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  نويسي سخن  فرهنگ درستزبان غيرمعيار در
  
  *حسين داوري

  
  �  چكيده

اي است كـه در يـك دهـة گذشـته             ازجمله آثار تجويزگرايانه   نويسي سخن  فرهنگ درست 
توجه در فضاهاي آموزشي     شدة دانشگاهي جايگاهي نسبتاً قابل      بع شناخته عنوان يكي از منا    به

هـاي پيـشين در ايـن     كوشد به پيروي از نمونـه  طور مشخص مي   اين اثر به  . كسب كرده است  
ها و جمالت نادرست و غيرمعيـار در زبـان فارسـي و ارائـة                ها، تركيب  حوزه، به معرفي واژه   

در ايـن  . هـا بپـردازد   نويـسي  گونـه نادرسـت    زبان از ايـن   پيشنهادهايي در راستاي پااليش اين    
مقاله، ضمن معرفي اين اثر و نيز مبناي نظري حاكم بر آن، تالش بـر آن اسـت تـا در شـش                       

ارائـة  هـاي ايـن فرهنـگ        هـا و نادرسـتي     هايي متعدد كاستي   بخش و در قالب شواهد و نمونه      
شـده در ايـن اثـر كـه          طالعـات ارائـه   توجهي از ا   ها بيانگر آن است كه بخش قابل       يافته. شود

هــايي  گيــري نويــسنده در معرفــي زبــان غيرمعيــار اســت بــا كاســتي مبنــاي بحــث و تــصميم
هايي  ها معرفي و بر پاية استدالل       شماري از اين مدخل    ،اثبات اين مدعا  براي  روست كه    روبه

  .  اند علمي تحليل و نقد شده
  

  ها كليدواژه
  .زبان معيار، كاربرد، غيرمعيار رداري،ب ، گرته سخننويسي درست فرهنگ

  
 مقدمه
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 منتـشر   1385آباد و به سرپرستي حسن انوري نخستين بار در سـال             همت يوسف عالي عباس   
 به گفتة انـوري     .شد و تاكنون نيز بدون اصالح و ويرايش در چندين نوبت منتشر شده است             

طور خـاص اسـتقرا بـه         هاي زبان و تحول آن و به       در پيشگفتار اثر، از سويي توجه به واقعيت       
نـام معاصـر و از آن جملـه محمـدعلي      زبان معيارِ شماري از نويسندگان و مترجمان صـاحب    

اكبر دهخدا،   فروغي، محمد قزويني، عباس اقبال آشتياني، مجتبي مينوي، سعيد نفيسي، علي          
، محمد قاضي، غالمحسين يوسفي، نجف دريابنـدري، احـسان          )آذين به(حمود اعتمادزاده   م

كـوب و محمـدعلي اسـالمي ندوشـن و از            خانلري، عبدالحـسين زريـن     يارشاطر، پرويز ناتل  
سويي ديگر وجود يا نبود يك عنصر زباني در زبان فصحاي قديم همچون بيهقـي، سـنايي،                 

عيار اصلي در درستي يـا نادرسـتي كلمـه، تركيـب و يـا               انوري، نظامي، سعدي و حافظ دو م      
البته اين معيار دوم همان چيزي است كه به استناد انوري           . ساخت نحوي موردنظر بوده است    

معيـار شـاخص نويـسنده بـوده؛ امـا          ) 1392( تأليف ابوالحسن نجفـي      غلط ننويسيم در كتاب   
 را از ديگـر آثـار       سي سـخن  نويـ  فرهنگ درست اي است كه     توجهي به معيار اول ويژگي     بي

در معرفـي   . سـازد  متمـايز مـي   ) 1392نجفـي،    (غلط ننويـسيم  كتاب  از  ويژه   پيشين مشابه و به   
شـده در پيـشگفتار سرپرسـت، مخاطـب آن عمـوم             استناد مطالب ارائـه    بيشتر اين فرهنگ، به   

هـا،   ژههايي كه صـرفاً بـه وا       به عالوه، جدا از مدخل    . اند اي خاص فرض شده    مردم و نه طبقه   
 متفـاوت از آثـار مـشابه        - هـايي  مـدخل در  ،   هاي نحوي اختـصاص يافتـه      ها و ساخت   عبارت
قـالب، كمـان،    (هـا    و انـواع نـشانه    )  ... امر، استمراري، التزامـي، بعيـد و      ( انواع فعل    - پيشين

همچنـين قـسمت    . معرفي شده اسـت   )  ... ويرگول و  پرسش، پيكان، ويرگول، دونقطه، نقطه    
ر حدود يكصد صفحه به ارائة يازده نمونه از نثرهـاي فـصيح معاصـر يـا همـان                   پيوست اثر د  

هـا   زبان معيار مورد نظر مؤلف اختـصاص يافتـه اسـت كـه در سرتاسـر اثـر، نويـسندگان آن                    
  . اند مالك و معيار درستي و نادرستي بوده

  
  بررسي و نقد

هاي نسبتاً  ها و كاستي ستيدر مقالة حاضر تالش بر آن است تا به نقد اين فرهنگ و بيان نادر      
هـا در فرهنگـي كـه بـا          هايي كه ضرورت پرداختن به آن      پرشمار آن پرداخته شود؛ نادرستي    

پـيش مهـم و      از   پـيشِ روي مخاطبـان و مراجعـان قـرار گرفتـه، بـيش               »نويسي درست«عنوان  
هـا و    هـايي از ايـن كاسـتي       در ادامـه و در تأييـد ايـن ادعـا، بـه ذكـر نمونـه                . تأمل اسـت   قابل

ــتي ــشِ  نادرس ــش بخ ــا در ش ــف: ه ــه) ال ــرداري؛ ب گرت ــاقض؛   )ب ــتباه و متن ــات اش   اطالع
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  برانگيـز؛  هـاي غريـب و سـؤال       مـدخل  )  اطالعات ناكافي و مبهم؛ ه    ) اشتباهات آوايي؛ د  ) ج
  . توصيه يا تجويز؟ پرداخته شده است) و
  

  برداري  گرته
هـاي بيگانـه و    بـرداري از زبـان   تـه هاي اين فرهنگ به مقولـة گر  بخش نسبتاً زيادي از مدخل 

در اينجـا ضـمن پرهيـز از پـرداختن          . طور ويژه دو زبان انگليسي و فرانسه اختـصاص دارد          به
هايي از ايـن   سازي در زبان، تنها به ارائة نمونه    درستي يا نادرستي نگاه مؤلف به امكان واژه        به

ها و اطالعات مرتبط، حاوي  ها پرداخته شده كه از نظر مواردي چون اصل واژه، مثال    مدخل
هـاي    واژه  چينـي  در اين موارد از پرداختن به اشـكاالت حـروف         . هاي بسياري است   نادرستي

جــاي صــورت درســت آن يعنــي  بــه) تفــاوت مــدخل بــي (in differentانگليــسي همچــون 
indifferent ــارت ــتن  (compos a vers، عب ــعر نوش ــدخل ش ــه) م ــي  ب ــاي اصــل آن يعن   ج

 compose a verse   و يا اصـطالحlock  hours with each other)     بـه   )مـدخل شـاخ بـه شـاخ
  .   پرهيز شده استlock horns with sbجاي صورت درست آن يعني 

 to take an examination of برداري از عبارت اين عبارت كه گرته .امتحان گرفتن از. 1
امتحـان  « سـت بـه جـاي آن از         بهتـر ا  «در زبان انگليسي معرفي شده است، به پيشنهاد مؤلـف           

 و سـپس ايـن شـاهد را         »كار رفته اسـت اسـتفاده كنـيم        كه در متون معتبر قديم هم به      » كردن
با تو كسي مكاشفتي كنـد يـا        ... علم شاعري و القاب و نقد شعر بياموز تا اگر           «: آورده است 

  ).190:1364عنصرالمعالي، (»  امتحاني كند عاجز نباشي
بدون مراجعه به منـابع انگليـسي، ظـاهراً در ذهـن خـود نـوعي        نكتة اول آنكه مؤلف     

 هـم   ofيك» از«برداري معكوس از فارسي به انگليسي كرده و حتي در اين روند براي  گرته
به تشخيص خود به عبارت افزوده و اين در حـالي اسـت كـه خـالف تـصور رايـج، معـادل                       

 اما نكتـة  1؛ استtake an exam» دنامتحان دا« و give an examدر انگليسي » امتحان گرفتن«
 جـاي    بـرداري سـبب شـده تـا در ايـن مـورد بـه               دوم آنكه نگاه خاص مؤلف به مقولة گرتـه        

عبارت رايج و جاافتاده و با بار معنايي خاص خود، به شاهدي برگرفته از قرن پنجم هجـري                  
ل پيـشنهادي   حال با فـرض پيـروي از معـاد        .  متوسل شود  »آزمودن«و با معنايي متفاوت يعني      

زبان اين دو    شود كه كدام شم  زباني سخنگوي فارسي        مؤلف، در اينجا اين سؤال مطرح مي      

                                                                                                                                         
: هـاي واژگـاني معتبـر در زبـان انگليـسي رجـوع شـود بـه                  ترين مجموعه فرهنـگ     براي دسترسي به كامل     .1

www.onelook.com.  
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  داند؟  جمله را برابر با هم مي
  . استاد از دانشجويان امتحان گرفت-
  . استاد دانشجويان را امتحان كرد-
شخـصي كـه بـه گفـتن سـخنان          «مؤلف ايـن واژه را در معنـاي          ).بددهن(بددهان  . 2

 در زبان انگليسي دانـسته      bad-mouthبرداري از واژة     ، گرته »ويژه دشنام عادت دارد    شت به ز
درخـصوص  . هايي چون بدگو و بدزبان به جاي آن توصيه كـرده اسـت             و به استفاده از واژه    

اصل آن در زبان انگليسي، نخست آنكه اين واژه صرفاً در انگليسي كاربرد فعلـي دارد و در        
 اسـت و كـاربرد اسـمي مـورد نظـر مؤلـف را               »ردن از، بدوبيراه گفتن بـه     بدگويي ك «معناي  
 اسـت كـه در      foul-mouthedبرداري از واژة      دوم آنكه واژة بددهان در فارسي گرته       1.ندارد

) بد (= foulبيان اين نكته نيز مفيد خواهد بود كه كلمة          . زبان انگليسي كاربردي صفتي دارد    
 have a foul temperو ) بـداخالق بـودن   (= be in a foul moodدر عبارات متعددي همچون 

  . كاربرد دارد) بدعنق بودن(= 
 اصل آن را فرانسوي دانـسته        »سيگار«مؤلف ضمن تعريف واژة      .سيگارت/ سيگار. 3

ر د«رود و سپس اين نكته را يادآور شده كه    كار مي  به) cigarette (»سيگارت«كه به صورت    
 كـه   »سـيگارت «صـورت    كنند در گفتـار و نوشـتار آن را بـه           ميزبان فارسي هم برخي سعي      

 در فارسـي جاافتـاده و متـداول         »سـيگار «كار ببرند؛ در صورتي كه واژة        مطابق اصل است به   
درخصوص اين اطالعـات نادرسـت، يـادآوري چنـد          . »توان آن را غلط دانست     است و نمي  

 وجـود دارد كـه   cigarette  وcigareاول آنكه در زبان فرانـسه، دو واژة  : نكته ضروري است
 و واژة دوم دقيقـاً برگرفتـه از فرانـسه بـه همـان شـكل       cigarصورت   واژة اول در انگليسي به    

cigarette  واژة نخست يعني     2. كاربرد دارد cigare         در زبان فرانسه همانند صورت دخيـل آن 
 همـراه بـوده     3ي است كه بـا نـوعي تخـصيص معنـاي          »سيگار برگ «در زبان انگليسي، به معناي      

رفتـه و بـا توليـد سـيگارهاي        تر براي مطلق هرگونه سيگار به كار مـي         است؛ بدين معنا كه پيش    
 همـراه شـده و بـه        -etteتر، اين واژه در زبان فرانسه بـا پـسوند تـصغيرساز              تر و باريك   كوچك

ه انگليسي  ها و از آن جمل     و به ديگر زبان   گرديده  اي براي سيگارهاي رايج امروزي تبديل        واژه
 نيز كـاربرد    گفتني است اين پسوند عالوه بر رواج در زبان فرانسه، در انگليسي           . راه يافته است  

، )آشـپزخانة كوچـك    (= kitchenette،  )رمان كوتاه  (= novelette هايي چون  يافته و در واژه   
                                                                                                                                         

  . جملگي بيانگر كاربرد فعلي آن استالنگمن و كمبريج، وبسترهاي متعددي چون  مراجعه به فرهنگ  .1
2. Collins-Robert French-English, English-French Dictionary 
3. semantic narrowing 
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diskette =) نـرم   ديسك  (  وstatuette =)    بنـابراين،  . مـشاهده اسـت    قابـل ) مجـسمة كوچـك
هـا، سـبب چنـين        توجهي مؤلـف بـه وجـود دو واژه در زبـان فرانـسه و دليـل تفـاوت آن                    بي

 در  »سـيگار «گيـري واژة     سوءبرداشتي در معرفي اشتباه آن و تصوري نادرست مبني بر شكل          
  . زبان فارسي شده است

زبـان فارسـي بـه صـورت قيـد و در معنـي        « در»بايد«به استناد اين فرهنگ،  .بايد. 4
احتمـال  «رود و اسـتعمال آن در معنـي    كـار مـي    بـه »، بايسته است، ضروري است  الزم است «

هـاي   عنـوان نمونـه   به سپس به اين دو نمونه .»برداري از زبان انگليسي است  بر اثر گرته»دارد
  :غيرمعيار و معيار اشاره كرده است

  .اش رسيده باشد او بايد تا حاال به خانه:  نمونة غيرمعيار-
  .اش رسيده باشد او احتمال دارد تا حاال به خانه: ر نمونة معيا-

: در خصوص چنين ادعايي و معرفي چنين معنـايي ذكـر چنـد نكتـه ضـروري اسـت                  
  تـــصور مؤلـــف در زبـــان انگليـــسي نـــه فعـــل وجهـــي   نخـــست آنكـــه ســـاختار مـــورد  

mustتنهايي، بلكه   بهmust + have + past participle    است كه با نـوعي لـزوم يـا قطعيـت در  
تحقق يك عمل يا رويداد بر اساس شرايط موجود يا گذشته همـراه اسـت و بـه هـيچ وجـه                      

هاي متعدد در زبان انگليـسي دربـارة ايـن سـاختار             رجوع به دستورنامه  . بيانگر احتمال نيست  
عنوان نمونة غيرمعيـار ارتبـاطي       شده به   دوم آنكه نمونة ارائه    1.گوياي اين مطلب بديهي است    

اصـطالح معيـار     مدنظر مؤلف است و در نمونه  بـه     »احتمال«رد و آنچه بيانگر      ندا »احتمال«با  
بنابراين، اين دو نمونـه بـا يكـديگر    .  استmight+ have+ past participleشده، ساختار  ارائه

، بلكـه اسـتفاده از      mustگيـري از     همخواني ندارند و نمونة معيار مورد ادعاي مؤلف نه بهـره          
mightاست  .  

 under question بـرداري از عبـارت انگليـسي      گرتـه »زير سؤال«عبارت  .سؤالزير . 5
دربـارة اصـل   . چندان گويا پيـشنهاد شـده اسـت        هايي نه  جاي آن استفاده از تركيب     است كه به    

هـاي واژگـاني     اين واژه در زبان انگليسي، ذكر اين نكته ضروري است كه مراجعه به فرهنـگ              
اصـل ايـن عبـارت در       . دهد كه چنين عبـارتي وجـود نـدارد          مي موجود در زبان انگليسي نشان    

) مورد سؤال بودن، محل ترديـد بـودن   (=  be in questionانگليسي در معناي موردنظر مؤلف، 
در اين مورد مؤلف بـدون مراجعـه بـه منـابع     . است) مورد ترديد، نامشخص (= in question و 

                                                                                                                                         
 پيـشنهاد   Oxford Modern English Grammar (Aarts, 2011) ، ماننـد هـايي معتبـر   رجوع به دستورنامه  .1

 .شود مي
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خـود بـه نـوعي       ظـاهراً    ،»زيـر سـؤال   «ت فارسـي    اصلي، براي يافتن اصل عبارت، مبتني بر عبار       
  1.برداري معكوس و البته خودساخته در زبان انگليسي اقدام كرده است گرته

ــت. 6 ــار جمعي ــه  .انفج ــارت را گرت ــن عب ــف اي ــارت  مؤل ــرداري از عب   populationب
explosion          بهتر است به جـاي آن از        «كهاست   در زبان انگليسي معرفي كرده و يادآور شده

درخصوص اين نوع نگاه و پيشنهاد كـه        . »استفاده كنيم ... زايش جمعيت، وفور جمعيت و      اف
اول آنكه، : هاي ديگري از اين نوع نيز موضوعيت دارد، ذكر چند نكته الزم است در مدخل

 كـه بيـانگر     »انفجـار اطالعـات   « و   »انفجار جمعيـت  «استفاده از واژة انفجار در عباراتي چون        
، معنــا و مفهــوم خــاص خــود را دارد و )626/ 1، 1381انــوري، : ك.ر(نــوعي مجــاز اســت 

تـر، بـه      مهـم   و نكتـة دوم  . تواند دليلـي بـر نادرسـتي آن باشـد          برداري بودن نمي   صرف گرته 
ويـژه   گردد؛ پيشنهادهايي كه داراي معاني خاص خود به        پيشنهادهاي جايگزين مؤلف بازمي   

بـراي نمونـه، معـادل افـزايش يـا رشـد            . شناسـي هـستند    هاي علمي همچـون جامعـه      در رشته 
 است population abundance  و وفور جمعيت عبارت  population growthجمعيت عبارت

تنها بيانگر مفهومي متفاوت از هم، بلكه با عبارت انفجار جمعيت هـم تفـاوت اساسـي                  كه نه 
و عبـارات   توجهي به جايگاه و معني خاص هر يـك از ايـن اصـطالحات                بنابراين، كم . دارد

  .علمي، سبب ارائة پيشنهادهايي نادرست و عمدتاً تجويزي شده است
ــه  .چــشمگير. 7 ــب را گرت ــن تركي ــف اي ــرداري از واژة  مؤل ــان eye-catcherب  در زب

رود و  كـار مـي    بـه »زيـاد و فـراوان  « و نيـز    »مهم و بـاارزش  «انگليسي برشمرده كه به معناي
 قواعد زبان فارسي و نيز اشاره به كـاربرد آن در آثـار   همانند نجفي با توجه به مطابقت آن با    

هـاي انگليـسي نـشان       فصيح معاصر باالخره آن را مقبول دانسته است؛ اما رجوع بـه فرهنـگ             
چيز چـشمگير و چيـز   «  در اين زبان كاربرد اسمي دارد و به معناي eye-catcherدهد كه  مي

و، اصـل ايـن واژه در ايـن زبـان صـفت             از ايـن ر   .  است و اساساً كاربرد صفتي ندارد      »جالب
eye-catching چـشم كـسي را گـرفتن   «  است كه جداي از اين صورت، در قالب اصـطالح« 

)catch one's eye (برداري شده است هم در فارسي گرته .  
 و  »روحانيت« ذيل دو مدخل     )1392 (مؤلف با تكرار توضيحات نجفي     .روحانيت. 8

روحـاني  «،  »معنويـت «اژة روحانيت را جـداي از معنـاي          و ،غلط ننويسيم  در كتاب    »بشريت«

                                                                                                                                         
   حـروف اضـافه رايـج بـراي         فرهنـگ هماينـدهاي آكـسفورد     هاي معتبـر و از آن جملـه           به استناد فرهنگ    .1

 :انـد از   در معنـاي شـك و ترديـد كـه در ايـن عبـارت دقيقـاً بـه همـين معناسـت عبـارت                 questionكلمه  
beyond/ in/ without.  
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ــودن ــاني «و » ب ــة روح ــتن جنب ــاي » داش ــي  « در معن ــشمندان دين ــان و دان ــة روحاني  ،»مجموع
برداري از زبان انگليسي دانسته و تنها تفاوت آن و يا به تعبيري نوآوري آن در مقايـسه          گرته

دربارة . است spiritualsي به شكل ، آوردن اصل آن در زبان انگليس)1392 (با توضيح نجفي
 بيــانگر spiritualsنخــست آنكــه ارائــة كلمــة : توجــه اســت ايــن واژه ذكــر چنــد نكتــه قابــل

برداري خودساختة مؤلف از فارسـي بـه انگليـسي اسـت؛ زيـرا در زبـان انگليـسي واژة                      گرته
spiritual              كه اين    در معناي اصلي خود يك صفت و به معناي مذهبي، روحاني و ديني است 

دوم . معناي روحاني ارتباطي با كـاربرد اسـمي روحـاني در معنـاي مـوردنظر مؤلـف نـدارد                  
»  )سـياهان (آواز مـذهبي  «آنكه، اين واژه در صورت كاربرد اسمي خـود، صـرفاً بـه معنـاي     

» آوازهاي مذهبي سياهان  «معناي   شده از سوي مؤلف، به     است كه در اين صورت، اصل ارائه      
 spiritualityآنكه خالف تصور مؤلـف، اصـل ايـن واژه در انگليـسي واژة               سوم  . خواهد بود 

معنويـت، جنبـة روحـاني و       «است كه اتفاقاً در انگليسي دقيقاً جداي از كاربرد اسم انتزاعـي             
رو،  كـاربرد دارد و از همـين        ) جمـع روحـاني   (= ، در معنـاي روحـانيون       »عالقه بـه معنويـت    

بـرداري از ايـن    اري از واژة خودساخته مؤلف، بلكه گرتـه  برد روحانيت در اين معنا، نه گرته     
  1.واژه انگليسي است

 در زبـان  to take sun بـرداري از   مؤلف اين عبارت را نتيجة گرتـه  .آفتاب گرفتن. 9
 »گـرفتن  آفتـاب «جـاي     و بـه   »خوري آفتاب« عبارت   »گيري آفتاب« جاي    انگليسي دانسته و به   

درخصوص اصل ايـن واژه، بـاز هـم مؤلـف           .  كرده است   را پيشنهاد  »خوردن آفتاب«عبارت  
بدون مراجعه به منابع اصلي در زبان انگليسي، عبارتي خودساخته را جعل كـرده كـه اساسـاً                  

هاي انگليسي، اصل اين عبارت در ايـن زبـان در            به استناد فرهنگ  . در انگليسي وجود ندارد   
  و در قالـب اسـمي آن   to take a sunbath و to sun oneself ،to sunbathe صورت فعلي آن

sunbathing =) است) خوابي، حمام آفتاب آفتاب .  
 در زبـان انگليـسي   ordre medicalبـرداري از   ايـن عبـارت گرتـه    .نظام پزشـكي . 10

البتـه در ادامـه ايـن نكتـه         .  پيشنهاد شده اسـت    »اتحادية صنفي پزشكان  «جاي آن    معرفي و به    
درخصوص . توان آن را كنار گذاشت انون شده است، نميآمده كه چون اين عبارت وارد ق   

حتـي بـا فـرض    . اي فرانسوي است    انگليسي نيست و واژه     اصالً ordreاين ادعا، نخست آنكه     
مقـدم  ) order(بـر موصـوف     ) medical(چيني باز هـم در انگليـسي صـفت           اشتباه در حروف  

                                                                                                                                         
: هاي انگليـسي ـ فارسـي    هاي معتبر انگليسي، درخصوص معاني اين واژه رجوع به فرهنگ جداي از فرهنگ  .1

 .شود  پيشنهاد مي)1385باطني،  (فرهنگ معاصر پوياو ) 1380شناس،  حق (فرهنگ معاصر هزاره
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 چنين معنايي ندارد و medical order جايي اين دو، باز هم عبارت است و حتي با فرض جابه
 conseil است كه در زبان فرانسه نيز به شكل medical councilمعادل درست آن در اين معنا 

medical كاربرد دارد.  
قطع رابطـه   «كار بردن اين عبارت در معني        به استناد فرهنگ، به    .شكستن با كسي  . 11
) rompre avec(و فرانـسوي  ) break with(بـرداري از زبـان انگليـسي      بـر اثـر گرتـه   »با كسي
  : استفاده كنيم»بريدن با كسي« جاي آن از اصطالح  در زبان معيار بايد به. است

  .ام مدتي است كه با او شكسته:  نمونة غيرمعيار-
  . ام مدتي است كه از او بريده:  نمونة معيار-

سي يعنـي   شـده در انگليـ     نخست آنكه عبـارت ارائـه     : توجه به دو نكته ضروري است     
break with برداري معكـوس در ذهـن    تر حاصل نوعي گرته بياني روشن  ساختة ذهن و يا به

 toخود مؤلف است؛ عبارتي كه در انگليسي وجود ندارد و صورت درست آن در اين زبان 

break up with sb ــار ســاخته ــة غيرمعي ــه نمون شــده از ســوي مؤلــف   اســت و نكتــة دوم ب
برداري در زبان فارسي ارائه شده است؛        ن شاهدي براي اين نوع گرته     عنوا گردد كه به   بازمي
اي در زبـان فارسـي داشـته باشـد و ذكـر              اي عجيب و نامتعارف كه بعيـد اسـت سـابقه           نمونه

  . تواند دليلي آشكار براي آن باشد نكردن منبع خود مي
  

  اطالعات اشتباه يا متناقض
هايي كـه    مدخل، نخست : از دو منظر بررسي كرد     توان ارائة اطالعات اشتباه و متناقض را مي      

هايي  ها اطالعاتي نادرست و يا استدالل ها و به تبع آن توضيحات مرتبط با آن        در انتخاب آن  
ها كه حاوي اطالعات اشتباه و متناقض بـا           شمار زيادي از مدخل    ،نامقبول وجود دارد و دوم    

نثـر معيـار و فـصيح نويـسندگان معاصـر           شده از سوي مؤلف، يعني تكيه بر         معيار اصلي ارائه  
هـا  بـه تعـدادي از ايـن مـوارد اشـاره                در اين بخش به فراخور موضـوع و اهميـت آن          . است
  :  شود مي

و سـپس ايـن     » ساعد به معناي بازو اسـت     «: در تعريف اين واژه آمده است      .ساعد. 1
 دو دستم كوبيدند و كوبان به عمل آمد بر هر بعد از ناهار مراسم آبله    «: شاهد ذكر شده است   

 در  ).1/59: 1363اسالمي ندوشن،   (» خيلي آبدار، كه اثرش محكم بر ساعدهايم مانده است        
نخست آنكه ساعد نه بـازو بلكـه فاصـلة بـين مـچ و               : اين باره، بايد به چند نكته توجه داشت       

. توانست مانع اين اشـتباه شـود        مي فرهنگ بزرگ سخن  آرنج است و رجوعي ساده به خود        
كـوبي صـرفاً در ناحيـة بازوسـت،          م آنكه احتماالً تصور ذهني مؤلف مبني بر اينكـه آبلـه           دو
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.  معنـاي بـازو دانـسته اسـت     ندوشن را مالكي براي معرفي ساعد به      ي  مالساشاهد برگرفته از    
 كه ذيل مـدخل سـاعد بـه         فرهنگ بزرگ سخن   همين مثال در      تر آنكه مؤلف به    نكتة جالب 

  . ريف شده هم توجهي نكرده استفاصلة بين مچ و آرنج تع
زبـان  « در معنـي     »فرانـسه «كـار بـردن كلمـة        به استناد مؤلف بـه     .فرانسوي/ فرانسه. 2
علـي زبـان   «:  بايـد گفـت  »داند علي فرانسه مي«جاي جملة   غلط است و براي مثال به     »فرانسه

نخـست  : ه اسـت  اين ادعا به اشكال زير نقض شد      . »داند علي فرانسوي مي  « يا   »داند فرانسه مي 
 بـه قلـم احـسان       »دانـشمند محتـرم   « يعنـي در مـتن     ، همـين اثـر    418 و   415آنكه در صفحات    

نويسي  فرهنگ درست اي از نثر فصيح فارسي كه معيار اصلي مؤلف           عنوان نمونه  يارشاطر، به 
  : خوانيم ها و عبارات است، مي در درستي و نادرستي واژهسخن 

  ؛ و انگليسيفرانسه و كمتر از آن، داند  دانشمند محترم كمي عربي مي-
كـار  ...  در هنرسـتان عـالي       فرانـسه  و حاال چند سال است كـه گذشـته از تـدريس              -

  .كند مي
جـاي مـتن تـالش كـرده تـا بـه جـاي واژة فرانـسه از واژة          دوم آنكه مؤلف در جاي  

در فرانـسه    ... «: نويـسد  سيگارت، به اشتباه مي   / فرانسوي استفاده كند؛ اما ذيل مدخل سيگار      
شك مراد وي از فرانسه نه كشور فرانسه، بلكـه زبـان              بي .»رود كار مي  صورت سيگارت به   به

اما نكتـة جالـب     . فرانسه است؛ زيرا كاربرد اين زبان تنها به كشور فرانسه محدود نشده است            
اشـتباه ايـن جملـه را در      كه خـود بـه  1گردد ديگر به مطلبي منتشرشده در وبگاه مؤلف بازمي  

بـر زبـان آورده و آن را        ) 1385آبـاد،     عـالي عبـاس    (نويسي سخن  فرهنگ درست لسة نقد   ج
در اينجا صحبت از برخـورد و تـصادم دو اتومبيـل            «: همين صورت نشر داده است     مجدداً به   

حساب  برداري به رود، گرته كار مي  به اين معني بهفرانسهاست و به دليل اينكه در انگليسي و  
باره به نحوة كاربرد اين واژه از سوي سرپرست اثر يعني انـوري              گر در اين  نكتة دي . »آيد  مي

خود، در حالي كـه در مـواردي        ) 1393انوري،  (نامة خودنوشت  زندگيوي در   . گردد بازمي
از فرانسوي و يا زبان فرانسه استفاده كـرده، حـداقل در دو مـورد بـراي بيـان ايـن مفهـوم از                        

  : استفاده كرده است»فرانسه«
  ).23ص (دانست و اهل مطالعه و كتاب بود   ميفرانسه ]موسي افشار[ -
 فرانـسه  روزي چنان پيش آمد كه مـن جـسارت كـنم و از سـاالر بخـواهم پيـشش                  -
  ).45ص (او پذيرفت و من مدتي پيش او فرانسه خواندم . بخوانم

                                                                                                                                         
1. http://yosefaali.blogfa.com/ 
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 thick-skinned برداري از واژة    كه گرته  -جاي اين عبارت     مؤلف به  .كلفت پوست. 3
ها، مقاومت زيادي از خود نـشان        ها و ناراحتي   كسي كه در برابر سختي    «انگليسي و به معناي     

اين در . را پيشنهاد داده است... سخت و  هايي چون مقاوم، قوي، جان  معادل - است   »دهد مي
كلفـت بايـد     حالي است كه بر اساس معيار مؤلف يعني درستي نثر نويسندگان معيار، پوست            

، شاهد ارائة مثالي از     فرهنگ بزرگ سخن  در  » كلفتي پوست« زيرا ذيل مدخل     درست باشد؛ 
 كلفتـي  پوسـت ز  ا «:قاضي به عنوان يكي از صاحبان برجستة نثر معيار در اين فرهنگ هستيم            

 در  )1393 (همچنـين در جملـة پايـاني انـوري        . »بيش از ظرافـت و رزانـت راي برخـوردارم         
بـرد كـار بايـد     بعضي موارد بـراي پـيش  « :وانيمخ مي) 117ص( خود نامة خودنوشت زندگي
  .» هم بودكلفت پوست

 it is expected thatمؤلـف بـا ارائـة اصـل ايـن كلمـه يعنـي         ).داشتن(انتظار رفتن . 4
برداري از زبان انگليسي است و بهتـر    گرته»احتمال داشتن«اين عبارت در معني « :نويسد مي

در اين باره، بايـد بـه   . »استفاده كنيم... يني شدن و ب احتمال داشتن، پيش:  جاي آن از   به است
 كـه   »داشـتن / انتظـار رفـتن   «نخست آنكه در خط اول تعريف به جاي         : دو نكته توجه داشت   

كـه خـود     آنكـه در حـالي     و دوم     آمـده اسـت    »احتمال داشتن «اشتباه   موضوع سخن است، به   
كنـد، تنهـا يـك صـفحه      ي مـي شده نه برداري مؤلف، كاربران را از كاربرد اين عبارت گرته       

اصطالح نادرست را جزو تعبيرهـاي    اين صورت به   »اميدوار بودن «ذيل مدخل   ) 36ص  (قبل  
اميـدوار بـودن،    : هرگاه پس از تعبيرهايي مانند    «: نويسد گونه مي كند و اين   درست معرفي مي  

جملـة پيـرو    ... كـردن، قـول دادن و   رفـتن، عهـد    داشتن، انتظار  رفتن، انتظار   اميد بودن، اميد    
هايي معيار از  تر ارائة نمونه    اما نكتة جالب   .»بيايد فعل آن بايد بر وجه التزامي باشد نه اخباري         

 بـودن اسـت كـه در هـر دو نمونـه از        نثر فصحاي معاصر از سوي مؤلف ذيل مدخل اميدوار        
  : داشتن استفاده شده است رفتن و انتظار فعل انتظار 

 كه روايتي نيز از ماجراي اسـكار وايلـد نقـل كنـد              رود نتظار مي ااز او   :  نمونة معيار  -
  ).13: 1349دريابندري، (

 ايـن اسـت كـه ايـن     انتظـار دارد چيزي كـه انـسان از هـر كـارگرداني      :  نمونة معيار  -
  ).93 :1349دريابندي، (دهد  درستي بداند كه براي كه نمايش مي شخص به
، »كسي مطالعه كردن  /روي چيزي «ن  كه عباراتي چو   در حالي  .كسي/ روي چيزي . 5

/ برداري معرفي شـده و از ايـن رو بـه جـاي روي چيـزي                گرته...  و   »روي كسي كار كردن   «
 پيشنهاد شـده اسـت، شـاهديم كـه در            »...درباره، در باب، راجع به و       «كسي، عباراتي چون    

دانشمند «الة   يعني در مق   فرهنگ بزرگ سخن  شده در انتهاي     هفتمين نمونه از نثر فصيح ارائه     
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 :شـويم  اي مواجـه مـي   ، با چنين جمله 416ويژه در صفحة      به قلم احسان يارشاطر و به      »محترم
البته مشغول اقدام است كه قراردادي با وزارت فرهنگ براي طبع كتابي كـه چنـدين سـال                  «

  . » زحمت كشيده است ببنددروي آن
معنـاي راننـدة     خلبـان بـه   «: خـوانيم  در توضيح ذيل اين مـدخل مـي        .خلبان هواپيما . 6

 امـا  ؛»كـوپتر نيـست   كوپتر است و با ذكر آن نيازي بـه آوردن هواپيمـا و هلـي        هواپيما و هلي  
كــوپتر اســت،  خــالف تــصور مؤلــف، خلبــاني هواپيمــا تخصــصي متفــاوت از خلبــاني هلــي

شـدن عبـاراتي     اساسـاً اضـافه     . گونه كه رانندة اتوبوس از رانندة تاكسي متفاوت اسـت          همان
فـضايي و شـاتل بـه واژة         كوپتر و حتي عباراتي جديـدتر همچـون سـفينة            ن هواپيما، هلي  چو

 كردن نوع وسيلة هوايي مورد نظر و به معنايي يـك ضـرورت               خلبان دقيقاً با هدف مشخص    
  . است

 خـود متـضمن   »مكتـب «خانه آمـده اسـت كـه     در توضيح واژة مكتب  .خانه مكتب. 7
اين ادعا در حالي است كه جداي   .  نيست »خانه« به افزودن    معناي مكان است؛ بنابراين نيازي    

ايــن اثــر يعنــي در متنــي بــا عنــوان  396خانــه در فارســي،  در صــفحة  از رواج واژة مكتــب
 كه يكـي    -) 1370 ندوشن،    اسالمي  (ايران را از ياد نبريم     از كتاب    »فرهنگ بافرهنگ و بي  «

ز منظر مؤلف در تـشخيص و تعيـين نمونـه           نويس ا  ترين نويسندگان معيار و فصيح     از برجسته 
در «: كـار رفتـه اسـت      گونه به  اصطالح نادرست اين    اين واژة به   -معيار از غيرمعيار بوده است      

 يـا نـصيحت پـدر تبـديل بـه           خانـه   مكتـب هاي زندگي يـا آمـوزش        وجود اينان، همان درس   
  . »فرهنگ شده است

بشقاب به نوعي ظرف    «: يمخوان در توضيح ذيل اين مدخل مي      .بشقاب غذاخوري . 8
 ايـن توضـيح     .» نيـست  »غـذاخوري «شود و با ذكر آن نيـازي بـه آوردن            غذاخوري گفته مي  

كـه   تواند درست باشد كه تنها كاربرد بـشقاب بـراي غـذاخوردن باشـد؛ در حـالي                 زماني مي 
 ،»خـوري  ميوه«استفاده از واژة غذاخوري دقيقاً با هدف تمايز آن از انواع ديگر آن همچون               

  .  است»خوري سوپ« و »خوري خورش«
كـار بـردن    كه ذيل اين مدخل، مؤلف بـه    در حالي  ).هم(نيز  ) ... اين(عالوه بر آن    . 9

 و در توضـيح مـدخل       341دانـد، خـود در صـفحة         وجود آمدن حشو مـي     اين دو را باعث به    
  بـر آن   عـالوه  است و    »نقاشي« در اصل به معني      »نگاشتن«فعل  «: نويسد  مي »نوشتن/ نگاشتن«

  .»رود در هنرهاي ظريف نيز به كار مي
 در زبان عربي    »دخالت«به استناد فرهنگ، از آنجايي كه كلمة         .مداخله/ دخالت. 10

انـد، بهتـر اسـت در        كار نرفته است و فصحاي زبان فارسي هم كمتر از آن اسـتفاده كـرده               به
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اصـطالح معيـار از      يي بـه  هـا   سپس نمونه  . استفاده كنيم  »مداخله«فارسي فصيح به جاي آن از       
فروغـي،  (  فروغـي  مقـاالت و  ) 1363اسـالمي ندوشـن،      (روزهـا ،  )1351مينـوي،   ( نقد حال 

، بـدون هـيچ     نقـد حـال   اما نكتة قابل تأمل آنكه مينـوي در همـان           . استشده  آورده  ) 1387
 در  »دخالـت «عنوان شـاهدي ذيـل مـدخل         پرهيزي اين جمله را نيز آورده است كه ازقضا به         

در اين پيكارها، پهلوانان و پادشاهان متعدد شركت و  «:  هم آمده است   زرگ سخن فرهنگ ب 
  .» داشتنددخالت

شـمارد كـه در      هـاي سـاختگي برمـي      مؤلف ايـن واژه را ازجملـه واژه        .سخاوت. 11
دربارة اين ادعا، رجوعي ساده به هر فرهنگ        .  آمده است  »سخا«هاي لغت به جاي آن       كتاب
هاي متعـدد ضـبط شـده اسـت كـه از آن جملـه           ن واژه در فرهنگ   دهد كه اي    نشان مي   عربي
) 1973معلـوف،    (المنجد،  )1387عبداهللا،   (البسيط معجمالهاي يك زبانة     توان به فرهنگ   مي
عالوه بـر   . اشاره كرد ) 1381 و قيم،    1383آذرتاش،   (فارسي - معاصر عربي   فرهنگدو اثر   و  

 گوياي آن است كه صـريحاً اصـل ايـن           نفرهنگ بزرگ سخ  آن، مراجعه به اين مدخل در       
  .  عربي ذكر شده است»ةسخاو«واژه 

عنـوان    بـه  »طنبـور «عنوان واژة فارسي و       به »تنبور«مؤلف با معرفي     .طنبور/ تنبور. 12
اگرچـه ايـن اسـتدالل    . صورت معرب آن، توصيه به كاربرد صورت فارسي آن كرده اسـت    

/ طـاس، تـشت   / متعـددي همچـون تـاس     هـاي    مقبول است و جاي آن براي طرح در مدخل        
 كـردن آثـار      خالي است، اما شاهديم كه توسل به معيار مؤلـف در مـسلم فـرض              ... طشت و   

 همين فرهنـگ  389براي نمونه در صفحة  . هاي نقضي همراه است    نويسندگان معاصر با مثال   
و اين اوقـات    «: رو هستيم   با اين جمله روبه    - به قلم فروغي     »رواني سخن « در متني با عنوان      -

  . »افزوده است اي هم در طنبور كردن زبان فارسي از الفاظ عربي نغمة تازه فكر پاك
كار بردن اين تركيـب در       به«: خوانيم درخصوص اين عبارت مي    .روي اين اصل  . 13

 درست نيست؛ زيرا اين تركيب در متون معتبـر قـديم و آثـار               »سبب جهت، بدين  بدين«معني  
حـال ايـن توضـيح    . »ار نرفته و از لحاظ ساختاري و معنايي نيز غلط است  ك استادان معاصر به  

معناي  به«: كنيم مقايسه مي) 1392نجفي،  (غلط ننويسيمرا با توضيح همين عبارت در كتاب 
 غلط است و هيچ سـابقة اسـتعمالي در متـون معتبـر فارسـي و هـيچ                   »بدين جهت، از اين رو    «

آشـكار اسـت كـه توضـيح نخـست      . » بايد پرهيز كـرد مبناي موجهي ندارد و از استعمال آن    
 به اصل اين واژه در غلط ننويسيم عدم معرفي. صرفاً تكرار و يا بازنويسي توضيح دوم است

 نويـسي  فرهنـگ درسـت   زبان انگليسي و ارائه نشدن معادلي جايگزين، سبب شده تا مؤلـف             
 طبق اين اصل، بنا بـر ايـن    (=on the principle that  يعني، هم بدون توجه به اصل آنسخن
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ــه،)قاعــده ــه اصــل آن اشــاره نكنــد  ن ــراي ايــن عبــارت  ،تنهــا ب  بلكــه جــايگزيني مناســب ب
  . شده ارائه ندهد برداري گرته

اين چهار واژه در جمله     «به استناد فرهنگ مذكور،      .شادي/ شادمانه/ شادان/ شاد. 14
 .»كار بـرد   ت يا قيد به جاي هم به      ها را در مقام صف     توان آن  داراي ارزش يكسان هستند و مي     
سـؤال آن   . آورده شـده اسـت    ) 1361آذيـن،    بـه  (شيفته جاندر ادامه نيز چهار نمونه معيار از        

 قيد يا صفت است كه بتواند با ارزشي برابر به جاي موارد سه گانة ديگـر                 »شادي«است مگر   
شـده   همان مثـال ارائـه     در   »شاد« بخواهد جايگزين واژة     »شادي«كار رود؟ تصور كنيم كه       به

  :شود
   .شدند  ميشاد هر دو به يك اندازه از اين كه با هم باشند -

  :شده شود  در مثال ارائه»شادي« جايگزين ،و يا آنكه سه واژة ديگر
 سركشي كه يك بار ديگر سيلوي را به تعجب افكنده، دل   شادي آن گاه به انگيزة      -

  ).64: 1361آذين،  به(از او برده بود 
صـورت   اين واژه فارسي است و بهتـر اسـت بـه          «به استناد فرهنگ،     .طاالر/  تاالر .15

ترديـد فارسـي    بي. اي معيار از خانلري آورده است  سپس براي آن نمونه   . » نوشته شود  »تاالر«
بودن اين واژه دليلي مناسب براي رجحان تاالر است؛ اما از آنجا كه اين واژه معـرب نـشده                   

آيـد كـه طـاالر چـه وجهـي دارد؟ نكتـة               ندارد، اين سؤال پيش مي     است و در عربي كاربرد    
 بـا ارائـة مثـالي از مينـوي كـه            فرهنگ بزرگ سخن   همين مدخل در      بعدي آنكه، مراجعه به   

دهـد كـه      دارد، نشان مـي    سخن نويسي فرهنگ درست اتفاقاً سهم بزرگي در معيارنويسي در       
  :خالف خانلري از صورت طاالر استفاده كرده است

 وزارت  طـاالر در ايران به دعوت انجمن ادبـي، مجلـس سـوگواري محتـشمي در                -
  .معارف منعقد گشت

مؤلف ضمن توضـيح كـاربرد تـشديد در كلمـات عربـي و فارسـي، در                  .تشديد. 16
هاي مـشدد عربـي بايـد گفـت آوردن تـشديد       دربارة واژه«گيرد كه  گونه نتيجه مي   پايان اين 

قابـل بـا واژة ديگـر تمـايز معنـايي ايجـاد كنـد، ماننـد                 تنها هنگامي ضـرورت دارد كـه در م        
  . »...و » كمي، كمي«، »بنا و بنّا«هاي  واژه

جـاي اثـر شـاهد نقـض آن هـستيم؛ بـدين معنـا كـه                  با وجود اين صراحت، در جـاي      
هايي كه مشابه بدون تشديد ندارند و بحـث تمـايز موضـوعيت نـدارد، تـشديد                  درمورد واژه 

متنفّـذ، مجـان، مجـزّا،      : ها اشاره كـرد    توان به اين مدخل     آن جمله مي   كار رفته است كه از     به
  ... .مجلّه، مجهز، محبت، مدعو، مزلّف، مسلّح، نرّاد، قلّه، ملّاح، تورق و 
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  اشتباهات آوايي
شده دربارة تلفظ كلمـات و چـه از نظـر            بررسي اطالعات آوايي چه در قالب اطالعات ارائه       

هاي متعددي است كه در ايـن بخـش تنهـا بـه برخـي                دهندة نادرستي  عالئم آوانگاري، نشان  
هاي آوايي كلمات متشابه     البته اين سؤال مطرح است كه نسبت تفاوت       . شود موارد اشاره مي  

   چيست؟ سخننويسي فرهنگ درستبا 
 »رهـا سـاختن   «تلفظ اين كلمه كـه بـه معنـي          «: خوانيم  ذيل اين مدخل مي    .خالص. 1

 در [) به كسر خا(خالص . ، ولي در عربي به فتح آن است»خا«به كسر است در زبان فارسي 
در اين باره نيـز مؤلـف اطالعـاتي نادرسـت ارائـه             . » است »زر و سيم خالص   « به معني    ]عربي

رجوعي ساده  .  است »خ« ساختن در فارسي تنها به فتح         معناي رها  داده است؛ زيرا خالص به      
آنچـه در متـون قـديم    . بيانگر اين مطلـب اسـت     ) 1381انوري،  ( فرهنگ بزرگ سخن  نيز به   

ويژه طال و نقره     كار رفته، در معناي صفت به معناي ناب و خالص و به             به »خ«فارسي به كسر    
  . كردن طال و نقره و يا همان بوتة زرگري است و در معناي اسم ظرف مخصوص ذوب

كـار    بـه »نـه «ي اين كلمـه كـه در محـاوره بـه جـا     «به استناد توضيح فرهنگ      .خير. 2
 .» آن سـاكن اسـت نـه مكـسور         »يـاي «بنابراين  ... عربي است   ) مقابل شر (رود، همان خير     مي

 تلفـظ   »ي«راستي چه كـسي ايـن واژه را بـه كـسر              دربارة اين توضيح، سؤال آن است كه به       
  كند كه بخواهد در قالب چنين مدخلي ارائه شود؟ مي

 ايـن كلمـه در زبـان فارسـي بـه فـتح       تلفـظ «: خـوانيم  ذيل اين مدخل مي    .سياحت. 3
راسـتي چـه كـسي در     ؛ اما در پاسخ بـه ايـن ادعـا، بـه           » ولي در عربي به كسر آن است       »سين«

 فرهنـگ بـزرگ سـخن     كند؟ رجوع ساده مؤلف بـه         تلفظ مي  »سياحت«فارسي اين كلمه را     
  . توانست مانع ارائة چنين اشتباهي شود مي

تلفظ اين كلمه در زبـان فارسـي بـه          «: ه است در توضيح اين مدخل آمد     .ذوالفقار. 4
شـود كـه آيـا در        مجدداً اين سـؤال مطـرح مـي       و   » ولي در عربي به فتح آن است       »ف«كسر  

خواند؟ در كدام فرهنگ اين كلمه مكسور ضبط شـده            مي »ف«فارسي كسي آن را به كسر       
  . اشدتوانست معياري مقبول براي مؤلف ب  ميفرهنگ بزرگ سخناست؟ رجوعي ساده به 

تلفظ اين كلمه در زبان فارسي بـه     «: تنها توضيح ذيل اين مدخل اين است       .ديانت. 5
 »د«اما واقعاً چه كسي در فارسي آن را بـه فـتح             . »، ولي در عربي به كسر آن است       »دال«فتح  

 نيز كاربرد اين واژه در فارسي همانند عربي به كسر           فرهنگ بزرگ سخن  كند؟ در    تلفظ مي 
  .ست ضبط شده ا»د«

ــن مــدخل مــي  .محــال. 6 ــي  «: خــوانيم در توضــيح اي ــن كلمــه كــه در معن تلفــظ اي
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براي .  ولي در عربي به ضم آن است »ميم«رود، در زبان فارسي به فتح        كار مي   به »غيرممكن«
اشـتباه نكنـيم،    ) جمع حيلـه  (و محال   ) جمع محل (اينكه اين كلمه را با دو كلمة ديگر محال          

كسي امروزه در  كه چه اما، اين سؤال مطرح است .»تلفظ كنيم» ميم«بهتر است آن را به ضم   
برد كه بخواهد با محال در معناي غيـرممكن   كار مي   به »محال«فارسي جمع محل را به شكل       

 بيان ديگر، وقتي خود مؤلف معترف است كه تلفظ اين كلمه در فارسي به                بهو  اشتباه شود؟   
اي كـه ديگـر در فارسـي         شـتباهي نامحتمـل بـا كلمـه       فتح است، چـرا بايـد بـراي پرهيـز از ا           

ايـن كلمـه در قالـب محـال چگونـه           همچنـين،   كاربردي ندارد به تلفظ عربي آن پنـاه بـرد؟           
  تواند با محال اشتباه شود و تبديل آن به محال چه تأثيري در رفع اين اشتباه دارد؟  مي

بـه  نـوعي    ستند كـه بـه      هـا فاقـد آوانگـاري هـ        تعدادي از مـدخل    .عالئم آوانگاري . 7
شـده نيـز اشـتباهاتي       هـاي ارائـه    اما در آوانگاري  . ها انجاميده است   دوگانگي در ارائة مدخل   

 در   بـزرگ سـخن    فرهنـگ شـده در     شود؛ اشتباهاتي كه با جـدول آوانگـاري ارائـه          ديده مي 
  :شود در اينجا صرفاً به چند نمونه بسنده مي. تناقض است

- ['axvān] اي برادران كه صورت درست آن به معن» اخ« جمع['exvān] است .  
- [qoriz]=) گريــز ( و[qozir]=) كــه صــورت درســت آن ) گزيــر[goriz] و [gozir] 

  .است
- [gadr]=) قدر ( و[gadr]=) ها   كه صورت درست آن) غدر[qadr]است .  
- [loqie] و [loqy] =) كه صورت درست آن ) شناسي[logie] و [logy]است .  

  
   ناكافي و مبهماطالعات

ها بيانگر ارائة اطالعاتي اندك، ناكافي و همـراه بـا ابهـام اسـت            مروري بر تعدادي از مدخل    
تـوجهي بـه برخـي     دهنده و كارگـشا باشـد و چـه بـسا بـي             تواند براي مخاطب اطالع    كه نمي 
هــا از حيــث اطالعــات آوايــي و كــاربردي ســبب طــرح مــواردي ناكــافي و دور از    مؤلفــه
هـا اساسـاً جـايي در فرهنگـي بـا       جداي از آنكه برخي مـدخل . زباني شده است  هاي   واقعيت

  .نويسي ندارد عنوان درست
تلفظ اين كلمـه    «: شده ذيل اين مدخل بدين نحو است       كل اطالعات ارائه   .شمامه. 1

 نكتـة اول آنكـه وقتـي    .» ولـي در عربـي بـه تـشديد آن اسـت     »م«در زبان فارسي به تخفيف      
در ايـن فرهنـگ تعريـف       ... مكـن همچـون بطـري، دكمـه، سـيگار و            تـرين كلمـات م     ساده
 است و از اين     »م«اي نيازمند تعريف نبود؟ دوم آنكه كلمه داراي دو           اند، آيا چنين واژه    شده

 »عمامه«  اين در حالي است كه براي واژة      . توان حرف مورد نظر را تشخيص داد       تعريف نمي 
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ه اساسـاً دليـل ذكـر چنـين مـدخلي در ايـن       سـوم آنكـ  . اين نكته صريحاً مشخص شده است     
  چيست؟ نويسي دارد، شود و نه ارتباطي به درست اي ديگر اشتباه مي فرهنگ كه نه با واژه

تلفظ اين كلمه در زبان فارسي بـه كـسر       «تنها به اين توضيح بسنده شده كه         .مدبر. 2
ست؟ تلفـظ آن چيـست؟   راستي معناي اين واژه چي  بهاما. » ولي در عربي به فتح آن است    »با«

 بيـانگر  فرهنگ بـزرگ سـخن  ها احتمال اشتباه شدن دارد؟ رجوع به   با كدام يا كدامين واژه    
هـا    وجود چهار مدخل براي صورت مدبر با آوا و معناي متفاوت است كه اتفاقاً دو تـاي آن                 

  :  است»ب«به كسر 
بـا فـشار دادن بـاز       اي معموالً از جنس فلز كه قسمتي از آن           حلقه: ] [modbar مدبر   -

  .شود و حلقة ديگري در آن قرار دارد مي
  .برگشته؛ بدبخت بخت: ] [modber مدبر -
  .شده پرورده: ] [modabbar مدبر -
  .گر باتدبير؛ انديشمند؛ چاره: ] [modabber مدبر -

  تواند مفيد و كارگشا باشد؟ با اين اوصاف آيا اين توضيح مبهم مي
تلفظ اين كلمه در زبان فارسي بـه    «: خوانيم دخل تنها مي  در توضيح اين م    .شجعان. 3

مجدداً شاهديم كه بدون توجه به معنـاي  . » ولي در عربي به كسر يا ضم آن است         »شين«فتح  
حال آنكه نخست   . اين واژه، صرفاً به تفاوت تلفظ آن در فارسي و عربي پرداخته شده است             

ها ضبط شده همچون      اين كلمه در آن   هاي فارسي مورد مراجعه كه       در هيچ يك از فرهنگ    
انـوري،   (فرهنگ بـزرگ سـخن    و  ) 1360،  معين(  فارسي  فرهنگ ،)1377( دهخدا   نامة لغت

گونه كه مؤلف مدعي تلفظ آن در فارسـي اسـت، ارائـه نـشده و                 ، تلفظ اين واژه آن    )1381
 فرهنـگ بـزرگ سـخن   دوم آنكه، اين كلمه كـه در        . تلفظ آن همانند عربي ثبت شده است      

اي قديمي و به معناي دليران و شجاعان ياد شده و اساساً كاربردي در فارسـي                 عنوان كلمه  هب
  ندارد، چه ضرورتي براي طرح در اين فرهنگ دارد؟ 

زن «ايــن دو واژه را در معنــي «شــده  بــه اســتناد توضــيح ارائــه .عجــوزه/ عجــوز. 4
نظـر دسـتوري و معنـايي       كـار بـرد و از        جاي هـم بـه     توان به   مي »سالخورده و مسن، پيرزن   

 »عجـوزه « بيتـي از خاقـاني و بـراي          »عجـوز «سپس براي   . »ها  وجود ندارد     تفاوتي ميان آن  
تـوجهي مؤلـف بـه مقولـة سـطح و            كـم اما  . عنوان شاهد آورده شده است     بيتي از حافظ به   

هـا و از آن جملـه ايـن مـدخل، صـرف              ميزان كاربرد سبب شده تا درمورد برخي مـدخل        
مقوله بودن و بدون توجه به قديمي بودن و يا مرسوم بودن، چنين ادعـايي را                 معنا و هم   هم

 »عجـوز «، براي بيان اين مفهوم كـسي از         يكه در زبان فارسي امروز     مطرح كند؛ در حالي   
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اي قديمي   نيز واژة عجوز از حيث كاربرد، واژهفرهنگ بزرگ سخندر . كند استفاده نمي
 جـاي    ان اين دو را آن گونه كه مؤلف مدعي است، بـه           تو بنابراين، نمي . معرفي شده است  

  .كار برد يكديگر به
عالقة بسيار به داشـتن يـا خـوردن         «مؤلف اين عبارت را صرفاً       .مردن براي چيزي  . 5
در زبان انگليسي دانسته و » to die for sth«برداري از عبارت   معنا كرده و آن را گرته»چيزي

  :معيار آن را ارائه كرده استسپس نمونة غيرمعيار و جايگزين 
  ؛ براي يك فنجان قهوهميرم مي:  نمونة غيرمعيار-
  . به خوردن يك فنجان قهوه دارمتمايل زيادي:  نمونة معيار-

نشدن معناي اين عبارت بـه عالقـة بـسيار بـه داشـتن و يـا خـوردن                    جداي از محدود    
در زبـان انگليـسي، ارائـة      be dying for sthتوجهي به كاربرد غالب آن يعني چيزي و نيز بي

اي در   اصطالح معيـار پيـشنهاديِ مؤلـف بـراي ايـن اصـطالح غيررسـمي و محـاوره                  نمونه به 
ها و اصـطالحات اسـت؛       توجهي به سطوح كاربردي واژه     دهندة كم  انگليسي و فارسي، نشان   

 محـسوب   شـده  زبانان معادلي بـراي نمونـة غيرمعيـار ارائـه          ترديد براي فارسي   اي كه بي   نمونه
  . شود  نمي

  
  برانگيز هاي غريب و سؤال مدخل

هايي غيرمتعارف و عجيب در قالب كلمه و عبارت هستيم           در مواردي هم شاهد ارائة مدخل     
عنـوان كلمـات و      اصـطالح غيرمعيـار، بـه      گونه شاهد و مثالي در متون بـه        كه بدون ذكر هيچ   

از آن . كـار رفتـه باشـند     جايي بـه اند؛ عباراتي كه بعيد است در     عبارات نادرست معرفي شده   
/ گوشـواره گـوش   / دسـتكش دسـت   / شيالت مـاهي  : توان به اين موارد اشاره كرد      جمله مي 

تبـع آن    ها و بـه    غير از اين موارد، شاهد ارائة مدخل       . ...زلزله زمين   / كشگ/ پارسال گذشته 
ندگان شـاخص  برانگيز هستيم كه البته در معيار توسل بـه آثـار نويـس    برخي توضيحات سؤال  

دليـل نبـودن واژة      مـثالً بـه   . تواند راهگـشا باشـد     هايي از اين دست مي     ارائة نمونه . ريشه دارد 
 در نثرهاي مورد رجوع مؤلف، بدون توجه به بار معنايي و كاربرد خاص آن    »چكاد«فارسي  

  ايـن واژه قـديمي اسـت و در نثـر          «شـويم كـه       رو مـي   در متون ادبي، با چنـين حكمـي روبـه         
  هـاي  و صـرف وجـود واژه     »   اسـتفاده كنـيم     »قلـه « امروزي بهتر است بـه جـاي آن از           فصيح

   »ثــوب«در نثــر اســالمي ندوشــن، ) دو ســوراخ بينــي (= »منخــرين«عربــي مهجــوري چــون 
در نثر يارشاطر،   ) جهت؛ منطقه  (»صوب«در ترجمة قاضي،    ) واحد شمارش لباس و جامه    (= 

كـوب و    در نثر زريـن   ) وسيع و فراخ  (= ، فسيح   در ترجمة قاضي  ) پريشان حواس  (= »مخبط«
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اي بـه    انـد و هـيچ اشـاره       ها، همه جـزو نثـر معيـار برشـمرده شـده            گونه واژه  ها مورد از اين    ده
نكتة مهم ديگـر    . ها  نشده است    هاي مناسب براي آن    بودن و ارائة جايگزين    مهجور يا قديمي  

كـه صـريحاً مخاطـب       دد؛ در حـالي   گـر  توجهي به سطح مخاطبان و مراجعان اثر بازمي        به كم 
هـا شـاهد اسـتفاده از كلمـات و           در توضيح و تبيين مدخل    . اند كتاب عموم مردم فرض شده    

تـوان بـه     ها  هستيم كه از آن جمله مـي          گونه تعريف آن    بدون هيچ   اصطالحاتي دشوار و فني   
 با سـنّي پـيش       سنّتي التباس ؛ احتمال )268ص  ( كتابه است    ممالكتيبة  : اين موارد اشاره كرد   

؛ در عربـي    )258ص  (رسـاند     عكس آن را مـي     منطوق كالم كه   ؛ در حالي  )184ص(آيد   مي
كـار   توان آن را با تنوين بـه   است و نميغيرمنصرف؛ اقلّ  )368ص  ( است   افعل تفضيل طوال  

هاي مهجور و بدون كاربردي است كـه تنهـا           سواي از مدخل   موارد   اين. ... و  ) 30ص  (برد  
  .ها پرداخته شد ه به شكلي گذرا به برخي از آندر اين مقال

  
  توصيه يا تجويز؟

ها بيانگر آن است كه در خصوص استفاده نكردن از يك واژه يـا عبـارت در              بررسي مدخل 
كار رفته است كه عالوه بـر توضـيح           به »بايد پرهيز كنيم  « و در مواردي     »بهتر است «مواردي  

سمت آغازين فرهنگ و راهنمـايي دقيـق كـاربران،          ندادن اين دسته از عبارات پرتكرار در ق       
  :شود هايي آشكار هستيم كه به چند مورد آن اشاره مي شاهد دوگانگي

هاي تركي در زبـان فارسـي        واژه مقايسة اين دسته از وام     .كلمات تركي در فارسي   . 1
  :شاهدي مناسب براي اين ادعاست

  . بنويسيم»اتو«ه صورت  آن را ببهتر استاين واژه تركي است و : اطو/  اتو-
صـورت    ايـن كلمـه را بـه       بهتر اسـت  بنابراين  ... اتاق كلمه تركي است     : اطاق/  اتاق -

  . بنويسيم»اتاق«
 بنويـسيم   »بـاتالق « آن را بـه صـورت        بايـد اين واژه تركي است و      : باطالق/  باتالق -

  . نداريم»ط«چون در زبان تركي مخرج 
 با وجود مشابهت كامل از حيث موضـوع،         مقايسة اين سه مدخل بيانگر آن است كه       

  .كرده است» ت«و در مورد سوم تجويز به » ت«در دو مورد نخست توصيه به كاربرد 
  »هم«پيشوند اشتراك . 2
 بـه جـاي     »اتـاقي  هم« از به كار بردن      بهتر است در فارسي فصيح     :اتاقي هم/ اتاق  هم -

  . پرهيز كنيم»اتاق هم«
 بـه جـاي     »درسـي  هـم « از به كـار بـردن        بايد فصيح   در فارسي  :درسي هم/ درس  هم -
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   . پرهيز كنيم»درس هم«
 بـه جـاي   »سـفري  هـم « از بـه كـار بـردن    بايـد در فارسي فصيح     :سفري هم/ سفر  هم -

  . پرهيز كنيم»سفر هم«
 اسـت بـه جـاي       بهتردر فارسي فصيح براي بيان اين معني        : شاگردي هم/ شاگرد  هم -

  .تفاده كنيم اس»شاگردي هم« از »شاگرد هم«
اي يكـسان اسـت؛ امـا     در حالي كه به استناد فرهنـگ، كليـة ايـن مـوارد تـابع قاعـده       

ها   اصطالح درست بين آن شاهديم كه نوعي دوگانگي توصيه يا تجويز در معرفي صورت به
  . وجود دارد

: خوانيم در توضيح دو مدخل اسمي تپش و طپش مي          .طپيدن/ تپيدن -طپش/ تپش. 3
امـا  . » درسـت اسـت    »تـا « همين صـورت يعنـي بـا           فارسي است و امالي آن به      اي تپش واژه «

اين واژه فارسي است و بهتـر       «: خوانيم طپيدن مي / بالفاصله در مدخل بعدي يعني فعل تپيدن      
 مقايسة اين دو واژه مـشابه و مـرتبط بـا يكـديگر و               .» بنويسيم »تپيدن«است آن را به صورت      

  .اي بارز از اين دوگانگي است صيه به ديگري نمونهرويكرد مؤلف در تجويز يكي و تو
  

  گيري  نتيجهبحث و 
گانـة ذكرشـده در كنـار برخـي اشـكاالت            ارائة شواهد متعدد و متنوع در قالب موارد شـش         

 -طلبـد     كه پـرداختن بـه آن مجـالي بـيش از ايـن مقالـه را مـي                  -ها   گذاري شاخص در نشانه  
هـا و    ند ديگر آثار تجويزگرايانه اين حوزه بـا كاسـتي         دهندة آن است كه اين اثر نيز مان        نشان
نتيجـة حاصـل از بررسـي و تحليـل ايـن          . روسـت  هايي روبـه   نويسي تر نادرست  بياني روشن  به

اختصار  طلبد كه در اين بخش به      هاي حاصل توجه به چند نكته اساسي را مي         فرهنگ و يافته  
  :بدين نحو قابل ارائه است

عنـوان يكـي از دو مبنـاي         به نويسندگان نثر فصيح و معيار به      اتكا به مالك استقرا     . 1
اساساً توسل صرف به نوعي     . روست تشخيص زبان معيار از غيرمعيار با اشكاالتي جدي روبه        

توجهي به سطوح كاربردي زبان و همچنين تحوالت زبـاني           خاص از نثر رسمي و ادبي و بي       
ويسي به آثـاري خـاص محـدود شـود و           ن در گذر زمان سبب شده تا اول آنكه دايرة درست         

گونة خاص زباني ندارند و      ها و عبارات كه ارتباط موضوعي و سبكي با اين          نبود برخي واژه  
هـايي نادرسـت و      مثابـة نمونـه    هـا  گذشـته اسـت، بـه          چندين دهه هم از توليـد و كـاربرد آن         

هـاي   هـا و تركيـب     دوم آنكه با اين نگاه خاص وجود بسياري از واژه         . غيرمعيار معرفي شوند  
كـار رفتـه     اي زماني بـه    هاي اين نويسندگان در دوره     كاربرد كه در برخي نوشته     دشوار و كم  
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  .هايي معيار معرفي و پيشنهاد گردند ها و تركيب عنوان واژه است، همچنان به
تـوجهي   كم. روست ادعاي اثر مبني بر توجه به واقعيات زباني با نقدي جدي روبه           . 2

ها سـبب شـده تـا        ر معنايي واژگان و نيز تغيير و تحول در سطوح كاربردي واژه           به مقولة تغيي  
چنين نگاهي سـبب شـده تـا در مـواردي           . اي ايستا نگريسته شود    مثابة پديده  گاهي به زبان به   

گونه   همان -هايي نه صرفاً متعلق به نثر چند دهة اخير           پيشنهادهايي درمورد كاربرد جايگزين   
هاي پيش ارائه شود؛ پيشنهادهايي كه چـه از           بلكه شواهدي از قرن    -ا آمد   ه كه در ارائة مثال   

در ساية چنـين نگـاهي      . لحاظ معنا و چه از نظر سطوح كاربردي با فارسي امروز فاصله دارد            
ها مدخل مهجور و قديمي هستيم كه اساساً كاربردي در زبان فارسي     است كه شاهد ارائة ده    

  . ندارند
بـه نثـر    مـوردنظر   جـاي فرهنـگ       نظر و چـه در عمـل در جـاي          مؤلف چه در مقام   . 3

عنوان معياري اساسـي در تـشخيص زبـان معيـار از              نويسندگان و مترجمان شاخص معاصر به     
گونه كه در شواهد بارها اشاره شد، همين آثـار نيـز بـه               اما همان . غيرمعيار توسل جسته است   

هـاي متعـدد شـاهد معرفـي         ر مـدخل  اند؛ زيرا با فرض قبـول ايـن معيـار د           دقت بررسي نشده  
كار رفتـه، بلكـه حتـي در چنـد           تنها در آثار اين نويسندگان به      ها و عباراتي هستيم كه نه      واژه

 نيز بارها شـاهد كـاربرد       - كه در انتهاي كتاب آمده       -نمونه متن برگزيده از اين نويسندگان       
  .ها هستيم آن

تـوجهي   از آنجا كه بخش قابـل . ودش برداري مربوط مي مسئلة ديگر به مقولة گرته  . 4
هـا   اند، نتايج حاصـل از بررسـي ايـن مـدخل     هاي اين فرهنگ به اين مقوله پرداخته       از مدخل 

نخست به نوع نگـاه  : سازد حداقل توجه به دو نكته اساسي را در ارزيابي اين اثر ضروري مي        
ن مجـالي ديگـر را      گردد كه البتـه بحـث دربـارة آ         سازي در زبان بازمي    مؤلف به امكان واژه   

ــا فــرض پــذيرش ايــن نــوع نگــاه يعنــي پرهيــز از گرتــه   مــي بــرداري و ارائــة  طلبــد و دوم ب
هـاي   هـا  در زبـان       ويژه دربارة اصـل آن     هاي پيشنهادي، ارائة اطالعات نادرست  به       جايگزين

كنـد، بلكـه بـسياري از پيـشنهادهاي          تنها جنبة علمي اثر را تضعيف مـي        انگليسي و فرانسه، نه   
  .سازد ميشده را نيز با مشكل مواجه  رائها
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