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يا  ) خس خس   ( غريزي و ناخودآگاه و با الهام از نام آواهاي طبيعي               : خاستگاه اوليه زبان انسان    •
بوده و   ) درد، گريه، شادي، ترس، خشم        (يا صداهاي خود انسان      ) ميو(تقليد از صداي حيوانات          

بررسي خطوط باستاني، نشانگر ساده بودن      . در مراحل تكاملي خودآگاه و قراردادي شده است                  
.  زبان هاست ) واژگان  ( و هجايي بودن نشانه هاي اوليه      

، بسط  )زايايي (ي  ساخت واژگان مركب و مشتق با استفاده از واژگان ساده قاموسي و دستور                    •
):اتباع، عطفي    ( ، تكرار واژه          )چندمعنايي ( معنايي واژه     

،  )را  (، تيرانداز      )مفعولي  ( جو، جنگ )فاعلي (خواهدلـ، )دوواژي      (ميش، گاو  )دستوري (يجوان 
،  )  وصفي  ( ، پيرمرد   )بدل(، پدرخوانده    )در(، خانه زاد   )با(،  دست ساز    ) از( ، شاهزاده     )به(دلنشين 

) عطفي(، آت وآشغال   )اتباع  (، كتاب متاب   )اتباع ( ، نَم نَم )اضافي ( كارخانه 
): جنگل، آب، لبنيات     ( بسط معنايي در واژه شير       •
لدولهقنات سرچشمه تهران و نصب شير سنگي براي آب آشاميدني در خانه قوام ا                  •

خاستگاه زبان



.  هستند هند و اروپايي    هاي   اي از زبان    هاي ايراني، شاخه      زبان•
.  اند  هاي ايراني قائل    ي تاريخي براي زبان   زبانشناسان سه دوره   •
ها و هخامنشيان   ها، پارت  مادها، پارس .:  م.  سال ق  400 سال تا   2000: باستاني  دوره •
 اشكانيان، ساسانيان     - ميالدي  900تا سال  .  م.  سال ق 400: ميانه ي   دوره •
 ميالدي تاكنون    900سال  : جديد دوره   •
.مادي، سكايي، اوستايي و فارسي       : هاي ايران باستان     برخي از زبان   •
نهادي، مفعولي،     (اسم، صفت و ضمير به هشت صورت            .  اند هاي باستاني تركيبي بوده   زبان•

و سه عدد   ) مذكر، مؤنث، خنثي       (، سه جنس      ) ازي، اضافي، مكاني، ندايي       -اي   به-متممي بائي 
 سوم شخص جمع    - مؤنث  -مفعول   : مثالً .  اند  شده صرف مي   )  مفرد، مثني، جمع       (

ثـيهبزرگ   : وِزركا( زبان مادي  شايـنوشتار؟؟ –)  شاه:  خ 
 نوشتار؟؟-) بازو : آرماهفت  :  هپتا( زبان سكايي  

)از آرامي  ( دبيره   دين:  نوشتار–)  نيايش: يشتقانون ضد ديو  : ونديداد ( زبان اوستايي    
  –) از بابلي ( خط ميخي   :   نوشتار–) كشور :  دهيوشاه : خشايثيه( زبان فارسي باستان 

نگار   واژه    8 نويسه و   38 – از چپ به راست     –نبشته   بصورت سنگ–هجايي و الفبايي    

هاي ايراني  زبان



. هاي ايراني است     اي از زبان   شاخه : زبان فارسي•
خط آن موسوم به خط        .  زباني تركيبي و تصريفي داشته است    : فارسي باستان •

است كه از سومري گرفته شده و نويسه هاي آن از چپ به                ) الفبايي   (ميخي   
. راست و جدا از هم نوشته مي شده است       

𐎭𐎼𐎹 /da.ra.ya/ (sea)

زبان فارسي



ي ساسانيان     زباني تحليلي يا اشتقاقي داشته و در دوره     : فارسي ميانه يا پهلوي    •
خط آن از خط آرامي گرفته شده و در خط اوستايي به          .  بكار مي رفته است  

).  راست به چپ    (تكامل خود رسيده     

drya/dra.yâ/(sea)

زبان فارسي



ي پسااسالمي از فارسي      دوره. زباني تحليلي و اشتقاقي دارد  : فارسي جديد يا دري•
خط نسخ از نَبطي و آرامي        .  خط آن از نسخ عربي است     . ميانه بوجود آمده است       

خط فارسي جديد همخواني است و داراي نارسايي هاي          .  ريشه گرفته است   
ي  زيادي است از جمله حذف سه صداي كوتاه در نوشته هاي آن، داشتن آواها            

، خوانده نشدن برخي نويسه ها           )ذ،  ظ، ض، ط، غ، ع، ص ، ث، ح ( تكراري 
مردم،    ( ، وجود ابهام آوايي، نحوي و معنايي در تلفظ برخي واژگان     ) اهر  وخ( 

).  اتاق، اطاق     ( و وجود چند نوع نوشتار براي يك واژه    ) مردم، مردم   

dar.yâ/(sea)/   دريا

زبان فارسي



سان   زبان پديده اي زنده است زيرا در ذهن انسان پرورش مي يابد، پس با ان              •
. تحول و تكامل مي يابد   

•      درزماني  «مقايسه تحوالت « )diachronic (     زبان فارسي، نشانگر ساده شدن دستور
شدن شمار   هاي صرفي هشتگانه، حذف كامل جنس و كم          از بين رفتن صورت ( 

 فاصله   ليكن. واژه و سادگي آوايي است  و ساخت))  مفرد و جمع   ( دستوري
با تكامل شگرف آن     ) حدود سه قرن ( كوتاه زماني بين فارسي باستان و ميانه          

 زيرا در فاصله نسبتاً زياد بين فارسي ميانه و جديد           .چندان متناسب نيست          
.تحول بسيار كمتري ديده مي شود   )   بيست قرن    (

/asb/:جديد >>   /asp/:   ميانه      >> /aspa/:     باستان  فارسي
تحليلي تحليلي            تركيبي 

ي استعماري، فارسي جديد وضعيت رسمي     از قرن دهم ميالدي تا پيش از دوره     •
اي در ايران، هند، عثماني و آسياي صغير          كند و بطور گسترده    و ملي پيدا مي   

. رود بكار مي

تكامل زبان 



به دليل تغييرات فرهنگي، مذهبي، سياسي و علمي، واژگان جديدي ساخته           •
با  . شوند ها، مانند عربي وارد فارسي مي       شود و واژگان قرضي از ساير زبان  مي

. كند اين وجود، دستور زبان تغيير چنداني نمي      
به فارسي )  عربيوسرياني ( ورود واژگان آرامي   :ي اسالمي تا مغول    دوره•

كـَفن، لَحد، حج، استغفار      : مثالً  . دليل تغيير دين و مذهب      بيشتر به  
دليل تغييرات سياسي     بيشتر به  .  واژگان تُركي و مغولي :ي مغول تا قاجاريه   دوره•

...  آقا، خانم، تومان، يورش، يورتمه، ييالق، قشالق             : مغوليمثالً   . و فرهنگي
...گلنگدن، تفنگ، آش، بشقاب، قاشق، قيچي، قوطي         : تُركي

دليل     ورود واژگان روسي و اروپايي بيشتر به  :ي قاجاريه و پس از آن   دوره•
واگن، سماور، كالسكه،    : روسيمثالً   . تغييرات سياسي، فرهنگي و علمي    

:  انگليسي ... آباژور، كوپن، كودتا، روژ، سشوار، رژيم  : فرانسوي   ... استكان 
... سناريو، كنسرت، پيتزا، كازينو       : ايتاليايي  ... كُت،  داشبرد، كامپيوتر، فيوز     

...اتوبان، فيلم، زيپ، زيگزاگ   : آلماني 

واژگان قرضي



كنند زيرا معادلي در زبان     خالئي را در زبان پر مي  : ضروريواژگان قرضي •
. گيرند   ها واژه از هم قرض مي    همه زبان   . اند  اي بوده  مقصد ندارند يا نام وسيله        

. اند  تفنگ، فشنگ، توپ و قفل از تُركي وارد فارسي شده     : مثالً  
كنند زيرا در زبان مقصد       خالئي را در زبان پر نمي   : غيرضروري واژگان قرضي •

.وقت تايم بجاي تمام  نرس بجاي پرستار، فول    : مثالً   .  معادل دارند
شوند    يهاي قرضي ابتداً يا بدليل نبود معادل يا اظهار تَفاخر وارد زبان م          واژه•

گيرنده     ولي در صورتيكه خالپركُن باشند بتدريج به سبك و سياق زبان وام        
. شوند  آيند و جزء آن مي    درمي

شدن زبان دوم    كنند بدليل چيره     زباناني كه در خارج از ايران زندگي مي        فارسي•
شان، دچار نُقصان واژگاني شده و از واژگان قرضي استفاده           بر زبان مادري 

ي خود   خانه   ، ) تغيير شرايط وام  (  ِ  مورگج  كردن ِ  ريفايننس براي  : مثالً  . كنند  مي
ايجاد زبان مادري   .  ما تماس بگيريد    )  مشاور امالك    ( ريل استيت ايجنت    با 

. ها  براي نسل دومي  »فينگليش «) Creole( آميخته     

 ضروري و غيرضروري -واژگان قرضي 



سياسي، اقتصادي،    اجتماعي،   ي تغييرات فرهنگي،     تحوالت زباني بيشتر بازتابنده   •
چنانچه ادعا كنيم كه زبان و فرهنگ زمان حافظ و         .  مذهبي، و علمي هستند      

كنيم،  يعني زبان و فرهنگ امروز     فردوسي را در اشعارشان به سادگي درك مي
عدم تغيير و تحول  زباني و فرهنگي در فاصله ي     .  استنـشده ما خيلي متحول    

. تواند نشانه پيشرفت بسيار كُند باشد             ، مي  ) بيست قرن    (زماني قابل توجه     

)حافظ(  كجا جنابكجا رويم، بفرما از اين        بينش ما خاك آستان شماست       كَحلچو  •
به معناي حياط خانه      : جناب به معناي سرمه كشيدن        : كـَحل     

چون خاك آستان شما سرمه چشم ماست، بفرماييد كه از اين پيشگاه                 : معني
). شرح سودي بر حافظ(برويم  ) بهتر از آن  (كجا   ) به (

تحوالت زباني در بافت فرهنگي    



:هايي از بازتاب تحوالت فرهنگي بر واژگان فارسي امروزي     نمونه   

)آوري نوين فن: (  بر واژگانعلمي  هاي  بازتاب پيشرفت   •
سي، همراه        كليد، ديش، فيسبوك، آي       كارت، صفحه   اينترنت، وبگاه، پيامك، سيم       

:اجتماعي  بازتاب تحوالت  •
سفيد    زورگيري، شـَرخَر، ارازل و اوباش، خاك               

:مذهبي   و سياسيبازتاب تحوالت  •
شخصي، دفاع مقدس، خودجوش،          ساالري، لباس  دار، خودي، غيرخودي، مردم          دانشجوي ستاره

گر، سران فتنه، كارگزاران، فتوا،              طلب، فتنه   واليت فقيه، شوراي نگهبان، اصولگرا، اصالح              
،  )حقوق و شريعت اسالم        ( رو، جريان انحرافي، بهار، گروه فشار، طُهر غيرمواقعه                  نمازجمعه، ميانه  
تجميع انتخابات   

تحوالت زباني در بافت فرهنگي    



:دانشگاهي   بازتاب تحوالت  •
، كارشناس ارشد،     )در غياب عنوان مهندس براي علوم انساني       (انقالب فرهنگي، كارشناس     

كاربردي، پيام نور، دانشگاه آزاد، غيرانتفاعي، حذف و اضافه               -علمي 
:اقتصادي بازتاب تحوالت  •

الحسنه، سهام عدالت، مسكن مهر         ها، قرض    سكه طرح قديم و جديد، هدفمندي يارانه          
: نظامي هاي   بازتاب پيشرفت   •

ي، سربازان گمنام،       سردار، رزمنده، بسيج، سپاه، ستادمشترك، پدافند غيرعامل، ارتش سايبر                  
، نيرومخصوص، جانباز، موجي، شيميايي         )راديواكتيو  .ميكروبي   . شيمياي  ( ر.م .ش 

: فرهنگ عاميانه    بازتاب تحوالت  •
            كس، جواد، عبداهللا، ضايع، گاگول، پروبركوندن، خَفن، پيچوندن، سوتي دادن،             .نَ .بهالو، ت ،پ

آخوندبازار، كالس باال،    اليي كشيدن، خوب آمدن، سيم ثانيه، دامبولي، اكس زدن، تيكه،                 
كماندو، خوراك، كف كردن، تابلو، آنتن، داف، عند، برو حالشو ببر،                        ضدحال، فاطمه  

تحوالت زباني در بافت فرهنگي    



زبان معياري است كه بيشترين سخنگو را دارد و توسط دولت        : زبان رسمي•
بعنوان زبان رسمي آن   ) ي مرزهاي سياسي    در محدوده  (مركزي هر كشور    
ي   تر، و پشتوانه       زبان رسمي، معموالً داراي تاريخ كهن   . شود كشور انتخاب مي    

تري است و براي مقاصد دانشگاهي، علمي و رسمي          فرهنگي و ادبي غني
مانند فارسي در ايران با لهجه       . نمايد و در رسانه ها بكار مي رود      تر مي   مناسب  

. كرده، و يا انگليسي و فرانسه در كانادا      گويشوران تحصيل   
تُركي، كُردي، لُري،   (هاي بومي و محلي    در كنار زبان رسمي، بايد به زبان•

طلبي،    نيز اهميت داد و نبايد به بهانه ترس از تجزيه              ...) بلوچي، گيلكي، عربي
: ها را سركوب كرد زيرا  آن

احساس وحدت ملي نتيجه عوامل رواني، اجتماعي، تاريخي و فرهنگي                «•
) 1375باطني،   (»  متعددي است كه وحدت زبان فقط يكي از آنهاست       

 هويت ملي-زبان رسمي 



ها و ابداعات نوين    آوري ها، فن  هر زباني براي توانمند شدن و پوشش ايده       •
. علمي بايد واژگان و الگوهاي جديدي بسازد 

 و سوادي افزايش كمهاي ديگر باعث    قرض كردن بيش از حد واژگان از زبان   •
.شود  ميتهديد هويت ملي    

هاي تازه،    ورود بي رويه واژگان قرضي و عدم ساخت واژگان نو براي پديده    •
.گردد  ميناتواني زبان در بيان مفاهيم جديد         باعث  

فرهنگستان زبان بايد در جهت توانمندسازي علمي و فرهنگي زبان رسمي             •
. تشكيل شود  

ريزي و سياست زباني  برنامه 



.ها تأسيس شد     توسط فرانسوي    1635نخستين فرهنگستان زبان در سال         •
ريزي و سياست زباني    كار فرهنگستان زبان در تدوين برنامه      •

اي از زبان مادري و اعالم آن بعنوان زبان رسمي       بازيابي گونه/ انتخاب   -1
) مثالً زبان عبري نوين در اسرائيل     ( كشور  

هاي زبان رسمي با آخرين نيازهاي علمي و دانشگاهي          انطباق توانمندي       -2
) ساخت واژگان و الگوهاي جديد زباني   (
ي چيرگي   واژگان قرضي بازتابنده( پااليش زبان رسمي از واژگان قرضي  -3

نظامي، علمي، سياسي، اقتصادي و ديني فرهنگ غالب بر فرهنگ مغلوب       
) هستند   

 معيارسازي خط و انتخاب سيستم نوشتاري ملي، يا اصالح خط ملي             -4
 در مردم ايجادكند   اي قوي  انگيزه  ريزي زباني درصورتيكه بتواند       موفقيت برنامه       •

) تركيه، اسرائيل   (  كند  حمايت  و دولت بتواند با قدرت از آن    

:  فرهنگستان زبان
سازي زبان تقويت و توانمند  



: گردد ي ساسانيان برمي  اي به دوره   سازي غيرحرفه    واژه    •
 اخترآمار    >>دانشي       منجم      دين>>پيمايي     منطق    زمين>>هندسه   

پس از نهضت مشروطه ايجاد شد تا           :  خورشيدي  1314تأسيس اولين فرهنگستان ايران در سال             •
  آميز  موفقيتبسيار .  دوهزار واژه جديد ساخته شد              . در مردم  باشد »   وحدت ملي    « ي  برانگيزنده   

.بود
،  )بلديه(آهنگي، دادگاه، استان، خلبان، فرودگاه، شهرباني، شهرداري                       برش، انجمن، پيش   : مثال

، )عدليه(، دادگستري   )صحيه( ، بهداشت   )معارف( ، ارتش، فرهنگ      )يونيورسيته  (دانشگاه   
... ،  )طياره ( هواپيما  

گرايي و سلطنت       به دليل تمركز بر ملي    :  خورشيدي   1347دومين فرهنگستان زبان ايران در سال         •
حدود هفت هزار واژه جديد ساخته شد كه موفقيت                  .  سازي داشت   رويكردي باستاني بر واژه        

. چنداني در بر نداشت    
... ، شاهنشاه، هما     )واژه هخامنشي    :  تـَرا  ( ترابري    :  مثال

تاكنون رويكردي افراطي در         :   خورشيدي   1369سومين فرهنگستان زبان و ادب فارسي در سال       •
حدود ده هزار       .  اسالمي داشته است      -پااليش زبان از فرهنگ غربي و تمركز بر فرهنگ عربي         

)  رايانه >>كامپيوتر    –  من حيث المجموع ( هاي علمي ساخته شده است          واژه براي حوزه       

:  فرهنگستان زبان
تقويت و توانمندسازي زبان  



ي جديد بايد به دور از هرگونه افراط و تعصبي ساخته شود و ساخت آن        واژه•
.بايد منطبق با قواعد و نحو زبان باشد •
پذيري،   تركيب  (سازي و زايايي واژگاني باشد  بايد منطبق با قواعد واژه •

 مثالً ساخت فعل ساده از اسم و صفت با       -)پذيري  پذيري و تصريف  اشتقاق  
...  چسبيدن، غلتيدن، بوسيدن، ناميدن، چربيدن، تلفنيدن                     >>يدن  -پسوند    

.بايد منطبق با قواعد آوايي، واجي و واژگاني زبان باشد •
.بايد منطبق با معيارهاي نوشتاري زبان باشد     •
.بايد منطبق با قواعد معنايي و كاربرديي زبان باشد  •
.ي فرهنگ و ميراث ايراني باشد      بايد فارسي باشد يا بازتابنده •
.بايد شفافيت واژگاني داشته باشد و قابل درك باشد   •
. نبايد بدآوا باشد •

واژگان قرضي و ساخت واژه
اصول و قواعد



: ي نو استفاده كرد     هاي ايراني براي واژه   توان از ساير زبان    مي•
) نوعي آبميوه در نيشابور(  خوشاب >>كمپوت

:توان استفاده كرد     از برخي تكواژهاي زايا در زبان فارسي قديم مي •
 پادتن، پادزهر>>)  ضد(پاد 

:معني واژه را بايد بسط داد •
) محل گريسكاري در ماشين(، پستانك ) طبيعي و خانگي(پيچ، يخچال 

.مي توان از واژگان مخفف، و سرنام واژه استفاده كرد          •
) سامانه يكپارچه بانكي (، سيبا ) توليد و انتقال نيرو(هواسنج، فاصله كانوني، توانير  

:گيري، و نام داروها را نبايد ترجمه كرد        واحدهاي جهاني اندازه     •
متر، پاسكال، اهم، سديم، استامينوفن 

مثل بلندگو  : كلمه برخي واژگان -به-ترجمه كلمه    •

واژگان قرضي و ساخت واژه
اصول و قواعد



كند زيرا برخي واژگان با    جامعه در پذيرش واژگان نو همواره مقاومت مي            •
كنند كه     اصوالً سخنگويان يك زبان فكر نمي  هاي سياسي ساخته شده و     انگيزه  

اين مطلب تا حدودي   . زبانشان با ورود واژگان قرضي به خطر افتاده باشد    
هاي انگليسي،       بعنوان مثال بسياري از واژگان قرضي از زبان     .درست است 

اند و به سبك    ناپذيري از زبان فارسي شده   فرانسوي و عربي، بخش جدايي  
ها از زبان محكوم به     و حذف آن ) جامعه، كامپيوتر       : مثالً  ( اند     وسياق آن درآمده   
. گيرند  اين مردم هستند كه تصميم نهايي را مي           . شكست خواهد بود  

 به هر   هاي قرضي پيش از ورود واژه هاي نو بايد    ها و انديشه    آوري براي فن•
در غير اينصورت، زبان مورد نظر خيلي زود        . زباني، واژگاني تازه ساخت  

)mobile( مثالً تلفن همراه      ! توانايي بيان مفاهيم نو و علمي را از دست خواهد داد          
هم ) ويراستاري (هم زمان با واژه به نحو زبان و تقويت قواعد دستوري        •

 برعهده نمي گيرد   رامسئوليت نظرات مهماناني كه در اين برنامه اظهارشده ... راديوي(پرداخته شود    
.)  كه مهمانان اين برنامه اظهار كرده اند، بعهده نمي گيرد    رامسئوليت نظراتي ...  راديوي>>

ريزي زباني   موفقيت برنامه  



ي زبان، انتشارات آگاه، تهران           چهارگفتار درباره   ).  1375(محمدرضا باطني     •
نگاهي به پيشينه زبان فارسي، انتشارات نشر مركز               ). 1367( كوروش صفوي   •
زبان فارسي و سرگذشت آن، تهران        ). 1364(محسن ابوالقاسمي     •
وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسي     •

http://www.persianacademy.ir/

: پديا المعارف جهاني ويكي     دايره -ي زبان فارسي  شجره•
http://en.wikipedia.org/wiki/Persian_language 

منابع و مĤخذ 



Creole: زبان مادري آميخته phonetics: آواشناسي   

Pidgin: زبان آميخته phonology: واجشناسي    

productivity: زاياييmorphology:واژه شناسي      

language: گويشsyntax:نَحو

dialect:لهجهinflection: صرف  

register:گونه، سبك pragmatics: كاربردشناسي

consonant: همخوان  semantics: معناشناسي

vowel: واكه  derivation:  اشتقاق   

character:نويسهsynthesis: تركيب  

compound: مركب diachronic:درزماني

voiced: واكدار   synchronic: هم زماني

unvoiced: بي واك   panchronic: همه زماني 

اصطالحات 


