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(1)
آيا خواهند گفت: «درود به سالم تغيير يابد»؟

ــارب زبانی افراد بخصوص بعض اهل ادب كه  ــاليق و مش  س
ــره گرايی را در گفتار و نوشتار خود، زبان معيارشان قرار داده  س
ــت. جمعی به زعم خود به تقليد از فردوسی، به  اند، متفاوت اس
ــی در بيان و قلم و كتابشان، به كار نمی برند و  جز كلمات فارس
سخن و شعر امثال انوری و بيهقی و سنايی و خاقانی و نظامی 
ــنده  ــعدی و حافظ و جامی و صدها نويس و عطار و مولوی و س
ــان مشتمل بر واژگان  ــاعر ديگر را كه 30٪ تا 60٪ آثارش و ش

عربی است و بعضَا فارسی (مفرس) شده، ناديده می انگارند.

زبـان سـازان! 
ــد: «درود!» و وقتی  ــی، می گوين ــه می كن ــالم ك ــه اينان س ب
خداحافظی می كنی، جواب می دهند: «بدرود!» البته از آن حيث 
ــكال دارد! بحث ما اين نيست كه اين نگره  ــالم اش كه البد س
ــره گرايی خوب است يا نه؛ سخن بر سر اين است كه  و اين س

نگاه ما به آثار و متون گذشته چگونه بايد باشد. آيا بايد يك سر 
واژگان كهن را رها كرد و كلمات جديد جايگزين نمود و آنچه 
ــده، دوباره بر سر زبان ها نيندازيم كه  ديگر مهجور و متروک ش
مردم برای فهم آنها به زحمت بيفتند - هرچند سعدی و حافظ 
آنها را به كاربرده باشند؟ طبعًا بايد ره اعتدال را پيمود، هر زبانی 
ــت. قرآن  ــّو از واژگان دخيل از ديگر فرهنگ ها و اقوام اس ممل
ــت. مؤلف كتاب االتقان  ــمول اين دگرسانی هاس كريم نيز مش
فی علوم القرآن بيش از 120 واژۀ فارسی را كه در قرآن به كار 
رفته ذكر كرده و همين طور گويش ها و زبان های ديگر كه در 

قرآن كريم بهره گرفته شده است. 
ــت. بی شك  ــتثنا نيس ــی هم از اين قاعده مس زبان فارس
ــياری از فرهنگ ها و اقوام بيگانه در فرهنگ و زبان  واژگان بس
ــی، همگانی شده و مقبوليت عام يافته و اكنون جزو زبان  فارس
ــمار می آيد، به طوری كه می گويند حدود ٪50  ــی به ش فارس
ــات عربی گرفته، ولی نه  ــی را كلم كلمات رايج در زبان فارس
الزامًا در مفهوم عربی آن. مثًال به كارمند در فارسی می گوييم: 
ــتخَدم. يا عرب به  ــتخِدم، در حالی كه عرب می گويد: مس مس

مميّـزی، قّصـه ای قابـل حـل
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«انقالب» می گويد: «كودتا» و ما به مفهوم رايج به كار می بريم. 
ــی دری و يا تاجيكی يا  ــوع در كلمات رايج فارس ــن موض همي
ــی دری كه افغانستانی ها  تركی نيز مصداق دارد. مثًال در فارس
ــتباه كرد» در حالی  به كار می برند، تعبير «غلط كرد»، يعنی «اش
ــتان  ــی دارد. در تركی به بيمارس ــای منف ــی معن كه در فارس
ــته خانه) و قس علی هذا. روزی از  ــته خانه (حس می گويند: خس
ــتان پرسيدم: «چرا در صفحۀ اول  يك عضو برجستۀ فرهنگس
مجلۀ نامۀ فرهنگستان به جای واژۀ «كد» شناسه نمی گذاريد؟» 
ــتان آن را جزء  ــهور شده و فرهنگس ــخ داد: «اين واژه مش پاس
كلمات مقبوليت يافته می داند، مثل راديو، تلويزيون، تلفن و ...»

ــن كه از باب  ــت، اي ــا آنچه نامقبول و غير متعارف اس ام
ــازی  ــر خود با واژه س ــكور»، عده ای س «قليل من عبادی الّش
ــته و برخالف  ــان بربس ــه مي ــت ب ــار بدع ــذاری، زنّ و برابرگ
ــته و  ــتان زبان، زبان معيار را فروگذاش آيين نامه های فرهنگس
زبان من دراوردی شان را معيار انگاشته و بر وفق آن می نويسند 
ــان  ــخن می گويند و قليلی هم با «به به و چه چه» تأييدش و س

می كنند.

داوران سرگـردان!
حال اگر اهل زبان و ادب، دمی دعوای فرهنگستانی را كناری 
بنهند، خواهند ديد كه در جای ديگری در اين مرز و بوم، بر سر 
همين كلمات دعوای ديگری به راه افتاده است. مرادم گروهی 
ــت كه برای كلمات وزن و متر تعيين می كنند و چوب تعزير  اس
ــن كلمات قبيحه،  ــان با درج اي ــر كتبی می زنند كه مؤلّفانش ب
ــده و منقصت جامعه را فراهم آورده اند. گويا اينان  اسباب مفس
ــند تمييز امور كتاب، مأجور؛ و برگۀ صالحيت  مأمورند و بر مس
ــر هر كتاب، از يد با كفايت آنان مأذون. برای اينان تفاوت  نش
نمی كند كه بدانند يا نه كه اين كتاب فلسفه را فالن متخصص 
ــن حكمت و  ــابق انجم ــر اعوانی رئيس س ــفه مانند دكت فلس
ــناس ادبيات و شعر مانند استاد محمد  فلسفه نوشته و يا كارش
ــمند  ــن را تصحيح كرده و يا مثًال بهمان دانش ــان آن مت قهرم
ــس را تأليف كرده  ــدگار در جغرافيا آن اطل ــتۀ چهرۀ مان برجس
ــه اين كتاب، يك متن كهن  ــت! گاه كاری ندارند به اين ك اس
ــته  ــت كه مثًال محمد بن زكريای رازی (قرن 3) نوش طّبی اس
ــهيد بهشتی چاپ شود يا  ــت با مشاركت دانشگاه ش و قرار اس
ــه با همكاری  ــن ربّن طبری (قرن 3) ك ــت از علی ب اثری اس

ــر خواهد شد... به هر  ــّنتی ايران منتش مركز تحقيقات طّب س
روی آنان مميزند و انجام وظيفه می كنند. از سويی قانونی هم 
ــت كه الاقل، متخصصان و صاحب نظران و مراكز علمی  نيس
ــۀ آل البيت در قم، مركز  ــی شناخته شده مثل مؤسس و پژوهش
ــی، انتشارات دانشگاه ها، مؤسسۀ حكمت و فلسفه،  شيعه شناس
پژوهشگاه علوم انسانی، مركز پژوهشی ميراث مكتوب، مركز 
دايرةالمعارف بزرگ اسالمی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
ــوع داوری های غير  ــالم و ... را از اين ن ــان اس ــنامۀ جه دانش
ــه از وضع نامطلوب  ــد. «كم من فئة» ك ــتثنا كن تخصصی مس
ــفع لنا عند  موجود با اين ناچيز درد دل می كنند و می گويند «اش
الناس» و بنده هم گاه به رجاء اجابت دعا، پيامكی از باب «و ما 
َرميَت اذ رميت» روانه می كنم به اين اميد كه «و اِن اَصاب َفلِی 
ــخن ما سودی نكرد، به همان اجر و پاداش  اجران» ولی اگر س
ــش بی ثمر برای قصد خير، كفايت می كنيم و  واحد يعنی كوش

به اين شعر حافظ تفأل می جوييم كه:
حافظ وظيفۀ تو دعا كردن است و بس 
ــنيد ــنيد يا ش در بند آن مباش كه نش

(2)
تغيير كلمه يا مميّزی انديشۀ فاسد؟! 

ــادآور و مطالبی  ــائل و مطالب تفرقه افكن و فس  آيا به جز مس
ــليقه كرد و از ناشر خواست كه  ــنخ، می توان اعمال س از اين س
ــه بعد معلوم  ــه را از كتاب خود بردار، ك ــارت يا كلم ــالن عب ف
ــل قولی، مثًال، از تاريخ بيهقی ــود كه اتفاقًا آن مطلب نق می ش
ــت. كدام قانون گفته كه مثًال عبارت «به رقص آمدند»  بوده اس
از فالن كتاب حذف شود و بعد معلوم می شود در كتاب «كوهها 
ــود از كتاب الحاوی  ــت. آيا می ش ــه رقص آمده اند» بوده اس ب
محمد بن زكريای رازی كلمات شراب و مشروب و خوک و ... 
را حذف كرد؟ يا جلوی فالن دانشنامه را بگيرند كه چرا دربارۀ 
ــمند 50 خط آورده  فالن عالم چند خط ولی دربارۀ بهمان دانش
ــود كه كرامات عديده ای برای  ايد؟! آن وقت كتابی چاپ می ش
ــمرده از جمله اين كه وی از قافله  ــی از بزرگان معاصر برش يك
ــوارش شد، به سرعت رفت  ــيری آمد س عقب ماند دعا كرد، ش
زودتر به مقصد رسيد. آيا نشر اين مطالب به گسترش فرهنگ 

و اخالق و تقوای دينی جوانان كمك می كند؟
ــاليق ديگری هستيم كه  ــوی ديگر شاهد اعمال س از س
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ــراً در برگه ای  ــفانه اخي ــا هيچ منطقی جور در نمی آيد. متأس ب
ــود: در تمام كتاب  ــر گفته ب ــخص ممّيزی به ناش ديدم كه ش
ــكل  ــت كه مش ــالم» تغيير يابد! اينجاس ــۀ «درود» به «س كلم
ــتان زبان و ادب فارسی دوچندان می شود كه هم بايد  فرهنگس
ــی مقابله كند، و  با اين نگرش های جديد به واژگان كهن فارس
ــی مهجور اما مستعمل در  هم بايد چاره ای برای كلمات فارس
ــتار قليلی از اهل ادب بكند كه از زبان معيار فاصله  گفتار و نوش
ــانی كه از كلمات  گرفته اند و بر كج راهه می تازند و هم با كس
خودساخته و برساخته بهره می گيرند و داعيۀ سره گرايی دارند؛ 
ــان بدعتی نو بگذارند و به هرج و مرج زبانی  ــذا بايد نگذارد آن ل

دامن زنند.
ــم كه: برادر من!  ــت عزيز عرض می كن حال به اين دوس
ــالم» تبديل  مگر «درود» چه عيبی و قبحی يافته كه بايد به «س
ــالم در فرهنگ اسالمی ما،  ــت كه س ــود؟ البته درست اس ش
مشروعيت و مقبوليت بيشتری دارد، اما عزيز من! می دانی اگر 
اين دايرۀ مميزی را اين قدر تنگ كنيم، ديگر سنگ روی سنگ 

بند نمی شود. بنگر كه چه زيبا سروده است فردوسی حكيم:
ــا بـر آن كـس درود  ــزدان و از مـ ز يـ
ـــد و داد، پـود  كـه تـارش خـرد بـاش

فردوسی حكيم 1000 سال پيش به ما و برادران ما پند می دهد 
كه: درود خدا بر كسی باد كه تار و پود جانش، عقل و داد باشد. 
مالک انسانيت به خرد و انصاف است كه هر حسن و قبحی را 

با آن می سنجند نه به پوسته و لفظ و ظاهر. 

كتاب مخّرب را اجازه ندهيد
ــد به گمانم اين  ــه آينۀ پژوهش چاپ ش ــدی در مجل روزی نق
عنوان را داشت: «تصحيح سفرنامه های خطی فارسی يا ترويج 
ــی كننده) و داور اداری  ــم؟» طبعًا يك بررس (بررس صهيونيس
ــراب  معمولی كه فكر و ذهنش دنبال يافتن كلمات رقص و ش
و... است، قادر به فهم و فحص آنچه ناقد بدان دست يافته بود، 
ــت. چه اين گونه الفاظ غير ركيك، نه باعث فساد و فحشا  نيس
ــتر كتاب؛ و بی شك در نقد  ــوند و نه موجب فروش بيش می ش
هم هيچ ناقدی وقت خود را صرف آن نمی كند كه چرا در اين 
كتاب چنين الفاظی به كار رفته، بلكه توجه خود را به محتوای 
كتاب معطوف می نمايد كه چرا مثًال نويسنده در مقدمه، رعايت 
ــالن مطالب را دزديده و منبع را  ــالق حرفه ای را نكرده و ف اخ

ــی در حواشی و  ــفرنامه های فارس درج ننموده، يا مثل كتاب س
تعليقات، تبليغ يهوديت و صهيونيسم كرده... پس چرا اين همه 
مطالب نامربوط تبليغاتی از چشم مميزان ارشاد در رفته است؟
روزی كتابی چاپ شد و خيلی زود هم جمع شد. فرستادم 
ــر  ــم تهيه كردند. صفحه اول را كه خواندم گفتم: اگر ناش براي
ــود و ذره ای از اخالق و بصيرت  ــاب فقط مقدمه را خوانده ب كت
ــنگری بو برده بود، اين كتاب را چاپ نمی كرد؛ به شرح  و روش
ــت  ايضًا اگر مترجم آن هم از جماعت كبكيان نبود و می دانس
ــت دختر يا  ــا می زيد و احتمال می داد اين اثر روزی به دس كج
پسرش هم خواهد افتاد، آن را ترجمه نمی كرد مگر آن كه شرم 

و حيا را سه طالقه كرده باشد.

(3)
گره و گرفتاری كجاست؟

ــه قوانين فرهنگی  ــتيم ك ــا گرفتار پديدآورندگانی هس پس م
ــان می خواهد در  ــور را رعايت نمی كنند و آنچه دل تنگش كش
ــرانی هستيم كه  البه الی كتاب می گنجانند. نيز مبتال به ناش
ــتند و كتاب بزرگان را  خود مرتكب انتحال و پخته خواری هس
به نام خود چاپ می كنند، نه ناقدی را می رسد كه نقدشان كند 
ــر، مثًال كتاب  و نه مميزی می فهمد و می داند كه اين فرد ناش
ــت، و  ــه قزوينی يا... را –كريمانه– به نام خود كرده اس عالم
ــی هم متوجه اين مقوله نمی شود. با اين حال سزاست كه  كس
ناشران، نخست خود، كتاب را بررسی و داوری و مميزی كنند 
ــته، اثری را چاپ نكنند كه موجب ترويج  ــته و ناخواس تا ندانس
فحشا شده يا چنانچه گذشت عامل تبليغ صهيونيسم و... شوند. 
ــت كه زمينۀ اتهام  ــئوليتِی اين دست ناشران اس همين بی مس
ــن حال خدای را  ــر را فراهم می كنند. با اي ــام در كار نش و ابه
ــپاس كه هنوز دردمندان گوشه نشينی هستند كه بسا از راه  س
ــد اصالح ذات البين، كتابی و اثری  ــم، روزی خوارند و به امي قل
ــنده و ناشری را نقد می كنند و چشم دارند كه شايد  يا كار نويس
ــوده و دايرۀ تنگ نظری ها و  ــمانی گشاده و گره هايی گش چش
ــختگيری های نابجا فراچيده شود و جای خود را به بصيرت  س

و آگاهی دهد.

چـاره چيـست؟
ما در شرايطی هستيم كه گاه ساليق افراد حاكم است نه مفاد 
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و منطوق قانون، خروجی اين ساليق همان است كه باالجمال 
گفته شد. سال هاست كه چنين است. اكنون چند پيشنهاد و راه 
ــای كار اهل تمييز باشد؛ خواه ازين  ــت گره گش حل، ممكن اس

سخنان پند گيرند و خواه مالل:
ــگاه ها، حوزه های علميه، و  ــی، دانش 1. مراكز علمی و پژوهش
ــتثنا شده، در قبال هر شكايتی خود پاسخگوی  ... از مميزی اس

منشوراتشان باشند.
ــرانی كه دست كم در سال 20 عنوان كتاب غير مردود  2. ناش

منتشر می كنند، يك سال از مميزی معاف شوند.
ــال كتاب آنها برندۀ جايزه می شود، يك  ــرانی كه هر س 3. ناش

سال از مميزی معاف شوند.
ــاتی كه نشريات نقد كتاب دارند و مروج فرهنگ نقد  4. مؤسس

كتاب هستند، از مميزی معاف شوند.
ــرانی كه در سال بيش از 20٪ كتاب های مردود دارند  5. از ناش
(يعنی در نشر كتاب های خود دقت ندارند) كتاب خريده نشود.
ــال كتاب مردود ندارند،  ــران مسئوليت پذيری كه در س 6. ناش

خريد از آنها دو برابر شود. 
ــرانی كه كتابسازی می كنند، و ناشرانی كه بهای پشت  7. ناش
ــارف درج می كنند و يا كار جديد چاپ  ــد را بيش از حّد متع جل
ــان تجديد چاپ كارهای مؤلفانی است  نمی كنند و فقط كارش
ــت، از امتياز خريد كتاب و  ــال از فوتشان گذشته اس كه 30 س

اعطای مجوز نشر محروم شوند.
8. پديدآورندگانی كه يك معرفی از اثر خود در نشريه يا پايگاه 
ــر هم اثر را به كارشناس موضوع  اينترنتی درج می كنند و ناش
ــت از مميزی  ــاب می دهد و از او تأييديه می گيرد، بهتر اس كت

معاف شوند.
ــت، می توان راه  ــيوه هايی از اين دس ــا ش ــس علی هذا. ب و ق
ــئوليت پذيری ناشر  ــر، مس ــيدن به نش ــرعت بخش را برای س
ــر، حركت به سوی  ــبت به نش ــازی جامعه نس و مؤلف، آگاه س
ــدۀ مميزی سليقه ای پرماجرا هموار كرد. اگر  حذف مهندسی ش
ــود، می توان  ــت پيموده ش ــال راه های فوق درس در طول 4 س
ــئوليت نشر را مانند قانون مطبوعات بر عهدۀ ناشر و مؤلف  مس
انداخت. يعنی ناشر خود بايد در برابر نشر اثر پاسخگو باشد. در 

اين مورد آيين نامۀ نشر با همكاری ناشران بازنگری و در اختيار 
همه قرار گيرد تا خود مجری و داور آن باشند يا مثًال سازمانی 
غيردولتی،  به طور تصادفی و موردی، بررسی كتب ناشرانی را 
ــود. هم ايشان  ــتند، عهده دار ش كه در مظاّن ترديد و اتهام هس
شكايات مردمی را با نظرات علمی، حقوقی و كارشناسی داوری 

می كنند و اگر روا دانسته شد، به محاكم قضايی ارجاع  دهند.
ــزا می يابد، ميلياردها  ــور رونق بس ــر در كش در اين صورت نش
بودجه و سرمايه صرفه جويی می شود و بدگويی ها و سوءظن ها 

و اتهامات تا حّد زيادی بی اساس می گردد. 
در اينجا حسن ختام سخنم را فرمايش مقام معظم رهبری 

در بارۀ موضوع مميزی كتاب قرار می دهم:
ــيار مهمي است.... و دو مبنا وجود  «مميزي كتاب ... كار بس
ــه از نظر من مطلب  ــد انتخاب كرد. البت ــه واقعًا باي دارد ك
ــق دارد حرف  ــنده ح ــت؛ با اين تفكر كه نويس ــن اس روش
ــاند و اگر شما ناراحتيد،  خودش را به گوش مخاطبان برس
برويد به مخاطب بگوييد كه نخواند يا كتاب ضد اين حرف 
را منتشر كنيد كه مثًال گمراه نشود. من كه نويسنده هستم، 
حّقم اين است كه وقتي اين كتاب را نوشتم، به هر كس كه 

مي خواهم، بدهم يا هر كسي كه مي خواهد، بخواند.
مبناي مقابل اين آن است كه مي گويد وقتي دستگاهي 
ــده  ــت – امور مردم را متكفل و متحمل ش ــه غير دول – ب
است، مسئوليت دارد كه نگذارد فساد به جسم و جان مردم 
ــتي هر چيزي را كه  نفوذ كند.البته من اعتقاد ندارم كه بايس
ــليقه خاص مضر به نظر مي رسد، جلويش را بگيريم؛  به س
ــت براي مردم مضر  ــت كه واضح اس ليكن چيزهايي هس
ــت؛ مثل ترويج فحشا و ترويج فساد و از اين قبيل. اينها  اس
ــود، اما بيشتر بايستي  ــتي اجازه بدهند كه نشر بش را نبايس

تالش كنند تا كتاب هاي خوب توليد و پخش بشود.»
ــاي مقام معظم رهبري، دفتر  ــاب و كتابخواني در آيينۀ رهنموده (كت

نشر فرهنگ اسالمي،تهران: چ 1377، ش 1، صص 163 و 164.)
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