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درآمد: 

آگاهی دربارۀ منشأ لغت های بيگانۀ موجود در هر زبان، معمواًل 

از عالقه های اهل آن زبان است. در اغلب زبان ها، فرهنگ های 

زيادی دربارۀ وام واژه های موجود در آن زبان نوشته شده است. 

زبان فارسی نيز از اين قاعده مستثنا نيست و تاكنون كتاب های 

زيادی پيرامون واژه های بيگانۀ موجود در فارسی و كلمه های 

ــده است. وجود چنين  ــِی دخيل در ديگر زبان ها تأليف ش فارس

ــرای تأليف فرهنگ های  ــيار مؤثری ب فرهنگ هايی كمک بس

ــناختی زبان فارسی به حساب می آيد. نگارنده در طول  ريشه ش

تأليف قسمت ريشه شناسی يکی از فرهنگ های عمومی زبان 

ــت و  ــی، ناگزير به اغلب اين فرهنگ ها مراجعه كرده اس فارس

گهگاه در اين ميان شاهد كم لطفی هايی از جانب برخی مؤلفان 

ــت اين مقاله به بررسی اجمالی  ــمت نخس ــت. در قس بوده اس

كتاب فرهنگ واژه های ترکی و مغولی در متون فارس��ی 

ــۀ آن با فرهنگ اصطالح��ات دیوانی دوران مغول  و مقايس

ــرقت های ادبی در حوزۀ  ــه و در انتها به چند نمونه از س پرداخت

فرهنگ نويسی اشاره می شود.

***

ــی كتابی است  فرهنگ واژه های تركی و مغولی در متون فارس

ــال 1386 و در 301 صفحه  ــه عزيز دولت آبادی آن را در س ك

ــش علمی و ادبی« كرده  ــف و باقر صدری نيا آن را »ويراي تألي

است. مؤلف كتاب در مقدمه می نويسد: 

ــکدۀ ادبيات و علوم انسانی دانشگاه  سال هايی كه در دانش

ــالمی )1368 ش.(  ــگاه آزاد اس تبريز )1346 ش.( و دانش

ــده دار بودم،  ــی دورۀ ايلخانان را عه ــس متون تاريخ تدري

ــی و نبودن  ــود واژه های تركی و مغولی در متون فارس وج

واژه نامۀ ويژه ای كه جوابگوی سؤاالت دانشجويان و رافع 

نياز آنان باشد، اين جانب را بر آن واداشت كه به تأليف اين 

فرهنگ همت گمارم. )دولت آبادی، 1386: پنج( 

ــزۀ تأليف، زبان  ــت: انگي ــۀ كتاب دارای اين عنوان هاس مقدم

ــارۀ فرهنگ های  ــان، نکاتی چند درب ــردم آذربايج ــتان م باس

ــه، نکاتی دربارۀ  ــتانی از زبان های بيگان ــی، روش وام س فارس

ــانه های  ــاره ای از مآخذ اين واژه نامه، نش ــركات و حروف، پ ح

اختصاری، حروف التين، پاره ای از مشخصات و فوايد فرهنگ 

درنـگ بر یک فرهنـگ 

)مقایسۀ فرهنگ واژه های تركی و مغولی در متون فارسی 

و فرهنگ اصطالحات دیوانی دوران مغول و فاجعۀ سرقت های ادبی(

فرهاد قربان زاده*

* پژوهشگر مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا
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حاضر، و مختصری از احوال و آثار مؤلف )دولت آبادی، 1386: 

ــمتی بدون عنوان پيرامون  ــش(، و همچنين قس پنجـ  سی وش

ــد كتاب و فرهنگ دربارۀ زبان تركی )دولت آبادی، 1386: نُه  چن

ـ چهارده(.

ــت در بخش »مختصری از  ــۀ مقدمۀ كتاب و دق با مطالع

احوال و آثار مؤلف«، اطالعاتی دربارۀ تجربه های مؤلف در فن 

ــاهده نمی شود و چنين به نظر می رسد كه  فرهنگ نويسی مش

ــته باشد يک اديب و  وی بيش از آن كه دغدغه های زبانی داش

ــاعر بودن در جای خود مفيد  ــاعر است. بی شک اديب و ش ش

است، ولی هنگام تأليف چنين آثاری يک پشتوانۀ علمی كافی 

ــی  ــد و بهره مندی از آگاهی های زبان شناس ــاب نمی آي به حس

بسيار كارسازتر است.

ــيار و بی هيچ اغراقی  ــندۀ اين سطرها با تأسف بس نويس

ــن و پرغلط ترين كتابی می داند كه  ــاب حاضر را ضعيف تري كت

تابه حال ديده است. ظاهراً مؤلف و ويراستار كتاب كوچک ترين 

ــا و اصول آن  ــبت به فاصله گذاری ميان كلمه ه ــناختی نس ش

ــماری به كتاب  ــته اند. در عين حال غلط های تايپی پرش نداش

ــت؛ در  ــيانه اس ــت. صفحه آرايی كتاب كاماًل ناش راه يافته اس

ــده است و  ــتفاده ش كل متن كتاب فقط از دو قلم رايانه ای اس

قسمت های ريشه شناسی، تعريف نگاری، نشانی تعريف نگاری، 

ــانی شاهد، ارجاع، و توضيحات تکميلی همه با يک  شاهد، نش

قلم حروفچينی شده اند. هرچند كه استفاده از آوانويسی التين 

می توانست سرپوشی بر ديگر ايرادهای كتاب باشد، ولی مؤلف 

ــی  ــه رعايت اصول علم آواشناس ــتار توجه چندانی ب و ويراس

ــی هستند )←  ــته اند و حتی برخی مدخل ها فاقد آوانويس نداش

ــادری، بيدون،  ــون، اردوبازار، به ــاق زاده، ارخ مدخل های اج

دامغاچی، ياريمليق(.

ــت كه  فرهنگ اصطالحات ديوانی دوران مغول كتابی اس

ــال 1357 و در 290 صفحه  ــِمْيس شريک امين آن را در س ُش

تأليف كرده است. مؤلف كتاب در مقدمه می نويسد: 

ــده اند كه در  ــی معنی ش ــا كلمه هاي ــن فرهنگ تنه در اي

ــازمان های اداری ايراِن زمان مغول به  كار می رفته اند...  س

ــت كه به  ــای ديوانی، لغت هايی اس ــور از اصطالح ه منظ

ــلطنت، ديوان های گوناگون، سپاه،  ــتگاه س گونه ای با دس

شغل های حکومتی و درباری، ماليات ها و مانند آن بستگی 

ــت... بررسی ريشه شناسی ماده های اصلی نشان  داشته اس

ــتند. پس از  ــدود 48% آن ها آلتايی هس ــد كه در ح می ده

ــهم عربی و فارسی درخور ذكر  واژه های آلتايی بترتيب س

ــت. ضمنًا شش واژۀ چينی، يک واژۀ يونانی، و يک واژۀ  اس

ــريک امين،  ــکريت نيز در ميان آن ها وجود دارند )ش سنس

1357: چهار(. 

ــت كه در  ــاهدهايی اس ــای قابل  ذكر اين كتاب ش از ويژگی ه

ــاهدها از متن های  ــود دارد. اين ش ــب مدخل ها وج ــل اغل ذي

ــی استخراج شده و دارای نشانی دقيق در پاورقی  قديمی فارس

است. مدخل های اين فرهنگ دارای آوانويسی، ريشه شناسی، 

ــانی شاهد هستند. استخراج شاهد  تعريف نگاری، شاهد، و نش

ــت  ــيار زمان بَر و پرهزينه ای اس ــای گوناگون كار بس از متن ه

ــان دهندۀ تالش زياد مؤلف اين فرهنگ است. به بيان  كه نش

ديگر می توان گفت كه استخراج شاهد، در كنار تعريف نگاری، 

سخت ترين و پرزحمت ترين بخش تأليف فرهنگ است.

ــای خود و مراجعۀ مکرر به  ــده در پی پژوهش ه       نگارن

اين دو كتاب، متوجه شباهت های نافرخندۀ زيادی ميان آن ها 

ــمت شاهدها - شد كه اطمينان او دربارۀ رخ  - بويژه در قس

ــرقت ادبی« ديگر را در پی داشت. در ادامۀ مقاله  دادن يک »س

ــود كه  ــه می ش چند مدخل از اين دو فرهنگ با يکديگر مقايس
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ــطۀ آن قضاوت بهتری می توان كرد. همۀ مدخل های  به  واس

ــای دوم از  ــريک امين )1357( و همۀ مدخل ه ــت از ش نخس

دولت آبادی )1386( است. توضيحات درون قالب از نويسندۀ 

مقاله است:

 (Doerfer, Bd. 2. Lessing. ــی/  /مغول  ordū اردو   •
ــلطنتی  ــادر س ــه، اورده ... چ (Grønbech. P. 98 اوردو، اردوي
ــت وپنجم ماه مذكور به  ــنبه بيس )Doerfer, Bd. 2(...: و دوش

ــی به هفت فرسنگی قزوين به اوردوی بزرگ فرود  كوينالميش

آمد و يک هفته طی كردند. )جامع روس: 36/3(... 

ــته و  ــغ/ ... »دورفر« كلمه را مغولی دانس ــر. م * اردو ordū /ت

ــلطنتی معنی كرده است...: و دوشنبه بيست وپنجم ماه  چادر س

ــنگی قزوين به  ــی ]كذا[ به هفت فرس مذكور به گونينکالميش

ــه وی ]كذا[ كردند.  ــذا[ بزرگ فرود آمد و يک هفت اردوی ]ك

)جامع. ر: 36/3(...

ــت  ]توضيح: جالب آن كه »جامع روس« كلمه ای اختصاری اس

كه شريک امين برای كتاب جامع التواریخ چاپ روسيه اختيار 

ــت و در دولت آبادی )1386( آن را به »جامع. ر« تغيير  كرده اس

داده اند.[

***

• التون بيلکا altūn bilkā /مغولی + تركی/ ... فرمان زرنشان 
ــبات ديوانی و امور مالی باشد: و  كه مخصوص ماليات و محاس

ــبۀ اصحاب بلوک به موجب  هرچند وجوهات مقاطعه در محاس

ــده و مصارف معّين گشته... )وصاف:  ــتغرق ش التون بيلکا مس

ــوب آلتون بيلکاها به  ــن مصالح ايلچيان نازک مصح 35(، بدي

جوانب ممالک انحدار كردند. از آن جمله بيست تومان مسّمی 

و مفصل بر شيراز حوالت رفت. )وصاف: 414(

ــغ/ : كه ]كذا![ مخصوص  ــکا altūn bilkā /تر. م * التون بيل

ماليات و محاسبات ديوانی و امور مالی باشد: و هرچند وجوهات 

ــب التون بيلکا  ــوک به موج ــبۀ اصحاب بل ــه در محاس مقاطع

ــته. )وصاف: 35(، بدين  ــده و مصارف معّين گش ــتغرق ش مس

مصالح ايلچيان نازک مصحوب آلتون بيلکاها به جوانب ممالک 

ــّمی و مفصل بر  ــت تومان مس انحدار كردند. از آن جمله بيس

شيراز حوالت رفت. )همان جا: 414(

]توضيح: در دولت آبادی عبارت »فرمان زرنشان« افتاده و معنی 

بکل غلط شده است.[

***

ــی ịmaqēlčīö /مغولی + تركی/ اويماق: نژاد،  • اويماق ايلچ
ــفير؛ نمايندۀ قبيله...: در مساق اين  خاندان، قبيله + ايلچی: س

ــه اويماق ايلچی با سيصدوبيست وپنج سر االغ از پيش  امور س

تقتای شاهزاده به راه دربند برسيدند. )وصاف: 398(

* اويماق ائلچی ]بدون آوانويسی و ريشه شناسی[ سفير ]كذا[: 

در مساق اين امور سه اويماق ايلچی با سيصدوبيست وپنج االغ 

ــيدند. )وصاف:  ــاهزاده به راه دربند برس ]كذا[ از پيش تقتای ش

)398

***

ــی كه از پلنگ  ــچی: كس ــچی bārsčī /تركی/ ، پارس • بارس
 ،)2 .Doerfer, Bd( ــد ــت می كن ــلطنتی مواظب ــکاری س ش

ــچيان و  ــش از اين قوش ــع روس: 547/3(: پي ــوردار )جام جان

بارسچيان در واليات جانور می گرفتند )جامع روس: 546/3(. 

ــی كه از پلنگ  ــچی: كس ــچی bārsči /تر. مغ/ ، پارس *بارس

ــوردار: پيش از اين  ــلطنتی مواظبت می كند، جان ــکاری س ش

قوشچيان و بارسچيان در واليات جانور می گرفتند )جامع. ر(. 

]توضيح: در همين مدخل سه شاهد ديگِر مندرج در شريک امين 

ــده و حتی ترتيب  )1357( عينًا در دولت آبادی )1386( نقل ش

آن ها نيز تغيير نکرده است.[

***

ــی: در دهخدا /مغولی/[  ــام tāyānyām /؟ ]در پاورق • تايان ي
ــۀ عمومی، عادی )مقابل  ــی/ تايان ماه: ظاهراً چاپارخان + آلتاي

ــتان: 971(: فرمود تا بركنار  نارين يام: چاپارخانۀ خاصه( )تركس

ــهری معظم بنا نهادند و قراقروم نام كردند و از  آب اورقون ش

ــر از تايان يام نهادند و  ــهر، يامی به غي ــات ختای تا آن ش والي

نارين يام نام كردند. )جامع بلوشه: 49؛ جامع: 478(، و به سبب 

ــم از حضرت قاآن  ــهزادگان و ه ــه تردد ايلچيان هم از ش آنک

ــان جهت مصالح و مهمات ضروری واقع می شد، در  پيش ايش

ــا بنهادند و آن را تايان ماه خواندند )جامع  تمامت ممالک يام ه

بلوشه: 42(.

ــاه: /مغ./ ]به  ــی/ تايان م ــام tāyānyām /؟ + آلتاي * تايان ي

ــی، عادی )مقابل نارين يام:  ــل از لُغ[ ظاهراً چاپارخانۀ عموم نق

ــتان نامه: 971(: فرمود تا بركنار آب  ــۀ خاصه( )تركس چاپارخان

ــام كردند و از  ــد و قراقروم ن ــهری معظم بنا نهادن ــون ش اورق

ــر از تايان يام نهادند و  ــهر، يامی به غي ــات ختای تا آن ش والي

نارين يام نام كردند. )جامع بلوشه: 49؛ جامع: 478(، و به سبب 
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ــم از حضرت قاآن  ــهزادگان و ه ــه تردد ايلچيان هم از ش آنک

ــان جهت مصالح و مهمات ضروری واقع می شد، در  پيش ايش

ــا بنهادند و آن را تايان ماه خواندند )جامع  تمامت ممالک يام ه

بلوشه: 42(.

***

• جرگه ĵergä /مغولی/، جرگا، جيرگا، جرگ، جيركه، جيرگه، 
ــركا، چرگه، چركه، چيركه:  ــه، نركه، جركه، يركه، يركا، ج نرگ

ــکار يک ماهه و دوماهه و  ــکار: و حلقۀ ش دايره، حلقۀ راندن ش

ــکاری را به تدريج وآهستگی می رانند و  سه ماهه فروگيرند و ش

ــت می نمايند تا از حلقه بيرون نروند... و اگر مثاًل صف  محافظ

را كه نركه خوانند راست ندارند يا قدمی پيش تر يا بازپس نهند 

در تأديب او مبالغت كنند )جهانگشا: 19/1ـ20(.

ــرگا، جيرگا، جرگ، جيركه، جيرگه،  * جرگه gerğa /مغ/ ، ج

ــركا، چرگه، چركه، چيركه:  ــه، نركه، جركه، يركه، يركا، ج نرگ

دايره، حلقۀ راندن شکار: ... و حلقۀ شکار يک ماهه و دوماهه و 

ــکاری را به تدريج وآهستگی می رانند و  سه ماهه فروگيرند و ش

ــت می نمايند تا از حلقه بيرون نروند... و اگر مثاًل صف  محافظ

را كه نركه خوانند راست ندارند يا قدمی پيش تر يا بازپس نهند 

در تأديب او مبالغت كنند )جهانگشا: 19/1 ]كذا[(.

]توضيح: در همين مدخل پنج شاهد ديگِر مندرج در شريک امين 

ــده و حتی ترتيب  )1357( عينًا در دولت آبادی )1386( نقل ش

آن ها نيز تغيير نکرده است.[

***

ــی كه كارش  ــی/، چرپی: حاجب، كس ــی čerbī /مغول • چرب
تعيين محل سکونت ايلچيان در خانه های مردم بود: و ايلچيان 

ــپردندی و ايشان كه می فرستادند تا  چهارپايان را به چرپيان س

ــدی و چهارپايان را در آنجا  ــوار باغات مردم خراب می كردن دي

ــتی يکی ديگر را  می كرد و همان روز كه ايلچی از خانه برنشس

ــرو آوردندی. )جامع روس: 564/3 و نيز 460 و 566. غازانی:  ف

ــع: 1029 و 1111. منهاج:  ــه: 26. جام 250، 260. جامع بلوش

)155/2

* چربی čerbi /مغ/، چرپی: حاجب )منهاج: 107/2( || كسی 

ــان در خانه های مردم  ــکونت ايلچي كه كارش تعيين محل س

ــپردندی و  بود: ... و ايلچيان و ]كذا[ چهارپايان را به چربيان س

ايشان كه می فرستادند تا ديوار باغات مردم خراب می كردندی 

ــان را در آنجا می كرد و همان روز كه ايلچی از خانه  و چهارپاي

برنشستی يکی ديگر را فرو آوردندی. )جامع: 1029 ]كذا[(

ــريک امين )1357( شاهد فوق در  ]توضيح: طبق مندرجات ش

ــيه، جلد 3، صفحۀ 564 آمده است و  جامع التواریخ چاپ روس

ــت كه اين كلمه در كتاب های ديگری  منظور نويسنده آن اس

ــانی آن ها ذكر شده نيز وجود دارد. دولت آبادی )1386(  كه نش

بدون در نظر گرفتن اين قضيه، يکی از نشانی های نوشته شده 

در شريک امين )1357( را اختيار كرده است و طبيعی است كه 

ــده در دولت آبادی )1386( وجود  ــاهد فوق در نشانی ذكرش ش

نداشته باشد. همچنين در همين مدخل يک شاهد ديگِر مندرج 

در شريک امين )1357( عينًا در دولت آبادی )1386( نقل شده 

است.[

***

عالوه  بر مقايسۀ مدخل های دو فرهنگ، نکتۀ بسيار جالبی كه 

ــۀ اين دو كتاب به  دست می آيد شباهت شگفت انگيز  از مقايس

ــت عالوه  بر آن كه  ــت منابع آنهاست. در اين دو فهرس فهرس

ــخصه های كتابشناسی  ــان اند، دارای مش اغلب كتاب ها يکس

)مانند سال نشر، مصحح، ناشر، و...( كاماًل واحدی  نيز هستند. 

ــت منابع دولت آبادی )1386(، مشخصات  برای مثال در فهرس

پنج چاپ جامع التواریخ ديده می شود كه عينًا در شريک امين 

ــادی )1386(  ــه دولت آب ــا اين ك ــود دارد و ب ــز وج )1357( ني

ــريک امين )1357( منتشر شده و در  بيست ونُه سال پس از ش

اين مدت محمد روشن بسياری از مجلدهای جامع التواریخ را 

ــانده است، ولی هيچ نشانی از اين  تصحيح كرده و به چاپ رس

كتاب ها در فهرست دولت آبادی )1386( ديده نمی شود. در زير 

نام كتاب هايی كه در هر دو فهرست كاماًل با يکديگر مشترک 

هستند ذكر می شود: 

ــای،  آثارالوزرا، تاريخ آل مظفر، تاريخ اولجايتو، تاريخ جهانگش

ــده، تاريخ مبارک غازانی، تاريخ  تاريخ روضة الصفا، تاريخ گزي

ــتان نامه،  ــلف، تركس مغول، تاريخ وصاف الحضره، تجارب الس

ــتورالکاتب  تورک لغتی، جامع التواريخ )پنج چاپ گوناگون(، دس

ــيف[ فرغانی، ديوان كبير شمس،  فی تعيين مراتب، ديوان ]س

ــمط  العلی للحضرة  ــتانبول(، س ــوان لغات الترک )چاپ اس دي

ــاورزی و مناسبات  ــيرت جالل الدين مينکبرنی، كش العليا، س

ــول، كليات عبيد زاكانی، كتاب مثنوی  ارزی ايران در عهد مغ

ــامرة  االخبار و مسايرة  معنوی، مجالس المؤمنين، المرقاه، مس

ــيدی، مناقب العارفين،  ــات رش ــار، مفاتيح العلوم، مکاتب  االخي
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منتخب التواريخ معينی، كتاب نزهة القلوب، نسائم  االسحار من 

ــام اجتماعی مغول، نفثة المصدور، وزارت در  لطائم  االخبار، نظ

عهد سالطين سلجوقی.

***

ــت مؤلف  ــتن اين مقاله برمال كردن روش نادرس هدف از نوش

مربوطه ]يا بهتر بگوييم: كسی كه نامش روی جلد كتاب آمده 

ــدار دربارۀ فاجعه ای است كه در  است[ نيست، بلکه دادن هش

ــن تنها نمونه ای  ــت و اي ــۀ علمِی ما در حال رخ دادن اس جامع

ــازی ها  ــت. در ادامه تنها به ذكر چند نمونه از كتاب س از آن اس

ــی،  ــم فقط در حوزۀ فرهنگ نويس ــرقت های ادبی، آن ه و س

ــاره می شود. نکتۀ مهم آن كه نويسنده بعمد از ذكر نام افراد  اش

ــت منابع به كتاب  ــودداری می كند و لذا نمی تواند در فهرس خ

ــايد موجب دور شدن مقالۀ حاضر  ــاره كند و اين ش خاصی اش

ــود. عالقه مندان  ــای رايج در پژوهش های علمی ش از روش ه

می توانند به سايت كتابخانۀ ملی مراجعه كنند:

ــدا، كه بنده  ــۀ دهخ ــۀ لغت نام ــفند 1389 در مؤسس 1. در اس

ــی با نام »همايش  افتخار خدمت گزاری در آنجا را دارم، همايش

ــی عالمه دهخدا« برگزار شد و فراخوانی دربارۀ  فرهنگ نويس

ــد. پس از پايان  ــی داده ش ــای مربوط به فرهنگ نويس مقاله ه

مهلت ارسال مقاله ها، گروه داوران مقاله های رسيده را داوری 

ــتۀ زبان و ادبيات  ــتادان رش كردند. در اين همايش، يکی از اس

فارسِی دانشگاه تهران سه مقاله ارسال كرده بودند كه البته هر 

سه هم در داوری رد شدند. برای گروه داوری و بنده اين سؤال 

ــه كوچک ترين تخصصی در فن  ــه  وجود آمده بود كه وی ك ب

فرهنگ نويسی ندارد چگونه توانسته است سه مقاله - هرچند 

ضعيف - تأليف كند. پس از مدتی يکی از دوستان كه از قضا 

دانشجوی اين استاد هم بودند ماجرای جالبی را تعريف كردند. 

اين دوست ما فرمودند: »در يکی از درس های كارشناسی ارشِد 

ــتۀ ادبيات، اين استاد از دانشجويان كالس تحقيِق كالسی  رش

ــتند و من هم پس از دو-سه روز مطالعه مقاله ای را تهيه  خواس

ــی  ــتاد دادم. مقالۀ من صرفًا در حد كار كالس كردم و به آن اس

ــتاد  ــال پس از اين ماجرا اس بود و نه چيزی باالتر از آن. دو س

ــاس گرفت و گفت آن مقاله ات را با نام خودم  مذكور با من تم

برای يکی از مجله های علمی-پژوهشی فرستاده ام و آن ها نيز 

با چند تغيير آن را پذيرفته اند! البته اسم شما هم زير نام من ذكر 

می شود. من كه آن مقاله را كاماًل فراموش كرده بودم سريعًا با 

ــه به چند منبع جديدتر و علمی تر آن را ويرايش كردم و  مراجع

برای انتشار به استاد مربوطه تحويل دادم.«

ــد؛ البته با  ــر خواهد ش اين مقاله بزودی در آن مجله منتش

ــم وی! به  ــت ما در زير اس ــتاد و با ذكر نام اين دوس نام آن اس

ــتان آن سه مقاله  ــنيدن اين ماجرا، داس اين ترتيب، پس از ش

برای داوران همايش و بنده كه ويرايش آن مجموعه مقاله ها را 

برعهده داشتم روشن شد.

2. پس از انتشار فرهنگ بزرگ سخن، كتابی با عنوان فرهنگ 

ــی در تبريز منتشر شد. بنده پس  ــی در فارس واژه های انگليس

ــدم كه  ــی ها متوجه ش از خريدن اين فرهنگ و در اولين بررس

ــخن را روبه روی خود  ــگ بزرگ س ــبه مؤلف محترم، فرهن ش

گذاشته و تمامی واژه های انگليسی آن را، با همان تعريف نگاری 

ــود منتقل كرده اند.  ــدون كوچک ترين تغييری، به كتاب خ و ب

ــخن را نيز  ــان حتی نمادهای گرافيکی فرهنگ بزرگ س ايش

ــت؟[ آورده اند!  بدون تغييری در كتاب خود ]آيا واقعًا كتاِب اوس

ايشان، طبق »فهرست نويسی پيش از انتشار« مندرج در كتاب، 

هنگام چاپ اين فرهنگ كمتر از بيست سال داشته اند!

ــق قانون »حمايت از  3. فرهنگ فارس��ی )محمد معين(: طب

ــی سال از تاريخ فوت  ــت س حقوق مؤلفان و مصنفان« با گذش

ــاراتی می تواند بدون كسب اجازه از  ــۀ انتش مؤلف، هر مؤسس

كسی يا پرداخت هزينه ای آثار او را منتشر كند. از سال 1380 به 

اين سو فرهنگ فارسی معين در قطع ها و اندازه های گوناگون 

و به  وسيلۀ ناشران فاقد صالحيت و معمواًل گمنام منتشر شده 

ــت. اين كتاب ها با هيچ نوع اصول فرهنگ نويسی تلخيص  اس

نشده اند و در هريک انبوهی از غلط های مربوط به حروفچينی 

ــور، اغلب اين  ــم می خورد. شخصی ساكن شمال كش به چش

كتاب ها را حروفچينی كرده بود و در پی درخواست هر ناشر آن 

ــرانجام  ــاد س را در قبال مبلغ معّينی واگذار می كرد. وزارت ارش

جلِو صدور مجوزهای بيشتر برای چاپ فرهنگ فارسی معين 

ــت؛ هرچند هيچ گاه اقدامی برای جمع آوری يا برخورد با  را گرف

كتاب هايی كه قباًل مجوز گرفته بودند انجام نشد.

ــليمان حييم(: از جملۀ كتاب هايی است  4. فرهنگ حییم )س

ــارات  ــت. انتش ــازان به تن آن خورده اس ــه صابون كتاب س ك

فرهنگ معاصر، ناشر رسمِی مجموعه فرهنگ های انگليسی -

ــًا در حال  ــت كه دائم ــی حييم اس ــی و فارسی - انگليس فارس

ــتن و روزآمدكردن آن ها به نحو بسيار مطلوب است. با  ويراس
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ــر پخته خوار، بدون در نظر گرفتن  اين حال تاكنون چندين ناش

ــارات و افراد شايسته ای ماننِد  حقوق مادی و معنوی اين انتش

محمدرضا باطنی، حسين سامعی، كريم امامی، فاطمه آذرمهر، 

ــش و روزآمد كرده اند،  ــه تاكنون اين فرهنگ ها را ويراي و... ك

ــيار مغلوطی از فرهنگ های حييم در بازار آشفتۀ  چاپ های بس

نشر كشور عرضه كرده اند.

5. فرهنگ فارسی عمید: كتاب ديگری است كه آفت ناشران 

كتاب ساز دامن آن را آلوده است و متأسفانه نويسندۀ اين مقاله نيز 

از آن مصون نمانده است. حسن عميد در سال 1358 درگذشت 

و دو سال قبل از به پايان رسيدن سی امين سال درگذشت وی، 

با توجه به ويرايش نشدن فرهنگ هايش به  وسيلۀ ناشر قبلی، 

ــتند اين فرهنگ را  ــَجع و خانوادۀ وی قصد داش ــارات اَش انتش

ــانی كنند. با ُحسن ظن خانوادۀ حسن عميد  ويرايش و به روزرس

ــر نامبرده، ويرايش و روزآمدسازی بنيادين اين كتاب به  و ناش

ــد. بنده نيز با همکاری حدود بيست  ــته ش عهدۀ نگارنده گذاش

ــرمايه گذاری كالن انتشارت  تن از متخصصان و افراد آگاه و س

اشجع ويرايش آن را آغاز كردم. پيش بينی ما چنين بود كه كار 

خود را در كمتر از يک سال به پايان می رسانيم و با كمی تأخير 

چنين نيز شد؛ ولی هنوز يکی - دو ماه به پايان كار ما باقی مانده 

ــديم يکی از ناشران خصوصی كتابی با عنوان  بود كه متوجه ش

ــت و چند هفته بعد  ــر كرده اس ــی عميد« منتش »فرهنگ فارس

ــاند تا اين كه  ــر ديگری كتابی با همين نام به چاپ رس هم ناش

امروز تعداد كتاب هايی كه با نام »فرهنگ فارسی عميد« منتشر 

می شود - تا جايی كه بنده ديده ام - به دوازده مورد می رسد! 

هرچند كتابی كه نگارنده سَمت سرپرست تأليف و ويرايش آن 

ــيزدهمين دورۀ برگزاری جايزۀ كتاب  ــتم توانست در س را داش

ــزه را از آن خود كند و در عين حال كتاب های  ــل، اين جاي فص

ــت، ولی چند  ــر صرفًا حروفچينی پرغلطی از آن كتاب اس ديگ

درصد از خريداران می توانند در نگاه اول كتاب خوب را از كتاب 

بد تشخيص دهند؟

ــوی(: جزء  ــر و بزرگ عل ــی- آلمانی )يونک ــگ فارس 6. فرهن

ــران معلوم الحال در  ــت كه چشمان تيزبين ناش كتاب هايی اس

ــاپ گوناگون از آن عرضه  ــت و تاكنون چند چ پی آن بوده اس

شده است.

ــر الزار(: طبق اطالعات  ــوی )ژيلب 7. فرهنگ فارسی - فرانس

دريافت شده از كتابخانۀ ملی، تاكنون نوزده ناشر بدون اجازه از 

ــر كرده اند! نام اين ناشران از اين قرار  مؤلف اين كتاب را منتش

است: ايران سبز، دانش آموز برتر، جوف، پناهنده، آلفا، جانزاده، 

ــيد دانش، مهر ايران،  ــش، بازتاب، فرهنگ نما، خورش پايۀ دان

ــتاد، خوارزمی  ــالدی، محّدث، نوروز هش ــاب برای همه، ب كت

فرزانه، پادمهر، مينياتور، و رهنما.

***

ــار چنين كتاب هايی را می توان  ــد مسببان انتش به نظر می رس

ــجويان كم بنيه و ناشران پخته خوار  به دو گروه مؤلفان و دانش

تقسيم كرد. بسياری از مؤلفان اين چنينی جزو افراد دانشگاهی 

ــركت در آزمون دكتری به هر دری  ــتند. برخی به خاطر ش هس

ــانند،  ــد تا، فارغ از محتوا، كتاب يا مقاله ای به چاپ برس می زنن

ــرار از داغ ركود علمی؛  ــتر و ف و برخی برای گرفتن امتياز بيش

افرادی نيز برای افزايش حقوق و ارتقای مقام. 

مقاله را با ذكر يکی ديگر از اين موارد به پايان می رسانم: 

ــازمانی دولتی برای ارتقای مقام  ــتان شاغل در س يکی از دوس

ــر كرده بود با نام صد پند. وی برای اين كتاب  كتابی را منتش

ــاب نهج البالغه را  ــته و صد جمله از كت ــک روز وقت گذاش ي

انتخاب كرده و هر جمله را در يک صفحه قرار داده بود! پس از 

ــار كتاب صدوسه ـ چهارصفحه ای اش و اهدای چند جلد از  انتش

آن به اين رئيس و آن رئيس سرانجام به مرادش رسيد و ارتقای 

ــت خادمانی اين چنينی را  ــام پيدا كرد. و مگر می توان زحم مق

بی اجر گذاشت؟!

منابع:

ــز )1386(، فرهنگ واژه های تركی و مغولی در  - دولت آبادی، عزي

متون فارسی، تبريز: دانشگاه تبريز.

- شريک امين، شميس )1357(، فرهنگ اصطالحات ديوانی دوران 

مغول، تهران: فرهنگستان ادب و هنر ايران.
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