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»اﺳﺘﺎرﺗﺎپ« از ﺳﻮی ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۸
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﺣﺪاد ﻋﺎدل« ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و
ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی واژه »اﺳﺘﺎرﺗﺎپ« ،ﻟﻐﺖ »ﮐﻤﮏ ﻧﻮآور« را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن در رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد.

»ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ« ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻃﻠﻮع در ﺷﺒﮑﻪ ﭼﻬﺎرم ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎدل ﮐﻤﮏ ﻧﻮآور از ﺳﻮی
ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه» :اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎدﻟﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻖ در ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﯽاﻃﻼع ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮای ﻟﻐﺖ

اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ،ﻣﻌﺎدل »ﻧﻮآﻓﺮﯾﻦ« و »ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮآﻓﺮﯾﻦ« را ﻣﺼﻮب ﮐﺮده اﺳﺖ«.

او در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب واژهﻫﺎی ﺗﺎزه در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد» :ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن در ﻣﻌﺎدل ﮔﺰﯾﻨﯽ

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد از واژهی ﺗﺎزه،
ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن واژهای را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن

ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺷﻮد از واژهی ﻧﻮآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ واژهﻫﺎی »ﻧﻮآﻓﺮﯾﻨﯽ« ﯾﺎ
»ﻧﻮآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ« رﺳﯿﺪ«.
ﺧﺒﺮ اﻧﺘﺨﺎب واژه ﮐﻤﮏ ﻧﻮآور ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ،روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻮاﺷﯽ و اﻟﺒﺘﻪ
اﻧﺘﻘﺎدات زﯾﺎدی اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﻗﺎﺳﻤﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب واژهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻫﺮ ﺣﻮزه ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ:

»ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن  ۸۰ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ دارد ﮐﻪ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻋﻀﺎی اﯾﻦ
ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎ ﻫﯿﭻﮐﺪام در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪی آﻧﻬﺎ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﺣﻮزه ﺷﯿﻤﯽ ،اﺳﺘﺎدان اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﻌﺎدل را اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس دارد ﮐﻪ ﮐﺎر آنﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ اﺻﻮل واژهﮔﺰﯾﻨﯽ و روح
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﭽﻪ در واژهﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﮐﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻫﻤﺎن
ﺣﻮزه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دور ﻫﻢ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﻣﻌﺎدل اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ«.
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