
نقد و نظری بر کتاب غلط 

ننویسیم استاد ابوالحسن نجفی

کتاِبکلیدیومرجعوروشنگرغلط ننویسیم،باعنوانفرعی


ّ
فرهنگ دشواری های زبان فارسیاستادابوالحسننجفیراالبُد

عموماهلزبانوادبفارسیخواندهاندوباآنآشناییدارند،

کتابیکهدرنوعخوداگربینظیرنباشدکمنظیراست.1استاد

نجفیدرپیشگفتارکتابمذکورچنیننوشتهاست:»کتاب

حاضر..فهرستیاستبهترتیبالفباییازغلطهایرایجدر

نوشتههایامروز،اعمازغلطهایامالییوانشایی،واستعمال

نادرستواژهها،ازجملهواژههایمأخوذاززبانهایخارجی،

ونیزاشتباهاتصرفیونحوی...عالوهبراینهادشواریهایی

کهدرخودزبانوجودداردوغالبنویسندگانراهنگامنوشتن

گرفتارتردیدوتزلزلمیکند..موردتوجهقرارگرفتهاست«

)پیشگفتار،چهار(.

باری،کتابگرانقدرغلط ننویسیمباوجودمحاسنفراوان

آن،بهنظرمیرسدکهازاندکیکاستیهاولغزشهاخالی

یاینکتاب
ّ
نیست2،راقماینسطورکهخودازخوانندگانجد

استوخواندنکتابوانسباآنراهمیشهبهزبانوادب

فارسیدوستانتوصیهمیکند،هنگاممطالعۀکتاببهمطالب

وآرائیبرخوردکردهاستکهقابلنقدوجرحوتعدیلمیداند.

دراینبارهاگردرکنارکتابغلط ننویسیم بخواهیمازکتابدیگرینامببریم 1

میبایدومیزیبدکهازکتابفرهنگ درست نویسی سخنتألیفیوسفعالی

عباسآبادنامبُردکهکتابسودمندیاست.

تاکنوننقدونظرهاییبرکتاب غلط ننویسیمنوشتهشدهاستکهازجملهآنها 2

میتوانبهچندمقالۀذیلاشارهکرد:حمیدفرزام،نکتهایچنددربارۀغلط

ننویسیم«،نامۀ فرهنگستان،شمارۀ2،تابستان1374،صص143-156.محمد

جوادشریعت، »نگاهی دیگر به غلط ننویسیم،نشردانش،شمارۀ47،مردادو

شهریور1367،بهاءالدینخرمشاهی،درکتاباز واژه تا فرهنگ،»مقالۀ

فرهنگدشواریها«،صص291-264.

سهیل یاری گل دره

درذیلآنمواردبههمراهیتوضیحاتیآوردهمیشود:

-»آنچه/ آنچه که:پسازآنچهنیازیبهاستعمال»که«

نیستودرمتونمعتبرفارسینیز»که«همراهآنچهبهکارنرفته

است...«)9(

میرسد: نظر به فالزم
ّ
مؤل دربارۀسخن نکته دو بیان


ً
1-استعمال»آنچهکه«درمتونکهنفارسیدیدهمیشود،مثال

َرم
َ
موفقبنطاهرخوارزمی)617م(درترجمۀبیت:لكالك

م،نوشتهاست: كرُّ
َ
ه/ومایَتعاطاهالِكرامت

ُ
ذیأنتأهل

ّ
الَمحضال

كه آنچه و وئی؛ خداوند تو آنكه خالص، كرم راست »تو

میبگیرندكریمان،كرمنمودناست«)خوارزمی،55:1382(،ویا

میشود: دیده که« »آنچه  بیهقی تاریخ  از عبارت این در

»بهتعجیلسویخراسانبایدرفتتادرآنثغربزرگخللی

نیفتد.وآنچهكهخواستهآمدهاستازلواوعهدوكراماتبا

رسولبراثراست.«)بیهقی1388:ج45/1(.2-دراینچنددهۀ

اخیرادباوفضالیمعاصردرنوشتههاوآثارخودبهکّرات

»آنچهکه«رابهکارمیبرند.بااینحالکاربرد»آنچه که«را

نبایدنادرستدانست.

-»امپراتور:اینکلمهروسیاستوبهتراستآنرابه

صورتامپراتوربنویسیم«.)34(

روسی. نه است، التینی لغت این اصل و ریشه اما

)معین،1363:ج348/1(

-»ِرند/ُرنود:واژۀرندفارسیاستوجمعبستنآنباُرنود

کهاززمانصفویّهرایجشدهاستخالفقاعدهاست...«)214(

اینکهنبایدواژگانفارسیرابهشیوۀصرفوساختارزبان

عربیجمعکردسخندرستومتینیاست؛اّماگاهیاین

لغاتواردزبانعربیمیگرددوازآنجاجمعمکسرمیشود

بهفارسیمیآید؛واینکهبرخیازواژگانفارسیبه
ً
دا
ّ
ومجد

تاست؛مانند
ّ
شیوۀعربیجمعمکّسرشدهاندبههمینعل

اساتید)اساتیذ(و...اّماقسمتدّومسخناستادکهنوشتهاند:

در
ً
»اززمانصفویّهرایجشدهاست«درستنیست؛مکررا

متوننثرفارسیچندسدهپیشازصفویه»رنود«بهکاررفته

استکهچندنمونهدرذیلآوردهمیشود:

»وغوغایدزدانومقامرانوطّرارانورنودواوباشغلبه

را نماندكهسپاه بامحّمدچیزی و بگرفتند. كردندوشهر

بدادی.«)بلعمی،1378-1373:ج1222/4(.

دانشجویدکتریزبانوادبیاتفارسیدانشگاهرازی

soheil.yari6@gmail.com
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-بهبوترابکهشاهبهشتقنبراوست/فدایکعبو

ترابش»کواعبوأتراب«)خاقانی،51:1385(

-بنگربههوابربهچکاوککهچهگوید/خیروحسنتبادا

»خیراتوِحسان«را)سنائی،31:1385(

همچنینناگفتهنماندکهدرنسخهسدةهفتمحدائقالسحر

»سهلوممتنع«آمدهاست:

ت.سهل
َ
فاستوآفتسالستَرکاک عسُّ

َ
»آفتجزالتت

توان دشوار آن مثل اّما مینماید آسان کی شعری ممتنع و

گفت«)وطواط،87:1362(.همچنیننویسندگانفاضلمعاصر

نیز»سهلوممتنع«رابهکاربردهاند:»رشیدوطواط،فرخی

ریشمرده
ُ
شاعربزرگمارادرسهلوممتنعگوییعدیلبُحت

است«)مهدویدامغانی،347:1381(.

»إثنی« و است إثنادرست که نوشتهاند »إثنا« دربارۀ

غلط.)15(

حقیقتایناستکههردودرستاست؛اّماهرگاهاین

مفعولیاتمییزشودبهصورت»إثنی«)کهدراصل
ً
واژهمثال

یِنبوده؛چونمضافواقعمیشودنونآنمیافتد(بهکار
َ
إثن

میرود؛وهرگاهمرفوعواقعشود»اثنا«):اثنان(بهکارمیرود.

»ارابه/ َعّرابه:ارابهفارسیاستومعربآنَعّرابه)دراصل

َعَربه(است«)18(

براساسنظرمحققان،اصلواژهایرانینیست،برخیعراده

دوست، میدانند.)حسن یونانی یا و ترکی از برخی و عربی

1383:ج75/1(

روسی بعضی و فارسی را آن اصل »اتو:...بعضی

دانستهاند«)13(

درفرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی سخنیازریشه

روسییاایرانیبودنآنبهمیاننیامدهاست؛امابراساسنظر

دورفر)Doerfer(ازترکی»ut«بهمعنای»سوختنسطحی«

استوازآنجابهزبانهایدیگررفتهاست.)حسندوست،

1383:ج73/1(.

هبروزنغفاراستو..»ل«اّولآنمشدد
ّ
ه.»الل

ّ
اله /  الل

است«.)37(

لکندرستایناستکه»ل«دوممشدداست.اصلکلمه

ال+الهبودهاست؛الفالهبهسببکثرتاستعمالحذف

میشود:ال+له:الله.حال،اینتشدیدبهسببایناستکهپس

»وهركسازرنودبدومیپیوستندتاقّوتگرفتوبهدیهها

میرفت.«)جوینی،1385:ج57/1(.

»واوباشورنودومفلسانوشهوتپرستانبهجهتطمع

مالوحرممعروفان،بهویرغبتكردند.«)عوفی،1386:ج212/3(.

برو خود جنود رنود با تلبیس موكب در ابلیس »وقتی

بگذشتگفت:..«)اصفهانی،42:1364(.

»توسنبهرامجزبارنودواوباشآرامنگرفتی«)سجاسی،

.)214:1368

نابه
َ
نا/ ِغنا:ایندوکلمهرانبایدباهماشتباهکرد.غ

َ
-»غ

معنای»توانگری«بهفتحاولوِغنابهمعنای»آوازخوش«به

ظمیشود.امالیهردوکلمهدرعربیبهصورت
ّ
کسراولتلف

غناءاست،ولیدرفارسیهمزۀپایانیآندرگفتارونوشتار

حذفمیشود«)283(
ً
معموال

برخالفسخناستاد،درعربی»ِغنا«)بهکسراول(به

معنایتوانگریهمبهکاررفتهاست:»الِغناء: الّصوت، َممدود. 

َرید،1987:ج1081/2،صاحببن
ُ
ی  الماِل-َمقصور-«.)ابند

َ
و ِغن

عباد،1414:ج135/5(.همچنینباتوّجهبهنکاتلغتشناسان

فکهنوشتهاند:»امالیهردوکلمه
ّ
عربقسمتدومسخنمؤل

درعربیبهصورتغناءاست،ولیدرفارسیهمزۀپایانیآن

حذفمیشود«صحیحنیستچرا
ً
درگفتارونوشتارمعموال

کهدرعربیصورت»ِغنی«-درمعنایتوانگری-همبهکار

میرود.

-»سهل ممتنع...اینترکیببههمینصورتصحیح

آنرابا»واوعطف«وبهصورتسهلوممتنعبه
ً
است.غالبا

کارمیبرندوغلطاست..«)236(

نِع«درعربیدوصفتاستکهبرای
َ
ترکیب»سهلُممت

وصفسخنیاشعرنکوییبهکارمیرود؛اینترکیبنه

وصفیاستونهاضافی!؛دوصفتمتوالیاست؛آریاگر

ترکیبیوصفییااضافیبودآوردنواوعطفدربینآنغلطی

آوردنواودرمیانترکیباتیچون»زادولد«،
ً
آشکاربود.مثال

هکهنادرستاست.پسبهکاربردن»واو
ّ
»قتلعام«و...البت

عطف«درمیانترکیباتیچون»سهلممتنع«بیاشکالخواهد

بود.همانگونهکهشاعرانبرجستهپارسیگونیزمیانعباراتی

یراتِحسان«کههردودرقرآن
َ
تراب«و»خ

َ
واعبأ

َ
چون»ک

آمده،واوعطفیمیافزودهاند:
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ازالحرفیشمسآمدهکهدراینصورتالمخواندهنمیشود

دخواندهمیشود.ماننداینمورددرقرآن
ّ
وحرفپسازآنمشد

صدهاموردیافتمیشود.

کاندید / کاندیدا.خالصهصحبتاستادایناستکهنباید

کاندیدوکاندیدارابهجایهمبهکارببریم؛زیراکهکاندیدبه

معنای به کاندیدا و است »معصوم« و دل« »ساده معنای

»داوطلب«یا»نامزد«برایانجامکاری.وچهبهترکههمین

»نامزد«و»داوطلب«رابهجای»کاندیدا«بهکارببریم.)310(

جانآیتو)JohnAyto(درکتاب»فرهنگ ریشه شناسی 

انگلیسی«آوردهاستکهواژهکاندید)candid(کهدرمعناهایی

چون»ُرکوراست؛بیشیلهپیلهورکگو«بهکارمیرود؛


ً
درابتدابهمعنی»سفید«بودهاست.زبانانگلیسیاحتماال

اینلغتراازcandideفرانسویگرفتهباشدوبهفرانسویهم

ازراهcandidumالتینیبهدستآمدهکهاینهمازفعلالتینی

candereبهمعنی»سفیدبودن؛درخشیدن«حاصلشدهاست

)candleبهمعنی»شمع«درانگلیسینیزازهمانریشهگرفته

شده(.دررومباستانکسانیکهداوطلبانتخاباتمجلس

میشدندنوعیعبایبیآستینسفیدرنگمیپوشیدند؛در

نتیجهآنانراcandidatiمینامیدندوازآنجالغتانگلیسی

candidati)نامزد(بهوجودآمد.)آیتو،204:1386(.باری؛بر

اساسآنچهکهآیتوگفتهدراساسکاندیدوکاندیداازیک

ریشههستند.

بهقیاسِکرام
ً
-»گرام / کرام:گرامبهمعنی»عزیز«کهظاهرا

عربیساختهشدهاستغلطاستوبهجایآنبایدگفت:

گرامی«)321(

gramikاما»گرامی«واژۀفارسیاصیلیاستکهبهصورت

درپهلویبهکاررفتهاست.)فرهوشی،229:1386؛مکنزی،291:1388(

فهرست منابع

-آیتو،جان،1386،فرهنگ ریشه شناسی انگلیسی،ترجمۀحمید

کاشانیان،چاپاّول،تهران:نشرنو.

منیر رمزی اللغة، جمهرة  بنحسن،1987، محمد درید، -ابن

بعلبكی،3ج،الطبعةاألولی،بیروت:دارالعلمللمالیین.

-اصفهانی،محمودبنمحمدبنالحسین،1364،دستور الِوزاره،

تصحیحرضاانزابینژاد،چاپاول،تهران:امیرکبیر،

مصحح: طبری ، تاریخنامه  ،1373-1378 علی، -بلعمی،ابو

محمدروشن،5ج،چاپدوم،تهران:سروش/البرز.

-بیهقی،ابوالفضل،1388،تاریخ بیهقی،تصحیحمحمدجعفر

یاحقیومهدیسیدی،چاپدوم،تهران:سخن.

-حسندوست،محمد،1383،فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی،

چاپاّول،جلداول)آ-ت(،تهران:فرهنگستانزبانوادب

فارسی.

ضیاءالدین تصحیح اشعار، دیوان  ،1385 شروانی، خاقانی -

سجادی،چاپهشتم،تهران:زوار.

مه
ّ

-جوینی،عطاءالملک،1385،تاریخ جهانگشا،مصحح:عال

محمدقزوینی،3ج،چاپچهارم،تهران:دنیایکتاب.

قبن
ّ
ح،ترجمهموف

َ
-خوارزمی،قاسمبنحسین،1382،بدائع الُمل

ظاهرخوارزمی،تصحیحمصطفیاولیایی،چاپاول،تهران:

میراثمکتوب.

-رازی،نجمالدین،1379،مرصاد العباد،تصحیحمحمدامین

ریاحی،چاپهشتم،تهران:علمیوفرهنگی.

وک،مصححان:
ُ
ل -سجاسی،اسحاقبنابراهیم،1368،فرائد السُّ

عبدالوهابنورائیوصالوغالمرضاافراسیابی،چاپاول،

تهران:پاژنگ.

-سنایی،مجدودبنآدم،1385،دیوان اشعار،تصحیحمحمدتقی

مدّرسرضوی،چاپششم،تهران:سنایی.

محمد تصحیح اللغه، فی  المحیط  َعبّاد،1414ق، بن -صاحب

حسنآلیاسین،11ج،الطبعةاألولی،بیروت:عالمالکتاب.

الروایات، لوامع  و  الحكایات  جوامع  ،1386 محمد، -عوفی،

مصحح:امیربانومصفاومظاهرمصفا،4ج،چاپدوم،تهران:

پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی.

-فرهوشی،بهرام،1386،فرهنگ زبان پهلوی،چاپپنجم،دانشگاه

تهران.

-معین،محمد،1363،فرهنگ معین،چاپششم،تهران:امیر

کبیر.

-مهدویدامغانی،احمد،1381،حاصل اوقات)مجموع،1414ق

مقاالت(،بهاهتمامسیدعلیمحمدسّجادی،چاپاول،تهران:

سروش.

-مکنزی،د.ن،1388،فرهنگ کوچک زبان پهلوی،ترجمۀمهشید

میرفخرایی،تهران:پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی.

-نجفی،ابوالحسن،1381،غلط ننویسیم )فرهنگدشواریهایزبان

فارسی(،چاپدهم،تهران:مرکزنشردانشگاهی.

-وطواط،رشیدالدین،1362،حدائق السحر فی دقائق الشعر،
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