جای « فضا نورد »می شود . در واژه  
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و بدین معنی  صور   کلماه ی می کند ( تعبیر  گردیده پیمای) انسانی  که  در فضا  راهدوم ، مدلو   آن 

 شده  است .spacemanدر زبان فارسی  جایگ ین  واژه «  فضا نورد»

 (74:1370)همان،

 ایران ی بیگانه به هاورود زبان علل وعوامل 

تمام موالبی که در پایین  بیان می شود  نشان دهنده  چگونگی ورود زباان هاای  بیگاناه  باه  زباان     

 می  باشد :فارسی 

 پدیده های علمی،صنعتی و فرهنگیالف( ورود

می کند  واژه  مربوط  به آن  را  نی   با    دیگر  رسوخ  پیدابه کشور هر گاه پدیدهای نوین از کشوری      

 فکس(. -کامپیوتر –اپارا   –ی  برد  م ل ) کالسکه خود  م

 ب( روابط  اقتصادی  ، سیاسی و فرهنگی 

مبادلا   تجاری ، روابط  سیاسی  میان  دولت  ها  و ارتبازا   فرهنگی  از جمله  ،  کتاب ها ، مجلاه      

 -ها ، گردهمایی  ها  باعث   نفوذ  عناصری  از  یک  زبان  به  زباان  دیگار  مای شاوند   م ال ) کنگاره

 کلینکس(. –تاید  –کنفرانس  –آپارتمان 

 کرده  ج( افراد تحصیل

که در خار   از کشور  توصیل  می کنند  پس  از بازگشات   باه ماوطن  خاود  واژه  هاای  دی افرا      

و  مورد  پذیرش  عامه  قرار گرفتاه ها  مراه  دارند  که  گاه  این واژه رشته توصیلی  خود را  ه تخصصی

دپرس  به  جای   می  دهند  م ل )  به کار  بردن  کلمه  گاهی طرد شده و جای  خود را به واژگان  دیگر

 افسردگی (

 د( حس تفوق و برتری 

های قرض  گرفته  شده   بخاطر  حس  برتری  بعضی  طبقا   و اقشار  نسابت  باه دیگار  گاهی واژه    

سورپری (  این کلما   بیگانه  نشانه  یک  نوع   -دیسیپلین-طبقا   است . م ل )  به کار بردن  واژه کلاس
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فرهنگی  قلمداد  می شود  و از آنجا   ن د  طبقا   پاایین  تار  کاه  برگ یادگان  تجمع معنوی  و امتیاز  

 خود  را سرمشق  قرار  می  دهند  روا   می  یابد .

 جغرافیاییو نزدیکی  مرز مشترک-ه 

ارتباط  ن دیک  میان جوامع  می شاود . اوعااع  معیشاتی  و  رز بودن کشورها باعث و ه  من دیکی      

 اقتصادی  مشترک  و غیره  نی   در تداخل  زبانی  جوامع  موثر است .

 گروهیز( رسانه 

 در پدیده  قرض  گموثرند .  این رسانه رسانه گروهی به دلیل  نفوذ زیادی که در اذهان  عمومی  دارند     

 را در  زبان  فارسی  روا  دهند .واژه  بیگانه ها  به سهولت  می توانند 

 ،مقاله پژوهشی(1333) علی اده ،

 علل و عوامل پدیده  قرض گیری

 دلایل  عمده  ای  که موجب  بروز پدیده  قرض  گیری   می گردند عبارتند  از :     

 گیرنده ز واژه های قرضی درزبن قرض ا ورت استفادهو ضرنیاز  -1

این امر واق  هستی   که امروزه  کشور ما  در آستانه حرکتای ساازنده  باه ساوی رشاد  و همه ما  بر    

توسعه قرار دارد متخصصان ما در  راه نیل  به خودکفایی در تمام  زمینه  های علمی  و صنعتی  به پیش  

غالبااً  باه  می روند. در این میان ، برخورد  و تماس  با مجموعه ای  از واژه  های  فنای و تخصصای  کاه 

زبان  لاتین   انگلیسی  می باشند  امری  است اجتناب  ناپذیر . یکی  از دلایال  نسابتاً  منوقای  و قابال  

قبو   برای بکار گیری  کلما   خارجی  نیازی  است  که متخصصین  کشور  ما در  زمینه  های  مختل   

 علمی  به  این واژگان  دارند.

 انسانی  جتماعی و فرهنگی بین جوامعتداخل و روابط مختلف ، ا-2

دو قوم  یا  دو  جامعه  با زبان  های  متفاو   و به   دلایل  مختلا   تااریخی ، سیاسای  هنگامی که     

فرهنگی  و یا حتی  نظامی  در تماس  با یکدیگر  قرار گیرند  انتقا   عناصر  زبانمی  از یاک جامعاه  باه 

شر  نشان  مای  دهاد  جامعه  دیگر  و بالعکس ،  امری  اجتناب  ناپذیر  خواهد  بود .  تاریخ پرماجرای  ب

همواره  اقوام  و ملل  مختل   به سرزمین  های  خاص  تسلط  یافته  و این  امر  باعث  شده  است  کاه  
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عناصر  زبانی   از زبان  جامعه ی  غالب  در  فهرست  واژگان  جامعه  ی  سخنگویان  آن سارزمین  وارد  

ورد   اساتفاده  قارار   گیارد . اماروزه  باا رشاد  شده  و مد  ها  مدیدی  توسط  اهالی  آن سرزمین  ما

، جوامع  انسانی  در معرض  تماس  هر چه  بیشتر   با یکدیگر  قرار دارند  و به  دلیال   فناوری  ارتباطا 

روابط  مختل   تجاری ، سیاسی  و فرهنگی  زبان  های آنان  نی   در ارتباط  تنگاتنگ  با ه   قرار  مای 

 بر ه  تاثیر  گذاشته  و یا  از همدیگر  تاثیر  می پذیرند . گیرند  و همواره 

 (hidalge،1334:و002-133)

البته  پر واع   است  که  ورود   واژه های  فراوان  به زبان  فارسی  به دلیلی  که  در بالا  گفته  شاد      

اریخ  زبان  فارسی  نشان  می امری  طبیعی  و شاید  غیر قابل  اجتناب  باشد . برای م ا  ،  مراجعه  به ت

دهد  که  به  جهت  نفوذ  فرهنگ  غنی  اسلام  در ایران  و از انجا  که  زبان  عربی  زباان  نا و   قارآن 

کری   بوده  است ،  لذا  این  زبان  در بین  ایرانیان  از قداست  خاصای  برخاوردار  شاده  و هماواره  در 

فاراوان  ایرانیاان  باه  دیان   گردیده   و با توجه  به  علاقه  ن  اقتباسطو  تاریخ واژه  های  فراوانی  از آ

بخش  وسیعی  از واژگان  زبان   ر خواندن  متون  مذهبی  و اسلامی ،مبین  اسلام  و به  دلیل  سهولت  د

 گفته  شد ،  همواره   و در زماان  هاای مختلا  فارسی  را به  خود  اختصاص  داده  است . همانوور که 

برای  زبان  های  بشری  چنین امری  صور   گرفته اسات  و تااثیر گاذاری  فرهناگ   هاای  مختلا   

جوامع  انسانی   بر همدیگر  وارد  واژه  های  قرعی  بیگانه  را به  این  زبان ها  موجب  گردیده   است . 

آن  در  زبان  فارسی  موجاود   لازم  به  توعی   است  که  برای  بسیاری  از عناصر  فرهنگی    که برابر 

است  بهتر   است  از بکارگیری  کلما   خارجی  اجتناب  شود  و بجای  آن  استفاده  از کلما   اصایل  

 زبان  فارسی  توصیه  میگردد . 

 (44-44:ف1343) مدرسی ،

فرهنگی  از ساوی  که امروزه  متاسفانه  ما  به دلیل  توطئه  های مختل   در معرض  تهاج   از آنجا      

از این  داشت  که  انبوهی  از واژگان  غربی  هماراه  باا  ه  است  نمی توان  انتظاری  غیرغرب  قرار گرفت

اب ارهای   و کالاهای  مختل   وارد  این  مرز و بوم  شوند ، با وجود این ،  با مقابله  ی  صوی    و هماه 

ورود  بسیاری  از این واژه   ها  را  گرفت  و باا مراجعاه  باه  جانبه   با این  تهاج    شاید  بتوان  جلوی 

عناصر  فرهنگی  جدید  و ،  برای  بسیاری  از پدیده ها  گذشت  زبان فارسی  و اتخاذ  شیوه  های  درست

استفاده  از آنها  بر  همگان  روشن  است  کلما   فارسی  خلق  کرد  و در  مواقع  لازم  نیا   که عرور  

 بست .بکار 
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متاسفانه  بسیاری  از واژگان  دخیل  قرعی  در زبان  فارسی  که  به خصوص  در مواوره  های  روزانه  -3

توسط  سخنگویان   فارسی  زبان  بکار گرفته  می شوند   به هیچ   یک  از   این  دلایل  نسبتاً  منوقای  

ی   از  فارسی  زبانان  ترجی   می  دهناد  باه  که  در بالا  اشاره  شد   به فارسی  وارد نشده اند .  بسیار

هنگام  سخن گفتن  یا  نوشتن   تعدادی  از واژه  های خارجی  را بخصوص  از زبان  های  اروپایی و نیا   

زبان  عربی  بکار  گیرند  . همه ی  ما  آگاهانه  یا نا آگاهاناه  باه  هنگاام  صاوبت  کارن  ،  چناد  واژه  

هیچ دلیلی  بجای   معاد   های  فارسی آن  استفاده  مای نماایی   و ایان  در حاالی  انگلیسی  را بدون  

است   که  هیچ  نیازی  به  استفاده  ی  از آنها  در گفتار  ما  نیست  و برای  آنها  معاد   هاای  بسایار   

 و  زیبا  در زبان  فارسی  موجود  است .

ی  انگلیسی  در گفتار  خود آگاهانه  سعی  بار ایان دارناد    سخنگویان  فارسی  ببا اف ودن  چند واژه    

که به  مخاطب  یا مخاطبین  خود  نشان  دهند  که آنها  به  اصولاح  زبان انگلیسی  را  که  یاک  زباان  

می داند  و یا  حداقل  دارای  توصیلا    عالیه  دانشگاهی  می باشاند  .  اساتفاده  از  بین المللی  است 

نمونه  ای باارز  از « برخورد» به جای  contactو یا « نظ  و ترتیب» بجای  disciplineواژگانی  چون 

 است .« فخر فروشی ها  » اینگونه  به  اصولاح  

ان تواناسات  و از ایان  نظار یاز  اهل  خود  و سخنگویان  آن  زبدر حد  برطرف  ساختن  نهر زبانی      

وجود  چند واژه  دخیل  خارجی  در  یک  زبان   دلیلی  بر ا ی  بشری  کامل و ارزشمندند . زبان ههمه 

عع   آن  زبان  نمی  باشد .  به  عبار  ساده تر ،  وجود  یک  یا چند  کلمه  در یاک  زباان  و فقادان  

بان  دیگر  دلیل  برتری  آن  زبان نیست .  زبان ، برخاسته  از نیاز  سخنگویان  خود  رشاد مای  آن  در ز

یابد  و اگر  در جامعه  ای  بعضی  از عناصر  فرهنگی  وجود  نداشته  باشاد  واژه  ی  برابار آن  در زباان  

رهنگی  باه  جامعاه ،  زباان  آن جامعه  وجود نخواهد  داشت  و در صور   ایجاد   یا ورود  آن  عنصر  ف

 ه   با خلق  واژه ی  جدید   و یا  اقتباس  آن  از سایر  زبان  ها  این  نیاز  را  مرتفع  خواهد ساخت .

این وظیفه  ی  اهل   زبان  است  که  با پرهی   از بکارگیری  واژگان  خارجی  کاه معااد   آنهاا در      

   رشد و ئتکامل   هر چاه  بیشاتر   و بهتار  زباان فارسای  را زبان  مادری  شان  موجود  است  موجبا

فراه   سازند  .  مسلما  در ههر زبانی  تمهیدا   و روش هایی  وجود  دارد  کاه  مای  تاوان  باا توسال  

جستن  به آنها  در صور   نیاز  کلماتی  را تولید  و به  فهرست  واژگان  آن  زبان اف ود . به  نظار  مای  

اشاره  ای  هر چند مختصر  به  این روش  هاا  کماک  بارای  فها   بهتار  مولاب   باشاد .)   رسد  که

 (43-70:ص1343مدرسی ،
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 زبانیوامگیری 

استفاده  یک  زباان  از واژه  هاا  و اصاولاحا   زباان هاای  دیگار  اسات  وامگیری زبانی : به معنای     

ور   وام واژه  باه  صاکاب  ی در زبان  وارد مای شاوندرکیب  های  بیگانه  به  دو صور  اصولاح  ها و ت

 و ترکیب  های  بیگانه   به  زبان ،گرته برداری  است .است، صور  دیگر ورود  اصولاح ها 

 

: که گونه ی  نخست  و آشکار  و تقریبا  آگاهانه  وامگیری  زبانی  و به معنای  به کاارگیری   وام واژه-1

واژه  های  دیگر زبان ها  است ، مانند ه اران  واژه  ای  که  زبان فارسی  در طی  تاریخ  شکل  گیری  و 

ت . مانناد  ماار  پساتا  دگرگونی  خود  از ملل  عرب  زبان  و دیگر ملت  ها  به  امانات   گرفتاه  اسا

ورود  وام واژه   –به ویژه  شیمی   -،کودتا،اولتیماتوم،پیک نیک و غیره    که در برخی  رشته  های  علوم 

ها  انبوه  بوده  است ،  مانند  کلروردوسدی  ،  اسید سولفوریک  و نیتروگلیسیرین  در گذشته  به وام واژه 

 نی   می گویند .«  واژه  عاریتی » ن می گفتند  و به  آ«   الفاظ  دخیل » 

 

:  در این وامگیری   صور  ترکیبی  اصولاحا   زبان  بیگانه  تج یه  می  شاود  و  باه   برداریگرته -0

ازای  هر   یک  از کلما   آن ، واژه  ای  قرار داده  می شود .  در حقیقت  می  توان گفت گرته بارداری  

بیگانه  است که  در زبان خودی معادلی  ندارد  و در عبار  بیگانه  باه    ترجمه  لفظ به لفظ   یک اصلاح

کاه  باه  ازای  اصاولاح  « سیب زمینای .»حفظ ترتیب  اج ای  خود  وارد زبان  مقصد  می شود . مانند 

در فارسای  وجاود  « زمینای»و « سایب»وعع  شاده  اسات .  دو واژه   pomme de terreفرانسوی 

از ترکیب  آنها  معنای  تازه  ای  برای نامیدن  چی   تازه ای  بدست آمده  اسات  و یاا    داشته است ، اما

آسمان خراش،راه آهن ،زیر دریایی ،ستون  های  زرهی ،پرده ی آهنین ،بادام زمینی  و دههاا  » واژه های 

.  این  ترکیب  ها    که  از گرته ،  زبان  های  فرانسوی  یا انگلیسی  ساخته  شده  است«  ترکیب  دیگر 

که  بیشتر  ساخته ی  خود مردم، خبرگ اری  ها  و یا  کاربران  اینترنت  است؛  از دیدن  زباان شناساان  

و ادیبان  نه تنها  اشتباه  نیست ،  بلکه  بهترین  راه  برای  اخذ   اصولاح  فنی  جدید  و حتی  بهتارین  

 گانه  است .شیوه ی  مبارزه  با همجوم  واژه  های  بی

با این  همه ،  نمونه  های  دیگری  وجود  دارد  که  در درستی  ساخت  آنهاا  و تااثیر آناان  بار زباان    

باا « گارفتن»،که  کاربرد  فعال « درس گرفتن» و « حمام گرفتن»خودی  می  توان  تردید  کرد . مانند

در »ید ،  بلکه  اگار  معناایی  از آن  برآیاد این  کلمه  ها  از  دید تداو   فارسی زبانان  درست  نمی نما
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)یا استومام  « حمام کردن »است . گذشته  از  این  به جای  این  دو اصولاح ،  می  توان « دست گرفتن

 ، مقاله پژوهشی (1333را به  کار  برد .) علی اده ،« درس آموختن »کردن ( و 

 

 برداریانواع گرته 

 

 معناییگرته برداری  -الف

 واژه ی  بیگانه  به  یک  واژه  ی  واحد  در زباان  خاودی  راترجمه دو  یا چند معنای  مختل  یک      

دارای  معانی  گوناگونی  هستند  و به  ازای  هر ها  در هر زبانی  برخی  واژه گرته  برداری معنایی گوین  .

در هر  ان  های   دیگر  هست  که  مترج  بیک  از  این  معانی  نی  ، واژه  های  مستقل   و متفاوتی  در ز

مورد  باید  یکی  از آنها  را که  به  منظور  نویسنده  ن دیکتر  اسات .  انتخااب  و در  ترجماه  ی  خاود  

 بیاورد .

در فارسی ، پا  ه   به  قسمتی  از بدن  که  از لگن  تا نوک   انگشتان  امتداد  دارد گفتاه   برای م ا     

ه   به آن قسمت  از  بدن  که  کفش  آن را می پوشاند  . اما  در انگلیسی  به  قسمت  اولی  می شود  و

«leg » و به  قسمت دومی«foot »  می گویند  . هنگاامی  متارج   بارای  برگردانادن  ایان  دو کلماه

انجام  داده  است  .  « گرته  برداری معنایی»متفاو   به  فاسی ،  از  یک  واژه ) پا(   استفاده    می کند ،

به  بیان  دیگر  در  هر  زبانی ،  بعضی  واژه  ها   چندین  معنی دارناد  ،  کاه ممکان  اسات  در زباانی  

دیگر  چندین   واژه  برای  این  معانی  وجود داشته  باشد .  در  بسیاری  از موارد  برای  انتقا   مفاهی   

وام واژه  عربی ( «)جبهه»ی  معنایی چاره  ای  نیست . م لا کلمه ی از زبانی  به  زبان  دیگر  گرته  بردار

قسمت  پیشین   هر شایء  نسابتاً » و در معنای وسیعتر   به  معنای « پیشانی»در زبان   فارسی معنای 

فرانسوی، که  در عین  حا   به » front»به کار می  رود  و در  این معنا   برابر  اسست  با واژه «  ب رگ

» و توساعاً« ص   مقدم  سپاهیان  در میادان جناگ» ای  دیگر  نی   در این زبان  به کار می  رود : معن

معانی  اخیر  از سالیان  پیش  با همان  «.  منوقه  ای  که دو طرف  متخاص   در حا   جنگیدن  هستند

 است . به  فارسی  ترجمه  شده  است  و اکنون  روا   همگانی  یافته «  جبهه»کلمه ی  

به ویژه  در مواردی  که واژه مناسب  مقصد آسیب می رساند ،  گرته برداری معنایی غالباً  به روح  زبان    

دیگری  در زبان مقصد  وجود داشته  باشد . چون  گرته  برداری  معنایی  بیشتر  به صور   پوشایده  و 

است   زیان های  جبران  ناپذیری  به  بار  تقریباً  بی اطلاع  اهل  زبان  صور   می گیرد ،  گاهی ممکن



 

41 
 

از وام واژه  ها دانست ، زیارا  اگار دامناه  ی  نفاوذ  آن گساترش  یاباد ،  نباید  کمترآورد . خور  آن را 

ممکن  است  باعث آشفتگی  مفاهی   شود  و اهل  زبان  از فه   سخن  یکدیگر  ناتوان  شوند ، چنانچاه  

اری  از  نوشته  های  یکادیگر  عااج ی   از حادود  یاک ساده ی  پایش   کاه  که  امروزه  از فه    بسی

ترجمه  زبان های  اروپایی  به  فارسی  روا   یافت ، برخی  از گرتاه  بارداری  هاای  معناایی  در زباان  

است   فارسی  نفوذ  کرده  است  کمتر  کسی  باشد  که  بداند  این   معانی  جدید ،  قبلاً  در زبان  نبوده 

و «  موظ   باوددن» قابل  توجه  است  این  فعل  در گذشته ،  به معنای « بایستن». برای  نمونه  فعل 

» به کار  می  رفته  است . اما  در فارسی  امروز  باه  معناای «  شایسته  بودن» و گاهی «  ناچار بودن» 

بهاروز  ظااهراً  »  ،  به  معنای «اینجا  باشد  بهروز  باید»  نی   به  کار می  رود ؛  م لا  جمله «  احتما  

کاه  زباان  هاای  کشاورهای  غربای گرتاه  «  بایستن »،  می باشد  .  این معنای  جدید « اینجا  است 

-133:و1343برداری  شده  است ، در کنار  معانی  دیگ   آن  ایجاد  ابهام  می  کناد . )ناتال خاانلری ،

140) 

 گرته برداری نحوی -ب

 

های زبان  بیگانه  به  زبان دیگر  ،  به صورتی  که نوو  و سااخت  آن جملاه  ترجمه ی عینی  جمله      

از «  تو  مرا  درک  نمای کنای » تغییر  پیدا نکند   را گرته  برداری  نووی  می گویند . م لا   جمله ی 

اسات  و پایش  از آن   چناین گرته ی  زبان  های  اروپایی   در سده  اخی  وارد  زبان  فارسای  شاده  

تو حا  ) یا حرف (  مرا درک » ای آن گفته  می شده است : جمله  ای   در فارسی نبوده  است , و به ج

پایه ی  زبان  بر نوو  است .هنگامی  دو زبان  را می توان  از ه  متمای   کرد  که  نوو  آنها  «. نمی کنی 

ه  یکدیگر  شبیه  باشد )  مانند  فارسی  و اردو (.  بنابراین ،  اگر متفاو   باشد ،  حتی  اگر واژگانشان  ب

تغییراتی  در نوو  زبان  رخ  دهد  ،  شالوده ی آن زبان  تغییر  می کند . گرته  برداری  نووی ، در نواو  

 زبان  تغییراتی  به  وجود  می آورد  بر ساخت  جمله  وارد  می شود  و شایوه  ی آن را دگرگاون   مای

کند  .  این  دگرگونی   ساختاری  اگر  ادامه  یابد ،  بی   آن  است  که  به نامفهوم  شدن  زبان  بیانجامد 

؛  به  ویژه  آنکه  گرته  برداری  نووی  نی  مانند  گرته  برداری  معنایی ، غالبا  به  صور   پنهاان  و ناا 

یر   زبان های  بیگانه  را  در نوو  فارسی  می  تاوان  آگاهانه صور    می  گیرد . امروز ه  زیانبارترین  تاث

دید  . البته  این تاثیر  هنوز  به  جایی  نرسیده  است  که  در  شالوده ی  زان   دگرگونی  ها  ی  اساسی 

ایجاد  کند ، ولی این موعوع خوری مه   برای  زبان فارسی  موسوب  می شود . در صد  سا  گذشته ،  

ه  های فراوان  از  زبان های  اروپایی  به  فارسی ،  گرته  برداری  نووی  بسیاری  از  این  به دلیل  ترجم
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زبان  ها  صور   پذیرفته  است  و اگر  همین   روند  ادامه  پیدا  کند  به  تغییر  نووی   زباان  فارسای  

گرته  برداری  نووی  خاوداری  و نامفهومی  و تباهی  آن  می  انجامد  ،  پس  تا  جای ممکن   باید   از 

 (134-134،و1343کرد .) همان ،

 بان فارسیدر زنمونه هایی گرته برداری 

گرته ی  زبان های  اروپایی )  به ویژه انگلیسی  و فرانسوی( سااخته  شاده  جمله های زیر  بر پایه ی     

 است  و در  رسانه  ها  دیده  و شنیده  می شود :

فناوری  ن دیک  اسات » به جای «  دگرگون  کند فناوری می رود که چهره ی کره ی زمین را به کلی » 

 ...«.زمین  که چهره ی کره 

 «.فهمیتو حا  یا سخن مرا نمی » به جای « تو مرا نمی فهمی»

 «.ه ام خیلی  وقت صرف کردمن برای این کار ، » به جای « من روی این کار، خیلی وقت گذاشته  ام » 

آنقادر  کاار دارم  کاه » باه جاای « فرصت  دیدن  او را  مداشته  باش   کهبه اندازه ی کافی کار دارم » 

 (13731343فرصت  نمی کن   او را ببین  :  و نمونه  های  فراوان  دیگر . )  همان ،

 

 بیگانه فرایند نفوذ واژه های 

زبان فارسی  متعدد   است  و برسی  مختصر  هر  کدام  از و اصولاحا   بیگانه  به  ود لغا  ورراه های     

 آنها  مفید  می   نماید :

 آنهاالف(ترجمه های ناقص کتاب ها و مقالات بیگانه واشکلات 

ترجمه  ک   زحمت  تر   و ک   ارزش  تر  از تألی    نیست  البته   ترجمه  ای  که  در آن تسلط   کار    

و فه    او   از متنی  که  می  خواهد  ترجمه  کند  کامال  باشاد  و همچناین    مترج   بر  زبان   بیگانه

شنناخت  او   را  از  زبان  فارسی  و  دستور  آن  و نی   اشراف  به  متن های  تخصصی  رشاته  ای  کاه  

مترج   باید   به  عنوان  مترج   در آن کار می کند   به  تکاء تجربه ی  موفق   به اثبا   رسیده  باشد  . 

قادر  باشد  به  هر دو زبان  فکر  کند  و آنچه  را  از   یک  زبان . می  فهمد  به  زبن  دیگر   بفهماند ،  نه 
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(  رجماه  point of viewآنکه  فقط  لغا   و عبارا   را برگردان  کند  م لا  اصولاح  پوینت  آف  ویو )

، و واژه  ی پوینت   «لواظ» یا «  نظر»ر فارسی  می  گویی  : در  حا    د«  نقوه نظر » شده  است   به  

یعنی  نقوه   را نیازی  نیست  در ترجمه  وارد  کنی   .  یا ترجمه  لغوی  عبارا   بویژه در متون ادبای ؛ 

دایه ی  » ترجمه  شده  م ل  معادب  آن در فارسی  «  کاتولیک  تر  از پاپ» مانند عرب الم لی  که   به 

است؛ خواننده  ایرانی  باید  فرهنگ  مسیویت  قرون  وسوایی  و مذهب  کاتولیک  و «  سوز تر از مادردل

جایگاه   پاپ   در بین آنها   را بشناسد  تا  بتواند  عرب الم ل  بیگانه  را درک  کند  در حالی  که  م ال  

 خودی  آن  بسیار   ساده  فه   است .

 فارسی اران  نا آشنا  به  غنای  زبان سال د باخته و فنب(بازگشت فرنگ رفته های  خو

که  به اروپا و مریکا  سفر  کرده  اند  یا سفر  می کنند  ،  با  دیدن  بعضی  مظااهر   عده ای از کسانی     

ناد  تمدن  غرب  گرفتار   و به  لواظ  اجتماعی  شیفته ی آن می شوند  ، آن چنان  که  احساس  می کن

شوند  و حتی  همچو  تقی  زاده  از ابراز  صری   آن  نی   اباا نادارد . بارای   باید  سراپا همچون  فرنگیان 

م ا   آنها  ،  که  همه  چی   خود  را باخته  اند ،  از دست  دادن  زبان  فرع  است  و شاید  ،  اساساً  باه  

شاود  اینهاا  نمای  غربی  ها ،  عروری  موساوب مای   لواظ   تمایل  به  مشابهت   هر  چه   بیشتر  با

صولاحاتی  نظیر  مرسی ،گر  فرند و بوی  فرند زبان  بیگانه  بیان  نکنند . ا د  احساسا   خود  را به توانن

 از  این نوع اند .

راه را  و هماانوور  کاه   سالاران ،مهقور ابراز ها ،  وسایل  ،  تجهی ا   و فناوری  غرب  شدند آن فن     

ورود غربی  ها و شیوع  استفاده   از آن   اب ار  و   وسایل  و تجهی ا   هموار  کردند ،  سیل واژگان  برای 

وابسته  بدانها   نی   سرازیر  شد . آنها  از همان ابتدا  می  توانساتند  از فنااوری  جدیاد  یبهاره  گیاری  

از واژه  های  معاد   فارسی  استفاده  کنند  ولی  عع   کنند  و برای  تفهی   اصولاحا    فنی   بیگانه  

دانش  آنها  و فراموشی  ادبیا   فارسی  مانع  چنان  اقدامی  شد .  اگر  از  ابتدا  هوشیاری  نشاان  داده  

می شد   امروز  مواجه  با  تسلط  واژه هایی   فنی و نه  اس   خاص  نظیار  رادیاو ،تلوی یاون ،  ساینما ، 

و غیره  نبودی    تا ناچار   شوی   ادعا   کنی   به  دلیل  گذشت  زمان  چنان  واژه  هاایی ت بیات   تلفن 

شده  اند  و برگردان  آنها  میسر  نیست  یا عرورتی ندارد ،  یا بدتر  از  آن  ادعا   کنای   باه  کاارگیری  

 آنها  عروری   ه   ندارد .
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 ادبیات ما های فارسی و غنای ج( عدم آشنایی کارشناسان با قابلیت 

د  تا مقصود  خود  را  در  مویط استعما   می کننصی  بیگانه  را کارشناسان  تخصبیشتر واژه  های      

دبیرستان و های  فنی  و کارگاهی  و اداری  بیان کنند  و بتوانند  بفهمانند  . متاسفانه  توصیلا    دوران 

و به کارگیری  قابلیت  هاای  زباان وزان  و دانشجویان  برای شناخت  دانشگاه  کمک  کافی  به دانش آم

ورزی و پ شاکی   از رشته های  فنای ، مهندسای ،کشااو لذا  اغلب فارغ  التوصیلان   فارسی  نمی  کند 

واژه  های  بیگانه  از زباان  هاای   خود آگاه  نیستند  و ناگ یر به های  ذخیره  سرشار  این  زبان در رشته

و امکانا   گسترده  ی  زبان فارسی  آلمانی  پناه می برند تل   وی  بیشتر   به  انگلیسی  و  فرانسه  و مخ

در واژه گ ینی  بتدریج  به  فراموشی   وندها  نی  استفاده  از  مسترها مانند  استفاده  از پسوندهای  و پیش

 سپرده  می شود .

 غیر ادبی شته های د(باور نداشتن کارایی های زبان فارسی در ر

مانده  است  بلکاه  مجموعاه ی  فعالیات توانمندی  های  آن  نیست که  غریب فقط  فارسی  و این      

روز  ناشاناخته  امااریخ  تمدن  ایرانای  بارای  نسال  های  علمی ،فنی وهنری  گذشتگان  ما  در طو   ت

اطلاع  اند  و گمان  نمای  ی  در کشورمان  بی اق  فارغ  التوصیلان  از  سیر توو    لماتفاست و قریب به 

فارسای  تفهای   شاود  و بناابراین    علمی  توانسته  باشد  به  زبان ای مختل  برند   که  نیاز های  رشته 

مسایل آن رشته را مورح  کارد  با  رسای  تمام ،،  ند  که  بتوان  به  اتکای  زبان فارسی امروزاعتقاد  ندار

 چون  خلع  صلاح  شده  و درمانده  اند  براحتی  به  سراغ  واژه  های  بیگانه  می روند . و فهماند ،

 فنی احساس حقارت در مقابل واژه های فرنگی وپدیده شیفتگی  -هر

از موصولا   فنی تولیدی  غرب  در بیننده  ای  که  خود  دست  اندرکار  تولید  و طراحای   بسیاری     

اد   بهت  و حیر   می  کند  و در  او  حالتی  پدیاد  مای آورد  شابیه  تسالی   شادن  آنها  نبوده   ایج

کامل .  وقتی  مردمی  در مقابل   پیشرفت  دیگران  مقهور  شادن  و نسابت  بادان  احسااس  کاوچکی  

 د آن پیشرفت  فنی ،  تأمل  کننا  کردند ،  کمتر  جرا   می کنند  نسبت  به فرهنگ  و زبان  پیشینیان

و یا ابراز  وجود  نمایند .  گویی  در  به  کا ر گرفتن  واژه  های  بیگانه ، آنها  نووی  رفع  کردن  عاع    

 عی  مشاابهت  فرهنگای  و  زباانی ،فنی  خود  را جستجو  می کنند  و گمان  می  برند  با    ایجاد   ناو

در آنها رسوخ  می کند  ا واژگان   بیگانه مشابهت  فنی  ه  حاصل   می شود  و روحیه  ی  فنی  همراه  ب

وجه  دیگر  همین  احساس  کوچکی  در  انتخاب  ناشیانه  ی  برخی  از  واژه  ها   نمود  پیدا  می  کند  . 
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مای گیارد ؛  گاویی واژه  ی  فارسای  خشیدن  به  موعوعی   خاص  انجاام چه  با هدف   اعتبار  ویژه  ب

 المپیاد  به جای  مسابقه . انتخاب  نادرست واژه یاشد ؛ مانند  اعتبار  لازم  را نداشته  ب

 بیگانهعادت پیدا کردن به مفهوم واژه و( 

فنی  و هنری  این هجوم  بویژه   هجوم  فرهنگی  جلوه های گوناگون  دارد . در زمینه  های  علمی  ،     

آنها  که  به  لواظ آشانایی  باا کاربردهاای  کسانی  اثر می گذارد  که آسیب  پذیرند  نظیر  جوانان  یا بر

علمی  زبان فارسی  ععی  تر  و ک  مایه  ترند . واژه  های  بیگانه   در زندگی  روزمره  ی آنها  وارد  می 

شود  و کاربرد  مکرر و بجا  یا نابجا ی آن  به  عاد   کردن  با آن  واژه  ی  بیگانه  می  انجامد   به گونه  

ی  فراموش  می  شود  که  اصلا واژه  خودی  نیست ؛  یا پذیرفتن  این  که  واژه  ای  فارسی  ای  که  گاه

بتواند  همان  مفهوم  را  به  خوبی  تداعی  کند  برایشان  مشکل  می  شود .  از  این رو ، واژه  هایی  که  

ساخت   تاری  در اذهاان    مد   زمان  بیشتری  از عمر  نفوذشان  در زبان فارسی  می گذرد   رساوبا 

ایجاد  می  کند  و خو  گرفتن  با  مفهوم  واژه  ی  فارسی  معاد    آن  بسختی  انجام  م گیرد  .  از این  

نوع  می  توان  واژه چک  کردن  به  معنای  بررسی  کردن  وو کنگره   به  معنای  مجمع   یاا  هماایش   

باه  ژه  های  چک  یعنی  برگه  ی  حوالاه  و کنگاره  باه  معنای  لرا  ذکر  کرد  که  گاهی  افرادی  با وا

 اند  اشتباه  می  کنند .بلندی ،  که  هر  دو  فارسی 

 پیشنهادی گزین جایز( نامناسب بودن واژه های 

در مقابل  سلوه  ی  فنی  و تبلیغا   قاهر  بیگانه ،  باید  از  قدر   و زیبایی  هناری  زباان فارسای       

ه  گرفت  و واژه  های  جایگ ین  را روا   داد.  برای  ایجاد  توو   در زمینه  ی  مصون  سازی  زبان  بهر

 فارسی  از گ ند  بیگانه  گان  توجه  به  روان شناسی  اهمیت   می  یابد .

ظرافات  و بسا  واژه  هایی  که  به  لواظ    معاد   یابی  درست  انتخااب  شاده  اناد  ولای   از ای      

طنین  لازم  برخوردار   نیستند  و بنابراین  نمی  توانند  جایی  باز کنند .  از  این  قبیل  بی سلیقگی  ها   

در گذشته  نه چندان دور ، ن د  آنها  که  پاکسازی  زبان  فارسی  از  واژه  های  بیگانه  را  باا  تارد  واژه  

شتباه  می  گیرند ،  وجود  داشته  و هنوز   بعضاً  وجاود  دارد .  های  فارسی  که  ریشه  عربی  دارند ،  ا

متقابلاً  گاهی  واژه ی  جایگ ین  آنقدر  خوب  انتخاب   می شود  که  مردم  با   رغبت   و براحتی  آن ر  

باه    م ل  واژه  دانشاگاه  و دانشاکده ) ه  د   آن  را  ترجی   می  دهند به  کار  مبی برند  و حتی  از ت

جای  اونیورسیته و فکولته(  که  عمر شصت  ساله  دارد   یا واژه  نگارخانه )  به  جای گالری(  که  عمری  
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بیست  و پنج  ساله  دارد   و  واژه  های  نمابر )  به  جای  فاکس ( و یارانه  ) باه جاای سوپساید (  کاه  

 (13-13:و1330اخیراً  به کار می  رود .) میر  سلی  ،
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 شعرواژه های بیگانه در(مبخش دو

 مهدی حمیدی شیرازی

ادبیا  معاصر ایاران اسات. وی در ساا   دکتر مهدی حمیدی از شاعران بنام و چهره های درخشان»    

مرحاوم ساید موماد حسان ثقاع الاعلاام از  شمسی در شیراز پا به عرصه وجود گذاشت. پدرش 3921

مجلس شورای ملی، از آن شاهر باه نماینادگی مجلاس  شیراز بود که در دوره های او بازرگانان معروف 

مادرش بانوسکینه آغازی یکی از زنان دانشمند و تربیت شده و اصیل بودکه خود شاعره ای .انتخاب گردید

 شمار می رفت. وی در حدود چهل سا  قبل که فرهنگ ایران و مخصوصاً تعلی  و تربیت سخن سنج به

در حقیقات  کاه"عفتیه "گان با مخالفتهای زیادی مواجه بود در شیراز به تأسیس مدرسه ای بنام دوشی 

حمیدی بیش از دو سا  و نی   دکتر  .مادر تمام مدارس دخترانه فارس موسوب می شود، همت گماشت

 توصیلا  ابتدایی رادر مدرساه شاعاعیه و .نداشت که پدرش درگذشت و تربیت او به مادرش موو  شد

بارای اداماه توصایلا  باه  3131پایان رسید و در ساا   دوره متوسوه در دبیرستان سلوانی شیراز به

 با رتباه او  باه اخاذ رشته ادبیا  فارسی در 3131شد و به سا   تهران آمد به دانشسرای عالی داخل

  .لیسانس نائل گردید

نجاام خادمت ساربازی باه تهاران ا حمیدی پس از اخذ لیسانس به کارمندی فرهنگ در آماد و بارای    

درجه ستوان دومی بارای خادمت افساری باه  مراجعت کرد و به دانشکده افسری واردشد و یک سا  بعد

تهران در رشته زبان و ادبیا  فارسى موفق به اخاذ دکتارا و  از دانشگاه 3191او در سا   .شیراز برگشت

 (.331:ص3131)یاحقی، «.تدریس مشغو  شد به الهیا  در رشته

گر تو شاه دخترانى مان خادا  »معروف  آموزان خود شد و غ  در دوران معلمى عاشق یکى از دانش    

این حادثه که منجر به ناکامی شاد، کتابهاای  .انداخت هانرا سرود که نام حمید  را بر سر زبا« شاعران 

پاس از "که موصو  این عشق سوزان اوست به وجود آورد. کتابهاای  را "اشک معشوق"و  "عشق دربدر"

  .نی  در این مد  منتشر شد"قل  سبکسریهای"و  "یکسا 

 غا   کرد که تماماً در قالابمنتشر « از یاد رفته» با عنوان 3193اولین مجموعه شعرش را در سا     

 3193که در جبهه مخال  نیما یوشایج و نوگرایاان ایساتاد و در پایاان ساا   حمید  شاعر  بود .بود

  .چاپ سپردبه دست « عصیان»شعرش را به نام  دومین دفتر

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%BA%D8%B2%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%BA%D8%B2%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%BA%D8%B2%D9%84
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 را منتشر کرده بود که در جبهاه« نیما پیشوا  نوپردازان مصاحبه با»قصیده  3191حمید  در سا     

باا قصااید  91او را در صا  او  قارار داد. او بعاد از شاهریور یوشایج نیماا و مخالفاان کلاسیک شعرای

جادایى  رایط نابسامان سیاسى و اجتماعى ایران و در حمله باه اشاغالگران بیگاناه وپیرامون ش وارحماسى

  .بودند داده« شاعر ملى»خواهان آذربایجان، مورد توجه خاص و عام واقع شد و به او لقب 

ای از شعر شناسان با انتشار این  را انتشار داد و عده "شکوفه ها"در همین سا  مجموعه اشعاری به نام    

و  "فرشاتگان زماین"و  "شاعر در آسمان"پس از آثار م بور   .وان ظهور شاعری ب رگ را مژده داده انددی

مجموعاه  .متم  دیوان اشک معشوق است به وسیله دکتر حمیدی انتشار یافت که در حقیقت "عصیان"

را باه  ایاران چشامهانظ  و ن ر را به منتها درجه دلفریبی و زیبایی رسانده بود از عموم نقاط  این آثار که

  متوجه ساخت حافظ و سعدی شیراز مهد

پس از یاک »انتقاد ،  -شامل اشعار وطنى و سیاسى« ها  سیاهسا »و « ها  جدید ها و نغمه شکوفه   

طلسا  »و « ده فرماان»شود، مى شامل اشعار عاشقانه که همچنان تجدید چاپ« اشک معشوق»و « سا 

  .عناوین بخشى از آثار اوست« شکسته

مجموعه شعر  « زم مه بهشت»شد و حاصل آن قوعه اهى فعا  مىحوزه ترجمه نی  گاه گ حمید  در   

مااه و شاش » از سامرست موام بود، این اثر بعدها با عنوان« ما و شش پنى»کنستانتین دینالد و رمان  از

  .توسط پروی  داریوش به فارسى برگردانده و منتشر شد« پشی 

 فناون شاعر و کالبادها »و « ر در عصر قاجاارشع»ها  بعد از انقلاب اسلامى نی  کتاب دکتر حمید    

نویساندگان  سه مجلد از مجموعاه بهتارین شااعران و« دریا  گوهر»را منتشر کرد و کتاب « پولادین آن

 .تجدید چاپ نمود ها  قبل از انقلاب ترجمه و منتشر کرده بود،معاصر جهان را که در سا 

حافظیه شایراز باه خااک ساپرده  فرو بست و درچش  از جهان  3111دکتر حمید  در تیرماه سا      

  .شد

 

 واژه های بیگانه در دفتر اشعار حمیدی شیرازی 

   اااوب آراستااای خااا  ، ولااشکست      ه دست  شکست               ااابقلم ها  چو پش   

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7+%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7+%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
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 (33ص  –) حمیدی  شیرازی 

که به وسیله آن   با مرکب   یاا جاوهر  روی [ آلتی نئین  با چوبین  و یا فل ی  yalam] یونانی      قلم

 کاغذ نویسند .

 

 امام خمینی 

 93هجر  شمسى )  3933شهریاور  11هجر  قمر  موابق با  3191در روز بیست  جماد  ال انى     

اهال علاا  و  میلاد ( در شهرستان خمین از توابع استان مرکا   ایاران در خاانواده ا  3219سپتامپر 

خااناداناى از سلاله زهارا  اطاهار سلام الله علیها،روح الالاه الماوسااو  الخمینااى  هجر  و جهاد و در

  .پاا  بار خااکدان طبیعت نهاد

ماردم وکساب مااعارف الهاى   آباء و اجداد  باود که نسل در نسل در کار هادایاات او وارث سجایا    

 ه ساید مصاوفى ماوسااو  از معاصریاانمرحوم آیاه الاال  اناد. پادر ب رگاوار امام خمیناى کاوشیاده

اشارف علاوم   نج  العظماى میرزا  شیاراز  )رض(، پاس از آنکه سالیاناى چناد در  مرحاوم آیه الالاه

بااود بااه ایااران بازگشات و در خمیاان  آماده  و معارف اسلاماى را فارا گرفته و به درجه اجتهااد نایل

نماى   ماااه ولااد  روح الالااه 1در حااالیکه بیااش از  .اى باوددر اماور دین  ملجاء مردم و هاد  آنان

حمایت عما  حکومت وقات نادا  حاق طلبااى پاادر را کاه در برابار  گذشت، طاغوتیان و خوانین توت

بار خاسته باود، با گلاوله پاساخ گفاتاناد و در ماسیر خمیان باه اراک و   زورگاوئیهایشان باه مقاومت

الوکاومه وقت(  .تهران )دار  رسانادناد. بستگان شهیاد بارا  اجرا  حکا  الهى قصاص بهشهاد   را باه

 .گردید رهاساپار شادند و بر اجرا  عادالت اصارار ورزیدند تا قاتل قصاص

شهاد  روبرو گردید. و   بدیان ترتبیب امام خامیانى از اوان کاودکى با رنج یاتیام  شانا و با مفهوم   

باناو هاجرکه خاود از خاندان علاا  و  سرپرستى مادر ماوماناه اش  کاى و ناوجاوانى را توتدوران کاود

است. همچنیان ن د  التصانی  ( بوده  خاوانساار  ) صاحب زباده تقاوا و از ناوادگان مارحاوم آیاه الالاه

ساالگى  31ان صاحباه خان   که باناویى شجاع و حقجاو باود ساپر  کارد اماا در ساش عمه ماکارمه ا

  .وجاود آن دو ع ی  نی  مواروم گاردید نعمت  از

)  الکریا  حایر  ی د  ا رحامه الله علیاه ا  اندکاى پاس از هجر  آیه الله العظماى حا  شیخ عبد   

هجار  قمار  ( امام خمیناى نیا   3111رجب المارجب  هاجار  شمساى، ماوابق باا 3111ناوروز 

به سرعت مراحل توصیلا  تکمیلى علاوم حااوزو  را نا د اساااتید  علمیه قا  گردید و  رهاسپار حاوزه
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مباحث کااتاب موااو  ) در علاا  معاانى و   ماى تاوان از فرا گرفتان تاتاماه حاوزه قا  طاى کرد. که

سید   مرحوم آقا میارزا موماد علاى ادیب تهراناى و تکمیل دروس سو  ن د مرحاوم آیه الاله بیان ( ن د

دروس فاقااه و  ی رباى کاشاانى و  مومد تقاى خاوانسار ، و بیشتر ن د مرحاوم آیه الااله سیااد عاالى

حاایر  یا د  ا رعااوان الالااه  العظمى حا  شیخ عبدالکریاا  اصاو  ن د زعیا  حاوزه قا  آیاه الاله

  .برد  علیها  نام

م خمینااى باه هماراه جمعاى دیگار از حاایاار  یا د  تلااش امااا پاس از رحلت آیه الله العظمااى   

ناتیچاه رسیاد و آیه الله العظماى)رض( به عناوان زعیا  حاوزه عالمیاه  مجتهدیان حاوزه علمیه قا  به

 گاردیاد. در این زمان، امام خمیناى به عاناوان یاکاى از مادرسیان و مجتهدیان صاااحب  عازم قااا 

ساالها  طولاانى  شناخته مى شد . حضر  امام طى  ن و اخلاقراء  در فاقاه و اصاو  و فلسفه و عرفااا

و اخالاق اسالامى در فیضایه،  تدریاس چندیان دوره فقه، اصاو ، فلسفه و عرفان  در حوزه علمیه قا  به

مساجد سلماساى، و ... همات گماشات و در  مومادیه، مادرسه حاا  ملاصاادق،  مسجاد اعظ ، مسجاد

اعوا  انصااااار  )ره( معارف اهل بیت و فاقاه  در مسجاد شیخ  سا  31حاوزه علمیه نج  نی  قریب 

در نج  باود که بارا  نخاستیان باار .مبانااى نظار  حکااومت  را در عالیترین سواوح تدریاس نمود و

  .ولایت فاقیه بازگاو نمود اسلاماى را در سلسله درسها 

قاا  را خوار  ش ( حااوزه علمیاه-ه 3131ماان به 31پاس از رحلت آیاه اللاه العظمى حایر  )       

ساا  سرپرساتى حااوزه  انولا  تهادید مى کرد. عالما  ماتاعهاد به چاره جویى برخاستند. مد  هشت

 : علمیاه قا  را آیا  عاظاام

رعوان الالاه علیها  ا بار -صدر و سیاد مواماد تقاى خاوانسار   سید مومد حجت، سید صدر الدیان

فاصله و باخصاوص پاس از سقوط رعاخان، شرایط برا  توقق مرجعیات عظماى  ایان عهده گرفتند. در

آیه الله العظمى بروجرد  شخصیت علمى برجسته ا  باود کاه مااى تااوانست جانشاین  .فراها  گردید

الالااه  برا  مارحوم حایر  و حفاظ کیان حاوزه بااشاد. ایان پیشنهاد از ساو  شاگردان آیاه مناسباى

آیاه الالاه بااروجرد   و از جمله امام خامیاناى به سرعت تعقیب شاد. شخص امام در دعاو  ازحایر  

 .تلاااش کاارد باارا  هجاار  بااه قااا  و پااذیرش مساائولیت خویاار زعاماات حاااوزه مجدانااه

نظار داشات و اطاالاعا   امام خمیناى که با دقات شارایط سیاساى جامعه و وععیات حاوزه هاا را زیار

روزنااماه ها  وقات و رفات و آمااد  موالاعه ماستمر کتب تاریخ معاصار و مجلا  و خاویش را از طریق

مادرس تکامیل مى کرد دریافاته بااود کاه تاانها  باه تهاران و درک موضر ب رگانى همچون آیاه الالاه

شارایط ذلت بار  که پاس از شکست مشروطیت و بخصاوص پاس  نقاواه امیاد باه رهاایاى و نجا  از
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عالمیاه و پایش از آن تضامیاان حیاا   پدید آمده است، بیدار  حوزه ها  رو  کار آوردن رعا خان از

 .ارتبااط معناو  ماردم باا روحاانیت ماى بااشاد حوزه ها و

طرح اصالاح اسااس سااختار حااوزه  3193ارزشمند خویش در سا   امام خمینى در تعقیب هدفها    

اه مارتضاى حایار  تهیاه کرد و باه آیاه الالاه باروجرد  ) ره( پیشانهاد الال علمیه را با هاماکار  آیاه

 . ایان طرح از سو  شاگردان امام و طلاب روشان عمیر حاوزه ماورد اساتقبا  و حمایت قرارگرفت .داد

 ولاایتى کااه باه ماوجااب آن اما رژیا  در مواسباتاش اشاتابااه کرده باود. لایوه انجاماناها  ایالتى و

اناتخاب کانانادگان و کاندیاداها تغییر ماى  شارط مسالمان بودن، سوگاند به قرآن کریا  و مرد باودن

کاابیاناه امیار اساد الالاه علاا  رسیااد. آزاد  انتخاباا   ش به تصاویب -ه  3113مهار  31یافت در 

 .نگاه داشاتان هادفاها  دیگر باود زنان پاوششاى برا  مخفى

روشان ساختان اهداف واقعى رژیا  شااه و گوشا د کاردن رسالت خویر علما و  امام درنقاش حضر     

سرگاشاااده  علمیاه در ایان شارایاط باسیاار ماوثار وکارساز بااود. تلگرافاهااا و نامااه هااا حاوزه ها 

دم برانگیخت. اقاشار مخاتل  مر اعاتاراض آمی  علما به شاه و اساد الالاه علا  ماوجى از حامایات را در

تند و هشادار دهنده بود. در یکاى از ایان تلگرافها  لوان تلگرافاهاا  امام خمیاناى به شاه و نخست وزیر

 : آمده باود

 ماجرا  انجامنها  ایاالاتى و ولایاتاى تجرباه ا  پیاروز و گرانقادر بارا  ملات ایاران بدیان ترتیاب   

بارا   ویاژگیاهااا  شخصیتااى را شناخاتانااد کاه از هار جهااتباویژه از آنجهات باود کااه طاى آن 

فاشااار آمریکااا باارا   رهابار  امت اسلام شایسته باود. باو جاود شکست شااه در ماجارا  انجامانها،

هجار  شمسى اصاو  ششگانه اصلاحا  3113انجاام اصلاحاا  ماورد نظر اداماه یافت. شااه در دیاماه 

خمیناى باار دیگاار مراجاع و عالمااا  قاا  را بااه  اواستار رفاراندوم شد . امامخویاش را بر شمرد و خ

  .ناشاست و چاره جویى دوباره فراخواند

رژی  توریا  شاد.  در اعاتراض به اقداما  3119با پیشنهاد امام خمینى عیاد باساتاناى ناوروز ساا     

تعابیار و هاماساویاى شااه باا اهاداف  لاب سیااهدر اعلامیه حضار  امام از اناقالاب سافیاد شاه باه انقا

دیگار، شااه در ماورد آمادگى جاماعااه ایااران باارا  انجاام  آمریکا و اسرائیل افاشا شده بود . از ساو 

 ماقاما  واشانگاتان اطامیانان داده باود و نام اصالاحا  را انقالاب سافیااد نهااده اصلاحا  آماریکا به

  .مدمی آلما برا  و  بسیار گران باود. مخالافت عا

بى پروا از شخاص شااه به عناوان عاامل اصلاى جنایا  و هاماپیامان  امام خمیانى در اجاتماع مردم،   

دوازده  ماى کارد و ماردم را باه قیام فرا ماى خاواناد. او در ساخاناارانى خااود در روز باا اسارائیال یاد
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مقابال جنایاا  تاازه  و  عالما  قا  و نج  و دیگر بلااد اسالامى درشدیادا از ساکا 3119فاروردیان 

دستگااه جباار است حضار  اماام روز بعاد  رژیا  اناتاقااد کرد و فارماود : اماروز سکاو  هاماراهى باا

 توت عناوان شاه دوستى یعنى غارتگر  مناتاشر ساخت ( اعلامیاه معروف خاود را 19فروردیان  31) 

. 

و کالام اماام در روان مخاطابیاناش که تا مرز جاناباز  پیاش ماى رفات  ثیر شگافت پیاام امامراز تا   

 . هامیان اصاالت انادیشه، صلابت را  و صاداقت باى شاائبه اش باا مااردم جستجااو کاارد را بایاد در

شاد. شاااه بار  خااونرنگ با توریا  مراسا  عیاد نوروز آغااز و با خاون مظالاومیان فیضیه 3119سا  

خامیانى بر آگاه کردن مردم و قیاام آناان  انجام اصالاحا  ماورد نظار آماریکاا اصارار ماى ورزیاد و امام

آیااه  3119خیااناتها  شاه پاافاشاار  داشات. در چهاارده فروردیان  در بارابار دخاالتها  آماریکاا و

به  علما و مراجع ایران خاواستار آن شد کاه همگاىحکیا  از نج  طاى تلگارافاهاایى باه  الله العظماى

حاوزه ها مورح  طاور دساتاه جماعى به نج  هجر  کنند. این پیشنهاد برا  حفاظ جان عالما و کیان

  .شده بود

تلگاراف آیاه الالاه العاظاامى حکیاا  را ارساا   حضر  امام بادون اعاتانا باه ایان تهادیادها، پاسخ   

هاجار  دساتاه جماعى علما و خالاى کاردن حاوزه علمیاه قاا   تاکیاد کرده باود کاه نماوده و در آن

  .به مصلوت نیست

، قیام ظاهرا سرکوب شد. 19خارداد  31با دستگیر  رهبار نهاضات و کاشتار وحشیانه ماردم در روز    

لام ایانکه هیائات حاکمه اماام خمینى در حباس از پاسخ گفتان باه سئوالا  بازجاویان، با شهاامت و اع

 33در ایاران و قاوه قضائیه آنرا غیر قااناوناى وفااقاد صلاحیت ماى داند، اجتااناب ورزیااد. در شاامگاه 

بادون اطلاع قابالى، امام خمینى آزاد و به قا  منتقل مااى شااود. بااه مواض  3111فاروردیان سا  

وجشنها  باشکاوهى در ماادرسه فیاضیااه و شهاار  اطلاع مردم، شاادماانى سراسر شهر را فرا ماى گیرد

با صادور بیانیاه  3111خارداد در سا  31باه ماد  چاناد روز بار پا ماى شاود . اولیان سالگارد قیام 

ماشتارک امام خمیاناى و دیگر مراجع تقلید و بیانیه ها  جداگانه حاوزه ها  علمیه گرامااى داشاتااه 

 اوماى معرفاى شاد.شاد و به عناوان روز ع ا  عم

( بیانیاه ا  انقلاباى صادر کرد و درآن ناوشات : دنیاا  3111آباان  1اماام خمیناى در هامیان روز )    

باداناد که هر گرفاتار  ا  کاه ملات ایاران و مالال مسلمیان دارناد از اجاانب اساات، از آمااریکاست، 

وصاا متنفااار اسات ... آماریکاااست کاه از اساارائیل و ملال اسلام از اجاانب عماوماا و از آماریکاا خصا
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هاواداران آن پشتیبااناى ماى کناد. آمریکاست که به اسرائیل قادر  ماى دهاد که اعراب مسلا  را آواره 

در آستااانه قیاامااى  11کند. افشاگر  امام علیه تصاویب لایوه کاپیتاولاسیون، ایران را در آباان سااا  

 . دوبااره قرار داد

دوباره کماندوها  ماسل  اعا امى از تاهاران، مان   امام خمیانى در قاا  را  3111آبان  31سورگاه    

مواصره کاردناد. شگافات آناکه وقات باز داشت، هاماانناد سا  قابال مصادف با نیایااش شبااانه اماام 

ما باه فرودگاه مهرآباد تهاران خمیناى باود .حضر  امام بازداشت و باه هامراه نیروها  امانیاتى ماستقی

اعا ام و باا یک فاروناد هاواپیاما  نظامى کاه از قبال آمااده شااده بااود، توات الوافااظ ماماوریاان 

امانیاتى و نظامى باه آنکارا پارواز کارد. عاصار آناروز سااواک خابار تاباعیاد اماام را باه اتهاام اقاادام 

 مانتاشار سااخت.علیه امنیت کشاور ! در روزناامه ها 

علیرغ  فضا  خفقان موجى از اعتراعها باه صاور  تاظااهارا  در باازار تهران، تعویلى طولانى مد     

 دروس حوزه ها و ارسا  طومارها و ناماه ها به سازمانها  بیان المللاى و ماراجع تقلیاد جلاوه گاار شاد.

اقامت امام در ترکیه یازده ماه به درازا کشید در این مد  رژی  شاه با شد  عمل بااى ساابقه ا  بقایاا  

مقاومت را در ایران در ها  شکاست و در غیاب امام خمینى به سرعت دست به اصلاحا  آمریکاا پااسند 

کتاااب با رگ تواریاار  زد. اقاامت اجبار در تارکیاه فارصتاى مغاتانا  بارا  اماام باود تاا تادویاان

 الاوسیله را آغاز کند. 

زیار نظر داشت از فاارصت باه دسات آمااده  امام خمیناى که باه دقت تواولا  جار  جهان و ایاران را

طاى پیامى اعلاام کارد : اکناون باه واسوااه اوعااع  1356 نهاایت باهاره باردار  را کارد. او در مرداد

رژیا  در مجامع و مواباوعا  خارجى فرصتى است که باید مجاامع  داخلى و خارجى و انعاکاس جنایا 

وطاناخاواه و دانشجویان خار  و داخل و انجماانها  اسالامى در هار جایااى  علمى و فارهانگى و رجا 

  .استفاده کنند و بى پرده بپا خی ند درنگ از آن

ر شکاوهاى که در ایران برگ ار و مراس  پ 3111آبان  شهاد  آیه الله حا  آقا مصوفى خمینى در او    

حاوزه ها  علمیه و قیام جامعه مذهابى ایران باود. امام خمینى در  شاد نقاواه آغاز  بار خی ش دوباره

 ا  شگفت ایان واقعه را از الوااف خفیاه الهى نامیده باود. رژیا  شاه با در  مقالاه همان زمان به گاونه

 32ماقاااله، بااه قیاام  زنامه اطلاعا  انتقام گرفت. اعتراض باه ایانا  تاوهیان آمیا  عالیاه امام در رو

انقلاباى باه خاااک و خااون کشیااده  منجار شد کاه طى آن جمعى از طلاب 11د  مااه قا  در ساا  
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  نتاوانست شعله ها  افروخته شده را خاموش کند شادند . شاه علیارغ  دست زدن به کشتارها  جمعى

عماوماى را باعناااااوان تنهاا راه باقیمانااده در شارایط دسات زدن  جهاد مسلواانه او بسیج نوااماى و

  . نظاماى ارزیااباى مى کرد آمریکا باه کاودتا 

کناد ، گفته بااود و در عماال نیا   امام خمینى هادفها و آرمانها و هار آنچه را که ماى بایااست ابالاغ   

گرفته باود . اینک در آستااانه نیماه خاارداد سااا   ها باکارتامام هستیاش را بارا  توقق هامان هادف

مى کرد که تمام عمرش را برا  جلب رعا  او صرف کرده بااود  خاود را در آماده ملاقا  ع ی   3113

در ماقابل هیچ قدرتى خا  نشده ، و چشامانش ج  برا  او گریه نکرده باود .  و قامتش ج  در بارابار او ،

 عارفانه اش همه حاکى از درد فاراق و بیان عواش لوظه وصا  موبوب باود . و اینک ایاان سروده ها 

رساید . او خااود در  لوظه شکاوهمناد بارا  او ، و جانااکاه و تومل ناپذیر بارا  پیرواناش ، فارا مااى

فضل خدا از  و عمیر  امیدوار به وصیتنامه اش ناوشاته است : با دلى آرام و قلباى مومئن و روحى شاد

ابااد  سفر مى کنا  و به دعا  خیر شما احتیاا   خدمت خاواهران و برادران مرخص و به ساو  جایگاه

خاواها  کاه عاذرم را در کوتااهى خادمت و قصااور و تقصایر  مبرم دارم و از خدا  رحمن و رحیا  مى

ها باپذیارنااد و بااا قااادر  و عذرم را در کاوتاهى ها و قصاور و تقصیار بپذیارد و از مالت امیدوارم که

  .اراده بااه پیش بروند تصمیا  و

 : قبال از رحلات ساروده اسات شگفت آنکه اماام خمینااى در یکااى از غ لیاتااش کاه چنااد ساا    

 .حادثه ها مى آید انتظار فر  از نیمه خرداد کش  . سالها مى گذرد

لوظه وصا  باود . قاالباى  1368 اه ساا بعداز ظهر روز شنبه سی دها  خارداد م 99/  91ساعت     

معناویت احیاء کرده باود . بااه وسیله دوربین مخفاى  از کار ایستااد که میلیاونها قلااب را باه نور خدا و

بیمارستان نصب شده باود روزها  بیمار  و جریان عمل و لوظه لقاا   ا  که تاوسط دوستان امااام در

ه هایاى از حالا  معنو  و آراماش اماام در ایاان ایااام از تلوی یاون وقتى که گوش .حق عبط شده است

دائماا به  شاد غوغایى در دلها بر افکند که وص  آن جاا  با بودن در آن فضا ممکان نیست . لبها پخاش

 .ذکار خادا در حارکت بود

تومل کرده سالگى  38جراحى سخت و طولانى درسن  در آخرین شب زندگى و در حالى که چند عمل    

مبارکاش وصل باود نافله شب مى خاواند و قارآن تلاو  ماى  بود و در حالیکه چندیان سرم به دستها 

طمانینه و آرامشى ملکاوتاى داشاات و ماارتبا شااهاد  بااه وحاادانیت خاادا و  کرد . در ساعا  آخر ،

اعلاى  د که روحاش به ملکااو پیاامبار اکرم )ص( را زما مه ماى کارد و باا چنیان حااالتى باو رسالت

داده اسات ، بغضاها  پرواز کرد . وقتى که خبر رحلت امااام منتشر شااد ، گاویااى زل لاه ا  عظیاا  رخ
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و پیاام اماام خمینااى آشاانا باودنااد  تارکیاد و سرتاسر ایران و هماه کاناونهایاى کاه در جاهان باا نام

قلا  و بیااناى قاادر نیست ابعااد حااادثه را و اماوا   یچیااکپارچه گاریستند و بار سر و سینه زدناد . ه

 .در آن روزها تاوصی  کند احساسا  غیر قابل کنتر  مردم را

ایناچنیان عجه کانند و صونه هایى پدید آورناد کاه  ماردم ایاران و مسلمانان انقلابى ، حق داشتاند   

یا . آنان کساى را از دست داده باودند کاه عظامت برا  آن سراغ ندار در تاریخ نمونه ا  بادیان حج  و

 شاده شان را بااز گاردانده بود ، دست شااهان ساتمگر ودساتها  غاارتگران آمریکاایى و عا   پاایما 

عااا   باخاشیااده  غرباى را از سرزمینشان کاوتاه کرده بود ، اسلام را احیاء کارده بااود ، مسلمیاان را

قادرتها  جهانماى و شیاواناى دنیا  ر پاا کارده باود ، رو در رو  هماهباااود ، جمهاور  اسلاماى را با

براناداز  و طارح کااودتا و آشااوب و فتناه داخلااى و  ایستاده باود و ده سا  در بارابار صادها تاوطئه

دفااعى را فارمانادهاى کرده باود که در جبهه مقابلااش دشمنااى  ساا  3خارجاى مقاومت کرده بود و 

از ساو  هر دو قادر  ب رگ شرق و غرب حمایت همه جانبه مااى شااد . ماردم  داشت که آشکارا قارار

 . مرجااع دیناااى خاااود و مناااد  اساالام راستیااان را از دساات داده باااودندو وباااوب ،رهباار م

 قاادر به درک و هضا  ایان مفاهیا  نیستناد ، اگار حالا  ماردم را در فیاالمها  شایاد کساناى که   

دههاا تاان  سا  تودیع و تشییع و خاکسپار  پیکر موهر امام خمیناى مشاهده کناناد و خابر مرگمارا

ایستاااده بااود را بشنااوند و  که در مقابل سنگیناى ایان حادثه تاب تومال نیااورده و قالباشان از کاار

اماوا  جمعیت به شاده ، بر رو  دساتها در  پیکرهایى که یکاى پاس از دیاگر  از شاد  تااثار بیهوش

 . فیلمها و عکسها ببینناد ، در تفسیر ایان واقعیتها درمانده شوند ساو  درمانگاهها روانه مى شادند را در

 عشاق را ماى شنااسناد و تجارباه کارده اناد ، مشکلاى ناخواهند داشات . حقیقااتا ماردم اماا آناانکه

 : کرده باودند که گاویایى در سالگرد رحلتاش انتخابایران عاشق امام خمینى باودند و چاه شعار زیبا و 

  .عشق به خمیناى عشق به همه خوبیهاست

مجلس خبرگان رهاباار تشاکیل گردیااد و پااس از قرائات وصایتنامه امااام  ، 3113روز چهارده      

ا  آیاه الله خامنه ا  که دو ساعت و نیا  طاو  کشید ، بوث و تبااد  نظر بار خمینى تاوساط حضر 

 جانشیناى امام خمیناى و رهبر انقلاب اسلاماى آغاز شاد و پااس از چندیاان سااعت ساارانجام تعییان

سلام الله علیاه  حضر  آیاه الله خامنه ا  ) رئیاس جمهور وقت ( که خود از شااگاردان اماام خمیناى ا

د و در تاماام دوران نهضات خارداد باو 31ا و از چهره ها  درخشاان انقلاب اسلاماى و از یااوران قیاام 

یاااوران اناقلاب جاانبااز  کرده باود ، باه اتفااق آرا بارا   اماام در هماه فاراز و نشیبها در جامع دیگار

بارگا یده شد . سالها باود که غاربیاها و عوامل توت حمایتشان در داخل کشاور که  ایان رسالات خویر
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 . وعااده زمااان ماارگ اماااام را مااى دادناادشکساات دادن اماااام ماءیاااوس شاااده باااودند  از

امااام  هاوشمند  ملت ایران و انتخاب سریع و شایسته خابرگان و حمایات فارزناادان و پیااروان اما   

او نباود بلکه در واقع عصر امام  همه امیدها  عاد انقلاب را بار بااد دادناد و نه تنها رحلت اماام پایان راه

باود . مگر اندیشه و خاوبى و معنویت و حقیقت مى  از گاذشاته آغاز شده خمیناى در پهانه ا  وسیعاتر

میلونها نفر از مردن تهران و ساوگوارانى که از شهرها و روساتاها  18میرد ؟ روز و شاب پان دها  خرداد 

مول مصلا  با رگ تهاران اجتماع کردناد تااا باارا  آخاریاان بااار باا پیکار موهار  آماده باودند ، در

در دنیاا  که باا قیاامش قاامت خمیاده ارزشها و کرامتها را در عصر سیاه ستاا  استااوار کارده و رد ما

 .کننااد نهاضتاااى از خااادا خااواهى و باااز گشاات بااه فواار  انسااانى آغاااز کاارده بااود ، وداع

 بسیجى و مردمى وعاشقانه هیچ اثر  از تشریافا  باى روح مارساوم در مراسا  رسمى نباود . همه چی ،

حلاقه میلیاونها نفاار از جمعیات مااتاا  زده  باود. پیاکر پاک و سب  پوش اماام بار باالا  بالناد  و در

خویاش با اماماش زما مه مى کارد و اشاک مااى ریخات .  چاون نگینى مى درخشید . هر کس به زبان

 . باااه مصلااااى مملااااو از جمیعااات سااایاهپوش باااود سارتاساااار اتااااوبان و راههاااا  منتهاااى

و آوا  قرآن از تماام مسااجد و مراکاا  و ادارا  و مااناز   ارچمها  ع ا بار در و دیاورا شهر آویختهپ   

فارا رسیاد ه اران شمع بیااد مشعلااى کاه امااام افاروخااته اسات ، در  بگاوش ماى رسیاد . شاب کاه

 شمعااها نشساته و تپه هاا  اطاراف آن روشان شاد . خااناواده هاا  داغدار گرداگرد بیاباان مصلاى و

  .چشمانشان بر بلندا  ناوراناى دوخته شاده بود

یتیمى ماى کاردناد و باار ساار و ساینه مااى زدنااد فااضا را  فریاد یا حسیان بسیجیان که احساس   

بااور ایناکاه دیااگر صادا  دلنشیاان اماام خمینااى را در حساینیه جمااران  . عااشاورایاى کرده باود

در  . اقتاها را بارده باود . ماردم شاب را در کانار پیاکار اماام بااه صباا  رساانیدندط نخاواهند شنید ،

گلپایگاانى)ره( باا  نخستنى ساعت بامداد شان ده خاارداد ، میالاونهاا تان به امامات آیات اللاه العظمااى

 . چشمانى اشکبار برپیکر امام نماز گذاردند

بهماان  39ماردم در روز ورود امام خمیناى باه کشااور در شکوه حماسه حضاور  انباوهى جمعیت و    

تااریخ اسات  تاکارار گساتارده تار ایان حماساه در ماراسا  تشییع پیکر امام ، از شگفاتیها  و 3118

میلیاون نفر و جمعیت  6 تا 3118. خابرگا اریها  رسماى جهااناى جمعیت استقبا  کننده را در سا  

 33ایان در حالى باود کاه طاى دوران  میلیاون نفر تخمیان زدند و 2اع را تا حاعار در مااراسا  تشیی

غرباى و شرقى در دشمنى با اناقلاب و تومیل جنگ  سااله حکومت امام خمینى باواسوه اتوااد کشاورها

آناان ، مردم ایاران سخاتیها و مشکلا  فاراواناى را تواماال کارده و  ساله و صادهاا تاوطائه دیاگار 3
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 را در ایان راه از دست داده باودند و طابعا ماى باایاست باتدر  خسته و دلسرد شاده ع ی ان بى شمار 

ایان فرماوده امام  باشناد اماا هرگ  اینچنیان نشاد . نسل پرورش یاافاته در مکتب الاهى امام خمینى به

اریها و جاان ن اااریها فاداک ایامان کاماال داشاات کاه :در جهااان حجاا  تومال زحمااتها و رنجهاا و

رتاباه آن اسات پااس از آنااکه مراساا   ومورومیتها مناسب حجا  با رگى مقصاود و ارزشمند  وعلاو

اداماه نیافت ، طاى اطلاعیه هاا  مااکرر از رادیااو  تادفیان به علت شاد  احسااسا  عا اداران اماکان

ه بعد ماوکاو  شااده و زمااان آن بعادا اعلام هایشان بازگردند ، مراسا  ب اعلام شاد کاه ماردم باه خانه

اماام  مسئولیان تاردیاد  ناباود که هر چه زمان بگذرد صادها ه ار تان از علاقه مندان دیگر شد . برا 

خاواهاد شااد ، نااگ یر  کاه از شهارها  دور راهاى تهران شده اند نی  بر جمعیت تشییع کنناده افا وده

دشااوار  اناجااام شااد کااه گاوشااه  راس  تادفین باا همان احساسا  و بااهدر بعدازظهر همان روز م

جهان مخابره شاد و بدین سان رحلت امام خمیناى نیا   هاایاى از این ماراسا  باوسیاله خبرنگااران باه

نهضتااى دوبااره شااد و راه و یاادش جاوداناه گردیاد چارا کااه او  همچاون حیاتاش مناشاء بیادار  و

  . همیشه زناده است و فناناپذیر ود و حقیقتحقیاقت با

 

 واژه های بیگانه در اشعار امام خمینی )ره( 

  استکانیسوسن و نسرین و یاس و یاسمین واوان             ای الاراغان است از گلهای چاگوییا گیت

 (043)دیوان /ص 

 و بلند و بدون دسته[طرف شیشه ی یا بلوری استوانه شکل نسبت باریک estatan]روسی   استکان

 

 تو را  چلیپای  زل  ااارو وجاا  اباا  خاج ت و نبیند جهان             ه ندیده اسااه گوی  کابا ک

 ( 40)دیوان /ص

[چوب چهار پره که مسیویان به نشانع دار عیسی )ع(بر گردن آوی ند یا با خود celipa]آرامی     چلیپا

 بر پا کنند .دارند و یا در کلیساها و نقاط دیگر 

 

 نشود شیداه بیند تو و ااود               دیده ای نیست کااا نشاا  چلیپااه آن زلاکیست ک شفت
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 (110)دیوان /ص  

 [آشفته،عاشق،مجنونsayda]آرامی    شیدا

 

 وداااار نباااذار دیّاااای گلعااااد                  از ساقاااو کنیس و مسج اررکلیسدر دیر و 

 (124)دیوان/ص 

 [مول عبار  مسیویان kelisa]یونانی     کلیسا

 

 هر کجا می گذری یاد د  آرای من است                 کنیس  مسجد و صومعه و بتکده و دیر و

 (43)دیوان/ص

 [معبد یهودkanis]آرامی   کنیس

 

 فاطمه راکعی

در زنجان به دنیا آمد و تا پایاان دوره ابتادایی در  3111فاطمه راکعی شاعر ، موقق ، مترج  در سا      

زادگاهش سپری کرد بعد از آن در تهاران باه اداماه توصایل پرداخات . راکعای دارای مادرک لیساانس 

 مترجمی زبان ، فوق لیسانس و دکترای زبان شناسی است . 

از جمله فعالیت های راکعی می توان به معاون پژوهشی  دانشگاه ال هرا ، رئایس گاروه هاا ی ادبیاا      

انگلیسی دانشگاه ال هرا ، معاون آموزشای و پژوهشای دانشاکده ی الهیاا  و ادبیاا  و دانشاکده ال هارا ، 

ور خاانواده ، نماینده ی مجلس شش  و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی ، رئیس کمیته ی اماور زناان و اما

رئیس فراکسیون زنان ، مدیر عامل انجمن شاعران ایران ، رئیس هیئت مدیره ی دفتر شعر جاوان ، عضاو 

هیئت امنای کتابخانه های عمومی ، عضو هیئت امنای سینمایی کشاور ) فاارابی ( ، عضاو هیئات امناای 

 . پژوهشگاه ، فرهنگی ، اجتماعی  وزار  فرهنگی و آموزش عالی اشاره کرد 
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 از آثار او : 

  3131/  3181 – 86سفر سوختن: دفتر شعر  

 3131آواز گل سنگ  شعر /  

 3161/  63مادرانه ها  )برگ یده ی شعر ادبیا  معاصر ( 

 در باره شعر.ترجمه

 منوق در زبان شناسی  . تر جمه  

 آوا و معنادر شعر نیما  

 3136گ یده ادبیا  معاصر : مجموعه شعر . / 

 

 واژه های بیگانه در اشعار فاطمه راکعی 

 خانه از عشقش اجاق گر چه

لوظه به لوظه گرم می افروخت                                                                     

 (123)مادرانه/ص

 [دیگدان،آتشدانojay]ترکی   اجاق

 

 به آشپ خانه می رود

                                                                        خواب                      اطاق از

 (44)مادرانه/ص

 [خانه،بیتotay]ترکی    اطاق

 

 دامبو سیرک
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جنگل بامبی                                                                                               

 (14)مادرانه/ص

[نمایش های پهلوانی و بازی با حیوانا  و کارهای عجیب و اعما  خندآور است sirk]فرانسوی    سیرک

 که جمعی در روی صونه ای )معمولاً(مدور انجام دهند.

 فیلسوفان بر 

 (14/ص حاکمان خوع خرد                                                                                      )مادرانه

 [حکی  ،کمی که فلسفه داند.pay lasuf]یونانی   فیلسوف

 

 استیل مبل

 وخاطرا 

شکمی اش را                                                                                              

 (47)مادرانه/ص

 [لوازم خانهmobl]فرانسوی     مبل

 

 سهراب سپهری  

در شهر کاشان به دنیا آمد. پدرش اسادالله ساپهری کارمناد  3113مهر ماه  31سپهری در سهراب »    

با این حاا  باه هنار و  .اداره پست و تلگراف بود و هنگامی که سهراب نوجوان بود پدرش از دو پا فلج شد

 ادب علاقه ای وافر داشت. نقاشی می کرد، تار می ساخت و خط خوبی ه  داشت. ساپهری در ساا  هاای

نوجوانی پدرش را از دست داد و در یکی از شعرهای دوره جوانی از پدرش یاد کارده اسات )خیاا  پادر( 

 :یکسا  بعد از مرگ او سروده است

 

 در عال  خیا  به چش  آمدم پدر
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 ک  رنج چون کمان قد سروش خمیده بود

 

 دستی کشیده بر سر روی  به لو  و مهر

 

 یک سا  می گذشت، پسر را ندیده بود

مادر سپهری فروغ ایران سپهری بود. او بعد از فو  شوهرش، سرپرستی سهراب را باه عهاده گرفات و     

سپهری او را بسیار دوست می داشت. دوره کودکی سپهری در کاشان گذشات. ساهراب دوره شاش سااله 

رس ابتدایی را در دبستان خیام این شهر گذرانید. ساپهری داناش آماوزی مانظ  و درس خاوان باود و د

سپهری در سا  هاای کاودکی شاعر ها  مای   ادبیا  را دوست داشت و به خوش نویسی علاقه مند بود.

 :گفت، یک روز که به علت بیماری در خانه مانده و به مدرسه نرفته بود با ذهن کودکانه اش نوشت

 

 ز جمعه تا سه شنبه خفته نالان

 

 نکردم هیچ یادی از دبستان

 

 گرفتارز درد د  شب و روزم 

 

 ندارم من دمی از درد آرام

آن را به پایاان رسااند.  3118سپهری به دوره دبیرستان قدم گذارد و در خرداد ماه  3131در مهرماه     

یعنی اندکی بیش از یک سا  بعد  3111سهراب از سا  چهارم دبیرستان به دانش سرا رفت و در آذر ماه 

رای مقدماتی به استخدام اداره فرهنگ کاشاان )اداره آماوزش و از به پایان رساندن دوره دو ساله دانش س

در این اداره ماند. در این هنگام در امتواناا  ادبیاا  شارکت کارد و  3113پرورش( در آمد و تا شهریور 

دیپل  کامل دوره دبیرساتان را نیا  گرفات. ساا  بعاد او باه دانشاکده هنرهاای زیباای دانشاگاه تهاران 

 .(311:ص3161یاحقی،«)رفت

وقتی که در این دانشکده بود، نخستین دفتر شعرهایش را چاپ کرد و مشفق کاشانی با دیدن شعرهای     

سپهری پیش بینی کرد که او در آینده آثار ارزشمندی به ادبیا  ایاران هدیاه خواهاد داد. اولاین کتااب 

ری دوماین مجموعاه در تهران منتشر شد که به سبک نیما یوشیج بود. ساپه "مرگ رنگ"سپهری با نام 
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سرود و در همین سا  بود که دوره لیسانس نقاشای  3111در سا   "زندگی خواب ها"شعر خود را با نام 

باه بعاد،  3111را در دانشکده هنرهای زیبا با رتبه او  و دریافت نشان او  علمی به پایان رساند. از سا  

اریس، رم و هند و شرکت در نمایشگاه هاا زندگی سپهری در گشت و گذار و موالعه نقاشی و حکاکی در پ

خواناده اناد و بعضای دیگار  "شاعری نقاش"و آموختن و تدریس نقاشی گذشت، تا جایی که بعضی او را 

 ."نقاشی شاعر"

را آماده چاپ کرد ولی موفق به چاپ آنها  "شرق انده"و  "آوار آفتاب"دو کتاب  3113سهراب در سا      

منتشر  "آوار کتاب"زیر عنوان  "زندگی خواب ها"این دو کتاب به انضمام  3111نشد و سرانجام در سا  

شد. در این کتاب می توان به جلوه هاای زباان خااص ساپهری برخاورد کارد و همچناین شاور و شاوق 

سپهری  "شرق اندوه"بیشتر دید. در  -که در شعرهای بعدی کاملاً واع  می شود -آمیختگی با طبیعت را

تاثیر غ لیا  مولوی است و شعرهای این مجموعه همه شادمانه و شورانگی ند. دو شعر بلند از هر نظر توت 

 .پنجمین و ششمین کتاب های او هستند "مسافر"و  "صدای پای آب"

 "صادای پاای آب"آغاز شاد. در  "صدای پای آب"و با انتشار شعر بلند  3111شهر  سپهری از سا      

صادای پاای "ی فرمش را می یابد. فرم و موتوای شاعر ساپهری، از است که موتوای ویژه ی شعر سپهر

، کنایه از صدای پای مسافری در سفر زندگی اسات. "صدای پای آب" به بعد به هماهنگی می رسند "آب

این شعر که روز به روز بر شهر  و موبوبیت او اف ود، اولین بار در فصلنامه ی آرش در آبان هماان ساا  

 .منتشر شد

ی که تمام عمرش را به دور از جنجا  روزنامه ها و مجلا  و فقط با دوستان اندک و تنهایی خود سپهر    

باا انتشاار شاعر بلناد  1345می زیست و بدین سبب از طرف نشریا  جدی گرفته نشاده باود، در ساا  

رد. که یکی از درخشان ترین شعرهای فارسی است، ب رگی و شاعری اش را بر نشریا  تومیل ک "مسافر"

هفتماین مجموعاه شاعری  "جوا  ساب "تأمل و سیر و سفر شاعر است در فلسفه ی زنادگی.  "مسافر"

 "مساافر"پایان آخرین جساتجوی هاای ساپهری در شاعر  "حج  سب "سپهری و کامل ترین آنها است. 

 .اوست

نادگان گویی پاسخ همه پرسش ها را یافته و به همه حقایق رسیده است. شاعر دیگار منتظار ماژده ده   

نمی ماند بلکه خود قصد می کند که بیاید و پیام آورد: روزی خواه  آمد و پیامی خواه  آورد ... هشتمین 

حجا  "است. در این کتاب بر خلاف مجموعاه "ما هیچ، ما نگاه"و آخرین مجموعه شعری سهراب سپهری 

یأسی که ج  از حوزه ذهن  شاعر روی به یأس دارد. اما "مسافر"و  "صدای پای آب"و دو شعر بلند  "سب 

هشات "تمام هشت دفتر و منظومه خاود را در  3111سپهری در سا   .رنگین سپهری بیرون نمی تراود
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نموداری تمام از سیر معنوی شاعر جویای حقیقات اسات، از اعتراعاا   "هشت کتاب"گرد آورد.  "کتاب

 .سیاسی تا شورجست و جو و ره سپردن در عرفانی زمینی

ب یکی از اثر گذارترین و موبوب ترین مجموعه ها، در تاریخ شعر نو ایران است. ساپهری در هشت کتا    

برای درمان به انگلستان رفت، اما بیماری  3116به بیماری سرطان خون مبتلا شد و در سا   3113سا  

سات. ، ساهراب ساپهری باه ابادیت پیو 3111بسیار پیشرفت کرده بود و سرانجام در او  اردیبهشت ماه 

به خاک بسپارند، اما به پیشنهاد یکی  "گلستانه"نخست قرار بود که طبق خواست خودش او را در روستای

دهساتان  "امام اده سلوان علی"از دوستانش برای اینکه طغیان رود، م ارش را از بین نبرد او را در صون 

 .مشهد اردها  به خاک سپردند

 

   واژه های  بیگانه  در اشعارسهراب سپهری

                   دیری  است مانده  یک  جسد  سرد 

 . اتاقمدر خلو   کبود  

 (43ص  –) سپهری 

 .[ خان  ، بیت otāy]  ترکی     اتاق

 

 پیاده شد .                          اتوبوس مسافر از 

 و امتداد  خیابان  غربت  او را برد                     چه آسمان  تمی ی !

 (324ص  –) سپهری  

[  نوعی  از اتومبیل  با اطاق  دراز  و صند  های  متعدد که معمولا  و oto-būs] فرانسوی      اتوبوس

 در شهر  و بیرون  از شهر  برای  رفت  و آمد  کسان  به کار  می رود .

 

                           سرد  اجاقم دیرگاهی  ماند 

 و چراغ  بی نصیب  از نور 

 (04ص  –) سپهری 
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[ آلتی  که با نیروی  برق  گرما  تولید  می کند  و برای  پختن  غذا  و ج  آن  باه oĵāy]  ترکی   اجاق 

 کار  می آید .

 

 برگی  روی  فراموش  دست   افتاد ، 

 اقاقیا برگ  

 (133ص  –) سپهری 

 ی پروانه  وران [  درختی  از  دسته ی شبدرها  از تیرهākakiā] یونانی      اقاقیا 

 

 دیدم ،پنجه  را  می فهمید   الاغیمن  

 (073ص  –) سپهری   

 [ اسب ، چاپار olāg] ترکی       الاغ 

 

 جای پای خداست   ها شانچیربی گمان  پای 

 (347ص  –) سپهری 

 [  دیواری  که از چوب  و عل   و شاخه  های  درخت  سازند čapar]  مغولی       چیر

 

                 خیابان ها  و کوچه ها ست .تنظی  

 که  به  یک پوستع خرب ه  می برد نماز   سپوری و

 (073ص  –) سپهری 

شهر پیدا   [ مأموری  که از طرف  شهرداری  یا  برزن  مول مامور جاور کردن و sopūr] ترکی      سپور

 .بود

                      

 ، آهن ، سنگ  سیمانرویش  هندسی  

 (032ص  –)سپهری 



 

74 
 

سانگ   %42خااک  رس و  %42[  سیمان  مصنوعی  مخلوطی  است  از sīmān] فرانسوی      سیمان

 آهن ، که آن  را در  کوره  های  دواری  می پ ند .

 

                  آهسته پایین  و بالا  می رود  فانوس

 هنگامی  که او  از پنجره  بیرون  می پرد 

 (31ص  –) سپهری 

[ چراغی که برای  روشن  کردن  مسافت  زیادی  بر بالاای مناار و جا  آن  fānūs ] یونانی        فانوس

 نصب کنند .

 

 لای  این  شب بو ها ، 

 پای آن کا  بلند 

 روی آگاهی آب ،  

 گیاه  قانونروی 

 (070ص  –) سپهری  

 [  رس  ، قاعده ، رس  yānūn] یونانی     قانون

 

                       لکه ای  نسبت  به دریا تاریک

     

 اگر آید  ن دیک  قایق که  شود

 (44ص  –) سپهری 

 [ کشتی  کوچک  که  با پارو  رانند  یا با موتور حرکت کند .yāyeg] ترکی    قایق 

 

              کنسرو  خالی  قوطی

 زخمی می کرد .

 (414ص  –) سپهری 

 [ ظرفی مجوف  و در دار  که  در آن چی ی نهند .yūti]ترکی      قوطی
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  بانگی  از  دور  مرا  می خواند 

 شب است   قیرلیک پاهای   در   

 (10ص  –) سهراب سپهری 

[ جس  جامد  غیر متبلور  سیاه رنگی که سو   شکستگی  آن  مانند  شیشه  ناصاف  yir] یونانی      قیر

 ی  یافت  می شود .است  و در  اماکن  نفتی  قدیم

    پوپک ، کاکل

 خا  های پر پروانه  

 (073ص  –) سپهری 

 [ موی میان سر kākol] ترکی      کاکل

 

 در حسر   وا ماندن اسب   گاریچرخ  یک 

 (031ص  –) سپهری 

 [  ارابه  ای  که  با  اسب  کشیده  شود .gārī] هندی      گاری

 

                           دست  گناه  در  افق  دور 

 سپید  مرمرکاخی  بلند  ساخته  با 

 (13ص  –) سپهری 

 

[  قسمتی  سنگ  آهکی   نسبتاً  سخت    و متبلور  که  از  بلورهای   ری  marmar] یونانی       مرمر

 اسپا   که  در  سیست  رومبو ! در   یک  متبلور  شده  است .

 

     دیدم  دور  از سب ه ،  موزه ای

 مسجدی  دور  از آب 

 (073ص  –)سپهری 

 [ مول  حفظ و نمایش آثار هنری  و باستانی mūze] فرانسوی      موزه
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 احمدشاملو

خیابان صفی علیشاه تهاران متولاد شاد. پادرش  ۲۰۱در خانه شماره  ۲۰۳۱آذر  ۱۲احمد شاملو در »    

گشت؛ صله، به اهل کابل برمیی مدای  بیگفته شاملو در شعری از مجموعهحیدر نام داشت که تبار او به 

ی کودکی را به خاطر شغل پدر که افسر ارتش بود و هرچناد وقات را در دوره .مادرش کوکب عراقی است

رفت، در شهرهایی چون رشت و سمیرم و اصفهان و آباده و شیراز گذراند. به هماین جایی به مأموریت می

 استاست و مول تولد در شناسنامه رشت نوشته شدهسنامه او در شهر رشت گرفته شدهدلیل شنا

دوران دبستان را در شهرهای خاش و زاهدان و مشهد گذراند و از همان دوران اقدام به گردآوری ماواد     

در  فرهنگ عامه کرد. دوره دبیرستان را در بیرجند و مشاهد و تهاران گذراناد و ساا  ساوم دبیرساتان را

دبیرستان ایرانشهر تهران خواند و به شوق آموختن دستور زباان آلماانی در ساا  او  دبیرساتان صانعتی 

خورشیدی پدرش برای سار و ساامان دادن باه تشاکیلا  از ها  پاشایده  ۱۳در اوایل دهه  .نام کردثبت

ت و باه ناچاار در کلااس راه با خانواده به گرگان رفصورا فرستاده شد. او ه ژاندرمری به گرگان و ترکمن

های سیاسی شما  کشور شرکت کارد و بعادها سوم دبیرستان ادامه توصیل داد. در آن هنگام در فعالیت

در تهران دستگیر شد و به زندان شوروی در رشت منتقل گردید. پاس از آزادی از زنادان باا خاانواده باه 

وری و از کرد. با باه قادر  رسایدن پیشاهرعائیه)ارومیه( رفت و توصیل در کلاس چهارم دبیرستان را آغ

گیرد تا شود و دو ساعت جلوی جوخه آتش قرار میراه پدرش دستگیر میجبهه دموکرا  آذربایجان به ه 

گاردد و بارای همیشاه تارک شود و به تهاران بااز میاز مقاما  بالا کسب تکلی  کنند. سرانجام آزاد می

 .کندتوصیل می

( با اشرف الملوک اسالامیه ازدوا  کارد. هار چهاار کاودک او، سایاوش، ۲۰۱۱)در بیست و دو سالگی     

سامان، سیروس و ساقی حاصال ایان ازدوا  هساتند. در هماین ساا  اولاین مجموعاه اشاعار او باا ناام 

 .کنادرا آغااز می« هفته ناو»زمان کار در نشریاتی م ل رسد و ه به چاپ می« های فراموش شدهآهنگ»

باه  ۲۰۰۲رساند. در ساا  را به چاپ می« قوع نامه»و مجموعه اشعار « ۱۰»شعر بلند او  ۲۰۰۳در سا  

 .مد  حدود دو سا  مشاور  فرهنگی سفار  مجارستان را به عهده دارد
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هاا و مرداد با بسته شدن فضای سیاسی ایران مجموعاه اشاعار آهن ۱۲پس از کودتای  ۲۰۰۱در سا      

شود و با یورش ماموران به خانه او ترجمه طلا در لجان اثار انده میاحساس توسط پلیس در چاپخانه سوز

ژیگموند موریس و بخش عمده کتاب پسران مردی که قلابش از سانگ باود اثار موریوکاایی باا تعادادی 

رود و باا دساتگیری مرتضای های کتاب کوچاه از میاان مایداستان کوتاه نوشته خودش و تمام یادداشت

آفتااب توساط پلایس هایش از جمله مرگ زنجره و سه مرد از بندر بیاز نوشته های یگانه ایکیوان نسخه

شود اما پس از چند روز فارار از دسات آید. او موفق به فرار میشود که دیگر هرگ  به دست نمیعبط می

ماموران در چاپخانه روزنامه اطلاعا  دستگیر شده، به عنوان زندانی سیاسی باه زنادان موقات شاهربانی و 

پردازد و قصه بلندی باه شود. در زندان علاوه بر شعر به نوشتن دستور زبان فارسی میندان قصر برده میز

رود. در نویسد که در انتقا  از زندان شهربانی به زندان قصر از بین مایسیاق امیر ارسلان و ملک بهمن می

 .(.318-311:صص3161یاحقی،«)شودپس از یک سا  و چند ماه از زندان آزاد می ۲۰۰۱

کند )دومین ازدوا  او نیا  مانناد ازدوا  او  ماد  کوتااهی دوام با طوبی حائری ازدوا  می ۲۰۰۱در     

شود.( در این سا  باا انتشاار مجموعاه از همسر دوم خود نی  جدا می ۲۰۱۳آورد و چهار سا  بعد در می

این مجموعه حاوی سبک نویی اسات و کند. اشعار هوای تازه خود را به عنوان شاعری برجسته ت بیت می

در  .اساتترین اشعار شاملو همچون پریا و دخترای ننه دریا در این مجموعه منتشار شدهبعضی از معروف

آورد. پدرش نی  در هماین ساا  فاو  همین سا  به کار روی اشعار حافظ، خیام و بابا طاهر نی  روی می

های توقیقاتی کتاب کوچه مش همه چی  از جمله برگههنگام جدایی از همسر دو ۲۰۱۳کند. در سا  می

شاملو به اقدام جدیدی یعنی تهیاه قصاه خاروس زری پیارهن پاری بارای  ۲۰۰۲در سا  .کندرا رها می

زند. در همین سا  به تهیه فایل  مساتند سیساتان و بلوچساتان بارای شارکت ایتاا  کودکان دست می

آفرین احمد شاملو است. او بخصوص در نوشتن ینمایی جنجا پردازد. این آغاز فعالیت سکونسولت نی  می

ویژه با مورح شدنش به عناوان شااعری های پس از آن و بهدر سا  .نویسی فعا  استفیلمنامه و دیالوگ

شاما را باه خادا »گفات: اند. خاود او میمعروف، منتقدان مختل  حضور سینمایی او را کمرناگ دانساته

و بعضی شعر معروف او دریغا که فقر/ چه به آسانی/ احتضار فضیلت است را باه .« شان را فیل  نگذاریداس 

شااملو در ایان بااره  .اساتهای سینمایی او صارفا بارای امارار معااش بودهدانند که فعالیتاین تعبیر می

  به سینمایی من یک جور نان خوردن ناگ یر از راه قل  بود و در حقیقت به نووی قل ٔ  کارنامه»گوید: می

با همکاری هادی شفائیه و سهراب سپهری اداره سمعی و بصری وزار  کشااورزی  ۲۰۰۱در سا  «!م دی

 .شودکند و به عنوان سرپرست آن مشغو  به کار میرا تاسیس می
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شود. این آشنایی تاثیر بسیاری بار زنادگی او با آیدا سرکیسیان آشنا می ۲۰۱۲فروردین  ۲۱شاملو در     

ها شاملو در توفق کامل آفرینش هنری باه شود. در این سا عوفی در زندگی او موسوب میدارد و نقوه 

شود. آیدا و شاملو در فروردین های ادبی او آغاز میبرد و بعد از این آشنایی دوره جدیدی از فعالیتسر می

کناار او زنادگی  گ ینناد و تاا آخار عمار درکنند و در ده شیرگاه )مازندران( اقامات میازدوا  می ۲۰۱۰

ها و همیشاه را منتشار هاای آیادا در آیناه و لوظاهکند. شاملو در همین سا  دو مجموعه شعر به ناممی

آید و در عمن برای باار یی به نام آیدا، درخت و خنجر و خاطره! بیرون میکند و سا  بعد نی  مجموعهمی

شااملو ساردبیری قسامت ادبای و  ۲۰۱۱در ساا  .شودسوم کار توقیق و گردآوری کتاب کوچه آغاز می

که نشاریه باه دساتور  ۲۰۱۲گیرد. همکاری او با نشریه خوشه تا نامه خوشه را به عهده میفرهنگی هفته

آیاد. در شود، ادامه دارد. در این سا  او به عضویت کانون نویسندگان ایاران نیا  در میساواک تعویل می

کند. نتیجه این توقیقاا  بعادها باه دوره حافظ را آغاز می او کار روی غ لیا  حافظ و تاریخ ۲۰۱۱سا  

دهد. شاملو مادر خود را نی  از دست می ۲۰۳۳در اسفند .انتشار دیوان جنجالی حافظ به روایت او انجامید

در همین سا  به فرهنگستان زبان ایران برای توقیق و تدوینِ کتاب کوچه، دعو  شد و به مد  سه سا  

 .قی مانددر فرهنگستان با

های گسترده شعر، نویسندگی، روزنامه نگاری )از جمله همکاری باا نی  به فعالیت ۲۰۳۳شاملو در دهه     

کیهان فرهنگی و آیندگان(، ترجمه، سینمایی )از جمله تهیه گفتار برای چند فیل  مستند به دعو  وزار  

 .دهدو انجمن ایران و امریکا( ادامه میفرهنگ و هنر( و شعرخوانی خود )از جمله در انجمن فرهنگی کوته 

شاود. در در عمن سه ترم به تدریس موالعه آزمایشگاهی زبان فارسای در دانشاگاه صانعتی مشاغو  می

کند تا زیر عمل جراحی گاردن قارار گیارد. به علت معالجه آرتروز شدید گردن به پاریس سفر می ۲۰۳۲

دانشاگاه رم از او دعاو   ۲۰۳۱رساند. در را به چاپ می، مجموعه اشعار ابراهی  در آتش ۲۰۳۱سا  بعد، 

شود. در همین ساا  دعاو  کند تا در کنگره نظامی گنجوی شرکت کند و از همین رو عازم ایتالیا میمی

پذیرد و به مد  دو سا  به این کار اشاتغا  آن دانشگاه را می ٔ  دانشگاه بوعلی برای سرپرستی پژوهشکده

کنناد و از   و دانشگاه پرینستون از او بارای ساخنرانی و شاعرخوانی دعاو  میانجمن قل ۲۰۳۳در .دارد

شاود. در ایان سافر او باه ساخنرانی و شاعرخوانی در بوساتون و برکلای همین رو عازم ایالا  متوده می

پذیرد. در عمن با شاعران پردازد و پیشنهاد دانشگاه کلمبیای نیویورک برای تدوین کتاب کوچه را نمیمی

 .کندویسندگان مشهور جهان همچون یاشار کما ، آدونیس، البیاتی و وزنیسینسکی از ن دیک دیدار میو ن

 .گرددکشد و شاملو سپس به ایران باز میاین سفر سه ماه به طو  می
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کند های دولت ایران، کشور را ترک میهنوز چند ماه نگذشته که او دوباره به عنوان اعتراض به سیاست    

های مختلفای کناد و در ایان ماد  در دانشاگاهکند و یک سالی در آنجاا زنادگی میمریکا سفر میو به ا

ناماه رود و در آنجاا مادتی ساردبیری هفتهاو از آمریکاا باه انگلساتان مای ۲۰۳۱کناد. در ساخنرانی می

 د.گیردر لندن را به عهده می «ایرانشهر»

، شاملو تنها چند هفته پس از پیروزی انقلاب به ایران باز با وقوع انقلاب ایران و سقوط رژی  شاهنشاهی    

کناد. شااملو گردد. در همین سا  انتشارا  مازیار اولین جلد کتاب کوچه را در قوع وزیری منتشر میمی

های آید و باه کاار در مجلاا  و روزناماهدر عمن به عضویت هیا  دبیران کانون نویسندگان ایران در می

نامه پاس از گیرد. این هفتهنامه کتاب جمعه را به عهده میسردبیری هفته ۲۰۳۲او در  پردازد.مختل  می

 .شودانتشار کمتر از چهل شماره توقی  می

خواند و به صور  مجموعه کتاب ها مجموعه اشعار سیاسی خود را با صدای خود میشاملو در این سا     

. از جمله اشعار این مجموعه مرگ وارطاان اسات کاه کندو نوار صوتی کاشفان فروتن شوکران منتشر می

اسات و در واقاع بارای کند تنها برای فارار از اداره سانساور مارگ ناازلی ناام گرفتاه بودهشاملو اشاره می

تر شدن فضاای سیاسای با بسته ۲۰۱۱از .استب رگداشت وارطان سالاخانیان، مبارز کمونیست ایرانی، بوده

شاود و کاار ترجماه و تاالی  و شود. هر چند خود شاملو متوق  نمیمتوق  می ایران چاپ آثار شاملو نی 

کاری همسرش آیدا مستمر کاار ویژه روی کتاب کوچه با ه ها بهدهد در این سا سرودن شعر را ادامه می

باازتر شادن فضاای با کمی ۲۰۱۱گیرد. تا آن که ده سا  بعد میکند و ترجمه رمان دن آرام را نی  پیمی

کند تا به عنوان میهمانِ به آلمان سفر می.گیردسیاسی ایران آثار شاملو به صور  مودود اجازه انتشار می

توت عنوان جهانِ سوم: جهانِ ماا در ارلاانگن آلماان و  ۱المللی ادبیا : اینترلیت مدعوِ دومین کنگره بین

ز کشورهای مختل  حضور داشتند شهرهای مجاور در این کنگره شرکت کند. در این کنگره نویسندگانی ا

از جمله ع ی  نسین، دِرِک والکو ، پدرو شیموزه، لورنا گودیسون و ژوکوندا بِلی. عنوان سخنرانی شاملو در 

و دانشاگاه  (Pen) بود. در ادامه این سفر دعو  انجمن قل « من دردِ مشترک ، مرا فریاد کن!»این کنگره 

 .کنادانجمان قلا  ساوئد نیا  ملاقاا  می  عر باا هیئات ریساهبوری به سوئد و عمن اجرای شب شیوته

برکلی به عنوان میهمان مدعو به آمریکاا سافر کارد.  UC توسط دانشگاه ۱۳برای شرکت در سیرا  ۲۰۱۱

ی در  واکانش گساترده« مفاهی  رند و رنادی در غا   حاافظ.»و  «های مننگرانی»سخنرانی وی به نام 

کشور داشت و مقالا  زیادی در نقد سخنران شاملو نوشاته شاد. در  موبوعا  فارسی زبان داخل و خار 

این سفر دو عمل جراحی مه  روی گردن شاملو صور  گرفت با این حا  چندین شاب شاعر توساط وی 
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برکلی دانشاجویان ایرانای باه )زباان،  UC برگ ار شد و عمنا به عنوان استاد میهمان یک ترم در دانشگاه

عساکرزاده سی( را نیا  تادریس کارد و در هماین موقاع ملاقااتی باا لوفای علیشعر و ادبیا  معاصر فار

 .دان شهیر ایرانی داشتریاعی

 بعد از سه سا  دوری از کشور به ایران بازگشت و تا آخر عمر دیگر از کشاور خاار  نشاد ۲۰۱۳سا      

ز سویی تمایل به خرو  های آخر عمر شاملو ک  و بیش در ان وایی گذشت که به او تومیل شده بود. اسا 

تر از تاوان و تومال مان اسات... راستش بار غربت سنگین»گویید: از کشور نداشت و خود در این باره می

از سوی دیگر اجازه « است.خورد و نان  در این سفرهسوزد، آب  در این کوزه ایاز میچراغ  در این خانه می

ها در توقی  شد و اک ر آثار او از جمله کتاب کوچه سا یگونه فعالیت ادبی و هنری به شاملو داده نمهیچ

داد و با شد  گرفتن بیماری مرض قندش، و پس از آن که مانده بودند. بیماری او نی  به شد  آزارش می

های مهر پای راست او را از زاناو قواع کردناد روزهاا و شاب، در بیمارستان ایران۲۰۱۱اردیبهشت  ۱۱در 

خصوص تدوین کتاب کوچه را ادامه ها کار ترجمه و بهگذاشت. البته در تمام این سا  دردناکی را پشت سر

شاد. او در دهاه هفتااد باا شارکت در ای در یکی از مجلا  ادبی منتشر میگاه از او شعر یا مقالهداد و گه

رد و نگارش خط فارسی فعالیت ک ٔ  نگارش و خط فارسی در جهت اصلاح شیوه ٔ  شورای بازنگری در شیوه

شاب دوم مارداد  ۱سارانجام در سااعت داش را با این شیوه منتشر کرتمام آثار جدید یا تجدید چاپ شده

فردیس کار   شان در شهرک دهکده )چند ساعت بعد از آن که دکتر معالجش او و آیدا را در خانه ۲۰۱۱

 .تنها گذاشت، درگذشت

 

 واژه های بیگانه دردیوان احمدشاملو

 که خودتان رادرسرخی گونه ی دختر پادشاه 

)شاملو/مرغ                                                           پاشیده اید  اتاقبرپرده ی قل  کار 

 (42دریا/ص

 –[ خان  ، بیت otāy]  ترکی     اتاق

 

 خاموش اجاقدر
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 (174)شاملو/کبود/ص                                                                   شعله ئی می جهد ازخاکستر 

[ آلتی  که با نیروی  برق  گرما  تولید  می کند  و برای  پختن  غذا  و ج  آن  به oĵāy]  ترکی   اجاق 

 کار  می آید .

 

 (42)شاملو/مرغ دریا/ص                                                    آرزوی من    فانوس رقاص شعله یی بر

[ چراغی که برای  روشن  کردن  مسافت  زیادی  بر بالای منار و ج  fānūs ] یونانی        فانوس فانوس

 آن  نصب کنند .

 

 اگربادبان امید دشمن از ه  نمی درید

 (03)شاملو/مرغ دریا/ص                                     رابرخاک کشانده بودید! قایق اش تاریخ واژگونه ی 

 [ کشتی  کوچک  که  با پارو  رانند  یا با موتور حرکت کند .yāyeg] ترکی    قایق 

 

 اندود می شود رنگقیرو

 (31)شاملو/مرغ دریا/ص                                                                               درنابینایی تابو  

[ جس  جامد  غیر متبلور  سیاه رنگی که سو   شکستگی  آن  مانند  شیشه  ناصاف  yir] یونانی      قیر

 است  و در  اماکن  نفتی  قدیمی  یافت  می شود .

 

 درعیافت مرگی از پیش  آگاه 

 راداغاداغ گلوله هاکباب 

)شاملو/مرغ                                                                   بادندان دنده هاشان بلعیدند.

 (07دریا/ص
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[قوعه فل ی که در داخل آن مواد منفجره تعبیه شده و به وسیله ی سلاح golala    ]هندی  گلوله

 ن پرتاب گردد.آتشی

 

 ابر شب نورد   کنگره یمی جویمش به 

 (33)شاملو/مرغ دریا/ص                                                  می جویمش به سوسوی تک اختران دور 

 [ مجمعی از سران  دولت ،  نمایندگان  مالک kongre]فرانسوی کنگره

 شهریار

چمن آذربایجاان ایاران در اطاراف تبریا  در روستای خشگناب در بخش قاره ۲۱۲۳شهریار در سا  »    

متولد شد. پدرش حا  میر آقا خشگنابی بود که در تبری  وکیل بود. پس از پایان سیکل او  متوساوه در 

و پس از ( ۲۰۳۰دارالفنون )تا  توصیل از تبری  به تهران رفت و در مدرسه برای ادامه ۲۰۳۳تبری  در سا  

و نااراحتی خیاا  و عشاقیبه علال »قبل از گرفتن مدرک دکتری  .توصیل داد ادامهپ شکی  ر رشتهآن د

پس از سفری چهارساله باه خراساان باه (. ۳۱، ص ۲۰۰۱ترک توصیل کرد )زاهدی « آمدهای دیگرپیش

در باناک  ۲۰۲۳ثبت اسناد مشهد و نیشاابور، شاهریار باه تهاران برگشات و در ساا   منظور کار در اداره

 .کشاورزی استخدام شد و پس از مدتی به تبری  منتقل شد

درویاش  ۲۰۲۱در  .(۱۲رفت )زاهدی، ص به جلسا  احضار روح می ۲۰۳۱تا  ۲۰۳۱در تهران از سا      

ولی به علت شاهودی کاه بارایش ( ۱۱)زاهدی، ص « خرقه بگیرد و جانشین پیر بشود»شد و قرار بود که 

تار را که تا آن زمان و در بسیاری از عادا  خود تغییر داد، از جمله سهپیش آمد از این مسیر منصرف شد 

نواخت کنار گذاشت و مواد مخدر را که حدود سی سا  به آن معتاد بوده است ترک کرد )زاهادی، ص می

 .ادامه یافت ۲۰۰۲و بیشتر به قرآن خواندن و عباد  مشغو  شد. حا  متفاو  شهریار تا حدود سا  ( ۱۱

در روزهای آخر عمر به دلیل بیماری در بیمارستان مهار تهاران بساتری شاد و پاس از مارگ در شهریار 

 .، در مقبرةالشعرا در تبری  دفن شد۲۰۱۱

های شهرزاد و مری  و یک پسر به نام هادی داشت.) نامگذاری خیابان هاا، ساالن به نامودخترشهریار د    

 :کشورهای ماورای قفقازها، پارک ها و اماکن عمومی به نام شهریار در 
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بیت شعر به زبان فارسی و در حدود سه ه ار بیت به زباان ترکای  16استاد سخن معاصر، شهریار بیش از 

آذری سروده است. شاهر  شاهریار مرزهاای داخلای کشاورمان ایاران را در نوردیاده و اکناون در اغلاب 

ای کشورهای جهان شخصیتی شناخته شده است به طوری که اکناون در جمااهیر مااورای قفقااز و آسای

مرک ی خیابان ها، سالن های نمایش، پارک ها و دیگر اماکن عمومی به نام شهریار نام گذاری می شوند و 

در حا  حاعر منظومه حیدربابایه سلام در اک ر دانشگاه های جهاان از جملاه دانشاگاه کلمبیاا در ایالاا  

انان همانناد هااژاک آهنگسااز متوده آمریکا مورد بوث رساله دکترا قرار گرفته است و برخی از موسیقید

 (.338:ص3161یاحقی،«)برای آن ساخته است جالبیمعروف ارمنستان، آهنگ 

 

 

 واژه های بیگانه در شعر شهریار 

 ه ی بقای تو را اوم چشماه خضر راه شاک      ن چش  ک ایرروتیررتر و فنا ااار فقااغب

 (47ص  –)شهریار  

ناخالص  روی که در  کوره های ذوب  سرب  و روی به دست می [ اسید طبیعی  و tuthia]آلمانی  توتیا

 آید .

 

 ره ساز  پردة شب   اچه شکر  گویمت  ای  چه

 فرح  ف ای تو را   فیلمکه چشم   این  همه              

 (43ص –)شهریار 

و بارای  ( ماده ای  است که  از نتیرا   دسلول یا  استا   دسالول   سااخته  شاده  fīlm]فرانسوی  فیلم

 گرفتن   تصاویر   سینمایی  به  کار  می  رود .

 

 و را ات  سینمااده  تماشای  ااه ص  ستااب       چه چای  من  که بر این صونه کوههای بلند 

 (43ص–)شهریار 

 [ مول  نمایش  فیل  nemā sī]فرانسوی    سینما

 

 گشتنچلیپا ه چون زل   تو  در نقش اهم       داستااه مشق  شبان پیاا   و سیاااافق چش
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 (71ص –)شهریار 

 [چوب چهار پره  که مسیویان  به نشانه دار  عیس )ع(  بر گردن آوی اند .čelīpā]آرامی  چلیپا

 

 می برند         قانقریا آن چنان  که اعضای  تن  در

 ن کند  یاری جدااان تیغ اجل  از ماار زماه               

 (70ص –)شهریار 

 [عفونت ،فسادyānyarāyā] یونانی  قانقریا

 

 ،سرمه چش  سیاهش است  اجاقدود            خود اه قو  ه چش   و بااروزسیاه دیده  ب

 (124ص  –)شهریار   

 [دیگدان ، دیگ پایه oĵāy]ترکی  اجاق

 

   الماس ا اای فرقش است باگ بساا   سناازغ

 به گنجه  و آن  در دکان علاف است که این           

 (123ص  -)شهریار 

 [  یکی  از سنگ  های  کانی قیکتی almāsیونانی   ] الماس

 

 ر ما برخود ف ود           اکه دانشگاه  ب لیسانسفوق  

 آراز چاه ماستن ،یوس   در اا اساتید  کهاب                                                                    

 (123ص  –)شهریار 

 [ درجه ی عالی توصیلا   بالا تر  از دوره ی کامل متوسوه و دوره عالی.līsāns]فرانسوی لیسانس

 

 است اارم  درویشان خاار اماان و د  خاط      اکسیرگوهری کوست  به  گنجینه  شاهان 

 (123ص  –)شهریار 

 [جوهری گدازنده که ماهیت اجسام  را تغییر  دهد eksir] یونانی  اکسیر
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   ی اولبااه جیبش فاسد از افسد قصاص گیر 

 آزادگان  مرو که جفاست  جوقةبه جنگ              

 (110ص  –)شهریار 

 [دسته ،گروه ya ūĵ]ترکی  جوقه 

 

  انگاری ی  اهل  د   را بااا جهان باااطن به پیر

  تلگرافی هاستخووط خووط ارتباطی چون                         

 (113ص  –)شهریار 

[دستگاهی  است  که به وسیله آن اخبار  و موالب  را  از  راه  دور مخاابره  telegrāf]فرانسوی  تلگراف

 کنند .

 

   سازی مینیاتوری ا قل  مویی تواند ابناه هر کس 

 کافیهاستاست و موشکه شرطش نازک اندیشدین              

 (113ص  –)شهریار 

 [ تصویری که  در آن  ری ه کاری  به کار رفته  باشد .minyātur]فرانسوی    مینیاتور

 

        بانکداریهاست صندوق شب آسمان  همه 

 چه  باجه ها   که  به کار  و حسابها  جاری  است                                                                 

   بانکداریهاستشب  آسمان همه صندوق  

 چه باجه ها که  به کار  و حساب ها جاری  است                                                                 

 (114ص  –)شهریار 

یا  دولتی  که مردم  پو  های خود  را  در آن  باه  [ بنگاهی  اقتصادی ، ملی bānk] فرانسوی     بانک

 امانت سپارند  و به  هنگام عرور   وام گیرند .

 

 اسب دوانی  است کنگره ها  ر سرااب              زنان  مژدة  باااران آورد برق ،تا خنده 
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 (113ص  –)شهریار 

 [ مجمعی از سران  دولت ،  نمایندگان  مالک kongre]فرانسوی کنگره

 

 اوست لای ا  سلام  و سرود  موزیک   ککه می کنند در طواف و نیایش ذرا  

 (110ص  –)شهریار 

 [ موسیقی mūzīk]فرانسوی  موزیک

 

 

 

  ا اعصاب خلقابصو  ماشینی همه جنگ است 

 بوق ماشین غیر فوشی فاش نیست تلفنزنگ                             

 (104ص  –)شهریار 

[  دستگاهی   که  به  وسیلع آن  می توان  اصوا   و مکالما   را از مسافت  telefon] فرانسوی    تلفن

 دور  انتقا   داد  و یا دریافت  کرد .

 

 ا  ه خانع ایمان  می کنند حراگر کاام         و تخته  در کار  است   نرویل ز اَرشه 

 (141ص  –)شهریار 

[ یکی   از سازمان  زهی  که  می تواند  آهنگ  های  حساس  و هیجان انگیا   violon] فرانسوی  ویلن

 را اجرا  کند .

 

  ا  بشوید ااک  دری صابونه اار سیمین  باااایااات

 طاس  و طشت دارد آسمان از مهر و مه بر دوش                    

 (144ص  –)شهریار 

[ جسمی  است که از ماده  ای  چرب ساخته  شود  و آن  را در شستشوی   بدن   sābūn]یونان  صابون

 و لباس   به کار برند .
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   اه اازروق مز عکس  قرایرقدش ااان نشاناااآسم

 ماه من چون شب به دریا ع م سیرو گشت باد         

 (144ص  –)شهریار 

 [ کشتی  کوچک که بار پار و رانند یا با موتور حرکت کند . yāyey] ترکی   قایق

 

 وه اشکبار آمد اارف آب شد و کااه باک              باز  اسکی  چااه جاای لشکر ای شاهدان

 (134ص  –) شهریار 

 [ نوعی  ورزش  زمستانی  و آن سر خوردن  ایستاده  است   بر روی  برف .eskī] فرانسوی    اسکی 

 

 د مردگان  و قیامت  به پا کنند ا نااخی   ن طلا دهد اور  ایااگر  به اهل قب چاوش

 (001 –)شهریار 

 [ پیشرو  لشکر  و کاروانšāvoš]ترکی     چاوش

 

  جغد چون صب   شد به عرعر دجا  و جیغ 

 کنند  رافیاررجغر و اارار  درس جغااتک               

 (001 –)شهریار 

[ علمی  است  که از احوا   زمین  و اوعاع  طبیعای ،سیاسای وو اقتصاادی  ĵoyāfī] یونانی    جغرافیا 

 آن  بوث  می کند .

 

 تبدیل توحش کاه در او شد بااه تمدن  بس

 ود ااسا  باو یو رفتن یسق  رغوریآمدن          

 (003ص  –) شهریار 

 [ سیاست ،  بازرس yaryū]ترکی     یرغو

 

 و یاسا  بود یسق و رفتن آماادن یاارغو           تبدیل     بس توحش کاه در او شد  به تمدن 

 (003ص  –) شهریار   
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 [ ترتیب  و ساختگی yasāyمغولی     –] ترکی  یسق

 

 بود یاسا و آمااادن  یرغو  و رفتن  یسق     تمدن  تبد  بس توحش  که  در او شد به 

 (003ص  –)شهریار 

 [ قاعده ،قانونyāsā] مغولی    یاسا

 

 قاعی  و گه چکمه ق اق  بود  چماقه اگ  ویق  و تباهیًا گذشت              اه تشااعمر ما دای   ب

 (111 –)شهریار 

 [ گرز آهنی شش پر ،چوبدست گره دار čomāy] ترکی     چماق

 ا دای  به تشویش و تباهیها گذشت        اااعمر م

 ق اق بود چکمه ه ااگاااق قاعی وه چمااگ         

 (034ص –)شهریار  

 [ کفش  ساقه بلند  که تا زیر زانو  رسد .čekme] ترکی    چکمه

 

   روزگار زنااادگی زندانی ماان باااود چندین 

 بود   تریاقمن حس من خود زهر بود و صبر       

 (034ص  –) شهریار 

 [ پادزهر teryāy] یونانی    تریاق

 

 ایی ) مستر ژردین(اان  روح مسیواااد کااای     امریکایی است             کالج ه ک   ازاادین  نمکتب 

 (343ص  –)شهریار 

 [ مدرسه عالی kāleĵ] انگلیسی    کالج

 

 ه وای وای اااااای غافل نیفتد کااکس پیش پ      وای می زندم پشت پااای   توپ هر دم چو

 (343ص  –) شهریار 

 [ گوی لاستیکی که  با آن بازی ) فوتبا  ،والیبا   و غیره ( کنند .tūp] ترکی    توپ
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 عل  ه  تصدیق  دین را کرد  و آخر شد مجاب       لام موشر می کند اااااع مرراتانفجار  این 

 (181ص  –) شهریار 

چش  دیده نمای [  کوچکترین ج   و یک جس  بسیط یا یک عنصر که هرگ  با atome]فرانسوی     اتم

 شود .

 

 گشاست اا  و بیش دلااا  کااروز مسابق                  ساخته اند  فوتبال و سهمی برای  ورزش 

 (131ص  –) شهریار 

 [  از بازی های میدانی بسیار رایج fūtbāl] انگلیسی     فوتبال

   خالیت  قنداقه یبه شب تا مادر  گیرد ببر 

 بگریند اختران  شب  به لالای  رباب اصغر                  

 (131ص  –) شهریار 

[پارچه ای که دست  و پای کودک  نوزاد  در آن  می پیچند  و با نوار  مانندی yonday] ترکی    قنداق

 آن را می بندند .

 

 ا و گهش  ادبار  قدر اا  قضااگهش اقب        پُر  او   و حضیض اسلام  امپراطوری

 (401ص  –) شهریار 

 [ عنوان سرداران  روم قدی  ، پادشاه emperātūr] لاتین   امپراطور

 

 که درخشنده نگین  ود ،  براین انگشتر        آتش خالی  پرفسورجای مستشرق ما 

 (403ص  -)شهریار

 [ استاد دانشگاهporofesor] فرانسوی     پرفسور

 

 در این مسئله ممدود نه مقصور با بی است                قاچاقن شیرة ا  از ایااامفتش هتعقیب 

 (432ص  –)شهریار 

 [ کاری بر خلاف قانون که پنهانی  انجام شود .yāčāy]ترکی   قاچاق
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 رنگ آمده آمادة کنکور اار فاااوز به         حقوقند         ااادر علام ا  تااو لیسانسیه 

 (430ص  –) شهریار  

 [  مسابقه  مخصوصاً   برای ورود  به دانشگاه  یا مسسسه ای دیگر .konkūrکنکور ] فرانسوی    

 

 ریفان چاخان چلغوزااما کجایی  و ح          زمان  را چه  قیامی  با ما   ژیگولوهای

 (433ص  –) شهریار 

وقت  [ جوانی  که پیوسته  در مجالس  لهو و لعب  و رقص حضور   یابد  و gigolo] فرانسوی    ژیگولو 

 خود  را به بوالت  گذراند.

  ا اژدها اابااک لقمه  شد یکشاور و دیکتاتور 

 هنوز  خانخانیکاش  بود آن روزها  دوران         

 (433ص  –)شهریار 

 [  حکومتی  که در هر گوشه ی آن خان  یا امیری حکمفرما  باشد .yānyāni]  ترکی     خان خانی

 

 یک لقمه  شد  با اژدها  دیکتاتورکشور و 

 کاش بود آن روزها دوران خانخانی  هنوز     

 (433ص  –)شهریار  

 [ خود رأی ، مستبد dīktātor] فرانسوی     دیکتاتور 

 

 کپسول  کافور کرده  در اه پیری   هااباود            ی حبّ استر کین  بااه بااکم ا  عشق 

 (443ص  –) شهریار 

 [ چاشنی تفنگkapsūl    ] فرانسوی  کپسول

 

   روح  سوهانهر یکی شکوه دارم به سختی 

 آری  از ق   همره  سوقا  سوهان آمدی                           
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 (442ص  –) شهریار 

 [ نوعی  شیرینی sūhān] سوهان    سوهان

 

   ه بود اااکدی روبرکاااه و دریاچه و هر نهر 

 در آذربایجان طغیان یاغیات کرد همچون                     

 (443ص  –) شهریار 

 [ نافرمان ، سرکش yayi] ترکی       یاغی

 

 

   ون  خیمع  سب   و بلند  تهمتن ااارون  چااان

 باز و برگ  اردوان   اردویبیشه ها چون                      

 (447ص  –) شهریار 

 تمام  لوازم  که  به  جانبی  گسیل  دارند . [  مجموع  سپاهیان  باordūمغولی     –] ترکی اردو 

 

 با ایلخان  ایلخیا گله بان  و ااگله  ها  ب    اسبان  خیل خیل           گوسپندان گله گله کره 

 (443ص  –) شهریار 

 [ چارپایانی  که آنها  را در صورا  برای چرا  رها  کنند .īxī] ترکی      ایلخی

 

 ا  دوامی  و طاهرزاده  و درویش خانااب    باران شدند  گل تفلیش که  کنسرت یاد آن

 (444ص  –) شهریار 

 [  هماهنگی  صداهای  اب ارهای  موسیقیkonsert] فرانسوی       کنسرت 

 

   ود  پای پیاده  می رود ااا عصای  دست  خاااب

 آپارتماننه ندیمش  هست  و نه  ماشین  و نه                  

 (444ص  –) شهریار     

 [ ساختمان  مج ا  و مستقلāpārtomān]  فرانسوی   آپارتمان
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 ودک  خود آن جرقه  بقاید  به  سان قوااک      فرض کن  چخماقرقه ااجاااون بااادان خ

 (477ص  –) شهریار 

 [  سنگ آتش  زنه čaymāy] ترکی   چخماق

 

  ور  چرانی  که مرد پاک ااا  و ساامشدی  کج

 ه  بندة  پلو ااباشد و ن  پول د اااه بناان                  

 (477ص  –) شهریار 

[ قوعه  ای  از طلا، نقره ، مس  یا فل   دیگر  که از   طرف  دولت سکه  زده   می شود pūl] یونانی   پول

. 

 

 و نه آن  بودی کجاست دین که نه این بودی              زی و نه مارکسیس  قلابی  ورژوارربه اان

 (430 –) شهریار 

 [  شهری ، شهر نشینbūržūā] فرانسوی     بورژوا

 

 بودی دین که  نه این  بودی و نه آن  کجاست            قلابی  مررمارکسیسه ااو ننه بورژوا زی 

 (430 –) شهریار 

 [ مرام  و مکتب  مارکس و پیروانشmārksism ]فرانسوی       مارکسیسم

 

 نه داد  و قا   و نه فریاد  و نه فغان  بودی              وافور ی  این هروئین  باز  منقل ه جااااب

 (430ص  –) شهریار 

 [ کشتی  بخاری ،آلتی   است  برای  کشیدن   تریاکvāfor]فرانسوی     وافور

 

 نه داد  و قا   و نه فریاد  و نه فغان  بودی             باز  منقل  وافور   هروئینه جای  این ااب

 (430ص  –) شهریار 

 [  پودری  سفید رنگ  که  از ذرا   متبور  تشکیل  شده است .heroīn] فرانسوی     هروئین
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 ارد انقلی اااام او بااان اق ررقلچم       ) خان مفتوا (  ترک  مست لندهور          

 (432ص  –) شهریار 

 [ پرزور ، قوی yolčmāy] ترکی  قلچماق

 

 جوانی   شیپوروازند  به اوش  ناادر گ          موزیک   بهارش ،  شب  بوران زمستان 

 (433ص  –)  شهریار 

 [ آلت  موسیقی  برنجین ،  از سازهای  بادی šaypūr] آرامی    شیپور

 غوغا کنی  گرامافونرفه  ااط        بود  در آن  حلقه  گرامافونی 

 (434ص  –) شهریار 

به   -[ آلتی  که  صفوه  ای  را  که آوازی  در آن  عبط  شده gerāmafon]  فرانسوی      گرامافون

 گردش  در آورد  و همان  آواز   را به گوش   رساند .

 

 ساخته  با ناله ی مشرق زمین         عصر نوین  اُرکسکرده رها  

 (434ص  –) شهریار 

[ گروه  نوازندگان   با مجموعه ی  سازها  که با همکاری  یاک قوعاه ی  orkes       ]  فرانسوی اُرکس

 موسیقی  را اجرا  کنند.

 

 طاهره صفارزاده

در  3131آباان  98، شااعر ، نویسانده ، موقاق و متارج  در  " طاهره صفار زاده'طاهره صفار زاده»    

لگی تجدید و قرائت و حفظ قرآن را در مکتب خانه مول آموخت توصیلا  سا 1سیرجان به دنیا آمد . در 

سالگی سرود کاه نقاش روزناماه دیاواری  31ابتدای و متوسوه را در کرمان گذراند . نخستین شعر را در 

بود در چهارم دبیرستان به پیشنهاد دکتار « جامی » مدرسه شد . اولین جای ه شعر را که یک جلد دیوان 

ری ی که آن زمان از دبیران دبیرستان بهمنیار بود ، از رئیس آموزش و پرورش اساتان دریافات باستانی پا

 کرد .

http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87.html
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توصیلا  دانشگاهی صفارزاده در رشته زبان و ادبیا  انگلیسی می باشد . مدتی به عنوان مترج  متون     

ندان کارگران مجبور به فنی در شرکت نفت کار کرد و چون به دنبا  یک سخنرانی در اردوی تابستانی فرز

ترک کار شد . برای ادامه توصیل به انگلستان و سپس به آمریکاا رفات . در دانشاگاه آیاوا ها  در گاروه 

درجاه ای مساتقل  MFAنایال آماد و )  MFAنویسندگان بین المللی پذیرفته شد و ه  به کسب درجه 

باشند اعوا می شود و نویسندگان به است که به نویسندگان و هنرمندانی که داوطلب تدریس در دانشگاه 

ماردان «)جای موفوظا  و تاریخ ادبیا  به آموختن و نقد باه صاور  تئاوری و عملای و ... مای پردازناد

 . (1-1منونی،ص

به استخدام در دانشگاه ملی ) شهید بهشتی (  3112صفازاده پس از توصیلا  در خار  کشور در سا      

 در آمد .

پایه گذار آموزش ترجمه به عنوان عل  و برگ ار کننده نخستین )) نقد علمی ترجمه (( دکترر صفا زاده    

 در دانشگاههای ایرانی موسوب می شود .

در زمینه شعر و شاعری به دلیل وموالعا  و توقیقا  ادبای ، باه «  طاهره صفار زاده'طاهره صفار زاده   

معرفی زبان و سبک جدیدی از شعر با عنوان شعر )) طنین (( توفیق یافت که در آغاز بسیار بوث بر انگی  

کاانون » س مرکا ی باه ناام شد . در آغاز انقلاب اسلامی به کمک نویسندگان سرشناس کشاور باه تاسای

 اقدام کرد .« فرهنگی نهضت اسلامی 

دکتر صفارزاده ، پس از انقلاب اسلامی از سوی همکاران خود در دانشگاه شهید بهشتی به عنوان رئایس    

طرح باز آموزی » دانشگاه و نی  رئیس دانشکده ادبیا  انتخاب شد . هم مان با سرپرستی دانشکده ادبیا  

 به اجرا در آورد . را« دبیران 

هاای  به سرپرستی صفارزاده برای نخستین بار برای کلیه رشته های عملی دانشگاهها کتاب باه زباان     

از ساوی وزار  علاوم و  3183دکتار صافارزاده در ساا   انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی و روسی تالی  شد .

باه « قارآن کاری  »انتشاار ترجماه  پاس از 3131آموزش عالی استاد نموناه اعلاام گردیاد. و در ساا  

 نایل شد .« خادم القرآن » افتخارعنوان 

http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87.html
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هم ماان باا برپاایی جشان روز جهاانی زن از ساوی ساازمان  9111دکتر صافارزاده در مااه ماارس     

نویسندگان آفریقا و آسیا به عنوان شاعر مبارز و زن نخبه و دانشمند مسلمان برگ یده شد .تا کنون علااوه 

کتاب ترجمه یاا  31مجموعه شعر و  31  و مصاحبه های علمی و اجتماعی از صفارزاده بیش از بر مقالا

نقد ترجمه در زمینه ها ادبیا  ، علوم ، علوم قرآنی و حدیث منتشرشده و گ یده سرودهای او به زبانهاای 

 گوناگون جهان ترجمه شده است .

 .انی فرو بست و به سوش حق شتافتچش  از جهان ف 3138آبان  1استاد صفار زاده در تاریخ 

 

 واژ های بیگانه دراشعارطاهره صفارزاده

  گلوله در اتصا   ظل  و

 شبانه روز 

 (12)صفارزاده ،بیعت با بیداری ،ص                                                         ویرانه می شود          

داخل آن مواد منفجره تعبیه شده و به وسیله ی سلاح [قوعه ای فل ی که در golula]هندی گلوله 

 آتشین پرتاب گردد.

 

 ه ار باره 

 (13)صفارزاده ،بیعت با بیداری ،ص                                       می آلایند  قرقبه ننگ مکرو دروغ و  

 [منع ،بازداشتنyoroyمغولی–]ترکی  قُرق

 

 لانه ی تردید است  اطاق سق 

 (13)صفارزاده ،بیعت با بیداری ،ص                                                  چشمت چو باز شد            
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 [حجره،خانه atay]انگلیسی  اطاق

 

 تفنگ 

 تانک 

 زره پوش 

 (14یداری ،ص)صفارزاده ،بیعت با ب                                                           خووط ارتباط خدعه 

[اتومبیل زره پوش که با سلسل و توپ مجه  است و به وسیله  ی چرخ های tank]انگلیسی  تانک

 موک  و سنگین خود می تواند در زمین ناهموار حرکت کند. 

 

 فانتوم

 نئون 

 پلیس 

 (13ری ،ص)صفارزاده ،بیعت با بیدا                                                                     پلاسکو        

 [شهربانی،پاسبان police]فرانسوی  پلیس

 

 حرف ماشینروا  صنعت و 

 (13)صفارزاده ،بیعت با بیداری ،ص                                             وسوسه و تعری            ماشین

 [دستگاه ،اب ار machine]فرانسوی  ماشین

 

 بلندگو 
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 نوار  

)صفارزاده،بیعت با                                                                               پلاکارد

 (32بیداری،ص

 [ لوح و صوفهای از فل ، سنگ و مانند آن .plaqard]فرانسوی   پلاکارد

 

 است.« خیابانی »صفوف 

 «جنگلی»صفوف متود 

 (33)صفارزاده ،بیعت با بیداری ،ص                                                    که عاشقان می جنگند      

 [ زمین وسیعی که از درخت های انبوه و بسیار پوشید باشد. jangal]سنسکریت  جنگل

 

 فشار قسط

 فشار دلتنگی

صفارزاده ،بیعت با بیداری، )                                                       دژخیمان چکمه یفشار 

 (33ص

 [کفش ساقه بلند که تا زیر زانو رسد. cekme]ترکی  چکمه

 

 همان آزادی است. قماش و این آبادی از

 (41)صفارزاده ،بیعت با بیداری ،ص                                       که از دروغ واژه ی عمر می آید        

 ه [هرزه،بیهودyalmas]ترکی  قلماش
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 به تخریب

  چپاولبه 

 (41)صفارزاده ،بیعت با بیداری ،ص                                                            به استعمار می رسد 

 غار ،تارا [capavolترکی ]چپاول

 

 پائین شهر 

 ویلانشین 

 (72)صفارزاده ،بیعت با بیداری ،ص                                                                      زاغه نشین  

 [خانه ی ییلاقی زیبا.villa]فرانسوی  ویلا

 

 (3)صفارزاده ،مردان منونی ،ص                                        خورده ی ته جیبش می پردازد.  پولاز 

 [ قوعه ای از طلا،نقره،مسpul]یونانی  پول

 

 (3)صفارزاده ،مردان منونی،ص                                به استماع آههای بلند می نشینند.    تاکسیو 

[اتومبیل کرایه ی که مسافران را در داخل شهر از نقوه ای به نقوه ای دیگر taksi]فرانسوی  تاکسی

 برد.

 

 بعد از فساد اسکندر

 آمده  وریستت 
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 (42)صفارزاده ،مردان منونی،ص                                                که نقش ستونها را از برکند       

 [جهانگرد ،سیاح tourist]فرانسوی  توریست

 

 تماشا کنی  . تلویزیونو چهره های شاد را بر صوفه 

 (41)صفارزاده ،حرکت و دیروز ،ص                                آنها ما را به شکیبایی دعو  خواهند کرد.   

[دستگاهی است که تصاویر اشیا و اشخاص را از مسافت دور به وسیله televizyon]فرانسوی  تلویزیون

 ی اموا  الکتریکی انتقا  دهد. 

 

 (44)صفارزاده ،مردان منونی،ص            بخرم      آسپریندیروز به سردردم قو  داده بودم یکی دو تا 

 [دارویی است که برای تسکین سردرد ،تب ودرد به کار می رود.aspirin]فرانسوی   آسپرین

 

 بوری آب را در گلویش خالی می کند  تراکتورراننده یی 

 (44)صفارزاده ،حرکت و دیروز،ص                                              بیشتر از آنکه صداهای داغ باد    

 [نوعی ماشین که برای کارهای کشاورزی به کار می رود. teraktor]فرانسوی  تراکتور

 

 را پرتاب می کنند. شقاب  توپهاپنجه هاشان که 

 (44)صفارزاده ،حرکت و دیروز ،ص                                          سرم روی سینه ام خمیده است     

 [گوی لاستیکی که با آن بازی کنند. tup]ترکی  توپ

 

 شکر که همه دارند به حداقل تساوی می رسند.
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  بشقاب یک

 (44)صفارزاده ،حرکت ودیروز،ص                                                                              یک موز

 [ظرف غذا خوری پهن و گرد و ک  عمق bosyab]ترکی اب بشق

 

 چای دور اطاق می گردم . فنجانمن با 

)صفارزاده ،حرکت و                                                   و افسوس می خورم             

 (40دیروز،ص

 [پیاله ی کوچک سفالین ،بلورین و چینی که در آن چای یا قهوه خورند. fenjan]یونانی  فنجان

 طبقه ی دوم شب از کار افتاده ست  آسانسور

 (40ص)صفارزاده ،حرکت و دیروز،                                           زندگی تکرار نگاه آسانسور چی ست

ن از روی زمین یا از طبقه ای به طبقا  بالا [ دستگاهی که به وسیله ی آasansor]فرانسوی  آسانسور

 روند.

 

 نیویورک هرگ  به انتها نمی رسیدی   اتوبوس هایدر 

)صفارزاده ،حرکت و                          م ل مردی که هر روز می رفت پرون را می کشد . 

 (44دیروز،ص

متعدد در شهر و بیرون از شهر  [نوعی از اتومبیل با اطاق دراز و صندلی هایotobus]فرانسوی اتوبوس

 برای رفت و آمد کسان به کار می رود. 

 

 برای  پاکستان طغره یی می رود.  بلیطهواپیمایی هفده  از فروختن 
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)صفارزاده ،حرکت و                                                                       اینوور نیست 

 (44دیروز،ص

 [تکه کاغذچاپ شده  برای ورود به تماشاخانه،اتوبوس و.......belit]فرانسوی  بلیط

 

)صفارزاده ،حرکت و                  را از دیوار شب به روزی بلند پرتاب می کردند  چمدانش

 (70دیروز،ص

 [جامه دان camadan]رومی  چمدان

 

 به عابری تند زدم. مترو در ن دیکی یکی

 (74)صفارزاده ،حرکت و دیروز،ص                                                                  او گفت ببخشید 

 [راه آهن شهری که قسمت اعظ  آن در زیرزمین ساخته شده. metro]فرانسوی  مترو

 

 تومن گفتی راهی سه 

 (77)صفارزاده ،حرکت و دیروز، ص                                            تومن            یک سفر یک روزه شش

 [ده ه ار tuman]ترکی مغولی  تومان

 

 علیرضا قزوه 

در گرمسار به دنیا آمد . توصیلا  مقدماتی را در زادگاهش به پایان رساند   2431در بهمن علیرعا ق وه     

ه ادبیاا  و به سمت ادبیا  عرب کشیده شد . و رساله فوق لیسانس او در زمینا 2433-2431ق وه از سا  

 . به عنوان رای ن فرهنگی تاجیکستان انتخاب شد 2411شعر معاصر تاجیکستان می باشد . ق وه در 
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ق وه یکی از ارکان مه  مو  سوم )شعر انقلاب و دفاع مقدس ( شمرده می شود و تا کناون از وی چاه     

منتشار شاده اسات . قا وه باا در قالب شعر سپید و چه در قالب غ   ، اشعار زیباا ، موکا  و دلنشاینی 

 . مجموعه ) مولا ویلا نداشت ( به عنوان شاعری فعا  و متعهد شناخته شد

 . ق وه همچنین در نویسندگی و تالی  نی  دستی توانا دارد    

ق وه از شاعران مورح و تاثیر گذار در دو دهه اخیر به شمار می آید و اشاعار فراوانای از وی در زمیناه     

ع مقدس و فلسوین در موبوعا  باه چااپ رسایده اسات . باه هماین خااطر باه وی لقاب ) جنگ ، دفا

 . شاعراعتراض ( داده اند

استقلا  زبان ، طرح مضامینی مذهبی با بیانی تازه و تصاویر بدیع از خصوصایا  اشاعار اوسات . قا وه     

صفوه ) بشنو از نی ( در روزناماه علاوه بر شاعری ، در گسترش شعر امروز نی  بسیار کوشیده است . و در 

 . اطلاعا  در دهه گذشته ، نقش بس ایی در معرفی آثارشااعران موارح پاس از انقلااب ایفاا کارده اسات

 

ق وه تاکنون در مسئوولیت های مختلفی چون : واحد ادبیا  )شاعر ( حاوزه هناری ساازمان تبلیغاا      

نو از نی ( ، همکااری باا رای نای فرهنگای ایاران در اسلامی ، مسئوولیت صفوه ادبی روزنامه اطلاعا  )بش

 . کشور تاجیکستان ، دبیر کنگره سراسری شعر دفاع مقدس در استان کرمانشاه و ... را برعهده داشته است

خواهد بخندد. البته نباید فراموش کرد که ایشاان کارهاای خندد مگر در شرایوی که میعلیرعا ق وه نمی

اند م لاً رای نی فرهنگی ایران در تاجیکستان. ق وه پیش از ایان کاه داندن داشتهتری از خندیدن و خنمه 

خوانید متعلق به دورانی است که ایشان هنوز رای ن نبود. خندید. شعرهایی که میاین ه  کار را بکند نمی

ی ه عرصاههایی از طن  تلخ را در خویش دارد و بیشاتر بااین شعرها انتقادهای تند اجتماعی است که رگه

ی اطلاعاا  روزناماه« بشنو از نای»ی شعر جدی تعلق دارد. عمناً علیرعا ق وه چند سالی مسسو  صفوه

 !توانااد بااا یااک انگشاات بلنااد کناادبااود. علیرعااا قاا وه هاار چقاادر هندوانااه را کااه نشااانش بدهنااد می

را با توجه به پیشاینه  علیرعا ق وه از دیگر شاعرانی بود که تهیه و ساخت فیل  براساس زندگینامه شاعران

گذشته ادبی ما خیلی پرافتخارتر از گذشته های دیگار » ادبی این سرزمین، اقدامی مناسب دانست و گفت:

 .«است. به نظار مان سااخت فایل  براسااس شخصایت هاای ادبای )شااعران( کاار بسایار خاوبی اسات

ذهنی از شاعر در ذهنش نقاش مخاطب وقتی اشعار شاعری را می خواند، یک تصویر » وی در ادامه اف ود:
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می بندد. وقتی که فیلمی از آن شاعر تهیه می شود، متقابلاً تأثیر خوبی در ذهان مخاطاب بار جاای مای 

 .«گذارد

 

 واژه های بیگانه در اشعار علیرضا قزوه 

 اقیانوسها توط باران بود و روز مرگ 

 (43)علیرعا ق وه /از نخلستان تا خیابان /ص  شب نخستی  از صدای گریع فانوسها                             

 [دریای بسیار ب رگ oyyanns]یونانی    اقیانوس

 

 آه !دنیا باز در مرگ شقایق جسر کرد 

 (43)علیرعا ق وه /از نخلستان تا خیابان /ص                                     ناقوسها آه !لعنت بر زبان بستع

 ی ب رگ که در بر  کلیسا از سق  آویخته است .[زنگnayus]آرامی      ناقوس

 

 کاروان صبوگاهی با شهیدان رفته است 

 (44)علیرعا ق وه /از نخلستان تا خیابان /ص                           کابوسها تا به کی سر می نهی بر بالش

شخص یا [حالتی که به شخص خوابیده دست می دهد و او پندارد که kabus]فرانسوی      کابوس

 شیئی سنگین بر سینع او افتاده و او را می فشارد .

 

 را بین دو برادر  ریالیک 

 (74به عدالت قسمت کند                                                 )علیرعا ق وه /از نخلستان تا خیابان /ص

 [و احد پو  ایران riyal]اسپانیایی    ریال
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 برقی متمدن شدی   سماور ما به یک

 (74و یاد گرفتی  بگویی                                                   )علیرعا ق وه /از نخلستان تا خیابان /ص

[آلتی فل ی که در درون آن آتش خانه ای تعبیه شده و برای جوش آوردن samovar]روسی     سماور

 آب جهت چای و غیره به کار رود .

 

 ا چاپ کردند دیوانشان ر

 (74هنری                                                  )علیرعا ق وه /از نخلستان تا خیابان /ص رفوزه هایو 

 [رد شدن در امتوان refuse]فرانسوی     رفوزه 

 

 افتخار قبو  شدند دیپلمبا تک مادة 

 (74)علیرعا ق وه /از نخلستان تا خیابان /ص و هیچ کس به ریش داران بی ریشه نگفت                       

 [گواهی نامه ،پروانهdiplom]فرانسوی     دیپلم

 

 را ساختند  فیلمشانآخرین 

 و هنرمندان دلسوز 

 (74در فضایی ملکوتی چوب گردو                                       )علیرعا ق وه /از نخلستان تا خیابان /ص

 جموع یک نمایش سینمایی[مfilm]فرانسوی    فیلم

 

 به تسبی  شاه مقصودش بنازد 
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 (73زیمنس معامله کند                                       )علیرعا ق وه /از نخلستان تا خیابان /صتلفن  و با

[دستگاهی است که به وسیله ی آن می توان اصوا  و مکالما  را از مسافت telefon]فرانسوی      تلفن

   داد و یا دریافت کرددور انتقا

 

 باشد ! بانکسه دانگ فلان 

تا در اداره ها حق و حساب بگیرند                                  )علیرعا ق وه /از نخلستان تا خیابان 

 (73/ص

[بنگاهی اقتصادی ،ملی یا دولتی که مردم پو  های خود را در آن به امانت bank]فرانسوی     بانک

 نگام عرور  وام گیرند .سپارند و به ه

 

 هر وقت جنگ جدی می شد 

 به جبهه می رفت 

آب پرتقا  تگری می خورد .                           )علیرعا ق وه /از نخلستان تا خیابان  تغار و یک

 (31/ص

 [ظرف سفالی دراز که در ماست ری ند tayar]ترکی    تغار

 

  کوپنی و مرغ

)علیرعا ق وه /از نخلستان تا خیابان                                         برایش واژة خنده داری باشد 

 (30/ص
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[ورقه ای بهادار منض  به ورقه ای اصلی که هنگام پرداخت منافع ،آن را جدا kupon]فرانسوی     کوپن

 کنند .

 

 شاعران پروازی 

 بازی  هتل

 (34)علیرعا ق وه /از نخلستان تا خیابان /ص                 آدمهای از خود راعی                                

 [مهمانخانه hotel]فرانسوی    هتل

 

 کهنع سربازیش  پوتین هایبرادرم با 

 (33بسیج می شود                                                         )علیرعا ق وه /از نخلستان تا خیابان /ص

 [کفش ساقه بلند bottine]فرانسوی     پوتین

 

 از ماوو  می گوید  رادیو

 (33مادرم آماده می شود به بهشت زهرا برود                          )علیرعا ق وه /از نخلستان تا خیابان /ص

 [دستگاه گیرنده که صو  را از فواصل دور عبط و پخش کند .radio]فرانسوی    رادیو

 

 وینستون تعارف می کندو  سیگارشاپور خان به مشتری هایش 

 (33)علیرعا ق وه /از نخلستان تا خیابان /ص     

[برگ نازک کاغذی به شکل استوانه ای کوچک که داخل آن را از توتون sigar]فرانسوی      سیگار

 انباشته اند و آن را می کشند .
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 دعای نامها و نشانه ها می خواند  تلویزیون

 (32نیست .                      )علیرعا ق وه /از نخلستان تا خیابان /صبعضی اوقا  خاموشی ه  چی  بدی 

[دستگاهی است که تصاویر اشیا و اشخاص را از مسافر  دور به televizyon]فرانسوی      تلویزیون

 وسیلع اموا  الکتریکی انتقا  دهد .

 

 به پاهای قوع شده  تاکسی هاامسا  

 (33)علیرعا ق وه /از نخلستان تا خیابان /ص                                    با دندة چهار احترام گذاشتند .  

 [اتومبیل کرایه ایی که مسافران را در داخل شهر از نقوه ای به نقوه دیگر برد taksi]فرانسوی     تاکسی

 

 دیروز در خیابان زنی را دیدم 

)علیرعا ق وه /از نخلستان تا خیابان     سبک سامورایی را تبلیغ می کرد             مانتوهایکه 

 (112/ص

 [جامع گشادی که روی لباس های دیگر پوشند .manto]فرانسوی     مانتو

 

 یرواحمدکس

نویس و پژوهشاگر ایرانای باود. دو تااریخ( ۲۰۱۱  اسفند  ۱۳، ۲۱۱۱  مهر  ۲)  احمد کسروی تبری ی    

ترین آثار مربوط به تاریخ آذربایجان از مه  ٔ  سالهایران و تاریخ هجده ٔ  های تاریخ مشروطهکتاب او به نام

 شود.میلادی( به آنها استناد می  ۱۳۳۱  خواهی ایران است و هنوز )در سا جنبش مشروطه

در کتاب آذری یا زبان باستان آذربایجان کسروی، برای نخستین بار این نظریاه را موارح کارد کاه زباان 

زبانهای ایرانی بوده است و زبان ترکی آذربایجانی بعداً  ٔ  ربایجان ایران زبانی از خانوادهآذ ٔ  تاریخی منوقه
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در آن منوقه رایج شده است. وی با توجه به قراین تاریخی نام زباان را آذری دانسات. ایان نظریاه هناوز 

 ته است.شناسان چه در شرق و چه در غرب پذیرفشناسان و ایرانمخالفانی دارد اما در ن د زبان

خورشیدی در موله همکاوار در شهر تبری  باه دنیاا آماد و از شاش   ۲۱۱۱  مهر سا   ۲  کسروی در    

سالگی پدرش درگذشت و )بعد از دو سا  کار قالیبافی( دوباره باه مدرساه  ۲۰  سالگی به مکتب رفت. در

 دینی بازگشت و طبق وصیت پدر آنرا ادامه داد.

اذعان خود کسروی در جوانی مسیر زندگی او را تغییر دادند، عبارتناد از: حفاظ اتفاقاتی مهمی که به      

کل قرآن در حدود بیست سالگی، تکمیل درس دینی و ملا شدن در سن بیست ساالگی، رصاد دنبالاه دار 

 هالی و اذعان به اعتبار عل  تجربی.

 کردتدریس میامریکایی تبری  عربی  ٔ  وی در تبری  عربی و انگلیسی آموخت و در مدرسه

اش را کنار گذاشت و در عدلیاه اساتخدام شاد و کسروی در مدتی پس از رفتن به تهران عبا و عمامه     

 بعد از مدتی به خوزستان منتقل شد. او مدتی بعد از عدلیه برکنار شده و وکیل دعاوی شد.

برکنااری رعاشااه پهلاوی، و پاس از اشاغا  ایاران و ( ۲۰۱۳  تاا  ۲۰۲۱  پیمان )از ٔ  کسروی نشریه    

دین و زباان و باورهاای ایرانیاان  ٔ  های خود دربارهها به ترویج دیدگاهپرچ  را منتشرکرد و درآن ٔ  نشریه

 پرداخت. کسروی ح ب یا جمعیتی نی  تشکیل داد و آن را باهماد آزادگان نامید.

 )زدودن خرافا  از مذهب( بود« دینیپاک»وی مبلغ 

 نویسی در زبان فارسی بود. رهداران سکسروی از طرف

احمد کسروی در کاخ دادگستری تهران توسط فدائیان اسلام به اتهام الواد و ارتداد، با عربا  متعادد      

 آثار وی پس از انقلاب اسلامی در ایران از کتب ممنوعه بوده اند. چاقو به قتل رسید.

 

یوواژه های بیگانه دراشعاراحمدکسر  

 سرد اتاقبسته و ملا  ابرها وآسمان
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                                                                                    تمام روزهای ماه را  

 (44ی/صو)کسر

 –]  ترکی    [ خان  ، بیت اتاق

 

 شعله خواه توست اجاق به سینه ام

                                                                   نگفتمت دل  هوای آفتاب می کند 

 (44ی/صو)کسر

[ آلتی  که با نیروی  برق  گرما  تولید  می کند  و برای  پختن  غذا  و ج  آن  به oĵāy]  ترکی   اجاق 

 کار  می آید .

 

 مهتابهای کا 

 سرد الماسهای

 (43ی/صو)کسر                                                                                             فانوسهای تار

 [  یکی  از سنگ  های  کانی قیکتی almāsیونانی   ] الماس

 

 باعبور ازخط ویرانه مرز تووطن 

 (03ی/صو)کسر                                                               جان وسعت دنیا دادی   جغرافیمابه 

[علمی است که از احوا  زمین و اوعاع طبیعی ،سیاسی و اقتصادی آن بوث joyrafi]یونانی     جغرافی

 می کند و آن شامل اقسامی است .

 

 مهتابهای کا 
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 الماسهای سرد

 (43ی/صو)کسر                                                                                                  تار فانوسهای

[ چراغی که برای  روشن  کردن  مسافت  زیادی  بر بالای منار و ج  آن  fānūs ] یونانی        فانوس

 نصب کنند .

 

 موسوی گرماردودی

بادنیا آماد. پادرش از دانشامندان اهال  قا خورشایدی در  ۲۰۱۳علی موسوی گرمارودی در سا  »      

و کارشناسی  علوم قضاییسی خود را در رشته بود.موسوی گرمارودی مدرک کارشنا ق وین المو  گرمارود

 است.گرفته دانشگاه تهراناز  فارسی ادبیا ارشد و دکترای خود را در رشته 

ای از وناهاست که راه انادازی و مادیریت گلچارخ نماو در عرصه شعر و ادبیا  کشور حضور موثر داشته   

 های اوست.تلاش

های: عبور، در ساایه ساار نخال ولایات، سارود کتاب شعر با نام ۱کارنامه شعری گرمارودی مشتمل بر    

رگبار، چمن لاله، خط خون، دستچین، باران اخ ، گ یده شعر نیستان، تا ناکجاآباد و گ ینه شعر به انتخاب 

 (.31-3ستیغ سخن،ص«)بهاءالدین خرمشاهی است

 

 ها صبمن

  سابق و مدیرعامل شرکت افست  انتشارا  فرانکلینسرپرستی 

  وزار  پست و تلگراف و تلفنمشاور فرهنگی و سخنگوی  

  تاجیکستانرای ن فرهنگی ایران در کشور  

   مسئو  ماهنامه ادبی گلچرخ، مدیریت تالار وحد 

 صدرابوالوسن بنی ٔ  جمهور در دورهمشاور موبوعاتی و فرهنگی رئیس  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%88_%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%88_%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B5%D8%AF%D8%B1
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 واژه های بیگانه دراشعارموسوی گرمارودی

 (11ص–)گرمارودی                                          زغا  سنگ تونل های« نه توی»ای دورتر از 

 [دالان زیرزمینی عمیق،بنای ساخته شده در اعماق زمین tunet]فرانسوی تونل

 

 شیوان ، دلفین هایگسترده تر از نگاه 

 (14ص–)گرماروی                                                                   هنگام که در سفر دریایی

 ندار دریایی از راسته ی شناگران [نوعی پستاdolphin]لاتین  دلفین

 

 ........پارچه

 سیگار  قوطی

 (43ص–)گرمارودی            یک دکمه                                                                        

 [ظرف مجوف و دردار که در آن چی ی نهند.yuti]ترکی  قوطی

 

 تان  چکمهای 

 (43ص–)گرمارودی                                                                     انباشته زصولت پولاد 

 [کفش ساقه بلند که تا زیر زانو رسد.cakma]ترکی  چکمه

 

 چون گردن و نگاه گوزنان 

 (37ص–)گرمارودی                                                                  جوان و ماندن        جنگلدر 
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 [زمین وسیعی که از درخت های انبوه و بسیار پوشیده باشد .janjal]سنسکریت  جنگل

 

 شمس لنگرودی 

آغااز کارد.  ۲۰۳۳ ٔ  متولد شاد و سارودن شاعر را از دهاه لنگروددر  ۲۰۱۱شمس لنگرودی در سا      

« خاکستر و بانو»های س از انتشار مجموعهمنتشر شد، اما پ ۲۰۳۳در  رفتار تشنگینخستین دفتر شعرش 

 به شهر  رسید. ۲۰۱۳ ٔ  در اواسط دهه« جشن ناپیدا»و 

های خورشایدی، در ساا  ۲۰۳۳در ساا  « رفتاار تشانگی»پس از از انتشار نخستین دفتار شاعرش،     

شاود؛ منتشار می« چاکلبخند چاک ٔ  قصیده»از او چهار مجموعه شعر از جمله  ۲۰۱۳ ٔ  وتاب دههپرتب

هاایی بارای نت»، مجموعاه شاعر ۲۰۱۱گذراند و سرانجام در سا  سالی را با سکو  در شعر میسپس ده

را « کااریهای ساکو  و ک ساا » ۲۰۲۳ ٔ  کند. ایان شااعر در دهاهرا روانه بازار کتاب می« بلبل چوبی

وساه پنجاه»اسات: شود که از آن جملهیها هشت مجموعه شعر از او منتشر مکند؛ در این سا جبران می

 ۱۱»از این میان، مجموعه شعر «. شب، نقاب عمومی است»و « های توکردن دسترس »، «عاشقانه ٔ  ترانه

 .استهای اینترنتی منتشر شدهاز طریق رسانه« مرثیه در تیرماه

 

 واژه های بیگانه در اشعار شمس لنگرودی 

 تلخی در گلو  گلولهو 

 (170)شمس لنگرودی /مجموعه اشعار /صدر خون می تپد.                                                       

[قوعه فل ی که در داخل آن مواد منفجره تعبیه شده و به وسیله ی سلاح آتشین golala ]هندی  گلوله

 پرتاب گردد.

 

 مادر !

 بشوم  قایقیمی خواه  سوار 

http://faar.vastblog.com/wiki/%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://faar.vastblog.com/wiki/%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%B4%D9%86%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%B4%D9%86%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%D8%8C_%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B2_%D9%85%D8%B1%D8%AB%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B2_%D9%85%D8%B1%D8%AB%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 (130)شمس لنگرودی/مجموعه اشعار ص    و همع دریاها را بگردم                                             

 [کشتی کوچک که با پارو رانند یا با موتور حرکت کند .yayer]ترکی   قایق

 

 ماه 

 زرینش را می پوشد  چکمة

 (027تا از میان آبگیر ستاره ها بگذرد                                        )شمس لنگرودی/مجموعه اشعارص

 [ کفش cakma]ترکی   چکمه

 

 سیگار 

 و غرقع تاریکی 

 چش  انتظار ستاره یی ،روزنامه یی 

 (334دود می شوم .                                                          )شمس لنگرودی /مجموعه اشعار /ص

[ برگ نازک کاغذی به شکل اساتوانه ای کوچاک کاه داخال آن را از توتاونی sigar]فرانسوی    سیگار

 اند و آن را می کشد .انباشته 

 

 ژنرالیبا ستارة 

 (342)شمس لنگرودی/مجموعه اشعار /ص            شب پره یی را ترسانده بود                             

 [  سرتیپ،سر لشکر zeneral]فرانسوی   ژنرال

 

 باد 

 بوی تنش را 

 (344)شمس لنگرودی/مجموعه اشعار /ص                              تهی می چرخاند               اتاق در

 [خانه،بیتotay]ترکی  اتاق

 

 شکسته یی که به ه  می خورند  اتوبوس های

 (341سرگیچع مدام سیاره ها                                                 )شمس لنگرودی/مجموعه اشعار/ص
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ی از اتومبیل با اطاق دراز و صندلی های متعدد که معمولاا در شاهر و [نوعotobus]فرانسوی   اتوبوس

 بیرون از شهر برای رفت و آمد کسان به کار می رود .

 

 زغا  فروش تهی دست را  قاطرهایصدای زنگولع 

 (341)شمس لنگرودی/مجموعه اشعار /ص   شنوی ؟                        از پشت سالیان غبار آلوده می 

 [خر،استر yater]سغدی   قاطر

 

 آمبولاس آژیر 

 (334در پنجره ها می ترکد                                                  )شمس لنگرودی/مجموعه اشعار /ص

 [اتومبیل ب رگ که جهت حو  بیماران و مجروحان به کار می رود .ambulans]فرانسوی    آمبولاس

 

 زنان نشستن گویا کنار ستارگان ،شاد و نفس 

 در منقار  نگریستی 

 (437ندیدی                                                      )شمس لنگرودی/مجموعه اشعار /صقزل آلایی 

 [نوعی ماهی yezelala]ترکی    قزل آلا 

 

 در پا شویه آسمان 

کاا  آلااودی باای مصاارف                                          )شاامس لنگرودی/مجموعااه  صررابون

 (443اشعار/ص

[جسمی است که از ماده ای چرب سااخته شاود و آن را در شستشاوی بادن و sabun]یونانی    صابون

 لباس به کار برند .

 

 آسان است برای من 

 که خیابان ها را تا کن  

بگااذارم                                                    )شاامس لنگرودی/مجموعااه اشااعار  چمرردانو در 

 (404/ص
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 [جامه دان camadan]روسی   چمدان

 

 روزی نو 

 آغازی نو 

بوسااع ماان کجااایی                                           )شاامس لنگرودی/مجموعااه اشااعار  جغرافیررای

 (444/ص

[علمی است که از احوا  زمین و اوعاع طبیعی ،سیاسی و اقتصادی آن بوث joyrafi   ]یونانی  جغرافی

 می کند و آن شامل اقسامی است .

 

 خاموش! فیلسوفکسخنی بگو،قاطر خسته ام ،

سااخنی بگااو                                                                )شاامس لنگرودی/مجموعااه اشااعار 

 (434/ص

 [کسی که فلسفه داند .faylasuf]یونانی     فیلسوف

 

 ببار و خیابان ها را غرق کن 

را نپوشااان                                             )شاامس لنگرودی/مجموعااه اشااعار  لامرره هرراو فقااط 

 (434/ص

 [برق،نوعیچراغlampe]فرانسوی   لامه

 

 شما 

 از قبایل آدمخواران نیستند 

 (720)شمس لنگرودی /مجموعه اشعار /ص            تمی  می روید         ان هایرستوربه نمایشگاه و 

 [جایی که در آن غذا خورند restaoran]فرانسوی     رستوران

 

 آنها همه این چی ها را 



 

117 
 

 (730می بینند                                          )شمس لنگرودی/مجموعه اشعار/ص سینمافقط بر پردة 

 [مول نمایش فیل  sinema]فرانسوی   سینما

 

 از پای  میفکن 

 (774چه کس ،به هی م من ،روشن می شود .                    )شمس لنگرودی/مجموعه اشعار /ص اجاق

 [آتشدانojay]ترکی    اجاق

 

 نصرالله مردانی

و شاعر  ۲۰۲۱( چهره ماندگار ادبیا  ایران در سا  کربلادر  ۲۰۲۱ - کازروندر  ۲۰۱۱) نصرالله مردانی     

حماسی و انقلابی است. نصراله مردانی از شاعران بنام معاصار  ٔ  ست. اشعار مردانی بیشتر در زمینهایرانی ا

 ٔ  خاون ناماه»باشد. او مبدع این سبک بود. کتاب است که به علت پیوند زیبای حماسه و غ   مشهور می

در  ۲۰۲۱ا  سا  انتخاب شد. مردانای در سا ٔ  به عنوان کتاب برگ یده ۲۰۱۱اثر مردانی در سا  « خاک

  هنوز نیمه تمام است. ۲۰۲۱او در سا   ٔ  کربلا درگذشت و در کازرون به خاک سپرده شد. مقبره

خاک، ستیغ سخن، چهارده نور ازلی، گل باغ  ٔ  های قانون عشق، خون نامهتوان به کتاباز آثار وی می    

 آشنایی، حافظ از نگاه مردانی، آتش نی، قیام نور و سمند صاعقه اشاره کرد.

 ٔ  ای باا ناام مسسساهوی اقادام باه تأسایس مسسساه ٔ  پس از فو  وی، جمعی از ن دیکان و خاانواده    

تاوان اعضای هیئت امنای موسسه میهای وی کردند.از فرهنگی هنری مردانی جهت ترویج افکار و اندیشه

ولی فقیه در استان فارس و  ٔ  به افرادی همچون دکتر غلامعلی حداد عاد ، آیت اله اسداله ایمانی )نماینده

امام جمعه شیراز(، مومد حسن مردانی )پسر مرحوم استاد مردانی(اشاره کارد. در حاا  حاعار مادیریت 

 مسسسه به عهده شکراله رعاییان پور است.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
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ستیغ سخن هر ساله به منظور ب رگداشت نصرالله مردانی در شهرهای کازرون و شیراز برگا ار  ٔ  کنگره   

 گردد.می

متار مرباع  ۲۱۳۳۳۳به مسااحت بوستان مردانی  ٔ  در مجموعه و کازرونشهر آرامگاه مردانی در غرب    

 سا  پس از مرگ نصرالله مردانی همچنان نیمه تمام است.  ۲است. آرامگاه مردانی قرار گرفته

 

 واژه های بیگانه در آثار نصرالله مردانی 

 وفانی  روزگارااای  طاااه دریااب  عشق  شد  بیقرار  کشتیز تو  

 (14) نصرالله  مردانی ، ص 

 [ آلتی  که روی آب  به وسیله ای  حرکت  و بار  و مسافر  را حمل  کند .kaštīk] پهلوی       کشتی

 

 ون  خدایی شدی اخ چاووش ه ااک         شدی  ربلاییااا موتش  کااو باااات

 (04ص  –) نصرالله مردانی 

 [ پیشرو  و لشکر و کاروانčāvoš]  ترکی     چاووش

 

 فریدون مشیری

در تهران به دنیا آمد. در دوران خردسالی به شعر علاقه  3111شهریور ماه  فریدون مشیری در سی ام»   

داشت و در دوران دبیرستان و سا  های او  دانشگاه ، دفتری از غ   و م نوی ترتیب داد. آشنایی با قالب 

  .های شعرنو، او را از ادامه ی شیوه ی کهن بازداشت، اما راهی میانه را برگ ید

او شاعری است صمیمی و صادق که شعرش آینه تمام نمای احوا  و صفا  اوست.کلام مشیری ، من ه و     

موترم است. او شاعری است ادیب که در همه حا  حرمت زباان و اهال زباان را حفاظ مای کند.اندیشاه 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86
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ن واژه ها هایش انسان دوستانه و نجیب است و برای احساسا  و عواط  عاشقانه از لوی  ترین و زیبا تری

  .و تعبیرها سود می جوید

مشیری، نه اسیر تعصبا  سنت گرایان شد، نه مجذوب نوپردازان افراطی . راهی را که او برگ ید، همان     

حالتِ  نمایانِ  بنیان گذاران شعر نوین ایران بود. به این معنا که، او شکستن قالبهای عروعای، و کوتااه و 

ی بجا و منوقی قافیه را پذیرفته و از لواظ موتوی و مفهوم ه  با نگااهی بلند شدن مصرع ها و استفاده 

تازه و نو به طبیعت، اشیاء، اشخاص و آمیختن آنها با احساس و نازک اندیشی های خاص خود، به شعرش 

  (.8مقدمه/گ یده اشعار/ص«). چهره ای کاملاً مشخص داده بود

با چنین زباان »درباره ی فریدون مشیری گفته است: » دکتر عبدالوسین زرین کوب "استاد برجسته     

ساده، روشن و درخشانی است که فریدون واژه به واژه با ما حرف می زند، حرف هایی که ما  خود اوست، 

نه ابهام گرایی رندانه . شعر او سخن شاعری است که دوست ندارد در پناه جبهه ی خاص، مکتب خاص و 

عصر جدا سازد. او بی ریا عشق را می ستاید، انسان را می ساتاید و ایاران را  دیدگاه خاص ، خود را از اهل

  .که جان او به فرهنگ آن بسته است دوست دارد

فریدون مشیری در دوران شاعری خود، در هیچ عصری متوق  نشده، شعرش بازتاابی اسات از هماه ی    

ه، ستایشاگر خاوبی و پااکی و زیباایی و مظاهر زندگی و حوادثی که پیرامون او در جهان گذشته و هموار

  .بیانگر همه ی احساسا  و عواط  انسانی بوده و بیش از همه خدمتگ ار انسانیت است

فریدون مشیری، سا  ها در برخی از مجلا  معروف سا  های گذشته همچون: ماهنامه ساخن، مجلاه    

  .استگشوده، سپید و سیاه قل  زده و همکاریی ن دیک با نشریا  داشته 

، از دوا  کرد و دو فرزند بنام های بهار و بابک داشت که هر دو دانشگاه را باه پایاان  3111او در سا     

  .رسانده و در کنار آثار او، ثمره زندگی او بودند

  :ترتیب عبارتند ازه کتاب های اشعار او ب

از خاموشی، مروارید مهر، آه بااران، از دیاار  تشنه توفان، گناه دریا، نایافته، ابر و کوچه، بهار را باور کن،    

  .آشتی، با پنج سخن سرا، لوظه ها و احساس، آواز آن پرنده غمگین
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  :گ ینه های اشعار او عبارتند از

پرواز با خورشید، برگ یده ها، گ ینه اشعار سه دفتر، دلاوی ترین، یک آسمان پرنده، و همچنین برگ یده     

  .حید به نام یکسان نگریستنای از کتاب اسرار التو

  .سالگی و بر اثر بیماری، چش  از جهان فرو بست 31در سن  3131وی در آبان ماه 

 

 واژه های بیگانه در اشعار فریدون مشیری 

 اه در برداشتنااون ماااچ یرربتشب      ازاااها و نروز ، در انااااواع  نعمااااات  

 (00ص  –) مشیری 

 [ پیکری  که  از سنگ  یا چوب  یا فل   به شکل  انسان  یا حیوان سازند bot  ]  بت 

 

 زیر سق  معبد نیلوفری       آویخته  قندیل هااختران  

 (04ص  –) مشیری 

 [ چراغ ، چراغدانyondīl] یونانی      قندیل

 

 رد بستان  را اانب یغما ه ااااا باات       ا ننشید               اااارگ است وز پااادست م

 (44ص  –) مشیری 

 [ غار  ، تارا yaymā] ترکی    یغما

 

 وحشت  زا   مغاکوشد  رخ آن اپ            اااری چند رگ خاااروید ز نسی  م

 (41ص  –) مشیری 

 [ جای فرورفته  و گودmagākپارتی      –] مانوی  مغاک
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 به  ایوان پدیده است اتاقن ااا  از ایااام      خود ، گرچه چون پرستو  و از کرده  است           

 (43ص  –) مشیری 

 [ خانه ، بیت otāy] ترکی      اتاق 

 

 فانوسی که حتی شعاع اااااه                     ای  مااه جااااچ

 (141ص  –) مشیری 

مناارو جا  آن [ چراغی  که برای  روشن  کردن  مسافت  زیادی  بار بالاای fānūs] یونانی       فانوس

 منصب کنند .

    

 وی انبوه ااراسااان ، از فااشامگاه  ی رفتند                اام وسرراقیانوی  ااااس

 (324ص  –) مشیری 

 [  دریای بسیار ب رگoyyānūs]  یونانی      اقیانوس

 

 ه  از جهان گ  باد ااک   ،  به کام  غربت  بر              ماشیننور ، مصیبت   

 (317ص  –) مشیری 

[  مجموعه ی آلاتی که به منور  توصیل نیرو   و یا موصاولی معاین  در māšin] فرانسوی      ماشین

 دستگاه  تعبیه کنند.

 

 باروت در انفجار دائ   ااوزان                 ر  ساارن بشاااه های  قااادر نیم

 (442ص –) مشیری 

 از  شوره  و گوگرد  و زغا   سازند   [ گردی سیاه کهbārūt] ترکی      باروت

 

 ردار فتاداااان باااه جااردار بااب                    اقرررچمو که در گام  او ، باااه سنگ 

 (433ص  –) مشیری 

 [ گرز آهنی  شش پر ، چوبدست سرگره دار . čomāy] ترکی    چماق
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 تا  خون بهای جان بشر چند است                       اول هارررچپون اااد و چاااابازار جع

 (433ص  –) مشیری 

 [ غار  ، تارا čapāvol] ترکی        چپاول 
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 نتیجه گیری

وگوهرممتازمدنیت وفرهنگ ادبیا  فارسی به حق یکی ازمه  ترین حلقه ها،درسلسله آثارادبیا  جهانی    

مشرق زمین ودنیای اسلام ،ودراصل موصو  فرآیندی عظی  ازمبادلا  فرهنگی ،برخورهاوتاثیرپذیری های 

متقابلی است که درطو  قرن هاانجام پذیرفته ویکی ازب رگترین مواریاث فرهناگ بشاری اسات.ب رگترین 

ی است،این میراث عظای  باهماه جلاالتش نمودوجلوه ی فرهنگی ما،درطو  قرون متمادی ،آثارادبی فارس

 نیازبه آن داردکه ازنونگریسته شود.

به یادداشته باشی  که زبان فارسی تنهازبان فردوسی نیست ،بلکه بان شیرین سعدی وحاافظ شایرازی     

نی هست که زمانی توسط سیه چشمان کشمیری زم مه وشهدوشکرآن توسط ترکان سمرقندی م م ه می 

کارگرفته شوند،نه تنها آسیبی به زبان نمی رسااند،بلکه باه آن غناای بیشاتری نی مای شده است پس به 

بخشد.بایداذعان داشت که تنها دلیلی که اقتبااس واژه هاای خاارجی رادررباان فارسای توجیاه پاذیرمی 

سازدهمان نیاز وعرور  بکارگیری آنهادربعضی حوزه های علمی وتخصصی است این وظیفه ای است بس 

ان بایداین واقعیت راباورداشت که برای پاسداری اززبان فارسی ومقابله به هجوم واژگاان دخیال خویر وگر

 بیگانه راهی ج خودباوری ومراجعه به اصالت زبان فارسی وجودندارد.

البته بسیاری ازاین واژگان بدون هیچ دلیل وتنهاآگاهانه ویاناآگاهانه توسط طبقاه ی توصایل کارده ی    

فارسای انتقاا  داده شاده اناد.این وظیفاه فردفردمافارسای زباناان اسات کاه نسابت باه خار  ازکشوربه 

ورودوبکارگیری این واژگان حساسیت بیشتری ازخودنشان داده وباا اساتفاده صاوی  ومناساب ازواژهاای 

 اصیل فارسی فرهنگ وزبان فارسی راپاس بداری .

تغییرمی کناد.زبان باادلیلی وابساتگی اش باه هرزبانی درهرزمان درحا  توو  است وازجها  مختلفی    

جامعه همواره به تبع ومتناسب باتغییرا  وتوولاتی که دراجتماعا  بشری رخ می دهددگرگونومتوو  می 

شود.بنابراین دگرگونی وتوو  یک زبان همراه وهماهنگ باتوولا  جامعه ای است که آن زبان باه عناوان 

 وسیله ارتباطی خوداستفاده می کند.

وظیفه ی تاریخی ما وه  اندیشان مابه سه  خود،نمایاندن توانایی های گذشتگان ،توشه ی راه ساختن     

تجربه های آنان وراهنمایی ویاری به نسل مشتاق درکوشش برای یافتن راه حقیقی تکامل آینده ی انسان 

گرتوانااا هاساات ویکاای ازاب ارهااای مااادراین کار،زبااان مااادری ماساات کااه همچااون هرزبااان دیگااری ا

ونیرومندباشدوبتواند هرآنچه راکه این تکامل بدان نیازمنداست،به خوبی وبه درساتی بنمایاند،توشاه ی راه 

 وازپیش شرط های عروری برای حرکت درجاده های رشدوپیشرفت است.
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 منابع و ماخذ 

جهااد ،فرهناگ ریشاه هاای هناد و اروپاایی زباان فارسای ،اصافهان ،1334آریان پور کاشانی ،منوچهر ،

 دانشگاهی .

 ،تهران ،انتشارا  زوار.0و1،از صبا تا نیما ، 1330آرین پور ،یویی ،

 ،باز اندیشی زبان فارسی ،تهران ،انتشارا  زوار .1374آشوری،داریوش ،

 ،ساخت زبان فارسی ،تهران ،انتشارا  سمت.1334افراشی ،آزیتا ،

 مام خمینی ،دیوان،تهران،انتشارا  نشر ا1332امام خمینی ،روح الله ،

 ،زبان و تفکر )مجموعه مقالا  زبانشناسی (،تهران ،نشر آگه .1333باطنی ،مومد رعا ،

 ،تاریخ زبان فارسی )مجموعه فنون و مفاهی  ادبی (،تهران ،نشر قوره.1330باقری،مهری ،

 ،مقدما  زبانشناسی )مجموعه فنون و مفاهی  ادبی (،تهران ،نشر قوره.1330باقری ،مهری ،

 ،دگرگونیهای آوایی واژگان در زبان فارسی ،کرمان ،دانشگاه شهید باهنر .1373سعید ،جواد، برومند

 ،تاریخ ادبیا  ایران از صفویه تا عصر حاعر ،تهران ،انتشارا  مروارید.1343بروان ،ادوارد،

 ،چاپ چهل و سوم ،تهران ،انتشارا  نگاه .031،دیوان اشعار ، 1333تبری ی،مومد حسین ،  بهجت

 ،هنر چیست ؟،تهران ،انتشارا  امیر کبیر.1344تولستوی ،لئون ،

 .1332چاپ چهارم ،نشرسخن،تهران سفردرمه ،)تاملی درشعر احمدشاملو(،پورنامداریان ،تقی:

 ،واژه سازی درون متن یک علا  قوعی ،تهران ،نشر دانش )بهار(.1373حق شناسی ،مومد علی ،

 پیامدهای صرفی و واژگانی آن ،تهران ،نشر دانشگاهی . ،وام گیری و1344حق شناسی ،مومد علی ،

 ،مرگ قو )منتخب اشعار (،چاپ دوم ،تهران ،انتشارا  سخن .1333حمیدی شیرازی،مهدی ،

 فارسی ،تهران ،فرهنگ معاصر .–،فرهنگ انگلیسی 1374حمی  ،سلیمان ،
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صافویه تاا اساتقرار مشاروطه ،تاریخ ادبیا  ایران در دوره بازگشت ادبی )از ساقوط 1374خاتمی ،احمد ،

 (،تهران ،موسسه فرهنگی و انتشاراتی پایا .

 ،برگ یدة آثار سید مومد علی جمال اده ،تهران ،انتشاران سخن و شهاب ثاقب 1333دهباشی ،علی ،

 ،برگ یدة آثار سیّد مومد علی جمال اده ،تهران ،انتشارا  سخن و شهاب ثاقب 1333دهباشی ،علی ،

 ،لغتنامه ،تهران ،موسسه لغتنامه ی دهخدا.1377دهخدا،علی اکبر ،

 ،مادرانه ها،تهران،انتشارا  اطلاعا 1330راکعی ،فاطمه،

 ،انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی ،مشهد ،آستان قدس رعوی .1370رزمجو ،حسین ،

 ،ترجمه و مترج  ،مشهد ،به نشر .1373رشیدی ،غلامرعا ،

 بیا  ایران ،تهران ،انتشارا  آهنگ .،تاریخ اد1343رعا زاده شفق،صادق ،

 ،گ یدة اشعار ادیب الممالک فراهانی ،تهران ،انتشارا  اساطیر .1331رنجبر ،احمد ،

 ،تاریخ ادبیا  ایران ،تهران ،انتشارا  سخن.1330ریپکا،یان ،

 (،زبان درآمدی بر موالعه ی سخن گفتن ،تهران ،انتشارا  سروش.1374)1301ساپیر ،ادوارد،

 ،سرگذشت ن ر معاصر ،تهران ،نشر مرک  .1374،مومد علی ، سپانلو

 ،هشت کتاب ،چاپ چهل وسوم ،تهران ،انتشارا  نگاه .1334سپهری،سهراب ،

،ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سالونت ،تهاران ،انتشاارا  1337شفیعی کدکنی ،مومد رعا ،

 سخن .

 ،انتشارا  نگاه .،مجموعه اشعار ،تهران1337شمس لنگرودی ،مومد تقی،

 ،دامنه نفوذ و تاثیر زبان فارسی بر زبان های جهان ،تهران ،روزنه .1370شیفته ،گل احمد ،

 ،تجربه های زبان فارسی در عل  ،تهران ،مرک  نشر دانشگاهی .1370صادقی ،رعا ،

 ،اصو  و مبانی ترجمه ،تهران ،نشر همراه.1332صفارزاده ،طاهره ،



 

107 
 

 ردان منونی ،چاپ او  ،شیراز ،انتشارا  نوید .،م1344صفارزاده،طاهره ،

 چاپ او  ،شیراز ،انتشارا  نوید . بیداری ، ،بیعت با1344،طاهره صفار زاده ،

 رواق.انتشارا  تهران،چاپ او ، ،حرکت و دیروز ،1347،صفار زاده ،طاهره 

 ،واژه و واژه سازی ،تهران ،نشر اندیشه .1333صفوی ،کوروش ،

 ،اس  و صفت مرکب در زبان فارسی ،تهران ،مرک  نشر دانشگاهی .1330،علاءالدین ،طباطبائی 

 ،دیوان اشعار ،تهران ،انتشارا  سخن.1333عارف ق وینی ،ابوالقاس  ،

 ،زبان پارسی آما  تهاج  واژه های بیگانه ،تهران ،انتشارا  آگاه.1334ع ی پور ،سالار ،

 اده عشقی ،مشهد ،سخن گستر .،گ یده اشعار میرز1334عشقی ،مومد رعا ،

 ،تهران ،انتشارا  انسان .4،گلچینی از گلشن رعوان ، 1330فتوی ،کاظ  ،

 ،دیوان اشعار ،تهران ،موسسه انتشارا  نگاه.1332قاآنی ،حبیب الله بن مومد علی ،

 می .،سفرنامه ناصر الدین شاه به فرنگ ،تهران ،خانه تاریخ و تصویر ابریش1333قاجار ،ناصر الدین ،

 ،از نخلستان تا خیابان ،تهران،انتشارا  سوره.1374ق وه،علیرعا،

 .، انتشارا  مهرآلمان چند مقاله ، ،۲۰۱۱کسروی ، احمد ، 

 ،درآمدی به اصو  و روش ترجمه ،تهران ،مرک  نشر دانشگاهی .1371لوفی پور ساعدی ،کاظ  ،

افشاریه ،زندیه ،قاجاریه (،تهران ،نشر ،مکتب بازگشت )بررسی شعرهای دوره های 1374لنگرودی ،شمس ،

 مرک  .

 (،مبانی زبانشناسی عمومی ،تهران ،انتشارا  هرمس .1373)1334مارتینه ،آندره ،

 ،دیوان کامل ایر  میرزا ،تهران ،نشر اندیشه .1340موجوب ،مومد جعفر ،

 . ،جامعه شناسی زبان ،تهران ،موسسه مولاعا  و توقیقا  فرهنگی1343مدرسی ،یویی ،
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 ،ستیغ سخن،چاپ او  ،تهران ،سمت.1371مردانی،نصرالله،

 ،سیاحت نامه ابراهی  بیک ،تهران ،موور .1373مراغه ای ،زین العابدین ،

 ،سیر زبانشناسی ،مشهد دانشگاه فردوسی .1331مشکوةالدینی ،مهدی ،

 ،گ یده اشعار ،چاپ هفت  ،تهران ،انتشارا  مروارید.1337مشیری،فریدون ،

 ،دیوان رهی معیری ،چاپ او  ،تهران ،صدای معاصر.1333مد حسن ،معیری مو

 ،فرهنگ فارسی ،تهران ،انتشارا  امیر کبیر .1371معین ،مومد ،

 ،ادبیا  نمایشی در ایران ،تهران ،انتشارا  توس.1343ملک پور ،جمشید ،

موسسه انتشاارا  ،تهران ،1،زندگی و شعر ادیب الممالک فراهانی ، 1334موسوی گرمارودی ،سید علی ،

 قدیانی .

 ،تهران ،قدیانی .0،دیوان اشعار ادیب الممالک فراهانی ،  1334موسوی گرمارودی ،سید علی ،

 ،چمن لاله،چاپ او ،تهران،زوار.1343موسوی گرمارودی،علی ،

 ،خط خون،چاپ او ،تهران،زوار.1343،موسوی گرمارودی،علی 

 ا واژه فارسی ،تهران ،انتشارا  باز .،از واژة بیگانه ت1330میر سلی  ،سید مصوفی ،

 ،تهران ،انتشارا  بنیاد فرهنگ .0و1،تاریخ زبان فارسی ، 1343ناتل خانلری ،پروی  ،

 ،دیوان کامل فروغی بسوامی ،تهران ،موسسه موبوعاتی امیر کبیر .1334نخعی ،حسین ،

 جامی.،جویبار لوظه ها ،چاپ ده  ،تهران ،انتشارا  1334یاحقی،مومد جعفر،

 ،چشمع روشن )دیداری با شاعران (،تهران ،انتشارا  علمی .1374یوسفی ،غلاموسین ،
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 مقاله ها :

 East and west،نقش اروپا در ادبیا  امروز ایران ،مجله ی 1116باوسانی ،الساندرو،

 ،توو  ن ر فارسی در دوره قاجار ،تهران ،دانشکده ادبیا  و علوم انسانی3161،جهانگرد ،فرانک 

 ،سرگذشت زبان فارسی ،تهران ،ایران باستان .3181خالقی مولق ،

 ،زبان فارسی و هجوم کلما  خارجی ،تهران ،موسسه موبوعاتی علمی 3163شایق ،مومد شری  ،

یری در زبان فارسی ،مشاهد ،مجلاه ی دانشاکده ی ،دوره های تاریخی واژه پذ3111صادقی ،علی اشرف ،

 ادبیا  و علوم انسانی .

 ،پدیده فرض گیری در زبان ،مشهد ،مجله ی دانشکده ی ادبیا  و علوم انسانی 3161علی اده ،علی ،

،تاثیر منفی زبان انگلیسی بر زبان فارسی ،تهران ،مجله ی پژوهش زبان های خارجی 3161نعمتی ،مجید ،

 .11شماره 
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Abstract: 

Language is a social element this meant that members of a community to be 

aware of the intentions and communicate with each other its elements are 

linked together. In this research we first introduce the language and mode of 

entry of foreign words listed, then in fourth section has been analyzed to 

review the words in Persian poetry and prose literature of the period after the 

revolution, and written in a descriptive manner, finally, conclusions from the 

data obtained was performed.  

Language in a communication system and ideally, in any communication 

system is the lowest cost highest data transfer. A social phenomenon that 

changed the course of time. The most important change is visible in term of 

language in which the meaning of words change over time and sometimes in 

the course of the evolution of the foreign words in the different languages of 

the world, such as English, Italian, French and … imported into the Persian 

language, which makes the authority of the ancient Persian language, the 

influx of foreign culture, to be turned into weakness and decline. Factors that 

may cause an influx of foreign words in Farsi are the language of the two 

phenomena of borrowing and lending. In all languages are factors that hinder 

the terms, they have a very extensive borrowings from different languages is 

that the agent could be one reason for the weakness of language. Borrowing 

occurs when a linguistic community is faced with another language 

community that is valid and cultural domination. In such a situation, if the 

borrowing is done at such extent that it is becoming the dominant language 

words lose their effectiveness, in recessive may be to destroy. Sometimes this 

phenomenon can lead to death of language. Sometimes to fill the gaps in terms 

of language, words borrowed from other languages into spoken language, 

which this borrow words can have the means to transfer some of the words 

from one language to another language. In other words, in any language if 

necessary may be some linguistic elements borrowed from other languages 

and disposal of its spokesmen. Language is not only the most important means 

of human communication, but also is the basis for most other social 

institutions. Language as a social issue as a result of continuous social 

transformation fit the needs of the community. Language is a mirror that can 

reflect structure of society itself testament to the reason that past problem and 

remained vague about the data of the written language is clear.  

Keywords: Language, Foreign Words, Borrowing, Order    



 

 

 


