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  ، مطبوعاتسوبسيديارانه، 
يكي از » يارانه«در اين روزها واژة 

هاي  واژه و پربسامدترين ترين پراستفاده
گاه عامل اصلي . هاي گروهي است رسانه

هاي اقتصادي و گناهي نابخشودني  گرفتاري
 .است و گاه موهبتي براي گرفتاران اقتصادي

  يارانه چيست؟اما 
فرهنگستان زبان و  چند سال پيش گويا

 »سوبسيد«به جاي را » يارانه« ، واژةادب فارسي
خيلي زود جاي  اين واژه  . توصيه كرد

توضيحي در آن هنگام اما . سيد را گرفتسوب
 ةكه يك كلم _ارائه نشد كه سوبسيد 

چه مشكلي   _جاافتاده در زبان فارسي بود
و  كرده است، كه بايد تغيير مي داشته است

  . ستابر آن چه بوده  »يارانه«مزيت 
يك منبع خوب بررسي  نامه دهخدا لغت

دي آن كه به  و سي ،هاي فارسي است واژه
سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه «همت 
منتشر شده است به دليل امكانات  »تهران

جستجويي كه دارد منبعي بهتر است 
)www.press.ut.ir .(دي را كه تحت  اين سي

كند و هنوز نگارش  كار مي پي ويندوز اكس
آن به بازار عرضه نشده است  ويندوز ويستاي

را نامه  لغت ةدهيم و برنام در ديسكران قرارمي
را در كادر  »يارانه«. آوريم به اجرا درمي

را  Enterكنيم و كليد  جستجوي آن  تايپ مي
هيچ مدخلي براي يارانه يافت . زنيم مي
در  جستجوهاي تخصصيدر بخش . شود نمي

اين كلمه را تايپ  »جستجو درمعني«كادر 
اين بار . زنيم را  مي  Enterكنيم و كليد  مي

ت شعر شاهد از دو بي »پيشانه«تحت واژة 
 يكي از كلمات يارانهمولوي آمده است كه 

  :است زير  مصراعدر  آن
   » يارانه نيست دستي كه كشد دست مرا«

همچنان كه انتظار داشتيم يارانه در ادبيات 
  . رفته است به كار »دوستانه« معني به كهن 
نامه در گروه معاني  نيز در اين لغت »ياري«

اعانت، كمك، دستگيري، و همچنين گروه 
  . معاني دوستي و مهرورزي آمده است

پيروي از  هب يارانه را، احتماالً سازندگان
از واژة  »انهكار«و  »شاگردانه«هايي چون  واژه

كه  است پولي »شاگردانه«( اند ساخته» ياري«
شاگرد مغازه بابت خدمات خود از مشتري 

آن كه مشتري براي پرداخت آن  گيرد، بي مي
كه است پاداشي  »كارانه« .اجباري داشته باشد

به دليل انجام و تكميل يك كار از طرف 
شود؛ پرداخت كارانه نيز  كارفرما پرداخت مي
روي، به پيروي  از اين .)معموالً اختياري است

يك ن شاگردانه و كارانه هايي چو از واژه
پول « به صورت  توان مييارانه را معني ديگر 

بابت كمك و  داوطلبانه  يا كااليي كه
  .تعريف كرد  »شود دستگيري پرداخت مي

به  »يارانه«كه  »سوبسيد«اما معني كلمه 
  شده است چيست؟ وضع جاي آن 
هاي جستجوگر اينترنت بايد بتوانند  پايگاه

پايگاه جستجوگر . پاسخ ما را بيابند
www.live.com   متعلق به مايكروسافت

تر از پايگاه جستجوگر گوگل ما را به  سريع
در كادر جستجوي اين .  رساند نتيجه مي

كليد را تايپ كنيد و   »subsidy«پايگاه كلمه 
Enter صفحه اول نتايج اين . را بزنيد

ها  نامه جستجوگر حاوي چندين لينك به واژه
، 1هاي مشهور، مانند انكارتا و دانشنامه

  :، و وبستر است2پديا كي وي
en.wikipedia.org/wiki/Subsidy  

www.answers.com/topic/subsidy  

dictionary.reference.com/browse/ 
Subsidy   
www.yourdictionary.com/subsidy   
www.investorwords.com/4807/ 
subsidy.html  
www.merriam-webster.com/ 
dictionary/subsidy  

                                                
1 Encarta 
2 Wikipedia 

در  ها ها و دانشنامه نامه بررسي اين واژه
 ةاز واژ  subsidyدهد كه  مجموع نشان مي

و  ،گرفته شده است» subsidium«التيني 
ضي از آنها منسوخ معاني مختلفي دارد كه بع

در  روزگار مدرن سوبسيد را به . اند شده
  :توان بدين گونه تعريف كرد اجمال مي

در اقتصاد، سوبسيد شكلي از كمك « 
مالي يا امتيازي است كه از سوي دولت براي 

يا   ،يا رفاه عمومي ،تحريك رشد اقتصادي
بنگاه منافع معنوي به صاحبان يك حرفه يا 

سوبسيد براي   . شود مياقتصادي داده 
تواند به كار رود كه  اي  مي پشتيباني از حرفه

بدون آن توان ادامه فعاليت نخواهد داشت، يا 
تواند به كار رود  هايي مي براي تشويق فعاليت

  ».رونق است توان و كم يا كم ،كه وجود ندارد
تر درباره سوبسيد به  براي اطالعات مفصل
پديا   كي يدانشنامه وصفحة وب زير در 

  :مراجعه كنيد
en.wikipedia.org/wiki/Subsidy  

ترين خصوصيت  مهمبه اين ترتيب، 
 است؛بودن آن هدفمند »سوبسيد« ةكلممعنايي 

دومين خصوصيت معنايي مهم كلمة سوبسيد 
هاي اقتصادي  بنگاه  بيشتر به آن است كه 
نظر به اين  نيازمندان؛به شود، نه  پرداخت مي

مشمول سوبسيد  ةصاحبان يك حرف ةهم  كه 
كنند  شده فعاليت مي هدف اعالممسير در 

انتظار دارند كه در اعطاي امتيازات عدالت 
رعايت نشود عدالت و اگر  ،رعايت شود

و اين يك  ،دانند اعتراض را حق خود مي
ديگر كلمة سوبسيد مهم  خصوصيت معنايي 

  . است
يارانه هدفي جز كمك  ةواژدر معني اما 

ندارد؛ به نيازمندان گرايش دارد؛ چون ود وج
مقدار آن هر چه اي هديه است  ياري و گونه

ناچارند يارانه  ةمشموالن گيرندقدر باشد  
كشي  دندان اسب پيش(وچرا بپذيرند  چون بي

، و حساسيتي در نحوة )شمارند را كه نمي
  ةياران«اصطالح  .آيد توزيع آن به وجود نمي



 

^                                                                   

 47صفحه/177شماره/15سال                                                                                                                                              

شود  ه كار برده مينيز كه گاه ب» هدفمند
تواند جايگزين خوبي براي سوبسيد باشد  نمي

ويژه آن كه منظور بعضي از كساني كه   به(
گيري  جهتگيرند  اين اصطالح را به كار مي

 ،است تردرآمد هاي كم دهك ه سوي يارانه ب
يا  ارك و يك صنعت يا كسب ةبه توسع كمتر و

  .)كنند مياشاره  يك رشتة علمي
واژة يارانه به جاي يك عيب ديگر 
در مجموعة معاني آن  سوبسيد آن است كه

در نتيجه، در . وجود دارد» دوستانه« معني  
اي دقيق  وضع قوانين بايد آن را به گونه

تعريف كنيم تا در آينده احزابي كه به قدرت 
رسند از تعبير دوستانة آن به نفع خود بهره  مي

  .نگيرند
كه گاه مشكل ديگر واژة يارانه آن است 

شود كه معادل اصطالح سوبسيد  فراموش مي
به عنوان مثال، اگر . در علم اقتصاد است

به  هاي انرژي حاملپرداخت نقدي سوبسيد 
درآمدتر جامعه عملي شود،  هاي كم دهك

ناآشنا با اين اصطالح ممكن است مترجمين 
به اشتباه عنوان هاي خود  در ترجمهعلمي 

ها نفر از مردم فقير  كنند كه دولت به ميليون
  در حالي كه اگر از واژه. كند كمك مالي مي

عوض « ديگر، مثالً هاي يا تركيبي از واژه
استفاده  »نفتانه« يا » هاي انرژي حامل سوبسيد

  .دچنين اشتباهاتي رخ نخواهد داشود 
هاي انرژي كه زماني با  سوبسيد حامل

هاي توليد و افزايش  استن از هزينههدف ك
رشد اقتصادي و همچنين رفاه عمومي وضع 
شد امروزه بنا بر نظر بسياري از كارشناسان به 
مانعي در مسير رشد اقتصادي تبديل شده 

، و تنظيم بودجة ساالنة دولت را بسيار است
حذف تدريجي سوبسيد .  دشوار كرده است

يش آغاز هاي انرژي كه از چندين سال پ حامل
از همين روي، روش  .شد ناموفق بوده است

پرداخت يعني  ،ديگر حذف اين سوبسيد
  . مطرح گرديدنقدي سوبسيد به مردم 

متأسفانه، مشكالت حاصل از سوبسيد 
اي  هاي انرژي سبب شده است كه گونه حامل

سوبسيدگريزي در كشور شكل بگيرد و 
ي از ا پارههاي مثبت پرداخت سوبسيد در  جنبه

و سوبسيدهاي  ،امور مورد توجه واقع نگردد
هاي  بيشتر به دهككه  توجيهاين  اب نيز مفيد
رسد و در نتيجه عادالنه  ميآمدتر  جامعه  پردر
  استفاده از واژة  غيردقيق  .شود ذفح ندنيست

  .نيز مزيد بر علت شده است»  يارانه«
مدت مديدي بود كه به عنوان مثال، 

سوبسيد پرداخت  دولت براي پست مطبوعات
كرد و پست مطبوعات  با بهاي ناچيزي  مي

 1385سال ماه  در بهمن. گرفت انجام مي
با تفسيري جديد از تعريف  شركت پست

مطبوعات، مطبوعات حاوي آگهي تجاري را 
از شمول اين سوبسيد خارج كرد و بسياري از 

  _ ماهنامه ريزپردازندهجمله  از  _نشريات 
ها براي  مجبور شدند كه از نرخ پست نامه

از سوي ديگر، . مرسوالت خود بهره بگيرند
 سه يا چهار ماه پس از اين افزايش بهاي پستي،

 ،هاي عمومي كشور هيئت امناي كتابخانه
ماهنامه جمله  از  _ خريد تعدادي از نشريات

را قطع كرد و به طور   _ ريزپردازنده
پستي را علت هاي  غيررسمي افزايش هزينه
در آذرماه سال جاري  . اين تصميم عنوان كرد
عرفة كه رسماً ت آن بينيز شركت پست 
قيمت به طور ناگهاني جديدي منتشر كند 

) با تعريف جديد(مطبوعاتي  مرسوالت پست
 را به حدود پنج برابر افزايش داده است

خدمات بهاي  احتماالً با افزودن اجباري (
     .)اكسپرس

يم كه  بهاي  ا شدهاز همين روي، مجبور 
اشتراك  ساالنه را با احتساب  نرخ جديد 

تا به حال، سعي كرده . پست منظور كنيم
بوديم كه قيمت اشتراك ساالنه  براي افراد 

شماره مجله 12حقيقي معادل مجموع بهاي 
براي دانشجويان و با تخفيف بيشتر يا (

يد پست اما با قيمت جد. باشد) آموزان دانش
اين شيوه ديگر ممكن نيست و هزينة پستي نيز 

  . گرددلحاظ بايد در قيمت اشتراك 
اين افزايش قيمت بر دوش چه كساني 

خوانندگان شهرهاي سنگيني خواهد كرد؟ 
در آنها  ماهنامه ريزپردازندهبزرگي كه 
توانند مجله را به قيمت روي  مينماينده دارد 

. ندبخرهاي مطبوعاتي  كيوسكجلد از 
شود  افزايش هزينه صرفاً متوجه مشتركيني مي

ماهنامه  كه در شهرهاي فاقد نمايندگي
و ) عمدتاً شهرهاي كوچك( ريزپردازنده

در عمل، از اين .  كنند روستاها زندگي مي
پس روستانشينان و بسياري از   شهروندان 

و به بيان امروزين آن، _  شهرهاي كوچك
دتر درآم هاي كم بخش بزرگي از دهك

مجبور خواهند بود كه براي  _  جامعه ايراني
به ويژه نشريات _ مطبوعات كتب و خواندن 

ديگر آنها . هزينة بيشتري بپردازند _علمي 
مورد  بسياري از نشرياتتوانند  نميحتي 
هاي عمومي  كتابخانهدر را  شان  عالقه
  . ندبخوان

ها و  فرصتسازي  فراهمدر  عدالت
. است براي همگان  امكانات يكسان پيشرفت 
يدها نبايد سبب سوبسنتيجة ناموفق بعضي از  
، به ويژه سوبسيدهاي حذف سوبسيدهاي مفيد

در سراسر كشور  مربوط به گسترش دانش
    □.گرددعزيزمان ايران 

  


