
تله مصرفی شرکت های تجاری در تبلیغات تلویزیوناقتصاد بازار یا اقتصاد دولتی

فرهنگستان و وام واژه های عربی

طی دهه های اخیر به کــرات درخصوص اینکه 
نوع و سیستم اقتصادی ایران چیست؟ و یا چه باید 
باشد؟ صحبت و بحث شده است. ولی خروجی تمام 
بحث هــا و تصمیمات، وضع فعلی اقتصادی اســت 
که منجر به نتایج بســیار نامناسب در شاخص های 
مختلف اقتصادی کشور در سطح منطقه خاورمیانه 
و جهان شده اســت. پول ایران، جزو بی ارزش ترین 
پول های جهان اســت. 4 دهه اقتصاد کشور تحت 
تحریم های متعدد اقتصادی بوده اســت که منجر 
به کوچک شــدن اندازه اقتصاد ایران، خروج و فرار 
سرمایه، کاهش سطح رفاه، افزایش بیکاری، افزایش 
شــکاف طبقاتی و افزایش فقر، و مهاجرت گسترده 
نیروی انسانی به خصوص متخصصین، توقف ورود 
ســرمایه های خارجــی و در نتیجــه کاهش ورود 
تکنولوژی های ســطح باال در صنایع و رشــته های 
مختلف، کاهش کیفیت محصوالت صنعتی، فرسوده 
و از رده خارج شــدن ماشــین آالت و دستگاه های 
خطوط تولید، افزایش عمر هواپیماهای مسافربری 
و زمین گیر شــدن بســیاری از هواپیماها به دلیل 
تحریم ها و نبودن قطعــات یدکی، توقف یا کاهش 
همکاری های علمی و آکادمیک بین دانشــگاه های 
ایران و دانشــگاه ها و موسســات پژوهشی جهان، 
کاهش ورود گردشــگر خارجی، و... گردیده است. 
قانون اساســی برآمــده از انقالب ســال 1357، با 
نــگاه آرمانگرایانه بر مبنای »اســتقالل از ســلطه 
بیگانه« و »خودکفایی« در تمام زمینه ها، وظایف و 
مسئولیت های بسیار زیادی را در زمینه های مختلف 
و متعدد اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، و... 
بــر عهده دولت گذارد که بــا توجه به وقوع جنگ، 
بازســازی خرابی ها، تحریم هــا، و... به طور منطقی 
امکان اجرا شدن آنها به صورت همزمان و در مدت 

زمان کوتاه در عمل وجود نداشت. 
به طور مثال، بر اســاس اصل 43 قانون اساسی، 
برای تأمین اســتقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن 
کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انســان 
در جریان رشد، با حفظ آزادی او، دولت مکلف است 
نیازهای اساسی همه شهروندان ایران شامل مسکن، 
خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش 
و امکانات الزم برای تشکیل خانواده، ایجاد اشتغال 
کامل از طریق وام بدون بهره یا هر راه مشروع قانونی 
دیگر و.... را برای همه شهروندان ایرانی فراهم نماید. 
و در اصل 44 قانون اساســی اشــاره شده که نظام 
اقتصادی ایران بر پایه ســه بخش دولتی، تعاونی و 
خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. 
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر 
این فصل مطابق باشــد و از محدوده قوانین اسالم 
خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور 
گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی 

جمهوری اسالمی اســت. لذا فعالیت اقتصادی در 
قالب ســه نوع مالکیت دولتی، تعاونی، و خصوصی 
تعریف و تصریح گردیده است که دو بخش تعاونی 
و خصوصی آن در اختیار مردم و شهروندان بوده و 
نقش دولت صرفا سیاســت گذار و حمایتگر است و 
نباید در کیفیت اجرا و تصمیم گیری های فعالیت های 
اقتصادی و تجاری بخش خصوصی و مردم دخالت 
نماید در غیر ایــن صورت نقض مالکیت خصوصی 
و نقض قانون اساسی اســت. البته تفسیر جدید از 
اصل 44 قانون اساســی در خــرداد 1384 راه را بر 
خصوصی سازی نهادهای عمومی در حوزه آب، برق، 
گاز، پست، مخابرات و تلفن، بیمه، بانک، و... باز نمود 
اما عدم شفافیت در اجرای این قانون و به خصوص 
عدم شفافیت در کیفیت خصوصی سازی های انجام 
گرفته که منجر به شکل گیری نهادهای شبه دولتی 
و فربه شــدن مجدد دولت یا نهادها یا مشــکالت 
کارگری یا تعطیل شــدن شرکت های واگذار شده، 
و... گردیده اســت و عمال خصوصی سازی رخ نداد 
بلکه خصولتی سازی صورت گرفت و به دخالت های 
بیشــتر و گســترده تر دولت و نهادهای وابسته در 
اقتصــاد و بازار منتج شــده و بخش خصوصی که 
امکان رقابت با نهادهای دولتی و حاکمیتی را ندارند 

کم اثر گردیدند. 
به طور مثال، بنــگاه داری بانک هــای دولتی، 
بنیادها مثل بنیاد مستضعفان، آستان قدس، تامین 
اجتماعی )شســتا(، و... منجر به حضور پررنگ این 
ســازمان ها و نهادها در اقتصاد و بازار در حوزه های 
مختلف مخابــرات و تلفن همراه، صنایع دامداری و 
دامپروری، لبنیات و مواد غذایی، کســب و کارهای 
نوپا، واردات خودرو، داروســازی یا واردات دارو، تایر 
و صنایع الســتیک، صنایع تولید کاشی، بانکداری، 
بیمه، ســرمایه گذاری در بــورس و خرید و فروش 
ســهام، هتــل داری و صنایع گردشــگری، صنایع 
فوالد، صنایع نفت و پتروشیمی، نیروگاه های تولید 
بــرق، پیمانکاری های عمرانی و... گردیده و فعالیت 
سازمان های دولتی و نهادهای حاکمیتی در برخی از 
این بازارها عمال به انحصار منجر شده به طوری که 
بخش خصوصی و تعاونی توان رقابت را ندارد که این 
برخالف نص صریح اصل 43 و بنِد ه سیاســت های 
ابالغی در خصوص اصالح اصل 44 قانون اساســی 
اســت که بــه صراحت اعالم شــده کــه دولت )و 
سازمان های تابعه( نباید تبدیل به کارفرمای مطلق 
در اقتصاد ایران شود. و همچنین دولت می بایست از 
ایجاد انحصار توسط بنگاه های اقتصادی غیردولتی از 
طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات جلوگیری 

نماید. 
اینها نص صریح قانون است و دولت ها می بایست 
بســتر را برای فعالیت های اقتصــادی و تجاری و 
ســرمایه گذاری بخش خصوصــی و تعاونی فراهم 
کنند و از موازی کاری و رقابت نهادها و سازمانهای 
دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی و تعاونی در 
صنایعی که امکان ســرمایه گذاری و فعالیت توسط 

بخش خصوصی وجود دارد جلوگیری نماید.
 عالوه بر این در زمینه هایی که بخش خصوصی 
توان و امکان فعالیــت دارد ضرورتی برای فعالیت 
ســازمان ها و نهادهــای دولتــی، شــبه دولتی یا 
حاکمیتی وجود ندارد و سرمایه های کشور می تواند 
در بخش های ضروری تری همانند بهداشت و درمان 
و ســالمت، آموزش و پرورش، حفظ و نگهداشــت 
محیط زیســت و... هزینه گردد. عــالوه بر این، با 
گســترش فعالیت های بخش خصوصی امکان اخذ 
مالیات و کسب درآمد برای دولت ها فراهم می شود 
و موجب شــفافیت، کاهش انحصار و ایجاد رقابت، 
افزایش کیفیــت محصوالت، افزایــش صادرات و 
ارزآوری برای کشــور و افزایش تراز مثبت تجاری، 
رضایت مصرف کنندگان، افزایش اعتبار و حســن 

شهرت برندهای ایرانی و... می گردد. 
ضمنــا چون بخش خصوصی، انگیزه بیشــتری 
برای کسب سود دارد راندمان و کارایی و بهره وری 
بیشتری نسبت به فعالیت بخش دولتی و شبه دولتی 
دارد و ســعی در جلب رضایت مشــتریان دارد که 
منجــر به تولید محصــوالت بــه روز و با کیفیت، 
مشتری پسند، استاندارد و با رعایت مقررات زیست 
محیطی و... می شــود. کار بسیار ارزشمند و خوبی 
که وزارت اقتصاد در این دولت انجام داده اســت و 
در راســتای افزایش شــفافیت و نظارت پذیری بر 
شــرکت های  دولتی و شــبه دولتی اســت انتشار 
صورت های مالی حسابرســی شــده 313 شرکت 

دولتی بوده است. 
براســاس اسناد منتشر شــده در روزنامه ایران، 
مــورخ 1 اردیبهشــت 1401، زیــان انباشــته دو 
خودروساز دولتی مجموعا 55 هزار میلیارد تومان، 
زیان انباشته شرکت توانیر 51.5 هزار میلیارد تومان، 
زیان انباشته شرکت مهندسی آب  و فاضالب کشور 
12 هزار میلیارد تومان، زیان انباشته شرکت  دولتی 
هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران یا هما در سال 
1399 بیش از 9.2 هزار میلیارد تومان، زیان انباشته 
شرکت راه  آهن با 7 هزار میلیارد تومان، زیان شرکت 
مدیریت منابع برق 10 هزار و 480 میلیارد تومان، 
زیان انباشته سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی 
119 میلیارد تومان و زیان انباشــته کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان 210 میلیارد تومان، زیان 
انباشته شرکت پخش فرآورده های نفتی هزار و 500 
میلیارد تومان و... می باشــد که همین آمار و ارقام 
رســمی حسابرسی شده نشان از ناکارآمدی و زیان 
ده بــودن فعالیت اقتصادی و صنعتی بخش دولتی 

نسبت به بخش خصوصی دارد. 
بایــد از تجربیات کشــورهای توســعه یافته و 
پیشرفته به خصوص کشورهایی که از اقتصاد دولتی 
به اقتصــاد بخش خصوصی و بازار حرکت نموده اند 
الگوبرداری نماییم تا هر چه زودتر جلوی زیان ها و 
هزینه های بیشــتر بی مورد گرفته و موجب افزایش 
راندمــان، بهــره وری و پویایی و دشــد اقتصادی، 

شفافیت و افزایش درآمد مالیاتی دولتی شود.

به عقیده کارشناســان اقتصــادی، جامعه ایران 
تبدیل بــه یک جامعه مصرف گرا شــده اســت و 
همین مســاله باعث شــده تا ما در مصرف انرژی، 
منابع طبیعــی، لوازم غیرضــروری و یا لوکس، در 
زمره کشــورهای پرمصرف قرار بگیریم. اساتید علم 
اقتصاد رفتاری، سهم رسانه ها و تبلیغات تلویزیونی 
در تشــدید این مســاله را زیاد می بینند. تبلیغات 
تلویزیونی این روزها محل بحث بســیاری از اساتید 
و صاحب نظران در زمینه های مختلف شــده است. 
تبلیغاتــی که در آن هــا زندگی هایی نشــان داده 
می شــود که با زندگی اکثریت مردم فاصله زیادی 

دارد و مروج فرهنگ مصرف گرایی است.
مردم به دنبــال فرار از ســختی زندگی روزمره 
و فانتــزی هســتند و آن را در تلویزیون و تبلیغات 
جســتجو می کنند. اصال کارکرد دنیای ســینما و 
تلویزیون، خلق فانتزی اســت تا اجــازه تنفس در 
آن فضای ســخت زندگی روزمره را به شما بدهد. 
مخاطــب به دنبال گریزگاه اســت و تبلیغات را به 
عنوان این گریزگاه می-پسندد. وسعت این گریزگاه 
فانتــزی تبلیغات در مقایســه با ســایر گریزگاه ها 
چندین برابر اســت. فلذا تولیدکننــده پیام، ناچار 
است طبق برنامه ای که تحت عنوان »رژیم انتظارات 
مخاطب« از آن یاد می شــود، تبلیغات مورد انتظار 

مخاطــب را تولید کند. چرا که در غیر این صورت، 
محتوا دیده نخواهد شد و آن تبلیغ با شکست روبرو 
خواهد شد. مخاطب هیچ زمانی در تبلیغات به دنبال 
موضوع جدی و واقعی نیست و نمی شود که خالف 
این قاعده رفتار کرد. در دهه 80 میالدی کمپینی 
علیه شرکت United Colors شکل گرفت. چرا 
که تبلیغاتی می ســاخت که واقعیــت را به نمایش 
می گذاشــت. نظر منتقدان این بود که تبلیغاتی که 
واقعیت را نشان می داد، با انتظارات مخاطب از آگهی 
همخوانی نداشت. تلویزیون بر القای نیاز به مخاطب 
تاثیر زیادی دارد، اما اثر آن به صورت مطلق نیست. 
دست و پای مخاطب در برابر تبلیغات بسته نیست و 
فعال است. یعنی علی رغم اینکه مخاطب در جلوی 
تلویزیون لم داده و در حالت تســلیم است، به این 
معنا نیســت که ذهن فعالی نــدارد. اگر به صورت 
اجمالــی به ســیر نظریات مختلــف در این زمینه 
بپردازیم، درمی یابیم که هیچ نظریه ای کارکرد خود 
را از دست نداده است و حتی نظریه ای مانند نظریه 
تزریق نیــز در مواردی که پیام بــه صورت خیلی 
حرفه ای تولید شــده است و رمزگذاری پیام بسیار 
قوی است، تاثیر مطلقی بر مخاطب فعال می گذارد. 
نمونه این تولیدات، فیلم های هالیوودی اســت که 
جریان اصلی آن آنقدری قدرتمند هســتند که اگر 
مخاطب نگرشی ضدآمریکایی داشته باشد، در برابر 
تولیدات آن به ضد ارزش های خود برمی گردد و در 
آن هضم می شود. پس این تاثیر، لزوما تاثیر مطلق 
نیست و وابســته به شرایط مختلفی مانند کیفیت 

پیام، طبقه اجتماعی مخاطب، محیط و... است.
مردم آن چیــزی که هنجار اســت را از طریق 
رســانه های رســمی دریافت می کنند. این رسانه 
می تواند لزوما صدا و سیما هم نباشد. به عنوان مثال 
امــروزه مردم مد و لباس را از طریق صدا و ســیما 
پیگیری نمی کنند و از طریق سلبریتی ها و جریان 
اصلی مد و فشن در غرب دنبال می کنند که از طریق 
شبکه های اجتماعی یا شبکه های ماهواره ای به آن ها 
منتقل شــده است. در اینجا نظام سرمایه داری یک 
تیپیک زندگی مطلوب برای مخاطب تولید می کند 
و سعی بر گسترش آن از طریق رسانه های مختلف 
می کند. برخی گذار از مدرنیسم به پست مدرنیسم 
را، با انتقال توجه از تولید به مصرف تبیین می کنند. 
مصــرف عنصری اصلــی در ســبک زندگی غربی 
است و با جهان شــمول شدن سبک زندگی غربی، 
مصرف گرایــی نیز بــه بقیه جهــان از جمله ایران 
ســرایت کرده اســت.  حال در اینجا سوالی پیش 
می آید که مساله فرهنگ مصرف گرایی، در اولویت 
چندم سیاســت گذاران فرهنگی ما است؟ کشور ما 
در طول 40 سال گذشــته دچار اختالفات داخلی 
بســیار و در شــرایط جنگی و تحریم بوده است و 
مسائل این چنینی متاسفانه در اولویت سیاست گذار 
نبوده است. سیاست گذار هیچ زمانی نگران آثار سو 
مصرف گرایی که باعث از بین رفتن محیط زیســت، 
منابع آبی و... می شود، نبوده است. به عبارتی آنقدر 
درگیر آن شرایط شده  است که این مسائل حتی در 

اولویت صدم آن نیز نبوده است.

 پادکام )به رغم( همه کوشش هایی که به 
ویژه در یک صد ســال گذشته در زمینه 
پاالیش زبان پارسی از وام واژه های بیگانه 
انجام شده اســت، همچنان وام واژه های 
بسیاری در زبان پارسی وجود دارد. بخش 
بزرگی از وام واژه های زبان پارســی، واژه های عربی ای هستند که پس از تازش 
تازیان به ایران به گستردگی در زبان پارسی کاربرد یافته اند. دیرینگی و پیشینۀ 
کاربرد شــماری از این واژه ها در زبان پارسی به بیش از هزار سال می رسد و از 
همین رو کنار گذاشــتن و پاالیش آنها کار آسانی نیست. فرهنگستان نیز بخش 
بزرگی از این وام واژه ها را پذیرفته و بیشترین کوشش خود را بر روی وام واژه های 
اروپایی تباری متمرکز کرده که در این چند دهه به گونه ای سیل آســا در حال 
ورود به زبان پارسی هستند. استدالل های اصلی فرهنگستان، در توضیح رویکرد 

همدالنه اش با وام واژه های عربی، در دو فِتاد)مورد( زیر خالصه شدنی است:
* روند وام گیری از زبان عربی متوقف شده است؛

* سیل واژه های اروپایی تباری که به ویژه در زمینه های دانشیک به زبان پارسی 
سرازیر است، چنان پرشتاب و سهمگین است که بهتر است بیشتر توان و زمان 

خود را در زمینه واژه گزینی برای این دست از وام واژه ها به کار بندیم.
بر پایۀ چنین نگرشی فرهنگستان بسیاری از وام واژه های عربی را پارسی به شمار 
مــی آورد و نیازی به جایگزینی آنها نمی داند: »همۀ واژه هایی عربی تباری که یا 
در پارســی امروز متداول اند یا دستِ کم در چند متن معتبِر نظم و نثر پارسی، 
عمدتا تا اواخر قرن پنجم به کار رفته اند، پارسی به شمار می آیند.« به دیگر سخن 
فرهنگستان معتقد است که شماری از وام واژه های عربی چنان در زبان پارسی جا 

افتاده اند که پاالیش آنها اگر نه ناشدنی، بسیار سخت است. 
اســتدالل های فرهنگســتان دربارۀ پذیرش وام واژه های دیرپای عربی نادرست 
نیست، ولی همۀ حقیقت را نیز نشان نمی دهد. این رویکرد فرهنگستان دربارۀ 

وام واژه های دیرپای عربی دست  کم از سه دیدگاه قابل بررسی است:
1. اعتبار زبان؛

2. ترانمایی یا شّفافّیت؛
3. آسیب زا بودن وام واژه های خوشه ای.

اعتبار: شــمار باالی وام واژه در زبان به اعتبار آن زبان آسیب می رساند، به ویژه 
آنجا که وام واژه ها دربارۀ پَرمانه ها)مفهوم ها( و چیزهای ابتدایی و پرکاربرد زندگی 
باشــد. از این دریچه وجود وام واژه های »مربع«، »مثلث«، »ضرب«، »تقسیم«، 
»جمــع« و »منها« کــه در دانش ریاضی جزء پَرمانه هــای ابتدایی و پرکاربرد 

هستند، از اعتبار زبان وام گیرنده می کاهد.
ترانمایی )شّفافّیت(: شمار باالی وام واژه در زبان آن را تیره و ناترانما می کند. 
وام واژه های عربی »فاعل«، »مفعول«، »مســند« و »فّک اضافه«، »مضاف الیه«، 
»وجه شبه«، »ماضی نقلی«، »ماضی بعید« به دلیل تیره بودن، یادگیری دستور 
زبان را برای دانش آموزان ســخت کرده اند و بسیاری از آنها این پرمانه ها را فقط 

حفظ می کنند. 
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