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جنابآقایمدیر

ــت هایی ضمن مطالعه یا مشاهده و استماع برنامه های  یادداش

ــائل مختلف گرد آمده داشتم  مفید رادیو و تلویزیون دربارۀ مس

ــت. در صورت  ــتم که ضمیمه اس ــخه ای نوش از اهّم آن ها نس

ــۀ گزارش میراث  ــتن امر به درج آن ها در مجل ــودمند دانس س

خواهید فرمود. 

با تشکرـ  دبیرسیاقی

َدستتدردنکند

دستتاندردنکند

ــتت درد نکند« یا »دستتان درد  ــت که جملۀ »دس چندگاهی اس

نکند« در مقام تشکر جاِی کلمه ها و جمله های متناسب با حال 

و مقام و حرکات و کردار و گفتار را گرفته و رواج عام یافته است 

ــمار آن  و تمامی مردم از عارف و عامی، جز معدودی انگشت ش

ــب با حال و مقام  ــه کار می برند و تعبیرات گوناگون متناس را ب

به کلّی از استعمال افتاده است. در حالی که تا چندی پیش هر 

ــواد، تعبیری متناسب با حال و  ــواد یا بی س متکلّمی، اعم از باس

ــام و کردار و رفتار و گفتار به کار می برد. و از کلماتی چون:  مق

ــگزارم، متشکرم، ممنونم، لطف کردید، عنایت فرمودید،  سپاس

مرحمت فرمودید یا: صفا آوردید، بنده نوازی نمودید، خوشحال 

کردید، مسرورمان ساختید، چشم ما را روشن کردید، یا: زحمت 

ــدید، خجالتمان دادید، یا: فرسوده نباشید،  ــیدید، رنجه ش کش

ــته نباشید و نیز: اَستادی به خرج دادید، مرده زنده  مانده و خس

کردید، دست مریزاد، دست درست و به قول خواجه حافظ:

ــد ــور چی ــه انگ ــتی ک ــزاد دوس مری

ــرد ــم فش ــر ه ــه ب ــی ک ــاد پای همان

ــداِن زورخانه: َدمت  ــن در خطاب به َمغنّیان و نیز ُمرش همچنی

گرم، نََفست گرم، استفاده می کردند. 

تنها در مورد سپاسگزاری از کارهایی که با دست به انجام 

ــید، می گفتند: دستت درد نکند. مثاًل به شاطر یا نانوائی  می رس

ــه بّنایی که  ــی دوره و خمیر پخته بود، یا ب ــته و ب ــه نان برش ک

آجرچینی ظریفی کرده بود، یا به نّجاری که در کار خود ظرافت 

به خرج داده بود و مواردی از این قبیل.

ــی از گرفتار  امید که آِب رفته به جوی بازآید و زبان فارس

آمدن به این چنین تنگناها برهد و همچون »بابِل« گرفتاِر تََبلُبِل 

السنه و عواقِب ناساِز آن نشود.

نابجابهکاررفتِن»گان«عالمِتجمعبرایجمادات

ــورای اسالمی به مناسبتی  ــه ای از جلسات مجلس ش در جلس

پیشنهاد مرّمت بُقعۀ متبرّکۀ حضرت معصومه)س( در قم مطرح 

ــت. هنگام بحث برای مرّمِت چند بُقعۀ متبرکۀ دیگر نیز از  گش

ــث مورد موافقت قرار  ــد و پس از بح جانِب نمایندگان داده ش

ــی از نمایندگان  ــش از اقدام به گرفتِن رأی، یک ــت. اّما بی گرف

ــنهاد کرد به جای کلمۀ »امامزاده ها« لفِظ »امامزادگان« را  پیش

ــرای بقاِع متبرّکه بگذارند و مجلس نیز آن را به رأی گذارد و  ب

ــد. ناروایی و نابجائی به کار رفتن »امامزادگان« که  تصویب ش

جمع »امامزاده« به معنی فرزند امام است نه بُقعۀ او، براِی بقاِع 

متبرکه جای تردید ندارد و در خور اصالح است.

بهکاربردنعباراتمفصلنابجادراخبارورزشی

ــه برمی آید،  ــان که از خود کلم ــع اخبار، خبرها( چن ــر )جم خب

ــازی است از کاری، واقعه و حادثه و رویدادی، و پیداست  آگاه س

که با گزارش و اعالمیه و نیز مقامه تفاوت دارد. خاّصه در اختصار. 

واقعه نویسی، گزارش دهی، پخش اعالمیه، مقامه نویسی 

معمواًل با عبارات و مضامین و سجع های موزون و مترادف های 

زیبا، دور از حشو و زواید و در عین رسایی متناسب با  معنی اصلی 

ــی که از رادیو و تلویزیون  ــت. اّما مع االسف در اخبار ورزش اس

ــود، این اصل، یعنی خبر بودن رعایت نمی گردد و  پخش می ش

ــب و نابجا پخش می گردد. از باب مثال  غالبًا با عبارات نامناس

ــتی فرنگی سنگین وزن به  ــابقۀ کش در اعالِم نتیجۀ نهایی مس

ــد و  ــالن در این وزن برندۀ نهایی ش ــه بگویند: ف ــای آن ک ج

ــالن در وزِن فالن مقام اّول را  ــدال طال گرفت، می گویند ف م

ــت  به خود اختصاص داد و مدال طال به گردن آویخت. پیداس

سیـدمحمـددبیـرسیاقـی*

* استاد بازنشستۀ زبان و ادبیات فارسی.
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ــت و او به  که او اختصاص نداده بلکه به او اختصاص یافته اس

ــتی آزاد  گردن نیاویخته بلکه به گردن او آویخته اند. یا در ُکش

ــنگین می گویند: فالن... در وزن... مقام دوم را  و برندۀ فوق س

ــتاد و مدال نقره را  ــود تخصیص داد و در مکان دوم ایس به خ

ــه تخصیص دهنده او نبوده و به  ــه گردن آویخت. در حالی ک ب

ــان دادن  گردن آویزنده نیز و ذکر مکان دوم هم فقط هنگام نش

ــر  ــابقه و اعطای مدال از طرف مقام معّین میّس فیلم پایان مس

است نه در استماع خبر. به هر حال رعایت اختصار در خبرهای 

ورزشی کاری شایسته و دور از نارواهاست. 

اطالقنارواونادرستآذریبهجایترکی

ــاکن جنوب رود ارس و بخشی از عراق عجم  می دانیم مردم س

تا پیش از تأسیس حکومت صفویه گویش خاص فارسی یعنی 

ــتند و بدان گویش تکلّم می کردند، اّما تألیفات، اشعار  تاتی داش

و یادداشت ها و اسناد و قباله ها و نامه ها که بین آنان رد و بدل 

می شده به زبان فارسی دری بوده است.

در سفرنامۀ حکیم ناصرخسرو، مسافر راهِی خانۀ خدا می خوانیم:

در تبریز، قطران نام شاعری را دیدم که شعر نیک می گفت، 

ــت. پیش من آمد.  ــی )دری( نیکو نمی دانس اّما زبان فارس

ــوان دقیقی بیاورد. پیش من بخواند و  دیوان منجیک و دی

ــید. با او بگفتم و  ــکل بود از من بپرس هر معنی که او را مش

شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند.

)سفرنامۀ ناصرخسرو، ص9، انتشارات کتاب فروشی زّوار، چاپ نهم، 1387خ(

ــالۀ روحی انارجانی که در 992 هجری نوشته شده و استاد  رس

ــی آن را به طبع رسانده اند به گویش تاتی  ــعید نفیس مرحوم س

ــت )تاریخ نظم و نثر، استاد نفیسی، ج 1، ص529(. با یک پارچه شدن  اس

ــه، مانند دوران پیش از  ــِی ایران در دورۀ صفوی حکومت تمام

ــالم، درگیری های این دولت با حکومت عثمانی ترک زبان،  اس

ــدن از نّیات و نقشه های جنگی  ایجاب می کرد که برای آگاه ش

ــرزمین ایران با  ــکریان و نحوۀ هجوم ترکان به س و آرایش لش

ــلّط باشند. از این رو زبان ترکی در  ــنا و بر آن مس زبان آنان آش

ــپاهیان صفوی و دربار رواِج کامل یافت و  ــرداران و س میاِن س

ــدک جای گویش تاتی را گرفت؛ البته فقط در تکلّم نه  اندک ان

در تحریر. و گویش تاتی تدریجًا رو به کاهش رفت، اّما یک باره 

ــیدِی حاضر  ــان نرفت. چنان که در نیمۀ اّول قرن خورش از می

ــتۀ شادروان یحیی ذکاء و نیز مرحوم عبدالعلی کارنگ،  به نوش

محققان ارجمند، هنوز آبادی های بسیار گویش تاتی داشتند و 

ــک نیز دو آبادانی یکی در حدود خوی )آذربایجان غربی( و  این

دیگری در استان اردبیل گویش تاتی دارند.

ــتر یافتن زبان  ــت قبل اقداماتی برای رواج بیش در حکوم

ــته از  دری خاصه بعد از غائلۀ آذربایجان صورت گرفت و گذش

ــطه که فارسی بود، خردساالن  دروس مدارس ابتدایی و متوس

ــم می کردند و  ــا هم تکل ــی دری ب ــه فارس ــوزان ب و دانش آم

ــد و می رفت که با  ــان می دادن ــاالن رغبتی به آن نش کهن س

ــِت کمتر از نیم قرن زبان مردم آن سامان به کلی فارسی  گذش

ــف عاملی ناپاک، یعنی تحریک بیگانه به  ــود. مع االس دری ش

دست یاری عوامل دست نشانده، از راه نشریه های گمراه کننده 

ــر زبان این بخش از  ــای محتوی مطالب مزّورانه، ب و مجله ه

ــِی دری تبدیل  ــوز کاماًل از ترکی به فارس ــران عزیز که هن ای

ــش این عنوان مزّورانه  ــده بود نام آذری نهادند و زیر پوش نش

ــاختند، لغاتی مانند  ــی را وارد زبان دری س ــی از زبان ترک لغات

ــابۀ غیرالکلی، »آچیلَن ُدر« برای درهای  ــن ایچ« برای نوش »س

ــیاری لغات دیگر و نیز راه اندازی مجله ای  ورودی خودکار و بس

ــان ترکی و کمک هزینۀ تحصیلی دادن به  به نام وارلیق به زب

ــجویان ایرانی که در دانشگاه های ترکیه  سرسپرده ای از دانش

تحصیل می کردند و او را عامل اجرایی مقاصد شوم خودساختن 

ــپرده در  ــاد انجمن های کوچک از ترک زبانان سرس و نیز ایج

ــگاه ها با برنامه ای چون پخش برخی اعالمیه ها به  برخی دانش

ــش اجرای موسیقی و شعرخوانی و غیره و  زبان ترکی زیر پوش

نصب آن ها در راهرو عمارات دانشگاه؛ و از همه ناجوانمردانه تر 

ــار و اشغال ایران عزیز در جنگ  ــتفاده از موقعّیت تحت فش اس

ــالح های جنگی با راه آهن کامیون ها از  جهانی دوم و حمل س

ایران به روسیه و نام پرزوق و برق »پل پیروزی« دادن به ایران 

ــور بیگانه؛  ــپاهیان سه کش ــکنۀ دچار قحطی و حضور س با س

ــوی رود ارس با نام ساختگی  ــکیل دادن کشوری آن س و تش

ــرزمین جنوب رود مذکور و ایجاد ارتباط مزّورانۀ  مشابه نام س

ــتان های سه گانۀ شمال غربی  یک طرفه با مدیران یکی از اس

به جای حکومت مرکزی و اعمال مزّورانۀ دیگر.

ــه کشور ما  ــتاریم که مانند همیش از خداوند متعال خواس

ــّر  ــیبی و از ش را که تعلّق به امام عصر)عج( دارد از هر گزند و آس

فرصت جویان ناپاک طینت محفوظ بدارد. آمین یا رب العالمین.

 والّسالم


