
 

های فرهنگستان؛ اخراج یک مجری ه انتقاد از تمسخر واژ  

 

ایران میراث < فرهنگ و تاریخ  :همشهری آنالین -

های مصوب فرهنگستان را  ه غالمعلی حداد عادل با دفاع از عملکرد فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مسخره کردن برخی از واژ

 .اهانت به زبان یک ملت خواند

جامانده از دوره فرهنگستان زمان حکومت  های بیگانه از سوی مردم را عادتی به های واژه برخی از معادلاو همچنین تمسخر 

را از جمله این موارد ذکر کرد« کراوات»به جای « درازآویز زینتی»رضاخان دانست و مسخره کردن معادل  . 

    هایی که گفت: واژهنگستان ادب و زبان فارسی فره به گزارش خبرنگار ادبیات خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، رییس

شان سخت  کنند، تغییر دادن آن برای مصوب فرهنگستان هستند، مشکل آوایی ندارند، منتها مردم وقتی به چیزی عادت می

 .است

بیگانه های  های فارسی مصوب فرهنگستان را عادت مردم به استفاده از واژه او دلیل عجیب و غریب بودن برخی از معادل

شده توسط  سازی های معادل ها بخصوص از صدا و سیما و نویسندگان مطبوعات خواست از واژه دانست و در ادامه از رسانه

 .فرهنگستان زبان و ادب فارسی استفاده کنند تا برای عموم نیز عادی شود

های بیگانه  دا و سیما در به کار بردن واژهدر بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از برخی از خبرنگاران و مجریان صحداد عادل  

کرد، که این مسخره  های مصوب فرهنگستان را مسخره می های صبحگاهی تلویزیون، مجری برنامه واژه گفت: در یکی از برنامه

 .کردن زبان یک ملت است

<<پیامک»اخراج یک مجری که نگفت   

سازمان صدا و سیما برای توجه به زبان فارسی گفت: آقای رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی سپس با تشکر از رییس 

« پیامک»جای  به« اس ام اس»کرد که یکی از همکارانش در تلویزیون اصرار به استفاده از واژه  ضرغامی برای من تعریف می

ز فردای آن روز با او قطع داشته است و پس از چند بار تذکر باز هم به استفاده از این واژه بیگانه ادامه داده، به همین خاطر ا

 همکاری شده است

(1) 

 



گزینی  های بیگانه را در گروه واژه شده برای واژه های بررسی ها و معادل حداد عادل در بخش دیگری از سخنانش تعداد واژه

هزار واژه عنوان کرد 54شده را  های تصویب هزار واژه و تعداد واژه 08فرهنگستان حدود  . 

زبان و ادب فارسی همچنین درباره نقش و اهمیت و جایگاه زبان فارسی گفت: زبان فارسی رکنی از ارکان رییس فرهنگستان 

هویت ملی ما ایرانیان است و اگر کسی از ما بپرسد که ملت ایران یعنی چه و این ملت چه خصوصیاتی دارد که آن را از دیگر 

مان است،  لتی مسلمان هستیم و اسالم و اعتقادات ما رکنی از هویت، پاسخ ما این است که اوال ما م کند ها متمایز می ملت

 .ولی غیر از اسالم رکن دیگری داریم که به ما هویت بدهد و آن زبان و ادبیات کهن فارسی است

د توجه تر شده است، اظهار کرد: بای تر و لطیف که زبان فارسی در پی هزاران سال از سوی اجداد ما پرورده او سپس با بیان این

تواند  های انگلیسی، فرانسوی و آلمانی کم ندارد و می که زبان فارسی زبان علم باشد، چیزی از زبان داشته باشیم که برای این

گو باشد؛ به شرطی که قدر آن را بدانیم. این زبان،  های مهم زنده دنیا زبان علم شود و همه احتیاجات ما را پاسخ پا به پای زبان

روزگاری از بالکان تا جنوب هند گسترده بودزبانی است که  . 

سلسله در هندوستان زبان رسمی بوده است، به  08باره افزود: زبان فارسی در طول هزار سال و در طول  حداد عادل در همین

های خطی است که در  های خطی زبان فارسی در شبه قاره هند دوبرابر نسخه طوری که در حال حاضر تعداد نسخه

های عمومی و شخصی ایران وجود دارد هکتابخان . 

ها  توجهی ها به زبان فارسی را وسیع دانست و گفت: به نظر من ریشه برخی از بی توجهی رییس بنیاد سعدی ریشه برخی بی

تی به به خاطر خودباختگی در برابر فرهنگ وارداتی غربی است، چرا که ما زبان خود را داریم، بنابراین نباید در جاهایی که ضرور

 های بیگانه آلوده بینیم در و دیوار شهر به حروف و واژه ها را به کار ببریم؛ اما با این حال می های بیگانه نداریم، آن استفاده از واژه

دشده است که جای تأسف دار . 

به همین خاطر فکر اند و  حداد عادل ادامه داد: این موضوع به خاطر آن است که برخی خود را در مقابل فرهنگ بیگانه باخته

که این اهانت به یک ملت است کنند هرچیزی را با خط فرنگی در معرض دید و فروش بگذارند، بهتر و باالتر است، در حالی می . 

وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما سخن  دی، در برنامه گفت 80رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی که شامگاه چهارشنبه، 

ها در سطح شهر با حروف و اسامی التین  خش گزارشی که در آن نشان داده شد نام بسیاری از مغازهگفت، در واکنش به پ می

تر  ها حروف التین را ببینند، بیش کنند وقتی مشتری گذاری شده است، گفت: علت این موضوع این است که برخی فکر می اسم

دوجود دارروند که در خود این موضوع نیز نوعی سودجویی  ها می به سراغ آن . 

باره اظهار  های اشتباه مردم خواند و در این و سرزمین خود و عادت  عالقگی برخی به ملیت، زبان او علت دیگر این پدیده را بی

کنند، جنس نخرند مهری می هایی که نسبت به زبان فارسی بی کرد: راه جلوگیری از این پدیده این است که مردم از مغازه . 

هایی غیر  ها و نام ها از واژه گذاری و استفاده صاحبان کاال و مؤسسات و مغازه قانون مصوب برای برخورد با نامحداد عادل درباره 

هایی مثل  کارگیری اسامی بیگانه را ممنوع کرده و برای متخلفین مجازات به 8004از زبان فارسی نیز گفت: قانون مصوب سال 

ر را درنظر گرفته استو لغو پروانه کا  اخطار کتبی، تعطیلی موقت  

(2). 



با مقام معظم رهبری و نکات مد نشر ایشاناو در بخش دیگری از سخنانش به دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی     

های ایشان درباره د درباره عوامل تهدیدکننده زبان فارسی اشاره کرد و در ادامه توضیح داد: پس از این دیدار و شنیدن نگرانی

جمهور درخواست کردم که به آقای ر خطر قرار گرفتن زبان فارسی از رییس های زیرمجموع تور بدهند تا دستگاهدس نهاوندیان 

ها و مؤسسات ک های بیگانه جزم کنند و مغازه ها و نام کارگیری واژه ه دولت عزم و اراده خود را برای اجرای قانون ممنوعیت به

این کار صورت ناند، مجبور شوند آن را به زبان فارسی برگردانند و اگر  ه نام و واژه بیگانه را بر روی مغازه و کاالی خود گذاشته

های مجری مثل نیروی انتظامی، گرفت، دستگاه قوه قضاییه  ها را مجبور به تغییر کنند ، وزارت ارشاد و فرهنگستان آن . 

ها  مبنی بر دغدغه شورای عالی انقالب فرهنگی در ابتدای این برنامه بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در جلسه اعضای

های ایشان درباره وضعیت زبان فارسی پخش شد و نگرانی . 

 :در همین زمینه
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