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 مقدمه
پادشاهان ايـن  . هاي رواج تركي در ايران بودترين دورهدور صفوي يكي از مهم

نـد و پادشـاهاني   گفتهمگي بـه تركـي سـخن مـي     ،سلسله و لشكريان قزلباش آنان
اينها از داليـل رواج   ةند و همسرودزبان شعر ميهمچون شاه اسماعيل صفوي بدان 

با اين حال چند حكومت مقتدر تركي نيـز در همسـايگي   . فراوان تركي در ايران بود
نـد كـه   بكان در شرق از مهمترين آنهـا بود زيستند كه عثمانيان در غرب و ازآنان مي

 از. ه اسـت براي ارتباط با آنان و داشتن مناسبات، دانستن تركي امري ضروري بـود 
ن كشورها بسيار آو در  ي داشتندبرخي شاعران ايراني شهرت فراملّ ونچ گريد يسو

براي فهم اشعارشان نيـاز بـه آمـوختن فارسـي     و هنر محبوب بودند و اهل فرهنگ 
شاعران بزرگي ظهور كرده بودند كه آوازه آنـان  نيز زبان در اين ممالك ترك ،داشتند

آموختن تركـي   درصددبه ايران رسيده بود و ايرانيان هنردوست براي فهم شعر آنان 
. بودند و اينها از داليل رواج تـأليف فرهنگهـاي تركـي بـه فارسـي در ايـران بـود       

ت در اين زمان شاعر و دانشمند بزرگ، خواجه اميرعليشير نـوايي، شـهر   مخصوصاً
 ،خـان اسـترآبادي  و ميرزا مهـدي  و شعر او بسيار معروف بود هزيادي در ايران داشت

 . )89 :1388خويي ( را براي فهم شعر او تأليف كرد سنگالخفرهنگ بزرگ 
يكي از فرهنگهاي تركي به فارسي است كه در اين دوره تـأليف   فرهنگ نصيري

بـا همكـاري پروفسـور     شده است و آقايان دكتر حسن جوادي و دكتر ويلـم فلـور  
، و چند تن ديگر )TDK( مصطفي كاچالين، رئيس انجمن زبان تركي در كشور تركيه

ـ  متعلق به دانشگاه تهران را تصحيح كردهموجود آن  ةتنها نسخ  ةو انتشارات كتابخان
 . اندنموده نشرآن را چاپ و  مجلس شوراي اسالمي و انتشارات آيدين تبريز مشتركاً

هـايي از  نقد و بررسي اين كتاب و نشان دادن نمونه ،معرفيهدف ما در اين مقاله 
 . است آن اشكاالت و عيوب فراوان

 معرفي كتاب
عبـدالجميل  ( و پسـر او ) محمدرضـا نصـيري  ( نوشته يـك پـدر   فرهنگ نصيري

ة
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آغازگر اين كار پدر بود كـه  . است كه در طول بيست سال فراهم آمده است) نصيري
 . ش كار ناتمام او را به پايان برداو پسربا مرگ 

موضـوعاتي همچـون    ازشـود كـه در آن   مصححان آغاز مـي  ةاين كتاب با مقدم
هاي زبان تركي، وضعيت اين زبان در ايران روزگار گذشته، فرهنگهاي تـأليف  شاخه

مؤلف  ةه و در ادامه، مقدمسخن رفتاين زبان و معرفي كتاب و مؤلف آن  ةشده دربار
نصيري در مقدمه خود به ضرورت دانستن زبان تركي . آمده است) عبدالجميل( كتاب

 : پرداخته و درباره علت تأليف كتاب چنين نوشته است
زبان بـه  از آنجا كه از بسياري ورود مكاتيب پادشاهان روم و قلماق و ساير سالطين تركي

ج به دانستن لغات مشـكل  احتيا  بنيان كه بايست ترجمه به زبان فارسي شود،آستان آسمان
 كـرد جمـع مـي   ...شد، مدت بيست سال بود كه لغات مشكل تركـي را بأقسـامها   تركي مي

 . )10 :1393 نصيري(
هـاي  برخـي از ويژگي  را معرفي كرده ومنابع و روش كار خود و پدرش  سپساو 

و پس از اتمام مقدمه، لغات تركـي را   شرح دادهاشعار،  ةهمراه با نمون زبان تركي را
 . در چهار باب و يك خاتمه آورده است

هاي زبان تركي در ايـن  بندي لغات مربوط به هر كدام از شاخهآنچه كه در تقسيم
 كند، اختصاص بيشترين حجم كتاب به قسمت لغـات جغتـايي  فرهنگ جلب نظر مي

تركـي  ( ي حجم تركي روميكه حت است) تركي مستعمل در آسياي ميانه و خراسان(
. به مراتب از حجم آن كمتر است) تركي آذربايجاني( و تركي قزلباشي) آسياي صغير

ها تعداد صفحات اختصاص يافته به هر كـدام  براي نشان دادن ميزان لغات اين شاخه
 :آوريمرا مي

 صفحه 137 ← 74ـ211): باب اول( لغات جغتايي
 صفحه 64 ← 212ـ277): باب دوم( لغات رومي

 صفحه12 ← 279ـ290): باب سوم( لغات قزلباشي
 صفحه 7 ← 291ـ298): باب چهارم( لغات روسي
 صفحه 25 ← 299ـ323): خاتمه( لغات غريبه

است كه تركي رومي و قزلباشي كه البته در آن زمان بسيار  آننشانگر  تفاوتهااين 
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و پادشاهان  ه استدر ايران داشتاند، رواج فراواني بيشتر از امروز به هم نزديك بوده
دانسـتند و لزومـي   را به خوبي ميآنها صفوي و اكثر درباريان و كارگزاران حكومتي 

به پرداختن گسترده بدان نبوده و به همين جهت هم حجـم بيشـتر كتـاب بـه لغـات      
رسد اين كـار مؤلـف هـيچ    با اين حال به نظر مي. جغتايي اختصاص داده شده است

 . را خواهم گفت آنضرورتي نداشته و حتي اشتباه بوده است كه دليل 
اما جالب اينكه  ؛ها نمونه شعري نيز آورده استمؤلف در موارد زيادي براي واژه

هاي شعري نيـز بـه قسـمت لغـات جغتـايي اختصـاص دارد و در       آوردن اين نمونه
طور كـه گفتـيم،   همان. شعري نياورده است قسمتهاي ديگر حتي يك مورد هم نمونه

در آن زمان، امير عليشير نوائي و اشعار او در ايران بسـيار مشـهور بودنـد و مؤلـف     
هاي او و، به مقدار كمتري از شاعران ديگر مانند سـلطان  هاي زيادي از سرودهنمونه

 . حسين بايقرا، را انتخاب كرده است
ر عبدالجميل در جدا كردن واژگان و آوردن آنها كا دانستنجا اما دليل ما براي بي

هاي تركي مذكور، اين است كه اين كار او اين تصور را بـه وجـود   در يكي از شاخه
و به صورت صد در صدي با هم متفاوتند و  هاي زبان تركي كامًالآورد كه شاخهمي

گر كسـي  كه چنين نيست و ادر حالي. هيچگونه اشتراك واژگاني و ساختاري ندارند
ها از آذربايجـاني گرفتـه   هر كدام از گويشها و لهجه( كوچكترين آشنايي با زبان تركي

داشته باشد و به بخشهاي مختلـف كتـاب   ) ... تا تركي قشقايي و خراساني و تركمني و
نصيري نگاهي بيفكند، كلمات مشترك بسيار زيادي خواهد يافت كه به همان صـورت  

) جغتـايي، آذربايجـاني، آسـياي صـغير    ( هاي مهـم تركـي  شاخه ةو همان تلفظ در هم
بوده  ناموجهها كاري يكي از بابشود و اختصاص بسياري از اين واژگان به استعمال مي

 :بينيمكنيم و اين كلمات را ميبراي مثال يكي از صفحات كتاب را باز مي. است
 ←پـالچيق / مـچ  ←بيلك/ ابر ←بولوت/ بيگ ←بگ/ امروز ←بوگون

بچه  ←باالالدي/ بچه ←باال/ تقسيم شد ←بؤلوندي/ ماهي ←باليق/ گل
 )127 :همان( آورد
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اند اما بدون هـيچ تفـاوتي در تركـي    تمامي اين كلمات در بخش تركي جغتايي آمده
طور كلي در به. روندآذربايجاني و استانبولي نيز وجود دارند و به فراواني به كار مي

تركـي جغتـايي، رومـي و قزلباشـي، صـفحه و سـتوني       : سه باب نخست اين كتـاب 
و بدون كوچكترين تفـاوتي در بخشـهاي ديگـر     توان يافت كه چندين كلمه عيناً نمي

به همين دليل جدا كردن اين بخشها و اختصـاص ايـن واژگـان    . وجود نداشته باشد
وتي بسياري از كلمات نيز با تفـا . رسدمنطقي به نظر نميها مشترك به يكي از شاخه

هاي زبان تركي گاهي در شاخه مثًال. هاي ديگر جدا شده استي از شاخهئبسيار جز
در تركـي جغتـايي و    سنگكلمه : شوندبه يكديگر بدل مي »تاء«و  »دال«دو حرف 

 . شودتلفظ مي »داش«و در تركي آذربايجاني به صورت  »تاش«رومي به صورت 
پسرش بوده است؛ عبدالجميل خود در اين تقسيم بندي نه كار نصيريِ پدر كه كار 

 : گويدمقدمة اثر در اين باره چنين مي
مرحوم مغفور لغات جغتايي و رومي و قزلباشي و روسي را در يك بـاب نوشـته، در هـر    

هاست، نموده و به جهت لغات غريبه خاتمـه قـرار   لغت آن كه جغتايي يا رومي يا غير اين
ه ذكـر  حـد ر جدا نموده به جهت هر يك كتابي علـي داده بوده، فقير به خالف دستور مزبو

 . )56ص : همان(. .. نموده

 نقد و بررسي
نخست، ايراداتي كه : توان تقسيم كردطور كلي ايرادات اين كتاب را به دو دسته ميبه

در تأليف كتاب وجود دارد و به مؤلف مربوط است؛ دوم، ايرادات فراوان در تصحيح 
به ايرادات كار مؤلف، و در ادامه به  ابتدا مختصراً. گرددينسخه كه به مصححان باز م

 . اشتباهات كار مصححان خواهيم پرداخت
هايي است از اشتباهات مؤلف كه عمومـاً از ضـعف او در زبـان    موارد زير نمونه

 :شودتركي ناشي مي
 تنيمش سـو كتاب، لغت  146 ةدر صفح مثًال :ثبت كلمات به صورت نادرستــ 

بـه غلـط ضـبط    لغت خود اما  ،اين معنا درست است. معنا كرده است ايستادهآب را 
جاي ( است تَينْمش سوامالي درست اين لغت در تركي جغتايي به شكل . ده استش
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اين كلمه با اختالف مختصري در تركـي آذربايجـاني و    .)نون و ياء بايد عوض شود
 . شودتلفظ مي سو دايانمشاستانبولي به صورت 

در چندين مورد اشعاري كه مؤلـف بـه   : در ضبط صحيح نمونه اشعار دقتيبيــ 
براي مثال اين مصـراع  . عنوان نمونه براي لغات مورد نظر آورده، مشكل وزني دارند

 : سروده شده است »مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن«كه در وزن عروضي 
 )107: همان( ... ليغنك نيدورآلماق] هوشيمي[صبر و قرار و هوش 

در دهها مورد لغات را به صورت غلط ترجمه كـرده  : نادرست كلمات ةترجمــ 
مؤلف و سپس معنـاي صـحيح كلمـه را     ةهاي زير ابتدا لغت و ترجمدر نمونه. است

 :ايمآورده
ــيق باهم پرواز كردن ← )84( )؟( كج بحثي كردن :اوچوشماق ــوان: ايش  ←) 224( پهل

 روشن
بـه فريـاد    ← )241( كـردن يعنـي دعـوت    طلبيـدن،  :چقرتمق
 واداشتن

 )248( تكيه كردن :سوسماق
 ساكت شدن ←

 بگذر ← )264( بگذار: گچ اسب خاكستري ←)234ص( اسب موي سفيد: بوز آت
 ←) 264( شــكل: قــوالق شاد شده ←)249ص( خاموش شده: سوينميش

 گوش
 انكار كرد/  )(tanıdı شناخت ← )147( دانست :تاندي

tandı) 12F

1( 
 

 :مواردي نيز مصدر را به صورت اسم ترجمه كرده استو در 
 آزار رساندن، اذيت كردن ←) 118( آزار: اينجيتماك

  شنا كردن ←) 274( شنا: يوزمك
 شاد شدن ←)249( شادي: سونمك

 . پسوندهاي مصدرساز در زبان تركي است ماكو  مكهاي ذكر شده كه در نمونه
است كه فرهنـگ   خان استرآباديميرزا مهدي، فرهنگ نصيريترين منتقد بزرگ 

نيز فرهنگي تركي بـه فارسـي اسـت كـه بـه      سنگالخ . را تأليف كرده است سنگالخ
 

سه نوع مصـوت   üو  I ،öنگارش التيني لغات تركي در اين مقاله مطابق با الفباي تركي استانبولي است، . 1
 . در زبان تركي است
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اي بسيار عالمانه ةاست و حجم بسيار بيشتر و مقدم فرهنگ نصيريتر از مراتب كامل
خـان در مـوارد زيـادي هنگـام     ميرزا مهـدي . زبان تركي و ساختار آن دارد ةدربار
بـا عبـارت    او را معموالً ةكند و نادرستي ترجملغات به نصيري نيز اشاره مي ةترجم

شـود كـه نصـيري در    نمايد و از فحواي سخن او مشخص مـي بيان مي» سهو كرده«
نويسان ديگر نيز تأثير پذيرفته و گاهي معني لغات را نوشتن فرهنگ خود از فرهنگ

 آزوقخان ذيل لغت ميرزا مهدي مثًال. استاز آنان اقتباس نموده گاه به نحوي غلط، 
 : نويسد، ميتوشه و خوراكبه معناي 

نوشته و نصـيري   گمراهتصور كرده و به معني  آزماقطالع هروي اين لفظ را حاصل معني 
 . )آزوقذيل لغت  :استرآبادي( اندهم متابعت كرده، هر دو سهو كرده

مصـححان محتـرم در   . گرددبازمياما قسمت اعظم اشكاالت اين كتاب به مصححان 
انـد، بلكـه   و اصالحي انجام نداده ،تنها نسخه را تصحيح نكردهموارد بسيار زيادي نه

كار او را نيز با توضيحاتي ناصـواب   يهاياند و حتي درستكار مؤلف را خراب نموده
كـار   هـايي از ايـرادات فـراوان   وار به بررسي نمونهدر ادامه فهرست. انداز ميان برده

 :ايشان خواهم پرداخت
نخستين اشكال كار مصـححان ايـن اسـت كـه بـه       :عدم اصالح اشكاالت نسخه

مصحح يعني برطرف . انداند، عمل نكردهاي كه به عنوان مصحح بر عهده گرفتهوظيفه
كنندة اشتباهات يك اثر؛ وظيفة او در قدم اول پيـرايش اغـالط و سـهوهاي مؤلـف     

اشـكاالت مؤلـف كتـاب را     از هيچ يـك نگ نصيري فرهمع ذلك، مصححان . است
 . اندگونه اصالحي چاپ كردهاند و تمامي اغالط او را بدون هيچنفهميده

از ايرادات مهم مصححان ترجمـه نادرسـت نمونـه    : نادرست نمونه اشعار ةترجم
 ،قبـول اسـت   مواردي غيرقابلي، ولي در ئاين ايرادات گاهي جز. اشعار كتاب است

اي روي داده اشعار بسيار سـاده  ةاز اين جهت كه اين اشتباهات حتي در ترجم مخصوصًا
است كه هر كسي كوچكترين آشنايي با زبان تركي داشته باشد، نادرسـتي آن را خواهـد   

 :كنيمبررسي مي اشتباهات را با آوردن ابياتي براي نمونه چند مورد از اين. فهميد
ــنگا   قيلماسنگ قبول لطف ايالگيل كه ممكن ايماس ــيال س ــادت ب ــر عب ــام عم ــاك تم  يتم

 

 )64نصيري، ( 
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اگر تمام عمر عبادت  ،لطف كن بيا كه اگر قبول نكني«: بيت از حسن جوادي ةترجم

 . »كنيم پذيرش آن جز با لطف و كرم تو مقبول نخواهد بود
 بيـا  را به گيلاولين اشتباه عجيب در اين ترجمه اين است كه آقاي جوادي كلمه 

در ( است بيادرست است كه اين كلمه در تركي جغتايي به معناي . ترجمه كرده است
وجه ، اما اين كلمه در اين بيت به هيچ)گَل: تركي آذربايجاني و استانبولي به صورت

هـاي مختلـف زبـان    هاي آن در شاخهخانوادهماين واژه و ه. دهدچنين معنايي نمي
ـ . تأكيد است ةآيد و نشانتركي پس از فعل امر مي كتـابش   ةخود مؤلف نيز در مقدم

تأكيـد  امر بـي  ةدر لغت جغتايي صيغ«: صراحتا اين نكته را متذكر شده و گفته است
رقي و جالب اينكه مصححان در پـاو  )55: همان( »شودكمتر گفته مي غيلو  گيلمثل 

در تركي آذربايجاني اين كلمه بـه صـورت   ! اندهمين صفحه اين سخن را تكرار كرده
 ةنشـان  گيلفعل امر و  )نكُ: ( ايال در بيت باال نيز. آيدهاي آن ميخانوادهو هم گيلن

نيـز   )آمـدن : ( گيلماقو اين كلمه حتي به صيغه امر فعل بيا نه به معناي  ،تأكيد است
 . )192: همان( گلگيل: شود و در همين فرهنگ آمده استملحق مي

هم، غلط و خـارج از اصـول   نيز به شدت پريشان و در آقاي جوادية ترجم ةبقي
شروع شده، پشـت  اگر  شرط كه با ةدر اين ترجمه دو جمل. فصاحت و بالغت است

آخر جواب كدام يـك از ايـن دو جملـه اسـت و      ةسر هم آمده و معلوم نيست جمل
در . جواب هر كدام كه باشد، يكي از اين جمالت شرط بـدون جـواب مانـده اسـت    

كه اولي مسند و دومي مسـنداليه جملـه اسـت،     مقبولو  پذيرش ةآخر دو كلم ةجمل
در ! مقبول نخواهد بـود  ... پذيرش آن: معنا شده استمعنايند و در نتيجه جمله بي هم
و  »ممكن نيسـت : ممكن ايماس« ةن ترجمه مشخص نيست كه مترجم محترم جملاي

 !را كجا گنجانده است »به تو رسيدن: سنگا ... يتماك«عبارت 
كنـد و  تقاضاي آمدن نمـي ) خداوند/ معشوق( در اين بيت شاعر از مخاطب خود

بـادات  آمدن معشوق چه ارتباطي با عدم مقبوليت ع. كاري با آمدن يا رفتن او ندارد
دارد؟ تقاضاي آمدن آنجا معنا دارد كه مثال معشوق در سفر است و عاشق از هجر او 

سخن شاعر در اين بيت اين است كه حتي اگر در تمـام عمـر خداونـد را    . سوزدمي
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ترجمه . دهد و نه عبادات ماعبادت كنيم، سرانجام اين لطف اوست كه ما را نجات مي
 : صحيح بيت
زيرا اگر تو قبول نكني، با تمـام  ) وي لطف و كرمت رفتار كنبا ما از ر( لطف كن

  13F2.عمر عبادت كردن، رسيدن به تو ممكن نيست
هاي انسـاني  دهد و عبادات و تالشدر واقع شاعر اصالت را به لطف خداوند مي

اين مضمون در متون ديني و نيز ادبي ما فـراوان  . داندرا براي رسيدن به او كافي نمي
 : فرمايدحافظ مي. آمده است

 به رحمت سر زلـف تـو واثقـم ورنـه    

 

 كشش چو نبود از آن سو چه سود كوشيدن 
 )308 :حافظ( 

 :ــ اشتباهي ديگر در بيتي ديگر
 سين كي يوقسين ماهروالر جلوه ايلرلر ولي

 گجه ايشنار قورت گؤزي چون مهر گوركاج بيلگورور
 )99ص :نصيري ( 

 ؛شوندگر ميوقتي كه تو نيستي ماهرويان جلوه«: بيت از مصطفي كاچالين ةترجم
 . »اي ندارداما چون آفتاب برآيد ديگر جلوه ،درخشدتاب ميولي در شب كرم شب

كـرم  آورده و آن را  ايشـنارقورت  ةنصيري اين بيـت را شـاهد مثـال بـراي واژ    
، تعجب ما از مترجم اين حالبا . غلط است معني كرده كه شاهد مثالي كامالً تاب شب

انـد و آن را  اشتباه مؤلف را متوجه نشده بيت و مصححان محترم كتاب است كه اوالً
در . اند آور را در پاورقي كتاب آوردهغلط و تعجب ةاين ترجم اند، ثانياًاصالح نكرده

معـاني لغـوي   . ترجمه شود تاب كرم شباي وجود ندارد كه به بيت مذكور هيچ كلمه
 : چهار كلمه نخست مصراع دوم چنين است

 چشمش : گؤزي   گرگ: قورت  درخشد مي: ايشنار  شب: گجه
هر كس كوچكترين آشنايي با زبان تركي داشته باشد، به راحتي معناي اين جمله 

، در زبـان و  »درخشدچشم گرگ در شب مي«: اي را خواهد فهميدساده چهار كلمه

 

 . هاي اشعار اين مقاله در آنجا كه به كسي استناد نشده، از نويسندة مقاله استتمام ترجمه. 2
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در مثلهـا و   مضـمون گرگ به درخشندگي معروف است و اين  چشم ،فرهنگ تركان
همين مضمون اسـت كـه در بيـت مـورد     . اشعار اين قوم بازتاب فراواني يافته است

 :شودهاي شعري ديگري، چون حيدر باباي شهريار، ديده ميبررسي و نمونه
 شـاريلدار  سي چايدا سـوالر ياز گجه

 

ــه  ــدار داش قي ــلده آشــيب خاريل ــر س  ل

 

 قارانليقــدا قــوردون گــؤزي پاريلــدار

 

 ايتلر گؤردون قوردي سيچوب اوالشدي 
 قورددا گؤردون قالخيب گديكدن آشدي

 )39: 1392شهريار ( 
 . درخشدچشم گرگ در سياهي مي: مصراع سوم چنين است ةكه ترجم

ًال انـد كـه   آورده) چبا ( گچهرا نيز مصححان در كتاب به صورت  گجه ةكلم  كـام
تلفـظ   »ج« هاي زبـان تركـي بـا حـرف    زيرا اين كلمه در تمامي شاخه است، غلط
هـاي  ، مثـل نمونـه  ضـبط كنـد   »چ«خواست آن را با حرف شود و اگر مؤلف مي مي

 چنوشت كـه همـان حـرف    را مي» با جيم عجمي«فراوان ديگر روبروي آن عبارت 
ه شـده  نوشت جيم كتاب به صورت مستقل آمده و با 187 ةدر صفح گجه ةكلم. است

 . كه صحيح است
. خوانشهاي عجيب مصححان بوده است ةهاي غلط اشعار، گاهي هم نتيجترجمه

 :مثال در بيت زير
 ايشيكندين قاوالمه بو لطفنك جرمين كچور

 كيم بو باب ايچرا كريمالرگا كرمدين چاره يوق
 )184، ص فرهنگ نصيرينصيري، ( 
eşik(14F( ايشيكهم آقاي جوادي و هم آقاي كاچالين، كلمه 

دمِ را كه بـه معنـاي    3
آقـاي جـوادي    ةترجم! اندخوانده و ترجمه كرده عشقاست، به صورت  بيرونو  در

را بـبخش،  ) نـام شـاعر  ( اين گنـاه لطفـي   مرا از عشقت محروم مكن، «: چنين است
 . »اي نيستچونكه در اين موقعيت براي جوانمردان از جوانمردي كردن چاره

اند؟ ديده عشقو  ايشيكچه ارتباطي بين دو كلمه  ترممصححان مح معلوم نيست
ايشان بيـت را   گونه توجيه شود كه احتماًالتواند بدينالبته خوانش آقاي كاچالين مي

 

3 .Ş معادل حرف ش است . 
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و تلفـظ تركـي    ايشـيك تشابه زيادي بين تلفـظ   آناند كه در با الفباي التين خوانده
ايشـان حتـي   . آور استشگفت ؛ اما نظر آقاي جوادي واقعاًداردوجود  )(aşk عشق

كـه   شـدند  مـي را هم بلد نباشند، بايد از امالي اين كلمه متوجـه   ايشيكاگر معناي 
با طرز خـوانش ايشـان، شـعر     ،عالوهبه . زمين تا آسمان فرق دارد عشقبا  ايشيك

 : معناي صحيح بيت چنين است. دوشدچار اختالل وزني مي
او درگذر، زيرا در اين خانه كريمان را از درت مران و از جرم ) نام شاعر( لطفي«

 . »اي از كرم كردن نيسترا چاره
همان است كـه در قالـب تركيبـاتي مثـل      ايشيك ةالزم به يادآوري است كه كلم

وارد فارسي نيز شده و دو تركيـب  باشي آقاسيايشيك وآقاسي خانه، ايشيكايشيك
 . شداخير پست و مقامي بود كه به افراد اعطا مي

كالم به  از اطالة پرهيزنادرست اشعار بود كه براي  ةهايي از ترجما فقط نمونهاينه
 . كنمهمين ميزان بسنده مي

مصـححان ايـن    يكي ديگـر از اشـكاالت بسـيار مهـم     :عدم آوانويسي واژگان
كه بدون انجام آنها يك فرهنگ لغـت   است كاري و انجام ندادن كارهاييفرهنگ، كم

 مخصوصـاً  تـرين آنهاسـت،  آوانويسي واژگان يكي از مهـم ؛ دناقص خواهد بو كامًال
 . فرهنگ نصيري مانند اي دوزبانه فرهنگهاي

شـود، خـوانش صـحيح    نوشته نمي ي كوتاهالخط فارسي مصوتهااز آنجا كه در رسم
دانـيم  به تنهايي بيايد، ما نمي گلاگر كلمه  مثًال. لغات به فهم كلي جمله وابسته است

و با توجه به فضاي كلي عبـارات و جمـالت آن را    gel بخوانيم يا golاين كلمه را 
قطعة معروف زير از سعدي نمونـة خـوبي بـراي نشـان دادن چنـين      . خواهيم فهميد
 :وضعيتي است

ــام روزي  گلـــي خوشـــبوي در حمـ

 

 رســيد از دســت مخــدومي بــه دســتم 

 

ــري  ــا عبي ــه مشــكي ي ــتم ك ــدو گف  ب

 

 كـــه از بـــوي دالويـــز تـــو مســـتم 

 

 مـــن گلـــي نـــاچيز بـــودم بگفتـــا 

 

 و لــيكن مــدتي بــا گــل نشســتم     

 

ــرد   ــر ك ــن اث ــر م ــين ب ــال همنش  كم

 

 وگرنــه مــن همــان خــاكم كــه هســتم 

 

 )51: سعدي( 
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در مصرعهاي اول از ابيات اول و سوم » گـل«فهميم  كه تلفظ كه از فحواي شعر مي
  .مصراع دوم از بيت سوم تفاوت دارد رد »گُـل«تلفظ با 

گذاري، خوانش لغـات فارسـي   بينيم به دليل مشكل عدم حركتطور كه ميهمان
تـوان انتظـار داشـت    زبان نيز مشكل است، پس چگونـه مـي  براي يك فارسيحتي 

درست بخواند؟ اين مشكل براي لغـات   فرهنگ نصيريدر اين همه لغت را  خواننده
ثـل  ؛ زيرا زبان تركي سـه مصـوت بيشـتر از زبانهـايي م    استتركي به مراتب بيشتر 

را كـه   سـونمك همان كلمـه  . فارسي و عربي دارد و از نُه مصوت تشكيل شده است
نويسـيم و از يـك   اين لغت را بـه همـين صـورت مـي    . قبال آورديم در نظر بگيريد

ايـن واژه بـدون آوانويسـي بـه بـيش از ده      . خواهيم آن را تلفظ كندزبان مي فارسي
زبان نيـز در تشـخيص   يك ترك در بسياري از موارد حتي. صورت قابل تلفظ است

 sönmekبه شكل  )(sevinmek سونمك ةهمين كلم مثًال. كلمات اشتباه خواهد كرد
را در نظـر  ) 216 ص( اوج ةيا كلم. است خاموش شدنشود كه به معناي نيز تلفظ مي

 او در برابر اين واژه عينـاً  ةسه معنا ذكر كرده كه نوشت ،مؤلف براي اين كلمه. بگيريد
به جيم عربي سر چيزي، و به جيم عجمي عدد سه، و بپر اي مـرغ بـه   «: چنين است

 :؛ در حالي كه تلفظ اين واژه نيز براي هر كدام از معاني آن متفاوت است»امر ةصيغ
15F

4:uc 16  سر چيزيF

5:üç سه  :uç بپر 
 :شودتلفظ مي به دو صورت ،با دو معنا )267 ص( گول ةيا كلم 

göl :استخر و آبگير  gül :بخند 
 . فراوان است هاو از اين نمونه

گـردد كـه در   ايراد ديگر اين كتـاب بـه توضـيحاتي بـازمي     :توضيحات نادرست
غلـط   كامًالكه اند آورده يمصححان محترم در مواردي توضيحات. پاورقي آمده است

   .است
اين . است )216 ص( اوچماق درباره كلمه مصححانآور يكي از توضيحات تعجب

كلمه در زبان تركي دو معنا دارد كه مؤلف اين واژه را دو بار و پشت سر هم با يكي 
 

4 .C معادل حرف ج است . 
5 .Ç معادل حرف چ است . 
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است و كردن  پروازو  پريدنپركاربردترين معناي اين واژه . از معاني آن آورده است
شد و در متون ادبي نيـز فـراوان آمـده،    كه در تركي قديم استعمال مي يمعناي ديگر

. متفاوت آورده است ةاين دو معنا را براي اين دو واژ است و مؤلف به درستي بهشت
اند و  هنپذيرفترا براي اين كلمه  بهشتاطالعي، معناي اما مصححان محترم به دليل بي
 !»منظور از بهشت پريدن است«اند كه در پاورقي همين صفحه نوشته

پرسيدند كه چرا مؤلـف دو بـار يـك    چه خوب بود مصححان محترم از خود مي
مه را با يك معناي واحد دنبال هم آورده، و چرا از نظر او بهشـت همـان پريـدن    كل

را » بهشـت «توان واژة اوچماق، به معنـاي  هاي معاصر هم ميحتي در لغتنامه. است
 :يافت، مثالً

 )903: 1389داشقين ( »uçmaq: بهشت، جنت«  
ـ   هاي فراواني وجـود دارد كـه در  در متون قديمي ادبيات تركي نمونه  ةآنهـا كلم

به كار رفته است و منظور نويسندگان و سرايندگان آنهـا از  بهشت به معناي  اوچماق
براي نمونه چند بند از . پريدناست و نه  )...و جنت، فردوس ( بهشتاين كلمه همان 

همراه بـا   يك شعر يونس امره، شاعر و عارف مشهور ترك در قرن هفتم و هشتم، را
 :آورمترجمه آن مي

 كشمامروز زحمت زيادي مي ←بوگون جانيم يولدا قويام. ..
 تا فردا پاداش آن را بدهي ←سينيارين ايوازين وئره

 بهشت خود را بر من عرضه نكن ←عرض ايلمه اوچماغيني
 هيچ آرزوي رفتن به بهشت ندارم ←هئچ آرزوم يوق اوچماق ايچين

 
 بهشت براي من الزم نيست ←بانا اوچماق هئچ گركمز
 كندقلبم هرگز بدان ميل نمي ←هرگز كونلوم اونا باقماز
 هاي مناين زاري كردن ←ايشبو بنيم زاريليغيم

 به خاطر يك باغ نيست ←دگيلدورور بير باغ ايچين
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 آن را به صوفيان بده ← لره وئر سن اونوصوفي
 براي من تو ناگزيري، فقط تو ←بانا سني گرك، سني
 حاشا كه من تو را ترك كنم ←سنيم حاشا بن ترك ائده

17Fبه خاطر يك آالچيق رنگين ←شول بير آال چارداق ايچين

 )54 :هيونس امر( 6

 )جهـنم ( تـامو يـا   داموهاي شعري، اين كلمه با واژه جالب اينكه در برخي نمونه
آمده است كه به نقل يك نمونه از عمادالدين نسيمي، شاعر حروفيِ كشـته شـده در   

 :كنمقرن نهم، بسنده مي
 اوچماق ايله رضوان بنم، دامو ايله نيران بنم

 دانا ايله نادان بنم، هم اين و هم آن اولموشام
 )328ص  ،ديوان اشعار تركينسيمي، ( 

 :منظوم آن به فارسي چنين است ةكه ترجم
  با جنتش رضوان منم، با دوزخش نيران منم

 امدانا منم، نادان منم، هم اين و هم آن گشته
، مصححان در )182 ص( ترجمه كرده خركورهرا به  قوالن ژةواجا كه مؤلف يا آن

اوالً . انـد و به دهخدا استناد كـرده ! »خر به معني گوزن استكوره«: اندپاورقي نوشته
چه ارتباطي ميان اين دو حيوان است؟ ثانياً، چنين معنايي بـراي واژة يـاد شـده در    

آمده ولي فقط در معنـاي  لغتنامه يك بار در » قوالن«. شوددهخدا يافت نمينامة لغت
  .)528: 1339دهخدا (» قان شهرستان اهرزروي، بخش دهي از ديزمار خاور«

اند كـه  روشني را در پانويسها توضيح دادهمصححان گاهي مطالب بسيار ساده و 
كـرده و در توضـيحات    دسـتپاچه مؤلـف را   دسـتباجه  مثًال. نيازي به آن نبوده است

بشـيز  لغت  ةيا دربار. )250 ص( »در اصل متن دستباجه است«: اندپاورقي نيز نوشته
 ندارد كهگفتن نيازي به اين مطالب . )236 ص( »ظاهرا همان پشيز است«اند كه آورده

 ك/ ر/ ج/ بمعموال به صـورت   گ /ژ/ چ/ پالخط قديم فارسي حروف در رسم
 

 انـد، در ترجمـة ايـن شـعر    يونس امره را همراه با ترجمة آن چاپ كرده گزيده اشعاردكتر گلكاريان كه . 6
 . انداوچماق را به معناي پرواز كردن گرفته ايشان نيز و اشتباه كرده
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ها مورد ديگر چنين نوشته است كه اگر الزم بـه  مؤلف در ده شد و احتماالًنوشته مي
. دادنـد اين موارد چنين توضيحاتي مي ةتوضيح اين موارد بود، مصححان بايد در هم

 !استپشيز همان  يقيناً، بلكه نه ظاهراً بشيزضمن اينكه 
البته وجود مقداري ايراد تايپي و نگارشـي  : فراوان الخطيرسماشكاالت تايپي و 

در هر كتاب امري طبيعي است و بيان آن به خودي خود چيزي از ارزشهاي يك اثر 
انگاري مصـححان محتـرم، ايـن اغـالط     كاهد؛ اما متأسفانه به جهت همان سهلنمي

چند مورد از ايـن ايـرادات را   . ت كه بتوان آن را ناديده گرفتبسيار بيشتر از آن اس
 :كنموار ذكر ميفهرست

 جدانويسي اجزاي يك كلمه واحد ـ
 چسبان نوشتن كلمات مستقل ـ

ي روي يك حرف در اشعار گذاشته كه غلط است و موردگاهي تشديدهاي بيـ 
 :وزن شعر را مختل كرده است

 )115ص (. .. پيوند قيلميش باغبان ّگلآنكالمان سرو اوزره 
 . فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن سروده شده است: كه در وزن

 ← )216ص ( آشـاميده شـدن  : آيچيلمك: غلط روي برخي كلمات عالمت مدـ 
 ) (içilmekايچيلمك

 )259( سرب: قورشَون /جو ← )280ص( جو: آرپا: غلط روي حروف اعرابـ 
 ) (qurşunقورشون ←

 :اغالط اماليي كه يا از مصححين است و يا از مؤلف كه اصالح نشده استـ 
 ←) 173ص ( شوروي  زهدان ← )129 ص( زاهدن مضبوط ← )60 ص( مظبوط

 شوري
منـابع  ( دو قسمت الفباي فارسي و التين فهرست منابع در اين كتاب در: كتابنامه

اشكاالت تايپي و نگارشي  نوشته شده است كه اگر از) ... فارسي، تركي، انگليسي و
واحـد را   ةدر نگارش منابع تركي، بگذريم و تكرار نام نويسند فراوان آن، مخصوصًا

بايد به جاي نام او يـك خـط   . .. كه بيش از يك اثر دارد و در موارد دوم و سوم و
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ممتد بيايد، و نيز اشكاالت ديگر را ناديده بگيريم، مكرر آوردن چندين منبع كه هـم  
و ت الفباي فارسي و هم در بخش الفباي التين آمده است، غير قابـل قبـول   در قسم
اندازد كه مصححان به دنبال بيشـتر  كتاب را به اين گمان مي ةاست و خوانندناموجه 

بخـش الفبـاي    3 ةمنبع شمار مثًال! اندنشان دادن تعداد منابع مورد استفاده خود بوده
 :فارسي

افندي، به اهتمام احمد كيرك كليچ و يوسف سـانجاك،  اختري كبير، اختري مصطفي 
 . 2009 ،تورك ديلي كورومو ياييمالري، آنكارا

 :ن تكرار شده استيبخش منابع الت 1 ةدر شمار
- Ahteri, Mustafa Efendi. Ahteri-i Kebir, Hazırlayanlar Ahmet 
Kırkkılıç& Yusuf Sancak. Ankara, 2009.  

اي از آنها در كتابنامه فهرست كردن كتبي است كه هيچ استفادهايراد ديگر قسمت 
 .متن كتاب نشده است

 گيرينتيجه
با وجود تمامي اشتباهاتي كه دارد، كتاب لغتي ارزشمند اسـت و   فرهنگ نصيري

تأليف چنين كتابي در دوره صفوي نشانگر جايگاه باالي زبان تركي، چه در ايران و 
يكي از ويژگيهاي مهم اين فرهنـگ وجـود   . عصر است چه در مناسبات فراملي اين

زبانان معادل شود و تركاي لغات اصيل تركي است كه امروزه ديگر استفاده نميپاره
برند و چنين فرهنگهايي منابع ارزشمندي براي اصالح لغات آنها را به كار مي ةبيگان

 ةاطالعـات دربـار   ايپـاره وجود . و نيز مطالعات تاريخي مربوط به اين زبان هستند
برخي از كلمات گويشهاي فارسي و نيز برخي لغات اصيل فارسي دخيل در تركي كه 

 . ويژگيهاي اين فرهنگ است در اين فرهنگ آمده است، از ديگر
الزم است نسخه خطي اين فرهنگ لغت بار ديگر به صورتي عالمانه و  از اين رو،

شود؛ چاپي كه از اين نسخه  تصحيحبه معناي واقعي كلمه  وبا صرف وقت و حوصله 
، معايب به كوشش آقايان دكتر حسن جوادي و دكتر ويلم فلور روانه بازار شده است

در صورتي كه به شكل علمي تصـحيح و   فرهنگ نصيري. و نارساييهاي فراوان دارد
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 بـود؛ ه خواهـد  فرهنگي قابل اسـتفاد  اغالط و اشتباهات آن بازنموده و اصالح شود،
مصـححان محتـرم    يـن در دست ا» نسخه ينا«كه  است افسوس بسي جاي »ليكن«
 .»افتاده است يمسق«
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