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فرهنگپارسی،برپایۀواژگاننژادهوناببرساختهودرپیش

نهادهوبهکارگرفتۀدکترمیرجاللالدینکزازی،سیمینحاللی

)باهمکاریهوتناشتری(،تهران،معین،1392ش.

و تألیفی پرشمار آثار در کزازی میرجاللالدین دکتر

ترجمهایخود،کوشیدهاستزبانیپاکازواژههایغیرفارسی

رابهکارگیردوهمینزبان،ویژگیبارزآثاراوو،تااندازهای

هم،موجباقبالازسویمخاطبانششدهاست.اماوجهدیگر

کوششاورسیدنبهنوعیزبانمتفاوتوتااندازهایفاخر،و

ـبهنظرنگارندۀاین حتیمصنوع،استکهباتوجهبهتأثیرشـ

یادداشتــبررسیعلمیآنراالزممیسازد.دراینزبان

چشم به آشناییزدایی گاه و فاصلهگذاری نوعی متفاوت،

میخوردکهچهبساآنرادرتقابلباوجهپیشگفتهقرارمیدهد

ومخاطبانراازدرکمفهومگفتارشبازمیدارد.

نژادهوناببرساختهو پایۀواژگان بر پارسی، فرهنگ 

درپیشنهادهوبهکارگرفتۀدکترمیرجاللالدینکزازی،به

و واژهها از مجموعهای دربردارندۀ حاللی، سیمین کوشش

اصطالحاتیاستکهکزازیدرنوشتههایشبهکارگرفتهاست.

کتابپساز»سخنیباخواننده«)بهقلمکزازی(،با»دیباچه«ای

دوصفحهایآغازمیشودکهدرآن،کتاباینگونهمعرفی

ـ ـ
ً
شدهاست)درتمامنقلقولهاازاینکتاب،متناصلیعینا

ـبازنویسیشدهاست(: باهماننشانهگذاریهاوفاصلهگذاریهاـ

»درسوینخستواژگانیهمچون:)سجعهمسنگ٭سجع

پارهای و تازی آنها از پارهای که میشوند دیده متوازن(

تازی یکسره که واژگانی برابر در که است پارسی دیگر

به دوم سوی در همچنین شدهاند. نهاده پیش هستند

تازی و پارسی از است آمیغی که برمیخوریم واژگانی

پیشنهادکردهاند، آن برای کهدکترکزازیواژهایدیگررا

همچون:)چندصداییهمُسرایی٭(کهدرسویدومجای

میگرفتند.درپایانسویدومکتابنیزواژگانیکه)بیشتر(

نوشتههای از آنها برابرهای همراه هستند فرانسه زبان به

ایشانبهدستآمدهاست.بخشپایانیبخشترفندهای

ادبی)تشبیه،استعاره،مجاز،کنایه(استکهدرآنبخشی

ازاینترفندهاکهدرسرودهایفردوسی،حافظ،و...به

کاررفتهودرگزارشدکترکزازیازاینسرودههابهآنها

برمیخوردم،جایگرفتهاست.«

اینتوضیح،کهقراراستخوانندهراباکارکردفرهنگآشنا

کارگیری به در آشفتهوشلختگی نثر از نظر سازد،صرف

نشانههاینگارشی،باشیوۀخوددکترکزازیهمکهپایبند

به ناسازگارمینماید؛ نگارشیاستسخت ادبیو اصول

کارگیرینابجایدونقطهوکمانکدرپسآن،تنهایکیازاین

موارداستکهدربندپیشگفتهدوبارآمدهاست.وازاین

موضوعهممیگذریمکه»واژگان«نهصورتجمعواژه،بلکه

اسممجموعهاستوبرابرفرهنگوواژهنامهاست،زیراغلطی

متداول،حتیدرنوشتههایدانشگاهیان،شدهاست.

دریادداشتیدیگر،گردآورندهزیرعنوان»سامانواژگاندر

بخشنخست«نشانههایقراردادیبهکاررفتهدرفرهنگرا

شرحکردهاست.دراینبخش،نخستنوشتهاندکهواژۀاصلی

راپررنگآوردهاندواگربرساختۀدکترکزازیبودهباستارهنشان

دادهاند)البتهتصورنمیکنمواژههاییچون»شیوایی«درمعنای

»بالغت،فصاحت،گشادهزبانی«،وهمچنین»آبزندگی«یا

»آبزندگی«بهمعنای»آبحیات«برساختۀایشانبودهباشند!(

وسپسهمافزودهاند:»پسازآن،برابرواژهبهگونهایکهدرزبان

نوشتاریوگفتاریبهکاربردهمیشودکهآنهاراازواژههاییکه

نخستبهذهنممیرسیدویاازفرهنگهاییکهدربخش

آبشخوراینکتابازآنهانامبردهام،بیرونکشیدهام.«

توضیح، این مغلوط و آشفته نثر از نظر بازهمصرف

نویسندهخوداعترافکردهاستکهبرابرواژهراازواژههاییکه

»نخستبهذهنشانرسیده«آوردهاستواینیعنیبرداشت

نظردکترکزازی.درنتیجۀ
ً
او)ودستباالفرهنگها(،ونهلزوما

چنینبرداشتیاستکهبرابر»ترفند«چندینواژهواصطالح

میآورندکهمعلومنیستدکترکزازیهریکرادرچهمتنو

دکتریفرهنگوزبانهایباستانیدانشگاهتهران

asbahrami@yahoo.co.uk
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بافتیبهکاربردهاست.

ذکرصورتهای از پس »خرد« ذیل دیگر: نمونۀ یک

)غلِط(پهلویواوستایی،چندمعناآمدهاست:»ادراک،دانش،

دریافت،عقل،فراست،هوش.«اینکهدکترکزازیچگونههمۀ

دانشودریافت(رایکسانپنداشتهخودمحل
ً
اینواژهها)مثال

این اغلب پهلوی فرهنگهای در )دستکم بود تواند بحث

برابرنهادهاواژههاییخاصخوددارندکههرگزباهمخلط


ً
نمیشوندوحتیدرضعیفترینمتنهاهمتمایزمیانآنهامثال

میانهوشودانشوعقلآشکاراست(؛امانکتۀمهمتراین

استکهحتیدرچارچوبدایرۀواژگانیدکترکزازیهماین

کاربردهامشخصنشدهاستکهایشاندرکداممتنوبافت

منطقی،خردرابهجایدانشیاهوشبهکاربردهاند.

هیچیکازاصولپیشپاافتادۀ
ً
درتدویناینفرهنگتقریبا

فرهنگنگاریرعایتنشدهاست.فقطبهذکردونمونهبسنده


ً
مثال مدخل، واژۀ تلفظ دادن نشان برای قدیم در میکنم:

مینوشتند:»بهفتحاولوسکوندومو...«سپسکهامکانات

چاپبهترشد،اعرابگذاشتندوامروزههمگاهیچنین

میکنند،امادرکارهایعلمینشانههایآوانگاریبینالمللیرا

بهکارمیبرند.دراینفرهنگخوشبختانهازاعراباستفاده

شدهاست)خوشبختانه،چونبهسببناآشناییگردآورندهبا

نشانههایآوانگاری،بیشترواژههایباستانیغلطآوانگاری

شدهاند(،اماهمینشیوههمتنهادرموردبرخیواژههابهکار

رفتهاست؛ازجملهدرصفحۀ300بررویحرفنخست

ـ»خفتان«و »خفتار«ضمهنهادهاندامامدخلپسوپیشآنـ

»خشوک«ــاعرابندارندومعلومنکردهاندکهچطورباید

خواندهشوند؛بهویژه»خشوک«کهحتیبرایاهلادبهم

ـ ـوبازهمازبدیهیاتفرهنگنگاریـ ناآشناست.نکتۀدومـ

رعایتایجازوبهکارگیرینشانههایاختصاریاست.در

حالیکهبرایچندمورد،مثلارجاعبهمدخلدیگریانگاهکنید

یارجوعکنید،نشانههاواختصارهاییبهکاررفتهاست،الزم

بهجای»در
ً
بودبرایموارددیگرهمایجازرعایتمیشد؛مثال

پهلویخنکxunagبودهاستودرنوشتههایمانیکی]یعنی

مانوی؟[xwnk،بهمعنیشادوسرد«بایدبهاختصارمینوشتند:

»پهلوی:xunag،مانوی:xwnk:شادوسرد.«گواینکهدرهمین

توضیحچندغلطعلمیوجوددارد:صورتمانوی)یامانیکی(

واژه،درهیچیکازفرهنگهایموجودنیامدهاستومأخذش

معلومنیست.دیگراینکهمعنایسردهمازافزودههایایشان

استکهدرپهلوینیست.

همینجابیفزایمکهدرآوانویسیوضبطقرائتواژههای

فارسیمیانهدوروشوجوددارد:روشقدیمیبهتلفظدورۀ

پسوندمشهوروپرکاربردی
ً
باستانینزدیکتراستودرآن،مثال

راکهدرفارسیمیانهبرایساختنصفتنسبیبهکارمیرود

بهشیوۀقدیم-īkودرشیوۀجدید-īgآوانویسیمیکنند)این

پسونددرفارسیدریبهصورت»ـی«باقیماندهاست(.بر

آوانوشت »پارسی«، ذیل فرهنگ این در اگر اساس، همین

پهلویآنرابهشیوۀجدیدpārsīg)ص183(مینویسند،بهتر

بلکه»پهلوانیگ« نه»پهلوانیک« آنراهم ناممتناظر است

بنویسند.البتهبهتراستشیوۀیکسانیدرپیشگیرندودر

اینجاهمصورتآوانوشتراذکرکنند.ونیز،ذیلمدخل

»تازی«صورتپهلویرا»تازیگtāzīg«نوشتهاندودرستون

کنارآن،»تازیک«رامدخلکردهاند.

ازدیگربدیهیاتفرهنگنگارینظممنطقیدرارجاعبه

مدخلهایدیگراست.یکنمونهازآشفتهکاری:مقابل»پهلوی

نوشتهاند:»پهلوانیک«واینآخریراهمبه
ً
اشکانی«صرفا

»پهلوی«ارجاعدادهاند.

درذکرواژههایدیگرزبانهانیزاینناهمگونیدیدهمیشود:

دریکصفحه)ص105(صورتاوستاییایران،هم
ً
مثال

ئریه«وجزءاولنام،هم»ار«نوشتهشده
َ
»ائیریا«آمدهوهم»ا

وهم»ایر«.یانامدیوهماوردبهرامرایکجا)ذیل»ایندرا«،

درست:اِندره(»وریتره«)ص106(نوشتهاندوذیل»بهرام«،

ودرخودمدخل،بهصورت»ورثره«)ص168(.ودرهمین

نه«)درست:
َ
صفحهصورتاوستاییایننامرابهغلط»وِرثَرهغ

ه(نوشتهاند.
َ
ن
ْ
َرغ

ْ
وِِرث

وبازازناهمگونیهایاینفرهنگ،آناستکهبرایبرخی

مدخلهاشاهدآوردهاندوبرایبرخیدیگرنه.وگاهشاهدبهکلی

ذیل»بهنامایزد«)درست:
ً
بیموردونامتناسباست.مثال

ه(اینبیتراازفردوسیآوردهاند:
ّ
بنامیزد،بهمعنایماشاءالل

»بهرستمهمیدرشگفتیبماند

براوهرزماننامیزدانبخواند«

الزماستشاهدعینکلمهیاعبارتراداشتهباشد.یکی
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ازقدیمترینشاهدهابرایایناصطالحبیتسناییاست:

چونتآراستایغالمایزدچشمبددورروبنامیزد

بهقول )یا منابع از لغتنامۀدهخدا،که گفتنیاستکه

خودشان:آبشخورهای(اصلیکتاببوده،ذیلایناصطالح

چندینشاهددیگرهمآوردهاست.

بسیاری علمی نادرستیهای فرهنگ منابع در این، جز

وجودداشتهکهبههمینترتیببهفرهنگنیزراهیافتهاست:ذیل

نام»ایزد«توضیحیمملوازغلطآمدهاست:»...ستاکواژهدر

اوستایییزتهyazataودرپهلوییزتyazatبهمعنیستایشو

بهتراستدراستفادهازکلمات
ً
نیایشاست«)ص105(.اوال

ریشهوستاکبهمعناوکاربردتخصصیآنهادرزبانشناسیو

دستوردقتشود؛درثانی،توضیحدرستبرایاینموردچنین

است:ایزد)yazata(صفتمفعولیازریشۀyaz-)»پرستیدن،

ستودن«(وبنابراینبهمعنای»ستوده،وپرستیدنی«است.«

یکنمونۀتوضیحمغلوطومبهمذیلمدخل»آذرگشسب«

آمدهاست:»درپهلویگشناسپgušnaspدرنام]؟[بهمعنی

آتشاسبنراستودرایرانکهن،آتشجنگاورانوتشتاریان

]؟[بودهاست«)ص24(.

ونمونۀدیگر:ذیل»آهرمن«ازجمله،نوشتهاند:»ریمن

ریختفرجامینازدیگرگشتایننامباستانیاستکهدر

معنیدغلکاروفریفتارونیرنگبازکاربردیافتهاست«)ص

60(.دربارۀریشۀ»ریم«و»ریمن«وصورتهایدیگر،در

همیندایرۀمعنایی)کههمگیبایایمجهولومعلومخوانده

میشوند(البتهتردیدهاییوجوددارد،اماازجملۀنکاتمورد

توافق،ایناستکههیچارتباطیبااهریمن)کهدرفارسیمیانه

باکسرهبوده(ندارد.

همچنینذیل»آغاز«نوشتهاند:»اینواژهدرزبانآسیکه

زبانیاستبازماندهازسکاییباختریندرقفقاز،agazبوده

است،بهمعنی»کمک«ودرسغدیبوداییpč-γ’zبهمعنی

دریافتکردنودرختنیسکاییpa-jāysبهمعنی»گرفتن«و

gāzپذیرفتن«.اینریختهانشاندهندۀآنندکهستاکواژهگاز«

بودهاستو»ا«درآن:پیشاوند...«)ص49(.ازآنجاکهبرای

واژۀآغازهمانمعنایامروزی»ابتدا،ازل،اصل،اول،درآمد،

شروع«رادرنظرداشتهاند،نیازبهچنینتوضیحاتیغیرضرور

γ’’z )āγāz’(سغدی از مینوشتند: باید تنها نبود. مغلوط و

»شروعکردن«برگرفتهازایرانیباستان*ā-gaza-ازریشۀ

gaz-»بهدستآوردن«.

و گمراهکننده بلکه روشنگر نه هم توضیحات پارهای

باستانشناسی« »بهشت ذیل در نمونه: یک نادرستاند.

)ص170(نوشتهاند:»جاییکهازدیدباستانشناسانامکانات

)ازروزهای را ادامه37سطرشاهدی در و دارد.« بسیار

کاتولونیا(آوردهاندکهتنهادریکجایشایناصطالحآمده

است؛طرفهآنکهنویسندهدراینجاایرانرابهشتباستانشناسی

میخواندکه»درهرگوشۀآندههاگنجینۀفرهنگیوبنای

تاریخی«وجودداردودستبرقضا،ازنبودامکاناتبرای

بهربرداریازاینتواناییگالیهمیکند!

توضیحبرخیمدخلهابهکلینامربوطاست.ذیل»تیرانداز«

کسیکه
ً
نوشتهاند:»شکارگر،کمانکش«)ص248(.آیامثال

باهفتتیریاجنگافزاریسنگینونهبهقصدشکاربلکهبرای

ویرانکردنشلیکمیکندتیراندازبهشمارنمیآید؟

دربرابر»تیرگزین«آمدهاست:»تیرچارهسازمرگآفرین«

)ص248(.اماهمچنانکهمشهوراستودرشاهدهمذکر

شده،تیریاستکهرستمازشاخۀدرختگزساختوبه

چشماسفندیارزد.بنابرایننویسندههمآنرادرهمینمعنای

حقیقیآنبهکاربردهاستونهمعنایمجازیاثانویآن.

گاهکتابازصورتفرهنگوواژهنامهبیرونآمدهوبه

برای توضیح است.سهچهارمصفحه مانندهشده دانشنامه

»پزشکیدرایرانباستان«آمدهکهالبتهبخشقابلتوجهیاز

ازجملهاصطالحات نادرستاست؛ برداشتهای نتیجۀ آن

کپزشک«)پزشکزنان(ازایندسته
َ
ش
َ
»دشتانپزشک«و»د

وبرساختۀنویسندۀمحترماستومبناییدرمتونباستانی

ندارد.نمونۀدیگرذیل»جشن«استکهحدودسهصفحه

توضیح،وبازباغلطهایبسیارآمدهاست.

پارهایعبارتهاخودگویاترازتوضیحشانهستند:»در

نزدیکیشهر:درآواَرسشهر«)ص332(.مواردیهمبهکلی

غلطاند:برابرواژۀ»کنکاش«معنای»بحثوجدل«راهم


ً
آوردهاند،درحالیکهمعنایدرستاینواژۀمغولیصرفا

»رایزنیوجستجو«است.

واژههاواصطالحاتیکهدکترکزازیدرنوشتههایشبه

درچهارگروهجایمیگیرند:یکی ازیکجنبه برده کار
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واژههاییکهدرزباننوشتاریوحتیگفتاریامروزهمهبه

همانکاربرددارند،مانند»ایستادگی«؛گروهدومشاملواژههایی

استکهدرفارسیرواجدارند،امادکترکزازیآنهارادرمعنایی

متفاوتبهکارگرفتهاست؛مانند،»آتشافروز«کهبهمعنای

»تندوتیزوچابک«؛درگروهسومواژههاییمهجور،مانند

»بادهده)جامدار(«جایمیگیرندوگروهچهارمهمشامل

واژههاییاستبرساختۀایشانمعرفیشدهاند،مانند»اینسری«

)اینجهانی،دنیوی(.اینسهگروهاخیرهستندکهزبانویژۀ

درفرهنگبایدتنهااینسه
ً
دکترکزازیرامیسازندومنطقا

گروهذکرمیشدند.بررسیایندستهواژههاواصطالحات

بهایننکتهاشاره اینجافقط مجالیدیگرمیخواهدودر

میکنمکهبیگماناصطالحیمانند»آتشافروز«کهآنرابه

معنای»تندوتیزوچابک«)ص21(گرفتهاند،پیشازایشان

بودهودرمعنایینزدیکبهترکیبمعنایاصلی)افروزندۀ

آتش،ودرمعنایکناییفتنهگر(بهکارمیرفتهوهنوزهم

کاربرددارد؛ازسویدیگر،هرسهبرابرنهادذکرشدهبرایآن

چهضرورتیداردکهچنینتصرف
ً
فارسیهستندواصوال

معناییبرایواژهایمتداولصورتگیردواینتصرفچه

مشکلیاززبانراحلمیکند.همینپرسشرابرایرایجکردن

واژههایمهجورهممیتوانپیشکشید؛بهویژهکهبرایواژۀ

ناخوشآوای»بادهده«برابرنهادهایفارسیمتعددیوجوددارد،

ازجملههمان»جامدار«.بنابراینتنهاگروهچهارمجایتأمل

داردوبیسببهمنیستکهشمارچشمگیریازواژههایاین

گروه،کهاصولواژهسازیدرآنهارعایتشده،پذیرشبیشتر

یافتهوواردزبانشدهاند:انگاره)ازمصدرانگاشتن(،اندیشگی

)ازمصدراندیشیدن(.امابیگمانواژۀ»رگناک«کهدربرابر

عضالنیساختهاندبدونتناسباست،چه»رگ«درمعنای

ماهیچهوعضلهبهکارنرفتهاست.نمونۀترکیبسازیبدون

توجهبهمعنایواژههایکیهم»تبزدگی«استکهبهمعنای

»عصیانگری«)ص234(گرفتهاند.

دکترکزازیبدونتوجهبهکارکردپیشاوندهاوپساوندهاگاه

وایههاوترکیباتیراساختهکهازقواعددستوریوبالغیبهدور

است:»بهگونهایبختاورانه«)بهمعنایشانسی(نمونهایاز

آنهاست)ص171(.پساوند»انه«خودقیدمیسازدوهمراهکردن

قیدباعبارت»بهگونهای«دورازفصاحتاست.

یکیازاصولساختنترکیبکهدرپذیرشهمگانیآنبسیار

مؤثراست،خوشآواییآناست.ترکیبیمانند»شیواشیوگی«

)شیواسخنی،ص470(ازاینموارداستو»رویآوربهدشمن

بهآهنگنبرد:گرایندهبهنبرد«)ص391(،نمونۀدیگر.

ذیلمدخل»واژههایبیابانی«نخستچنینآمدهاست:

»لغاتبیگانه،درشت،ناسازوناهموار.«وسپسگزارشاین

اصطالحازکتابسخنیازسیمرغ)ص50(چنیننقلشده

است:»هنگامیکهماازاینزبانهاواژهایرامیستانیم،چون

آنهابازبانپارسیهمروزگارنیستند؛مانندآنسودهوسادهو

پیشرفتهوپویانشدهاندونبودهاند،بهاینزبانخواهناخواهآسیب

میرسانیم.آشکارترینونخستینآسیب،آسیبآواییاست،

همازاینروستکهمنبسیاریازوامواژههارادرزبانپارسی،

یعنیواژههاییکهاززبانهایدیگرستاندهشدهاست،واژههای

بیابانیمینامم؛اینواژههاهنوزراموشهرآییننشدهاند.هنگامی

کهشمادرجملهایپارسیواژهایازاینگونهرابهکارمیبرید،

ساختارنغزآواییدرآنجملهازمیانخواهدرفتودرست،هم

ازاینروستکهاینواژههادرپارسیکاربردنیافتهاند.«

دراینبند-کهگذشتهازسجاوندیفاجعهبارش-چندان

همفصیحوادیبانهنیست)بهمواردیکهمشخصکردهامدقت

کدام منظورشان 
ً
دقیقا که نکردهاند مشخص بفرمایید!(،

وامواژههاست:ازدورۀباستانواژههایمتعدیاززبانهای

هندیویونانیواردزبانهایایرانیشدهاندوبهفارسیهم

رسیدهاند،وسپسهمواژههایعربیوترکیومغولیوروسی

ودردورههایمتأخرترفرانسهوانگلیسیو...همهجزو

وامواژههاییهستندکهدرفارسیجاافتادهاندوحتیبرخالف

نظرایشاندرشعرفارسیهمکاربردیافتهاند.حتیامروزهم

واژههاییواردزبانمیشوندکهـهرچندگاهناخوشایندو

درزبانعلمیوادبیوحتیشعرهم ناسازبافارسیهستندـ

و ناسوده و ناهموار واژههای البته صد میروند. کار به

ناخوشآهنگاگرهمواردزبانشوند،نهتنهادرشعرونثر،بلکه

درزبانعامیانههمجایینمییابندوحذفمیشوندواین

ویژگیهای که است واصطالحاتی واژهها سرنوشتهمۀ

پارسیسرهایچون واژههای باشند،حتی داشته را یادشده

گلستان(، گلسرخ، )بوستان دستان وِر )تراکتور(، ورزور

نغزنگار)ظریفکار(،ناگههوش)توجه،عنایت(.
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