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 «باغ»به ( «پارک»جایگزین واژه التين )« بوستان»ایده تغيير نام 

 
  حسين سيدي ، سيد محمدرضا سيدي سيد

 

يعنري عرالم بره علرم و      ؛سودمند و مفيد است كه با عمل و اجرا همراه گرردد  ،زماني براي جامعه و مردم ،علم و دانش -9

دو  ،عمرل  وعلرم  . سرودمند اسرت   ،لذا علرم برا عمرل    ؛و آن را با اشتياق به ديگران نيز بياموزدكند هاي خود عمل  دانسته

عمرل و العلرم    ،فمرن علرم   ،العلم مقررون بالعمرل  »: فرمايد مي( ع)حضرت علي  .فضيلت جدانشدني و وابسته به يكديگرند

عمرل  بايرد   ددانر  مري پس كسي كره   ،همسر و همراه است ،يعني علم با عمل ؛«8ال ارتحل عنهإجابه و أن إيهتف بالعمل، ف

دانرد عمرل كنرد     ؛ يعني هر كس بدانچه مي «يعلم من عمل بما يعلم، علامه اهلل ما لم»همچنين، روايت شده است كه  .دنك

 .كند اوند علممان را زياد ميهايمان عمل كنيم خد پس اگر به دانسته. داند به وي بياموزد خداوند آنچه نمي

سرازي، ساختارسرازي و   اگر فرايند الگوسازي در كشور به دو مرحلۀ تدوين و اجرا تقسيم شرود قطعراً مرحلره فرهنرگ     -2

طراحري و  . فرساتر از تدوين نظري استسازي كشور براي اجراي الگو يا همان رهبري فراگير تحول، دشوارتر و طاقتآماده

يكي از راهكارهايي كه به . كه بتواند كشور را به سمت نقطه مطلوب سوق دهد كاري بس سنگين استاجراي راهكارهايي 

اي در نظرر   نبايد ترسيم و اجرراي الگرو را اقردامي دفعره    . سازي براي اجراي الگو است كند زمينه تسهيل اين امر كمك مي

 .گرفت

كره از وضرع موجرود بره سرمت وضرع       ( وچك يا برزرگ ك)هر گامي . عالوه بر اين، پيشرفت، موضوع دورازدسترسي نيست

 .تواند در اين مسير سودمند باشد ها نيز مي ترين ايده شود پيشرفت است؛ لذا كوچك مطلوب برداشته مي

گرذاري   اهميت اسرم . تواند انسان، حيوان، گياه يا جماد باشد اسم، يكي از ابعاد هويتي هر موجود است؛ اين موجود مي -8

در اين فضا، انتخراب  . 2داند نام خوب را حق فرزند بر گردن والدين مي -صلي اهلل عليه و آله-پيامبر اعظم آن قدر است كه 

ايراني است بلكه همان -دهنده پوسته ظاهري تمدن جديد اسالمي تنها تشكيل ايراني نه-هاي مناسب با فرهنگ اسالمي نام

عمرل  »زاده معتقرد اسرت كره     دكترر رجرب  . برنرد  ن نام مري چيزي است كه مقام معظم رهبري با عنوان سبك زندگي از آ

                                                           

 ارشد معارف اسالمي و مديريت از دانشگاه امام صادق عليه السالم كارشناس - 9

 ارشد مهندسي صنايع از دانشگاه علم و صنعت كارشناس -  

 .800لمات قصار، شماره نهج البالغه، ترجمه مرحوم محمد دشتي، ك - 8

 .931ص  ،32  بحار األنوار، ج -  

، قم، (ع)شيخ حر عاملي، تحقيق مؤسسۀ آل البيت ،وسائل الشيعه)  تُحَسِانُ اسْمَه: مَا حَقُا ابْنِي هَذَا؟ قَالَ! يَا رَسُولَ اللَاهِ: قَالَ رَجُلٌ - 2
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اسراس تغييرر در    توان برر  هاي جمعي موجود در آن جمع است و مي نامگذاري در سطح يك جامعه و گروه، مبين گرايش

 .9«دها در مورد تحول و تغيير آن جامعه قضاوت كر روند نامگذاري و تحول در نام

منظرور  . اسرت « پارک»واژه  -حسب انتقال فرهنگ زندگي شهرنشيني غربي-فارسي هاي واردشده به زبان  يكي از واژه - 

از اين واژه در اين نوشته، تفرجگاهي مملو از درختان و گياهان و بعضاً حيوانات است كه انسان  خسته از كار و آپارتمران و  

 .رود زندگي شهري براي تفريح به آنجا مي

را انتخاب كرده است؛ اما به ادعاي نويسندگان در انتخراب  « بوستان»جايگزين  ،«پارک»فرهنگستان زبان فارسي براي  -2

ماننرد نرام محرالت، ميرادين،     )هاي جديرد   اين جايگزين، نكات ظريفي مغفول واقع شده است؛ چراكه تا زماني كه اين نام

و اداري باشد جزئي از سربك زنردگي   جاي خود را در زبان عامه باز نكند و تنها در مكاتبات رسمي ...( ها، شهرها و  خيابان

 .نشده است

اي طوالني دارد اما بررسي سهولت يرا   ، بسيار زيبا و پرمعنا است و در زبان و ادبيات فارسي نيز سابقه«بوستان»اگرچه نام 

اكره  نيسرت؛ چر « پارک»صعوبت تلفظ و بسامد آوايي آن، نويسندگان را به اين نتيجه رساند كه به جايگزين مناسبي براي 

تر است؛ ضمن اينكه در  راحت -كه دوبخشي است-« بوستان»بخشي است و تلفظ اين واژه بر زبان به نسبت  واژه اخير يك

كند؛ به نظر نويسرندگان اگرر صرورت ديگرر      ، تلفظ را سخت مي«و»پس از مصوت كشيده « س»، وجود صامت «بوستان»

همين بس كه هنوز نتوانسته اسرت در  « بوستان»ر نامناسب بودن د. تر بود شد وجيه انتخاب مي« بُستان»يعني « بوستان»

 .زبان عامه جاي خود را باز كند

ايرن  . كنرد  را معرفري مري  « براغ »تواند جايگزين واژه مذكور باشد واژه  هايي كه مي نويسندگان با امعان نظر درباره واژه -0

 :انتخاب به داليل زير است

اي نيست كه از نظر قردمت و   ي به درازاي زبان فارسي دارد؛ لذا واژه فارسي نوساختها ريشه« بوستان»، همانند «باغ» -الف

 .اعتبار، از بوستان كمتر باشد

ريشه در تاريخ و  فرهنگ ايراني دارد؛ باغ فين كاشان، باغ ارم شيراز، چهارباغ اصرفهان، براغ   « بوستان»، همانند «باغ» -ب

ضمن اينكه ايرن  . اصالً باغ ايراني، شهرتي جهاني دارد. هايي از اين دست است مونهآباد يزد و سر در باغ ملي تهران، ن دولت

 .تر است برتري را نسبت به بوستان دارد كه كاربرد آن در زبان امروز، بيشتر و رايج

ايرن   نويسرنده . شود تفاوت دارد اكنون در شهرها ساخته مي البته ممكن است گفته شود كه باغ ايراني با آن چيزي كه هم

يرا  )ها عوض شود بلكه مسمّا نيز عروض شرود و اگرر مِرن بَعرد، براغي        تنها اسم پذيرد؛ اما چه خوب است كه نه نكته را مي

تنهرا اسرم برر اسراس فرهنرگ و تمردن        شود بر اساس اصول معماري باغ ايراني باشد ترا نره   ساخته مي( بوستاني يا پاركي

 .همين باشد ايراني باشد بلكه مسمّا نيز بر اساس-اسالمي

                                                           
 .8صفحه ، 90و  92شماره ، نامه قم، «د نامگذاري و تغيير نام اماكن عمومينگاهي به رون»، (9839)اميرحمزه  ،مهرابي - 9
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ترر   بخشي است ضمن اينكه يك حرف كمتر دارد لذا تلفظ آن راحرت  از نظر ساختار واژگاني نيز باغ، همانند پارک، يك -ج

 .است

ترها، بره طرور طبيعري، بره      دهد آن زمان كه حتي بوستان، جايگزين پارک نشده بود مسن تجربه نويسندگان نشان مي -د

 .ندكرد جاي پارک از باغ استفاده مي
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