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 تعالیبسمه
 

   مقدمه مقدمه  

 که کندمي نمونره مهم شاخص شش به را ما " اهمیت زبان فارسي " درباره انقالب معظم رهبر بیانات بندي جمع و بررسي

 . است دیگري راهبردي و مهم زیرمحورهاي و محورها گیرندهدربر خود نیزها  شاخص این

مرز  و گذشته در سيفار زبان نفوذ بودن گستردهاست. رهبر معظم انقالب به  "نفوذ و جاذبه زبان فارسي"درباره  اول شاخص

اشاره و  ترکیه و صرم و پاکستان و هند و تاجیکستان در فارسي زبان داشتن ریشهو  صغیر آسیاي و روم تا چین  اززبان فارسي 

 است نه سیاسي.طبیعي  فارسي زبان نفوذ کنند کهتاکید مي

اره در این ب انقالب رهبر آید.، شاخص دیگري است که از بیانات رهبر معظم انقالب به دست مي"ظرفیت کم نظیر زبان فارسي"

 جدید هاي ترکیب ساختدرباره بي سلیقگي در ، فارسي زباناستثنایي  پذیري ترکیب ظرفیت از گیري بهرهلزوم  ضمن اشاره به

 نند.دامي فرهنگ کننده منتقلو ملیت ایران و  ملي هویت نماددهند. ایشان همچنین زبان فارسي را هشدار مي

سیار مهم به شاخص کبیاناتشان درباره اهمیت زبان فارسي به حدي بود  بسامد هشدارها و توصیه هاي رهبر معظم انقالب در

آن  رباره انحطاطد، فارسي انزب به تهاجم خصوص در فراوانبه دست آمد. ایشان با ابراز نگراني  از آن "اقبت از زبان فارسيلزوم مر"

 ، فارسي زبان درست یشپاال براي ضوابطي و مکان اختصاصکنند که برخي از آنها عبارت اند از: دهند و توصیه هایي ميهشدار مي

 غلط از پرهیز، کودکي از فرزندان به فارسي زبان دادن یاد درست، التین خط با فارسي اسم نوشتنن، شعر در شاعران گویي فارسي

 .زبان فرهنگستان تقویتو  ها غلط شدن زبان جزو از پیشگیري، شده برداري گرته ترکیبات و گویي

انقالب  ات رهبر معظمکه از بیان شاخص دیگري است "تلویزیون و رادیو درفارسي  زبان فراوان اهمیترسانه و زبان فارسي و "

بارت از آنها ع ه برخيککنند درباره زبان فارسي استخراج شده است. رهبر معظم انقالب در این باره به محورهاي مهمي اشاره مي

 سطح رینتراقي تامین، ينویس غلط و گویي غلط از پرهیز براي معیارهایي تعیین، زنده هاي برنامه در زبان درست کاربرداند از: 

 .خبري هايبخش در ویراستار گماشتن لزوم، ... و تفسیر و خبر در فارسي اداي

 تبدیل رايب ریزينامهبر لزومنیز چندین بار در بیانات رهبرمعظم انقالب تاکید شده است. ایشان به  "فارسي شدن علم زبان"

 بسیار موثر است.  يفارس زبان نفوذ افزایش براي شورک در علم تولیدکنند اشاره و تصریح مي علم زبان به فارسي زبان کردن

 زبان مروج را انایرمي اسال انقالبشاخص دیگر مورد نظر رهبر معظم انقالب است. ایشان  "تاثیر انقالب بر ترویج زبان فارسي"

د که در عین حال معتقدن ود کنناشاره مي انقالب برکت به دنیا از نقاطي در فارسي شدن دانشگاهي دوم زباندانند و به مي فارسي

 است. انقالب پیام رسانه و حامل فارسي، زبان

 

 

 هاي خبريديريت پژوهشم

30/10/1395 
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 صل اول:ف

 مودارسازينــ

 اهمیت زبان فارسیدرباره بیانات رهبر انقالب 

  

  

  

  

  

  

  
 

  
  اهمیت زبان فارسیاهمیت زبان فارسینمودارسازی بیانات رهبر معظم انقالب درباره نمودارسازی بیانات رهبر معظم انقالب درباره   فصل اول:فصل اول:
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 :فارسی زبان جاذبه و نفوذ

 :گذشته در فارسی زبان نفوذ بودن گستردهالف( 

 صغیر آسیاي و روم تا چین از فارسي، زبان مرز -1

 هند قاره هشب تا قسطنطنیه از فارسي بودن علم زبان -2

  چین و هند ات و عثماني دستگاه در فارسي بودن هنر و ادبیات زبان و اداري زبان -3

 یهترک و مصر و پاکستان و هند و تاجیکستان در فارسي زبان داشتن ریشه -4

 فارسي زبان طبیعي نفوذ -5

 فارسي زبان آهنگ بودن گیراتر -6

 فارسي زبان غني معنایي بار -7

 :فارسی زبان نفوذ نبودن سیاسیب( 

 هند در فارسي بودن رسمي زبان -1

 عثماني دولت در فارسي زبان نفوذ -2

 صفویه تيح و سلجوقیان و غزنویان جمله از ایران سالطین از خیلي نبودن فارس -3

 قاجاریه و

 کشورها دیگر در فارسي زبان نبودن تحمیلي -4

 عرفاني محتواي و دیني معارف حمل -5

 :انقالب از پس فارسی زبان جدید جاذبهج( 

 قایقح و امام سخنان جاذبه پي در فارسي زبان با کشورها برخي شدن مانوس -1

 انقالب

 فرنگي تعابیر بر عربي و فارسي تعابیر برتري -2

 :فارسی زبان هايظرفیت

 : فارسی زبان استثنایی پذیری الف( ترکیب
 دجدی هاي ترکیب ساخت در کردن عمل سلیقه با -1

 فارسي زبان پذیري ترکیب ظرفیت از گیري بهره -2

 ملی هویت نماد ب( 

 فرهنگ کننده منتقلج( 

 جهانی هنر گیری شکل به کمکد(

 چشمگیر وسعت و شیرینی ه(

 ایران ملیت نماد و(
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 مراقبت از زبان فارسی:

 

 الف( هشدارها:

 خصوص تهاجم به زبان فارسي نگراني فراوان در -1

 زبان فارسيکوتاهي در حق  -2

 در حال انحطاط بودن زبان فارسي -3

 هلويپانحطاط زبان و ادبیات فارسي در دوره قاجار تا آخر دوره محمدرضا  -4

 تالش عده اي براي تغییر خط فارسي -5

 افتخار عده اي درباره به کار بردن لغات و اصطالحات فرنگي -6

گي ي فرنیت ساخت واژه هاایجاد دستگاه لغت سازي در ارتش زمان شاه با محور -7

 و مجعول

 ب( اقدامات و پرهیزها:

 تقویت کننده هویت ملي مراقبت از خط و زبان، -1

 اختصاص مکان و ضوابطي براي پاالیش درست زبان فارسي -2

 بر غلط مشهور ترجیح صحیح مهجور -3

 استفاده از زبان فارسي به جاي انگلیسي در هواپیما -4

 ر شعرفارسي گویي شاعران د -5

 ننوشتن اسم فارسي با خط التین -6

 نگذاشتن نام فرنگي روي محصوالت تولید شده داخل -7

 نوشتن نام فارسي در کنار نام فرنگي در محصوالت صادراتي -8

 ها و تعبیرات فرنگي بر شرکت ها، مغازه ها و ... نگذاشتن نام -9

 کار روي زبان فارسي با شیوه هاي هنري -10

 یاد دادن زبان فارسي به فرزندان از کودکي لزوم درست -11

 پرهیز از غلط گویي و ترکیبات گرته برداري شده؛ مانند: -12

 الزم به ذکر است -
 تصویر فالنی را داریم -
 صدای فالنی را داریم -
 این مذاکره را با هم داریم -
 دارو گرفتن -
 حمام گرفتن -
 واژه تک کاربرد  -
 واژه چالش کاربرد  -
 ها فظ غلط برخی از واژهتل -
 درست نخواندن اشعار شاعران بزرگ  -
 غرور ملی -
 اتاق فکر -
 ثاراهلل به معنای خون خدا -

 شدن غلط ها زبان پیشگیري از جزو -13

  ضرورت نداشتن حذف واژه هایي که جزو زبان شده اند -14

اني ه زبن بلزوم تقویت زبان فارسي در داخل به منظور جلوگیري از تبدیل شد -15

 دیگر در خارج

 زبان فارسي نیازمند نوسازي روز به روز -16

 لزوم تقویت فرهنگستان زبان -17

 خصوص تهاجم به زبان فارسي نگراني فراوان در -18
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 :تلویزیون و رادیو در زبان فراوان اهمیت( الف
 زنده هاي برنامه در زبان درست کاربرد -1

  نویسي غلط و گویي غلط از پرهیز براي معیارهایي نتعیی -2

 :رسانه در نویسی درست و گویی درست بر تاکید( ب
  صحیح متن خوانى   غلط از پرهیز -1

 غلط متن تنظیم از پرهیز -2

 ... و تفسیر و خبر در فارسی ادای سطح ترین راقی تامین( ج

 خبری های بخش در ویراستار گماشتن لزوم( د

 خبری هیچ غلط نداشتن درباره ویژه تاکید( ه

 نگارشی های زیبایی از خبری متون بودن برخوردار لزوم( و

 رسانه در فارسی زبان به کنندگان خدمت برای جایزه تعیین لزوم( ز

 ردمم برای تلویزیون های برنامه در صحیح فارسی زبان از استفاده بر تاکید( ح

 تاجیکستان

 تلویزیون و رادیو در فارسی زبان به دعاخوانی پخش بر تاکید( ط

 نزنند حرف انگلیسی لهجه با را فارسی ،گزارشگران( ی

 صداوسیما زبان بودن معیار فارسی لزوم( ک

 ملی رسانه از ترمهم مطبوعات، در فارسی زبان حفظ( ل

 عنوان برای نویسی فارسی و گویی فارسی گوناگون های شیوه از استفاده( م

 مطبوعات در زدن

 :رسانه و فارسی زبان

 :فارسی شدن علم زبان بر تاکید( الف

 و لميع هاي نظریه به دستیابي براي فارسي زبان یادگیري به دانشمندان شدن ملزم -1

 اختراعات

  ایران چشمگیر پیشرفت نشانه فارسي، شدن علم زبان -2

 علم زبان به فارسی زبان کردن تبدیل برای ریزی برنامه لزوم( ب

 فارسی زبان نفوذ افزایش برای کشور در لمع تولید( ج

 فارسی زبان گسترش برای تحقیقاتی آثار تولید( د

 :فارسی و علم زبان

 :فارسی زبان و يرانا انقالب

 

 فارسی زبان مروج ایران،اسالمی  انقالب -1

 انقالب برکت به دنیا از نقاطی در فارسی شدن دانشگاهی دوم زبان -2

 انقالب پیام رسانه و حامل فارسی، زبان -3
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 :فارسی زبان جاذبه و نفوذ

 

نفوذ و جاذبه زبان 
:فارسی

گسترده بودن( الف
ر نفوذ زبان فارسی د

:گذشته

مرز زبان فارسی، از چین تا روم و آسیای صغیر-1

ه هندزبان علم بودن فارسی از قسطنطنیه تا شبه قار-2

زبان اداری و زبان ادبیات و هنر بودن فارسی در -3
دستگاه عثمانی و تا هند و چین 

و ریشه داشتن زبان فارسی در تاجیکستان و هند-4
پاکستان و مصر و ترکیه

نفوذ طبیعی زبان فارسی-5

گیراتر بودن آهنگ زبان فارسی-6

بار معنایی غنی زبان فارسی-7

سیاسی نبودن ( ب
:نفوذ زبان فارسی

زبان رسمی بودن فارسی در هند-1

نفوذ زبان فارسی در دولت عثمانی-2

ان و فارس نبودن خیلی از سالطین ایران از جمله غزنوی-3
سلجوقیان و حتی صفویه و قاجاریه

تحمیلی نبودن زبان فارسی در دیگر کشورها-4

حمل معارف دینی و محتوای عرفانی-5

جاذبه جدید زبان ( ج
:فارسی پس از انقالب

مانوس شدن برخی کشورها با زبان فارسی در پی-1
جاذبه سخنان امام و حقایق انقالب

گیبرتری تعابیر فارسی و عربی بر تعابیر فرن-2
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 :فارسی زبان هاییتظرف

 
 

 

 مراقبت از زبان فارسی:

 
  

ترکیب پذیری( الف
:سی استثنایی زبان فار

قه با سلی-1
عمل کردن 
در ساخت 

ترکیب های
جدید

بهره -2
گیری از 
ظرفیت 
ترکیب 

پذیری زبان
فارسی

نماد (  ب
هویت 

ملی

ل منتق( ج
کننده 

فرهنگ

کمک (د
به شکل
گیری 

هنر 
جهانی

( ه
شیرینی

و وسعت 
رچشمگی

نماد ( و
ملیت 
ایران

:مراقبت از زبان فارسی

(  الف
:هشدارها

( ب
اقدامات و 

:پرهیزها
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:هشدارها( الف

خصوص تهاجم به زبان فارسینگرانی فراوان در-1

کوتاهی در حق زبان فارسی-2

در حال انحطاط بودن زبان فارسی-3

انحطاط زبان و ادبیات فارسی در دوره قاجار تا آخر دوره محمدرضا پهلوی-4

تالش عده ای برای تغییر خط فارسی-5

افتخار عده ای درباره به کار بردن لغات و اصطالحات فرنگی-6

عولایجاد دستگاه لغت سازی در ارتش زمان شاه با محوریت ساخت واژه های فرنگی و مج-7
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( ب
اقدامات و 

:پرهیزها

یت مراقبت از خط و زبان، تقویت کننده هو-1
ملی

اختصاص مکان و ضوابطی برای پاالیش-2
درست زبان فارسی

ترجیح صحیح مهجوربر غلط مشهور-3

سی در استفاده از زبان فارسی به جای انگلی-4
هواپیما

فارسی گویی شاعران در شعر-5

ننوشتن اسم فارسی با خط التین-6

ولید نگذاشتن نام فرنگی روی محصوالت ت-7
شده داخل

در نوشتن نام فارسی در کنار نام فرنگی-8
محصوالت صادراتی

ر نگذاشتن نام ها و تعبیرات فرنگی ب-9
...شرکت ها، مغازه ها و 

کار روی زبان فارسی با شیوه های هنری-10

لزوم درست یاد دادن زبان فارسی به -11
فرزندان از کودکی

ه پرهیز از غلط گویی و ترکیبات گرت-12
:برداری شده؛ مانند

الزم به ذکر است-

متصویر فالنی را داری-

صدای فالنی را داریم-

این مذاکره را با هم -
داریم

دارو گرفتن-

حمام گرفتن-

کاربرد واژه تک-

کاربرد واژه چالش-

تلفظ غلط برخی از -
واژه ها 

درست نخواندن اشعار -
شاعران بزرگ 

غرور ملی-

اتاق فکر-

ثاراهلل به معنای خون -
خدا

پیشگیری از جزو زبان شدن غلط ها-13

ضرورت نداشتن حذف واژه هایی که -14
جزو زبان شده اند 

لزوم تقویت زبان فارسی در داخل به -15
دیگر منظور جلوگیری از تبدیل شدن به زبانی

در خارج

وززبان فارسی نیازمند نوسازی روز به ر-16

لزوم تقویت فرهنگستان زبان-17

ان نگرانی فراوان درخصوص تهاجم به زب-18
فارسی
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 :رسانه و فارسی زبان

 

:اهمیت فراوان زبان در رادیو و تلویزیون( الف

کاربرد درست زبان در برنامه های زنده-1•
تعیین معیارهایی برای پرهیز از غلط گویی و غلط نویسی -2•

:تاکید بر درست گویی و درست نویسی در رسانه( ب

پرهیز از غلط خوانىِ متن صحیح -1•
پرهیز از تنظیم متن غلط-2•

...تامین راقی ترین سطح ادای فارسی در خبر و تفسیر و ( ج

لزوم گماشتن ویراستار در بخش های خبری( د

تاکید ویژه درباره غلط نداشتن هیچ خبری( ه

لزوم برخوردار بودن متون خبری از زیبایی های نگارشی( و

لزوم تعیین جایزه برای خدمت کنندگان به زبان فارسی در رسانه( ز

م های تلویزیون برای مردتاکید بر استفاده از زبان فارسی صحیح در برنامه( ح
تاجیکستان

تاکید بر پخش دعاخوانی به زبان فارسی در رادیو و تلویزیون( ط

گزارشگران فارسی را با لهجه انگلیسی حرف نزنند( ی

لزوم فارسی معیار بودن زبان صداوسیما( ک

حفظ زبان فارسی در مطبوعات، مهم تر از رسانه ملی( ل

نوان زدن استفاده از شیوه های گوناگون فارسی گویی و فارسی نویسی برای ع( م
در مطبوعات
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 :فارسی و علم زبان

 
 

 :فارسی زبان و ایران اسالمی انقالب
 

 

 
 

ملزم شدن دانشمندان به-1•
یادگیری زبان فارسی برای

می و دستیابی به نظریه های عل
اختراعات

زبان علم شدن فارسی، -2•
ایران نشانه پیشرفت چشمگیر تاکید بر ( الف

زبان علم شدن 
:فارسی

لزوم برنامه ( ب
ل ریزی برای تبدی
ی کردن زبان فارس

به زبان علم

تولید علم در ( ج
کشور برای 
ان افزایش نفوذ زب

فارسی

تولید آثار ( د
تحقیقاتی برای
گسترش زبان 

فارسی

ی انقالب اسالم
ایران و زبان 

:فارسی

ایران، مروج زبان فارسیاسالمیانقالب-1

از زبان دوم دانشگاهی شدن فارسی در نقاطی-2
دنیا به برکت انقالب

زبان فارسی، حامل و رسانه پیام انقالب-3
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  پاسخ داده شدپاسخ داده شد  اهمیت زبان فارسیاهمیت زبان فارسی  دربارهدربارههايی که در بیانات هايی که در بیانات ج ـ نمودار پرسشج ـ نمودار پرسش
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

   

 مرز زبان فارسی در گذشته؟

 نفوذ زبان فارسی در دستگاه عثمانی چگونه بود؟

 آیا زبان فارسی نماد ملیت ایران نیست؟!

 آیا ادبیات امری تشریفاتی است؟
 

 علت نفوذ زبان فارسی چه بود؟

 در هند ممنوع کردند؟ چه کسانی زبان فارسی را

 ن فارسی در دنیا؟ایکی از عوامل گسترش زب

 چرا زبان فارسی رشد الزم را نکرد؟

 از چین تا روم و آسیاي صغیر

 زبان اداري و مذهبي و ادبیات و هنر بود

 ترکیب و شیوایي ویژه و آهنگي که این زبان دارد

 انگلیسي ها

 بار معنایي و همراهي آن با پیام دین

 خیر، ضروري و مهم است

 چرا هست؛ بر این موضوع باید تکیه شود.

 سي تقصیر شده استدر کار زبان فار

 فارسی هند یعنی چه؟

 علت انحطاط زبان فارسی قبل از انقالب چه بود؟

 آیا غلط مشهور بهتر از صحیح مهجور است؟
 

 نوشتن اسم فارسی با خط التین؟
 

ی ایران به انگلیسی چرا در هواپیماها

 حرف می زنند؟
 

 تبري جستن متصدیان امور از زبان فارسي
 

 فارسي هند غلط است

 این در جاهایي درست است
 

 نشود. منزوي گونهاین محیط هایي در زبان تا بگذاریم، واژه باید ما
 

 دست اندرکاران در این باره مسئولیت سنگیني دارند.
 

 چرا کلمات عربی در فارسی به کار می بریم؟
 

 جزو زبان فارسي شده اند
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 و زدن حرف و معاشرت آداب و رفتار و باید لباس چرا

 کنیم؟ تقلید را غربی ها لهجه حتّی
 

 هم آن غلط، تعبیرات با چرا را خوبی ینا به زبان

 کنیم؟ خرابش تلویزیون، و رادیو در
 

من به زبان و وطن و فرهنگ خودم افتخار 

 مي کنم
 

 ستا مهمي بسیار مسئله تلویزیون، و رادیو در زبان مسئله
 

 در ترویج زبان معیار صداوسیما مهم تر است یا مطبوعات؟
 

 براي ما، کاشانه و خانه در مطبوعات

 مانندمي ها مدت
 

 رابطه علم و زبان فارسی؟
 

 زبان ینا با توانند مي علوم تریندقیق که دارد ظرفیت این قدر فارسي زبان

 شوند بیان
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  از زاويه آينده نگرياز زاويه آينده نگري  اهمیت زبان فارسیاهمیت زبان فارسی  دربارهدرباره  د ـ نمودار بررسی بیاناتد ـ نمودار بررسی بیانات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  
 

 ترکیب پذيري زبان فارسی:

 بر زبان فارسی: اسالمی تاثیر انقالب

 :فرصت

 سهولت در ساخت واژه هاي جدید -1

 د:تهدی

 احتمال ساخت ترکیبات نادرست -1

 فرصت:

  فارسي در زبان جدید ایجاد جاذبه -1

 حقـایق جاذبـه پـي در فارسـي زبـان با کشورها برخي شدن مانوس -2

 انقالب
 فرنگي تعابیر بر عربي و فارسي تعابیر برتري -3

 توجه به زبان فارسی:

 تهدید:

 فارسي زبان به تهاجم -1

 فارسي زبان انحطاط -2

 و زبان خط شکل گیري زمزمه هایي براي تغییر -3

 نگيفر اصطالحات و گسترش کاربرد لغات -4

 غیرعلمي و نادرست سازي هاي لغت دستگاه تشکیل -5

 التین خط با هاي فارسي اسم نوشتن -6

 داخل شده تولید محصوالت روي فرنگي نام گذاشتن -7

 گویي غلط -8

 بی توجهی به زبان فارسی:

 فرصت: 

 مردم معیارسازي زبان براي -1

  نویسي درست و گویي درست -2

 غلط متن و تنظیم صحیح تنم خوانى  غلط از پرهیز -3

 ... و تفسیر و خبر در فارسي اداي سطح ترین راقي تامین -4

 توجه به زبان فارسی در رسانه ملی:

 فرصت:

 بـه دسـتیابي بـراي فارسـي زبـان یادگیري به دانشمندان شدن ملزم -1

 اختراعات و علمي هاي نظریه

  ایران چشمگیر پیشرفت -2

 فارسي زبان نفوذ زایشاف -3

 زبان علم شدن فارسی:

 فرصت: 

 ملي هویت تقویت -1

 فرهنگ انتقال -2

 جهاني تاثیر بر هنر -3
 فارسي زبان درست پاالیش براي ضوابطي و مکان اختصاص -4
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  : : اهمیت زبان فارسیاهمیت زبان فارسی  بارهبارهدردربیانات بیانات   دردرمصاديق مصاديق موارد و موارد و ترين ترين نمودار برخی از مهمنمودار برخی از مهم  هـ ـ هـ ـ 
 

 

 

 

  

 

  

 صغیر  آسیای و روم تا چین ازمرز زبان فارسی  -1

 فارسی بودن مکاتبات در دوران عثمانی -2

 در شبه قاره هند فارسی زبانبه متوقف کردن  هاانگلیساقدام  -3

 عاشقان زبان فارسی در هند -4

  ترکیه و مصر و پاکستان و هندنسب و ریشه زبان فارسی در  -5

 بانز آهنگگیراتر بودن  درباره شنوند، می را مختلف های نطق جهانی امعمج در که کسانیاذعان  -6

 فارسی های نطق و فارسی

 اقبالو  دهلوی بیدل دهلوی، امیرخسرو مثل گفتند؛ می شعر فارسی به که هندساکن  شعرای -7

  الهوری

 خوانند می فارسی زبان به را اشعاری و نشینند می اللَّه ولی شاه مقبره در هند که در هایی قوال -8

 سخنان جاذبهبا زبان فارسی به علت  آفریقا و هند ،پاکستان ،عربستان شرقی منطقهمانوس بودن  -9

  انقالب حقایق و امام

 را یفارس زبان انقالبی، سرودهای خاطر که به رهبر انقالب به هند و مشاهده کسانی 89سفر سال  -10

 فهمند  می

 .ددادن را فارسی خط و زبان تغییر پیشنهاد و یدندنکش خجالتدر کشورمان که  ایبرجسته افراد -11

 زبان فارسی کنونیاز لغات چهل درصد عربی بودن  -12

  فارسی زبان زمینه در گذشته، هایدهه طول در کشور، زبان ترک برجسته نامحققمقاالت قوی  -13

درباره  - «عبقات» صاحب - هندی حسین میرحامد مرحوم شرح ناشر هندی در مقدمه کتاب پدر -14

 ؟! هند فارسی نثر

 شاه زمان ارتش در سازیلغت دستگاه -15

 یروز از عربی، - فرانسوی معنی لغت راه از و نبود بلد را خودش عربی لغتمقام عرب زبان که  -16

 پرسید اشخارجه

 انگلیسی حرف زدن در سیستم حمل و نقل هوایی کشور -17

 النیکتاب های غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی و نگارش و ویرایش سمیعی گی -18

 جمله جالل آل احمد درباره کنار گذاشتن کلمه های عربی -19

 سیفار زبان به دارد انگلیسی یک اینکه مثل دنزن می حرف طوری را فارسی زبانکه  انیگزارشگر -20

 !زند می حرف
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 :دومفصل 

 ترين موضوعات و محورهايمهم

 

 اهمیت زبان فارسی دربارهبیانات رهبر انقالب 
 

 

 
ائران حرم رضويمهم: فصل دوم عظم انقالب در جمع ز بیانات رهبر م ورهاي  ات و مح  ترين موضوع

  

  

 

 

 
  اهمیت زبان فارسیاهمیت زبان فارسیظم انقالب درباره ظم انقالب درباره فصل دوم: مهمترین موضوعات و محورهای بیانات رهبر معفصل دوم: مهمترین موضوعات و محورهای بیانات رهبر مع
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  اهمیت زبان فارسیاهمیت زبان فارسی  بارهبارهالف ـ مفاهیم کانونی درالف ـ مفاهیم کانونی در

 عین بیانات توضیح مفهوم به استناد مفاهیم کانونی و نکات کلیدي رديف

 مرز زبان فارسی 1

. دادنـد يمـ تشـکیل را فارسـي زبان مرز صغیر، آسیاي همین و روم تا چین از روز یک کردید، اشاره که طورهمان» -

 فارسـي بـانز بـه شـعرایي و اسـت بـوده فارسـي زبـان به آنها مکاتبات و دیوان عثماني، دوران در که بیند مي انسان

 .«داشتند

 تهاجم به زبان فارسی 2

 خیلـي ام؛ فارسـي زبـان نگـران خیلـي من است؛ فارسي زبان مسئله ام،کرده یادداشت اینجا من که ششمي مطلب»-

 بیـنم مـي مـن. نندبنشی هم دُور را کساني کردیم جمع کردیم، اقدام کردیم، کار زمینه این در ما شپی ها سال. نگرانم

 مـي کاربـه] جيخار اصطالحات دارند طورهمین. است زیاد زبان به تهاجم و گیرد نمي انجام زمینه این در درستي کار

 ببـرد؛ کـار بـه عربـي یا فارسي تعبیر یک جایش به و نبرد کار به را فرنگي تعبیر فالن که کسي کند مي ننگش[. برند

 «.است بدي چیز خیلي این. کند مي ننگشان

 نفوذ زبان فارسی 3

 دبیـر و يمنشـ کـه بـود چنـانآن فارسـي زبـان نفوذ داشت، جنگ ایران با دائماً عثماني کشور که زماني همان در»-

! انـداخت مـي راه سيفار شعر با و فارسي زبان و تعبیر اب فارسي، عنوان با فارسي، خطّ با را خودش کار عثماني دستگاه

 زبـان اري،اد زبـان بـود؛ مـذهبي زبـان. داشـت بُـرد فارسي زبان چین، و هند تا حتّي - شرق طرف - هم طرف این از

 «.بود هنر و ادبیّات زبان و منشیان و دبیران

 شیوايی و آهنگ زبان فارسی 4

 و ترکیـب عنـيی است؛ زبان این ذات خود در مقدار یک شاید است؛ دیگري چیز در فارسي زبان نفوذ علت بنابراین،»-

 نطـق و کنند مي پیدا حضور خیلي جهاني مجامع در که کساني بعضي از من. دارد زبان این که آهنگي و ویژه شیوایي

 هـاي بـانز نـگآه از گیراتر فارسي، هاي نطق و فارسي زبان آهنگ گفتند مي که شنیدم شنوند، مي را مختلف هاي

 «.است دیگر

5 
بار معنايی و فرهنگ غنی 

 زبان فارسی

 غني فرهنگ رسي،فا زبان. کند مي حمل خودش با زبان این که است معنایي بار آن فارسي، زبان نفوذ دیگر علت»-

 در ماسال یعني است؛ اسالمي فرهنگ هم عمدتاً ماست؛ اختیار در امروز فرهنگ این است؛ بردهمي خودش با را اي

 «.است فتهر فارسي زبان با رفته، که دیگر جاي هر تا و چین تا گرفته قاره شبه از عالم، شرق منطقه این

 جاذبه جديد زبان فارسی 6

 از را سـانيک مـن. اسـت کـرده پیدا جدیدي جاذبه دنیا در فارسي زبان حقیقتاً هم امروز است؛ طورهمین هم امروز»-

 جاذبـه. بودنـد هگرفت یاد اسالمي جمهوري رادیوي طریق از را فارسي زبان اینها که امدهدی غیرعربي و عربي کشورهاي

 «.فهمیدند مي را انزب این و بود کرده مأنوس فارسي زبان با را اینها انقالبي، مفاهیم و انقالب حقایق و امام سخنان

 ترکیب سازي هاي نادرست 7

 هـم سـازيترکیب. شود گرفته جلویش قدري باید که شود، مي درست زیادي هاي ترکیب اوقات گاهي من، نظر به»-

 زبـان ازد؟بسـ بایـد کسـي چـه را ترکیـب ایـن باالخره اما است؛ ترکیبي زبان ما، زبان که است درست. دارد شرایطي

 «.بدهد جاي خودش در را مفهوم نهایت بي تواند مي و است پذیريترکیب خصوصیتش فارسي،

 هويت ملی 8

 به نگاه ویمگ مي من. کند پیدا کار این در هم را سوءنیت هايرگه است ممکن کند، دقت را اینها يکس اگر»-

 ما کشور در انساني معلو واقعاً مدتي یک مثالً. باشد کلي نگاه آن از برخاسته و متوازن نگاه باید علمي هايرشته

 قرار اعتنایي بي و تغفل مورد اصالً - ماست خط و زبان به ما ملي هویت - فارسي ادبیات مدتي شد؛ واقع عنهمغفولٌ

 «.بیفتد اتفاق نباید این،. دیگر چیزهاي خیلي و گرفت؛

 زبان ملی 9

 به گرایش و شورک به عالقه ایران، به عالقه زمینه در که است این  من توصیه. شود مي مطرح گوناگوني مسائل»-

 به عالقه. است یاتادب و زبان کشور، به مربوط بخش ترین مهم کهاین یکي. باشید داشته توجه را نکته چند ایران،

 «.است سيفار ملي، زبان اما داریم؛ مختلفي هاي زبان کشور در ما. کند مي پیدا تحقق جوري این ایران،

 نماد ملیت ايران 10

 در را مقاالت ینبهتر. هستند فارسي زبان یک درجه مروّجین جزو خودشان دارند، مختلف هاي زبان که کساني آن»-

 مي هم کردها شاءاللَّهان. م... کنم مي عرض دارم اطالع روي از من را این نوشتند؛ ها زبان ترک فارسي، زبان زمینه

 و بهترین گذشته، هايدهه طول در کشور، زبان ترک برجسته محققین. کنیم مي استقبال ما نیست، حرفي نویسند؛

 نیست؛ ایران ملیت مادن فارسي زبان که شود تصور نباید بنابراین. نوشتند فارسي زبان زمینه در را مقاالت ترین قوي

 «.شود تکیه موضوع این روي. هست چرا،
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 انحطاط زبان فارسی 11

 آدم اما است، محفوظ همچنان ما فارسي زبان منابع که حالي در. است انحطاط حال در واقعاً  زبان متأسفانه امروز»-

 به اینهاست، امثال و نویسکتاب و ادیب و شاعر حتّي و خبرده و گوینده و نویسنده اختیار در که زباني که مي بیند

 «.نیست صدور قابل زبان این وقت آن و مي شود؛ مطرح بدي بسیار شکل

 مهد زبان فارسی 12

 لحاظ از لیکن ،داشتیم هم بزرگ نویسنده و شاعر ادبي، خوب شخصیت هاي انصافاً  دوره، همین در ما اینکه با»-

 مهد در که بود ینا هم علّت! گرفتیم قرار وضعیت پایین ترین در المللي،بین قیمت و قدر لحاظ از و سیاسي گسترش

 انحطاط نهایت این !مي جستند تبرّي فارسي زبان از بودند، امور متصدّیان که کساني - ایران یعني - فارسي زبان

 «.است

 رسیتغییر زبان و خط فا 13

 ايبرجسته فرادا که رفتیم پیش آنجا تا بیگانگان مقابل در هویت اضمحالل و وابستگي در خودمان کشور در ما»-

 رتغیی براي اما کردند؛ کار کمتر زبان تغییر روي البته! دادند را فارسي خط و زبان تغییر پیشنهاد و نکشیدند خجالت

 ینهم در - است کشور هر فرهنگي مهم شاخص هاي از و برجسته نقاط از یکي کشور یک خط - فارسي خط

 خط ما که زدند فحر و کردند دفاع نوشتند، مطلب صریحاً و علناً  ما کشور در طاغوت دوره مطبوعات و هاروزنامه

 شپی حد این تا آنها. واقع خالف و آمیزمغالطه و آمیزمجادله کامالً استدالل هاي با هم آن بدهیم؛ تغییر را فارسي

 «.رفتند

14 
ترکیب پذيري استثنايی زبان 

 فارسی

 این در البته. دارد یتظرف و سعه خیلي زبان این. رسید زبان این به باید فارسي، زبان کانون در شرایطي، چنین در»-

 زبان. است تثنایياس زبان یک جهتي از فارسي زبان من، نظربه. ندارم مجلس این حضار براي ايتازه حرف من زمینه

 مي شود. است رسيفا زبان پذیريترکیب آن، و ندارد را فارسي زبان خصوصیت دارد، که واژگاني گسترش آن با ربيع

 «.کرد درست خوب ترکیب هاي بي نهایت فارسي، زبان از خوب، هايسلیقه با

 غلط مشهور و صحیح مهجور 15

 این رد. است درست جاهایي در این البته است؛ «مهجور صحیح» از بهتر «مشهور غلط» که مي شود گفته»-

 پي درپي را آن نیز عوام هایي و کرده تقلید او از هم دیگري عوام زده، را حرفي آمده عوامي وقت یک که ترکیباتي

 اوالّ کرد؛ حذفش باید م؛داری قبول را این ما شده، معروف چون گفت و داد قرار مالک را این نمي شود واقعاً  اند،گفته

 «.شد خواهد ضایع به کلي زبان

 فارسی گويی 16

 بهتر خیلي کنید، نيغ را «فارسي گویي» جهت این اند،مانده باقي که شعرایي جمع آن در بتوانید هم باز شما اگر»-

 با و نیستند وفارسي گ چندان هم بعضي هستند، فارسي گو واقعاً  بعضي مختلف اند؛ هم شعرا که مي دانید. است

 «.نیست زبان بر تسلط با مالزم همیشه شعري، قریحه بنابراین،. دندارن انس خیلي فارسي

17 
دخیل هاي خارجی در 

 فارسی

 براي آن، تعمیق براي آن، تحکیم براي کنیم؛ مي فراموش را فارسي زبان داریم فارسي، زبان کانون در ما اما»-

حرف  یک ام تعبیرات[ در] یواش یواش. نمي کنیم اقدامي هیچ خارجي دخیل هاي از جلوگیري براي آن، گسترش

 «.ایمنشنفته هم ما - آیدمي جدیدي چیز یک مي گذرد که هم روزي هر - مي زنند هایي

18 
امواج فاسد رسانه درباره 

 زبان فارسی

 هک مي بیند گاهي نسانا واقعاً . مي کنند پخش فاسد امواج دایم نباشند، خودشان زبان مواظب اگر تلویزیون و رادیو»-

 بد هم این البته - نمي شود تلفظ درست است، الجزایر در که شهري نام مثالً مي شود؛ تلفظ غلط هاواژه از يبرخ

 شعر! کند پاره را خودش یقه مي خواهد آدم مي خوانند؛ غلط را صائب یا حافظ شعر که هست هم گاهي اما - است

 «.مي خوانند زشت مي خوانند، غلط مي خوانند، بد - تلویزیون در به خصوص – را قشنگي آن به

 لغت سازي درست 19

 باشد داشته را کار این صالحیت مي کند، سازيلغت که کسي آن اینکه شرط به است؛ جایزي کار سازي،لغت البته»-

 هتوجّ  با سازي شانلغت لیکن ندارم؛ کاري نداشتند، یا داشتند صالحیت آنها اما - است زبان پیشرفت ندارد، اشکالي -

 «.بود خارجي لغت به

 نوسازي روزبه روز زبان 20

 روزروزبه باید ،است سالم ریشه این وقتي. است روزروزبه نوسازي محتاج دیگر، زبان هاي همه مثل فارسي زبان»-

 تمام در بلکه نشده، امروز اینکه نه است؛ نشده کار این متأسفانه. کند پیدا اتساع و بشود زیاد برگ هایش و شاخه

 بسیار چیزهاي فرهنگستان ها این. است نشده انجام کاري هیچ فردي، کارهاي جز گذشته، سالهشصت پنجاه، راندو

 «.ندادند بیرون حسابي چیز یک تقریباً  حاال تا اول از و بودند خنثایي

21 
اهمیت ويراستاري و 

 فرهنگستان

 فرهنگي نقالبا عالي شوراي در من پیش سال شش پنج، از البته که - شده تشکیل اخیراً که فرهنگستاني این»-

 داشته را زبان زاینده چیز هر یا فرهنگستان این ما اگر. شود تقویت باید - بگیرد انجام کار این که بودم مصر خیلي

 «.مي شود معلوم نجاای در ویراستاري این اهمیت. شد خواهد ضایع کارها همه نباشیم، زبان آفات متوجه اما باشیم،
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 درست گويی 22

 گویي درست بینید،ب پس کنیم؟ خرابش تلویزیون، و رادیو در هم آن غلط، تعبیرات با چرا را خوبي این به زبان»-

 «.است مهم

 بایستي متن ینا. است هنري کار یک دقیقاً  شما کار یعني هنرمندید؛ شما. است هنري کار شما، کار دوم بُعد»-

 بین از را جاذبه که چیزهایي از. باشدداشته جاذبه که بشود خوانده و گردد ارایه ايگونهبه و بشود تنظیم طوري

 غلط متن   یمتنظ هم یکي است، صحیح متن خوانى   غلط یکي: است گونه دو خواني، غلط. است خواني غلط برد،مي

 آن فرضاً. وانیدبخ بد را ايکلمه مثالً شما که است این صحیح متن خوانى   غلط. غلط متن خوانيصحیح یعني است؛

 «.نکنند لفظت درست را عربي عبارات مثالً یا بخوانند، غلط را فارسي عبارات هستند، گوینده که برادراني

23 
 راقی ترين سطح اداي فارسی

 در رسانه

 متن باشد؛ متني چه که کند نمي هم فرق. کنید تأمین هایتان متن در را فارسي اداي سطح ترین راقي باید شما»-

 یکي باید شود، مي هخواند که چیزي آن بنابراین،. دارد اهمیت خبر قدربه هم تفسیر چون تفسیر؛ متن یا باشد، خبر

 «.نیست طوراین االن متأسفانه،. باشد فارسي متون ترین صحیح و ترین قوي از

 و مسئوالن به باخط و کردند اشاره ها ظرافت تمامي بیان در فارسي زبان گسترش قابلیت به رهبري معظم مقام»-

 و ادبي ي ها بائيزی از باید خبري متون و است رسانه یک سخن ترین رایج خبر:فرمودند سیما و صدا خبر گویندگان

 این و بفهمند را آن مردم همه تا شوند ارائه گستردگي و زیبایي نهایت در و هنرمندي با و باشند برخوردار نگارشي

 «.شود داده تاهمی آن به باید که است هنري کاري

 زبان معیار رسانه 24
 و برود، بین از هیکسر خواني غلط و گوئي غلط. باشد معیار زبان راستي به و درست فارسي باید صداوسیما زبان»-

 «.گردد تکمیل باید و است شده هائي تالش باره این در. باشد فارسي پرتوان و رسا و شیرین زبان آموزنده صداوسیما

 زبان علم بودن فارسی 25

 زبان البتّه یست؛ن فارسي زبان بحث منظورم -کردند اشاره برنامه محترم مجري که- فارسي زبان گفتم من اینکه»-

 از ما که ستا این من حرف ایم،کرده تأکید زیاد اشدرباره خود جاي در ما و است ارزشمندي چیز خیلي فارسي

 زبان بیاید باشد بورمج بگیرد یاد را باال رتبه آن و را دانش آن بخواهد اگر يدیگر که برسیم جایي به علمي لحاظ

 مجبورید کنید یداپ دست علمي هايتازه به بخواهید اگر علوم از بخشي در امروز شما کههمچنان. بگیرد یاد فارسي

 «.بگیرید یاد مثالً را فرانسه زبان یا انگلیسي زبان
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  اهمیت زبان فارسیاهمیت زبان فارسی  دربارهدربارهبیانات بیانات ي محوري ي محوري هاهاب ـ شاخصب ـ شاخص

 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

1 
 زبان جاذبه و نفوذ

 :فارسی

 زبان نفوذ بودن گستردهالف( 

 :گذشته در فارسی

 و روم تا چین از فارسي، زبان مرز -1

 صغیر آسیاي

 از فارسي بودن علم زبان -2

 هند قاره شبه تا قسطنطنیه

 هنر و ادبیات زبان و اداري زبان -3

 تا و عثماني دستگاه در فارسي بودن

  چین و هند

 در فارسي زبان داشتن ریشه -4

 مصر و پاکستان و هند و تاجیکستان

 ترکیه و

 فارسي زبان طبیعي نفوذ -5

 فارسي زبان آهنگ بودن گیراتر -6

 فارسي زبان غني معنایي بار -7

 زبان نفوذ نبودن سیاسیب( 

 :فارسی

 هند در فارسي بودن رسمي زبان -1

 دولت در فارسي زبان نفوذ -2

 عثماني

 سالطین از خیلي نبودن فارس -3

 و سلجوقیان و غزنویان جمله از ایران

 قاجاریه و صفویه حتي

 در فارسي زبان نبودن تحمیلي -4

 کشورها دیگر

 محتواي و دیني معارف حمل -5

 عرفاني

 پس فارسی زبان جدید جاذبهج( 

 : انقالب از

 با کشورها برخي شدن مانوس -1

 سخنان جاذبه پي در فارسي زبان

 زبان مرز صغیر، آسیاي همین و روم تا چین از روز یک کردید، اشاره که طورهمان» -

 مکاتبات و دیوان ني،عثما دوران در که بیند مي انسان. دادند مي تشکیل را فارسي

 بخشي شعراي بهترین. داشتند فارسي زبان به شعرایي و است بوده فارسي زبان به آنها

 معلوم که هم هند قاره شبه و هند وضع هستند؛ گو فارسي شعراي عثماني، دوران از

 . 1است بوده بسیار فارسي زبان نفوذ بنابراین،. است

 خیلي من است؛ فارسي زبان مسئله ام،هکرد یادداشت اینجا من که ششمي مطلب -

 اقدام کردیم، کار زمینه این در ما پیش ها سال. نگرانم خیلي ام؛ فارسي زبان نگران

 این در درستي کار بینم مي من. بنشینند هم دُور را کساني کردیم جمع کردیم،

 اصطالحات دارند طورهمین. است زیاد زبان به تهاجم و گیرد نمي انجام زمینه

 و نبرد کار به را فرنگي تعبیر فالن که کسي کند مي ننگش[. برند مي کاربه] خارجي

 بدي چیز خیلي این. کند مي ننگشان ببرد؛ کار به عربي یا فارسي تعبیر یک جایش به

 زبان! دوستان. کرد مبارزه این با باید که است عمومي فرهنگ اجزاء جزو این است؛

 شبه تا بوده علمي زبان روز، آن استانبول   از روز، نآ قسطنطنیه از روزي یک فارسي

 عثماني حکومت مرکز - آستانه در. است اطالع روي از کنم مي عرض اینکه هند؛ قاره

 هند قاره شبه در. بوده فارسي زبان زمان، از اي طوالني برهه یک در رسمي زبان -

 آمدند که اولي هایسانگل و زدند مي حرف فارسي زبان با هاشخصیت ترینبرجسته

 جلو کنند؛ متوقف را فارسي زبان که بود این کردند که کارهایي از یکي هند، قاره شبه

 هنوز البته. گرفتند هاستانگلیس مخصوص که مکرهایي و حیَل انواع با را فارسي زبان

 امرفته بنده که - هند در هستند کساني دارد؛ عاشق و دارد رواج آنجا فارسي زبان هم

 . 2اند فارسي زبان عاشق - دیدیم را آنها آمدند اینجا هایشان بعضي ام،دیده

 به که عصري هر در ادبیات بردن پیش یکي: است اهمیت حائز ادبیات، در نکته ده -

 هاي بخش از بخشي هر در و است ادبیات با سروکارشان که است کساني عهده

 درست کردن خرج نکته یک. دارند تخبرویّ و توانایي آگاهي، آن به نسبت ادبیات،

 بُرد در که هرجایي است؛ جهان سطح در یا جامعه، سطح در کشور، سطح در ادبیّات

 ما ادبیّات بُرد شرقي، آسیاي تا استانبول از یا قسطنطنیه، از روزي البته. ماست ادبیّات

 در. بود يعثمان کشور دیواني زبان فارسي، زبان است؛ بوده طوراین زماني خوب؛. بود

 چنانآن فارسي زبان نفوذ داشت، جنگ ایران با دائماً  عثماني کشور که زماني همان

 با فارسي، عنوان با فارسي، خطّ  با را خودش کار عثماني دستگاه دبیر و منشي که بود

 - شرق طرف - هم طرف این از! انداخت مي راه فارسي شعر با و فارسي زبان و تعبیر

 دبیران زبان اداري، زبان بود؛ مذهبي زبان. داشت بُرد فارسي زبان ،چین و هند تا حتّي

 . 3بود هنر و ادبیّات زبان و منشیان و

 خبر ترکیه و مصر و پاکستان و هند از دانم نمي کردید؛ اشاره تاجیکستان به شما -

 ریشه و نسب سلسله و سابقه فارسي، زبان که است جاهایي کشورها این. نه یا دارید،

 این و کنیم؛ شروع را وسیعي تالش بایستي ما. است شده مهجور متأسفانه ولي د؛دار
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 انقالب حقایق و امام

 بر عربي و فارسي تعابیر برتري -2

 فرنگي تعابیر

 فارسي زبان چشمه اصلي، مرکز این در و خانه این در که وقتي آن مگر شود، نمي

 .1بجوشد

 مي حمل را فرهنگي خود با که است طبیعي باشد، زیاد آن نفوذ سعه که زباني هر - 

 زیاد هاي خرج با خواهند مي طلبسلطه و استعمارگر هاي دولت امروز که کاري. کند

 طبیعى   نفوذ با را کار آن فارسي زبان بدهند، انجام دنیا در فراواني نفوذهاي اعمال با و

 . 2است کرده خودش

 زبان فارسي کشور سیاسي قدرت خاطر به فارسي زبان نفوذ که کرد باور شود نمي -

 و هند مغولي پادشاهان بود، رسمي زبان هند در فارسي زبان که روزي آن. است

 قدرت نبودند، مقتدرتر - بودند ایران در که - صفویه سالطین از اگر ها، تیموري

 یعني بود؛ تر قوي مراتب به ایران در خودش معاصر از زیب اورنگ. نداشتند کمتري

 تمام بر تقریباً و بود قوي سیاسي لحاظ از بود؛ اختیارش در ثروتمند بسیار کشور یک

 که گفت شد نمي. بود فارسي زبان مردم، آن زبان اما بود؛ مسلط نیز آسیا شرق منطقه

 شوق با رعیتشان و زنان و ها دیوان و هاخانواده و سالطین این خود که را فارسي زبان

 صفوي حکومت و ایران کشور مثالً  که پذیرفتند مي این خاطر به پذیرفتند، مي ذوق و

 در بایستي نیست؛ سیاسي نفوذ مسأله نخیر، داشتند؛ نفوذ آنها وير نادري حکومت یا

 زبان که نداشته، نفوذي عثماني دولت در ایران وقت هیچ. کرد جستجو دیگري چیز

 با هم همیشه بودند؛ مقتدري دولت خودشان ببرد؛ جاآن به ما سیاسي نفوذ را فارسي

 ترکیه در فارسي زبان که ورانيد اتفاقاً. بودند درگیري و جنگ حال در ایران کشور

 خیلي فارسي زبان ایران خود در که است صفویه دوران همان تقریباً داشته، نفوذ

 رفتند؛ مي ایران از و کردند مي فرار دوران آن در ما خوب شعراي. است نداشته اوجي

 و يشعر زبان و دیواني زبان فارسي، زبان روز، آن عثمانى   کشور در که بینیم مي ما اما

 کرد گمان توان نمي یعني نیست؛ سیاسي نفوذ از ناشي پس است؛ ادبي و علمي زبان

 این، بر عالوه. است ایران فارسي دولت سیاسي نفوذ فارسي، زبان گسترش علت که

 را فارسي زبان شاید سلجوقیان و غزنویان. نبودند فارس اصالً ایران سالطین از خیلي

 با اینها نبودند؛ زبان فارسي کدام هیچ قاجاریه و هصفوی خود. فهمیدند نمي هم درست

 . 3نداشتند خویشاوندي و انس خیلي فارسي

 ذات خود در مقدار یک شاید است؛ دیگري چیز در فارسي زبان نفوذ علت بنابراین، -

 بعضي از من. دارد زبان این که آهنگي و ویژه شیوایي و ترکیب یعني است؛ زبان این

 مي را مختلف هاي نطق و کنند مي پیدا حضور خیلي جهاني مجامع در که کساني

 آهنگ از گیراتر فارسي، هاي نطق و فارسي زبان آهنگ گفتند مي که شنیدم شنوند،

 کشورهاي از که اشخاصي از بعضي که بینیم مي گاهي هم ما. است دیگر هاي زبان

 لطیف نشیب و رازف و زیبایي آن کنند، مي صحبت اینجا در و آیند مي ایران به متعدد

 بگویند؛ شناسانزبان بایستي را اینها البته. شود نمي احساس کالمشان در فارسي زبان

 را اینها که دارد معیارهایي و موازین البد فهمید؛ بشود گوش با که نیست چیزي

 . 4فهمند مي شناسانزبان

 عمل و ستنددان روا خودشان براي را تقلید این که کشورهائي براي غرب از تقلید -

 و صنعتي به ظاهر به که کشورهائي آن حتّي نیاورده؛ بار به فاجعه و ضرر جز کردند،
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 یک غرب، فرهنگ که است این علت. بودند مقلد اما رسیدند، هم ثروتي و اختراعي

 هاغربي هرجا. هاست فرهنگ نابودکننده فرهنگ غرب، فرهنگ. است مهاجم فرهنگ

 بین از را اجتماعي اساسى  هاي بنیان کردند، نابود را بومي هاي فرهنگ شدند، وارد

 دادند، تغییر را آنها زبان دادند، تغییر را ها ملت تاریخ توانستند، که آنجائي تا بردند؛

 کردند تبدیل را بومي مردم زبان شدند، وارد هاانگلیس جا هر. دادند تغییر را آنها خط

 زبان هند، قارهشبه در. بردند بین از را نآ داشت، وجود رقیبي زبان اگر انگلیسي؛ به

 حکومتي، هايدستگاه مکاتبات نوشتجات، تمام بود؛ رسمي زبان قرن چند فارسي

 انجام فارسي زبان با برجسته، هاي شخصیت عمده، مدارس دانشوران، مردم، دولتي،

 انگلیسي زبان کردند، ممنوع هند در زور با را فارسي زبان آمدند هاانگلیس. گرفت مي

 آنجا در امروز بوده، فارسي زبان هاي کانون از یکي که هند قارهشبه. کردند رائج را

 با دولتي مکاتبات است؛ دیواني زبان انگلیسي، زبان اما است؛ غریب فارسي زبان

 حرف انگلیسي باید - است انگلیسي با نخبگانشان غالب زدن حرف است، انگلیسي

 آنجا در استعمار دوران در هاانگلیس که کشورهائي همه در. شده تحمیل این - بزنند

 جا هیچ بر را فارسي زبان ما. است شده تحمیل است؛ افتاده اتفاق این داشتند، حضور

 شد؛ استقبال هاهندي خود وسیله به بود، رائج هند در که فارسي زبان. نکردیم تحمیل

 هشتم و هفتم قرن از .گفتند شعر فارسي زبان به خودشان هندي، هاي شخصیت

 به که بودند هند در زیادي شعراي ها،انگلیس آمدن از قبل اخیر  زمان همین تا هجري

 - است دهلي اهل که - دهلوي بیدل دهلوي، امیرخسرو مثل گفتند؛ مي شعر فارسي

 ترمعروف او فارسي شعر اما است، الهور اهل الهوري اقبال. دیگر شعراي از بسیاري و

 کردند، رائج هند در را انگلیسي که هاانگلیس مثل ما. است دیگري زبان هر به شعر از

 و عارفان و شاعران وآمدرفت با مردم، میل با فارسي نکردیم؛ رائج را فارسي زبان

 که کردند مجبور را مردم آمدند هاانگلیس اما شد؛ رائج طبیعي طور به اینها و عالمان

 معین مجازات نوشتن، فارسي و زدن حرف سيفار براي نزنند؛ حرف فارسي باید

 . 1کردند

 مي حمل خودش با زبان این که است معنایي بار آن فارسي، زبان نفوذ دیگر علت -

 در امروز فرهنگ این است؛ بردهمي خودش با را اي غني فرهنگ فارسي، زبان. کند

 عالم، شرق همنطق این در اسالم یعني است؛ اسالمي فرهنگ هم عمدتاً  ماست؛ اختیار

 خیلي. است رفته فارسي زبان با رفته، که دیگر جاي هر تا و چین تا گرفته قاره شبه از

 این در الاقل و - دنیا در فارسي زبان گسترش عوامل از یکي که آیدمي نظر به نزدیک

 این که کسي آن یعني باشد؛ دیني معارف و دین پیام و دین با آن همراهي - ناحیه

 امدیده من. پذیرد مي است، آن حامل که هم را زباني پذیرد، مي را عارفم این و دین

 فارسي زبان به را اشعاري و نشینند مي اللَّه ولي شاه مقبره آن در هند در ها قوال که

 است، خوب صدایشان یعني خوانند؛ مي بد خیلي هم را فارسي البته. خوانند مي هم

 معنوي و عرفاني اشعار همان اشعار، حالندرعی دارد؛ غلط خیلي خواندنشان لیکن

 بنابراین،. خوانند مي دیگران اشعار از یا و اللَّه ولي شاه خود اشعار از یا که است؛ فارسي

 زیباي و لطیف شکل که را اسالمي فرهنگ آن و عرفاني محتواي آن توانیم مي ما

 . 2بدانیم زبان گسترش عامل داشته، ایران در را خودش

 پیدا جدیدي جاذبه دنیا در فارسي زبان حقیقتاً  هم امروز است؛ طورهمین هم امروز  -

 را فارسي زبان اینها که امدیده غیرعربي و عربي کشورهاي از را کساني من. است کرده
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 حقایق و امام سخنان جاذبه. بودند گرفته یاد اسالمي جمهوري رادیوي طریق از

 مي را زبان این و بود کرده مأنوس فارسي زبان با را اینها انقالبي، مفاهیم و انقالب

 در هم رسد، مي آنجا به ما صداي که عربستان شرقي منطقه در هم. فهمیدند

 هند 59 سال من. دیدیم را این ما آفریقا در هم و هند، در خصوص به و پاکستان

 فهمند؛ مي را فارسي زبان انقالبي، سرودهاي خاطر به کساني که دیدم آنجا در بودم؛

 فرهنگ این جاذبه که جا هر بنابراین،. دارد وجود معنا این هم دیگر جاهاي در مطمئناً 

 . 1هست هم فارسي زبان بکند، نفوذي و کند باز راهي بتواند تفکر این و

 کار زمینه این در ما پیش ها سال. نگرانم خیلي ام؛ فارسي زبان نگران خیلي من -

 درستي کار بینم مي من. بنشینند هم دُور را کساني یمکرد جمع کردیم، اقدام کردیم،

 اصطالحات دارند طورهمین. است زیاد زبان به تهاجم و گیرد نمي انجام زمینه این در

 و نبرد کار به را فرنگي تعبیر فالن که کسي کند مي ننگش[. برند مي کاربه] خارجي

 بدي چیز خیلي این. کند مي ننگشان ببرد؛ کار به عربي یا فارسي تعبیر یک جایش به

 . «2کرد مبارزه این با باید که است عمومي فرهنگ اجزاء جزو این است؛

2 
 زبان هاي ظرفیت

 :فارسی

 

 استثنایی پذیری الف( ترکیب

 : فارسی زبان
 ساخت در کردن عمل سلیقه با -1

 جدید هاي ترکیب

 ترکیب ظرفیت از گیري بهره -2

 فارسي زبان پذیري

 ملی تهوی نماد ب( 

 فرهنگ کننده منتقلج( 

 هنر گیری شکل به کمکد(

 جهانی

 چشمگیر وسعت و شیرینی ه(

 ایران ملیت نماد و(

 

 قدري باید که شود، مي درست زیادي هاي ترکیب اوقات گاهي من، نظر به» -

 انزب ما، زبان که است درست. دارد شرایطي هم سازيترکیب. شود گرفته جلویش

 ،فارسي زبان بسازد؟ باید کسي چه را ترکیب این خرهباال اما است؛ ترکیبي

. هدبد جاي خودش در را مفهوم نهایت بي تواند مي و است پذیريترکیب خصوصیتش

 تا ام که هایي زبان حاال - نیست فارسي زبان مثل زباني هیچ که کنم مي گمان

 هم اب را کلمه سه یا دو راحت بشود که - ترکي و عربي مثل هستیم؛ بلد حدودي

 یک گپلن شترگاو واقعاً . درآورد «پلنگ شترگاو» مثل چیزي مثالً و کرد ترکیب

 وجود رجخا عالم در باشد، پلنگ هم و گاو هم شتر، هم که موجودي اما است؛ حیوان

 .نیدک ترسیم ذهنتان در را پلنگ شترگاو توانید مي قشنگ شما حالدرعین ندارد؛

 واقعاً  که - خود دیوان آخر در فصیح، اعرش یک که بینیم مي مثالً  اوقات گاهي

 اشتباه آن، عبارات از بعضي که نویسد مي نثر کلمه چند - است خوب بسیار اشعارش

 بایستي. است غلط که کند مي استفاده «است ذکر به الزم» تعبیر از فرضاً . است واضح

 . 3نمایید تالش هم درست نثر نگارش زمینه در شعر، همپاي

 فرهنگي شده تعریف هدف یک براساس انقالبي که - اسالمي انقالب وزيپیر از بعد -

 هویت خود  که - ملي هویت مقوله به و شد داده اهمیت فرهنگ مقوله به که - بود

 یک فرهنگ برجسته سطور و مصادیق جزو این خود و است فرهنگ کشور، یک ملي

 هیچبه برکات این که شد مترتب کار این بر برکاتي شد، ورزیده اهتمام - است ملت

 علمي، هاي پیشرفت این ها، نوآوري این. بیاید وجودبه کشور این در نبود ممکن وجه

 ما کشور در امروز که - تحقیقي و علمي نو   هايعرصه در شدن وارد جسارت   این

 احیاء از که است نفسي به اعتماد همین خاطر به - شود مي مشاهده خوشبختانه

 و ملي هویت از انقالب از قبل. آورد وجودبه انقالب را این است؛ شده پیدا ملي هویت

 را ملي هویت کلمه، حقیقي معناي به وجه هیچ به اما آوردند؛ مي زیاد اسم ملیت

 منافع براي را ایران که کساني آن چون بود؛ واضح هم علت البته. کردند نمي تقویت

 مي بودند، کرده تعریف را خود منافع ما عزیز کشور در و خواستند مي خودشان

 و بود خواهد ناسازگار آنها منافع با شود، زنده کشور این در ملي هویت اگر که دانستند

 در ملي هویت دلیل، همین به. برسند اند،گرفته هدف که منافعي به توانند نمي آنها
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 در هویت اضمحالل و وابستگي در خودمان کشور در ما. شد تضعیف اینجا در زمان آن

 پیشنهاد و نکشیدند خجالت ايبرجسته افراد که رفتیم پیش آنجا تا بیگانگان مقابل

 براي اما کردند؛ کار کمتر زبان تغییر روي البته! دادند را فارسي خط و زبان تغییر

 مهم هاي شاخص از و برجسته نقاط از یکي کشور یک خط - فارسي خط تغییر

 ما کشور در طاغوت دوره مطبوعات و هاامهروزن همین در - است کشور هر فرهنگي

 تغییر را فارسي خط ما که زدند حرف و کردند دفاع نوشتند، مطلب صریحاً  و علناً 

 تا آنها. واقع خالف و آمیزمغالطه و آمیزمجادله کامالً هاي استدالل با هم آن بدهیم؛

 . 1رفتند پیش حد این

 فقط ادبیات، که کنند اثبات باید تند،هس ادبیات امور مباشر که هایي دستگاه آن -

 ضروري چیز یک بلکه نیست؛ زندگي در ايزایده و تشریفاتي امر یک و سرگرمي یک

 و فرهنگ با عالم اطراف در که هایي ملت آن که مایلیم امروز ما بفرمایید فرض. است

 استعمار هک دانیدمي. بماند محفوظ اتصالشان و ارتباط این بودند، آشنا ایراني ادبیات

 ایراني فرهنگ آثار تا کرد تالش - ها قرن جاها بعضي در شاید - متمادي سال ها ده

 واضح کامالً معنا این هند در مثالً بزداید؛ داشت، وجود دنیا نقاط از خیلي در که را

 تالش اولین از یکي شد، هند وارد شرقي هند انگلیسي کمپاني که وقتي آن. است

 ابتدا کنید،مي مالحظه که را اردو زبان این. بزند کنار را فارسي زبان که بود این هیش

 کنار هم را اردو زبان خود  بعد بگذارند؛ کنار را فارسي زبان اینکه براي کردند، رسمي

 و شده شروع کار این نوزدهم قرن اوایل از! کردند رسمي زبان را انگلیسي زبان و زدند

 پایین طبقات غیر مردم   با و ببرید تشریف هند به مروزا شما اگر. دارد ادامه هم امروز تا

 زبان رسمي، زبان. است زبانشان چون دانند؛مي را آن همه بزنید، حرف انگلیسي

 است؛ بوده فارسي زبان ها همین روز یک است؛ انگلیسي زبان اداري، زبان و دولتي

 فارسي قوانین، و ماحکا و مراسالت زبان دیوان، زبان حکومت، زبان رسمي، زبان یعني

 را زبان این شودمي ايوسیله چه به برگردانیم؛ را این خواهیممي ما حاال. است بوده

 از که چیزهایي همان فارسي   هاي کتاب و حافظ دیوان و سعدي گلستان ما برگرداند؟

 فرستیم؛مي کنند،مي منتقل دارند را فرهنگ و ادبیات و زبان این گذشته، هاي نسل

 بسیار بنده نظر به که است، ادبیات نقش این خوانند؛مي و کنندمي استقبال هم آنها

 . 2کنید اثبات ادبیاتي هاي محیط در باید شما را این است؛ اهمیت حایز

 پیدا کار این در هم را سوءنیت هايرگه است ممکن کند، دقت را اینها کسي اگر -

 کلي نگاه آن از برخاسته و متوازن اهنگ باید علمي هايرشته به نگاه گویم مي من. کند

 ادبیات مدتي شد؛ واقع عنهمغفولٌ ما کشور در انساني علوم واقعاً مدتي یک مثالً . باشد

 قرار اعتنایي بي و غفلت مورد اصالً  - ماست خط و زبان به ما ملي هویت - فارسي

 .  3بیفتد اتفاق نباید این،. دیگر چیزهاي خیلي و گرفت؛

 به درست باید، که چنانآن را سالح این ما که بدانید پس است، طوراین اگر! برادران -

 از جهاني هنر یعني است؛ هنر سرزمین ما، سرزمین و کشور البته. ایمنگرفته دست

 فارسي زبان مدیون ماست، سرزمین مدیون مجموع در طرف، این به پیش سال هزار

 علت. ایمنگرفته اختیار در را سالح نای ما لیکن است؛ ایراني هنرمندان مدیون است،

 اما بودند، هم جوهر صاحب بودند، هم هنرمند بودند، ايعده که است این هم

 خصال بقیه معناي به هنرمندي چون بدهند؛ تطبیق انقالب با را خودشان نتوانستند

                                                           
 1383/02/28 سیما و صدا سازمان از بازدید از پس بیانات . 1
 1370/12/05 ایران اسالمي جمهوري صداي هنر و ادب گروه اعضاي دیدار در بیانات . 2
 1385/05/23 عالي آموزش مؤسسات و هااهدانشگ رؤساي دیدار در بیانات . 3
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 و حقیر و پست آدم اما باالست، خیلي هنرش که هنرمندي بسا اي. نیست که خوب

 و داریم هم االن داشتیم، زیاد قبیل این از. است خیانتکاري و فاسد و سقفا و بد

 . 1دارند قرار فراوان چشممان جلوي

 تر وسیع عربي زبان از ما، زبان االن. است پُروسعتي و شیرین زبان صحیح، فارسي -

 وسیع عربي از ایم،کرده حرکت اساس آن بر امروز تا ما که اصلي دري زبان البته. است

 و ماست زبان درصدشصت تقریباً - ماست زبان در که هرچه امروز لیکن نیست؛ تر

 زباني احمد، آل مرحوم قول به و ماست به متعلق - ایمآورده لغت عربي از درصد چهل

 را آن و است عربي ،«حرف» بگوییم مثالً . است من زبان زنم، مي حرف آن با من که

 . 2زنیم مي حرف هم با ما و است فارسي ،«فحر». نیست طوراین نه،! نکنیم تلفظ

 ایران، به عالقه زمینه در که است این  من توصیه. شود مي مطرح گوناگوني مسائل -

 مهم اینکه یکي. باشید داشته توجه را نکته چند ایران، به گرایش و کشور به عالقه

 تحقق جوري این ایران، به عالقه. است ادبیات و زبان کشور، به مربوط بخش ترین

 آن. است فارسي ملي، زبان اما داریم؛ مختلفي هاي زبان کشور در ما. کند مي پیدا

 فارسي زبان یک درجه مروّجین جزو خودشان دارند، مختلف هاي زبان که کساني

 از من را این نوشتند؛ ها زبان ترک فارسي، زبان زمینه در را مقاالت بهترین. هستند

 ما نیست، حرفي نویسند؛ مي هم کردها شاءاللَّهان. م... کنم مي عرض دارم اطالع روي

 گذشته، هايدهه طول در کشور، زبان ترک برجسته محققین. کنیم مي استقبال

 شود تصور نباید بنابراین. نوشتند فارسي زبان زمینه در را مقاالت ترین قوي و بهترین

 . 3«شود تکیه موضوع این يرو. هست چرا، نیست؛ ایران ملیت نماد فارسي زبان که

3 

زبان  از مراقبت

 فارسی:

 

 الف( هشدارها:

نگراني فراوان درخصوص تهاجم  -1

 به زبان فارسي

 کوتاهي در حق زبان فارسي -2

در حال انحطاط بودن زبان  -3

 فارسي

انحطاط زبان و ادبیات فارسي در  -4

دوره قاجار تا آخر دوره محمدرضا 

 پهلوي

اي تغییر خط تالش عده اي بر -5

 فارسي

ن افتخار عده اي درباره به کار برد -6

 لغات و اصطالحات فرنگي

ایجاد دستگاه لغت سازي در  -7

ارتش زمان شاه با محوریت ساخت 

 واژه هاي فرنگي و مجعول

 ب( اقدامات و پرهیزها:

 خیلي من است؛ فارسي زبان مسئله ام،کرده یادداشت اینجا من که ششمي مطلب» -

 اقدام کردیم، کار زمینه این در ما پیش سال ها. نگرانم خیلي فارسي ام؛ زبان نگران

 این در درستي کار مي بینم من. بنشینند هم دُور را کساني کردیم جمع کردیم،

 اصطالحات دارند طورهمین. است زیاد زبان به اجمته و نمي گیرد انجام زمینه

 و نبرد کار به را فرنگي تعبیر فالن که کسي مي کند ننگش[. مي برند کاربه] خارجي

 بدي چیز خیلي این. مي کند ننگشان ببرد؛ کار به عربي یا فارسي تعبیر یک جایش به

 زبان! دوستان. کرد مبارزه این با باید که است عمومي فرهنگ اجزاء جزو این است؛

 شبه تا بوده علمي زبان روز، آن استانبول   از روز، آن قسطنطنیه از روزي یک فارسي

 عثماني حکومت مرکز - آستانه در. است اطالع روي از مي کنم عرض اینکه هند؛ قاره

 هند قاره شبه در. بوده فارسي زبان زمان، از طوالني اي برهه یک در رسمي زبان -

 آمدند که اولي هاانگلیس و مي زدند حرف فارسي زبان با هاشخصیت ترینبرجسته

 جلو کنند؛ متوقف را فارسي زبان که بود این کردند که کارهایي از یکي هند، قاره شبه

 هنوز البته. گرفتند هاستانگلیس مخصوص که مکرهایي و حیَل انواع با را فارسي زبان

 امرفته بنده که - هند در هستند کساني دارد؛ اشقع و دارد رواج آنجا فارسي زبان هم

  .4فارسي اند زبان عاشق - دیدیم را آنها آمدند اینجا بعضي هایشان ام،دیده

 ساله چند این در فقط نه. است شده تقصیر فارسي زبان کار در که کنیم اعتراف باید -

 پرداخته دانچن مهم این به بود، مشغول کاري به هرکسي که انقالب پیروزي اول

 در اینکه با و گرفت صورت بیش تري و بزرگ تر تقصیرهاي نیز گذشته در بلکه نشد،

                                                           
 1370/07/15 حوزه شعر کنگره اعضاي دیدار در بیانات . 1
 1369/12/21 صداوسیما خبري هاي بخش مسئوالن دیدار در بیانات . 2
 1390/06/06 دولت هیئت اعضاي و جمهوريرئیس دیدار در بیانات . 3
 1392/09/19فرهنگي  بانقال عالي شوراي اعضاي دیدار در بیانات . 4
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تقویت  مراقبت از خط و زبان، -1

 کننده هویت ملي

اختصاص مکان و ضوابطي براي  -2

 یش درست زبان فارسيپاال

بر غلط  ترجیح صحیح مهجور -3

 مشهور

استفاده از زبان فارسي به جاي  -4

 انگلیسي در هواپیما

 فارسي گویي شاعران در شعر -5

 ننوشتن اسم فارسي با خط التین -6

نگذاشتن نام فرنگي روي  -7

 محصوالت تولید شده داخل

نوشتن نام فارسي در کنار نام  -8

 ت صادراتيفرنگي در محصوال

ها و تعبیرات فرنگي  نگذاشتن نام -9

 بر شرکت ها، مغازه ها و ...

کار روي زبان فارسي با شیوه  -10

 هاي هنري

لزوم درست یاد دادن زبان  -11

 فارسي به فرزندان از کودکي

پرهیز از غلط گویي و ترکیبات  -12

 گرته برداري شده؛ مانند:

 الزم به ذکر است -

 داریم تصویر فالني را -

 صداي فالني را داریم -

 این مذاکره را با هم داریم -

 دارو گرفتن -

 حمام گرفتن -

 کاربرد واژه تک -

 کاربرد واژه چالش -

 ها تلفظ غلط برخي از واژه -

 درست نخواندن اشعار شاعران بزرگ  -

 غرور ملي -

 اتاق فکر -

 ثاراهلل به معناي خون خدا -

ن شد زبان پیشگیري از جزو -13

 غلط ها

 

 سنین این در اما بودند، بزرگي فارسي گویان  و فارسي دانان و شعرا و ادبا کشور این

 دنیا در که را سعه اي آن و مي کرد بایستي که را رشدي آن فارسي زبان متمادي،

  .1نکرد پیدا مي کرد، پیدا باید

 ما فارسي زبان منابع که حالي در. است انحطاط حال در واقعاً زبان متأسفانه امروز -

 و گوینده و نویسنده اختیار در که زباني که مي بیند آدم اما است، محفوظ همچنان

 بدي بسیار شکل به اینهاست، امثال و نویسکتاب و ادیب و شاعر حتّي و خبرده

 این وقتي که بدانیم باید ما. نیست صدور قابل زبان این وقت آن و مي شود؛ مطرح

 به آن در شکستگي ها ايپاره رفت، بیگانه کشور به و شد دور خودش وطن از زبان

 جاآن در که بکنیم، درستش مستحکم اینجا بکنیم، را آن فکر باید آمد؛ خواهد وجود

 حتّي - اندکرده زندگي هند در هک شعرایي زبان شما االن. بماند باقي آن از چیزي اقالً

 «عبقات» صاحب - هندي حسین میرحامد مرحوم پدر. کنید مالحظه - را هندي نثر

 فارسي زبان باب در شرحي هندي ناشر کتاب، آن مقدمه در که است، نوشته کتابي -

 است؛ هند فارسي نثر مي بینید، شما که نثري این مي گوید و مي کند بیان هند در

 منطق یک این! نکنم استعجاب مي خوانم، را این وقتي ایراني فارسى   من   نکهای براي

 هند فارسي! چه؟ یعني هند فارسي. است سطحي و صوري بسیار منطق اما است؛

 است، هند فارسي این گفت نباید شده، شکلي این و رفته آنجا به که حاال. است غلط

 فارسي ببینند کنند، نگاه باید. یستن فارسي زبان خاستگاه هاي جزو که هند! بپذیرید

 را فارسي آن، از تا چیست، فارس فارسي چیست، خراسان فارسي چیست، ایران

مي  خراب یک مقدار طبعاً  گرفت، غربت رنگ زبان وقتي .است این معیار کنند؛ درست

 هاستفاد قابل هم آنجاها در که کنیم، قوي را زبان بنیه چنانآن اینجا در باید ما. شود

  .2نشود دیگري زبان به تبدیل شد، شکستگي ها آن دچار و رفت وقتي و باشد؛

 کرده؛ پیدا گسترش مقداري انقالب از بعد البته. است شده محدود دایره این امروز -

 دوره در کشور مسئوالن بي سوادي و ناداني و نظريتنگ اثر بر انقالب از قبل ولي

 با. کرد پیدا انحطاط فارسي ادبیّات و زبان پهلوي، محمّدرضا زمان آخر تا قاجار اواخر

 هم بزرگ نویسنده و شاعر ادبي، خوب شخصیت هاي انصافاً دوره، همین در ما اینکه

پایین  در المللي،بین قیمت و قدر لحاظ از و سیاسي گسترش لحاظ از لیکن داشتیم،

 - ایران یعني - رسيفا زبان مهد در که بود این هم علّت! گرفتیم قرار وضعیت ترین

 انحطاط نهایت این! مي جستند تبرّي فارسي زبان از بودند، امور متصدّیان که کساني

 و لغات بردن کار به مورد در ايعدّه و مي زدند حرف خط تغییر به راجع ايعدّه. است

! مي دانستند کوچک آن مقابل در را خودشان و مي کردند افتخار فرنگي اصطالحات

 نوعي فارسي شان سازى لغت حتّي کنند، سازي فارسي مي خواستند که هم آنجایي

 مي کند، مشاهده انسان که عجیبي چیزهاي از واقعاً! بود بیگانه لغت به ارادت اظهار

 و مي نشستند آنها داشت؛ وجود شاه زمان ارتش در سازيلغت دستگاه یک اینکه

 خارجي زبان به شباهتي نوع یک که مي کردند انتخاب فارسي کهن لغتنامه از را لغتي

 البته. مي کردند سازيلغت مي کردند؛ جعل فارسي لغت هم گاهي! باشد داشته

 مي کند، سازيلغت که کسي آن اینکه شرط به است؛ جایزي کار سازي،لغت

 آنها اما - است زبان پیشرفت ندارد، اشکالي - باشد داشته را کار این صالحیت

                                                           
 1370/11/27فارسي  ادب و زبان فرهنگستان اعضاي دیدار در بیانات . 1
 1370/09/18سیما  و صدا در فارسي زبان ویرایش عالي دیدار اعضاي شوراي در بیانات . 2
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ضرورت نداشتن حذف واژه  -14

  هایي که جزو زبان شده اند

لزوم تقویت زبان فارسي در  -15

داخل به منظور جلوگیري از تبدیل 

 شدن به زباني دیگر در خارج

زبان فارسي نیازمند نوسازي  -16

 روز به روز

 لزوم تقویت فرهنگستان زبان -17

خصوص  نگراني فراوان در -18

 ان فارسيتهاجم به زب

 

 لغت به توجّه با سازي شانلغت لیکن ندارم؛ کاري اشتند،ند یا داشتند صالحیت

 را «چالش»! مي آوردند «اَتک» از تقلید براي و «اَتک» مقابل در را «تک»! بود خارجي

 زیاد قبیل، این از. مي کردند سازيلغت طوراین! آوردندمي «چلنج» از تقلید براي

 که لغت هایي گونهاین از دفتر یک بتواند کند، دنبال واقعاً  کسي اگر شاید و است

 فارسي، زبان مهد در که وقتي خوب؛. بیابد مي گشته، انگلیسي لغت محور بر عمدتاً

 بزنند، حرف فارسي درست نیستند بلد که است بي اعتنایي مورد گونهاین فارسي زبان

  1!بي جاست آن پیشرفت   انتظار

 من با بود آمده بنده مهوريج ریاست زمان در زبان،عرب وزیرنخست یک وقت یک -

 اشخارجه وزیر - وزیرنخست یا بود جمهور رئیس که نیست یادم - مي کرد مالقات

 آن بگوید، خواست را جمله یک مي کرد، صحبت عربي من با. بود نشسته پهلویش هم

 طرف به. آیدنمي یادش دید کرد، فکر هرچه! کند پیدا عربي در نتوانست را مفهوم

 به را مفهوم آن مي شود؟ چه این که پرسید فرانسوي به و برگشت اشخارجه وزیر

! گفت من به ایشان وقت آن گفت؛ رئیسش به را معادلش عربي و گفت فرانسوي لغت

مي  را معادل آن نبود، عربي هم زبانم که او مخاطب عنوانبه من که جاستاین جالب

 بلد را خودش عربي لغت آقا آن و بودم زبان فارسي من! نبود سخت برایم و دانستم

 گفتم دلم در من! پرسید اشخارجه وزیر از عربي، - فرانسوي معني لغت راه از و نبود

 که حالي در نیستید؛ بلد هم را خودتان زبان که بدبختید قدراین شما نیست بي خود

 وجود هم ایران در انقالب از قبل وضع، این! من عزیزان! هستید کشورتان رئیس شما

  !2نبودند بلد را خودشان زبان نکنید؛ تعجّب خیلي. اشتد

 فرهنگي شده تعریف هدف یک براساس انقالبي که - اسالمي انقالب پیروزي از بعد -

 هویت خود  که - ملي هویت مقوله به و شد داده اهمیت فرهنگ مقوله به که - بود

 یک فرهنگ تهبرجس سطور و مصادیق جزو این خود و است فرهنگ کشور، یک ملي

هیچ به برکات این که شد مترتب کار این بر برکاتي شد، ورزیده اهتمام - است ملت

 علمي، پیشرفت هاي این نوآوري ها، این. بیاید وجودبه کشور این در نبود ممکن وجه

 ما کشور در امروز که - تحقیقي و علمي نو   هايعرصه در شدن وارد جسارت   این

 احیاء از که است نفسي به اعتماد همین خاطر به - شودمي  مشاهده خوشبختانه

 و ملي هویت از انقالب از قبل. آورد وجودبه انقالب را این است؛ شده پیدا ملي هویت

 را ملي هویت کلمه، حقیقي معناي به هیچ وجه به اما مي آوردند؛ زیاد اسم ملیت

 منافع براي را ایران هک کساني آن چون بود؛ واضح هم علت البته. نمي کردند تقویت

مي  بودند، کرده تعریف را خود منافع ما عزیز کشور در و مي خواستند خودشان

 و بود خواهد ناسازگار آنها منافع با شود، زنده کشور این در ملي هویت اگر که دانستند

 در ملي هویت دلیل، همین به. برسند اند،گرفته هدف که منافعي به نمي توانند آنها

 در هویت اضمحالل و وابستگي در خودمان کشور در ما. شد تضعیف اینجا در نزما آن

 پیشنهاد و نکشیدند خجالت ايبرجسته افراد که رفتیم پیش آنجا تا بیگانگان مقابل

 براي اما کردند؛ کار کمتر زبان تغییر روي البته! دادند را فارسي خط و زبان تغییر

 مهم شاخص هاي از و برجسته نقاط از یکي کشور یک خط - فارسي خط تغییر

 ما کشور در طاغوت دوره مطبوعات و هاروزنامه همین در - است کشور هر فرهنگي
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 تغییر را فارسي خط ما که زدند حرف و کردند دفاع نوشتند، مطلب صریحاً  و علناً 

 تا آنها. واقع خالف و آمیزمغالطه و آمیزمجادله کامالً استدالل هاي با هم آن بدهیم؛

  .1رفتند پیش حد این

 سعه خیلي زبان این. رسید زبان این به باید فارسي، زبان کانون در شرایطي، چنین در

. ندارم مجلس این حضار براي ايتازه حرف من زمینه این در البته. دارد ظرفیت و

 گسترش آن با عربي زبان. است استثنایي زبان یک جهتي از فارسي زبان من، نظربه

 فارسي زبان پذیريترکیب آن، و ندارد را فارسي زبان خصوصیت دارد، که يواژگان

 خوب ترکیب هاي بي نهایت فارسي، زبان از خوب، هايسلیقه با مي شود. است

 این دچار ما امروز و کرد درست مي شود هم بد و غلط ترکیب هاي البته. کرد درست

مي  درست لغت سابق در البته! مي کند درست ترکیبي هرکس یعني هستیم؛ بلیه

 شعر و ادب اهل مجامع در که بودم دیده من. بود آسان تر کردنش دفع که کردند،

 و جعلي و دساتیري لغت هاي این - بودند آنجا بادرکي و فاضل مردمان که - مشهد

 است؛ دساتیري این که مي گفتند لغت آهنگ از اصالً  مي شناختند؛ را درآورديمن

. است طورهمین واقعاً  که مي شد معلوم مي کردند، قتحقی بود؛ هم درست

 همه و افتاده همه دست ترکیب، االن. نداریم دساتیري ترکیب هاي ما حال،درعین

 ترکیب یک عوام، طباع این از بعضي که است این عجیب! مي کنند درست ترکیب

 !2 را غلط ترکیب تا مي پذیرند ترسخت و دیرتر خیلي را خوب

 در این البته است؛ «مهجور صحیح» از بهتر «مشهور غلط» که ودمي ش گفته -

 عوام زده، را حرفي آمده عوامي وقت یک که ترکیباتي این در. است درست جاهایي

 نمي شود واقعاً  اند،گفته پي درپي را آن نیز عوام هایي و کرده تقلید او از هم دیگري

 حذفش باید داریم؛ قبول را ینا ما شده، معروف چون گفت و داد قرار مالک را این

  .3شد خواهد ضایع به کلي زبان والّا کرد؛

 مراقبت برج در که کسي مي بینید و مي شوید هواپیما سوار ایران در شما االن -

 حرف انگلیسي حتماً  است، ایراني یک نیز او که خلبان این با است، ایراني یک و هست

 چرا! است ممنوع کار این مي شوم، سوار نم که هواپیمایي آن در گفتم بنده! مي زند

 مثالً  او که - بیگانه برج یک با شما که هست وقت یک آخر ؟!نمي زنند حرف فارسي

 مشترک زبان از - نمي دانید را یکدیگر زبان و هستید فارس شما و است چیني

 شما مناسبت چه به روم، مي که مشهد به مثالً بنده اما مي کنید؛ استفاده انگلیسي

 باید فقط اینها و است انگلیسي هاواژه که است این علتش ؟!مي زنید حرف انگلیسي

 همان نمي کنند؛ زحمت دچار دیگر را خودشان بدهند؛ ربط یکدیگر به را هاواژه این

 گونهاین محیط هایي، در زبان تا بگذاریم، واژه باید ما پس! مي دهند را انگلیسي ربط

 4.. .است شده منزوي متأسفانه که نشود؛ منزوي

 و واال بسیار شعري رتبه بحمداللَّه که هستند هم صفارزاده خانم شما جمع در -

 را شعر هم آقایان از بعضي البته. است خوشحالي جاي خیلي این دارند؛ ايبرجسته

 شاعر و شعر به مختص شاعر  شما، جمع در که نمي دانم من. تطفاّلً اما مي سرایند،
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 و حداد دکتر آقاي و حبیبي دکتر آقاي شعرهاي از ما البته - نداریم یا داریم ايحرفه

 خیلي را شعر کفه نباید حالدرعین ولي - ایمکرده استفاده هم طباطبایي محیط آقاي

 یعني است؛ خوبي بسیار زبان زبانشان، بحمداللَّه صفارزاده خانم. داد قرار اقلیت در

 که شعرایي جمع آن در بتوانید هم باز شما راگ. باالست خیلي واقعاً  شعرشان سطح

 که مي دانید. است بهتر خیلي کنید، غني را «فارسي گویي» جهت این اند،مانده باقي

 فارسي گو چندان هم بعضي هستند، فارسي گو واقعاً  بعضي مختلف اند؛ هم شعرا

 تسلط با ممالز همیشه شعري، قریحه بنابراین،. ندارند انس خیلي فارسي با و نیستند

  .1نیست زبان بر

 تحکیم براي کنیم؛ مي فراموش را فارسي زبان داریم فارسي، زبان کانون در ما اما -

 هیچ خارجي دخیل هاي از جلوگیري براي آن، گسترش براي آن، تعمیق براي آن،

 روزي هر - مي زنند حرف هایي یک ما تعبیرات[ در] یواش یواش. نمي کنیم اقدامي

 یک مي آیند گاهي. ایمنشنفته هم ما - آیدمي جدیدي چیز یک ردمي گذ که هم

 آن معناي مي گویم نمي فهمم، را آن معناي مي گویم بنده مي گویند، ايکلمه

[ این] آمده؛ کلمه این که مي کنیم پیدا اطالع ما تازه مي کنند،[ که] معنا چیست؟

 با را فارسي اسم. است ناکخطر این مردم؛ توده و طبقات به شده کشانده یواش یواش

 کسي آن کند؟ استفاده این از مي خواهد کسي چه چرا؟ خب! مي نویسند التین خط

 حروف با فارسي اسم است؟ خارجي زبانش که کسي آن یا است فارسي زبانش که

عکس  من براي که ایران داخل شده تولید محصوالت روي فرنگي اسم هاي یا! التین

 بله، بکنیم؟ را کار این ما داریم داعي چه خب! فرستادند را تصویرهایش و را هایش

 باید هم فارسي - فارسي زبان کنار در آنجا دارید، صادراتي محصول یک شما یک وقت

 زبان البته - بشود برداشته فارسي زبان ما محصوالت روي از نبایستي هرگز البته؛ باشد

 اما بشود، نوشته دارند دیگري نزبا اگر رفت، خواهد که کشورهایي آن به هم خارجي

 روي دارد؟ لزومي چه مي شود، مصرف داخل در مي شود، تولید داخل در محصولي

 اسباب روي بشود؟ نوشته فرنگي تعبیر یک که دارد لزومي چه دبستاني هايبچه کیف

 خیلي شما که است چیزهایي جزو این. مي کنم حیرت واقعا من جور؛همین بازي ها

 زبان استعمال این براي دارم ذهن در مثال هایي من البته. دارید سئولیتم اشدرباره

! مغازه نام محصول، نام شرکت، نام کنم؛ عرض را آنها حاال دیگر نمي خواهم که فارسي

 این از من انگلیسي؛ به خصوص و فرنگي تعبیرات مکرر طورهمین قبیل این از و

 نسبت فرهنگي انقالب عالي ورايش و حضرات که است الزم و مي کنم خطر احساس

 حاال. مسئله این با بشود مواجه جدي طور به دولت و کنند دنبال به جد مسئله این به

 برخورد خشني شیوه یا تندي شیوه یک با مثال فردا فورا که نیست این مواجهه معناي

 را ینا جلو که بکنید مي توانید چکار ببینید آمیز؛حکمت اما[ بشوید مواجه] کنند،

  .2مسئله یک هم این بگیرید؛

 با است زباني فارسي زبان. کند پیدا گسترش فارسي زبان امیدواریم هرحال،به -

 با به خصوص – ادبیّات و زبان روي آن در باید که مراکزي از یکي. کشش با و ظرفیت
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 آن که مي کنید کار نسلي با شما چون شماست؛ مرکز شود، تالش - هنري هايشیوه

  .1بود خواهد ماندگار برایش گرفت، فرا شما از که را هرچه لنس

 که جایي در را فارسي لغت بتواند و بگیرد یاد درست را فارسي ما کودک امروز اگر -

 یا ساز،برنامه گوینده، هنرمند، اگر شد، شاعر اگر کند، مصرف و استفاده دارد، الزم

 نویس،فیلمنامه نویس،کتاب مثل است؛ جمع خاطرتان دیگر شما شد، نویسکتاب

 نخواهد اند،کرده پیدا پرورش قبلي محیط در که آنها نظیر افرادي و تلویزیون گوینده

 را ايوظیفه دو و مقصود دو آن مي توانید کانون، در خودتان حرکت در شما یعني. بود

 آن هم ،ببرید پیش را ادبیات هم کنید؛ تأمین هم با را دو هر هست، ادبیات باب در که

. کنید صرف درست - است کودک شما مخاطب قشر که - گوناگون قشرهاي در را

  .2شود داده اهمیت خیلي باید ادبیّات، و زبان به بنابراین

 ذکر به الزم» نگویید که گفتیم هم تلویزیون و رادیو در کردیم، تکرار همه این ما -

 سخنراني در کردند، هم ابالغ گفتیم، رسماً ! نمي شود مي کنیم، کاري هر اما ؛«است

 روز یک! مي گویند باز ولي نگویید؛ را «است ذکر به الزم» ترکیب این که گفتیم هم

 کردم صحبتي من - بودند هم آقایان از بعضي شاید که - سیما و صدا در ايجلسه در

 را فالني صداي این داریم، را فالني تصویر این ؛«داریم» نگویید اینقدر که گفتم و

 در است؛ بیگانه زبان از غلط برداريگرته یک این داریم؛ هم با را مذاکره این داریم،

مي  بکنم، گفتگویي شما با من بگوید اینکه جاي به مثالً . نداریم چیزي چنین فارسي

کمکي  صورتبه را «داشتن» فعل این مرتب باشم؛ داشته گفتگویي شما با من گوید

 هم هرچه مي کنند؛ استفاده فارسي زبان در اصیل رغی و صحیح غیر و وارد غیر هاي

 واقعاً . است حاضر حال در فارسي زبان بزرگ بلیه همان این! ندارد ايفایده مي گوییم،

 و کند تمام را فارسي زبان مشکالت این که است الزم جایي است؛ الزم ايضابطه

 زبان دریاچه وارد یيگنداب ها غلط، جریان هاي و مسیرها از زبان، اسم به که نگذارد

  .3باشد داشته وجود صحیحي پاالیش واقعاً کند؛ آلوده را زبان این و شود فارسي

مي  پخش فاسد امواج دایم نباشند، خودشان زبان مواظب اگر تلویزیون و رادیو -

 نام مثالً مي شود؛ تلفظ غلط هاواژه از برخي که مي بیند گاهي انسان واقعاً . کنند

 گاهي اما - است بد هم این البته - نمي شود تلفظ درست است، الجزایر در که شهري

 را خودش یقه مي خواهد آدم مي خوانند؛ غلط را صائب یا حافظ شعر که هست هم

مي  غلط مي خوانند، بد - تلویزیون در به خصوص – را قشنگي آن به شعر! کند پاره

 رفع و تفریح عنوان به را شعارا این که است حالي در این مي خوانند؛ زشت خوانند،

 بلد که را شعري آدم است اصراري چه آخر! مي کنند قرائت برنامه دو میان خستگي،

 این به فرهنگستان اگر اتفاقاً . هست اشکاالت این متأسفانه ؟!بخواند بخواند، نیست

 بود؛ خواهد مفید و خوب بسیار بسیار بورزد، اهتمام آن به نسبت و بپردازد قضیه

  .4گردد اصالح هم موارد این که بشود طوري شاءاللَّهان

 طورهمین دیگر جاهاي در است؛ طورهمین اوقات خیلي بیمارستان ها محیط در -

 دوا ما گرفتید؟ را دوایتان شما مي گویند مثالً. ایمدیده ما که است جاهایي اینها است؛
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 حمام شما مي گویند ضاً فر یا. مي نوشیم یا مي خوریم را دوا ما نمي گیریم؛ را

 یا م یرویم، حمام به ما ؟!بگیریم را حمام باید ما چرا نمي گیریم؛ را حمام ما گرفتید؟

 و آوردند طورهمین را فارسي زبان از بیگانه غلط  ترکیب هاي این. مي کنیم استحمام

 هم عوام مردم مي برند؛ کار به را اینها هم عالم و رسم و اسم با مردمان   و باال سطوح

 این نه، اینکه از غافل باشند؛ عالم تا بزنند حرف طورياین باید که مي کنند خیال

  !1نیست علم اینکه است؛ جهل

 مي کند، سازيلغت که کسي آن اینکه شرط به است؛ جایزي کار سازي،لغت البته -

 آنها اما - است زبان پیشرفت ندارد، اشکالي - باشد داشته را کار این صالحیت

 لغت به توجّه با سازي شانلغت لیکن ندارم؛ کاري نداشتند، یا داشتند صالحیت

 را «چالش»! مي آوردند «اَتک» از تقلید براي و «اَتک» مقابل در را «تک»! بود خارجي

 است زیاد قبیل، این از. مي کردند سازيلغت طوراین! میآوردند «چلنج» از تقلید براي

 بر عمدتاً که لغت هایي گونهاین از دفتر یک بتواند کند، بالدن واقعاً کسي اگر شاید و

 فارسي زبان فارسي، زبان مهد در که وقتي خوب؛. بیابد مي گشته، انگلیسي لغت محور

 انتظار بزنند، حرف فارسي درست نیستند بلد که است بي اعتنایي مورد گونهاین

  !2بي جاست آن پیشرفت  

 نظرم «ملي غرور» تعبیر این که مي کردم، فکر اشتمد مناسبتي به امروز همین من -

 تفاهم اصطالح این از فارسي در که چیزي آن چه؟ یعني «ملي غرور». کرد جلب را

 اعتزاز احساس خود به ملت یک یعني ملي؛ عزت احساس آن یعني چیست؟ مي شود،

 ربيع زبان با که کسي. نمیرساند را این غرور کلمه که است طبیعي. کند شرف و

 مي داند مي خواند، را «الغرور باللَّه غرّکم» و مي خواند، را بیع باب در غَرَر و آشناست

مي  لذا بشود؛ فریفته جهالت روي از که کسي یعني جاهالنه؛ فریفتگي یعني غرور که

 وجود ما فارسي در تعبیر این اتفاقاً . است زشت این است؛ مغروري آدم فالني گویند

 باغروري آدم مي گویند. معمولي تعبیرات در بلکه سیاسي، تعبیرات رد نه البته دارد؛

 وقتي واژه این. است بد این دارد؛ جاهالنه خودفریفتگي یعني است؛ مغروري آدم است،

 داعییي چه واقعاً ما  !خوب مي شود ،«ملي غرور» مي شود آید،مي سیاسي فرهنگ در

 روحاني من   بعد که بگوییم؛ دارد، غلطي و نارسا معناي که را اصطالحي که داریم

 ،«ملي غرور» مي گویند دیدم تا مي شوم، فارسي زبان وارد عرب زبان از که وقتي

 مقصود که حالي در! بگذارید کنار را آن چیست؛ «ملي غرور» شوید، ساکت آقا بگویم

 شرف آن مي خواهید شما. نیست اصطالح این بد معناي آن اصالً ،«ملي غرور» از شما

 شما مراد فهم در هم من که بگویید درستش تعبیر به خوب، خیلي بگویید، را ليم

 اصطالح که نمي کند فکر کسي امروز. است رسیده اینجاها به کار ببینید،. نکنم اشتباه

 وجود به تفاهم عدم غلط، این و است، غلط اما باشد؛ غلطي اصطالح ،«ملي غرور»

 و «شَعب» معناي به ملت،. است قبیل مینه از هم «ملي» کلمه خود. است آورده

 از واژه این. ابراهیم آیین یعني ،«حنیفا ابراهیم ملّة». دین یعني ملت، نیست؛ «امت»

 به که ایران، ملت ایمگفته قدراین. کرد کاري را آن نمي شود و آمده مشروطه زمان

 زبان از دنمي شو که است مواردي آن از این. است شده زبان جزو نجفي آقاي قول

 چیست؛ ملت فارسي اصالً که نمي دانم حاال. ما امت همین یعني ملت،. کرد اخراج
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 را واژه این. است عربي هم «خلق». کنیم پیدا واژه این براي فارسي معادل یک باید

مي  «خلق» هم خودمان داخلي کمونیست هاي. گرفتند کمونیست ها از تاجیک ها

 هر باالخره! مي کنند ضایع را ملت کلمه خلق، ندگفت وقتي مي کردند خیال گفتند؛

 بگردیم واقعاً  حاال ندارد؛ فارسي معادل که مي آورد خودش براي جدیدي واژه مکتبي

  .1کنیم پیدا واژه این براي فارسي کلمه یک

 کلمه این دارم اصرار من ورز؛اندیشه هیئت هاي گفتیم که است این دیگر نکته یک -

 است، فرنگي تعبیر یک فکر اتاق. نبرم کار به مي گویند هافرنگي که را «فکر اتاق»

 اللفظيتحت ترجمه به مي کنند تبدیل را فرنگي کلمات نشینندمي آقایان آیندمي

 سازيواژه داریم، زبان خودمان ما نه، مي برند؛ کار به افتخار با مدام را همان ها فارسي،

 هیئت هاي ما. هست هم گویاتر خیلي «فکر تاقا» از «ورزاندیشه هیئت هاي». کنیم

 هايالیه. هاالیه در یکي رأس، در یکي: نقطه دو در کجا؟. داریم الزم ورزاندیشه

 داریم شوق ما مي گویند اینجا هابچّه این حاال که همین. است فراوان بسیج گوناگون

 که ختس جنگ از است؛ سخت جنگ همان نمي فرستید، چرا و بفرستید را ما و

  کسي چه که کار این حدود تعیین و ترسیم براي ورزاندیشه هیئت به دارد احتیاج

 وسیعي بسیار عرصه یک نرم جنگ که نرم جنگ تا برود؛ جوريچه برود، ک ي برود،

 خیلي و مي شود ترگسترده دارد مجازي فضاي این گسترش با هم روزروزبه و است

 خون و خاک به جسم ها سخت، جنگ در نيیع- است سخت جنگ از ترخطرناک هم

 جنگ در[ امّا] بهشت؛ به مي روند و مي کنند پرواز روح ها[ ولي] مي شوند، کشیده

 مي مانند، سالم و مي شوند پروار جسم ها بکند، غلبه دشمن نکرده خداي اگر نرم،

 ترخطرناک خیلي این لذا است؛ این فرقش جهنم؛ قعر به مي روند روح ها[ ولي]

 . 2دارد الزم ورزاندیشه هیئت -ستا

 در. است شده تعبیر «ثاراللَّه» به آنها از که داریم را نفر دو ما اسالمي، آثار همه در -

 از کسي وقتي. نداریم «ثار» عربي اصطالح براي کامل و درست معادل یک ما فارسي،

 را این. است خون این صاحب مقتول خانواده مي رسد، قتل به ظلم روي از ايخانواده

 خدا، خون مي گویند اینکه. کند خونخواهي دارد حق خانواده آن و مي گویند «ثار»

 یعني ،«ثار». نمي فهماند را مراد درست و است «ثار» از ناقصي و نارسا خیلي تعبیر

 درباره دارد حق خانواده این یعني است، خانواده یک «ثار» کسي اگر. خونخواهي حقّ

 خون صاحب که است شده آورده اسم نفر دو از اسالم تاریخ در. کند خونخواهي او

 حسین امام یکي نفر دو این. خداست دارد، را اینها خونخواهي حق  که کسي و اینها

 هم امیرالمؤمنین پدرش. «ثاره وابن ثاراللَّه یا» امیرالمؤمنین؛ پدرش هم یکي و است

 .3خداست به متعلّق خونخواهي اش حقّ

 من - «ننویسیم غلط» - نوشتند پیش سال چند نجفي آقاي جناب که کتابي این -

 که امدیده کتاب این در. زدم آن بر هم حواشییي و خواندم گرفتم را آن وقت همان

 این مثالً که مي گویند جاهایي - بجاست هم واقعاً  که - دارند که دقتي همه با ایشان

 هایينمونه کرد؛ کاري را آن مي شودن و است شده زبان جزو دیگر اما است، غلط واژه

 را آن نمي شود شد، زبان جزو چیزي وقتي. است ایشان با حق که است شده ارائه هم
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 به اختاللي واژه، آن آوردن بیرون با. نیست عملي اصالً این کشید؛ بیرون زبان بدنه از

 جزو غلط، یک بگذاریم نباید ما. است مصیبت یک خودش این لیکن آید؛مي وجود

  .1بشود زبان

 کنار را آن باید است، عربي کلمه چون باشم معتقد که نیستم آدم هایي آن از من -

مي  او. است من زبان جزو احمد، آل مرحوم قول به اما است، عربي کلمه نه، گذاشت؛

مي  پاسخ در مي بري؟ کار به عربي کلمات چرا که مي کنند اعتراض من به گفت،

 به متعلق اصلش حاال نیست؛ بیگانه نیست، عربي است؛ من زبان جزو این که گفت

 گسترش این با و عظیم سعه این با ما زبان چرا اما ندارم؛ را اعتقاد آن من. باشد هرجا

 و است ترپُرکشش و بازتر عربي زبان از جهت، این از بالشک که - فراوان

 فارسي معادل ما رحال،هبه کند؟ گیر کلمه یک در بایستي - دارد خوبي پذیريترکیب

مي  غرض،. بگذاریم را «ملت» کلمه بایستي نداریم؛ ايچاره نداریم؛ هم را «ملت»

  .2است حساس قدراین ویراستاري، مسئله که بکنم عرض خواهم

 و شاعر حتّي و خبرده و گوینده و نویسنده اختیار در که زباني که مي بیند آدم -

 وقت آن و مي شود؛ مطرح بدي بسیار شکل به است،اینه امثال و نویسکتاب و ادیب

 و شد دور خودش وطن از زبان این وقتي که بدانیم باید ما. نیست صدور قابل زبان این

 را آن فکر باید آمد؛ خواهد وجود به آن در شکستگي ها ايپاره رفت، بیگانه کشور به

 االن. بماند باقي آن از چیزي اقالً  جاآن در که بکنیم، درستش مستحکم اینجا بکنیم،

. کنید مالحظه - را هندي نثر حتّي - اندکرده زندگي هند در که شعرایي زبان شما

 در که است، نوشته کتابي - «عبقات» صاحب - هندي حسین میرحامد مرحوم پدر

مي  و مي کند بیان هند در فارسي زبان باب در شرحي هندي ناشر کتاب، آن مقدمه

 ایراني فارسى  من   اینکه براي است؛ هند فارسي نثر مي بینید، شما که نثري این گوید

 و صوري بسیار منطق اما است؛ منطق یک این! نکنم استعجاب مي خوانم، را این وقتي

 و رفته آنجا به که حاال. است غلط هند فارسي! چه؟ یعني هند فارسي. است سطحي

خاستگاه  جزو که هند! ریدبپذی است، هند فارسي این گفت نباید شده، شکلي این

 خراسان فارسي چیست، ایران فارسي ببینند کنند، نگاه باید. نیست فارسي زبان هاي

 وقتي .است این معیار کنند؛ درست را فارسي آن، از تا چیست، فارس فارسي چیست،

 بنیه چنانآن اینجا در باید ما. مي شود خراب یک مقدار طبعاً  گرفت، غربت رنگ زبان

 آن دچار و رفت وقتي و باشد؛ استفاده قابل هم آنجاها در که کنیم، قوي را زبان

  .3نشود دیگري زبان به تبدیل شد، شکستگي ها

 ریشه این وقتي. است روزروزبه نوسازي محتاج دیگر، زبان هاي همه مثل فارسي زبان

 متأسفانه .کند پیدا اتساع و بشود زیاد برگ هایش و شاخه روزروزبه باید است، سالم

 سالهشصت پنجاه، دوران تمام در بلکه نشده، امروز اینکه نه است؛ نشده کار این

 چیزهاي فرهنگستان ها این. است نشده انجام کاري هیچ فردي، کارهاي جز گذشته،

 یک اگر. ندادند بیرون حسابي چیز یک تقریباً حاال تا اول از و بودند خنثایي بسیار

 حد در توانسته باذوق، بزرگ انسان یک خوب، شاعر یک حسابي، نویسنده یک وقت
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 انجام جریاني کار یک والّا برده؛ پیش را زبان قدم یک بدهد، انجام کاري شخصي

 . 1است نگرفته

 در من پیش سال شش پنج، از البته که - شده تشکیل اخیراً  که فرهنگستاني این -

 تقویت باید - بگیرد انجام ارک این که بودم مصر خیلي فرهنگي انقالب عالي شوراي

 آفات متوجه اما باشیم، داشته را زبان زاینده چیز هر یا فرهنگستان این ما اگر. شود

مي  معلوم اینجا در ویراستاري این اهمیت. شد خواهد ضایع کارها همه نباشیم، زبان

  .«2شود

 :رسانه و فارسی زبان 4

 

 در زبان فراوان اهمیت( الف

 :یونتلویز و رادیو
 برنامه در زبان درست کاربرد -1

 زنده هاي

 از پرهیز براي معیارهایي تعیین -2

  نویسي غلط و گویي غلط

 و گویی درست بر تاکید( ب

 :رسانه در نویسی درست
  صحیح متن خوانى   غلط از پرهیز -1

 غلط متن تنظیم از پرهیز -2

 ادای سطح ترین راقی تامین( ج

 ... و تفسیر و خبر در فارسی

 در ویراستار گماشتن لزوم( د

 خبری های بخش

 غلط درباره ویژه تاکید( ه

 خبری هیچ نداشتن

 متون بودن برخوردار لزوم( و

 نگارشی های زیبایی از خبری

 برای جایزه تعیین لزوم( ز

 فارسی زبان به کنندگان خدمت

 رسانه در

 زبان از استفاده بر تاکید( ح

 های برنامه در صحیح فارسی

 تاجیکستان مردم برای ونتلویزی

 به دعاخوانی پخش بر تاکید( ط

 تلویزیون و رادیو در فارسی زبان

 لهجه با را فارسی گزارشگران( ی

 نزنند حرف انگلیسی

 اول البته. است مهمي بسیار مسئله تلویزیون، و رادیو در زبان مسئله حال، اىّ علي »-

 شود، مي پخش که هم زنده هايبرنامه این بگذریم، که «خبر» از لیکن است؛ «خبر»

 یا ،«عصرانه» برنامه آن یا گفتید، شما که «روزنه» برنامه همین مثل است؛ طورهمین

 صبح سالم» برنامه شما آیا. دارد شنونده هم خیلي که «بخیر صبح سالم» برنامه آن

 مي خون دلش واقعاً شنود، مي را برنامه این آدم وقتي نه؟ یا شنوید، مي را «بخیر

! شود مي اشغصه واقعاً آدم که برند مي کار به تعبیراتي و زنند مي هایي حرف! شود

 و نشسته آنجا که جواني آن. گذاشت معیارهایي باید کرد، فکري باید کرد، کاري ایدب

 دارد را خودش وسع همه او ندارد؛ هم تقصیري بیچاره کند، مي اجرا برنامه دارد

 اصالح باید اینها همه شاءاللَّهان. داد سواد و توان و وسع او به باید کند؛ مي مصرف

 . 3بکنیم عرضه را زبان بتوانیم تا بشود،

 شده شناخته گذشته از بیش ایران مردم براي فارسي زبان قدر خوشبختانه امروز -

 ارتباط بیش و کم زبان اساتید از بعضي و ادبي محافل با من گذشته، دوره در. است

 فارسي بودند، زبان اهل سنتي طور به و بودند ادبیاتي که کساني دوره، آن در. داشتم

 ملت منظورم - نظام بدنه یعني فارسي، زبان کنندگانخرج اما ند؛داشت مي دوست را

 برایشان - بودند دولتي تشکیالت به وابسته که کساني و مسئوالن منظور، نیستند؛

 یک ارتش که بدانید شماها شاید. نداشت اهمیتي فارسي زبان مسئله ابداً  و اصالً

 اياشاره آن به هم عاليجناب کتاب در کنم مي گمان که داشت، سازيلغت دستگاه

 لغت خارجي هاي زبان از و کردند غلط هاي سازيلغت برداشتند اینها. باشد شده

 زبان به گرایش. نداشت اهمیت فارسي زبان اصالً برایشان که طوري به گرفتند؛

 زبان این بیشتر است؛ بوده زیاد بسیار اواخر این در انگلیسي، زبان خصوص به اروپایي،

 حتماً  را «تک» يواژه که داشتند اصرار مثالً  داشتند؛ گرایش آن به و کردند مي اهنگ را

 بیشتر آنجاها در اما داشته، وجود هم آنجاها غیر در! کنند درست انگلیسي Attack از

 . 4است بوده

 کمتر اصالً دولتي مسئوالن آن قاجار، زمان در. کردند نمي فکر طوراین گذشته، در -

 هم گذشته رژیم زمان در. خاصشان افراد مگر کنند؛ فکر موارد این به که دبودن این از

 زبان به اعتقادي ابداً و اصالً نظام بدنه والّا بودند؛ سنتي هاي ادبیاتي همان از ايعده

 رسمي زبان انگلیسي، زبان اینجا بناست مثالً که شد مي گفته اگر. نداشتند فارسي

 و التین خط مسئله آزادانه اینها از ايعده دیدیم هکمااینک! گزید نمي ککشان بشود،

 مقطع، سه دو، در مرتبه سه دو، خودم، عمر در من! کردند مطرح بارها را اسپرانتو زبان

 اما بودم؛ خوانده طاغوت زمان مطبوعات در را اسپرانتو زبان و التین خط مسئله همین
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 زبان بودن معیار فارسی لزوم( ک

 صداوسیما

 در فارسی زبان حفظ( ل

 ملی رسانه از تر مهم مطبوعات،

 گوناگون هایشیوه از استفاده( م

 نویسی فارسی و گویی فارسی

 مطبوعات در زدن عنوان برای

 

 به تفوّه جرئت ایران در کسهیچ االن. دبزن را ها حرف این کند نمي جرئت کسي حاال

 شد مي شایعه آن، دنبال به و نوشتند مي راحت نه، زمان آن اما ندارد؛ را ها حرف این

 اهمیتي برایشان فارسي زبان که بود آن خاطر به این. گردید مي پا به جنجال و

 خدمت اللَّهشاءان فضا این در توانیم مي ما امروز. نیست طوراین امروز اما نداشت؛

 . 1بکنیم فارسي زبان به بزرگي

 هستید کساني جزو هم تانهمه بحمداللَّه. است حساسي خیلي نقش آقایان، نقش -

 که بینم مي. دلسوزید هم و اید، اطالع اهل و فن اهل و واردید کار این به هم که

 دمندانهخر کار، الحمدللَّه. است شده «عمل مفرما خردمند به جز» مصداق خوشبختانه

 خبرهاي و ببرید پیش خردمندي و حوصله و صبر با را کار شاءاللَّهان. رود مي پیش

 نام به کتابي من.  بود خواهد خوشي خبر و مژده که بگویید، ما به هم را کار پیشرفت

 فارسي زبان به بحمداللَّه آقایان پیداست که دیدم، سمیعي آقاي از «نگارش آیین»

 .  2دارند بنیادي عالقه

 و شیرین و خوب بسیار زبان خودش، پذیريترکیب و گسترش بر عالوه فارسي، زبان -

 گسترش قابل خودش، فعلي حجم برابر صد بادکنک، یک مثل و است پُرگنجایشي

 هماني است؛ بزرگ جوال یک مثل عربي، زبان. نیست طورياین عربي، زبان اما است؛

 آن از تر کوچک فارسي، زبان. است مک اتساعش قابلیت و گسترش و هست که است

 آنکه بر عالوه توانا، و اتساع قابل زبان این. است زیاد خیلي اتساعش قابلیت اما است؛

 به زبان. کند بیان تواند مي را ها ظرافت همه است، جزوش االن هم عربي زبان نصف

 پس نیم؟ک خرابش تلویزیون، و رادیو در هم آن غلط، تعبیرات با چرا را خوبي این

 . 3است مهم گویي درست ببینید،

 کار یک دقیقاً  شما کار یعني هنرمندید؛ شما. است هنري کار شما، کار دوم بُعد -

 خوانده و گردد ارایه ايگونهبه و بشود تنظیم طوري بایستي متن این. است هنري

. است انيخو غلط برد،مي بین از را جاذبه که چیزهایي از. باشدداشته جاذبه که بشود

 متن   تنظیم هم یکي است، صحیح متن خوانى  غلط یکي: است گونه دو خواني، غلط

 شما که است این صحیح متن خوانى   غلط. غلط متن خوانيصحیح یعني است؛ غلط

 را فارسي عبارات هستند، گوینده که برادراني آن فرضاً . بخوانید بد را ايکلمه مثالً

 خیلي بحمداللَّه حاال البته. نکنند تلفظ درست را عربي تعبارا مثالً یا بخوانند، غلط

 شده؛ غلط بي کلي به گفت شود نمي. بود بد خیلي که اوایل ولي شده؛ بهتر

 من و کنند مي کار برادران که وقتي آن خصوص به است؛ غلطکم خیلي امابحمداللَّه

 از یکي ،خواني غلط پس،. شود مي کار خیلي متني، روي که شوم مي مطلع گاهي

 . 4است طورهمین هم کردن تنظیم غلط. است جاذبه ضد چیزهاي

 نمي هم فرق. کنید تأمین هایتان متن در را فارسي اداي سطح ترین راقي باید شما -

 خبر قدربه هم تفسیر چون تفسیر؛ متن یا باشد، خبر متن باشد؛ متني چه که کند

 صحیح و ترین قوي از یکي باید شود، مي خوانده که چیزي آن بنابراین،. دارد اهمیت

 ام؛گفته را این هم بارها من. نیست طوراین االن متأسفانه،. باشد فارسي متون ترین

 . 5هست حالدرعین ولي

 ذکر به الزم» مثل - زشتي سفید  پیشاني گاو نشاندار  غلط  جمالت و کلمات البته -
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 من. نیست آنها حاال وشبختانهخ ولي شد؛ مي تکرار خبرها در مرتب که بود - «است

: گفتم و کردم تأکید جمله این روي خصوص به سیما، و صدا سمینارهاي از یکي در

 این مثل گویید؟ مي «است ذکر به الزم» قدراین چرا. است غلط ،«است ذکر به الزم»

 و نگوید آدم باید را غلط کلمه این است؟ خوب! بخوانید «بایُد» را «بایَد» شما که است

 است، غلط داند مي که کسي براي غلط، کلمه یک شنیدن واقعاً . بپرهیزد باید اصالً

 آن از ،«است ذکر به الزم» تعبیر این! ... شود زده او گوش به که است سیلي یک مثل

 شد، مي گفته که ايدفعه هر و بودم شده حساس رویش مقدار یک که بود چیزهایي

 هرچند. است شده کمتر قدري خوشبختانه االح البته. خوردم مي تکاني واقعاً

 در الحمدللَّه! برند مي کار به دیگران ولي نبرند، کار به را جمله این که شده بخشنامه

 یک وسط در و تلویزیون خبر   غیر هايگفته در که بینم مي گاهي من اما نیست؛ خبر

 چیزي گهاننا دارد، هم خوبي و ظریف و لطیف خیلي بیان که نفر یک خوب، صحبت

 به صحبت که داري داعییي چه واقعاً ! «است ذکر به الزم»: گوید مي و آیدمي یادش

 اگر من ولي است؛ کلمه یک این، حاال! کني؟ خراب غلط کلمه این با را خوبي این

 شما اصالً باید. نباشد غلط اصالً باید. اینهاست از بیشتر بشمارم، را ها غلط بخواهم

 کلمه این که بگوید و کند نگاه او و باشید داشته - ادیتور ها، ارجيخ قول به و - ممیز

 ترین رایج و رُندترین. بشود تنظیم غلط اصالً خبري، هیچ نگذارید. نه یا است، صحیح

 . 1باشد غلط نباید بنابراین است؛ آن خبر رسانه، یک سخن

 اشاره ها افتظر تمامي بیان در فارسي زبان گسترش قابلیت به رهبري معظم مقام -

 ترین رایج خبر:فرمودند سیما و صدا خبر گویندگان و مسئوالن به خطاب و کردند

 برخوردار نگارشي و ادبي ي ها زیبائي از باید خبري متون و است رسانه یک سخن

 را آن مردم همه تا شوند ارائه گستردگي و زیبایي نهایت در و هنرمندي با و باشند

 .2شود داده اهمیت آن به باید که است هنري کاري این و بفهمند

 جاحظ، اسم. کند صحبت «جاحظ» به راجع خواست مي او که است یادم اتفاقاً -

 آدم وقتي! خواند «محبوب بحرین بن عُمر» او ولي است؛ «محبوب بحربنبن عمرو»

 آن کاش اي. خورد مي جوش خیلي واقعاً بشنود، طورياین را معروفي این به جاحظ

 است ممکن. نباشد شنونده من از غیر کسي شود، مي گفته غلطي هک وقتي

 من. باشد شما دشمن یک یا نظام، منتقد یک فاضل، یک ادیب، یک تان،شنونده

. کنند مي چه فارسي زبان با اینها ببینید نگویند که شماست دشمنان از خوفم

 کساني براي و گردد دقت و مراقبت باید. است مهم خیلي واقعاً  فارسي زبان بنابراین،

 . 3بشود گذاشته جایزه خوبند، که

 فارسي که افغانستان شمال هاي تاجیک چه - تاجیک مردم براي خراسان در شما -

 احساس دارند سال هشتاد هفتاد، از بعد االن که تاجیکستان مردم چه اند، زبان

 که دارد وجود مردم آن در هیجاني. کنید مي پخش برنامه - کنند مي بودن فارسي

 زبان یا - است هم خودشان به متعلق که - را رودکي زبان را، فارسي زبان خواهند مي

 توجه باید شما را این دهند؛ نسبت خودشان به را ما قدیمي ادباي و برجسته شعراي

 بشود هرچه کنید، پخش خوب فارسى   برنامه بشود هرچه. کنید جذب و باشید داشته

 نفع به این کنید، استفاده غلط بدون و صحیح فارسى   زبان از منطقه آن در خصوص به

 و ازبکستان در حتّي. شد عرض که است هایي هدف همان نفع به یعني ماست؛

 جماهیر اتحاد که هایي سیاست مناسبت به هستند؛ زبان فارسي ايعده ترکمنستان
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 ولي ست؛نی تاجیکستان جزو بخارا و سمرقند. اندشده تقسیم اینها داشته، شوروي

 میانه آسیاي منطقه در االن که هایي زبان فارسي. است فارسي و تاجیکي زبانشان

 رویم، مي که غرب طرف به طورهمین. نیستند جمع جا یک در و اند متفرق هستند،

 .کند مي پیدا اهمیت آذربایجاني ترکى   زبان

 بیان خوب زبان   به که را دعا مفاهیم و دعا ترجمه و دعا توانید، مي هرچه عکس، به -

 هم عربي دعاخوانى   سبک این که بینم مي کنم، مي نگاه من البته. بگذارید باشد، شده

 از نه فهمند، مي چیزي آن از خیلي ما مردم نه شود، مي پخش اذان از بعد گاهي که

 - فارسي دعاخوانى  سبک همان کند؛ مي ایجاد حال آنها در نه و آیدمي خوششان آن

 مدت هم حاال و گذاشتند مي رادیو سراسري شبکه در صبح اذان از بعد ها مدت که

 است این مقصود. کند مي ایجاد حال بیشتر - گذارند نمي مرتب متأسفانه که هاست

 نباشد؛ هم دعاخواني صرف فقط. رساند مردم به را مفاهیم آن بتوان بیشتر هرچه که

 . 1است مفید بسیار بشود، بیان دعا مفاهیم همان چنانچه

 غربي پا نوک تا سر فرق از باید ما: گفت مي ها غربي دانش مفتون   مجذوب   مرد   آن -

. باشیم مسلمان باید و مسلمانیم ما. بمانیم ایراني باید و هستیم ایراني ما چرا؟. شویم

 باید چرا گیریم؛ مي یاد را علمشان رویم مي ما خوب، دارند؛ علم ما از بیشتر آنها

 غلطي منطق چه این بگیریم؛ یاد را آنها معاشرت آداب و رفتار و نگفره و عادات

 ما البته که - ببندند گردنشان دور کراوات نام به چیزي باید دلیلي به آنها چون است؟

 آنها از باید هم ما آیا - آنهاست مال کراوات بندید؛ مي کراوات چرا شما گوییم نمي

 و معاشرت آداب و رفتار و لباس ما چرا ت؟چیس کاراین براي ما منطق کنیم؟ تقلید

 گزارشگر تلویزیون در بینم مي گاهي من کنیم؟ تقلید را آنها لهجه حتّي و زدن حرف

 ایران به مربوط مطلب و دهد مي گزارش فارسي زبان به دارد دنیا نقطه فالن از ما

 زبان به دارد انگلیسي یک اینکه مثل زند مي حرف طوري را فارسي زبان اما است؛

 خاطربه باید من چرا است؛ حقارت احساس و نفس ضعف این،! زند مي حرف فارسي

 فرهنگ   به من کنم؛ مي افتخار خودم زبان   به من کنم؟ حقارت احساس بودنم ایراني

 باید چرا کنم؛ مي افتخار خودم گذشته و کشور و وطن به من کنم؛ مي افتخار خودم

 ما خوب، خیلي است؛ بیشتر آنها علم. ندارم دلیلي آنها از یدتقل براي کنم؟ تقلید آنها از

 اتفاقاً  هم اینها. پردازیم مي باشد، داشته هم ايهزینه اگر و گیریم مي یاد را علمشان

 ها غربي براي که چیزي بیشترین امروز. کرد عوض پول با باید را علم که اندگرفته یاد

 . 2است پول است، مطرح

 غلط و گوئي غلط. باشد معیار زبان راستي به و درست فارسي باید صداوسیما زبان -

 فارسي پرتوان و رسا و شیرین زبان آموزنده صداوسیما و برود، بین از یکسره خواني

 . 3گردد تکمیل باید و است شده هائي تالش باره این در. باشد

 هاى   ضعف نشانگر که امکرده شتیاددا مطبوعاتمان با ارتباط در را نکاتي البته من -

 هاي یلتحل نبود المللي،بین مسائل در قوي نداشتن حضور. است رسانه این موجود 

 .است جمله آن از فارسي، زبان ضعف و هنري کارهاي ضعف قوي،

 براي دهید، مي خواننده دست به مجلّه یا روزنامه هیئت در شما که را کاغذي خوب؛

 آن کنید؟ تهیه خواهید مي چگونه را این. شود مي «معیار زبان» یعني ؛«امام لغت » او

 مطبوعات از اینکه نه مگر! شد چنان و چنین فارسي زبان که دهیم مي سر ناله وقت

. است تر مهم سیما و صدا از جهت، این از مطبوعات، کرد؟ درست را فارسي زبان باید

                                                           
 1370/12/07 هااستان در سیما و صدا سازمان مراکز مدیران دیدار در بیانات . 1
 1383/04/17 همدان استان هايدانشگاه اساتید و دانشجویان دیدار در بیانات . 2
 1372/11/24  سیما و صدا سازمان ریاست به الریجاني علي دکتر انتصاب . 3
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 و صدا با که - است بیشتر الس ده شاید - هاست سال فارسي، زبان به راجع البته من

 و بکنند کارهایي کنند؛ پیشرفت زمینه آن در اینکه براي دارم؛ مگو بگو و بحث سیما

 چون. ترند مهم سیما و صدا از جهت این از ها،روزنامه اما. سازند طرف بر را اشکاالت

 از فقط دستوري، و زباني ظرایف و نکات و فارسي زبان زمینه در رسانه، آن مخاطبین

 امّا. گذراست و ايلحظه شود، مي عنوان که مواردي و دارند ارتباط گوش طریق

 مي را آن متعدّدي افراد مانند؛ مي ها مدت براي ما، کاشانه و خانه در مطبوعات

 .کنند مي تعمّق آن در و خوانند

 گفتیم. است غرب کارهاي از کورکورانه تقلید ما، مطبوعات هاي ضعف از دیگر یکي -

 شکل ما که نیست این معنایش اما ترند؛پخته و تر قوي ما از غرب، هايروزنامه که

 انگلیسي، زبان دستور کیفیّت بفرمایید فرض. کنیم آنها مانند هم را خود گزیني عنوان

 دستور طبق آنها. کند مي فرق فارسي زبان با جمله، عناصر بودن جلو و عقب در مثالً

 در ما که دارد لزومي چه. کنند مي مشخّص را عنوان شکل   خودشان، زبان قاعده و

 از عیناً که بینیم مي هاروزنامه از بعضي در! کنیم؟ تقلید را همان عیناً فارسي زبان

 بدتر ما از البته که کنند؛ مي تقلید انگلیسي و امریکایي هايروزنامه گزینيعنوان شکل

 و غني زباني فارسي،! بکنیم؟ را کار این دارد لزومي چه! هستند ها عرب زمینه، این در

 وجود زدن عنوان براي نویسي فارسي و گویي فارسي کار در شیوه هزار. است شیرین

 مي هم خوب کارهاي از بعضي آنها البته. کنیم استفاده هاشیوه این از خوب؛. دارد

 انگلیسي، مطبوعات بین در عناوین کردن آهنگ خوش مثالً. گرفت یاد باید که کنند

 مي کالم آغاز هاي سجع با آهنگ خوش هاي عنوان یعني. است رایجي بسیار امر

 مي کارها این از آنها.است جمله و کالم پایان در که آغاز در نه ما، سجع البته. زنند

 گرچه ندارد؛ منعي کنیم، تقلید محدود طور به اگر را کارها این. است خوب که کنند،

 . «1نیست جایز یکسره، تقلید  

5 
 :فارسی و علم زبان

 

 شدن علم زبان بر تاکید( الف

 :فارسی

 به دانشمندان شدن ملزم -1

 دستیابي براي فارسي زبان یادگیري

 اختراعات و علمي هاي نظریه به

 نشانه فارسي، شدن علم زبان -2

  ایران چشمگیر پیشرفت

 تبدیل برای ریزی برنامه لزوم( ب

 علم زبان به فارسی زبان کردن

 برای کشور در علم یدتول( ج

 فارسی زبان نفوذ افزایش

 برای تحقیقاتی آثار تولید( د

 فارسی زبان گسترش

 

 به اینکه براي عالَم، پژوهاندانش که برسد جایي به باید ما ملّت ام،گفته مکرّر من»  -

 جایگاه یک این بگیرند؛ یاد فارسي زبان باشند مجبور کنند، پیدا دست علم هايقلّه

 بخواهیم اگر. باشد برسیم؛ اینجا به دیگر سال پنجاه است ممکن ما. است شدهتعریف

 از هوش، از دانش، از که است این آن راه بکنیم، پیدا دست شدهتعریف جایگاه این به

 و کنیم استفاده ها بخش همه در راسخ عزم از و ابتکار قدرت از باال، تحرّک قدرت

 ممکن نه فرهنگي، رشد بدون اقتصاد آمدن باال و آورد، باال را اقتصاد باید. بگیریم بهره

 .  2کند پیدا ترقّي کند، پیدا تعالي بایستي هم فرهنگ مفید؛ نه است،

 قدم یک علم روز  سخن از باید و بشکافیم باید را علم مرزهاي گوییم مي ما وقتي -

 آنجا به یدبا ما گویم مي من وقتي. است باورنکردني بعضي براي این برویم، جلوتر

 نظریه فالن به بخواهد دانشمند، یک پژوهشگر، یک عالم اکناف در اگر که برسیم

 با بعضي بگیرد، یاد را فارسي زبان باشد ناچار کند، پیدا دست فلسفي نظریه یا علمي

 چنین که خودم مقابل در بینم مي و معتقدم من. کنند مي نگاه این به انکارآمیز نگاه

 سال سي تا دیگر، سال بیست تا توانیم مي کنیم، همت اگر ام. است شدني چیزي

 آورند،مي نام دنیا در را فناوري و علم عرصه آوراننام وقتي که کنیم کاري دیگر،

 استعدادمان ما بکنیم؛ را کار این توانیم مي بگیرد؛ قرار صدر در ما کشور و ایرانیان

 انقالب که - داشتیم کم ما نچهآ. دهد مي گواهي را این چیز همه است؛ خوب خیلي

                                                           
 1375/02/13  کشور مطبوعات مسئوالن و مدیران دیدار در بیانات . 1
 1393/02/10 مپنا صنعتى گروه در کارگران دیدار در بیانات . 2
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 کشور، علمي جریان. ایمکرده پیدا نفساعتمادبه امروز ما بود؛ نفساعتمادبه - داد ما به

 . 1دارند نفساعتمادبه امروز ما هاي جوان این است؛ خوبي جریان خوشبختانه

 را علمي نظریه یک خواست دانشمندي دنیا در اگر که کنیم دنبال باید را روزي آن -

 یاد را فارسي زبان شود مجبور شود، آشنا اختراع یک با و کند حل بشناسد، بفهمد،

 اینجا که جوان مشت یک به گذشته هفته بگویم؛ پرانتز داخل را مطلب این من.بگیرد

 یک خواست دانشمندي دنیا در اگر که کنیم دنبال باید را روزي آن گفتم بودند، آمده

 زبان شود مجبور شود، آشنا اختراع یک با و کند حل د،بشناس بفهمد، را علمي نظریه

 . 2بگیرد یاد را فارسي

 بحث منظورم -کردند اشاره برنامه محترم مجري که- فارسي زبان گفتم من اینکه -

 خود جاي در ما و است ارزشمندي چیز خیلي فارسي زبان البتّه نیست؛ فارسي زبان

 جایي به علمي لحاظ از ما که است این من حرف ایم،کرده تأکید زیاد اشدرباره

 بیاید باشد مجبور بگیرد یاد را باال رتبه آن و را دانش آن بخواهد اگر دیگري که برسیم

 به بخواهید اگر علوم از بخشي در امروز شما کههمچنان. بگیرد یاد فارسي زبان

 یاد مثالً ار فرانسه زبان یا انگلیسي زبان مجبورید کنید پیدا دست علمي هايتازه

 توان داریم، انرژي ما بله،. برسانیم اینجا به را کشور باید ما است؛ این من حرف بگیرید؛

 خیلي کمااینکه رسانیم؛ مي جلو به را خودمان امّا هستیم عقب داریم، ظرفیّت داریم،

 . 3است این من حرف. هستیم امروز که رساندیم اینجا به را خودمان بودیم، ترعقب

 برنامه آینده سال پنجاه براي شما گفتم دانشجوها به ها مالقات همین از یکي در بنده

 که بدهیم قرار این را هدف. است علم زمینه در منظورم. است این ما توقع کنید؛ ریزي

 به باشد؛ دنیا علمي اول درجه و عمده مراجع از یکي شما کشور بعد، سال پنجاه

 شما ملي زبان بشود مجبور شود، آشنا دانش هاي تازه با خواست کسي اگر که طوري

 المللي بین زبان مجبوریم ما که گفتند عزیزمان دختر این که همچناني بگیرد؛ یاد را

 و علم زبان را خودشان زبان زرنگي با انگلیسیها. گوید مي هم راست بگیریم؛ یاد را

 خواهید مي چه هر و بگیرید یاد خواهید مي شما چه هر و اند کرده المللي بین زبان

 آینده، سال پنجاه در که کنید کاري شما. بگیرید یاد را آنها زبان مجبورید بخوانید،

  قله مثل است؛ قله یک آرزوست؛ یک این،. باشد شما فارسي زبان به نیاز همین

 آن، به رسیدن شوق است؛ انگیز هیجان آن، به کردن نگاه که توچال، قله مثل دماوند،

 آماده را کالهش و کفش باید رسند؟ مي کساني چه اما آید؛ مي ودوج به همه دل در

 . 4بیفتید راه و کنید آماده را همتش باید آن، از بیشتر کنید؛

: است این کنم، تکرار که است خوب و امکرده یادداشت من که هم دیگري نکته یک -

 خیلي زبان .شود استفاده فارسي زبان نفوذ و گسترش براي کشور در علمي پیشرفت از

 هنوز هاخیلي براي کشور یک ملي زبان اهمیت! عزیز خواهران و برادران است مهم

 زبان فرهنگى   نفوذ باید. کند پیدا گسترش باید فارسي زبان. نیست شناخته و دانسته

 کنید سازيواژه فارسي بنویسید، فارسي. شود بیشتر روزروزبه جهان سطح در فارسي

 علمي هاي پیشرفت از که کساني آن آینده، در که کنیم کاري .کنید ایجاد اصطالح و

 افتخاري این. بگیرند یاد را فارسي زبان بروند شوند ناچار کنند، مي استفاده ما کشور

 فارسي زبان. است خارجي زبان فالن ما کشور علمي زبان حتماً بگوئیم ما که نیست

 توانند مي ها دانش و علوم ترینظریف و تریندقیق که دارد گنجایش و ظرفیت اینقدر

                                                           
 1384/02/14  کرمان استان نخبگان از جمعي دیدار در بیانات . 1
 1384/01/30 جوان مخترعان از جمعي دیدار در بیانات . 2
 1395/03/29  هادانشگاه اساتید از جمعي ردیدا در بیانات . 3
 1385/08/18 سمنان دانشگاهیان دیدار در بیانات . 4
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 اروپائي کشورهاي از بعضي کمااینکه. داریم پرظرفیتي زبان ما. شوند بیان زبان این با

 آلمان مثل فرانسه، مثل - آنها علمي زبان به شود تبدیل انگلیسي زبان نگذاشتند هم

 مسئله. کردند حفظ هایشان دانشگاه در علمي زبان عنوان به را خودشان زبان اینها -

 یکي. دهید خرجبه حمیت اینکه به دارد احتیاج واقعاً  است؛ مهمي بسیار مسئله زبان،

 روي بر تکیه دهند، مي انجام دنیا در هوشیار و آگاه هاي دولت که هائي اهتمام از

 اتفاق کار این کشورها، از خیلي غفلت با متأسفانه. دنیاست در شانملي زبان گسترش

 بین از کلي به را ها ملت از بسیاري اصلى   هاي زبان را، بومي هاي انزب حتّي نیفتاده؛

 . اندداده قرار الشعاعتحت یا برده

 دیگر سال پنجاه که بکنید را این فکر شما گفتم دانشجوها جلسات از یکي در من -

 ناگزیر دارد، احتیاج علمي پیشرفت یک به کس هر که باشد جایي باید شما کشور

 کند تولید تحقیقاتي و علمي اثر قدرآن شما کشور یعني بگیرد؛ یاد ارسيف زبان باشد

 بعضي و امریکا فناوري پیشرفت برکت به عمدتاً انگلیسي زبان امروز که طورهمین که

 علمیتان رشد تبع به را فارسي زبان بتوانید شما شده، رایج دنیا در دیگر کشورهاي از

 همت اگر و است شدني این بگیرید؛ قرار قله در یدبتوان باید شما. کنید رایج دنیا در

 . «1است قطعي بگماریم،

6 
 و ايراناسالمی  انقالب

 :فارسی زبان

 

 مروج ایران، اسالمی انقالب -1

 فارسی زبان

 شدن دانشگاهی دوم زبان -2

 برکت به دنیا از نقاطی در فارسی

 انقالب

 رسانه و حامل فارسی، زبان -3

 انقالب پیام

 

 که اینها - جزیرةالعرب مناطق در امروز. خورد تکان حدودي تا انقالب، از بعد تهالب» -

 اهل مثالً که عربي - دارم خبر نیست؛ تخیّل و حدس است، اطاّلع کنم، مي عرض

 بگیرد، یاد هم فارسي کلمه یک نبود ممکن وقت هیچ که است، قطیف و احسا منطقه

 - گیرد مي بشقاب با را تلویزیون که - ایران فارسي تلویزیون و رادیو پاي نشستن با

 تلویزیون و رادیو پاي قدرآن. بزند حرف فارسي میتواند یعني آموزد؛ مي فارسي زبان

 منتشر را زبان انقالب، یعني! بگیرند یاد فارسي تدریج به بتوانند تا نشینند، مي فارسي

 دانشگاهي دوم زبان عنوان به فارسي زبان دنیا، از نقاطي در انقالب برکت به امروز. کرد

 و پیام انقالب. است گرفته قرار توجّه مورد باز اختصاصي، رشته زبان عنوان به یا

 که هم کسي گیرد، مي انقالب از را اسالم پیام است، مسلمان که کسي دارد؛ سخني

 ندبدا - مثالً - خواهد مي دلش گیرد، مي انقالب از را نو پیام باالخره و نیست مسلمان

 شود نمي ترجمه در که گفت مي چه زد، مي حرف وقتي انقالب، این پدر و امام که

 . 2است طوراین امروز. گیرند مي یاد فارسي زبان لذا فهمید؛

 را فارسي زبان قدر هستند، نظام مجموعه در که کساني االن کنم مي خیال من -

 دارد؛ پیامي دنیا براي است معتقد ایران امروز که است این هم علتش دانند؛ مي بیشتر

 این. داریم پیامي دنیا براي که است این اعتقادمان امروز. ماست انقالبي اسالم آن و

 چون. نیست دیگري چیز زبان، جز آن و خواهد؛ مي درستي رسانه و حامل یک پیام،

 ار ما مخصوص اصطالحات و هاواژه بتواند بایستي زبان این کنیم، مي فکر پیام این به

 را نظام تفکرات و کند مي برآورده را انقالب مقصود که اصطالحاتي کند؛ منعکس

 احتیاج پُرظرفیت و جاافتاده و قوي زبان یک به ما امروز پس،. نماید مي منعکس

 . «3هست هم ما دسترس در بحمداللَّه که است، فارسي زبان آن و داریم؛

  

 

   
                                                           

 1384/07/03 کشور سراسر نخبگان و دانشجویان دیدار در بیانات . 1
 1377/02/23 نوجوانان و کودکان فکري پرورش کانون مسئوالن دیدار در بیانات . 2
 1370/09/18 سیما و صدا در فارسي زبان ویرایش عالي شوراي اعضاي دیدار در بیانات . 3
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  ه شده شدپاسخ دادپاسخ داداهمیت زبان فارسی اهمیت زبان فارسی   بارهبارهدردربیانات بیانات   دردرهايی که هايی که ج ـ پرسش ها و شبههج ـ پرسش ها و شبهه

 پاسخ رهبر انقالب به استناد عین عبارات محور پاسخ عنوان پرسش يا شبهه رديف

 از چین تا روم و آسیای صغیر مرز زبان فارسی در گذشته؟ 1

 آسـیاي همـین و روم تـا چـین از روز یـک کردیـد، اشاره که طورهمان»-

 وراند در کـه بینـد مي انسان. دادند مي تشکیل را فارسي زبان مرز صغیر،

 زبـان هبـ شعرایي و است بوده فارسي زبان به آنها مکاتبات و دیوان عثماني،

 وگـ فارسي شعراي عثماني، دوران از بخشي شعراي بهترین. داشتند فارسي

 زبـان نفوذ بنابراین،. است معلوم که هم هند قاره شبه و هند وضع هستند؛

 «.است بوده بسیار فارسي

2 
نفوذ زبان فارسی در دستگاه 

 عثمانی چگونه بود؟

ـــذهبی و  ـــان اداری و م زب

 ادبیات و هنر بود

 مـا دبیّاتا بُرد شرقي، آسیاي تا استانبول از یا قسطنطنیه، از روزي البته»-

 کشـور دیـواني زبـان فارسـي، زبـان اسـت؛ بوده طوراین زماني خوب؛. بود

 اشـت،د جنـگ ایران با دائماً ثمانيع کشور که زماني همان در. بود عثماني

 کـار عثمـاني دسـتگاه دبیـر و منشـي کـه بـود چنانآن فارسي زبان نفوذ

 شـعر بـا و فارسي زبان و تعبیر با فارسي، عنوان با فارسي، خطّ با را خودش

 و هنـد تـا حتّـي - شـرق طرف - هم طرف این از! انداخت مي راه فارسي

 و بیـراند زبان اداري، زبان بود؛ ذهبيم زبان. داشت بُرد فارسي زبان چین،

 «.بود هنر و ادبیّات زبان و منشیان

3 
علت نفوذ زبان فارسـی چـه 

 بود؟

ــژه و  ــب و شــیوایی وی ترکی

 آهنگی که این زبان دارد

 کشـور سیاسـي قدرت خاطر به فارسي زبان نفوذ که کرد باور شود نمي»-

 بـود، رسـمي نزبـا هنـد در فارسـي زبـان که روزي آن. است زبان فارسي

 یـرانا در کـه - صفویه سالطین از اگر ها، تیموري و هند مغولي پادشاهان

 رمعاصـ از زیـب اورنـگ. نداشـتند کمتـري قدرت نبودند، مقتدرتر - بودند

 در ثروتمنـد بسـیار کشور یک یعني بود؛ تر قوي مراتب به ایران در خودش

 آسـیا شرق منطقه امتم بر تقریباً و بود قوي سیاسي لحاظ از بود؛ اختیارش

 زبـان کـه گفت شد نمي. بود فارسي زبان مردم، آن زبان اما بود؛ مسلط نیز

 یتشـانرع و زنـان و ها دیوان و هاخانواده و سالطین این خود که را فارسي

 ورکشـ مـثالً کـه پذیرفتنـد مي این خاطر به پذیرفتند، مي ذوق و شوق با

 نخیـر، داشـتند؛ نفـوذ آنهـا روي نادري حکومت یا صفوي حکومت و ایران

 این،بنابر ...کرد جستجو دیگري چیز در بایستي نیست؛ سیاسي نفوذ مسأله

 تذا خـود در مقدار یک شاید است؛ دیگري چیز در فارسي زبان نفوذ علت

 «.رددا زبان این که آهنگي و ویژه شیوایي و ترکیب یعني است؛ زبان این

4 
را  چه کسانی زبان فارسـی 

 نوع کردند؟در هند مم
 انگلیسی ها

 تمــام بــود؛ رســمي زبــان قــرن چنــد فارســي زبــان هنــد، قارهشــبه در»-

 رسمدا دانشوران، مردم، دولتي، حکومتي، هايدستگاه مکاتبات نوشتجات،

 هـاانگلیس. گرفـت مي انجام فارسي زبان با برجسته، هاي شخصیت عمده،

 رائـج ار انگلیسـي زبـان کردنـد، ممنوع هند در زور با را فارسي زبان آمدند

 آنجا در امروز بوده، فارسي زبان هاي کانون از یکي که هند قارهشبه. کردند

 اتمکاتبـ اسـت؛ دیـواني زبـان انگلیسي، زبان اما است؛ غریب فارسي زبان

 - اسـت انگلیسـي بـا نخبگانشان غالب زدن حرف است، انگلیسي با دولتي

 کـه کشـورهائي همـه در. هشـد تحمیـل ایـن - بزننـد حرف انگلیسي باید

 اسـت؛ دهافتا اتفاق این داشتند، حضور آنجا در استعمار دوران در هاانگلیس

 زبـان. نکـردیم تحمیـل جـا هـیچ بـر را فارسي زبان ما. است شده تحمیل

 شـد؛ اسـتقبال هاهنـدي خـود وسـیله بـه بـود، رائـج هنـد در که فارسي

 «.فتندگ شعر فارسي زبان به خودشان هندي، هاي شخصیت
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5 
ن ايکی از عوامل گسترش زب

 فارسی در دنیا؟

بار معنایی و همراهـی آن بـا 

 پیام دین

 ودشخـ با زبان این که است معنایي بار آن فارسي، زبان نفوذ دیگر علت»-

 اسـت؛ بـردهمي خـودش با را اي غني فرهنگ فارسي، زبان. کند مي حمل

 عنيی است؛ اسالمي نگفره هم عمدتاً ماست؛ اختیار در امروز فرهنگ این

 جـاي هـر تـا و چین تا گرفته قاره شبه از عالم، شرق منطقه این در اسالم

 کـه آیـدمي نظـر به نزدیک خیلي. است رفته فارسي زبان با رفته، که دیگر

 - ناحیـه ایـن در الاقـل و - دنیـا در فارسـي زبـان گسترش عوامل از یکي

 کـه کسـي آن یعنـي باشـد؛ دیني معارف و دین پیام و دین با آن همراهي

 يمـ اسـت، آن حامـل کـه هم را زباني پذیرد، مي را معارف این و دین این

 «.پذیرد

6 
آيا ادبیات امري تشـريفاتی 

 است؟
 خیر، ضروری و مهم است

 هکـ کننـد اثبـات بایـد هسـتند، ادبیات امور مباشر که هایي دستگاه آن»-

 زنـدگي در ايیـدهزا و تشـریفاتي امـر یـک و سـرگرمي یـک فقط ادبیات،

 نآ کـه مـایلیم امروز ما بفرمایید فرض. است ضروري چیز یک بلکه نیست؛

 ایـن ،بودنـد آشـنا ایرانـي ادبیات و فرهنگ با عالم اطراف در که هایي ملت

 تمـاديم سال ها ده استعمار که دانیدمي. بماند محفوظ اتصالشان و ارتباط

 در کـه را ایرانـي فرهنگ آثار تا کرد تالش - ها قرن جاها بعضي در شاید -

 واضـح مالًکـا معنا این هند در مثالً بزداید؛ داشت، وجود دنیا نقاط از خیلي

 از یکـي شـد، هنـد وارد شـرقي هنـد انگلیسي کمپاني که وقتي آن. است

 که را ردوا زبان این. بزند کنار را فارسي زبان که بود این هیش تالش اولین

 رکنـا را فارسـي زبـان اینکـه بـراي کردنـد، رسمي ابتدا کنید،مي مالحظه

 رسـمي زبان را انگلیسي زبان و زدند کنار هم را اردو زبان خود  بعد بگذارند؛

. دارد مـهادا هـم امـروز تا و شده شروع کار این نوزدهم قرن اوایل از! کردند

 نگلیسـيا پـایین طبقات غیر مردم  با و ببرید تشریف هند به امروز شما اگر

 نزبـا رسـمي، زبـان. اسـت زبانشان چون دانند؛مي را آن همه ،بزنید حرف

 سـيفار زبـان هـا همین روز یک است؛ انگلیسي زبان اداري، زبان و دولتي

 و تمراسـال زبـان دیوان، زبان حکومت، زبان رسمي، زبان یعني است؛ بوده

 بـه انیم؛برگرد را این خواهیممي ما حاال. است بوده فارسي قوانین، و احکام

 دیـوان و سـعدي گلسـتان مـا برگرداند؟ را زبان این شودمي ايوسیله هچ

 ایـن گذشـته، هـاي نسل از که چیزهایي همان فارسي  هاي کتاب و حافظ

 مهـ آنهـا فرسـتیم؛مي کننـد،مي منتقـل دارند را فرهنگ و ادبیات و زبان

 بنـده نظـر بـه کـه اسـت، ادبیات نقش این خوانند؛مي و کنندمي استقبال

 اتاثبـ ادبیـاتي هـاي محـیط در بایـد شما را این است؛ اهمیت حایز اربسی

 «.کنید

7 
آيا زبان فارسی نماد ملیـت 

 ايران نیست؟!

چرا هست؛ بر ایـن موضـوع 

 باید تکیه شود.

 زمینـه در کـه اسـت ایـن  من توصیه. شود مي مطرح گوناگوني مسائل»-

 داشـته توجه را نکته ندچ ایران، به گرایش و کشور به عالقه ایران، به عالقه

. اسـت ادبیـات و زبـان کشور، به مربوط بخش ترین مهم اینکه یکي. باشید

 هـاي زبـان کشـور در مـا. کنـد مـي پیدا تحقق جوري این ایران، به عالقه

 هـاي زبـان کـه کسـاني آن. اسـت فارسـي ملـي، زبان اما داریم؛ مختلفي

. هسـتند فارسـي زبـان یـک درجـه مروّجین جزو خودشان دارند، مختلف

 مـن را ایـن نوشتند؛ ها زبان ترک فارسي، زبان زمینه در را مقاالت بهترین

 نویسـند؛ مـي هـم کردهـا شاءاللَّهان. م... کنم مي عرض دارم اطالع روي از

 در کشور، زبان ترک برجسته محققین. کنیم مي استقبال ما نیست، حرفي
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 زبـان زمینـه در را تمقـاال تـرین قـوي و بهتـرین گذشته، هايدهه طول

 ایـران ملیـت نماد فارسي زبان که شود تصور نباید بنابراین. نوشتند فارسي

 «.شود تکیه موضوع این روي. هست چرا، نیست؛

8 
چرا زبان فارسی رشـد ززم 

 را نکرد؟

در کار زبان فارسـی تقصـیر 

 شده است

 در قـطف نـه. اسـت شده تقصیر فارسي زبان کار در که کنیم اعتراف باید»-

 این به بود، مشغول کاري به هرکسي که انقالب پیروزي اول ساله چند این

یش بـ و بزرگ تر تقصیرهاي نیز گذشته در بلکه نشد، پرداخته چندان مهم

 و نفارسـي دانـا و شـعرا و ادبـا کشور این در اینکه با و گرفت صورت تري

 نآ فارسـي زبـان متمـادي، سـنین ایـن در اما بودند، بزرگي فارسي گویان 

ي مـ پیـدا بایـد دنیـا در کـه را سعه اي آن و مي کرد بایستي که را رشدي

 «.نکرد پیدا کرد،

 فارسی هند غلط است فارسی هند يعنی چه؟ 9

 را يهنـد نثـر حتّي - اندکرده زندگي هند در که شعرایي زبان شما االن»-

 - «عبقات» صاحب - هندي حسین میرحامد مرحوم پدر. کنید مالحظه -

 بـاب در شـرحي هنـدي ناشـر کتاب، آن مقدمه در که است، نوشته کتابي

 نیـد،مي بی شما که نثري این مي گوید و مي کند بیان هند در فارسي زبان

 ي خـوانم،م را این وقتي ایراني فارسى  من  اینکه براي است؛ هند فارسي نثر

 سـطحي و صـوري بسـیار منطق اما است؛ منطق یک این! نکنم استعجاب

 فتـهر آنجا به که حاال. است غلط هند فارسي! چه؟ یعني هند فارسي. است

 زوجـ که هند! بپذیرید است، هند فارسي این گفت نباید شده، شکلي این و

 انایـر فارسـي ببیننـد کننـد، نگـاه باید. نیست فارسي زبان خاستگاه هاي

 را فارسـي آن، از تا چیست، فارس فارسي چیست، خراسان فارسي چیست،

یـک  طبعـاً گرفـت، غربـت رنـگ زبان وقتي .است این معیار کنند؛ رستد

 کـه نیم،ک قوي را زبان بنیه چنانآن اینجا در باید ما. مي شود خراب مقدار

 اشکسـتگي هـ آن دچـار و رفـت وقتي و باشد؛ استفاده قابل هم آنجاها در

 «.نشود دیگري زبان به تبدیل شد،

10 
علت انحطاط زبان فارسـی 

 انقالب چه بود؟ قبل از

تبری جستن متصدیان امـور 

 از زبان فارسی

 سـترشگ مقداري انقالب از بعد البته. است شده محدود دایره این امروز»-

 ديبـي سـوا و نـاداني و نظريتنـگ اثـر بـر انقالب از قبل ولي کرده؛ پیدا

 و بـانز پهلوي، محمّدرضا زمان آخر تا قاجار اواخر دوره در کشور مسئوالن

 فاًانصـا دوره، همـین در مـا اینکـه بـا. کـرد پیـدا انحطـاط فارسـي یّاتادب

 از لـیکن داشـتیم، هـم بـزرگ نویسنده و شاعر ادبي، خوب شخصیت هاي

 نپـایین تـری در المللي،بین قیمت و قدر لحاظ از و سیاسي گسترش لحاظ

 يیعنـ - فارسـي زبـان مهـد در کـه بود این هم علّت! گرفتیم قرار وضعیت

! سـتندجمـي  تبرّي فارسي زبان از بودند، امور متصدّیان که کساني - ایران

 و مـي زدنـد حـرف خـط تغییـر به راجع ايعدّه. است انحطاط نهایت این

 و دنـدمي کر افتخار فرنگي اصطالحات و لغات بردن کار به مورد در ايعدّه

 دمي خواستن که هم آنجایي! مي دانستند کوچک آن مقابل در را خودشان

 بـه ارادت اظهـار نـوعي فارسي شـان سازى لغت حتّي کنند، سیس ازيفار

 «.بود بیگانه لغت

11 
آيا غلط مشهور بهتر از صحیح 

 مهجور است؟
 این در جاهایی درست است

 البتـه اسـت؛ «مهجور صحیح» از بهتر «مشهور غلط» که مي شود گفته»-

 آمـده يعـوام وقـت یک که ترکیباتي این در. است درست جاهایي در این

پـي  را آن نیـز عوام هایي و کرده تقلید او از هم دیگري عوام زده، را حرفي

 معـروف چـون گفت و داد قرار مالک را این نمي شود واقعاً اند،گفته درپي
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 خواهد ضایع به کلي زبان والّا کرد؛ حذفش باید داریم؛ قبول را این ما شده،

 «.شد

12 
چرا در هواپیماهاي ايران به 

 ی حرف می زنند؟انگلیس

 زبـان تا بگذاریم، واژه باید ما

ــایی در ــیط ه ــهاین مح  گون

 .نشود منزوی

 بـرج در کـه کسي مي بینید و مي شوید هواپیما سوار ایران در شما االن»-

 سـت،ا ایرانـي یک نیز او که خلبان این با است، ایراني یک و هست مراقبت

مي  رسوا من که پیمایيهوا آن در گفتم بنده! مي زند حرف انگلیسي حتماً

 وقـت یـک آخـر ؟!نمي زننـد حرف فارسي چرا! است ممنوع کار این شوم،

 فـارس شـما و اسـت چینـي مثالً او که - بیگانه برج یک با شما که هست

 ادهاسـتف انگلیسـي مشـترک زبـان از - نمي دانید را یکدیگر زبان و هستید

 نگلیسـيا شما مناسبت چه به م یروم، که مشهد به مثالً بنده اما مي کنید؛

 ایدب فقط اینها و است انگلیسي هاواژه که است این علتش ؟!مي زنید حرف

مـي ن زحمـت دچـار دیگر را خودشان بدهند؛ ربط یکدیگر به را هاواژه این

 زبـان اتـ بگـذاریم، واژه باید ما پس! مي دهند را انگلیسي ربط همان کنند؛

 «.است شده منزوي متأسفانه هک نشود؛ منزوي گونهاین محیط هایي، در

13 
نوشتن اسم فارسی بـا خـط 

 زتین؟

دست اندرکاران در این بـاره 

 مسئولیت سنگینی دارند.

 مي خواهد کسي چه چرا؟ خب! مي نویسند التین خط با را فارسي اسم»-

 کـه کسـي آن یـا اسـت فارسـي زبـانش که کسي آن کند؟ استفاده این از

 يرو فرنگـي اسم هاي یا! التین حروف با فارسي اسم است؟ خارجي زبانش

 و را عکـس هـایش مـن بـراي کـه ایـران داخـل شـده تولیـد محصـوالت

 لـه،ب بکنـیم؟ را کـار ایـن ما داریم داعي چه خب! فرستادند را تصویرهایش

 - فارسـي زبـان کنـار در آنجـا دارید، صادراتي محصول یک شما یک وقت

 زبـان مـا محصـوالت روي از نبایسـتي هرگـز البتـه؛ باشـد باید هم فارسي

 اهـدخو که کشورهایي آن به هم خارجي زبان البته - بشود برداشته فارسي

مـي  دتولی داخل در محصولي اما بشود، نوشته دارند دیگري زبان اگر رفت،

 هايبچـه کیـف روي دارد؟ لزومـي چـه مي شـود، مصرف داخل در شود،

 اسـباب روي بشـود؟ هنوشـت فرنگي تعبیر یک که دارد لزومي چه دبستاني

 کـه اسـت چیزهایي جزو این. مي کنم حیرت واقعا من جور؛همین بازي ها

 «.دارید مسئولیت اشدرباره خیلي شما

14 
چرا کلمات عربی در فارسی 

 به کار می بريم؟
 جزو زبان فارسی شده اند

 یـدبا اسـت، عربي کلمه چون باشم معتقد که نیستم آدم هایي آن از من»-

 جـزو ،احمد آل مرحوم قول به اما است، عربي کلمه نه، گذاشت؛ رکنا را آن

 يعربـ کلمات چرا که مي کنند اعتراض من به مي گفت، او. است من زبان

 عربـي اسـت؛ مـن زبـان جـزو ایـن که مي گفت پاسخ در مي بري؟ کار به

 را اعتقـاد آن مـن. باشـد هرجا به متعلق اصلش حاال نیست؛ بیگانه نیست،

 کـه - فـراوان گسـترش ایـن بـا و عظـیم سعه این با ما زبان چرا اما ندارم؛

 پذیريترکیب و است ترپُرکشش و بازتر عربي زبان از جهت، این از بالشک

 يفارسـ معـادل مـا هرحال،به کند؟ گیر کلمه یک در بایستي - دارد خوبي

. یمبگـذار را «ملـت» کلمـه بایسـتي نـداریم؛ ايچاره نداریم؛ هم را «ملت»

 حسـاس قـدراین ویراسـتاري، مسـئله کـه بکـنم عرض مي خواهم ض،غر

 «.است

15 
 با چرا را خوبی اين به زبان

 در هم آن غلط، تعبیرات

 خرابش تلويزيون، و راديو

ــئله ــان مس ــو در زب  و رادی

ــون، ــئله تلویزی ــیار مس  بس

 است مهمی

 بسـیار زبـان خـودش، پـذیريترکیب و گسـترش بر عالوه فارسي، زبان»-

 حجـم برابـر صـد بادکنک، یک مثل و است پُرگنجایشي و شیرین و خوب

 زبـان. نیسـت طورياین عربي، زبان اما است؛ گسترش قابل خودش، فعلي
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 و گسـترش و هسـت کـه اسـت هماني است؛ بزرگ جوال یک مثل عربي، کنیم؟

 قابلیـت امـا اسـت؛ آن از تر کوچک فارسي، زبان. است کم اتساعش قابلیت

 نصـف آنکـه بر عالوه توانا، و اتساع قابل زبان این. است دزیا خیلي اتساعش

. کنـد بیـان توانـد مـي را ها ظرافت همه است، جزوش االن هم عربي زبان

 تلویزیـون، و رادیـو در هـم آن غلـط، تعبیـرات با چرا را خوبي این به زبان

 .است مهم گویي درست ببینید، پس کنیم؟ خرابش

. اسـت مهمـي بسیار مسئله تلویزیون، و ادیور در زبان مسئله حال، اىّ علي

 هم زنده هايبرنامه این بگذریم، که «خبر» از لیکن است؛ «خبر» اول البته

 «.است طورهمین شود، مي پخش که

16 

 و رفتار و بايد لباس چرا

 زدن حرف و معاشرت آداب

 را غربی ها لهجه حتّی و

 کنیم؟ تقلید

من به زبان و وطن و فرهنـگ 

 تخار می کنمخودم اف

 تـا رسـ فـرق از باید ما: گفت مي ها غربي دانش مفتون  مجذوب  مرد  آن»-

 امـ. بمـانیم ایرانـي بایـد و هسـتیم ایرانـي مـا چـرا؟. شـویم غربي پا نوک

 مـي مـا ،خـوب دارند؛ علم ما از بیشتر آنها. باشیم مسلمان باید و مسلمانیم

 آداب و رفتـار و فرهنـگ و عـادات باید چرا گیریم؛ مي یاد را علمشان رویم

 لیليد به آنها چون است؟ غلطي منطق چه این بگیریم؛ یاد را آنها معاشرت

 وییمگـ نمـي مـا البته که - ببندند گردنشان دور کراوات نام به چیزي باید

 آنهـا زا بایـد هـم مـا آیا - آنهاست مال کراوات بندید؛ مي کراوات چرا شما

 دابآ و رفتـار و لبـاس مـا چرا چیست؟ کاراین براي ما منطق کنیم؟ تقلید

 یـنمب مي گاهي من کنیم؟ تقلید را آنها لهجه حتّي و زدن حرف و معاشرت

 مـي زارشگ فارسي زبان به دارد دنیا نقطه فالن از ما گزارشگر تلویزیون در

 ندز مي حرف طوري را فارسي زبان اما است؛ ایران به مربوط مطلب و دهد

 ضـعف ایـن،! زنـد مـي حـرف فارسي زبان به دارد انگلیسي یک اینکه مثل

 احسـاس بـودنم ایراني خاطربه باید من چرا است؛ حقارت احساس و نفس

 خـودم فرهنـگ  بـه مـن کـنم؛ مي افتخار خودم زبان  به من کنم؟ حقارت

 راچـ کنم؛ مي افتخار خودم گذشته و کشور و وطن به من کنم؛ مي افتخار

 «کنم؟ تقلید آنها از باید

17 
در ترويج زبان معیار 

صداوسیما مهم تر است يا 

 مطبوعات؟

 کاشـانه و خانه در مطبوعات

 مانند می ها مدت برای ما،

 ندهخوان دست به مجلّه یا روزنامه هیئت در شما که را کاغذي خوب؛»-

 چگونه را این. شود مي «معیار زبان» یعني ؛«امام لغت  » او براي دهید، مي

 نینچ فارسي زبان که دهیم مي سر ناله وقت آن کنید؟ تهیه خواهید مي

 رد؟ک درست را فارسي زبان باید مطبوعات از اینکه نه مگر! شد چنان و

 به عراج البته من. است تر مهم سیما و صدا از جهت، این از مطبوعات،

 یماس و صدا با که - است بیشتر سال ده شاید - هاست سال فارسي، زبان

 هایيکار کنند؛ پیشرفت زمینه آن در اینکه ايبر دارم؛ مگو بگو و بحث

 و صدا زا جهت این از ها،روزنامه اما. سازند طرف بر را اشکاالت و بکنند

 و کاتن و فارسي زبان زمینه در رسانه، آن مخاطبین چون. ترند مهم سیما

 که مواردي و دارند ارتباط گوش طریق از فقط دستوري، و زباني ظرایف

 ما، هکاشان و خانه در مطبوعات امّا. گذراست و ايظهلح شود، مي عنوان

 مي تعمّق آن در و خوانند مي را آن متعدّدي افراد مانند؛ مي ها مدت براي

 .«کنند
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18 

 شکل از چرا بايد عیناً

 هايگزينی روزنامهعنوان

 تقلید انگلیسی و امريکايی

 کنیم؟

 فارسـی کـار در شـیوه هزار

 بـرای نویسی فارسی و گویی

 .دارد وجود زدن عنوان

 در! م؟کنی تقلید را همان عیناً فارسي زبان در ما که دارد لزومي چه»-

 هايروزنامه گزینيعنوان شکل از عیناً  که بینیم مي هاروزنامه از بعضي

 زمینه، نای در بدتر ما از البته که کنند؛ مي تقلید انگلیسي و امریکایي

 و غني زباني فارسي،! بکنیم؟ را ارک این دارد لزومي چه! هستند ها عرب

 نوانع براي نویسي فارسي و گویي فارسي کار در شیوه هزار. است شیرین

 «.کنیم استفاده هاشیوه این از خوب؛. دارد وجود زدن

 رابطه علم و زبان فارسی؟ 19

 ظرفیت قدر این فارسی زبان

 مـی علوم تریندقیق که دارد

 شوند بیان زبان این با توانند

 تکرار که است خوب و امکرده یادداشت من که هم دیگري نکته یک»-

 زبان نفوذ و گسترش براي کشور در علمي پیشرفت از: است این کنم،

! عزیز خواهران و برادران است مهم خیلي زبان. شود استفاده فارسي

. تنیس شناخته و دانسته هنوز هاخیلي براي کشور یک ملي زبان اهمیت

 در يفارس زبان فرهنگى   نفوذ باید. کند پیدا گسترش یدبا فارسي زبان

 کنید سازيواژه فارسي بنویسید، فارسي. شود بیشتر روزروزبه جهان سطح

 یشرفتپ از که کساني آن آینده، در که کنیم کاري. کنید ایجاد اصطالح و

 یاد را سيفار زبان بروند شوند ناچار کنند، مي استفاده ما کشور علمي هاي

 فالن ام کشور علمي زبان حتماً بگوئیم ما که نیست افتخاري این. ندبگیر

 که دارد گنجایش و ظرفیت اینقدر فارسي زبان. است خارجي زبان

 انبی زبان این با توانند مي ها دانش و علوم ترینظریف و تریندقیق

 .«شوند
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  آينده نگريآينده نگري  از زاويهاز زاويه  اهمیت زبان فارسیاهمیت زبان فارسی  دربارهدربارهد ـ بررسی بیانات د ـ بررسی بیانات 

 مستندات محور وضوعم رديف

1 
 

ــذيري  ــب پ ترکی
 زبان فارسی:

 :فرصت

سهولت در ساخت واژه هـای  -1

 جدید

 تهدید:

ــات  -1 ــاخت ترکیب ــال س احتم

 نادرست

 

 دريق باید که شود، مي درست زیادي هاي ترکیب اوقات گاهي من، نظر به »-

 ما، زبان که ستا درست. دارد شرایطي هم سازيترکیب. شود گرفته جلویش

 فارسي، انزب بسازد؟ باید کسي چه را ترکیب این باالخره اما است؛ ترکیبي زبان

 جاي خودش در را مفهوم نهایت بي تواند مي و است پذیريترکیب خصوصیتش

 که ایيه زبان حاال - نیست فارسي زبان مثل زباني هیچ که کنم مي گمان. بدهد

 را لمهک سه یا دو راحت بشود که - ترکي و عربي مثل هستیم؛ بلد حدودي تا ما

 پلنگ ترگاوش واقعاً . درآورد «پلنگ شترگاو» مثل چیزي مثالً  و کرد ترکیب هم با

 المع در باشد، پلنگ هم و گاو هم شتر، هم که موجودي اما است؛ حیوان یک

 هنتانذ در را پلنگ شترگاو توانید مي قشنگ شما حالدرعین ندارد؛ وجود خارج

 .کنید ترسیم

 اقعـاًو کـه - خـود دیوان آخر در فصیح، شاعر یک که بینیم مي مثالً اوقات گاهي

 آن، عبـارات از بعضـي کـه نویسد مي نثر کلمه چند - است خوب بسیار اشعارش

 غلـط هکـ کند مي استفاده «است ذکر به الزم» تعبیر از فرضاً. است واضح اشتباه

 «.نمایید تالش هم درست نثر نگارش زمینه در شعر، همپاي بایستي. است

تاثیر انقـالب بـر  2
 زبان فارسی:

 فرصت:

 زبـاندر  جدیـد جاذبهایجاد  -1

  فارسی

 کشـورها برخی شدن مانوس -2

 جاذبـه پـی در فارسـی زبـان با

 انقالب حقایق

 عربـی و فارسی تعابیر برتری -3

 فرنگی تعابیر بر

 بهجاذ دنیا در ارسيف زبان حقیقتاً هم امروز است؛ طورهمین هم امروز»-

 که امدیده غیرعربي و عربي کشورهاي از را کساني من. است کرده پیدا جدیدي

 جاذبه. دبودن گرفته یاد اسالمي جمهوري رادیوي طریق از را فارسي زبان اینها

 مأنوس رسيفا زبان با را اینها انقالبي، مفاهیم و انقالب حقایق و امام سخنان

 ما دايص که عربستان شرقي منطقه در هم. فهمیدند مي را زبان این و بود کرده

 را این ام آفریقا در هم و هند، در خصوص به و پاکستان در هم رسد، مي آنجا به

 يسرودها خاطر به کساني که دیدم آنجا در بودم؛ هند 59 سال من. دیدیم

 وجود عنام این هم دیگر جاهاي در مطمئناً  فهمند؛ مي را فارسي زبان انقالبي،

 و کند باز راهي بتواند تفکر این و فرهنگ این جاذبه که جا هر بنابراین،. دارد

 «.هست هم فارسي زبان بکند، نفوذي

توجه بـه زبـان  3
 فارسی:

 فرصت: 

 ملی هویت تقویت -1

 فرهنگ انتقال -2

 جهانی هنرتاثیر بر  -3

 ضـوابطی و مکـان اختصاص -4

 فارسی زبان درست پاالیش برای

 کار این در هم را سوءنیت هايرگه است ممکن کند، دقت را اینها کسي اگر»-

 آن از خاستهبر و متوازن نگاه باید علمي هايرشته به نگاه گویم مي من. کند پیدا

 واقع عنهلٌمغفو ما کشور در انساني علوم واقعاً  مدتي یک مثالً. باشد کلي نگاه

 وردم اصالً  - ماست خط و بانز به ما ملي هویت - فارسي ادبیات مدتي شد؛

 .   بیفتد اقاتف نباید این،. دیگر چیزهاي خیلي و گرفت؛ قرار اعتنایي بي و غفلت

 باید، که چنانآن را سالح این ما که بدانید پس است، طوراین اگر! برادران -

 عنيی است؛ هنر سرزمین ما، سرزمین و کشور البته. ایمنگرفته دست به درست

 ت،ماس سرزمین مدیون مجموع در طرف، این به پیش سال هزار زا جهاني هنر

 در را حسال این ما لیکن است؛ ایراني هنرمندان مدیون است، فارسي زبان مدیون

 صاحب د،بودن هم هنرمند بودند، ايعده که است این هم علت. ایمنگرفته اختیار

 ونچ دهند؛ب تطبیق انقالب با را خودشان نتوانستند اما بودند، هم جوهر

 هنرش که هنرمندي بسا اي. نیست که خوب خصال بقیه معناي به هنرمندي

 از. ستا خیانتکاري و فاسد و فاسق و بد و حقیر و پست آدم اما باالست، خیلي

 «.ارندد قرار فراوان چشممان جلوي و داریم هم االن داشتیم، زیاد قبیل این

بی تـوجهی بـه  4
 زبان فارسی:

 تهدید:

 فارسی زبان به تهاجم -1

 زمینه این در ما پیش سال ها. نگرانم خیلي فارسي ام؛ زبان نگران خیلي من» -

 مي بینم من. بنشینند هم دُور را کساني کردیم جمع کردیم، اقدام کردیم، کار
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 فارسی بانز انحطاط -2

شکل گیری زمزمه هایی برای  -3

 و زبان خط تغییر

ــترش  -4 ــاربردگس ــات ک  و لغ

 فرنگی اصطالحات

 لغـتهـای  دستگاه تشکیل -5

 غیرعلمی و نادرست سازی

 بـا فارسـیهای  اسم نوشتن -6

 التین خط

ــتن -7 ــام گذاش ــی ن  روی فرنگ

 داخل شده تولید محصوالت

  یگوی غلط -8

 طورهمین. است زیاد زبان به تهاجم و نمي گیرد انجام زمینه این در درستي کار

 تعبیر فالن که کسي مي کند ننگش. [مي برند کاربه] خارجي اصطالحات دارند

 ننگشان ببرد؛ کار به عربي یا فارسي تعبیر یک جایش به و نبرد کار به را فرنگي

 است؛ بدي چیز خیلي این. مي کند

 فارسي زبان عمناب که حالي در. است انحطاط حال در واقعاً زبان متأسفانه امروز -

 و ندهنویس اختیار در که يزبان که مي بیند آدم اما است، محفوظ همچنان ما

 شکل هب اینهاست، امثال و نویسکتاب و ادیب و شاعر حتّي و خبرده و گوینده

 بدانیم دبای ما. نیست صدور قابل زبان این وقت آن و مي شود؛ مطرح بدي بسیار

 ايپاره رفت، بیگانه کشور به و شد دور خودش وطن از زبان این وقتي که

 ستحکمم اینجا بکنیم، را آن فکر باید آمد؛ خواهد وجود به آن در شکستگي ها

 .بماند باقي آن از چیزي اقالً جاآن در که بکنیم، درستش

 ویسندهن و شاعر ادبي، خوب شخصیت هاي انصافاً  دوره، همین در ما اینکه با -

 قیمت و قدر لحاظ از و سیاسي گسترش لحاظ از لیکن داشتیم، هم بزرگ

 زبان مهد رد که بود این هم علّت! گرفتیم قرار وضعیت ترینپایین  در المللي،بین

مي  تبرّي يفارس زبان از بودند، امور متصدّیان که کساني - ایران یعني - فارسي

 و دمي زدن حرف خط تغییر به راجع ايعدّه. است انحطاط نهایت این! جستند

 و دکردن مي افتخار فرنگي اصطالحات و لغات بردن کار به مورد در ايعدّه

 مي خواستند که هم آنجایي! مي دانستند کوچک آن مقابل در را خودشان

 تلغ به ارادت اظهار نوعي فارسي شان سازى لغت حتّي کنند، سازي فارسي

 یک هاینک مي کند، مشاهده انسان که عجیبي چیزهاي از واقعاً ! بود بیگانه

 از را يلغت و ي نشستندم آنها داشت؛ وجود شاه زمان ارتش در سازيلغت دستگاه

 يخارج زبان به شباهتي نوع یک که مي کردند انتخاب فارسي کهن لغتنامه

 لبتها. مي کردند سازيلغت مي کردند؛ جعل فارسي لغت هم گاهي! باشد داشته

 مي کند، سازيلغت که کسي آن اینکه شرط به است؛ جایزي کار سازي،لغت

 آنها ماا - است زبان پیشرفت ندارد، الياشک - باشد داشته را کار این صالحیت

 لغت به توجّه با سازي شانلغت لیکن ندارم؛ کاري نداشتند، یا داشتند صالحیت

 .بود خارجي

 آنجا ات بیگانگان مقابل در هویت اضمحالل و وابستگي در خودمان کشور در ما-

 خط و زبان تغییر پیشنهاد و نکشیدند خجالت ايبرجسته افراد که رفتیم پیش

 فارسي خط غییرت براي اما کردند؛ کار کمتر زبان تغییر روي البته! دادند را فارسي

 رکشو هر فرهنگي مهم شاخص هاي از و برجسته نقاط از یکي کشور یک خط -

 صریحاً  و علناً  ما کشور در طاغوت دوره مطبوعات و هاروزنامه همین در - است

 آن م؛بدهی تغییر را فارسي خط ما هک زدند حرف و کردند دفاع نوشتند، مطلب

 حد این تا نهاآ. واقع خالف و آمیزمغالطه و آمیزمجادله کامالً استدالل هاي با هم

 .رفتند پیش

 این از مي خواهد کسي چه چرا؟ خب! مي نویسند التین خط با را فارسي اسم -

 خارجي زبانش که کسي آن یا است فارسي زبانش که کسي آن کند؟ استفاده

 شده تولید محصوالت روي فرنگي اسم هاي یا! التین حروف با فارسي اسم است؟

 چه خب! فرستادند را تصویرهایش و را عکس هایش من براي که ایران داخل

 دارید، صادراتي محصول یک شما یک وقت بله، بکنیم؟ را کار این ما داریم داعي

 روي از نبایستي هرگز ه؛البت باشد باید هم فارسي - فارسي زبان کنار در آنجا

 آن به هم خارجي زبان البته - بشود برداشته فارسي زبان ما محصوالت
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 در محصولي اما بشود، نوشته دارند دیگري زبان اگر رفت، خواهد که کشورهایي

 کیف روي دارد؟ لزومي چه مي شود، مصرف داخل در مي شود، تولید داخل

 اسباب روي بشود؟ نوشته فرنگي عبیرت یک که دارد لزومي چه دبستاني هايبچه

 شما که است چیزهایي جزو این. مي کنم حیرت واقعا من جور؛همین بازي ها

 این براي دارم ذهن در مثال هایي من البته. دارید مسئولیت اشدرباره خیلي

 شرکت، نام کنم؛ عرض را آنها حاال دیگر نمي خواهم که فارسي زبان استعمال

به  و فرنگي تعبیرات مکرر طورهمین قبیل این از و! ازهمغ نام محصول، نام

 و حضرات که است الزم و مي کنم خطر احساس این از من انگلیسي؛ خصوص

 به دولت و کنند دنبال به جد مسئله این به نسبت فرهنگي انقالب عالي شوراي

 .مسئله این با بشود مواجه جدي طور

 به الزم» دنگویی که گفتیم هم لویزیونت و رادیو در کردیم، تکرار همه این ما -

 در ردند،ک هم ابالغ گفتیم، رسماً! نمي شود مي کنیم، کاري هر اما ؛«است ذکر

مي  ازب ولي نگویید؛ را «است ذکر به الزم» ترکیب این که گفتیم هم سخنراني

 بودند مه آقایان از بعضي شاید که - سیما و صدا در ايجلسه در روز یک! گویند

 را يفالن تصویر این ؛«داریم» نگویید اینقدر که گفتم و کردم صحبتي من -

 برداريگرته کی این داریم؛ هم با را مذاکره این داریم، را فالني صداي این داریم،

 اینکه جاي به مثالً . نداریم چیزي چنین فارسي در است؛ بیگانه زبان از غلط

 اشم؛ب داشته گفتگویي ماش با من مي گوید بکنم، گفتگویي شما با من بگوید

 یرغ و صحیح غیر و وارد غیر کمکي هاي صورتبه را «داشتن» فعل این مرتب

 این! ندارد ايفایده مي گوییم، هم هرچه مي کنند؛ استفاده فارسي زبان در اصیل

 است؛ الزم ايضابطه واقعاً . است حاضر حال در فارسي زبان بزرگ بلیه همان

 اسم هب که نگذارد و کند تمام را فارسي زبان کالتمش این که است الزم جایي

 و شود فارسي زبان دریاچه وارد گنداب هایي غلط، جریان هاي و مسیرها از زبان،

 «.باشد داشته وجود صحیحي پاالیش واقعاً کند؛ آلوده را زبان این

5 
توجه بـه زبـان 
فارسی در رسانه 

 ملی:

 فرصت: 

 مردم برایسازی زبان معیار -1

ــت -2 ــویی درس ــت و گ  درس

  نویسی

 مـتن خـوان ِ غلـط از پرهیز -3

 غلط متن تنظیمو  صحیح

 ادای سـطح ترین راقی تامین -4

 ... و تفسیر و خبر در فارسی

 

 «خبر» ولا البته. است مهمي بسیار مسئله تلویزیون، و رادیو در زبان مسئله» -

 ود،ش مي پخش که هم زنده هايبرنامه این بگذریم، که «خبر» از لیکن است؛

 برنامه آن یا گفتید، شما که «روزنه» برنامه همین مثل است؛ طورهمین

 شما یاآ. دارد شنونده هم خیلي که «بخیر صبح سالم» برنامه آن یا ،«عصرانه»

 شنود، مي ار برنامه این آدم وقتي نه؟ یا شنوید، مي را «بخیر صبح سالم» برنامه

 که ندبر مي کار به تعبیراتي و زنند مي ایيه حرف! شود مي خون دلش واقعاً

 ارهایيمعی باید کرد، فکري باید کرد، کاري باید! شود مي اشغصه واقعاً آدم

 تقصیري بیچاره کند، مي اجرا برنامه دارد و نشسته آنجا که جواني آن. گذاشت

 و توان و وسع او به باید کند؛ مي مصرف دارد را خودش وسع همه او ندارد؛ هم

 .یمبکن عرضه را نزبا بتوانیم تا بشود، اصالح باید اینها همه شاءاللَّهان. داد وادس

 بایستي متن این. است هنري کار یک دقیقاً شما کار یعني هنرمندید؛ شما -

. باشدداشته جاذبه که بشود خوانده و گردد ارایه ايگونهبه و بشود تنظیم طوري

 گونه دو خواني، غلط. است خواني غلط برد،مي بین از را جاذبه که چیزهایي از

 یعني است؛ غلط متن   تنظیم هم یکي است، صحیح متن خوانى   غلط یکي: است

 ايکلمه مثالً شما که است این صحیح متن خوانى  غلط. غلط متن خوانيصحیح

 غلط را فارسي عبارات هستند، گوینده که برادراني آن فرضاً . بخوانید بد را

 خیلي بحمداللَّه حاال البته. نکنند تلفظ درست را عربي عبارات مثالً  یا بخوانند،

 شده؛ غلط بي کلي به گفت شود نمي. بود بد خیلي که اوایل ولي شده؛ بهتر
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 و کنند مي کار برادران که وقتي آن خصوص به است؛ غلطکم خیلي امابحمداللَّه

 خواني، غلط س،پ. شود مي کار خیلي متني، روي که شوم مي مطلع گاهي من

 .است طورهمین هم کردن تنظیم غلط. است جاذبه ضد چیزهاي از یکي

 هم فرق. کنید تأمین هایتان متن در را فارسي اداي سطح ترین راقي باید شما -

 مه تفسیر چون تفسیر؛ متن یا باشد، خبر متن باشد؛ متني چه که کند نمي

 قوي از کيی باید شود، مي خوانده که چیزي آن بنابراین،. دارد اهمیت خبر قدربه

 بارها من. نیست طوراین االن متأسفانه،. باشد فارسي متون ترین صحیح و ترین

 «.هست حالدرعین ولي ام؛گفته را این هم

زبان علم شـدن  6
 فارسی:

 فرصت:

 بـه دانشـمندان شـدن ملزم -1

ــادگیری ــان ی ــرای فارســی زب  ب

 و علمـی های نظریه به دستیابی

 اختراعات

  ایران چشمگیر پیشرفت -2

 فارسی زبان نفوذ افزایش -3

 اینکه براي عالَم، پژوهاندانش که برسد جایي به باید ما ملّت ام،گفته مکرّر من»-

 یک این ؛بگیرند یاد فارسي زبان باشند مجبور کنند، پیدا دست علم هايقلّه به

. باشد برسیم؛ ینجاا به دیگر سال پنجاه است ممکن ما. است شدهتعریف جایگاه

 از که ستا این آن راه بکنیم، پیدا دست شدهتعریف جایگاه این به بخواهیم اگر

 همه رد راسخ عزم از و ابتکار قدرت از باال، تحرّک قدرت از هوش، از دانش،

 اقتصاد آمدن االب و آورد، باال را اقتصاد باید. بگیریم بهره و کنیم استفاده ها بخش

 داپی تعالي بایستي هم فرهنگ مفید؛ نه است، ممکن نه ي،فرهنگ رشد بدون

 .کند پیدا ترقّي کند،

 ظریهن یک خواست دانشمندي دنیا در اگر که کنیم دنبال باید را روزي آن -

 زبان دشو مجبور شود، آشنا اختراع یک با و کند حل بشناسد، بفهمد، را علمي

 یک به گذشته هفته بگویم؛ پرانتز داخل را مطلب این من.بگیرد یاد را فارسي

 در اگر هک کنیم دنبال باید را روزي آن گفتم بودند، آمده اینجا که جوان مشت

 یک با و کند حل بشناسد، بفهمد، را علمي نظریه یک خواست دانشمندي دنیا

 .بگیرد یاد را فارسي زبان شود مجبور شود، آشنا اختراع

 سال پنجاه براي شما گفتم وهادانشج به ها مالقات همین از یکي در بنده -

 را هدف. تاس علم زمینه در منظورم. است این ما توقع کنید؛ ریزي برنامه آینده

 اول رجهد و عمده مراجع از یکي شما کشور بعد، سال پنجاه که بدهیم قرار این

 ود،ش آشنا دانش هاي تازه با خواست کسي اگر که طوري به باشد؛ دنیا علمي

 گفتند انعزیزم دختر این که همچناني بگیرد؛ یاد را شما ملي زبان بشود مجبور

 با نگلیسیهاا. گوید مي هم راست بگیریم؛ یاد را المللي بین زبان مجبوریم ما که

 مي شما هچ هر و اند کرده المللي بین زبان و علم زبان را خودشان زبان زرنگي

 یاد ار آنها زبان مجبورید بخوانید، خواهید مي چه هر و بگیرید یاد خواهید

 شما ارسيف زبان به نیاز همین آینده، سال پنجاه در که کنید کاري شما. بگیرید

 .باشد

 سال هپنجا که بکنید را این فکر شما گفتم دانشجوها جلسات از یکي در من -

 ارد،د احتیاج علمي پیشرفت یک به کس هر که باشد جایي باید شما کشور دیگر

 تحقیقاتي و علمي اثر قدرآن شما کشور یعني بگیرد؛ یاد فارسي زبان باشد ناگزیر

 فناوري تپیشرف برکت به عمدتاً  انگلیسي زبان امروز که طورهمین که کند تولید

 را فارسي نزبا بتوانید شما شده، رایج دنیا در دیگر کشورهاي از بعضي و امریکا

 این بگیرید؛ رارق قله رد بتوانید باید شما. کنید رایج دنیا در علمیتان رشد تبع به

 «.است قطعي بگماریم، همت اگر و است شدني

 

    


