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 1تر 1 له : د پاڼو شمیره
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 :در زبانلغات بجا  نع شدنماو  بجا  وام گیری

 بر گرفته شده دو پاراگراف 

 « قسمت اول » نباید زبان را ابزار سیاسی ساخت:  مسعود فارانی تحت عنوان مبسوط   از مقاله
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  :وام گیری در زبان

یک    زبان بر اساس ضرورت و نیاز صورت میگیرد. زمانیکه لغات یک زبان نمیتوانند بار معنی  هروام گیری در 
که از کدام    بی تفاوت است)عنی را بهترتر اداء کند  ت را که این بار ممفهوم را جوابگو باشند نیاز پیدا می شود تا لغ

و گسترده تر   وام می گیرد. پس وام گیری بجا، از روی ضرورت است که زبان را جامع تر  (زبان جهانی باشد

 بجا دارد  ممانعتو  وسعت زبان برای تکامل و تنوع خود نیاز به . .میسازد

 : وسیع و جامع شدن زبان
فلسفه    یکند که هر چه بیشتر به آن زبان در بخش های علمی ادبی سیاسی و بخصوصوقتی یک زبان وسعت پیدا م 

میگردد. این   پرداخته شود به همان اندازه کارایی زبان بیشتر شده زبان جامع تر و توانایی افهام و تفهیم در آن بیشتر
اگر یک زبان در دو   طرپرداختن جمع خصوصیات محیطی، سبب تکامل فرهنگ زبانی منطقه می گردد. از همین خا

پیدا میکند    دوگانگیدر محیط  دیگر  با زبان همسانش    جبریت محیطی اشمحیط قرار گیرند بر اساس برداشت های  
های جامعوی و   که یک عمل ناگزیر و جبر محیطی است. بدون شک اگر یک زبان در دو محیط دارای مشخصه

  .فرهنگی مختلفه رشد کند از همخوانی و همسانی هم خارج می شوند

 

  :از نفوذ لغات بی مورد در زبان ،نع شدن بجاما

زمان   حات و لغات از زبان موازی و یا قریب که به مرورالبا جلوگیری از خارج کردن و تداخل بی موجب اصط
باشند، آنها با    بخاطر دوگانگی محیط و فرهنگ منطقوی از هم جدا شده اند و در جوامع شان به دوگانگی رشد کرده

سبب میشود   هم نمیتوانند زبان یکسان باقی بمانند. زیرا خصوصیات که در آن ابدال یافته باز  زبانی  وجود تشابهات  
لغات و هم در مفاهیم اصط آیدالکه هم در معانی  بمیان  نامأنوس جبری  تداخل  پس   .حات تغییرات  لغات و کلمات 

قه ها و یا فشار تجاوزي  ضروری بنا بر سلی  نمی توان وامگیری نامید، زیرا وامگیری غیر  زبان  در    ار  بیموردو
زیانمند سازد. بطور مثال انگلیسی در انگلستان تا    فرهنگی، بزور سیاسیون زمینه میشود که پویایی و رشد زبان را

دارند. از همینرو زبان های خودی در محیط خود شان   انگلیسی در امریکا، کانادا، آسترلیا و دیگر جاها بسیار فرق
شانرا در محیط خود بدست می آورند که جوابگوی نیازات   شان رشد میکند و بالندگیبر اساس نیازات محیطی خود  

زبان موازی قریب یا همسایه در جامعهٔ دیگر ندارد. بلکه تداخل    همان جامعه میباشد. این ربطی به خوبی و یا خرابی
که در محیط بیگانه رشد کرده است، چون متفاوت شده اند، بجای تقویهٔ  جبری و سلیقوی از یک زبان مشابه به زبان

باید  میسازد، از بالندگی و وسعت پذیری زبان می کاهد. پس در مقابل این عمل    زبان، زبان را به دگرگونی دچار
ی نشود و  کردن و جا دادن لغات نامأنوس و بیگانه و بی موجب، زبان دچار سرگشتگ   داخل   باکه      موانع ایجاد شود

بجای تقویه و تعمیر، تخریب نکند. ازینرو جامع بودن زبان همانطوریکه یاد آور شدیم اول در   اصل و ریشه زبان را
نه تنها که مجاز زبان و باز اگر وامگیری از زبانهای دیگر بر اساس ضرورت و نیاز صورت بگیرد،    پرداختن خود 

اما اگر این کار سلیقوی انجام شود و دستگاه های لغت سازی    بود بلکه امر خوب و ضروری نیز میباشد.  خواهد
  لغات غیر ضروری را که غرض تفوق طلبی و سیادت یک جامعه بر جامعه دیگر مطرح باشد، پذیرفتن آنها  امتعهٔ 

  ، سازگاری دارد و هر لغت خودی  کار نادرست است. برای پاسداری زبان اصیل که با خصوصیات مشخص جامعه
نامأنوس    ، بار از خصوصیات کلتوری و فرهنگی جامعه را نیز حمل میکند. اگر از تداخل لغاتدر کنار معنی مشخص

ضروری اغیار    اجتناب شود مانع ورود مصطلحات غیر  (که جامعه با آن بیگانه و انس اجتماعی و فرهنگی ندارد)
 .شده، زبان را از صدمه می رهاند
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