
 

 *نقد و بررسی 

 )پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی(زاده فرهاد قربان

 را دوست دارم، ،افالطون ،استادم
 ولی حقیقت را بیش از وی دوست دارم )ارسطو(.

 .٣١٣١، ویراست دوم: ٣١۶۶، مرکز نشر دانشگاهی،  ابوالحسن نجفی،
 

پرردازی،، هایی دیگر به نقد ویراست دوم آن می، که در این مقاله از زاویهغلط ننویسیمکتاب 
هرا  رایر  تی است به ترتیب الفبایی از غلطفهرس»منتشر شد و  ۶۶۱۱نخستین بار در سال 

ها، ازجمله ها  امالیی و انشایی، و استعمال نادرست واژهها  امروز، اع، از غلطدر نوشته
خصرو  ... ها  خرارجی، و نیرا اشرتباهار یررفی و نورو  و بهها  مأخوذ از زبانواژه
و غالب اوقرار نویسرندگان را  هایی که در خود زبان وجود داردبردار  ... ]و[ دشوار گرته

 .  ،   چهار(۶۶۳۱)نجفی « کندهنگام نوشتن گرفتار تردید و تالال می

 ـ تأثیر ٣
این کتاب که جامع و ناسخ آثار پیشین است، بر تمامی آثار مرتبِط پس از خود تأثیر  عمیق 

و پس  غلط ننویسیماز  پیشۀ گذاشت. گاافه نیست اگر فن ویرایش زبانِی فارسی را به دو دور
ها  موجرود در آن تقسی، کنی،. اغلب ادیباْن آن را بسیار پسندیدند و دیدگاه غلط ننویسیماز 

غلط را الگو  خود در نوشتن قرار دادند. از دهۀ هفتاد به بعد، توجه روزافاون به ویرایش نام 

                                                      
نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به سرپرسرتی گروه فرهنگۀ شده در این مقاله برگرفته از پیکرشاهدها  درج *

 اشرف یادقی است.دکتر علی
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ها  اجتمراعی و سرانهها انداخت و در دهۀ نرود، برا گسرتر  ررا بیشتر بر سر زبان ننویسیم
رسرانی کردنرد و ها، بسیار  از ویراستاران مندرجار آن را در فضرا  مجراز  ه،رسانپیام

 موجب شهرر بیشتر کتاب شدند.
اسرت آن را بر بسیار  از ویراستاران ایرانی موجرب شده غلط ننویسیمانگیا تأثیر شگفت

مترجمان و ویراستاران نیا، که برا   شمار زیاد  از نویسندگان و خود بدانند.« کتاب بالینی»
دراختیرار  غلط ننویسییممنبعی جا  «درست و غلط»ایطالح بهمعیار و نامعیار یا تشخیص 

ها  منردرج در آن را الگرو  خرود در نگرار  و ترجمره و ویررایش قررار ، دیدگاهاندنداشته
 اند.داده

رزمینرۀ ویررایش زبرانی ترألی  نامره نیرا دبرپایۀ این کتاب انبوهی کتاب و مقاله و پایان
 است.شده

کارشناسی ارشد رشرتۀ زبران و ۀ برنامۀ درسی دور»وزارر علوم، توقیقار و فناور  در 
وپنجمین جلسرۀ شرورا  عرالی )مصوبۀ هشتصردوپنجاه« ادبیار فارسی، گرایش ویرایش و نگار 

را یکی  لط ننویسیمغبرا  درس قواعد نگار ،  (۶۴،   ۶۱/۱/۳۶ریا  آموزشی در تراریخ برنامه
ها مطالرب ها و آموزشرگاهاست و استادان و مدرسان نیا در دانشرگاهاز منابع ایلی قرار داده

 کنند.آن را تدریس می
تواند بر کتاب خرود در میان ما نیست و نمی غلط ننویسیمهرچند که امروز مؤل  فرزانۀ 

« کتراب مقردس ویراسرتاران»را  غلط ننویسییمویرایشی ِاعمال کند، ولی تا زمانی که برخی 
ایرن ۀ دهند، باید دربراردانند و ویراستاران مندرجار آن را الگو  خود در نوشتن قرار میمی

غلیط ها  موجرود در آن را ترذکر داد ترا مخانبران هرا و کاسرتیکتاب سخن گفت و لغا 
رک دانشرمند همۀ آنچه را در این کتاب آمده حجت ندانند و دریابند که بر قلر، مبرا ننویسیم

 ا  چون نجفی نیا ممکن است خطاهایی رفته باشد.یگانه

 زبانی و ویرایشۀ ـ پیکر۲
دلیل زبانی غنی است و بهۀ استفاده نکردن مؤل  آن از پیکر غلط ننویسیمترین کاستی ایلی

ها  زبانی پاافتاده، شاهد نظرهایی در کتاب هستی، که پیکرهظاهر پیشوجود همین نقِص به
نیرا بره  غلیط ننویسییمیر  از منتقردان کننرد. متأسرفانه هی ها را ثابت میخالف آن دقیقا  

زبانی این کتاب توجهی نداشتند و بسیار  از کاربران هرچره را ۀ ها  بسیار زیاِد پیکرکاستی
هرا  کار نرفتن واحد  واژگرانی یرا سراختی نورو  در متنکار رفتن یا بهبهۀ در کتاب دربار

 غلیط ننویسییمجرا  اند. بررا  مارال، در جا قیدوشرط درست دانسرتهبیاست کهن آمده
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ا  در گراه نیرا چنرین جملره«. استکار نرفتهاین کلمه در متون معتبر فارسی به»است: آمده
)نجفی « اخیرا  »هایی مانند است، ولی با ذکر شاهدهایی یا بیان قیدها یا عباررمدخل نیامده

در قررن »، (موفقیی ، معیریی ، اسیله )همان، ذیرل « متأخرۀ در دور»، (سؤال پرسیدن، ذیل ۶۶۳۱
ک)همان، ذیل « اخیر ، االغ)همران، ذیرل « امروزه»، (اقشری)همان، ذیل « ها  اخیردر سال»، (َمّلا

نشان داده شرده کره واژه یرا معنرِی  (دخرل )همان، ذیل « در دوران متأخر»، و (سّلمتی، خصریل
کار نرفته و جدید است. این در یورتی است که اغلرِب رسی بهها  کهن فاموردنظر در متن

اند و گاه بسرامد براییی نیرا دارنرد. کار رفتهها  کهن فارسی بهها در متنها یا معنیاین واژه
کید دارد که یکری از معیارهرا  مؤلر  ها در متنرو بر کاربرد واژهنگارنده ازاین ها  کهن تأ
هرا  ها در متنکار رفتن آنها  نوو  بهها و ساختتن واژهبرا  درست دانس غلط ننویسیم

ها  نوساخته نیا به همران داند که واژه، وگرنه خود نی  می)همان،   پن  و شش(کهن است 
غلیط گمان مؤلر  ها مدخلی که برهاند. در اینجا از میان دهدار درستها  پیشینهواژهۀ انداز

ۀ ک، از سردکنی، که دستاند به هفده مدخلی اشاره میفتهکار نرها  کهن بهدر متن ننویسیم
ها و گاه یردها چهارم، پنج،، شش، یا هفت، در فارسی شاهد دارند. نگارنده برا  هر واژه ده

گونه نیست که هر واژه شاهدها  معدود  داشته باشد. در هر مورد به است و اینشاهد یافته
 کنی،:تر بسنده میذکر ی  شاهد کهن

ولیکن بصیرت طبیعی بر طب مقصوی اسی  و قرریر  ،طب حق اس : ۵: قرن چه کهآن
 ؛(۵۱،   ۶۶۱۱ مومد غاالی) اس  از آنچ  ک  طبیع  و مستعمل طبیع  مسخر آن اس 

اعیرا  یا  ]= شرأن[ن رکی   یالشیعوبی  آن: ۱قرن «(: هاعرب»)در معنی مطلِق  اَعراب
 ؛(٩٨١،   ١، ج ۶۶۳۵)کرمینی  دنیگران فضل نبیشرن یا بر دیرد گرداند و اخ  

الردین )جمال   تمسیخریین اسی  ناری/ ا زند ربح؟بر یای تو خنده می: ۱: قرن تمسخر
 ؛(۶۱٩،   ۶۶۱۱ایفهانی 

آبرد انیری   عصیم یی... و تمرم  د   راروج اس ی... د از موقوفرت او: ۱: قرن توصیف
 ترییخ  یرهی قراختریییرن)  ید و توریردت تهدیک  هم مشاوی و معروف اس  و مستغنی از ز

 ؛(٢٢۴[،   ۶۶۵۵]=  ۱۵۶۵
)مؤیرد  حق ایشرن آن اسی  کی  ایشیرن یا بی  نصییه  حکریی  کنیی: ۱: قرن حفاظت

 ؛(۱۴۵،   ۱، ج ۶۶۳۱خوارزمی 
/  سی  و خیردا خصریلش هم  تاذیب دانش: ۵قرن «(: هاخصلت»)در معنی  خصایل

 ؛(۶۶   ،۶۶۶۱ ازرقی) س  و وقریا جوایحش هم  ترکیب بخشش
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رد و عر  ب  هرات ببر د تر بوالهسن لشکر ک   ۀبرادی بوالهسن عراقی بر هم: ۵: قرن دراثرِ 
 ؛دنبالۀ مقاله( ←( )٠۱۵،   ۶۶۵۱)بیهقی  دیاثر وی دییسد

یتیم دایند، چون ب  بّلغ  یسیند  مراد از این آی  آن اس  ک  مرل یتیم آن  : ۵: قرن رشید
 ؛(۶۳۱ر۶۳۶،   ۶، ج ۶۶۳۶)سورآباد   رن برزمداییدمرل ایشرن از ایش ،و ی ید بر ند

 بر  کآن هری بر تو و بر امترن ازسّلمتی از مر و برک آی ب  ای نوح، فرود: ۴: قرن سالمتی
 ؛(۱۶۴،   ۶، ج ۶۶۴۶ر۶۶۶۳ ترجمۀ تکسیر طبری) تواند

 عالیعنصررالم) یا ک  دانی جیوا  ده آن ،هر سؤالی ک  از تو پرسند: ۵: قرن سؤال پرسیدن
 ؛(١۱٠،   ۶۶۴۵

کیی از یهراگر یرد کنیم، دو بری چند  این مجلاد بیرید ی و اخبیری او و از آن  : ۵: قرن ضخیم
، ۶۶۳۳الملر  )نظام مقرمط نبشیت  ،ترمیتر و ضخکتربی هرچ  بزیگی م یرد کردین سگرن ک  یا

 ؛(۱۱۵  
 لکن چو غمگنرن فکوی/ ز فکر دوی و مرییب فروبرده سر چو بوتیگای ب  ج: ۱: قرن فکور

 ؛(١٨٠،   ۶۶۶۱)اثیر اخسیکتی 
 دقهطیی انیدیافتر، ... سیرل دیگیر هک  سرل فراخی بگذ ی پس چون : ۴: قرن قحطی

 ؛(۶۱۴ر۶۱۶،   ۶۶۴۶)بلعمی 
شیرن یرفتنید و آن بیر ایدای نیهر عرض  کردند و خرمترع: ۴)در کاربرد یفتی(: قرن  کساد

 ؛(۴۵۱،   ۶، ج ۶۶۳۱می )بلع فروختندکسرد  د و نرخ ایزان می
 چییز دیگیر نگذا ی گنجریش هیچ/  یرد تو چنرن فروگرفتش ک  دی او: ۵: قرن گنجایش

 ؛(۴۵۵،   ۶۶۱۱ دیوان رح احوال و ا عری  رعران بی)ابوالوسن خرقانی، از 
کی  دایالخّلفیۀ سیکرح  ،   رم ب  کوف  آمدنیدیری از معرییجمرعتی بس: ۱: قرن معاریف

 ؛(۵۶،   ۱، قس، ۶، جاء ۶۶۵۳)عوفی  دندییسو ب  حضرت  ،بود
د و وَ د و سرخ گرم ب  یسپ ریغذاس  و گرم و نکرخ، و گو    ین بسیریانگوی  : ۴: قرن نفّاخ

 .(۵۶۱،   ۶۶۴۴)اخوینی بخارایی  دوَ رز نکرخ ب  ید، و پوَ ولکن نکرخ نب   ،ریغذایبس
  انردازه معتبرر هرا  کهرن بره یرممکن است برخی این نقد را وارد کنند کره همرۀ متن

اعتبرار یر  مرتن ۀ . برا  اظهار نظر دربار۶نیستند. در پاسخ باید به چند نکته توجه داشت: 
. هنگرامی ۱گویی متنی را نرامعتبر دانسرت. توان با کلینخست باید آن را مطالعه کرد و نمی

رفته باشد، ولری کار تنها در یکی دو متن به شدهبررسیۀ توان این انتقاد را وارد کرد که واژمی
. استادانی ۶است. کار رفتهها و گاه یدها متن منظوم و مناور بهکه گفتی،، هر واژه در دهچنان



868  
 ۶٩٣۳ ،۶۴ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 غلط ننویسیمرسی نقد و بر نقد و بررسی 
 
 

ایسالم و مومرد قاوینری و مومرد اند، از داعیدرست و غلط سخن گفتهۀ که تاکنون دربار
ن معیار پور و ابوالوسن نجفی و حسن انور ، به همیمعین و حسن عمید و عبدالرسول خیام

انرد و مرا معیرار بنرد بودهانرد( پا کار رفتههرا  کهرن برههایی که در متن)درست بودن واژه
ای،. به سخن دیگر، پذیرفته نیست که وقتری مرا از ایرن معیرار پیررو  جدید  را بنیان ننهاده

نرد. کنی،، آن را مردود بشمارند، ولی تبعیت استادان یادشده از همین معیار را علمری بدانمی
و  ترییخنرمیۀ طبیریو  ترجمیۀ تکسییر طبیریها  غیرعلمری نارر گیر . حتی اگر با بهانره۴

را نافصری   الهکرییرتجوامعو  تکسییر سیویآبردیو  ترییخ بیاقیو  نرم سیرس و  قربوسنرم 
هرا در قردمت کراربرد ایرن واژه ۀدهندبدانی، )که چنین نیست(، شراهدها  ذکرشرده نشران

ها در فارسی کهن گفتره کار نرفتن این واژهبه ۀکند آنچه تاکنون درباریفارسی است و ثابت م
شناسری درزمرانی اسرت، . معیار یادشده، که برخاسرته از زبان۵است. شده درست نبودهمی

زمرانی نیرا در تعیرین گمران معیارهرا  ه،یکی از معیارها  تعیین درست و غلط است. بی
ا  . نبود واژه۱ د مکمل یکدیگرند، نه ناقض یکدیگر.اند. این دو رویکردرست و غلط دخیل

ه، با بسرامد ها، آنمعنی غلط بودن آن نیست، ولی وجود آن در این متنها  کهن بهدر متن
واژگرانی  ۀمعنی رای  بودن آن در زبان درنول یدها سال و پذیرفته شردن آن در دایرربای، به

 ها  جغرافیایی گوناگون است.ها  متعدد  از سخنگویان زبان در حوزهنسل
ا  در زبان فارسی وجرود پیکره ۶٩۱۱همچنین ممکن است برخی متذکر شوند در دهۀ 

ا  برار  بررا  نامرۀ دهخردا، پیکررهاست، حال آنکه در آن دوران، در مؤسسرۀ لغتنداشته
فرهنگ بارگری اسرت کره  نرمۀ فریسیلغ است. گردآور  شده بوده نرمۀ فریسیلغ تألی  

دهخدا، تدوین آن  نرمۀلغ سرانجام رساندن نامۀ دهخدا پس از بهوهشگران مؤسسۀ لغتپژ
هاار نادیر  بره شرش ۶٩٣۳را آغاز کردند و اکنون نیا در حال تألی  آن هسرتند و ترا سرال 

اند. پژوهشگران مؤسسۀ شهید مومد رواقی نیرا زیرر نظرر دکترر یفوه از آن را منتشر کرده
هرا در اختیرار پژوهشرگر  اند و هرر دِو ایرن پیکرهالن گرد آورده بودها  کعلی رواقی پیکره

، غلط ننویسیمها، پس از انتشار ویراست دوم است. افاون بر اینمانند ابوالوسن نجفی بوده
یجافاار نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نرمگروه فرهنگۀ از دهۀ هشتاد، پیکر )کره  د 

دانرد، است، اما تا جایی که نگارنده میاست( در اختیار و  بوده تاریخی زبان فارسیۀ پیکر
، نه خود و نه به دستیار  کسی که با مبانی رایانه آشنا باشرد و بتوانرد در غلط ننویسیممؤل  

اسرت. ها  در دسترس خود اسرتفاده نکردهوجو کند، از پیکرها  جستها  رایانهاین پیکره
هرا  تروجهی بره اهمیرت پیکرره در پژوهشزبانی، بلکره بیۀ اشکال کار نه در نداشتن پیکر
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توجهی به پیکره امروز نیا در ویرایش زبانی فارسی وجرود است. متأسفانه، این بیزبانی بوده
ها  مربروط بره هرا و مقالرهجا  مراجعه بره کتاببه غلط ننویسیمگمان اگر مؤل  دارد. بی

غلیط کررد، ها  زبانی استناد می، به این پیکرهدهخدا نرمۀلغ درست و غلط و آثار  مانند 
 شد.سره با آنچه امروز در اختیار داری، متفاور میی  ننویسیم

 ـ شاهدهای برگرفته از منابع دیگر بدون اشاره به نام منبع٣ـ۲
است اهمیت فراوان ا  که شاهد از آن استخراج شدهها  زبانی ذکر منبع یا پیکرهدر پژوهش

کنند و یار  از پژوهشگران ایرانی از اشاره به نام چنین منابعی خوددار  میدارد، ولی بس
گاه نیا میۀ خوانند پندارد که شاهدها  موجود در مقاله یا کتاب حایل غور و تفوص ناآ

 خود پژوهشگر در انبوهی از متون است.
 ←) دیگردهخدا و آثار  نرمۀلغ نیا برگرفته از  غلط ننویسیمبرخی شاهدها  موجود در 

ا  بره ایرن منرابع نشرده و متأسرفانه اشاره غلط ننویسیماست، ولی در  (غلط ننویسیمر منابع ۵
چنینری، است. در اینجا، از میان انبوه شاهدها  ایناجر ماندهکوشش پژوهشگران پیشین بی
ها  مقالرههرا را از مجموعهآن غلیط ننویسییمشود که مؤل  فقط به چند شاهد  اشاره می

ها پور برگرفتره، ولری در کتراب خرود بره ایرن مقالرهبه قل، عبدالرسول خیرام« ط مشهورغل»
 است:ا  نکردهاشاره

 پور)خیررام« غلررط مشررهور»شرراهد مولررو  برگرفترره از مقالررۀ  جییزو/  جییز در مرردخل 
 است. (۶۱،   ۶ۀ ، شمار۶٩٢۳ر۶٩٢۱

 (۶۴،   ۶ۀ شرمار، همران)« غلط مشهور»شاهد نظامی برگرفته از مقالۀ  حوالیدر مدخل 
 است.

، همران)« غلرط مشرهور»سعد  برگرفته از مقالرۀ  گلسترنشاهد  حویی/  حویدر مدخل 
 است. (۶۴،   ۶ۀ شمار

غلرط »شاهد حافظ )کنون که در ک  گل ...( برگرفته از مقالرۀ  ررفی/  ررفدر مدخل 
 است. (۴۵،   ۱ر۱ۀ ، شمارهمان)« مشهور

غلرط »ا  که ...( برگرفتره از مقالرۀ کارخانه شاهد حافظ )در فضولی/  فضولدر مدخل 
 است. (۶۱،   ۳ر۳ۀ ، شمارهمان)« مشهور

ظریهدر مدخل  ریه/  ن  « غلرط مشرهور»شاهد نظامی )گیرم که مرا ...( برگرفته از مقالرۀ  نَظا
 است. (۶۶۱،   ۶ر۱ۀ ، شمارهمان)
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 های عربی رایج در فارسیـ واژه١
کراربرد نداشرتن ۀ ا  است که مؤل  آن دربرارقانعانهنظرها   غلط ننویسیمدیگر ایراد مه، 

و  ۶٩٢۱ها  پور در سالدهد. توضی  اینکه عبدالرسول خیامها در زبان عربی میبرخی واژه
منتشرر  ادبیرت دانشیگره تبرییزۀ دانشکددر نشریۀ « غلط مشهور»چند مقاله با عنوان  ۶٩٢۳

داخته بود کره در فارسری برا تلفرظ یرا معنری ها  عربی پرها، به آن دسته از واژهکرد و در آن
نویسران رود یا، بره گمران او، در عربری کراربرد نردارد. پریش از او فرهنگکار میمتفاور به

ها را، بدون اشاره به منابع خود، از پور این واژهها اشاره کرده بودند و خیامبسیار  به این واژه
، در ایکرن سخنآدمیت نیا در ۀ زادین رکناست. مومدحسها  پیشین گرد آورده بودهفرهنگ
، مطرالبی مشرابه آرا  عبدالرسرول (٧۵-١١،   ٧۴١٩آدمیت ۀ زاد)رکن« اغالط مشهوره»فصل 
غلیط را در  هادیدگاهاست. نجفی نیا، بی ذکر نام پژوهشگران پیشین، این پور بیان کردهخیام

اژه وجرود دارد کره مؤلر  آن معتقرد ها و، دهغلط ننویسیموارد کرد. نتیجه آنکه در  ننویسیم
 اند.کار نرفتهاست در عربی به

ها غلط دانسته شده بودند، ولی برا در چاپ نخست این کتاب، نادی  به تمامِی این واژه
تا حرد  از رو   غلط ننویسیمانتقادها  بسیار  که به کتاب شد، در ویراست دوم، مؤل  

 ←)، داد قطوی، و خلیق، حجیمها، مانند از آنگردان شد و ُحک، به درستی برخی خود رو 
بررا  بررسری درسرتی و  غلط ننویسییم. شگفت آنکه منتقدان ، ذیل هر مدخل(۶۶۳۱زاده نبیب

اند تا ها  عربی مراجعه نکردهبه فرهنگ غلط ننویسیمنادرستِی این دست از آرا  مندرج در 
ا در زبان عربری باشرند و تنهرا بره ایرن هخود شاهد کاربرد داشتن یا نداشتن این گروه از واژه

اشرکال کار بردنشران بیهرا  یادشرده در فارسری رواج دارد، برهاند که چون واژهاشاره کرده
کننده نیسرت و اگرر قررار است. البته که این سخن درست است، ولی برا  تجویاگرایان قانع

قانع شده بودند و از لجراج برا  ها بر تجویاگرایان تأثیر  داشته باشد، تاکنونبود این استدیل
تر آنکره ایرن آرا  زبان دست کشریده بودنرد. شرگفتها میلیون فارسیسخن گفتن دهۀ شیو

هرا نیرا، بری است و مؤلفران ایرن کتابها کتاب مربوط به ویرایش زبانی راه یافتهنجفی به ده
کره ایرن آرا انرد. نتیجره آنبسرنده کرده غلیط ننویسییمهی  پژوهشی، به نقرل از منردرجار 

است. حال آنکه بسریار  پژوهان رواج یافتهگستردگی در میان ادیبان و ویراستاران و فارسیبه
ۀ زادپور، رکرنها  کهرن و معایرر و همچنرین خیراما  که مؤلفان فرهنگها  عربیاز واژه

دانستند می« زبانان در دوران متأخرها  فارسیاز ساخته»ها را آدمیت و نجفی و پیروان او آن
 است و ه، در فارسی کهن شاهدها  پرشمار دارد.کار رفتهه، در عربی به
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هرا  عربری واژه»شده فضل تقدم دارد. و  در مقالۀ در بیان نکتۀ اشاره (۶۶۳۶)یفرزاده 
هرا  عربری چنینری را در فرهنگعربرِی اینۀ چهل و اند  واژ« انگیا در فارسی امروزبوث
ها  ویرایش زبانِی پس از خود تأثیر  نگذاشت ن مقالۀ مه، بر کتاباست. متأسفانه اییافته

 نگریشۀ  یوتوان به ها میاند. از میان این کتابتوجه بودهها نیا به آن بیو مؤلفان این کتاب
، (۶۶۳۱آبراد )انرور  و عرالی عباس نویسیی سیخنفرهنیگ دیس ، (۶۳۵ر۳۶،   ۶۶۱۳)کاخی 

 نرمۀ وییرایش ییوه، (۱۱رر۱۵،   ۶۶۳۵)نیکوبخرت  معییرینویسی زبرن فریسیی مبرنی دیس 
)شراهر   مجموعیۀ کرمیل اریول و قواعید وییرایش، (۶۳۴ر۶۳۶،   ۶۶۳۱)خدایار و ذوالفقار  

،   ۶۶۳۵)ذوالفقرار   نویسییآموزش ویراستریی و دیس ، و (۶۳۳ر۶۳۱،   ۶۶۳۱لنگرود  
و پیرروان او  غلط ننویسییماد مؤل  اعتقها مدخلی که بهاشاره کرد. در ادامه، از بین ده (۶۳۶

ای، و به ی  یرا چنرد فرهنرگ عربرِی وسه واژه اشاره کردهاست، به بیستکار نرفتهدر عربی به
اسرت. دار در مقالرۀ یرفرزاده هر، آمدههرا  سرتارهایر،. واژهآن واژه ارجاع دادهۀ دربردارند

هرا مراجعره ارنرده بره آنرو  هر واژه ذکر شرده مروارد  اسرت کره نگهایی که روبهفرهنگ
گاهی از فرهنگاست کرده  ←اسرت، ها مدخل شدهها در آنها  قدی، و معایِر دیگر که این واژه)برا  آ

 :(1، ذیل هر واژه۶۶۳۶یفرزاده 
ارة«:»رسک»، ذیل ۳۵۱،   المنجدملوق ، ۶۳۳۱)معلوف : احجام* : آلة لتکسریر الوجرار  الَکسَّ

 ؛(p. 186 Wehr ,1994؛ ۱۵۱،   ۱۱۱۱معلوف ؛ ۳۱،   ۶۶۳۶فرزاده ی ←نیا، «. في َأحجام مختلفة
ْییل)جمِع  امیال* : مرا الَمفاات  «:»نرف»، ذیرل ۳۵۱،   المنجیدملورق ، ۶۳۳۱)معلروف (: م 

 ؛(p. 1098 Wehr ,1994؛ ۳۳،   ۶۶۳۶یفرزاده  ←نیا، «. یعجب ویستمیل، أو ُیایر العوان  واألمیال
«: رمک»، ذیررل ۳۵۱،   المنجیید، ملوررق ۶۳۳۱)معلرروف  «(:قرردردانی»)در معنرری  تقااریر*

ی » کاار 
: ۶۶۶۱،   ۱۱۱۱معلرروف ؛ ۳۳،   ۶۶۳۶یررفرزاده  ←نیررا، «. دیر: المعاملررة برراحترام وَتْقررالتَّ

عْ َتْقی  َحَسن فی جدار  شخص وَماایاه: ااز، ُشعور یاِدر عن َرأْ ِترام وِإْع : ما یُدّل علی اْح تقریر» ، َجبییندیر  م 
َکْ  : ِاعِتبرار، ِاحِتررام َتقاریر: »۶۳۳۵ی بعلبکر؛ «قدردانی: »۶۶۳۶قی، ؛ «نرل تقدیًرا، دیَر الجمیعَتقْ  َسب  ذلکأ

esteem, regard, respect, honor» ؛Wehr 1994, p. 874: “appreciation”)؛ 
ة: »۶۳۳۵ی بعلبک): تمامیت* یَّ ة ر راجع َتَمام  یَّ  ؛(۶۶۳۶؛ قی، «َتَمرم: کمال، ُکلِّ
ِ: »۳۱۴،   المنجد، ملوق ۶۳۳۱ف )معلو: تهویه* ه  یةالتَّ بنیرة والمسراکنو 

َ
؛ «: تجدید الهواء فري األ

«: ويه»، ذیررل ۱۶۱۳،   ۱۱۱۳/  ۶۴۱۳عمررر ؛ «: ِجهرراز تهویررةَهّوایااة: »۶۴۳۱،   ۱۱۱۱معلرروف 

                                                      
و  http://www.baheth.infoهررا  زبانررۀ عربرری را ازنریررق وبگاههررا  ی در فرهنگهررا  منرردرج . برخرری واژه١

https://www.almaany.com ای،.یافته 

http://www.baheth.info/
https://www.almaany.com/
https://www.almaany.com/
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َیة: »۶۳۳۵ی بعلبک؛ «تهویه، تعویض هوا: »۶۶۳۶؛ قی، «تجدید الهواء في األبنیة والمساکن» : َمصرَدر َتهو 
 ؛(”Wehr 1994, p. 1220: “airing, ventilation؛ «ventilation, airing, fanningَهوَّ  
؛ همان، ذیرل «رجل َخِجل و به َخجلة َأي حیاء«: »لجخ»، ذیل ۶۳۳۳/  ۶۴۱۳منظور )ابن: خجلت*

وَرة«: »ِمْئشیر»و « ور » وَرة: »۶۳۳۱مسعود ؛ «: الَخجَلةالشَّ ،   ۶۶۳۶اده یرفرز ←نیرا، «. : َخجَلةالشَّ
 ؛(1خجرل ، ذیل ۶۱۶رشید ،   ؛ ۶۱۱
ل: ج خجول: »۶۱۱،   ۱۱۱۱معلوف ): خجول* ج  ، ولید  َخجیولطِرب من الَویراء: ؛ َحِیّی، َیْض خ 

ولَطبْ  لجمع : َخُجول«: »لجخ»، ذیل ۱۶۱،   ۱۱۱۳/  ۶۴۱۳عمر ؛ «ع  َخج  ج  ول ، مؤخ  ولی  و َخج  : َخج 
هة تدّل علی الابور من خِج   ,Wehr 1994, p. 265: “shy؛ «کمررو، خجرالتی: »۶۶۳۶؛ قری، «َل یفة مشبَّ

bashful, diffident, timid” اا : »۶۳۳۵ی بعلبکرر؛ ، َحِیررّي َخُجااول، َخجاا  ، َخج   ,abashed: ُمسررَت  

ashamed, shamefaced, embarrassed, self-conscious; shy, bashful, diffident, modest, coy, 

timid.)» 
 ۶۶۱۶؛ فیروزآبراد  «لکل داخل َبْرقة َأي َدْهشة«: »رقب»، ذیل ۶۳۳۳/  ۶۴۱۳نظور م)ابن: دهشت*

َقةُِ«: »رقب»، ذیل ۶۳۵۱/  ْهَشةُ الَبر  تر  اإلنسان من حالرة  : ما َیْع شةَده ِ: »۴۳۳،   ۱۱۱۱معلوف ؛ «: الدَّ
ع، َتأْ  ر  ئة عن ُحدوث َأمْ ناِش  ب ذلیکثیٌر ناِت  من شریء ُمفراِجی: غیر ُمتوقَّ علیی   تولْ  اْسی، شیً  کبییر َدهْ  سیبب

هْ  حیررر و : »۶۳۶رشرید ،   ؛ «شی  ولید أَعیرم ل عبی َدهْ جراب: اإلْع || حالة النراظر إلری مرا ُیایرر  ش الدب
 ,astonishment, amazement, wonder(ment), surprise: »۶۳۳۵ی بعلبکر؛ ۶۶۳۶؛ قری، «سراسریمگی

bewilderment»؛ Dozy 1881, vol. 1, p. 466: “étonnement, surprise; peur” ؛Wehr 1994, p. 341: 

“astonishment, amazement”)؛ 
رخُص  رَسرخ»، «َخ مصدر رَسر: ُرسوخ»«: خرس»، ذیل ۳۳۱،   ۱۱۱۳/  ۶۴۱۳عمر ): رسوخ /  الشَّ

يءُ  رَسخ : ۱۶۶رشرید ،    ؛«یسَخ   المعلومرت  في ذهن ن فیه: کّ ثَبت في موضعه وتم :األمُر  رَسخ/  الشَّ
 ؛(”Wehr 1994, p. 390: “to seep in؛ «آِب چشمه و رفتن ترِ  باران در زمینرفتن »

 ؛(Wehr 1994, p. 488؛ ۱۴۵)رشید ،   : سکنه*
ُقِ» :۵۱۱،   ۶۳۱۱انیس و همکاران ): شایق* ائ 

جره من یهیّ : قشائ: »۶۳۳۱؛ مسعود «المشتاُق : الشَّ
؛ قری، «آزمنرد: »۶۱۱۱،   ۶۶۳۱ر  پویرفی؛ «: مشرتاقشاائ ق: »۶۳۳۵ی بعلبکر؛ «ءيإلی الش ّب الُو 

 ؛«(مند و راغب، بسیار عالقهمشتاق: »۶۶۳۶

                                                      
از خطا  عامه اسرت، یرواب  خجرل گفته که  مغر : شرمنده شدن || و بسیار گیاه شدن زمین. لیکن در خجالت. ١

 (.خجرل ، ذیل ۶۱۶/بفتوتین/ )رشید ،    خجل،  /بالفت / خجل 
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ْ  راجع : »۶۳۳۵ی بعلبک): شراکت* راکا  لین: »: ۱۱۵،   ۱۱۱۱معلوف ؛ «ت  ة مماِّ َشراکة: فی جمعیَّ
ةُعْض  ة کاملة فی الجمعیَّ عالقرة تقروم علری : َشاراکة«: »رک »، ذیل ۶۶۳۵،   ۱۱۱۳/  ۶۴۱۳عمر ؛ «ویَّ

ی المجرایر برین کیرانینالتَّ  مشرارکت، : »۶۶۳۶؛ قری، « یا اقتصیرد َ یراک : عاون وتبادل المصال  فري شرتَّ
 ؛«(شراکت، شری  شدن

کوه* کَوة: »۶۳۳۱مسعود ): ش  معلوف ؛ «َ کَوی: راجع َشکَوة: »۶۳۳۵ی بعلبک؛ «اک  من شالمرَّ : الشَّ
: وةَشکِ : »۱۳۱،   ۱۱۱۱معلوف ؛ «]= شکایة[ اک  من شالمرَّ : شکوة«: »اک »، ذیل ۶۳۳،   ۶۳۳۱
َم َ کْ تَکی منه )؟(: ما ُیْش  اس، : َشکوة»«: وک »، ذیل ۶۱۶۱،   ۱۱۱۳/  ۶۴۱۳عمر ؛ «وً  بمر َحَدَث قَدب

 :Dozy 1881, vol. 1, p. 780: “complainte”; Wehr 1994, p. 565؛ ۶۶۳۶؛ قری، «مرَّ  من شکا / شکا من

“complaint”)؛ 
، فهرو َمْفُجروٌع وَفِجیرٌع  َفَجَعره«: »عجف»، ذیرل ۶۳۳۳/  ۶۴۱۳ منظرور)ابن: فجیع* ؛ «َیْفَجُعره َفْجعرا 

یع: »۶۱۱۳،   ۱۱۱۱معلوف   ؛(«موت فجیع: فاِجع: َفج 
: الَراِشن والُولوان والعطّیرة المجانّیرة البخشیش«: » خب»، ذیل ۱۳،   ۶۳۳۱)معلوف : مجانی*

: ۶۶۱۶،   ۱۱۱۱معلرروف  ؛۶۱۵،   ۶۶۳۶یررفرزاده  ←نیررا، «. وایکرامیررة و هرري مررن کررالم العاّمررة
انّیِ» ا بال َثَمن وی ُمقابل، بدون مقابل: َمجَّ ان  رنیب : ما کان َمجَّ سرعد  َمجب رنیب ، م  رنیب ، استشری  مجا ؛ «مدیس  َمجا

اانّ ِ: »۱۴۴،   ۶۳۱۳الیراس و الیراس ؛ «رایگان، بالعوض، مجرانی: »۶۶۳۶قی،   ;free: بالُمقاِبرل َمجَّ

gratuitous; free of charge» ۶۳۳۵ی بعلبک؛« :ِ اان     ,free, free of charge, gratuitous: ِبراَل ُمَقاِبرل َمجَّ

gratis, complimentary» ؛Wehr 1994, p. 1049: “free”)؛ 
معلروف ؛ «أو نوروه ّي هرو  سیاسرالمیرل أو الوراب أو الذو : ضغارِ ُمِال: »۶۳۳۱مسرعود ): ُمغر ض*
هو عند المودثین الذي لره غررض سیاسري او نوروه یرمري الیره «: »رضغ»ذیل ، ۵۴۳ر۵۴۳،   ۶۳۳۱
رعی وراء الفائد  المادِّ ْس یَ ة ویَّ خصلوته الشَّ ْص ر إلی مَ ینُظ : ر ضُمغ ِ: »۶۱۵۱،   ۱۱۱۱معلوف  ؛«ویؤیده ، ةیَّ

کة َدوافع َنْف  ة: تورِّ غْ عیَّ ل م  ضیج  ار ضمَُِِرُج »«: رضغ»، ذیل ۶۱۱۳،   ۱۱۱۳/  ۶۴۱۳ر عم ؛«ر 
ینظرر : غ 

؛ «ورز، مغررضدارا  غررض، غررض: »۶۶۳۶؛ قری، «ةیَّ سعی وراء الفائد  المادِّ یة ویّ إلی مصلوته الشخص
را ُمغار ض: »۶۳۳۵ی بعلبکر  biased, tendentious, prejudiced, unfair, partial, one-sided, ex: ُمَتَویِّ

parte» ؛Wehr 1994, p. 785: “partial, biased, tendentious”)؛ 
ُلِو: ۱۱۶،   ۶۳۱۱انیس و همکاران ): مفلوک* ،   ۱۱۱۱معلروف ؛ ُ  َمَفالی: جمع. الفقیر: ُکِالمف 
۶۶۱۳« :ِ  ←. نیا، starred, unlucky, unfortunate”-1994, p. 851: “ill Wehr؛ «: ج َمَفالی : فقیرُلوکَمف 

 ؛(۶۱۱ر۶۱۱،   ۶۶۳۶یفرزاده 
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ک : علی التشربیه: طاعّ ِاإلقِ «:»عطق»، ذیل ۳۵۵،   المنجدملوق ، ۶۳۳۱)معلوف : َمّ ک* میّلا
یيدار، مالر  زمرین، زمرین: »۶۶۳۶؛ قری، ۶۱۱،   ۶۶۳۶یرفرزاده  ←نیرا، «. کبیر یاض 

َ
ک اَ نیرا  َمیّلب

ک: »۶۳۳۵ی بعلبکرر؛ «گوینرردمی َرِضرري إلررخ(:  َماا َّ
َ
 landowner, landholder, landlord, landed)األ

proprietor, real estate owner»؛ Wehr 1994, p. 1182: “landowner, landholder, landed 

proprietor”)؛ 
 .Wehr 1994, p؛ «sealed, stamped, impressed, imprintedمختروم : »۶۳۳۵ی بعلبکر): ممهاور*

1090: “having a seal or stamped impression”)؛ 
ِمَِ: »۶۳۳۵ی بعلبک)«(: معروف به، مشهور به»)در معنِی  موسومِ)به( ِو  ِصٌ   ب ُسوم  ر راجع  بِ: ُمتَّ

م   س  تب ی، ذیل ۶۶۳۶؛ قی، « ب م   ب 
وم   ؛«(معروف به، مشهور به: » َمْوس 

: ۶۶۳۶؛ قری، «windy; flatulentیراح . َنراِفخ: ِمْر َنّفااخ: »۱۱۱،   ۶۳۱۳الیراس و الیراس ): نفااخ
 ؛(”Wehr 1994, p. 1152: “flatulent؛ «نفخۀ آور، بادآور، ایجادکنندنفخ»

حالة المریض بعد شفائه، : نقاهة«: »هقن»، ذیل ۳۱۶،   المنجد، ملوق ۶۳۳۱)معلوف : نقاهت*
قاَهة: »۶۳۳۱؛ مسعود «تهکامِل یوَّ  تهوقبل استعاد : ته کاملة  حالة المریض بعد شفائه قبل استرجاعه قوَّ : النَّ

تقرال برین ِنهایرة َمرَرض رَحلرة انْ : مَ َنقاهاة» :۶۴۴۳،   ۱۱۱۱معلروف ؛ «وی النقره د  ، طوی النقره  يهو ف
ة: واْس  وَّ تی تستغرقها هذه المرحلة:  ی النبقره َطوْ ِتعاد  الصِّ  ۶۴۱۳عمر ؛ «أمضی النبقره  فی الجبل|| المّد  الَّ

َطیْوی  :حالة المریض بعد شفائه، وقبرل اسرتعاد  کامرِل یرّوته: نقاهة«: »هقن»، ذیل ۱۱۱۱،   ۱۱۱۳/ 
رراّم َنَقاَهااة: »۶۳۳۵ی بعلبکرر؛ «از بیمررار  برخاسررتن: »۵۱۳رشررید ،   ؛ «النقرهیی  ررفاِء التَّ : َتَماُثررٌل للشِّ

convalescence, recovery, recuperation» ،بهبرود  ۀ . دور۱. بهبرود  بیمرار، نقاهرت. ۶: »۶۶۳۶؛ قری
 ؛(”Wehr 1994, p. 1168: “recovery, convalescence؛ «نقاهتۀ بیمار، دور
، ۱۱۱۱معلروف  ؛«: َأحرداث، َحرَواِدثوقائع: »۶۳۳۵بَعلبکی )«(: واقع  جمِع »)در معنی  وقایع

عة: »۶۵۵۶    .(۶۶۳۶؛ قی، « وقریع الَهرْ ، َوقریع الیوم: ج َوقاِئع: ما وَقع من حاِدث  أو َحَدث  ونوِوه: واق 
ا  خا  این نقد را وارد کنند کره شرمار  از ایرن ممکن است برخی بدون اشاره به واژه

اند یا در ترکی عامانی ساخته شده و اند یا گویشیعربی فصی  یا عربی کهن نیامده ها درواژه
ای،. ای، و به آن فرهنگ ارجراع نردادهاند یا چرا به این فرهنگ ارجاع دادهبعد وارد عربی شده

در  ها  هیر  از ایرن نقردها وارد نیسرت. نبروِد برخری از ایرن واژدر پاسخ بایرد گفرت هی 
هرا در عربری کهرن نیسرت. زیررا، معنی کراربرد نداشرتن آنعربی لاوما  به ها  قدی،فرهنگ

ها  هرا  کهرن کاسرتینویسری، فرهنگبرخالف نظر برخی افراد غیرمتخصص در فرهنگ
ها، اعر، از جدیرد و قردی،، اند و پژوهشگر باید در چنین موارد  به همۀ فرهنگبسیار داشته
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برراین، ها  عربی رجوع کند. افاونها نیافت، به پیکرها  را در فرهنگمراجعه کند و اگر واژه
ها در عربی فصی  یرا اند که این واژهها  ویرایش زبانی نگفتهنویسان و مؤلفان کتابفرهنگ

برا اسرتناد بره  غلط ننویسییماست. حتی مؤل  نیامده« عربی»اند در کهن نیامده، بلکه گفته
)نجفری « عربری الیوس»ا  معایر عربری، ماننرد هها در فرهنگکاربرد شمار  از این واژه

اسرت. هرا را درسرت دانستهآن (منعیدم)همان، ذیل « عربی امروز»، و زبان (توری ، ذیل ۶۶۳۱
ندرر، به عامیانه یا گویشری برودن شده، جا بهها  مراجعهی  از فرهنگهمچنین، در هی 

انه یا گویشرِی عربری کره در فارسری ها  عامیاند. از میان واژهها  ذکرشده اشاره نکردهواژه
، اشرف یرادقی()تذکر شفاهی دکتر علی( کوفی )عربی معیار:  چپی /  چکی توان به رواج دارد، می

( اشاره کررد کره از قعده)عامیانه، عربی معیار:  َگعده( و عقرل)عربی معیار:  عگرل، د دا  
، چپیی /  چکیی انرد و، جرا ها  عراقی یا خوزسرتانِی زبران عربری وارد فارسری شردهگویش

هرا در هررو ، مه، این است کره ایرن واژهاند. بهها  دیگر را غلط ندانستهتجویاگرایان واژه
ها را مسرتقی، یرا برا زبانان نیا این واژهرود و فارسیکار میآن( بهۀ )در مفهوم گسترد« عربی»

 اند.واسطه از عربی وام گرفته

ِشناختیهایِزبا توجهیِبهِقاعرهاِبی۴
شناختی، اع، از واجی، یرفی، معنایی، تراریخی و ها  زبانبه برخی نکته غلط ننویسیمدر 

 است. گاه نوو ، نیا توجهی نشده

  شناسیهای واجتوجهی به قاعدهـ بی٣ـ۴
 ایـ هماهنگی واکه٣ـ٣ـ۴
ا  اکهشناسی است که نی آن ی  واکه از وها  واجیکی از قاعده 1ا هماهنگی واکهۀ قاعد

ها شبیه آن پذیرد و در برخی یا تمامی مشخصهدیگر، که در هجا  کنار  قرار دارد، تأثیر می
در  rafiqاسرت و ترأثیر گذاشته aبررو  واکۀ  iواکۀ  rafiq یفیقۀ شود. برا  نمونه، در واژمی

رر + ارر+  ب یننیا، که مشتق از  بنرگوشۀ شود. در واژتلفظ می refiqیورر ها بهبرخی بافت
تلفرظ  banâgušیورر به bonâgušاست و تأثیر گذاشته oبررو  واکۀ  âاست، واکۀ  گوش

 شود. همچنین:می
 

                                                      
1. vowel harmony 
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 čaqâle  >čâqâle چغاله tareke  >tarake ترکه

 xezâne  >xazâne خزانه xorus  >xurus خروس

 zamin  >zemin زمی  ra’is  >re’is رئیس

 šehâb  >šahâb شهاب sebil  >sibil سبی 

 lo’âb  >la’âb لعاب qovâre  >qavâre قواره

 melât  >malât م ط mohâl  >mahâl محال

کیی »اسررت آمده غلییط ننویسیییمدر  ییک، برره فررت  اول و کسررر دوم، مؤنررِث َمل  معنا  و برره َمل 
، خایه در رادیو و تلویایون، این کلمه را به فت  “شهبانو” کنند و تلفظ می “ل”ست. ... غالبا 

، از واکۀ هجا  نخست، یعنری eکه در این واژه واکۀ هجا  دوم، یعنی درحالی«. غلط است
a تأثیر پذیرفته و ،e  بهa ک تر، زبانان، برا  تلفظ راحتاست. درنتیجه، فارسیبدل شده را  َمل 

 غلیط ننویسییمکنند )در اینجا به اینکه پرداختن به تلفظ در کتابی برا عنروان /َمَلکه/ تلفظ می
هرا پردازی،(. در فارسی یدها واژه وجود دارد که واکۀ یکی از هجاها  آندارد نمیوجهی ن

چنرد  غلیط ننویسییماست. نگارنده در همین کتراب از واکۀ هجا  کنار  خود تأثیر پذیرفته
هرا نادرست برخری از آنها این قاعده رخ داده و در کتاب بهاست که در آندیگر نیا یافتهۀ واژ

<  َتر کی است، ازجمله، کدام نیا به این فرایند واجی اشاره نشدهاند و در هی هغلط دانسته شد
زان  ، َتَرک  ّلح ، َخزان < خ  هرل ، َسّلح< س  ّلط ، َمهرل< م   .َمّلط< م 

 ـ حذف۲ـ٣ـ۴
تلفظ فرایند  است که نی آن ی  همخوان، واکه یا هجرا در گفترار بره 1فرایند واجی حذف

گرویی،. در فارسری، می ۲ف در پایان واژه رخ دهد به آن حذف پایرانیآید. اگر این حذدرنمی
دهی،، در پایان واژه قررار نشان می« ع»یا « ء»هنگامی که بست چاکنایی، که در خط آن را با 

/ )> na’nâ/ نعنیر و /(’inšā/ انشیر / )> enšâ/ انشیرآوری،، مانند تلفظ درنمیبگیرد، آن را به
یرورر تلفرظ  یر و هرردو بره  انردییبست چاکنا یدر فارس« ء» و« ع/(. »‘na’nā/ نعنرع

اند. برا  ماال، نه،، با این توول واجی آشنا بوده ۀک، از سدنویسان، دستفرهنگ .شوندیم
را بره غیرر  نعنیرع»اسرت: چنین آورده نعنرهجر ( ذیل  ۳۱۳)تألی :   رفنرمۀ َمنَیریمؤل  

 ۳۱۵)ترألی :  مؤیدالکضّل. در (۶۱۶۳،   ۶۶۳۵اروقی )ابراهی، قوام فر« اندعین استعمال کرده
است و آن تاز  است. فارسیان بره حرذف  نعنرع: پودنه. ایل این نعناء»است: هجر ( آمده

                                                      
1. deletion 2. apocope 
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نیررا  برهییرن قییرطع. و مؤلرر  (۱۶۱،   ۱)مومررد ید دهلررو ، ج « انرردعررین اسررتعمال کرده
ی و پارسریان عرین آخرر را اسرت در عربر نعنیرعنوعی از پودنه باشد و ایل آن »است: آورده

)قررن  االبنی  عن حقیریق االدویی ا  از . در نسخه(۶۶۱۱)برهان « گویندمی نعنرحذف کرده، 
هرکه را مرااج »است، ازجمله: آمده نعنر(، که به خط اسد  نوسی کتابت شده، در دو جا ۵

؛ ۴۳   ←، نیرا ۱۱۶،   ۶۶۴۱)موفق هرو  « با کرفس و نعنا خوَرد]کاهو را[ د که یسرد ُبَود با
شرود هر، . از آنچه ذکر شد مشرخص میپشت( ۶۶   ←پشت، نیا  ۳۵،   ۶۶۳۳موفق هرو  

 نعنرحذف بست چاکنایی پایانی در فارسی گفتار  فرایند  رای  و نبیعی است، ه، امال  
ها  در فرهنگ نعنرۀ شدفارسیۀ است و ه، واژپنج، در فارسی رواج داشتهۀ ک، از سددست

تلفظ و امرال  »معتقد است  غلط ننویسیمحال، مؤل  است. بااینسی مدخل شدهکهن فار
« تلفظ عامیانۀ آن اسرت نعنرپایانی، یوی  است. « ع»این کلمه به همین یورر، با حرف 

 .(نعنرع، ذیل ۶۶۳۱)نجفی 
دهی، نشران مری« ع»ا  کره در خرط آن را برا در فارسی فراینرد حرذف بسرت چاکنرایی

 دارد: شاهدها  پرشمار 
 (؛ب +  jiār/۲‘/ یاجع >/ )beejâr: /1راجبه
 /(؛ray‘/ ییع >/ )rey: /3ری

 ؛/(‘ṭalāyi/ طّلیع)> / talâye: /ط یه
 /(؛ka‘b/ کعب >/ )qâb: /قاب
 /(؛k‘ka/ کعک >/ )kâk: /4کاک
 ؛5/(at‘qal/ قلع  >/ )tâkal: /ک ت

                                                      
یاجبی  / برخالف امال  رایِ  آن است.  ب نویسند که در آن امال  حرف اضافۀ می یاجب  را معموی  با امال   یاجب . ١

گونه برداشت کند کره تولیرل این مقاله نباید اینۀ رود. خوانندکار نمیها  جد  یا رسمی بهمعموی  در نوشته یاجب  
 ها در هر بافتی است.کار بردن آنمعنی تأیید بهها بهواجی این واژه

در / o/ و /e/ و /u/ و /i/ و /âها  فارسرِی /دهرد. واکرههرا را نشران میها  درون کمان  تلفظ عربی واژه. آوانوشت٢
یورر چاکنرایی و / )= ع( نیا در فارسی به’شوند و واج // تلفظ میu/ و /i/ و /ū/ و /ī/ و /āیورر /ترتیب بهعربی به

 شود./ نمایانده می‘یورر حلقی تلفظ و با نشانۀ /در عربی به
 است. «ثر پختنبرا یدگیو کش  برن ( بلند»)معنی رود و بهکار میبه کردن، معموی  با همکرِد ییۀ . واژ٩
( و نروعی شریرینی سرنتی کرمانشراه. ۶۶۱۱)برهران « نانی که از آرد خشکه پخته باشند»و « نان خش »معنی . به4

 کعیکرای  در فارسی برگرفتره از  کرککه دانسته، درحالی کرکرا معّرب  کعکخطا ( بهکرک)ذیل  برهرن قرطعمؤل  
 عربی است.

که دانسته، درحالی کّلترا معّرب  قلع خطا ( بهکّلت)ذیل  برهرن قرطعحاشیۀ  معین در«. کالر نادر ». ماال  در 5
 (.۶۱، ۶۳، ۱۱،   ۶۶۳۵یادقی  ←، کّلت، و کرک، قر ها  عربی است )برا  ریشۀ واژه قلع برگرفته از  کّلت
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 /(؛l‘la/ لعل >) l/â/l: 1الل
 ؛/(mu‘tanābih/ ب  معتنی  )> / -motanâbe(h), mote: /متنابه
 /(؛‘mušamma/ مشمع >/ )mošammâ: /مشما
 ؛/(mel‘aqa/ ملعَق )>  /malâqe: /م قه
 /(.l‘na/ نعل >) l/â/n: ۲نال

پس از حرذف بسرت چاکنرایی، یعنری  ملعق ، و مشمع، قلع ، کعک، کعبها  در واژه
و سرسس  āبره  aشده و  3ی، دستخو  کشش جبرانa، واکۀ پس از بست چاکنایی، یعنی «ع»

 مشیمر، و کیّلت، کیرک، قیر ، یی ،یاجبی هرا  واژه غلط ننویسیماست. در بدل شده âبه 
و  (طلیعی  / طّلیی ، ذیرل ۶۶۳۱)نجفری دانسته شده « طّلیعیا  طلیع ۀ شدفارسی» طّلی نیامده، 

ْعَتنی  )همان، ذیل « غلط است»آمده  متنرب ۀ دربار ۀ شردشر  فارسیبری طّلی . حال آنکه (ب  م 
ها  مشابِه یادشده غلط یا درست است و واژهۀ به همان انداز متنرب ، طلیع است و نه  طّلیع

رر معیرار ۵رر۱رر۴ ←)نیرا، است ا  نشدهاشاره مّلق به  ملعق نیا به چگونگی تبدیل  مّلق ذیل 
 .همسانی(

  های صرفتوجهی به قاعدهـ بی۲ـ۴
 ـ ساخت معکوس٣ـ۲ـ۴
از فرایندها  یررفی رایر  اسرت کره نری آن بخشری از واژه، کره  4سساخت معکوۀ قاعد

شرود. پریش از اشراره بره جدیرد  سراخته میۀ است، حذف و واژمعموی  وند انگاشته شده
هرا  زیرر توجره اند، بره ماالمدخل شده غلط ننویسیمها  دستخو  این فرایند که در واژه

 بفرمایید:
؛ ۳۱۶،   ۶، ج ۶۶۵۶-۶۶۴۳)انجرو شریراز   یایتیشیداۀ سراخت معکروس واژ ایتش: ارتش

اسرت. ایرن « لشکر  و سرساهی»معنی ( بهایتشتریبزیگ)بسنجید با  5ایتیشتریو  (۶۶۱۱برهان 
قاجار ۀ است. در اواخر دور artēštār (MacKenzie 1971, p. 11)فارسی میانۀ ۀ واژه برگرفته از واژ

                                                      
ت ، دو برگ اللۀ دو لب چو نری ککیده، دو لب چو سوسن سرخ / دو یخ چو نری  کک: لعل باشد. عنصر  گوید: الل. ١

 (.۶۶۶۳)اسد   الل
گفت خردا )کسی ی  نعل پیدا کرده بود و می«. خواهد( سه پا نالیخواد )میخدا داده به ما مالی / ی  اسب می». ٢

 (.نرل، ذیل ۶۶۴۱ر۶۶۴۱به من ی  َمرَکب کرامت فرموده؛ ی  اسب و سه پا نعل آن را ک، دارم( )معین 
3. compensatory lengthening  

4. back formation 

 (.۶۳3،   ۶۶۴۶پژدو )زرتشت بهرام پروی پیرده بر سوایان/ سلیح هنرویزیده  د ایتیشتریان. 5
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ها را در فرهنگ ایتیشدایانجمن وزارر جنگ( گرایان )احتمای  در پهلو ، سرهۀ یا اوایل دور
معنِی را بره ایتیشیتریو  ایتیشیدایاند و پنداشرته دا یتنرا بِن حاِل فعرل « دار»اند و جاء یافته

را  ایتیشۀ ، واژe)یا  مجهول( به  ēو تبدیل « دار»اند و با حذف فرض کرده« ارتشۀ دارند»
 artēštārفارسی میانرۀ ۀ اند. واژکار بردهبه ونقشجا  اند و بهساخته« سساه، لشکر»در معنی 

 Nyberg)اسرت « ایستاده بررو  گردونه / عرابه»معنی به -raθaē-štarاوستایی ۀ برگرفته از واژ

1974, p. 30 ،۵۶۶،   ۶۶۱۳پورداوود  ←؛ نیا). 
 اژدیهردر انتها  « ها»زبانان جاء است. فارسی 1اژدیهرۀ ساخت معکوس واژ اژدی: اژدر

اخیرر در سراخت ۀ اند. واژرا سراخته اژدیۀ اند و برا حرذف آن واژانگاشته هرا پسوند جمِع ر
 است.کار رفتهدیگر بهۀ و چند واژ اژدیمریو  اژدیافکنها  واژه

است؛ « دوازده»معنی به دنبالۀ مقاله( ←) دوجینروسِی ۀ ساخت معکوس واژ جین: جی 
اند و برا حرذف آن، فارسی انگاشرته دو  ا همان عدد ر دوجیندر آغاز « دو»زبانان جاء فارسی

 اند.را ساخته« شش»معنی به جین
اسررت. در یکرری دو قرررن اخیررر،  خشریری ییرۀ سرراخت معکرروس واژ خشییریری: خشااایار

مرور تلفرِظ ها  هخامنشی را رماگشایی کردند و بهنبشتهشناسان سنگشناسان و زبانباستان
هرا  تراریخی راه ویژه کتابها  فارسری و برهی به نوشرتهفارسی باستاِن نام شاهان هخامنش

در پایران واژه « شرا»، پنداشتند کره جراء خشریری رزبانان پس از آشنایی با نام یافت. فارسی
است. در ادامه، با حذف بوده خشریرییعنی شاهی که نام او  خشریری راست و   رهۀ همان واژ

فارسری باسرتاِن ۀ برگرفتره از واژ خشریری یرکره یرا پدید آوردند. درحال خشریری، «شا»جاء 
xšāyaθiya- «شاه »(Nyberg 1974, p. 183) .است 
تیکفرانسررو  ۀ سرراخت معکرروس واژ مرتیییک: ماتیاا  معنی ( بررهcosmétique) ک سییم 

اسررت(، بقیررۀ برردل شده âبرره  e)کرره در آن  مرتیییکجا زبانان، بررهاسررت. فارسرری« آرایشرری»
 اند تا، به گمان خود، ادب را نیا رعایت کرده باشند.ها  واژه را حذف کردهقسمت

( اسررت. akselʸbánt) واکسیییلبندروسرری ۀ سرراخت معکرروس واژ واکسیییل: واکساای 
اند و آن را انگاشرته بنیدفارسری ۀ را همران واژ واکسییلبنددر پایران « بند»زبانان جاء فارسی

کننرد، را حرذف نمی« بنرد»ه اند و در موارد  ه، کررا ساخته واکسیلۀ اند و واژحذف کرده
 نویسند.می« بندواکسیل»را جدا و با امال   واکسیلبند

                                                      
 (.۵ر۴ال ،   ۶۶۳۴یادقی  ←در آن غیراشتقاقی است )« ر»است و واج  اژدهرۀ گونۀ دیگر واژ اژدیهر. ١
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برند، بره ایرن کار میرا به همبرۀ واژ همبرگرجا  : در برخی شهرها، مانند شیراز، بههمبر
راند و با حذف )همبر  که گرد است( پنداشته همبرگرددلیل که این واژه را  )یرا، بره گمران  گ 

ردخود،   اند.را پدید آورده همبرۀ ، واژ(گ 
هرا گرفته شرده و عرب Aléxandrosیونانِی ۀ که از واژ اسکندیۀ )در عربی(: واژ اسکنرر

 .1انداند و آن را از آن حذف کردهدر آغاز واژه را حرف تعری  عربی پنداشته ألجاء 
)تفضرلی  وارد فارسری میانره almāstیرورر از یونرانی به المیرسۀ )در عربی(: واژ ماس

ها گاه جاء است، اما عربوارد عربی شده ألمرسیورر و از فارسی میانه به (۴۱،   ۶۶۴۳
 .Lane 1863-1893, p. 2744; Wehr 1994, p)اند در آغاز واژه را حرف تعریر  عربری پنداشرته أل

 اند.را ساخته مرسۀ و با حذف آن واژ (30
burgerِ،cheeseburgerِدر انگلیسری )در انگلیسی(:  وِغیرهhamburger ۀ شردکوتاه

hamburger steak  و برگرفته از نام شهرHamburg  آلمان اسرت. در همرین زبران یکری از
 hamburgerۀ در همرین واژ hamها جاء زباناست. انگلیسی« ران خوک» hamها  معنی

 cheeseجملره جا  آن ازانرد و یرا برهکار بردهتنهایی برهرا بره burgerاند و یرا را حذف کرده
 اند.را ساخته cheeseburgerهایی مانند اند و واژهرا افاوده« پنیر»

edit  در انگلیسی(: در انگلیسی نیا(editor «اسرت، ولری ا  بسریط بودهواژه« ویراستار
اسرت و برا حرذف ساخته شده or-و پسوند  editاخیر از ۀ اند که واژها پنداشتهزبانانگلیسی

 .(Haspelmath and Sims 2010, p. 49)اند را ساخته edit، فعل orجاء 
van انگلیسی ۀ )در انگلیسی(: بعید نیست که واژvan («ون )ۀ شرد، کره کوتاه«خرودرو

، براثرر همرین (Soanes and Stevenson 2005: caravan)اسرت « کراروان» caravanفارسرِی ۀ واژ
در آغراِز  carزبانان جاء نگلیسییورر که افراینِد ساخت معکوس ساخته شده باشد. بدین

caravan انگلیسِی ۀ را همان واژcar «اند و با حذف انگاشته« خودروcar  و نیا واکرۀ پرس از
 اند.را ساخته vanآن، 

ا  نشده و در آن مراال  به فرایند کمابیش پرکاربرد ساخت معکوس اشاره غلط ننویسیمدر 
معنی ( بررهcandide) کرندیییدفرانسرروِ  ۀ ا واژبرر« نرراماد»معنی برره کرندیییدۀ شرردفارسیۀ واژ

اسرت. داده شده« نراماد»در معنری  کرندییدیکی دانسته شده و ُحک، به نادرستی « دلساده»
رود و ایررار برر کار نمیدر فارسی به« دلساده»در معنی  candideفرانسوِ  ۀ حال آنکه واژ

                                                      
 aتر، واکرۀ ، برا  تلفظ راحتdه و پس از همخوان قلب شد /sk// به ksحذف شده، / os-. در این واژه، نبق قاعده ١

 است.درج شده
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وجره اسرت. رسری نردارد و بیاسرت ایرال  ربطری بره فا« دلسراده»معنی بره کرندیداینکه 
در فارسری گفترار  « ا»( را برا پسروند جمرع candidat) کرندییدا  پایانی «ا»زبانان فارسی

 کرندییداست و با حذف آن « کاندیدها»معنی به کرندیدااند که اند و چنین انگاشتهخلط کرده
ۀ ی گونۀ دیگرِر واژرای  در فارس کرندید  . به سخن دیگر، (۶۴۳،   ۶۶۳۱)یادقی اند را ساخته
  َجلَبیر)از  َجلَیبها  ندارد. واژه candideفرانسو  ۀ است و ربطی به واژ کرندیدافرانسوِ  
ب،   ۶۶۳۴یادقی ؛ ۶۴۳،   ۶۶۳۱)یادقی ( dʸúžina  روسی: دیوژینر)از  دوجینعربی(، 

)از  رسکرلبی  ترکری(، دوقلیو)از  1ق ل، (۶۴۳،   ۶۶۳۱)یادقی عربی(  یَتیّل )از  یتیل، (۶۳
  لنتر)از  لن ، (۶۶ب،   ۶۶۳۴یادقی ؛ ۶۴۳،   ۶۶۳۱)یادقی ( kolbasá  روسی: کرلبرسر

  واکسییر)از  واکییس، و (۶۱ب،   ۶۶۳۴یررادقی ؛ ۶۴۳،   ۶۶۳۱)یررادقی ( léntaروسرری: 
گونرره سرراخته نیررا همین (۴۶ب،   ۶۶۳۴یررادقی ؛ ۶۴۳،   ۶۶۳۱)یررادقی ( váksaروسرری: 

مشرابه را نیرا ۀ هرا واژهرا  اخیرر و دهبینگاری،، نراگایری، واژهرا غلط  کرندیداند و اگر شده
 یتیّلمدخل شده، ولی در آن به چگونگی تبدیل  غلط ننویسیمدر  یتیلۀ نادرست بدانی،. واژ

 است.ا  نشدهاشاره یتیلبه 
زبانان، شرود؛ فارسرینیا با فرایند ساخت معکوس توجیره می انگشتربه  انگشتریتبدیل 

سرراخته « ی-» -iوهی یررفت نسرربِی موجررود در فارسرری کرره از اسرر، و پسرروند قیاس انبرربرره
را از انتهرا  آن « ی-» -iاند و واکرۀ انگاشرته انگشیتررا یرفت نسربِی  انگشتریاست، شده

معرروف( )از ۀ )= میرو بی هرا  اند تا، به گمان خود، از یفت اس، بسازند. واژهحذف کرده
ریعربی(،  ر یف)از  فرشعربی(،  ررفی)از  ررف(، بای یریی)از  فخا  فضیولعربری(، و  فخا
اند. در گونه ساخته شردهنیا این حاشیه( ۱۶،   ال ۶۶۱۱ها از یادقی )ماالعربی(  فضولی)از 

اسرت کره ا  نشدهاشراره (فضیولی/  فضیول، ریرفی/  ررف، انگشتری/  انگشتر)ذیل  غلط ننویسیم
 است.ه شدهنبق چه فرایند  و چگونه ساخت فضولو  ررف، انگشتر

 غلیط ننویسییمشرود. در نیا با فرایند ساخت معکوس توجیره می خودککر ساخت یرفی
ا  سراخته معلروم نیسرت کره برنبرق چره قاعرده ککیر»اسرت: آمده (خودککر/  خودککریی)ذیل 
در فارسری برخری «. مسلما  غلط است و از استعمال آن باید پرهیرا کررد خودککراست. شده
 سراِز نامند، از یفت و پسوند اس،می حررل مصدیها را ها  سنتی آنها، که در دستوراس،

i- «-زبانان . فارسریخودسترییو  خودبسرییو  خودآیاییها  شود، مانند اس،ساخته می« ی

                                                      
من و برادیم بر هم دوقلیو هسیتیم و برا  ماال، در این جمله: «. زادهری  از دو یا چند خواهر یا برادر ه،»معنی . به١

 .ترممن ق ل  بزیگ
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( ککریی )در عربری، منسروب بره  ککرییو یفِت عربِی  خودرا که مشتق از ضمیِر  خودککریی
« ی-» -iسرراِز و پسررونِد اس، -ْی -/  -y-نجِی و یررامِت میررا ککییرو  خییوداسررت، مشررتق از 

و  خودبسیرو  خودآیاها  را، به قیاس با یفت خودککرۀ پایانی، واژ یی  اند و با حذف انگاشته
 خودککیردر  âگمان واکۀ پایرانِی اند. بیکار بردهاند و آن را در معنی یفتی به، ساختهخودستر

آمده، معلروم اسرت  غلط ننویسیمرخالف آنچه در است. پس، بتأثیر نبودهدر این اشتقاق بی
مسلما  درست اسرت و اسرتعمال آن،  خودککراست و ا  ساخته شدهبرنبق چه قاعده ککرکه 

 اشکال است.شده با فرایند ساخت معکوس، بیها  ساختهمانند دیگر واژهبه

 شـ پسوندِ ـ۲ِـ۲ـ۴
ها  طرالبی اسرت کره ذیرل مردخلیررف مۀ یافته به کتاب در حروزها  راهاز دیگر لغا 

 است:آمده نرمشو  گنجریش
گرفتره  گنجریییدناشتقاق اس، مصدر، بایستی از فعل ۀ این واژه، برنبق قاعد: »گنجاایش

 گنجریشاست. در متون قدی، نیا ظاهرا  کار نرفتهشده باشد و حال آنکه این فعل در فارسی به
 .(گنجریش، ذیل ۶۶۳۱)نجفی « 1استنیامده

 ِـی شاشتقاق اس، مصدر، ظاهرا  براساس امر فعل + ۀ این کلمه که بر نبق قاعد» :نرمش
امرِر  نیرمدر فارسی وجود ندارد و بنابراین  نرمیدنمصدر  ساخته شده غلط است، زیرا فعل 

 .(نرمش)همان، ذیل ...« هی  فعلی نیست 
اسرت، فقرط این سخِن نادرست، که مشابه آن در اغلب دستورها  سنتی نیا تکرار شرده

اشاره دارد و بی هی  توجیهی، کاربردها  دیگر آن را غلرط  eš-به یکی از کاربردها  پسوند 
کاربردها  گوناگونی دارد که در اینجا به دو کاربرد ایرلی  eš-داند. توضی  اینکه پسوند می

 پردازی،:کاربرد است، میآن، که اولی پرکاربرد و دومی کمابیش ک،
، آمیوزشسرازد، ماننرد شود و اس، مصدر یا موصول عمرل میده می. به بن حال افاو۶

 . سوزش، و یوش، پیمریش
، (۶۶۳۱)نجفری  پییدایشسازد، مانند مصدر میشود و اس،. به اس، یا یفت افاوده می۱

)موفرق  گیرمش، گرمیریش، سیرمریش، یهیریش(، چربیدن)بسنجید با فعل برساختۀ  چربش
 نییریش، (۶۶۳۶انرور   ←) نیرزش، اشرف یادقی(کر دکتر علیو غیره؛ تذ ۱۵، ۴۱،   ۶۶۴۱هرو  

اخیرر ۀ نیا نبق قاعرد نرمشو  گنجریشها  . واژه(۶۶۳۶انور   ←) واالیش، و (۶۶۳۱)نجفی 

                                                      
 است.کار رفتهها  فارسی بهتنپنج،، با بسامد بای، در مۀ ک، از سددست گنجریشۀ که گفتی،، واژ. چنان١
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شرناس . ذکر این نکتۀ بدیهی کره وظیفرۀ زبان(۴۱ر۱۱،   ۶۶۱۶معین  ←)نیا اند ساخته شده
هرا را هایی کره آننه بیرون رانردن قاعردهها  موجود در زبان است، کش  و استخراج قاعده

، ۶۶۳۱نجفری  ←)نیرا پسندد، برا  عموم خوانندگان این سطور توضی  واضوار اسرت نمی
 .  پن (

ِاِاشتقاق۳ا۲ا۴
پایره ۀ ساز  در فارسی اسرت. در ایرن فراینرد ونرد  بره واژاشتقاق پرکاربردترین فرایند واژه

دیگرر. ۀ و هااران واژ گیره، کریمند، قلمی، دانشد شود، ماننجدید  ساخته میۀ افاوده و واژ
 است:آمده غلط ننویسیمدر 

است که اگر اسر، مختروم بره  ینساختن یفت از اس، قاعده ا  برا یدر زبان عرب: سنتی
 نشرانند،یآن م  نسبت را برر جرا « »و  کنندیحرف را حذف م ینباشد، غالبا  ا یثثأن«  »

اسراس،  یرن. برر ایمکای<  مکای  ،یغرییز<  غریزه ،یفرطم < فرطم  ،یتجری<  تجری مانند 
نا یفت منسوب به  نا  شودی)= سنت( م س  ناتو نه  یس  ینا همره چرون  ین. با ایس  بره  یشرترب یس 

 یسینت یبترک یراخ  هااز التباس، در سال یاپره  برا شود،یانالق م« اهل مذهب تسّنن»
و   فرانسررو traditionnel  ازا)برره« مطررابق سررنت و رسرروم کهررن جامعرره»  معنارا برره

traditional نچون از  ... اند.خته( سایسیانگل نتو  یس   شرودیمختل  اراده م  دو معنا یس 
کار بررد و آن را بره تروانیم نردارد،در زبران  یگرر مناسرب د ینجانشر یسنات ین،براو عالوه

 i-/  یسراِز ریفت و پسروند سینا مشتق از  یسنتکه . درحالی(۶۶۳۱)نجفی  ندارد یاشکال
 یرننردارد. روشرن اسرت کره ا یساختن یفت از اس، در زبان عربرۀ به قاعد یاست و ربط
افراود و یردها و  یدر فارس ی را ها اژهووام یا یفارس  هابه اس، توانیرا م یپسوند فارس

و  ،ییریتیز ،ییادییوی ،یذهنی ،یتلکنی ،یاینترنتی، امیرنتیساخت، ماننرد  یهااران یفت نسب
 یفارسر  سرازواژه  هااست که نبق قاعده ینا یسنتدرست بودن  یلدل یجه،. درنتیرحتیس

یناست و اراده شدن دو معنا  مختل  از ساخته شده ینتو  یس  و نبرود جانشرین مناسرب  یس 
 .دیگر در زبان دلیل درستی آن نیست

 :  استآمده غلط ننویسیمدر همچنین 
دای: جراره دایهاست، ولی  «دیوار»معنا  در عربی به ج  در عربری یرا در مترون معتبرر  ج 
هرا  است. این کلمه از جعلیار اخیر رادیو و تلویایون و بعضری از گروهکار نرفتهفارسی به

جردار »یرا  «آنچره شربیه جردار اسرت»، یعنری جدایمعنا  توّسعِی علمی است که آن را به
لولرۀ ۀ جردار»گوینرد: می «گاهیجدار لولۀ آزمایشر»جا  برند. ماال  بهکار می، به«کوچ 
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کار برد و از استعمال کلمرۀ را به دیوایهفارسی ۀ توان واژ. در همۀ این موارد می«آزمایشگاهی
سراخت « ه-»حال آنکه یکی از کاربردها  پسوند  .(۶۶۳۱)نجفی چش، پوشید  جدایهجعلِی 

انند دیگرر پسروندها، ماسمی است که به پایه شباهت دارد. روشن است که این پسوند نیا، به
، و هر، بره زبرنی ، و دسیت ، دندانی ، تیغی هرا  فارسری بسیونردد، ماننرد تواند ه، بره واژهمی
 جیوهره، جیزوه، «واحد شرمار  درخرت»معنی به ارل ها  رای  در فارسی، مانند واژهوام

ۀ اژدر ایرن معنری ربطری بره و سیرق « )بخشی از گیاه»معنی به سرق ، و (۶۶۳۱نجفی  ←)نیا، 
نیرا ازنریرق  جیدایهو  دییوایههرا  ندارد(. واژه« قسمت انتهایی لشکر»معنی به سرق عربِی 

از فراینردها  زایرا  فارسری « ه-»اند. فراینِد ساخت اس، با پسروند همین فرایند ساخته شده
 ها  یرفِی عربی ندارد.است و ربطی به قاعده

 اِقیاس۴ا۲ا۴
سخنگویان زبان، براساس ساختار ی  کلمره )یرا بره  دهد کههنگامی رو  می 1تغییر قیاسی

. در زیر به چند مارال (Haspelmath and Sims 2010, p. 127)ا  جدید پدید آورند قیاس آن(، واژه
 است(: (قیرس، ذیل ۶۶۳۵)است )سه ماال نخست از نبانبایی اشاره شده
 است. دیازاین واژه مند ااست. یورر قاعدهساخته شده پانربه قیاس  دیازنر: درازنا
گرفرت، بایرد است. اگرر ایرن قیراس یرورر نمیساخته شده گرمربه قیاس  سرمر: سرما

( دارد gāsarmریشره در زبران فارسری میانره ) سرمرۀ رفت. واژکار میبه سرمرجا  به سردا*
(MacKenzie 1971, p. 74) هرچند که در فارسی میانه و پارتی ،sardāg (Durkin-Meisterernst 2004, 

p. 308) است.کار نرفتهدر فارسی نو به سردا*است. ظاهرا  نیا کاربرد داشته 
اخیرر ۀ اسرت. در دو واژسراخته شده نرخشنودیو  نریاحتیبه قیاس  نریضریتی: نارضایتی

وجرود  نریضیری *ۀ است، ولری در فارسری واژافاوده شده نرخشنودو  نریاح به  یپسوند ر
 (.نرپرهیزی ندارد )نیا بسنجید با

« نمود» nimūdبوده و  -nimāyر در فارسی میانه  نمری)بن گذشته(: بِن حاِل  نمودِوِغیره
است. به سخن دیگر، به قیراس سراخته شردِن برن گذشرتۀ ساخته شده srāy-: srūdبه قیاس 

ها  است. یوررر ساخته شده نمرینیا از بن حاِل  نمود، بن حاِل  ر سرایاز بن حاِل  سرود
اسرت ساخته شده« سرودر :  سرای»نیا براساس الگو   گشودو  فرمود، آسود، آزموداسی قی
 .(قیرس، ذیل ۶۶۳۵چنگیا   ←)

                                                      
1. analogical change 
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شده برا فراینرد قیراس غلرط یرا نافصری  دانسرته ها  ساختهبرخی واژه غلط ننویسیمدر 
 اند:شده

و  شرودیگفته م« نهلوازم خا»  معنابه اثرثآن   جا. بهاستیامدهن ی اثرث یدر عرب: اثاثیه
 .(۶۶۳۱)نجفی  کار رودبه اثرثبهتر است  ی اثرث  جابه ی فص یاست. در فارس اثرث واحد آن 
یه ایرن کلمره و جمرع آن «. یورر ورقره یرا کتراب منتشرر شرودآنچه به»معنا  : بهنشار

است، ولی بیش از یر  قررن اسرت کره در نوشرتار و گفترار در عربی فصی  نیامده نشریرت
گویند که در می نََشراتو  نَْشرهرود و اشکالی ندارد. )در عربی در این معنی کار میبه فارسی

 .(۶۶۳۱)نجفی فارسی مستعمل نیست( 
ۀ از واژ ی -/  ی -شده با ادار ها  عربِی ساختهرا به قیاس واژه نشری و  اثرثی زبانان فارسی

واژِ  اند. در فارسی الگرو  سراختته( ساخی -)عربی:  ی -و اداِر عربِی  نشر/  اثرثعربِی 
مانند به ی -/  ی -درستی با زبانان بهبسیار زایاست. در اینجا نیا فارسی« اس، + پسوند = اس،»

« = اسر، یی -/  یی -اسر، + »ها  پرشرمار  برا الگرو  اند. در فارسی واژهپسوند رفتار کرده
 ،ایارییی  ،اطّلعیی  ،ایثیی  ،طریی اخ ،احضریی  ،اجّلسی  ،ابّلغی است، مانند ساخته شده

کار هرا در عربری بره. ایرن واژهویودیی  و ،نظمیی  ،سیامی  ،تهریری  ،اهدایی  ،امنی  ،اعطریی 
)همچنرین است ها  قدی، و جدید عربی نیافتهها را در فرهنگک، نگارنده آناند یا دستنرفته

 .اند(هعربی ساخت ی زبانان با پسوند رهایی که فارسیاست واژه

1ِاِمعیارِهمسانی۵ا۲ا۴
نگارنده در اینجا قصد دارد در کنار معیارهایی که تاکنون دیگران درمورد درسرت و غلرط در 

بنامرد. نبرق ایرن « معیرار همسرانی»اند، معیار دیگر  پیشرنهاد دهرد و آن را زبان برشمرده
انرد، یرا بایرد کردهمعیار، از میان چندین واژه یا ساخت نوو  که نبق فرایند  واحد تغییرر 

ها را درست دانست و پرذیرفتنی نیسرت کره مراال  از ها را غلط دانست یا باید همۀ آنهمۀ آن
همسان دو یا سه واژه را غلط و بقیه را درست بدانی،. به سخن دیگر، درمورد ۀ میان بیست واژ

ل شخصری توان براساس میرها  مشابه باید حک، واحد  یادر کرد و نمیها یا ساختواژه
کره در برای نیرا اشراره شرد، برخی را غلط و برخی دیگر را درست دانست. برا  ماال، چنان

 ،احضیریی  ،اجّلسیی  ،ابّلغیی هرا  تفراوتی برا واژه نشری و  اثرثی ها  ساخت یرفی واژه

                                                      
ها  شناسی نیامده، شاید بهتر بود آن را ذیل دیگر قاعدهها  زبان. چون این معیار پیشنهاد نگارنده است و در کتاب١

 ذکر کنی،. قیاس ۀقیاس، ناچار شدی، آن را پس از قاعد ۀدلیل رابطۀ نادی  آن با قاعدشناختی نیاوری،، ولی بهزبان
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 و ،نظمیی  ،سیامی  ،تهریریی  ،اهداییی  ،امنیی  ،اعطرییی  ،ایاریی  ،اطّلعی  ،ایثی  ،اخطریی 
، گرمیریش، سیرمریش، یهیریش، چربش، پیدایشها  ندارد. همچنین گفتی، که واژه  ویودی

ها، ساخت مشابهی دارند. افاون بر این واالیش، و نیریش، نیرزش، نرمش، گنجریش، گرمش
، و مشیمر، متنرب ، کّلت، کرک، قر ، طّلی ، یی، یاجب ها  متذکر شدی، که در تمامی واژه

. درنتیجه، یا باید همه را درست دانست یرا بایرد 1استف شدهواج بست چاکنایی حذ مّلق 
غلیط ها  منردرج در همه را غلط دانست. اگر معیار همسانی را بسذیری،، بسیار  از دیردگاه

 است، توجه فرمایید:ها  زیر نیا، که در این کتاب آمدهمردود خواهد بود. به ماال ننویسیم
قبل از آن خالف فصاحت اسرت.  یعرب  بّلن است و آورد یفارس دینگۀ واژ: ب درنگ

 یر   شدن وندها حال آنکه افاوده .(۶۶۳۱)نجفری  گفته شود دینگیبآن بهتر است   جابه
 ییهراکره واژهچنان کاهرد،یاست و از فصراحت نم اشکالیب یگرد یاز زبان ا یهزبان به پا

به  یعرب  از افاوده شدن وند الجرنو  الکردایو  مآ یعربو  مآ یفرنگو  مآ یایرانمانند 
و  یآ پزبر یو  یآبدایبر ی  هرااند و واژهسراخته شرده یدر فارسر یر را یرا یفارسر ا یهپا

  ونردها یوسرتناز پمشرابه دیگرر ۀ هرا واژو ده ی کریچو  یتلکنچو  یپستچو  یمعمریبر 
 دینیگقبرل از  یعرب  بّلاگر آوردن . اندپدید آمده یدر فارس ی را یا یفارس ا یهبه پا یترک

هرا  یادشرده و همچنرین عربری بره واژه میآ ر و رال، ناگایر افاودن خالف فصاحت است
ها  فارسی یا رای  در فارسی نیا بایرد خرالف فصراحت ترکی به واژه چی  و ر بر یافاودن ر

 را دینگیب تواندیمعتدل معتقد باشد، م یِی گرابه سره یاگر کسباشد، که البته چنین نیست )
 .(دهد ی ترج بّلدینگبر 

 دیسهمکه ، همچنانکّلسهمگفت  یدآن با  جاغلط است و به یبترک ینا: ک سیه 
 یبرر شخصر یرد،اشتراک، چون بر سر اس، درآ یشوند، پهم. ... یدیسهمو نه  شودیگفته م

 ی شرر» یعنری همکریکه است، چنان ی شر یگر که در مفهوم آن اس، با د کندیدیلت م
  کره دارا یکسر» یعنری وطنهمو « است یگر مشترک با د رکا  که دارا یکس» یا« کاردر 

/  همشییرگردو  همکّلسییی، ذیررل ۶۶۳۱)نجفرری هررا ینو جررا ا« اسررت یگررر ونررن مشررترک بررا د
 یران یرممکن است پسوند  یوندد،به اس، مکان بس ر هم یشوندهرگاه پ یفارس در .(همشرگردی

 ،یسیلولهم ،یدهیرتهم ،یخوابگیرههم ،یاحجیرههم ،یاترقهمها افاوده شود، مانند به آن

                                                      
تروان ایرن نیسرت کره می مشمرو  متنرب و  یاجب هایی مانند کنی، که منظور ما از درست بودن واژه. تکرار و تأکید می١

ها ممکن است متعلق به سب  عامیانه یا غیررسمی باشرند، کار برد. روشن است که برخی واژهها را در هر بافتی بهآن
 معنی غلط بودن نیست.ولی عامیانه یا غیررسمی بودن به
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،   ۶۶۳۵سرامعی  ←)نیرا،  یتییوالهمو  ،یامدیسی هم ،یامهل هم ،یکّلسهم ،یهمشار
، و کیّلسهم، اتیر همهر، دارنرد، ماننرد  یر پسروند بدون ۀها گونواژه یناز ا ی. برخ(۳۱
و  یهمشیارماننرد  رونرد،یکار مبره یرظراهرا  فقرط برا پسروند  یگررد ی، و برخرمهل هم
... )اتراق،  یر در  یگرر اسرت کره برا د یکس» یمعنها بهواژه یناز ا ی . هریامدیس هم

 یدرسرت یراسق دیسهیمبا  یکّلسهم یسۀمقادرنتیجه،  .«بردیسر محجره، خوابگاه، ...( به
اگرر  ،فرضدرسرت اسرت و بره یکّلسیهمکوتاه آنکه  .یستاس، مکان ن دیسچون  یست،ن

غلرط  نیارا ها  یادشده واژه یدبا نبق معیار همسانی، ینگاری،،را غلط ب یکّلسهم ی،بخواه
 .یستن پذیرفتنیکه البته  ی،،شمار آوربه

  شناسیهای معنیتوجهی به قاعدهـ بی١ـ۴
 «تأکید و تصریح و شفافیت»و « باختگی معناییرنگ»ـ ٣ـ١ـ۴

 ۲«شردگی معنراییتهی»یرا  1«باختگی معنایینگر»ها دستخو  در نول زمان، برخی واژه
 توانند ماننرد سرابق تمرامی برار معنرایی خرود را بره مخانرب منتقرل کننرد شوند و نمیمی

(Campbell and Mixco 2007, “semantic bleaching” →)ا  پس از ورود به زبانی . گاهی نیا واژه
گویان زبان برا  تقویت معنی شود. در چنین شرایطی ممکن است سخنباخته میدیگر رنگ

ا  همراه واژههرا را برهها بیفاایند یرا آنبیشتر، پسوند یا پیشوند  به آن 3ها و شفافیتاین واژه
« غلرط»یرا « حشرو»هرا یرا ونردها  افراوده کار ببرند. باید توجه داشت که این واژهدیگر به

.   شف فیت ک ساه  واههاد شاد   تأکید، تصریح یها را از متن بادایی،، از نیستند و اگر آن
کید در نوو نیا کاربرد دارد  کید، یا)ماال  برا  تأ ف وو برا  حرر ۳۱ر۳۵،   ۶۶۳۶زاده نبیب ←  تأ

کید ،  ، ولی ما در اینجا (بیر: ۶۱۵، ب : ۶۱۶، از: ۶۵۳، ک ، تر، یا، دی: ۶۶۶، ۶۶۳۳پور خیام ←اضافۀ تأ
 پردازی،.میبیشتر به یرف و تصری  نظر داری، و کمتر به نوو 

هی  حرفی یا اباار  در زبان نیست که مورض »درستی معتقد است: مومدتقی بهار به
جو  اسرت، خایره در زبران و زینت یا به زیادتی استعمال شود. چه بشر در هر چیا یررفه

تکل، سعی دارد همواره زواید حرفی را دور بریاد و کلمار را حکاکی کرده و ترا  بدهد. در 
عنی ندارد که حرفی را برا  زینت یا به زیادتی و بدون فایده بر لغتی بیفاایرد و این یورر، م

                                                      
1. semantic fading 

2. semantic bleaching 

3. transparency 
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ا  ضرورر معنو  نداشرته باشرد، برر زبران نگرذرد و در نراد در حقیقت، تا حرفی یا کلمه
 .(۶۶۶،   ۶۶۱۵)بهار « فصوا مقبول نیفتد
فافیت یرا شر ب وهگی معن یی و وندهفزهیی برهی تأکید، تصاریح رنگبا وجود اینکه 

هرا  انرد، واژهشناسری مرتبطاند و بره دو شراخۀ جداگانرۀ زبانمعنایی فراینردهایی مسرتقل
اسرت. ای،، زیرا گاه در ی  واژه هر دو فراینرد رخ دادهها را زیر ی  عنوان آوردهدستخو  آن

اند، که دسرتخو  ایرن فراینردها شرده غلط ننویسیمها  پیش از اشاره به آن دسته از مدخل
 کنی،:ماال ذکر میچند 
کیرد»آید، را، که پیش از فعل می بی: مومدتقی بهار تکواژ «ابِ» ،   ۶۶۱۵)بهرار « براء تأ
 کند:نامد و ازجمله این شاهدها را برا  آن ذکر میمی (۶۶۶

 ؛(ترییخ بلعمی) مسلمرن  ده بود و ب  موسی بگرویده
 .(ترییخ بیاقی) فرا ی آمد و مرا بخواند، برفتم

ها  فراعلی / در فارسی گاه برا  شفافیت و تصری  بیشتر و تقویت معنی یفت: باشیاِ
، آبدایبر ییافااینرد. ماننرد هرا میرا بره آن بر یی-سراز فاعلیها  شغل، پسوند یفتاس،

ها که معنی آن بر یوکیل، و معمریبر ی، بر یفراش، بر یعکرس، بر یحکیم، آ پزبر ی
 تفاوتی ندارد. وکیل، و معمری، فراش، عکرس، حکیم، آ پز، آبدایها  با معنی واژه
زبانان برا  است، ولی فارسی« ضدیت»و « مخالفت»نیا دارا  مفهوم  علی ۀ : واژبرعلیه

هر، دیلرت « ضردیت»و « مخالفت»را نیا که بر  برتصری  و شفافیِت بیشتر، حرف اضافۀ 
 ند.ا( به آن افاودهاز مرس  ک  بر مرس کند )برا  ماال، می

ها  برترر / : در فارسی گاه برا  شرفافیت و تصرری  بیشرتر و تقویرت معنری یرفتتراِ
را بره  تیر-برترساز مشابه، پسوند یفتۀ ها واژو ده اولی  ، ارلح، ای دتفضیلِی عربی، مانند 

ها  برتر عربی را از ایرن زبران وام گرفتنرد، زبانان یفتافاایند. هنگامی که فارسیها میآن
ها  برتر برایشان تیره بود. یافتند و این جنبۀ معنایی یفتها درنمیت برتر را از آنمعنی یف

یفت برتر را به ۀ ها، پسوند سازنددرنتیجه، برا  تصری  و شفافیت بیشتر و تقویت معنی آن
کار و غیرره نیرا بره تیراولیو  ترارلح، ای دتریورر ها را بهافاودند و گاه آنها میاین واژه

 .(۱،   ب۶۶۳۶یادقی  ←)بردند می
براختگی دسرتخو  رنگ هرچی و  آنچ و  اگرچ در  چ (: هرچ و  آنچ و  اگرچ )در  چه

یرا  اگرچی زبانان بررا  تقویرت است. درنتیجره، فارسریگردیده 1معنایی شده و معنی آن تیره
                                                      

1. opaque 
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کید بر آن، در ساخت نوو  جمله،  اگرچه »یند گواند و میها  آن را افاودهو مترادف ولیتأ
هرچه »و « آنچه که»گویند اند و میافاوده ک نیا  هرچ و  آنچ و برا  تقویت  1...«...، ولی 

کار به اگرچ در ی  عبارر یا باید »است آمده «(... ولی...  اگرچ »ذیل ) غلط ننویسیمدر «. که
پرس از »سرت: انیرا آمده آنچ  / آنچ  ک و ذیل «. ، و جمع هردو غیرمنطقی استولیرود یا 

کار بره آنچی همرراه  کی نیسرت و در مترون معتبرر فارسری نیرا  کی نیاز  به اسرتعماِل  آنچ 
پرنج،، برا بسرامد برای، در ۀ ک، از سرددسرت آنچ  کی تر دیدی،، که پیشچنان«. استنرفته
 است.کار رفتهها  فارسی بهمتن

ن برا  تصری  بر مؤنث زبانااست، ولی فارسی« پیرزن»معنی در عربی به عجوز: عجوزه
 اند.را ساخته عجوزهۀ اند و واژ)تا  تأنیث( را به آن افاوده  یبودن آن، 
زبانان بررا  اسرت، ولری فارسریبوده« کچلری، َجرَرب»معنی در فارسی کهن بره َگر: َگر

انرد و را بره آن افاوده ی-مصدر  آن و شفافیت و تصری  بیشرتر، پسروند تقویت معنی اس،
)ترذکر برنرد کار میبره« کچلری، َجرَرب»را در معنری  گریو « کچل»را در معنی  رگَ امروزه 

 .شفاهی دکتر وحید عیدگاه(
، ولری «(نررگس جرادو»بروده )مراال  در « جرادوگر»معنی در فارسی کهن بره جردو: گراِ

 انرد ورا بره آن افاوده گر-ساِز فاعلیزبانان برا  تقویت معنی فاعلی آن، پسوند یفتفارسی
 گویند.می جردوگر
مصدرها، پسوند : در فارسی گاه برا  شفافیت و تصری  بیشتر و تقویت معنی اس،گریاِ
ماننرد  ،افااینردهرا میاسرت، بره آن ی-و  گر-را، که خود مشتق از دو پسوند  گری-ساِز اس،

، گریعشیوه، یامشگری، گریتکدی، )تذکر شفاهی دکتر مهد  کمالی( گریتصدی، اخّللگری
 البی ، و عشیوه، یامیش، تکیدی، تصیدی، اخّللها  ها با معنی واژهکه معنی آن گریالب و 

 تفاوتی ندارد.
زبانان بررا  تقویرت است و فارسیباختگی معنایی شدهدستخو  رنگ مرنستن: مانست 

 «.ندمامال ... می»گویند می« ماندبه ... می»جا  افاایند و بهرا به آن می مرنند  یا  مثل  آن، 
                                                      

و  امیردر ابتدا، همرراه برا  بر آنک و  هرچندو  اگرچ در اشعار و منشآر قدی،، ... آوردن »است: . مجتبی مینو  آورده١
شوی،، این جفرت کرردن هرر دو تر میما نادی  در وسط بسیار نادر است، ولی هرچه به زمان هذامعو  ولیکنو  ولی

کید، و احساس ضعفی در لفِظ لفظ در ی  جملۀ مرّکب بیشتر می شود. سبب این امر یکی از دو چیا است: میل به تأ
برا  اهرل زبران بره قردر   هرچندو  اگرچ اند. یعنی . شاید ه، هر دو سبب دست به دست ه، دادههرچندو  اگرچ 

ۀ اسرت کره انشراکننداست یا در ی  جملۀ نوینی بره قردر  از مرتم، دور افتادهمعنی شدهاده و ک،پاافتساده و پیش
کید و تقویت کنرد و بره خرانر  ولیکنو  ولیو  امروسیلۀ استعمال لفِظ بیند یزم است این استدراک را بهعبارر می تأ

 (.۵۴۳ر۵۴۱ ،  ۶۶۳۶؛ نیا: مینو  ۶۶،   ۶۶۴۵)مینو  « خواننده یا شنونده بیاورد
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اسرت و بنرابراین، « ا  کوچر حشره»معنی تنهایی در زبان ادبی امروز بهبه موی: مورچه
کید بر کوچ  بودن نیست، بلکه فارسی مویتصغیر  مویچ  را  چی پسونِد ر مویزبانان برا  تأ

 .(۱۶،   ۶۶۱۶)یادقی اند به آن افاوده
ی معنایی نشده، ولری بررا  باختگمورد نظر دستخو  رنگۀ : در برخی موارد واژناغاف 

کید بیشتر بر آن، وند  به آن می برنرد. بررا  کار میا  دیگر برهافاایند یا آن را در کنار واژهتأ
ۀ راحتی به قید تبدیل شروند، ولری در واژتوانند با تغییر مقوله بهها میماال، در فارسی یفت

کید و تصرری  بیشرتر، پیشروند نرغرفلقید   افراوده  غرفیلیرفتی ۀ بره واژ نیرا -نیر، برا  تأ
 نرغرفلۀ است(. ساخت واژرفتهکار میدر معنی قید  نیا به غرفلاست )در فارسی کهن شده

« َنره»است و در معنی « نیکویی»معنی )که در ایل به خیرسنجید.  خیرن ۀ توان با واژرا می
را نیا به آن  نَ ۀ بانان واژزتنهایی معنی منفی دارد، ولی فارسیگویی یا حسن تعبیر است( بهبه

کید کنند. رابررر ا. هرالافاوده ، اسرتاد فقیرد 1اند تا معنی آن را تقویت و بر منفی بودن آن تأ
ها  نوو  دلیل دیگر  نیا ها و ساختگونه واژه، درمورد این۲شناسی در دانشگاه ُکرنلزبان

اشرتباه اینران در  .“شرود مابرتمنفی در منفی می”شود که ... اغلب گفته می»کند: اقامه می
زبران دقیقرا  ۀ کنند و انتظار دارند که استعمال روزمراینجاست که زبان را با منطق مقایسه می

اسرت و نره منطقی باشد. حقیقت امر این است که نه هی  زبرانی هرگرا دقیقرا  منطقری بوده
 .  (۱۱-۶۳،   ۵۱۶۶)هال « توان با موعظه کردِن سخنگویاِن آن زبان آن را چنین کردمی

هایی را از است. در ادامه ماالنشده اشارهباختگی معنایی به فرایند رنگ غلط ننویسیمدر 
 ای،:این اثر نقل کرده

ها  مکان نیرا بررا  تصرری  بیشرتر اسرت. به برخی اس، گره: افاوده شدن پسوند رگاهاِ
غلیط کره در  نشییمنگره، و تگرهمیقر، میعردگره، میدانگره، منزلگره، مقرمگره، جریگرهازجمله، 
هرا قابرل است. این واژهها ذکر نشدهاند و دلیلی برا  ساخت یرفی آنمدخل شده ننویسیم

هکه از اس، مکاِن  مکتبخرن و  دهکدهو  دهسترناند با قیاس و  کیدهو پسونِد مکاِن ر مکتبو  د 
هساخته شده و با آنکه  خرن ر ۀو پسوندوار سترنِـ د بر معنی مکان دیلت دارند، خو مکتبو  د 

 است.ها افاوده شدهمکان نیا به آن ۀپسوند و پسوندوار
براختگی دلیل رنگها  مکسر عربری نیرا برهجمعۀ : جمع بستن دوباراتاِا ِ/ِاِهاِ/ِاِ

بردنرد، کار میرا به انو ر هرزبانان، که برا  جمع بستن اس، دو پسوند رمعنایی است. فارسی
ۀ هرا واژو ده طلبی ، حبو ، جواهر، ا ع ، اسله ها  مکسر عربی، مانند معهنگامی که ج

                                                      
1. Robert A. Hall 2. Cornell 
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یافتنرد و ایرن جنبرۀ معنرایی هرا درنمیمشابه، را از این زبان وام گرفتند، معنِی جمرع را از آن
ها را دوباره برا ها  مکسر برایشان تیره بود. درنتیجه، برا  تصری  و شفافیت بیشتر، آنجمع

و  (۱۶،   ۶۶۳۳سیدآقایی یادقی و حاجی ←)بستند ارسی و عربی جمع میپسوندها  جمِع ف
 ←هرا، )بررا  برخری از ایرن واژهاند گفتهمی هرطلب ، و حبوبرت، جواهرات، هرا ع ، هراسله 
زبانان ها  عربی رایر  در فارسری، فارسری. با افاایش تعداد واژه، ذیل جمِع جمع(۶۶۳۱نجفی 

هرا  عربی آشنا شدند و از افاودن پسوندها  جمِع فارسی بره جمع ها  جمِع بیشتر با وزن
ا  که در فارسی پسوند ها  مکسر عربیمکسر عربی کاسته شد. از همین رو است که جمع

 ←)اسرت هرا  بعرد  بودهها  نخستین اسالمی بسیار بریش از قرناند در سدهجمع گرفته
ایرن کلمره »اسرت: نادرست آمدهبه ا ع ل ذی غلط ننویسیم. در (۶۱۶،   ۱، ج ۶۶۳۵خانلر  

عرعجمع است و مفرد آن  جا  یوی  نیست و بره هرا ع است. بنابراین،  “پرتو”معنا  به   
 .(۶۶۳۱)نجفی  «پرتوهریا هر  عرعیا  ا عا آن باید گفت: 

نادرسررت به دییییوزه / دییییوزگیذیررل  غلییط ننویسیییمدر (: īh-)فارسرری میانرره:  i-/  یاااِ
گوینرد، امرا می دییوزگیجا  آن غالبا  است. امروزه به “گدایی”معنا  به دییوزه: »استآمده

است و بهتر اسرت کره از اسرتعمال آن خروددار  کار نرفتهبه دییوزگیدر متون معتبر فارسی 
/  ی-مصدرسراِز یادشده، دلیل افاوده شدن پسوند اس،ۀ . با توجه به قاعد(۶۶۳۱)نجفی  «شود

-i  هرا  مصدر  آن و شفافیت بیشتر است. همچنین است واژهقویت معنا  اس،ت دییوزهبه
)امکان دسرت یرافتن(،  دسترسی)خال  شدن(،  خّلری)بهبود یافتن(،  بابودی، برزدهی
انگیا برودن(، )شرگفت  یگکتی)سرالمت برودن(،  سیّلمتی)راحت شدن / بودن(،  یاحتی

 کرندیییداتوییوررط بررودن(، )ق قهطییی)دخالررت(،  فضییولی)فروگررذار کررردن(،  فروگییذایی
غلیط )یرارا و تروان داشرتن( کره در  یریایی)گوشمال دادن(، و  گو مرلی)کاندیداتور بودن(، 

کدام نیا دلیل این اند و در هی نادرست غلط انگاشته شدهها بهمدخل و برخی از آن ننویسیم
، را هرایبیشرتر، جوراب یاحی بررا  »اسرت. روشرن اسرت کره دو جملرۀ توول بیان نشده

انرد و دومری یرراحت و متفاور« هرای، را درآوردمبیشتر، جوراب یاحتیبرا  »و « درآوردم
بیی ییرد )مانند ایرن بیرت:  تعطیلمصدرِ  ها  اس،شفافیت بیشتر  دارد. در فارسی به واژه

،   ۶، ج ۶۶۴۶رر۶۶۶۳]بیغمری  / تضییع عمر دانم و تعطیل یوزگری یوزگری تو گر یک نکس زنم
 فراخیوان، (۶۶۳۶انرور   ←)« اظهرار ادب و احتررام و فروتنری»معنی بره بیوسدس  (،[۱۶

نیرا  (۱، معنرِی قبیول، ذیرل ۶۶۳۶انور   ←)« مقبولیت»معنی به قبول، و (۱ب،   ۶۶۳۶)یادقی 
)بررا   قبیولی، و همران( ←) فراخوانی، بوسیدس ، تعطیلیاند و افاوده ی-ساِز پسوند اس،
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هرا  گوینرد. واژهمی (۶، معنِی قبولیهمان، ذیل  ←)«( و عبادارآرزو  قبولی ناعار »ماال، 
 .(ب۶۶۳۶یادقی  ←ها  بیشتر، )برا  ماالاست مدخل نشده غلط ننویسیماخیر در 
ۀ دیگر ه، وجود دارد که از واژ -i/  ی-(: در فارسی ی  پسونِد -gī)فارسی میانه:  -i/  یاِ

فرراوتی دارد و پسرروند مسررتقلی اسررت. سررازد و بررا پسرروند اخیررر ریشررۀ متپایرره یررفت می
، یاحی ، داییمحر (، ۀ جاآورنرد)به حیرجها  زبانان برا  تقویت معنِی یفتی واژهفارسی
کید یا یراحت و شفافیت بیشتر، ایرن  موق ، و مویوث، معمول، مصنوع، قدیم، رمیم و تأ
، مصینوعی، یقیدیم، ریمیمی، دایمیی، حرجیها  اند و واژهها افاودهرا به آن -i ی-پسوند 

اند، ها مدخل شدهتمامی این واژه غلط ننویسیماند. در را ساخته موقتی، و مویوثی، معمولی
نادرسرت به داییم / دایمییا  نشده و برا  نمونره، ذیرل ها اشارهولی به چگونگی ساخت آن

زم رود و بنرابراین دیگرر یکار مریدر فارسی در مقام یفت یا قید به دایم»است: چنین آمده
ها  . در فارسی به واژه(۶۶۳۱)نجفری  «بگویی، دایمیساز بر آن بیفاایی، و یفت ینیست که 

یرورر هرا بهساز افاوده شده و این واژهیفت -i/  ی-نیا پسونِد  مسکون، و مزیوع، مرجوع
غلیط ، ولری در (۶۳،   الر ۶۶۱۱)یرادقی ه، کاربرد دارند  مسکونی، و مزیوعی، مرجوعی
 اند.نشده مدخل ننویسیم

 توجهی به نحوـ بی۴ـ۴
توجهی به نورو، آن را از توجهی یا ک،و همۀ آثار مرتبِط پیش و پس از آن با بی غلط ننویسیم

هرا  زبران موردود ها  موردنیاز ویراستار کنرار گذاشرتند و ویررایش را بره واژهدانشۀ دایر
ِ  مربوط به درسرت و غلرط ها  نووخانلر  در بیان نکتهیادآور شوی، که بد نیست  کردند.

ها  نورو  مردخلاز میان معردود تقدم دارد و  غلط ننویسیم)یا معیار و نامعیار( بر مؤل  
 ([۶۶۵۱]=  ۱۵۶۵ )خرانلر  دسیتوی زبیرن فریسیی ها بره ترأثیر ازار  از آنشم، غلط ننویسیم

، [۶۶۵۱]=  ۱۵۶۵)بسنجید با خانلر  « علیه»و « برعلیه»ها  است، ازجمله مدخلتألی  شده
« درازنویسری»، (۶۶۱رر۶۱۱،   همران)بسرنجید برا « حرذف حررف اضرافه»، (۶۵۳ر۶۵۱  

عبارر »، (۶۱۱ر۶۶۳،   همان)بسنجید با « پس از اس، نکره “را”»، (۶۵۱،   همان)بسنجید با 
، (۶۶۶رر۶۱۱،   همران)بسرنجید برا « گویی / گفتی»، (۶۶۳ر۶۶۱،   همان)بسنجید با « ویفی

 .(۶۶۵ر۶۶۶،   همان)بسنجید با « ی »، (۶۱۱ر۶۱۶،   همانجید با )بسن «هست / است»

 هاها در تشخیص ریشۀ واژهها و لغزشـ کاستی۵ـ۴
هرایی دارد و در برخری ها و لغا ها آمده کاستیریشۀ واژهۀ گاه آنچه دربار غلط ننویسیمدر 

 است:شود. در زیر فقط به ده ماال اشاره شدهموارد موجب گمراهی خواننده می
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اند( ایل این کلمه ترکی است )بعضی آن را عربی و سنسکریت نیا گفته: »آزوقهِ/ِآذوقه
دلیل اسررت. یررورر دوم، بررهآمده آذوقیی و  آزوقی هررا برره دو یررورر و امرال  آن در فرهنگ

 آزوقی یرورر تر آن است کره بهاستعمال آن در متون دو قرن اخیر، غلط نیست، اما یوی 
بررا   یهری  دلیلر غلط ننویسیمشود، در گونه که دیده می. همان(۶۶۳۱)نجفی « نوشته شود

 غلیط ننویسییمزاده در تأییرد ایرن مطلرب است. نبیبذکر نشده آذوق به  آزوق ترجی  دادن 
وقتی مطالعار آمار  در انتخراب یرورر معیرار کمکری بره مرا نکنرد، بایرد »است: آورده

تر از سراده آزوقی معیار برگاید و در اینجا چرون  عنوان یوررتر را بهتر یا آسانیورر ساده
مراتب بریش از شوند بهنوشته می« ز»است )چون تعداد کلماتی که در فارسی با حرف  آذوق 

« را یرورر معیرار دانسرت آزوقی شروند(، بایرد نوشرته می« ذ»کلماتی است که با حررف 
آمرد می غلط ننویسیمی در خود های. بهتر بود چنین استدیلوپن (،   بیست۶۶۳۱زاده )نبیب

بود که نیاز به شرح و توضی  نداشرته باشرد. در قدر کامل میو توضیوار ذیل هر مدخل آن
 متذکر خواهی، شد: 1آمده را غلط ننویسیمادامه، علت نادرستی آنچه در 

« خواربرار لشرکر» azuqترکرِی ۀ )و هری  از امالها  دیگر آن( برگرفتره از واژ آذوق . ۶
. در سره فرهنرگ کهرِن (۶۶۶۳رر۶۶۱۵ایسرالم ؛ داعیDoerfer 1965, vol. 2, p. 56, no. 475)است 

 است:آمده ازوغ، و آزو ، اَزو ، آزوغ، اَز  ها  ترکی امال  این واژه به یورر
)مومرودبن حسرین کاشرغر  : توشره اَز  هجرر (:  ۴۱۱)تألی   الترکدیوان لغرتترجمۀ 

۶۶۳۳   ،۶۶۱). 
)نصریر  و نصریر  : آذوقره ازوغو  آزو هجرر (:  ۶۱۳۵)احتمای  تألی   فرهنگ نصیری

۶۶۳۶   ،۱۱۱). 
/مرع  اَزو و  /به ض، را و سکون غین معجمه/ آزوغهجر (:  ۶۶۱۶یا  ۶۶۱۱)تألی   سنگّلخ

 .(۱۱۳،   ۶۶۳۴)میرزامهد  خان استرآباد  است « توشه و خوراک»معنی : بهالقاف/
 Gharib)« غلره، موصرول»معنی بره āδukُسرغدِ  ۀ  با واژها  ترکی احتمای  این واژه. ۱

1995, p. 2, No. 38) ،اند یرا هرا  ترکری از سرغد  وام گرفتره شردهاند، اما اینکره واژهریشهه
را توجیره  آذوقی امرال   āδukسرغدِ  ۀ )= ذ( در واژ δبرعکس مشخص نیست. وجود واج 

 ←)« خروردنی»معنی بره َعذوقَ یا  َعدوقَ عربِی ۀ را برگرفته از واژ آذوق کند. اینکه برخی می

                                                      
پرس از فعرل درسرت  یاکار برردن ( آمرده، برهپس از فعل« یا»، ذیل ۶۶۳۱)نجفی  غلط ننویسیم. برخالف آنچه در ١

، ۶۶۱۳دبیرمقردم  ← ،غلط ننویسییمشده در است، ولی در اینجا مجال پرداختن به آن نیست )برا  نقد دیدگاه درج
 (.۵۶ر۵۱  
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 (۱۳۶،   ۶، ج ۶۶۱۵)بهررار  اجیوکییرسنسررکریِت  ۀیررا واژ (آذوقیی ، ذیررل ۶۶۱۱دهخرردا و همکرراران 
 هرا واژه شردهمراجعه عربرِی  هرا فرهنگ درنگارنرده ظاهرا  بر اساسی نیسرت.  1انددانسته
ک، از دسرت آزوق و  آذوق دید، هر دو امال  که خواهی، چنان .استهیافتنرا  َعذوقَ  یا َعدوقَ 

است. شاید است، ولی در آن دوران زبان سغد  فرامو  شده بودهنه، وارد فارسی شدهۀ سد
ها  دردسرترس نگارنرده نه، وارد فارسی شده باشد، ولی در پیکرهۀ ها پیش از سدقرن آذوق 

واسطۀ زبرانی به آذوق د دارد که شاهد پیش از قرن نه، ثبت نشده باشد. این احتمال نیا وجو
است، وگرنه امرال  یا /ذ/ وجود داشته δدیگر وارد فارسی شده باشد. در این زبان واسط واج 

 است. آمدهنگار  درنمیبه آذوق 
اسرت، ، آمدهāپرس از واکره، یعنری  آزوقی در  zاحتمال دیگر این است که چون واج . ۶

یرا /ذ/ فارسری را  δترا تلفرظ واج  باشرد« ذ»بایرد برا اند که امرال  آن گذشتگان تصور کرده
 .اشرف یادقی()تذکر دکتر علی بنمایاند

هرا  برای در متن بسامد با«( دو قرن اخیر»نه، )و نه در ۀ ک، از سددست آذوق ۀ واژ. ۴
 است:کار رفتهفارسی به
 .(۱۳۳،   ۶۶۵۱)حافظ ابرو  قلع  مهکم کردند چون قلع  یا آذوق  مایر  د دی  : ۳قرن 

 :۲استکار رفتهها  فارسی بهنه، در متنۀ ک، از سدنیا دست آزوق ۀ واژ. ۵
 .(۱۳۱،   ۶۶۳۳)بیغمی  زوق  بردا تند و دی کشتی دیآمدند و برفتندآ: ۳قرن 

 آذوق شاهد و  ۴۳ آزوق نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گروه فرهنگۀ در پیکر. ۱
ر بخواهی، از میران ایرن دو امرال یکری را معیرار و دیگرر  را شاهد دارد. درنتیجه، اگ ۶۴۱۳

                                                      
پور خیرام« غلط مشرهور»نقل شده، برگرفته از مقالۀ  غلط ننویسیمبهار، که در   نرسیسبکرسد مطلب ر مینظ. به١
 ( است.۶۳،   ۶ۀ ، شمار۶٩٢۳ر۶٩٢۱)
ب   یاری یسییدیم کی  آن یا است: کار رفتهی  بار به آزوق ۀ ( واژ۵)قرن  سکرنرمۀ نرررخسروها  در برخی چاپ. ٢

بیری  دویس  خروای یا سرزند و هریکبسیری می هرکشتیخوایبری اس .  و نعم  ریی پرگکتند و این یوستررلهی  می
پشی  آن  یار ب [ آذوقیۀبدل: ]نسخه ۀآزوق ،یود، ک  اگر ن  چنین بودیتر دی دکرن بقرل می برندو ب  مصر می کنندمی

در درسرتی ایرن ضربط  (.۱۱[،   ۶۶۵۱]=  ۱۵۶۱)نایرخسررو  بر آن مشغل  کی  آنجرسی  ستوی نشریستی دا تن
ا  از قرن نه، به بعد شاهدها  انبوه داشرته باشرد و پریش از آن تردید جد  وجود دارد. زیرا بسیار بعید است که واژه

)تصوی  جعفرر شرعار براسراس نسرخۀ  سکرنرمۀ نرررخسروکار رفته باشد. در پنج، بهۀ فقط ی  بار در متنی از سد
( و در تعلیقرار ۶۱۶ ،  ۶۶۱۶در قالب آمده )نایرخسرو  آزوق  ۀقمر ( واژ ۶۱۳۴کتابخانۀ ملی پاریس به تاریخ 

، بره تصروی  م. سیکرنرمۀ نرررخسیرونوشرت کوته« ب«. »افاوده شد باز  آزوق  -»است ( آمده۶۱۱)همان،   
خطری قمر  است که تصوی  دبیرسیاقی نیا براساس آن است. نتیجه آنکه این واژه در نسخۀ  ۶۶۴۶زاده، برلین، غنی

 است.زاده است و از آنجا به چاپ دبیرسیاقی نیا راه یافتهم. غنی ۀکار نرفته و ظاهرا  افاودبه
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کلمره را  1برابر  و اینکه امرال  تراریخیدلیل بسامد سی، بهآذوق ش  غیرمعیار بدانی،، بی
 اند.است، هرچند که هردو نیا کامال  درست آزوق نماید، معیارتر از بازمی
ون قدی، فارسی نیرا بره همرین معنری است و در مت “چاپار”معنا  در ترکی به االغ: »االغ

کار به “خر”معنا  را به االغاست. امروزه در فارسی، ه، در نوشتار و ه، در گفتار، کار رفتهبه
)نجفری « برند، ولی در نار فصی  بهتر است که از استعمال آن به ایرن معنری پرهیرا شرودمی

، «اسرب چاپرار»معنی بره ulaγرکرِی تۀ برگرفتره از واژ االغکره . درحالی(خر / االغ، ذیل ۶۶۳۱
ه، در ترکری و  االغدرنتیجه، . (Doerfer 1965, p. 102)است « درازگو ؛ خر»و « اسب یدک»

رفته و این گستر  معنایی در فارسی کار میبه« درازگو ؛ خر»ه، در فارسی کهن در معنی 
، «قایرد و پیر »برر در سه فرهنگ کهِن ترکی نیا معنری ایرن واژه را، عالوهاست. رخ نداده

 اند:نیا ذکر کرده« اسب»و « َمرَکب ]اع، از اسب و خر و شتر و استر[»
: قاید و پی . || اسبی که به فرمان ا الغهجر (:  ۴۱۱)تألی   الترکدیوان لغرتترجمۀ 

)مومرودبن حسرین کاشرغر  بیگ، پی  رهنورد و تیارو بر آن سوار شود تا اسب دیگر سر رسد 
۶۶۳۳   ،۶۶۶). 

)نصریر  و نصریر  : اسرب اوالغو  اوال هجر (:  ۶۱۳۵)احتمای  تألی   فرهنگ نصیری
۶۶۳۶   ،۶۱۳). 

َمرکرب »: سره معنری دارد: اول اوالغ/  اوال هجرر (:  ۶۶۱۶یا  ۶۶۱۱)تألی   سنگّلخ
فرسرتاده پی  و قاید بود که از جرایی بره جرایی می»معنی را گویند. ]...[ || دوی، به« سوار

 .(۴۳۴،   ۶۶۳۴)میرزامهد  خان استرآباد  باشد « اجررکار بی»سّی،  باشند. ||
رسمجمعافاون بر این، مؤل   را  االغها  ، یکی از معنی، با استناد به بیتی از سعد الک 

نیرا انرالق کننرد. « خر»|| و بر  تهک السعرد : اسِب ُخرد باشد در االغ»است: دانسته« خر»
بسیت  و مردم  سیکری / نی  چشم ۲انداالغ مثرل اسب  د، شعر: ماال این معنی شیخ سعد  گوی

در ایرن بیرت سرعد  هرچند که . (۵۶،   ۶۶۴۶ر۶۶۶۳)سرور  « عصری 3گروچو همسرگشت  
دهد شده در این فرهنگ نشان می، ولی معنی درجاست« اسب چاپار»معنی به« اسِب ایغ»

 اند.ضبط کرده االغرا برا  « خر»نویسان معنی که در نیمۀ نخست قرن یازده، نیا فرهنگ

                                                      
1. historical dictation 

 ( تصوی  شد.۱۴۱،   ۶۶۳۱سعد  ) کلیرتنبق ضبط «. انداسب و ایغ»متن: . ٢
 ( تصوی  شد.۱۴۱،   ۶۶۳۱سعد  ) کلیرتو ضبط  الکرسمجمعبدل با توجه به نسخه«. چون گو». متن: ٩
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، اما مصردر “عیش، نشاط”و نیا  “آسودگی”معنا  مصدر است، بهاین واژه اس،: »رامش
 منشو  پیدایشو  نیریشرود و از این لواظ شبیه است به کار نمی؟( در فارسی بهیامیدنآن )

غلیط شرده در در تکمیل مطلب درج. (یامش، ذیل ۶۶۳۱)نجفی « که مصدرشان نامعلوم است
در فارسری میانره  یامیشریشه اسرت. برن حراِل ه، آیامشبا  یامش باید بیفاایی، که ننویسیم

rām-  فارسری میانرۀ ۀ برگرفتره از واژ یامیشرود. کار رفته و میدر فارسی نو نیا به یاماست و
rāmišn (Nyberg 1974, p. 166) .است 

)نجفری « ( معرب آن اسرتراروج )یا رریوج... فارسی است و  سریوجۀ واژ: »ساروج
 ,čārūg (MacKenzie 1971فارسِی میانۀ ۀ معّرب و برگرفته از واژ رریوجۀ . واژ(سریوج، ذیل ۶۶۳۱

p. 21) ها  ایرانی، واِج /است. در فرایند تعریِب واژهčشرود / یا /چ/ معموی  به / / بردل می
/ / نیررا معمرروی  برره /ج/ برردل / یرا g(، نرره برره /س/، و واج /رییولَجرن<  čawlagān )ماننرد

نیرا  سیریوجبدانی، پرذیرفتنی نیسرت.  سریوجۀ شدرا عربی رریوجشود. درنتیجه، اینکه می
بردل  چیریودر فارسی نو بره  čārūgپهلوِ  ۀ است. واژ رریوجعربِی ۀ واژۀ شدامال  فارسی

،   تبصر العوام؛ ۶۶۶[،   ۶۶۵۵]=  ۱۵۶۵کرد  نیشابور   ←، چریو)برا  شاهدهایی از است شده
نیرا  چایرو. در فارسی نو یرورر (۶۶۱۴،   ۱قمر ، ج  ۶۶۳۱؛ مومدبن عبدالخالق ۱۱۳ر۱۱۳
. وجررود اشرررف یررادقی(؛ تررذکر دکتررر علی۳۱   ،۶۶۳۶ابرروبکر بسررتی  ←)اسررت کار رفتهبرره

دهرد در فارسری میانره یرورر در عربی نشران می راروجدر فارسی و  چاروها  یورر
*čahrūg فارسی میانه است.ۀ عربی معّرب از همین واژ راروجاست و اشتهنیا وجود د 

)نجفری دانسرته شرده  سرک  انگبیینۀ شدکوتاه سکنجبینۀ واژ غلط ننویسیم: در سکنجبی 
. ینانگبسیرک است، نه  ینسکنگبمعّرب  ینسکنجبکه ، درحالی(حرف اضرفۀ مرکاب، ذیل ۶۶۳۱

کاز  ینسکنگب « سررکه»معنی ، کره برهسیکترکیب شرده و  نانگبی( و sik)فارسی میانه:  س 
 سینکجبیناسرت. اینکره نیا کراربرد داشته« آ  سرکه»معنی به سکبرۀ است، ازجمله در واژ

هجرر (  ۳۱۳)ترألی :   رفنرمۀ َمنَیریا  نیست و مؤل  است سخن تازه سکنگبینمعّرِب 
 (۵۳۱،   ۶۶۳۵ام فاروقی )ابراهی، قو« تعریِب آن سکنجبین ُبَود»... است: آورده سکنگبینذیل 
رسمجمعو در  ک: سکنجبین باشد و آن مرّکب است از سکنگبی »است: نیا آمده الک  ، کره س 

ه. مولو  معنو  فرماید، بیت: انگبینباشد، و « سرکه» میر خیود /  ازبایر سیکنگبین عسیل د 
نیرا ذیرل  فرهنیگ جایرنگیری. مؤلر  (۱۳۱،   ۶۶۴۶ر۶۶۶۳)سرور  « فزاییمهم  سرک  می

،   ۱، ج ۶۶۵۶رر۶۶۴۳)انجرو شریراز  « است سکنجبینمعّرِب آن »... است: آورده سکنگبین
بیرز جیرلینوس اسرت: افاوده هدایی المتعلمینو مصو  در حاشیه ایرن شراهد را از  (۶۵۱۵
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بسترید مر سکنگبین یا و گوید معده یا زیرن نداید، ... چ  سکنگبین از  کر کنند وز انگبیین 
 .(۶۱۳،   ۶۶۴۴ایی )اخوینی بخار کنند

، ایرل کلمره نرامعلوم “آلتی برا  کشیدن تنبراکو”معنا  به غلیرن / قلیرن: »غلیا ِ/ِقلیا 
ترر و ظراهرا  رای «( غ»)برا حررف  غلییرننویسرند، ولری است. آن را بره هرردو یرورر می

غلییرن / ، ذیرل ۶۶۳۱)نجفری « بردانی،(« جوشرش= » َغلَیرنتر است )اگر ریشۀ کلمه را یوی 
به همین معنری رایر  در  َغلْیونعربی ۀ برگرفته از واژ غلیرن / قلیرن. در پاسخ باید گفت (لیرنق

ۀ شردفارسیۀ . واژ(”Wehr 1994, p. 799: “water pipe, narghile, hubble-bubble)فارسری اسرت 
غیرمعیرار ۀ اسرت. بسرنجید برا واژسراخته شده 1تصروی  افرانریۀ نبق قاعد غلیرن / قلیرن

سراخته  فرغیونۀ کره ازرو  واژ ف رغیرنغیرمعیرار ۀ و واژ مرکیریونیۀ که ازرو  واژ نیمرکریا
 است.شده

براد و ”است و ربطی به  “غّران، دمان”معنا  یفت است و به توفرنفارسی ۀ واژ: »طوفا 
فریراِد بلنرد ”معنا  بره توفییدنندارد. این واژه یرفت فراعلی از مصردر  “باران بسیار شدید

ز آواز  گ ردان بتوفید کوه / زمین  ید ز نعیل سیتویان  است: “ّریدن و خروشیدنغ”یا  “کشیدن
نیررا از همررین فعررل مشررتق « غّرنررده و خروشررنده»معنا  برره توفنییدهۀ . واژ)فردوسرری( سییتوه

آمرده و  غلیط ننویسییم. در تصروی  آنچره در (طوفیرن / توفیرن، ذیرل ۶۶۳۱)نجفی « استشده
وجرود  توفییدنر نیا نقل شده باید گفت در فارسری فعرل گستردگی در منابع دیگمتأسفانه به

 توفیرن. درنتیجره، (۶۶۳۴فیرروزبخش  ←)اسرت بوده نوفییدناست و یورر رایر  آن نداشته
یرازده، قمرر  ۀ ک، از سدزبانان دستتصرفی است که فارسی توفرنندارد.  توفیدنربطی به 

ضبط شرده  برهرن قرطعنخستین بار در  اند. این امال ظاهرا  کرده طوفرنمعّرِب ۀ در امال  واژ
است. از سو  دیگر، نگارنده هی  شاهد  بررا  ها و منابع دیگر راه یافتهو از آنجا به فرهنگ

 دانسرته شردهیرفت  توفیرنۀ واژ غلط ننویسییم دراست و اینکه در معنی یفتی نیافته توفرن
تروان ، نه موجود. یعنی میا  ممکن استواژه توفرنظاهرا  بر اساسی نیست. به سخن دیگر، 

را ساخت )بسنجید با  توفرنۀ واژ نر -ساز ( و پسوند یفتتوف) توفیدناز بن فعل مصّوِ  
ترین نیرا، کره قردی، توفنیدهاسرت. ا  سراخته نشده(، ولی ظاهرا  تراکنون چنرین واژهخندان

مصرّو   الشعراء بهار اسرت، از همرین برن فعرِل شاهد  که نگارنده برا  آن یافته از مل 
ایرالح کررد « بنوفیرد»را به « بتوفید»است. در شعر فردوسی نیا، که باید در آن ساخته شده

                                                      
1. hypercorrection 
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اسرت، نره کار رفتهبره« لرزیردن»، این واژه ظاهرا  در معنی (۱۴۵،   ۶، ج ۶۶۳۶فردوسی  ←)
 1.(توفیدن، ذیل ۶۶۳۶انور   ←)« غّریدن و خروشیدن»و « فریاد بلند کشیدن»

، پییدایشها  سرهوا  مردخل نشرده، ولری در مردخل غلط ننویسییم ، که درمنش: منش
از ریشرۀ  menišnفارسری میانرۀ ۀ ، به آن اشراره شرده، برگرفتره از واژنیریشو  نرمش، یامش
men-  است و مصدر آن نیا در فارسی میانهmenīdan «اندیشریدن »(MacKenzie 1971, p. 55) 

ریشره ه،«( بدانردیش»معنی )در لغرت بره د یمندر  میناست و ازجمله با تکواژ تاریخِی 
 است.

[ همراه in] ینساخت این کلمه ازنظر دستور زبان فارسی غلط است، زیرا پسوند : »نوی 
هرا. امرا و نظرایر این خونین، مویین، مسین، آهنینسازد، مانند آید و آن را یفت میاس، می

. (نیوین، ذیرل ۶۶۳۱)نجفری ..« ساز ترکیب شود. .یفت ینتواند با یفت است و نمی نوۀ واژ
در آن  یینو  حاشریه( ۱۶،   ب۶۶۱۱)یرادقی اسرت  نیوآیینۀ گونرۀ دیگرِر واژ نوینحال آنکه 

ها  گونراگونی دارد و یکری از معنی نوآیینندارد.  ین-است و ربطی به پسوند  آیینۀ شدکوتاه
هرا  رهنگ. در فحاشریه( ۶۱۳،   ۶۶۶۳)اسرد  اسرت « نوپدیدآمرده و بردیع»ها  آن معنی
هرا بره اسرت و در آنآمده« چیا( جدیرد، نرو») Yeni, yepyeni (şey)معنی به nevînترکی 

و  نیواز  نیوین. این تولیل نادرست که (Doğan 1981; Rado)اند اشاره کرده nevînفارسی بودن 
 گنجد.می ۲ساخته شده در مقولۀ بازتولیل ینر

، امرا مصردر آن “پرسرتش”و نیرا  “عبادر”معنا  این واژه اس، مصدر است، به: »نیایش
 نیریییدن. در فارسری مصردر (نییریش، ذیل ۶۶۳۱)نجفی « رودکار نمی؟( در فارسی بهنیرییدن)

است و بره  niyāyišn (Nyberg 1974, p. 142)فارسی میانۀ ۀ برگرفته از واژ نیریشوجود ندارد و 
 -gā(y)و ریشۀ  -ni*از پیشوند همین شکل بسیط به فارسی رسیده و در فارسی باستان مشتق 

 .(.Ibid)است بوده« آواز خواندن»

 ـ منابع ۵
از  غلط ننویسیمها  یا آثار مربوط به درست و غلط و منابعی که مدخل 3توجه به نوشتارگان

 غلط ننویسیموگو با بسیار  از کاربران است اهمیت بسیار دارد. در گفتها استخراج شدهآن
ها  موجود در کتاب را پندارند مرحوم استاد نجفی مدخلام که عموم آنان میدریافته

                                                      
 پردازد.است و در اینجا بیش از این به آن نمیسخن گفته طوفرن ۀواژۀ . نگارنده در مقالۀ دیگر  دربار١

2. Reanalysis 3. literature 
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است. نگارنده حدود سیصد هنگام ترجمۀ آثار ادبی غربی گرد آوردهتفاریق و ازجمله بهبه
دقت بررسی کرده ها داده، بهرا، که مؤل  کتاب ُحک، به غلط بودن آن غلط ننویسیممدخل 

ها  پیشین ها و مقالهاست. همچنین به کتابها را سنجیدهحک،و درستی و نادرستی این 
ها شده در ذیل این مدخلمراجعه کرده و درمجموع، در بیش از نود درید موارد، آرا  درج

ها  کتاب نیا از دهد دیگر مدخلاست و احتمال میها  پیشین یافتهها و مقالهرا در کتاب
ذیل هر مدخل به منابع آن  غلط ننویسیمنجاکه در منابع مشابه نقل شده باشد، ولی ازآ

ها و است، کاربران مطالب گردآمده در کتاب را حایل پژوهشا  نشدهاشاره
اند. به سخن دیگر، از مجموع حدود سیصد مدخل وجوها  خود مؤل  انگاشتهجست
حایل گردآور  است و نه  غلط ننویسیموهفتاد مدخل ک، دویستشده، دستبررسی

 فرهنگ نظرمبرگرفته از  غلط ننویسیمها  اغلب مدخل«(. تصنی »تعبیر قدما ه ی  )یا بتأل
« غلط مشهور»)مومد قاوینی(،  هری قزوینییرددا  ایسالم(، )مومدعلی داعی
)سعید نفیسی(،  دی مکتب استرد)فریدون کار(،  غلط ننویسیمپور(، )عبدالرسول خیام

)ضیاءالدین سجاد (،  دی مکتب استردسن عمید(، )ح هری فریسیهری فرحش فرهنگغلط
آدمیت( است. در زیر ۀ زاد)مومدحسین رکن ایکرن سخن)مومد معین(، و  فرهنگ فریسی

اند، یورر تصادفی انتخاب شده، که بهغلط ننویسیمپیشینۀ پژوهش فقط سه مدخل 
 است:آمده

ِمأیوس
در لغت نیامرده، بلکره « ناامید»نی مع، و به«آنچه از آن امید بریده شده باشد: »مأیوس -

 .(۴۴۱)رشید ،   آمده  آیسبدین معنی 
مستعمل فارسریان، « نومید»معنی و به« چیا  که از آن امید بریده شده باشد: »مأیوس -

 اییسمرأخوذ از  /بالمرد/ آییس، و ییسسمأخوذ از  / به فت  توتانی/ یوأسو بدین معنی در عربی 
 .(۶۶۳۱چند بهار له تی )یاست  یسسکه قلب  /بالفت /

که آن را در عررف « امیدبی»معنی و به« آن چیا که از او امید بریده شده باشد: »مأیوس -
بایری )از در لغت عرب نیامده، مگر مسرتعمل فارسریان اسرت  مسیوسگویند و لفظ « ناامید»

 .(۶۶۶۱)رامسور   (عجم
)کما فی « عبوس»است، به وزن  ایوس، و حال آنکه بدین معنی «ناامید»معنی به مسیوس -

  .(۶۱۱۱،   ۶۶۳۱خان رامسور  الغنی)نج، (القرموس
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 میریوس منی ، کره فعرل یزم اسرت، اییسۀ : ناامید. این لفرظ در عربری از مرادّ مأیوس -
 آییس« ناامیرد»و در معنی « چیا  که از آن ناامید  شده باشد»معنی شود و بهاستعمال می

 .(۶۶۶۳ر۶۶۱۵ایسالم )داعیدر لفظ و معنی مورف است  فارسی مسیوس  یوی  است. پس 
ها  ایررن کلمرره در لغررت عرررب نیامررده و از سرراخته«. ناامیررد»معنا  : بررهمااأیوس -

گوینرد کره در فارسری می ییؤوسو  ییریسزبانان است )در عربی برا  بیان این معنی فارسی
 .(۶۶۳۱)نجفی مستعمل نیست(. ... ]شاهد[ 

ِمزلف
زبانان متعرب و این تصرف فارسی« معشوق یاحب زل  و نوخط» منور//بر وزن  مزلف -

ام ز بخ  سیره / سواد  یرم فیراقم مزل  اس  یخ خرم است. مومد اسواق شوکت گوید: 
چیراغ ، و در «معشروق نروخط»معنی به مصطلهرت، و در (باری عجم)از  خط لب جرم اس 

نریق یریغۀ عربری ن متعرب که بهزبانامال  لفظی است یناعی فارسی»نوشته که  هدای 
)رامسور  « اندتراشیده نرزککه از لفظ  نزاک ، که لفظ فارسی از عال، زل اند مأخوذ از آورده
۶۶۶۱). 
خران رامسرور  الغنی)نج،: ]شراهد[ زلی ۀ به ییغۀ مفعول از باب تفعیرل از مرادّ  مزل  -

۶۶۳۱   ،۶۱۱۶). 
به ایرن معنری اسرتعمال نشرده، چنانچره ]=  : ... اگرچه این لفظ عربی است، امامزلف -
ایسرالم )داعیفارسری اسرتعمال نشرده  زلی ه، عربی است و در معنی  زل که[ لفظ چنان
 .(۶۶۶۳ر۶۶۱۵
 پور)خیرراماند سرراخته زلیی ، کلمررۀ مجعررولی اسررت کرره از «معظرر،»، بررر وزن مزلیی  -

 .پور(نقل از خیام، به مزل ، ذیل ۶۶۴۱ر۶۶۴۱؛ معین ۱۶،   ۶ۀ ، شمار۱، سال ۶٩٢۳ر۶٩٢۱
هر، فارسری اسرت. شروخی  کّلهو فارسی است. « مو  سر»معنی ، به ض، زا، بهزل  -

اسرت و برخری نویسرندگان ازراه ها را عربی فرض کرده، از آن اس، فاعل یا مفعول ساختهآن
نویسند. البته نویسندگان فاضل، که ُمقّید بره یروت ها را میمااح و خوشماگی یا نادانی آن

 .(۴۶،   ١٩۴٧ آدمیتۀ زاد)رکنکار بردنشان خوددار  کنند شاء خود هستند، باید از بهان
َزلب  - لْ فارسی ۀ زبانان از واژاین کلمه را فارسی«. دارا  زل »معنا  به م  بره سریاِق  ز 

شرود. چرون در گفتره می« پسرر خرودآرا و جلر »اند و در وی  اس، مفعوِل عربی ساخته
 .(۶۶۳۱)نجفی توان استعمال آن را جایا دانست لی ندارد، میفارسی فصی  معاد
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ِوقایع
معنی کره بره وقعی رویدادها و حوادث و احوال و اخبار کارزارهرا، جمرع  /به فرت / وقایع -

و کسانی کره  و غیره( رراح)از است. پس معنی اول َمجاز باشد از معنی اخیر « قتل»و « فتنه»
 .(۶۶۶۱ )رامسور دانند خطاست  واقع جمع 
اسرت،  وقیع : واقعه و خبرها. این معنی مخصو  فارسی است و در عربی جمع وقایع -

 .(۶۶۶۳ر۶۶۱۵ایسالم )داعی« قتل»و « فتنه»معنی به
 .(وقریع، ذیل ۶۶۴۱ر۶۶۴۱معین )شود گرفته می واقع جمِع  وقریعدر تداول ایرانیان  -
اسرت، امرا در « در پشرت سرر کسریبدگویی »معنی به َوقیع این کلمه در عربی جمع  -

)نجفری انرد و اشرکالی نردارد ]شراهد[ کار بردهبره واقعی منالۀ جمرع فارسی از قدی، آن را به
۶۶۳۱). 

 شده به ویراست دومهای افزودهـ مدخل٣ـ۵
هایی که در ویراست دوم به کتراب افراوده شرده و آن را پربرارتر کررده شمار زیاد  از مدخل

/  اعیّلم، آسییر /  آسییراسرت. ازجملره، بوده غلط ننویسیما  منتقدان برگرفته از پیشنهاده
/  َخلیط، چاره، چشمگیر، آسرییتن/  آسرنیتن، تککیر/  تککر، تذکری/  تذکر، ب  بارنۀ، اعّلن
لط  ←) اعنیی/  یعنیی، وییران سیرختن، نمرییرنگر، لهییم، گشیتن، قصیری، دعوا/  دعوی، خ 
 .، ذیل هر مدخل(۶۶۳۱زاده نبیب

 ایتجویزهای سلیقهـ ۶
 نادرسرت دانسرته غلط ننویسیمهایی که در آن گروه از مدخلک، معتقد است دست نگارنده

هر، « تجرویا»نیازمند بازنگر  جد  است. توجه به این نکته ضرور  است که بررا   شده
« کار زبان مالک قرار گیردۀ تواند برا  نوویرفا  گفتۀ فالن شخص نمی»باید دلیل داشت و 

دلیلی برا  غلط دانسرتن مردخل  غلط ننویسیمها  از مدخل رخی. در ب(۵۶،   ۶۶۵۱)هال 
وار، به دو مرورد از در زیر، نمونهاست. کرده ذکرذکر نشده و نویسنده سلیقۀ شخصی خود را 

 :ای،دهیادآور شخود را نیا  دیدگاهو ها اشاره این دیدگاه
سرت و از “جا  پا”و خایه  “شانۀ بازمانده از چیا ن”معنا  در عربی به اَثَرکلمۀ : »براثرِ 

و مجرازا   “در دنبراِل، از پرِی ”معنا  اند برهرا سراخته براثیر  آن در فارسی حرف اضافۀ مرّکرِب 
کار نیرا بره همرین معنری بره برپی  [. در متون قدی،، ترکیِب براثر  ]چهار شاهد برا   “سبِب به”

چشر، ها  امرروزه بهکره گراهی در نوشرته دیاثیر   [. ترکیرِب برپیی  است ]دو شاهد برا  رفته
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بینی،، در ایرن که مری. چنان(۶۶۳۱)نجفی « براثرجا  آن باید گفت: خورد غلط است و بهمی
است. در رد دیدگاه منردرج در غلط دانسته شده دیاثر  مدخل نیا بی هی  دلیلی حرف اضافۀ 

و ترکیرب  براثیر  و  برپیی  بره « أثره ی  عل». در فارسی ترکیب عربِی 1باید گفت:  غلط ننویسیم
یادشرده برا هر،  ۀاست. همۀ شش ترکیرب و واژترجمه شده دیاثر  و  دیپی  به « في أثره»عربِی 

 پیتواند با می دیگونه که حرف اضافۀ هستند. پس همان« ردپا»معنی به پیو  اثراند. مترادف
نیرا ترکیرب شرود و حررف  اثیرد با توانرا بسازد، می دیپی  ترکیب شود و حرف اضافۀ مرّکِب 

در دنبراِل، از »در معنی حقیقرِی ، پنجۀ ک، از سددست دیاثر  . ۲را بسازد.  دیاثر  اضافۀ مرّکِب 
کار هرا  فارسری برهدر متن« درنتیجرۀ»در معنری مجرازِ   سیاده،ۀ ک، از سددستو « پِی 

 نیست:« ها  امروزهنوشته»و کاربرد آن منوصر به  استرفته
رد و عر  ب  هرات ببر د تر بوالهسن دیاثر لشکر ک   ۀبرادی بوالهسن عراقی بر هم: ۵قرن 

 .(۱۵٠،   ۶۶۵۱)بیهقی  وی دییسد
 توویلدار ایفهانی) آویدندهر، اغلب جنس یا از عرا  و فریس میدیاثر آف  سرل: ۶۶قرن 

۶۶۴۱   ،۵۶). 
یرا کلمرۀ  سینکلمرۀ  درست نیست و باید یا «در سّن ...سالگی»عبارر  :س ِ...سالگی

، و نره «در سرن بیسرت»یرا  «سالگیدر بیست»را از آن حذف کرد. ماال  باید گفت: سرلگی 
مترادف نیستند  سنو  سرل. ۶ . این در حالی است که:(۶۶۳۱)نجفری « سالگیدر سن بیست»

واحردواژه اسرت.  سیرلحشرو دارد، زیررا « سرالگیدر سرن بیست»و نباید پنداشت عبارر 
تروان کره نمی، درحالی«دو سرال زنردان»گرویی، آیند و مراال  میا پس از عدد میهواحدواژه

تروان رود و حتری میکار نمریبره سیرلدر این معنی فقط با  سن. ٢ «.دو سن زندان»*گفت 
ۀ ک، از سرددست سن ...سرلگیساخِت . ٩ .)برگرفته از اینترنت(« ماهگیدر سن شش»گفت: 

مین دی سین »خواج  بلکتح گک   : استکار رفتهها  فارسی بهشش،، با بسامد بای، در متن
در ایرن . ۴ (.۶۴٧،   ۶ج  ،۶۶۱۱ )مومرد منرور «سرلگی بیودم پییش  ییخ آمیدمهچدههکده

در سرن »، ولری یرورر «سرالگیدر بیست»را حرذف کررد و گفرت:  سنتوان ساخت می
  .نیا کامال  نبیعی است« سالگیبیست

ها  دیگرر نیرا ، و بسریار  از مردخلنعنر،جوهره، جدایهها  که دیدی،، در مدخلچنان
 است.ا  شخصی مؤل  وارد کتاب شدههسلیقه
 
 



816 
 ۶٩٣۳ ،۶۴ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 غلط ننویسیمنقد و بررسی  نقد و بررسی
 
 

ِاِسخ ِپایانی۷
اشراره  غلیط ننویسییمشده در ذیل بریش از یردوده مردخل ها  درجدر این مقاله به دیدگاه

ل شرود، ولری هایی است که بهتر بود در کتاب مردخها و ترکیبجا واژهها بهاست. اینشده
 ها را یادآور شدی،.ها مورد از آنها در کتاب خالی است و ما دهجا  آن

 غلط ننویسیماست که، برخالف آنچه در هایی بودهت  واژهرو  ما پژوهش بررو  ت 
گویی رای  میان نرفداران یا مخالفان چنرین دانی،. این با رو  کلیها را درست میآمده، آن

است. نگارنده قویا  معتقد است برا  رسریدن بره نتیجرۀ نهرایی درمرورد هایی متفاور کتاب
کرد « پژوهش»هر واژه جداگانه  ۀگویی پرهیا کرد و درباردرست و غلط در زبان باید از کلی

 گاه پایان نخواهد یافت.درست و غلط در زبان هی  ۀو اگر جا این باشد، بوث دربار
کید و تکرار می  غلیط ننویسییمها  منردرج در کره اغلرب دیردگاه کندنگارنده باز ه، تأ

ها  نورو  ها و سراختویژه در چاپ نخست(، جا در موارد  اندک )مانند برخی واژه)به
ها  فارسری شده(، تألی  مؤل  فقید آن نیست و از یدها سال پیش در فرهنگبردار گرده

غلیط گرانگی عمروم مخانبران دلیل بیاست، ولی برهها اشاره شدهو آثار ادبی این زبان به آن
دانرد، ها  کهن فارسی، تا جایی کره نگارنرده میو پژوهشگران این حوزه با فرهنگ ننویسیم

اسرت. درنتیجره، اگرر ا  نکردهدر منابع کهن اشاره کتابهی  پژوهشگر  به پیشینۀ مطالب 
ر دفاع کند. این تباید از مندرجار منابع قدی، نریق اولی  را دارد، بهکتاب کسی قصد دفاع از 

نیاز کردن کاربر از مراجعه ها  پیشین در کتابی واحد و بیرا نیا بیفاایی، که گرد آمدن دیدگاه
 به منابع گوناگون از مواسن این کتاب است.

گونه استنباط کرد کره هرچره در ایرن کتراب آمرده از آنچه در این مقاله ذکر شد نباید این
 غلیط ننویسییمها  شود که بسیار  از مدخلتذکر مییراحت منادرست است. نگارنده به

رسران اسرت و در آن مطالرب سرودمند سو  پاسخ یار برا  مراجعۀ آنی و رهنمون شدن به
فراوانی نیا هست. برا  نمونه، شاهدها  موجرود در کتراب، کره کراربرد واژه را در گذشرته 

مطالرب سرودمند کتراب در دهد، برا  پژوهشگران بسیار کارآمد است. هرچند که نشان می
 یابد.است کاهش چشمگیر  میهایی که غلط دانسته شدهمدخل

اقتضا  فرهنگ بودنش، مطالب است و به« فرهنگ» غلط ننویسیمنباید فرامو  کرد که 
توان تا چندین برابر حجِ، کنونی ها  کتاب گاه میمدخلۀ ذیل هر مدخل کوتاه است. دربار
بررا  کتراب ها  گوناگون کاوید. درنتیجه، کاربر ا از زاویهآن مدخل سخن گفت و مطلب ر
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ها  گوناگون )و نه فقط ی  فرهنگ( و تر باید به فرهنگتر و دقیقدست یافتن به پاسخ کامل
 ها  تاریخی و معایر نیا مراجعه کند.پیکره

 آن اسرت )نره فقرط ۀآنچه در این مقاله گفته شد مربوط به زبان فارسی در مفهوم گسرترد
معیارسراز   غلیط ننویسییمتوان با این استدیل که هردف کتراب زبان فارسی معیار( و نمی

شده را نادیده گرفت. نخست اینکه بررا  معیارسراز  نیرا زبان فارسی است، نقدها  مطرح
ها  ها  فاقرد پشرتوانۀ علمری یرا مبتنری برر سرلیقهتوان دلیلباید دلیل استوار داشت و نمی

نه  غلط ننویسیممعیارساز  به دیگران عرضه کرد. دیگر اینکه مؤل   شخصی را توت عنوان
گاه ادعرا  معیارسراز  درستی هی ها  خود بهوگوها و سخنرانیدر این کتاب و نه در گفت

گاه بودهاست و بیزبان فارسی را نداشته است. گمان او بیش از نرفداران کتاب از نیت خود آ
اغلرب معیارسراز  زبران  ، برخالف گذشته،ه در دنیا  امروزاست کدانستهخوبی میزیرا به

ها و ها و آمرروز  و پرررور  و گرراه رسررانهنهادهررایی دولترری ماننررد فرهنگسررتان ۀبرعهررد
نویسی اسرت، و نره ها  فرهنگها  انتشاراتی و مؤسسهها و مطبوعار و مؤسسهخبرگاار 
 اشخا .

ِمنابع
، به کوشش حکیمه دبیران، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، دو َیری رفنرمۀ َمن(، ۶۶۳۵ابراهی، قوام فاروقی )

 جلد. 
، به کوشش علی شیر ، بیرور، دار احیاء التراث العربی، لسرن العر (، ۶۳۳۳هجر  /  ۶۴۱۳منظور )ابن

 هجده جلد.
 هجیری قمیری ۵، ۴، ۳هری دیوان دی قرن رح احوال و ا عری  رعران بی ←(، ۶۶۱۱ابوالوسن خرقانی )

(۶۶۱۱.) 
 (.۶۶۳۶اشرف )یادقی، علی ←(، ۶۶۳۶ابوبکر بستی )

 فرخ، تهران، رودکی.الدین همایون، به کوشش رکندیوان(، ۶۶۶۱اثیر اخسیکتی )
، به کوشش جالل متینی، مشهد، دانشرگاه فردوسری هدای  المتعلمین فی الطب(، ۶۶۴۴اخوینی بخارایی )

 مشهد.
 ومدعلی نای ، تهران، علمی.، به کوشش مدیوان(، ۶۶۴۶یابر )ادیب

 ، به کوشش سعید نفیسی، تهران، زوار.دیوان(، ۶۶۶۱الدین )ازرقی هرو ، ابوبکر زین
 ، به کوشش عباس اقبال، تهران، مجلس. لغ  فرس(، ۶۶۶۳اسد  )

اکبر الهری به کوشش نجیب مایل هرو  و علی، فی تکسیر القرآن لألعرجم التراجم رجت(، ۶۶۱۵اسفراینی )
 انی، تهران، میراث مکتوب و علمی و فرهنگی، سه جلد.خراس
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(، القاهر ، شررکة عربی ی انجلیزی) قرموس الیرس العصری(، ۶۳۱۳الیاس، انطون الیاس و ادوار ا. الیاس )
 دار الیاس العصریة.

، ویراستۀ رحی، عفیفری، مشرهد، فرهنگ جارنگیری(، ۶۶۵۶-۶۶۴۳الدین حسین )انجو شیراز ، میرجمال
 ه فردوسی، سه جلد.دانشگا

 ، تهران، سخن، هشت جلد. فرهنگ بزیگ سخن(، ۶۶۳۶انور ، حسن )سرپرست( )
 ، تهران، سخن.نویسی سخنفرهنگ دیس (، ۶۶۳۱آباد )انور ، حسن و یوس  عالی عباس

المعجیم (، ۶۳۱۱مومرد خلر  اللره احمرد ) و عیطرة الصروالوي و عبردالولی، منتصرر ، ابراهی، وأنیس
 اللغة العربیة، القاهر .، مجمع الوسیط

 ، به کوشش مومد معین، تهران، امیرکبیر، پن  جلد.برهرن قرطع(، ۶۶۱۱برهان )
 (، بیرور: دارالعل، للمالیین.قرموس عربی ی إنکلیزی) الموید(، ۶۳۳۵بَعلبکی، روحی )

 ، به کوشش مومد روشن، تهران، سرو ، پن  جلد.نرمۀ طبریترییخ(، ۶۶۳۱بلعمی )
، به کوشش مومدتقی بهار و مومد پروین گناباد ، تهرران، ترییخ بلعمی(، ۶۶۴۶علی مومد )بلعمی، ابو

 وزارر فرهنگ.
 ، تهران، امیرکبیر، سه جلد. نرسیسبک(، ۶۶۱۵بهار، مومدتقی )

الله یفا، تهران، بنگراه ترجمره و ، به کوشش ذبی نرم دایا (، ۶۶۴۶ر۶۶۶۳بیغمی، مومدبن شیخ احمد )
 نشر کتاب.

، بره کوشرش ایررج افشرار و مهرران افشرار ، تهرران، نرم فیروز ره(، ۶۶۳۳می، مومدبن شیخ احمد )بیغ
 چشمه.

 اکبر فیاض، مشهد، دانشگاه مشهد.، به کوشش علیترییخ بیاقی (،۶۶۵۱ی )بیهق
 .۵۶۴ر۵۱۳ها  ، یفوه۱۶ۀ ، شماریغمر، مجلۀ «ارتشتار»(، ۶۶۱۳پورداوود، ابراهی، )

[(، به کوشش مومدابراهی، باستانی پاریا ، تهران، بنیاد فرهنگ ۶۶۵۵]=  ۱۵۶۵) رنترییخ  رهی قراختریی
 ایران.

(، منسوب به سید مرتضابن داعری حسرنی راز ، بره کوشرش ۶۶۱۴) تبصر  العوام فی معرف  مقرالت االنرم
 عباس اقبال آشتیانی، تهران، اسانیر.

، بره کوشرش منروچهر سرتوده، تهرران، ریکارنجغرافیری ا(، ۶۶۴۱خان )توویلدار ایفهانی، میرزاحسین
 دانشگاه تهران.

 (، به کوشش حبیب یغمایی، تهران، دانشگاه تهران، هفت جلد.۶۶۴۶ر۶۶۶۳) ترجمۀ تکسیر طبری
 ، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.نرمۀ مینوی خردواژه(، ۶۶۴۳تفضلی، احمد )

وشرش حسرن وحیرد دسرتگرد ، تهرران، ، به کدیوان(، ۶۶۱۱الدین ایفهانی، مومدبن عبدالرزاق )جمال
 سینا.ابن

 ، تهران، علمی.فرهنگ توریکی دستوی ترییخی (،۶۶۳۵احسان )چنگیا ، 
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بابرا بیرانی، تهرران، ، به کوشرش خانالتواییخ ی یدیذیل جرمع(، ۶۶۵۱الله )بن لط حافظ ابرو، عبدالله
 انجمن آثار ملی.

 سه جلد در ی  مجلد، تهران، فرهنگ نشر نو ر آسی،. ،ترییخ زبرن فریسی(، ۶۶۳۵ناتل )خانلر ، پرویا 
 ، تهران، باب .دستوی زبرن فریسی[(، ۶۶۵۱]=  ۱۵۶۵خانلر ، پرویا ناتل )

 ، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.نرمۀ ویرایش یوه(، ۶۶۳۱خدایار، ابراهی، و حسن ذوالفقار  )
، ۶ۀ ، دورادبییرت دانشیگره تبرییزۀ دانشیکد، مجلرۀ «غلط مشرهور( »۶٩٢۳ر۶٩٢۱پور، عبدالرسول )خیام

 .۶و  ۱ۀ ، شمار۱ۀ تا دور ۶ۀ شمار
 ، تبریا، تهران.دستوی زبرن فریسی(، ۶۶۳۳پور، عبدالرسول )خیام
، ۶۶۱۴رر۶۶۱۱، حیردرآباد دکرن )چراپ افسرت: فرهنگ نظرم(، ۶۶۶۳ر۶۶۱۵ایسالم، مومدعلی )داعی

 تهران، دانش(.
نامۀ دهخدا، هشت ، تهران، مؤسسۀ لغتنرمۀ فریسیلغ (، ۶۶۳۱ر۶۶۱۶)دبیرسیاقی، مومد )و همکاران( 

 جلد.
 .۶۶ۀ ، شمارزبرنشنرسی، مجلۀ «در زبان فارسی یاپیرامون »(، ۶۶۱۳دبیرمقدم، مومد )

 نامۀ دهخدا.، تهران، مؤسسۀ لغتنرم لغ (، ۶۶۱۱دهخدا و همکاران )
 ن، عل،.، تهرانویسیآموزش ویراستریی و دیس (، ۶۶۳۵ذوالفقار ، حسن )

 ، به کوشش مومد دبیرسیاقی، تهران، معرفت.اللغرتغیرث(، ۶۶۶۱الدین مومد )رامسور ، غیاث
)فرهنگ عربی ر فارسی(، تهرران، کتابفروشری علمیرۀ  جارنیاللغرت  رهمنتخبتاریخ(، رشید  تتو  )بی

 اسالمیه.
 ، تهران، شرق.ایکرن سخن(، ١٩۴٧آدمیت، مومدحسین )ۀ زادرکن

 ، به کوشش رحی، عفیفی، دانشگاه مشهد.ایداویرافنرمۀ منظوم(، ۶۶۴۶پژدو )رامزرتشت به
 ، تهران، کتاب بهار.ررف دی زبرن فریسی(، ۶۶۳۵سامعی، حسین )

 اکبر علمی، تهران.، به کوشش مومد دبیرسیاقی، علیالکرسمجمع(، ۶۶۴۶ر۶۶۶۳سرور ، مومدقاس، )
 ، به کوشش حسن انور ، تهران، قطره.کلیرت سعدی (،۶۶۳۱عبدالله )بن سعد ، مصل 

اکبرر سرعید  سریرجانی، ، بره کوشرش علیتکسیر سیویآبردی(، ۶۶۳۶سورآباد ، ابوبکر عتیق نیشابور  )
 تهران، فرهنگ نشر نو، پن  جلد.

، تهرران، دانشرگاه آزاد اسرالمی، مجموعۀ کرمل ارول و قواعد ویرایش(، ۶۶۳۱شاهر  لنگرود ، جلیل )
 واحد تهران جنوب.

(، تصروی  مومرود ۶۶۱۱) هجیری قمیری ۵، ۴، ۳هیری دییوان دی قرن رح احوال و ا یعری  یرعران بی
 مدبر ، تهران، پانوس.

نشیر ، مجلرۀ («۱سراز  در زبران فارسری معایرر )ها و امکانار واژهشیوه»(، ۶۶۱۶اشرف )یادقی، علی
 .۱۶ر۶۳ها  ، یفوه۱ۀ ، شمار۶۱، سال دانش
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، مجلرۀ («۶۱ساز  در زبران فارسری معایرر )ها و امکانار واژهشیوه»(، ال ۶۶۱۱اشرف )یادقی، علی
 .۱۶ر۶۵ها  ، یفوه۴ۀ ، شمار۶۶، سال نشر دانش

نشیر ، مجلرۀ («۶۶ساز  در زبان فارسی معایر )ها و امکانار واژهشیوه»(، ب۶۶۱۱اشرف )یادقی، علی
 .۱۵ر۱۶ها  ، یفوه۵ۀ ، شمار۶۶، سال دانش

، زبرنشنرسیی، مجلرۀ «قرجیری  قشیون و نظمیی ۀ فرهنگ اریطّلحرت دوی»(، ۶۶۳۱اشرف )یادقی، علی
 .۶۵۴ر۶۶۳ها  ، یفوه۶۵ۀ شمار

بره  “ر”ی  توول آوایی دیگر زبان فارسی: فرایند افاوده شدن یرامِت »ال (، ۶۶۳۴اشرف )یادقی، علی
 .۶۱ر۶ها  ، یفوه۶۳ۀ ، شمارزبرنشنرسی، مجلۀ «بعضی از کلمار

، مجلررۀ «هرراکلمررار روسرری در زبرران فارسرری و تاریخچررۀ ورود آن»ب(، ۶۶۳۴اشرررف )یررادقی، علی
 .۴۱ر۶۱ها  ، یفوه۴۱ۀ ، شمارزبرنشنرسی
و  ۴۶ ۀ، شرمارزبرنشنرسی، مجلۀ «زبان فارسی عربی در “ق”یامت توول »(، ۶۶۳۵اشرف )یادقی، علی

 .۶۱ر۶ها  ، یفوه۴۱
، مجلۀ «ها  نادر جمع در زبان فارسیشانهبرخی ن»(، ۶۶۳۳سیدآقایی )اشرف و اکرم حاجییادقی، علی

 .۱۱ر۵۴ها  ، یفوه۱ ۀ، شماردستوی
 .۱۶، ضمیمۀ آینۀ میراث، مجلۀ تهقیق دی کتر  المصردی  ابوبکر ب ستیال (، ۶۶۳۶اشرف )یادقی، علی
، ۳ ۀ، شماردستوی، مجلۀ «مصدر  به اسامی معنی ī-اضافه شدن پسوند »ب(، ۶۶۳۶اشرف )یادقی، علی

 .۳ر۱ا  هیفوه
، ۵۱ۀ ، شرمارمعیریف، مجلرۀ «انگیا در فارسری امرروزها  عربری بورثواژه»(، ۶۶۳۶یفرزاده، بهروز )

 .۶۱۳ر۳۱ها  یفوه
، بره کوشرش علیرضرا منتایی االی  فیی لغیرت العیر (، ۶۶۳۱بن عبردالکری، )پور ، عبردالرحی،یفی

 نژاد، تهران، سخن.حاجیان
 ، تهران، فرهنگ معایر.ریکی دستوی زبرن فریسیفرهنگ تو (،۶۶۳۵عالءالدین )نبانبایی، 

، هیری خیودگردان دی دسیتوی وابسیتگیدستوی زبرن فریسی؛ براسرس نظرییۀ گروه(، ۶۶۳۶زاده، امید )نبیب
 تهران، مرکا.

 ، تهران، کتاب بهار.غلط ننویسیم؛ از چرپ اول تر ویراس  دوم(، ۶۶۳۱زاده، امید )نبیب
 ، به کوشش  . موحد، تهران، نهور . العرلم و ذیل التهک تهک(، ۶۶۱۶عبداللطی  شوشتر  )

 ، قاهره، عاَل، الُکُتب.معجم اللغ  العربی  المعررر (، ۱۱۱۳/ قمر   ۶۴۱۳عمر، احمد مختار )
، به کوشش غالموسرین یوسرفی، تهرران، بنگراه نرم قربوس(، ۶۶۴۵بن اسکندر )، کیکاووسعنصرالمعالی

 ترجمه و نشر کتاب.
، جاء اول از قسر، دوم، بره کوشرش امیربرانو مصرفا الهکریرتجوامع(، ۶۶۵۳الدین مومد )عوفی، سدید

 )کریمی(، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.
 ، تصوی  جالل خالقی مطلق، تهران، سخن، دو جلد. رهنرم (، ۶۶۳۶فردوسی )
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دارالجیرل، ، بیررور، القیرموس المهییط(، ۶۳۵۱قمر  /  ۶۶۱۶فیروزآباد ، مجدالدین مومدبن یعقوب )
 چهار جلد.

، مجلررۀ «فردوسرری  ییرهنرمۀا  از ؟تصرروی  واژهنوفیییدنیررا  توفیییدن»(، ۶۶۳۴فیررروزبخش، پژمرران )
 .۶۶۱ر۶۶۳ها  ، یفوه۳ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 ، ویراست دوم، تهران، فرهنگ معایر، دو جلد.فرهنگ معررر عربی ی فریسی(، ۶۶۳۶قی،، عبدالنبی )
 ، تهران، امیرکبیر.ریشنگۀ  یو(، ۶۶۱۳کاخی، مرتضی )

، بره کوشرش مجتبری مینرو  و فیرروز کتیر  البلغی [(، ۶۶۵۵]=  ۱۵۶۵کرد  نیشابور ، ادیب یعقروب )
 حریرچی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.

، به کوشرش علری فرهنگ عربی ی فریسی: تکمل اَرنرف(، ۶۶۳۵بن مومدبن سعید ادیب )کرمینی، علی
 دو جلد، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.رواقی، با همکار  زلیخا عظیمی، 

 ، به کوشش کاظ، دزفولیان، تهران، نالیه، سه جلد.باری عجم(، ۶۶۳۱چند بهار )یله تی 
، بره مکرتیب فریسی غزالی ب  نرم فضریل االنرم من یسیریل حجی  االسیّلم(، ۶۶۱۱مومد غاالی، ابوحامد )

 کوشش عباس اقبال، تهران، امیرکبیر.
 ، کانسور، مطبع نامی منشی نول کشور، دو جلد.مؤیدالکضّل(، ۶۳۳۳د دهلو  )مومد ی

گاه، دو جلد.اسرایالتوحید(، ۶۶۱۱مومد منور )  ، به کوشش مومدرضا شفیعی کدکنی، تهران، آ
 ، به کوشش رضا علو ، تهران، مرتضو ، دو جلد. کنزاللغرتقمر (،  ۶۶۳۱مومدبن عبدالخالق )

 یدیق، تبریا، اختر.ۀ ، ترجمۀ حسین مومدزادالترکدیوان لغرت(، ۶۶۳۳مومودبن حسین کاشغر  )
 نژاد، تهران، امیرکبیر.، به کوشش رضا اناابیدستویالوزایه(، ۶۶۱۴مومودبن مومد ایفهانی )

 ، بیرور، دارالعل، للمالیین.الراید(، ۶۳۳۱مسعود، جبران )
 ق.، بیرور، دارالمشرالمنجد في اللغ (، ۶۳۳۱معلوف، لوئیس )
 ، بیرور، دارالمشرق.المنجد فی اللغ  العربی  المعررر (، ۱۱۱۱معلوف، لوئیس )

 ، چاپ اول.۴ر۶، تهران، امیرکبیر، جلد فرهنگ فریسی(، ۶۶۴۱ر۶۶۴۱معین، مومد )
 ، تهران، امیرکبیر.مصدی ی حررل مصدیاسم(، ۶۶۱۶معین، مومد )

، تهررران،  یینرختی افعییرل دی زبییرن فریسیییبریسییی ییش (، ۶۶۳۱زاده )منصررور ، یداللرره و جمیلرره حسررن
 فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

، بره کوشرش احمرد بهمنیرار، تهرران، دانشرگاه االبنی  عن حقریق االدوی (، ۶۶۴۱موفق هرو ، ابومنصور )
 تهران.

 A. F. 340ۀ برگردان نسخۀ خطی شرمار، نسخهاالبنی  عن حقریق االدوی (، ۶۶۳۳موفق هرو ، ابومنصور )
 ابخانۀ ملی اتریش، تهران، میراث مکتوب.کت

، نوشتۀ امام مومد غاالری، بره کوشرش حسرین الدیناحیر  علوم(، ترجمۀ ۶۶۳۱مؤید خوارزمی، مومد )
 جلد. ۴خدیو ج،، علمی و فرهنگی، 

 یدیق، تبریا، اختر.ۀ ، به کوشش حسین مومدزادسنگّلخ(، ۶۶۳۴میرزامهد  خان استرآباد  )
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، ۶۶، سرال ادبییرت دانشیگره تایرانۀ دانشیکد، مجلرۀ «اگرچه، با آنکه، هرچند»، (۶۶۴۵مینو ، مجتبی )
 .۴ۀ شمار

، به کوشرش ادبیرت فریسیۀ مینوی بر گستر، مندرج در: «اگرچه، با آنکه، هرچند»(، ۶۶۳۶مینو ، مجتبی )
 منیر مینو ، تهران، توس.ماه

 دبیرسیاقی، تهران، زوار. به کوشش مومد ،سکرنرمۀ نرررخسرو[(، ۶۶۵۱]=  ۱۵۶۱نایرخسرو )
 (، به کوشش جعفر شعار، تهران، قطره.متن کرمل) سکرنرمۀ نرررخسرو(، ۶۶۱۶نایرخسرو )

 ، توقیق و تصوی  زهره مشاور ، تهران، سخن.االد ناج(، ۶۶۳۱خان رامسور  )الغنینج،
قزلبر یی، ترکیی جغتیریی، یومیی، ) فرهنیگ نصییری(، ۶۶۳۶نصیر ، مومدرضا و عبدالجمیل نصیر  )

(، به کوشش حسن جواد  و ویل، فلور، با همکار  مصطفی کاچالین، تهران یوسی، و قلمرقی ب  فریسی
 / تبریا، کتابخانه، موزه و مرکا اسناد مجلس شورا  اسالمی / آیدین.

، به کوشش مومرود عابرد ، تهرران، فرهنگسرتان زبران و ادب فارسری / سیرالملوک(، ۶۶۳۳المل  )نظام
 سخن.

 ، تهران، چشمه.نویسی زبرن فریسی معیریمبرنی دیس (، ۶۶۳۵وبخت، نایر )نیک
 ، ترجمۀ مومدرضا باننی، تهران، فرانکلین. نرسیزبرن و زبرن(، ۶۶۵۱هال، رابرر )

 .۱ۀ ، شمار۳، سال سخن، مجلۀ «غ، زبان»(، ۶۶۶۱یارشانر، احسان )
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