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 ننويسيمغلط نقدي بر كتاب 
  

  *حسين محمدي
  

  چكيده
نوشـته ابوالحسـن نجفـي    غلـط ننويسـيم،   در اين جستار نگاهي ديگـر بـه كتـاب    

هـا و نقـدها بـر دو     با مرور نقدهاي پيشين مشخص شد كه عمده نگـاه . ايم انداخته
جريان فكري متباين استوارند؛ نخست نگاهي زبانشناختي كه زبان را نظامي زنده و 

داند؛ دوم نگاهي اسـت كـه بـا     تجويز را درباره آن، غيرعلمي ميشناسد كه  پويا مي
كردن كاركردهاي ادبي و اجتماعي زبان و با توجه به پيشـينه فرهنگـي آن،    برجسته

بـا  . پـذيرد  هرگونه تغييري را تنها در چارچوب قواعد دسـتور و پيشـينه زبـان مـي    
شـود كـه بـا     ديده ميفارغ از نقدهاي پيشين، اشكاالتي  غلط ننويسيمبررسي كتاب 

هـا چـون    اي از اشـكال  پـاره . انـد  وجود چاپهاي مكرر كتـاب هنـوز مرتفـع نشـده    
هـاي   دهـي بـه منـابع، مـدخل     هـا، ارجـاع   حروفچيني كتاب، شيوه آوانگاري مدخل

هـا   در تمام كتاب وجود دارند؛ دسـته ديگـري از اشـكال   ... مشمول حكمي واحد و
با وجـود  . اند ب الفبايي در اين جستار آمدههايي خاصند كه به ترتي مربوط به مدخل

هايي كه در آن هست، همچنان كتـابي   اند، و اشكال نقدهايي كه بر اين كتاب نوشته
كاربردي است كه بر بسياري از مسائل زبان فارسي امروز انگشـت نهـاده اسـت و    

أثير تتواند در پيشگيري از ورود بسياري از واژگان غيرضرور به زبان و نيز تحت مي
  . هاي بيگانه مؤثر باشد هاي نحوي زبان قرارگرفتن زبان فارسي از ساخت

غلـط  ، نقـد كتـاب   غلـط ننويسـيم  مسائل نگارش زبان فارسي، كتاب  :ها كليدواژه
  .ننويسيم
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  مقدمه.1
بر اساس نظريات زبانشناسي زبان چون هر موجـود پويـايي، مـدام در حـال دگرگـوني      

زبان فارسي . زباني است زباني و برون اين دگرگوني معلول عوامل گوناگون درون. است
پيوند زبان فارسي با ديگر زبانهـا و فرهنگهـا، نيازهـاي    . نيز از اين قاعده مستثني نيست

اشياء و ابزارهاي تازه با نام تازه از زبانهاي ديگـر، و بـه    سازي، وارد شدن جديد به واژه
طور كلي نحوه برخورد زبان فارسي با زبانهاي دخيل مسائلي به وجود آورده است كـه  

تـر شـدن دايـره     تر و فربـه  اي از اين مسائل به پخته دسته. باعث دگرگوني آن شده است
ز بنا به داليلي باعـث تغييـر چهـره آن    اي ني اند و پاره واژگاني زبان فارسي ياري رسانده

  . اند شده
، پاسخي بوده است به نياز پاسداشت زبان فارسي و لزوم توجـه  غلط ننويسيمكتاب 

اند، با اين نگاه كه اين دگرگـوني   به مسائلي كه عمدتا باعث دگرگوني زبان فارسي شده
  .پي داشته استهاي خارجي را در تأثيرپذيري نحوي و واژگاني زبان فارسي از زبان

دربـاري بـودن كتابـت و    . اي درازدامـن دارد  نگاه تجويزي به زبان در ايران پيشينه  
شعر و لزوم حفظ فخامت زباني و نيز توجـه ويـژه شـاعران و نويسـندگان بـه مسـائل       

ها بوده است؛ يا دست كم بخشي از كتابي  هايي در اين زمينه بالغي، انگيزه نوشتن كتاب
يا  النوادر مجمعبراي نمونه باب اول و دوم كتاب . يافته است تصاص ميبه اين مقوله اخ

نظامي عروضي سمرقندي به ترتيب بـه دبيـري و شـاعري اختصـاص يافتـه       چهارمقاله
به سخنوري، آداب شاعري و آداب  قابوسنامهونهم پنجم و سيواست، باب ششم و سي

درباره  في معايير اشعار العجمالمعجم دبيري و شرط كاتب پرداخته است، خاتمه كتاب 
همچنين در ذيل علم معـاني در كتـب بالغـت از    . الزامات شاعر در انتخاب الفاظ است

ادامه اين سنت . آغاز تا كنون، همواره فصلي به فصاحت و بالغت اختصاص يافته است
گوي هند، بـا عنـوان نقـد الفـاظ و معـاني در       را در مناظرات و انتقادات شاعران پارسي

توان ديـد كـه بسـيار بـه مباحـث آداب نگـارش و        هاي گوناگون آنان مي تابها و رسالهك
هاي هر يك در كتاب  چكيده اين انتقادات و پاسخ. ويرايش در نزد معاصران شبيه است

  . آمده است) 1382شفيعي كدكني، ( ها شاعر آيينه
سنت لزوم پيراسـتن  را در ادامه همان نگاه و  غلط ننويسيمتوان كتاب  با اين نگاه مي

چنانكـه پـيش از وي   . ها و حفظ صورت ظاهر براي بيان دقيق معنا دانست زبان از كژي
دو بخـش را بـا    دسـتور زبـان فارسـي   نيز براي نمونه ناتل خـانلري در خاتمـه كتـاب    

بـه  » هايي درباره فصاحت زبان فارسي نكته«و » هايي درباره زبان فارسي نكته«هاي  عنوان
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اي عبارات و واژگـان   گارش و ويرايش يا همان پرهيز از غلط نوشتن پارههمين مقوله ن
. هـاي فرنگـي اسـت    بـرداري از زبـان   اختصاص داده است كه عمدتاً ناظر به بحث گرته

  )367-351و  350-291: 1377ناتل خانلري، (
در حوزه درست نوشتن نثر برخالف تصور بسياري، اولين  "غلط ننويسيم"«بنابراين 

نويسـنده  ( هايي چون كتاب كوچكي از حسن عميدپيش از آن كتاب. بوده استكتاب ن
كه نجفي عنـوان كتـابش را    ـ و كتاب ديگري نوشته فريدون كار) فرهنگ معروف عميد

يك سلسله مقاله هم از ). كه البته به اين حجم نبوده است( ايماز او گرفته است ـ داشته 
در نشـريه دانشـكده ادبيـات     1327 كـه در  "مشهورغلط "دكتر خيامپور داريم با عنوان 

  )1387صادقي، (» .تبريز چاپ شده است
از همان آغاز توجه بسـياري از ادبـا و زبانشناسـان را بـه خـود       غلط ننويسيمكتاب 

اي نيز در  كساني در رد آن كوشيدند و عده. معطوف كرد و بر آن نقدهاي زيادي نوشتند
بـاطني،  . ك.بـراي نمونـه ر  . (ميل آن مقاالتي پرداختندتأييد آن قلم زدند و در جهت تك

؛ حميد رفيعـي،  48و47: 1367؛ امامي، 46-43: 1367؛ طباطبايي، 1367؛ شريعت، 1367
؛ 1387؛ موحــد، 1387؛ ابــاذري، 1374؛ فــرزام ،53-51: 1367؛ فيــاض، 48-50: 1367

  )1393پور عمران،  ؛ بهرام1387ارباب شيراني 
بندي كرد؛ نگـاه   توان در دو گروه زبانشناختي و اديبانه دستهمينظرگاه اين نقدها را 

و مبتني بر ايـن  ) 1387اباذري، (» پراگماتيك«)/ 1367امامي، (» گرايانه واقع«زبانشناسان 
اگر زبان زايايي نداشـته باشـد، زبـان    «اصل زبانشاسي است كه اساساً زبان پويا است و 

)/ 1367امـامي،  (» گرايانـه  آرمـان / اديبانه «دوم نگاه گروه ). 1387صادقي، (» مرده است
در گروه نخست گاه به كلي كتاب را غيـر علمـي   . است) 1387اباذري، (آريستوكراتيك 

نامه ويرايش قابل قبول بـه حسـاب    و گاه آن را به عنوان شيوه) 1367باطني، (اند  دانسته
انـد و حتـي بـا     مداد كـرده و دسته دوم آن را كاري بايسته قل) 1387صادقي، . (اند آورده

طباطبـايي،  . ك.از جمله ر. (اند همان نظرگاه نويسنده، با نقد خود در تقويت آن كوشيده
پـور   ؛ بهـرام 1367؛شـريعت،  1374؛ فـرزام،  1367؛ فياض، 1367، 1؛ حميد رفيعي1367

نگاه دسته دوم فارغ از بحث سـالمت زبـاني، نگـاهي زيباشـناختي نيـز      ). 1393عمران، 
اند؛ يعني از  ته جالب توجه نظر مترجمان است كه ديدگاهي بينابين اتخاذ كردهنك. هست

اند، و از سوي ديگـر   سويي مسائل نظري پرداختن به زبان را به زبانشناسان واگذار كرده
نظر منـوچهر بـديعي،   . ك.ر. (اند لزوم پرداختن به مباحث موضوع كتاب را گوشزد كرده

  )1387شيراني،  ؛ ارباب1367؛ امامي، 1392در پاكنهاد 
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ابتـدا بـه مـواردي    . پـردازيم  در ادامه فارغ از اين دو نظرگـاه، بـه مـرور كتـاب مـي     
تر دارند و در باره تمام كتاب صادقند، سپس به مـوارد مربـوط    پردازيم كه شكلي عام مي

هايي مشخص، به ترتيب صفحات كتـاب، يـا همـان ترتيـب الفبـايي مـدخلها        به مدخل
  . پردازيم مي
  
  مسائل كلي. 2

، گوياي محتواي آن است و اين نكته را به ذهـن  »غلط ننويسيم«عنوان جسورانه كتاب، 
كتـاب  . 2روسـت  به اي مجتهد رو كند كه خواننده با كتابي مرجع از قلم نويسنده متبادر مي

جمعـاً ده  (، پيشـگفتار چـاپ نخسـت    )چاپ سـوم (از پيشگفتاري بر ويراست دوم آن، 
صفحه رقعي تشكيل شده است و به صورت مدخلي بر اساس حـروف   467و ) صفحه

ها اختصاص دارد، سپس  صفحه از كتاب به مدخل 429. الفباي فارسي تنظيم شده است
منتخبـي اسـت از كتابهـا و    «مل بخـش نخسـت شـا   (كتابنامه در دو بخش آمده اسـت،  

از آنهـا اسـتفاده   » نويسي در زبان فارسي كه در تنظيم كتـاب  هاي مربوط به درست مقاله
در پايان كتاب نيز فهرسـت  ). شده است؛ بخش دوم نيز به مĤخذ شواهد اختصاص دارد

چينـي كتـاب بـا روش الينـوترون      حـروف . ها به ترتيب الفبا آمده است راهنماي مدخل
مـدخلي  . نسخه است 4000با تعداد ) 1391(شده است و نوبت چاپ آن نوزدهم  انجام

دهـد و همـين امـر آن را كتـابي      ها قـرار مـي   بودن محتواي كتاب آن را در زمره فرهنگ
  . كاربردي كرده است

كند، كهنه بودن حروفچيني و ريز  اي كه در برخورد با كتاب جلب نظر مي اولين نكته
ي كه در شناسنامه آن »تجديد نظر«با نوبت چاپ آن و عنوان  بودن حروف آن است كه

كتـاب  ) نبـودن (همين امر تأثير بسياري در خواندني بـودن  . خواني ندارد آمده است، هم
اي حروف و عمدتاً  البد به اقتضاي اين شيوه حروفچيني، در همه جاي كتاب پاره 3.دارد

انه وحدت درپايان واژه، با فاصـله  نش» اي«و نيز عالمت دستوري » واو«و » راء«حروف 
. شود هايي در خواندن مي اند كه گاه باعث سكته از حرف پس و پيش از آن، نوشته شده
، در صـفحه سـوم   »فر و برند«به شكل » فروبرند«براي نمونه در صفحه دوم كتاب، فعل 

انـد؛ در   نوشته شـده » پيرايه اي» «اي پيرايه«، در صفحه پنجم »تر كيب«به شكل » تركيب«
اند، در  ها بدون فاصله و دركنار هم چيده شده صفحه نهم كتاب، در سطر آخر تمام واژه

كنند اهل هنر نام بزرگان  مي: صفحه دهم بيتي از صائب تبريزي اينگونه ضبط شده است
بايد با » داشت«و » گر«و » اي آوازه«بيستون آوازه اي گرداشت از فرهاد بود، كه / را بلند
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ايـن  . ضـبط شـده اسـت   » برتـراز «، »برتـر از « 67در صفحه . صله نوشته شوندرعايت فا
با توجه به اين مسأله و نيز شكل و انـدازه حـروف،   . شود مشكل تا پايان كتاب ديده مي

  .رسد اي كتاب الزم به نظر مي حروفچيني مجدد و رايانه
، »ن فارسيهاي زبا فرهنگ دشواري«، به اقتضاي عنوان فرعي آن غلط ننويسيمكتاب 

به طور كلي عمده مسائل . مسائل گوناگوني را در كنار يكديگر در خود جاي داده است
  : بندي كرد توان در مقوالت زير دسته مطروح در كتاب را مي

نويسي واژگان، كه عمدتاً واژگان دخيل عربي را شامل  مسائل اماليي و درست) الف
  شود؛ مانند خزعبالت؛ مي

اي در قديم بـه معنـاي خاصـي     سير تطور معنايي واژگان؛ واژهمسائل مربوط به ) ب
  رود؛ مانند خسيس؛ بوده است، اما امروزه در معناي ديگري به كار مي

  مباحث دستوري؛ مانند حذف حرف اضافه، تتابع افعال، جمع؛) ج
  برداري لفظي و معنايي؛ مانند توسط، آتش گشودن؛ گرته) د

مباحث در كنار هم، كاربردي كردن كتاب با روش تنظيم تنها توجيه قرار گرفتن اين 
. طلبد مدخلي است؛ زيرا پرداختن به هر يك از اين مباحث شيوه و تخصص خاصي مي

توان پيشنهاد كرد كه كتاب بر اسـاس موضـوعات محـل     براي گريز از اين آشفتگي، مي
يـل بخشـي بـا    هاي مربوط به هـر حـوزه ذ   براي نمونه مدخل. نزاع نويسنده تنظيم شود

عنواني مشخص آورده شود و احكام و قواعد هر حوزه نيز به صورتي مبسوط و مستدل 
توانـد   در مقدمه يا ذيل موارد گنجانده شود؛ البته پاسخ مقدر به چنين پيشنهادي اين مـي 

خورد؛ راه حل اين مسأله نيز يكي تنظيم  باشد كه كتاب از حيث كاربردي بودن لطمه مي
هـاي راهنمـا يـا نمايـه پايـان       ل هر بخش است و ديگر تنظيم فهرستمجدد مدخلي ذي

  .كتاب است
) بـه اقتضـاي تنظـيم مـدخلي آن    (مشكل ديگري كه به طور كلي در سراسـر كتـاب   

ها مشمول حكمي واحد هسـتند؛ و تنهـا در    وجود دارد، اين است كه بسياري از مدخل
حكم در مـدخلي وجـود دارد؛   هاي آن  اي جدا از ديگر مصداق برخي موارد جزئي نكته

ي ملفوظ و »ها«الجمع،  ، جمع»ات«هاي مربوط به جمع به  توان به مدخل براي نمونه مي
نويسنده ذيل تمام موارد (غيرملفوظ پايان واژگان، كاربرد اسم معني در معناي اسم ذات 

ده، هاي بازدارن ، فعل)ارجاع داده است» بشريت«مشمول اين حكم، خواننده را به مدخل 
؛ مـداخل و  ة، مـداوا ة، مـدارا ةي تأنيث عربي ماننـد محابـا  »تا«هاي مختوم به  امالي واژه
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هـاي مختـوم بـه     در واژه» گـاف /كـاف «مدارج؛ تطابق صفت و موصوف؛ اختالف تلفظ 
  .اشاره كرد) ارجاع داده شده است» اشْك«كه همه جا به مدخل (» كاف«

پرهيز از تكـرار و كـم شـدن حجـم      تنظيم مجدد كتاب با اين شيوه پيشنهادي باعث
  .شود كتاب مي
هاسـت؛ ايـن امـر هـم دربـاره       اي ديگر، يكدست نبـودن شـيوه آوانگـاري واژه    نكته
هايي كه امـالي صـحيح آنهـا در مـتن كتـاب       ها قابل ذكر است و هم درباره واژه مدخل

ه مـورد  وزن واژ اي هم ها به چند شيوه است؛ گاه واژه آوانگاري واژه. گوشزد شده است
آشناست آورده شده است؛ مانند خرّاج بر وزن بقّـال؛ دعـوي بـروزن     نظر كه براي همه 
هـا هـم    ه دكْتُـري؛ گـاه واژ  / انـد؛ ماننـد دكْتُـرا    گذاري شـده  ها حركت صحرا؛ گاهي واژه

اند و هم حركات حروف توضيح داده شده است؛ مانند ذَقَن، به فتح  گذاري شده حركت
اي فرانسه  ها به حروف التين آمده است و اگر واژه يز آوانگاري واژهاول و دوم؛ گاهي ن

هـم    گـاهي نيـز واژه  . يا انگليسي باشد، امالي آن به فرانسـه يـا انگليسـي آمـده اسـت     
گذاري شده است و هم امالي آن با حروف آوانگاري مشخص شده است؛ مانند  حركت
شـده اسـت و البـد خواننـده بايـد بـر       شُرور؛ گاهي هم تنها به معناي واژه اكتفا / شَرور

هاي خود تلفظ آن را بداند؛ مانند شيخوخت؛ واژه شيخ را عمومـاً بـه فـتح     اساس شنيده
نيز واژه . كنند بر وزن ميخ نيز تلفظ مي» ش«كنند، اما گاهي برخي به كسر  تلفظ مي» ش«

/ بـاب / تنگـه «در ذيـل مـدخل   . صالت، كه ممكن است صالت يا صالت خوانده شود
 . آمده است، و حركات آن معلوم نشده است» ترعه«واژه » بغاز

و البد ناظر به راحتي (ها به اقتضاي هر واژه  واژه 4هاي آوانگاري فارغ از اينكه شيوه
. متغير است، گاه در توضيح امالي واژه دقـت كـافي نشـده اسـت    ) مخاطب در فهم آن

روحـاني بـر وزن   «: ين آمـده اسـت  چنـ » روحـاني »  براي نمونه در توضـيح امـالي واژه  
دهد كـه واژه را بايـد بـه     مشخص شدن حركات واژه نشان مي» ...به معناي  "نوسازي"

. شـود  تلفظ مي nowsaziدر فارسي ايران » نوسازي«وزن آن  خواند، اما واژه هم» ر«فتح 
و نيز اينكه هـر دو واژه در  . شود تلفظ مي rowhaniهرچند خود همين واژه روحاني نيز 

البتـه چنـين   . شـوند  آغازي تلفظ مي» ر«و » ن«نزد فارسي زبانان افغان و تاجيك به فتح 
  . مواردي در كتاب بسيار اندكند

دهـي   هاي رايج ارجاع توان خاص آن دانست و از شيوه دهي كتاب را مي شيوه ارجاع
انـد، عمـدتاً بـه دو صـورت      ز متون كهن نقل شـده هايي كه ا كند؛ منبع شاهد پيروي نمي

بعد از ابيات داخل پرانتز نام شاعر آمده است و احياناً در مواردي كه شاعر داراي : است
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؛ در ارجاع )الطير عطار، منطق(چند كتاب است، نام كتاب نيز مشخص شده است؛ مانند 
قيـد شـده اسـت، و در    به منبع متون كهن نثر فارسي همه جا نام كتاب و شماره صفحه 

پايان كتاب نيز نام منبع، نام نويسنده، نام مصحح، شهر و سال چاپ آمده اسـت؛ امـا در   
ارجاع به متون نثر معاصر و مجالت، مشخصات كامل آنها درون متن ذكر شـده اسـت؛   

محمـد  : (هاي محمد قزويني اينگونه اسـت  ارجاع به يادداشت 99براي نمونه در صفحه 
. انـد  اين منابع در فهرست پايان كتـاب ذكـر نشـده   ) 53-52، ص2شتها، جقزويني، ياددا

انـد، و مشـخص نيسـت كـه نويسـنده از       همچنين منابع متون شعر در پايان كتاب نيامده
هرچند توضيح نويسنده در آغـاز كتابنامـه   . 5كدام نسخه متن مصحح استفاده كرده است

نقـد كتـاب باعـث اشـكاالتي بـوده       كند، خود در تكليف خواننده را تا حدي روشن مي
اي غير از آنچـه مؤلـف كتـاب از آن نقـل كـرده       از جمله استناد منتقدان به نسخه. است

، كه )49: 1367شريعت، . (ك.براي نمونه ر. (است و پاسخ مؤلف را در پي داشته است
ذيل مدخل آبديده، همان بيت مورد استناد نويسـنده را از ناصـر خسـرو بـراي درسـت      

) 56: 1367نجفي، (نويسنده نيز در پاسخي . ذكر كرده است» آبداده«و نه » آبديده« بودن
كـه  ) 53: 1367شريعت، . (ك.نيز ر. به شرح اطالعات نسخه مورد استناد پرداخته است

بيتي از حافظ را كه مورد استناد نويسنده غلط ننويسيم است و ظاهراً در نسخه انجـوي  
  ).داند يشيرازي آمده است، از حافظ نم

ي پاياني ايـن دو واژه  »ها«در اشاره به ملفوظ بودن » متوجه/ توجه «در ذيل مدخل 
و نه توجة (توجه مرا : گيرد و نيز اين حرف آخر در حالت اضافه همزه نمي«آمده است 

؛ اين حكم در ذيل تمام موارد مشمول آن با همين عبارت تكرار »به خود جلب كرد) مرا
ردي كه قاعده به عكس اين است نيز حكم تكرار شده اسـت؛ يعنـي   شده است؛ در موا

و » مـژده «ماننـد  » گيرند در حالت اضافه همزه مي«ي پايان آنها غيرملفوظ باشد، »ها«اگر 
  .»مواجهه«

است و بـه ايـن نكتـه و      را در نظر داشته» عالمت اضافه«مسلماً مؤلف نام رايج اين 
ي ميانجي است كه به »يا«اي در كار نيست و  »همزه«است كه در واقع   قاعده واقف بوده

شكل همزه درآمده است؛ زيـرا   شده است و در متون چاپي هم صورت مرخم نوشته مي
. افـزاييم  هـا مـي   اگر قائل به همزه بودن آن باشيم، اساساً مشكلي بر مشكالت تلفظ واژه

در ذيل حكمـي واحـد    توان ها را مي ديگر اينكه چنانكه پيشتر ذكر شد، تمام اين مدخل
  .گنجانيد



 غلط ننويسيمنقدي بر كتاب    228

ها مشخص شده است، و درباره بسياري نيز سكوت شده است؛  تبار بسياري از واژه
  .مانند واژه سرمه

  
  ها اي نكات ذيل مدخل پاره.3

ابان آمده اسـت كـه روشـن    /در صفحه دوم كتاب، بيتي به عنوان شاهد ذيل مدخل آبان
داشته است؛ نكته اينجاست كه اوالً بنـا بـه   سازد صورت ابان نيز در زبان فارسي كاربرد 

آيد كه شـايد بـه    و اين احتمال پيش مي. توان واژه را جز اَبان خواند ضرورت وزن نمي
هاي چنين تخفيفي به ضرورت وزن،  ضرورت وزن واژه چنين شكلي يافته است؛ نمونه

فتا كه گل گ)/ چينم(گفتم ز بوستان تو يك دسته گل چنم : در شعر فارسي فراوان است
؛ بنابراين سؤال اين است كه آيا صرفاً بر اساس )عنصري(ز گلستان ) چيد(مرا نتوان چد

البته مؤلـف محتـرم   . توان حكم به رايج بودن صورتي واژگاني داد يك شاهد شعري مي
؛ بنا بر همين قيـد  »اَبان كم و بيش در متون معتبر فارسي به كار رفته است«اند  ذكر كرده

  .ماند واننده منتظر شواهد بيشتر ميكم و بيش خ
دو كلمـه آمـده   ) و نه امـالي (» استعمال«عاج استداللي در مورد / در ذيل مدخل آج

كننـد و   بسـياري در اسـتعمال ايـن واژه اشـتباه مـي     «. است كه كمـي جـاي تأمـل دارد   
ايـد  ب] منظور كـاربرد واژه آج [كه در اين موارد ) تأكيد از اين نگارنده است( پندارند مي

عاج و عاجدار بگويند و حال آنكه عاج ربطي به الستيك ندارد و در ساخت آن مصرف 
» عاج«نخست اينكه اگر كسي حتي در نوشتار نيز برآمدگي سطح الستيك را » .شود نمي

مسـأله نيـز ناشـي از اشـتراك تلفـظ دو صـورت       . خواند مي» آج«بنويسد، مسلماً آن را 
رسد كسي با اين استدالل كه فكـر كنـد در سـطح     ظر ميمسلماً بعيد به ن. واژگاني است

  .بگويد» عاج«به كار رفته است، به برآمدگي سطح الستيك » عاج«الستيك 
بعضـي آن را  (اصل اين كلمـه تركـي اسـت    «آذوقه آمده است / درباره مدخل آزوقه

ه و امالي آن در فرهنگها به دو صورت آزوقـه و آذوقـ  ) اند عربي و سانسكريت نيز گفته
صورت دوم به دليل استعمال آن در متون دو قـرن اخيـر غلـط نيسـت، امـا      . آمده است

  ».صحيحتر آن است كه به صورت آزوقه نوشته شود
. اند واژه عربي يا سانسكريت اسـت نيامـده اسـت    اول اينكه منبع آن بعضي كه گفته

ك ها مال دوم اينكه مالك و مبناي صحت صورت نخست چيست؟ اگر ضبط در فرهنگ
محلـي از اعـراب نـدارد؛    » صـحيحتر «است كه هردو صورت بايد صحيح باشند و قيـد  

» زاء«نـداريم و  » ذال«اگراستدالل، تركي بـودن واژه اسـت، و بگـوييم چـون در تركـي      
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اگر صـورت ملفـوظ واژه نيـز در نظـر اسـت،      . بيابيم» آذوقه«داريم، بايد توجيهي براي 
  . يمرا نيز بايد روشن كن» غ«و » ق«تكليف 

اند، آستان و آستانه در ص ششـم   ي كه در كتاب به كار رفته»همگون«اولين دو واژه 
اين دو واژة همگـون در جملـه ارزش يكسـان دارنـد و     «: در توضيح آمده است. هستند

را تـا پايـان كتـاب ذيـل     » ارزش«خواننـده ايـن واژه   » .توانند جانشين يكديگر شوند مي
آنها البـد  » يكسان بودن ارزش«حدس بزند كه منظور از  بيند، و بايد واژگان همگون مي

توضـيح داده  » همگـون «مؤلف در پيشگفتار منظـور خـود را از   . معناي يكسان آنهاست
  .واگذاشته شده است» ارزش«است، اما 

نويسـند،   اين كلمه را گاهي به صورت اطـاق مـي  «: آمده است» اتاق«در ذيل مدخل 
وجود ندارد بهتـر اسـت كـه بـه     » ط«تركي مخرج ولي چون اصل آن تركي است و در 

  ».صورت اتاق نوشته شود
است، و آن  باطني در نقد خود بر كتاب ذيل همين مدخل توضيحي آواشناختي داده 

هر حرفي را دارند، چون امكان تلفظ آن را دارند، اما چون » مخرج«اينكه اهل هر زباني 
كـه اسـاس علمـي    ) 1367(توليد آن ندارند، آن صدا را در زبانشان ندارند، نيازي نيز به 

ممكـن اسـت   «است كه   سخن وي درست است، اما پاسخ مقدري نيز به ايراد خود داده
استاد نجفي جواب بدهند قدما مخرج را در اين معني يعني اطالق به صدا نيـز بـه كـار    

به نقد كشـيدن  البته در اينجا قصد . (اند اي دست زده ، و در توضيح آن به مغلطه»اند برده
سؤال اينجاست كه آيا اساساً ما واژگان دخيل تركي را مبتني بر تلفظ ). نقد باطني نيست

بريم؟ دوم اينكه بايد دانست كه لزوم نوشتن واژه با امالي اطاق چه  اصل آنها به كار مي
دارند كه ما ارسطو و افالطـون  » ط«) صداي(بوده است؟ آيا يونانيان در زبانشان مخرج 

 اين دستتوان گفت كه شكل نگارش امروزين  نويسيم؟ و مي سقراط و بطلميوس ميو 
است تا بر اصـول و قواعـد آوايـي مبـدأ      سنت نگارش پيشينياناز واژگان به پيروي از 

  .زباني آن واژگان
اجـازه،  / بر نگارنده اين سطور معلوم نشد كه اساساً لزوم ذكر مدخلهايي چـون اذن  

/ ، تحكيم، تمامـت )كه هردو درست است(بيگانه با / ري، بيگانه ازاسي/ اراجيف، اسارت
كه واژه متخلّفين برخالف حكـم  » جرايم متخلّفين«: در مثال آمده است(تماميت، جرايم 

  چيست؟... و ) به كار رفته است» جمع به ين«
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ي قيدساز همواره جدا از كلمه بعـد از آن و بـا   »با«بر طبق نگارش متن كتاب حرف 
پيوسته نوشـته  ) »بكلي«، »بويژه«(دو بار  18شود؛ اما در ص  فاصله نوشته مي ت نيمرعاي

  . شده است
اند و مؤلـف كـاربرد    ها ظاهراً در زمان تأليف كتاب كاربردي عام داشته برخي مدخل

ها به هر دليل امـروز ديگـر در زبـان     است؛ عمده اين مدخل صحيح آنها را گوشزد كرده
هـاي تجـاري و    امروزه حتي در آگهـي . اره يكي از اين موارد استكاربرد ندارند؛ استج

نويسـند و   استيجاري مـي ) شايد به تأثير همين حكم كتاب(امالك و مستغالت همه جا 
هـا شـنيده و    اساساً استجاره اگر هم زماني رواج داشته است، ديگر از زبانها و در نوشته

نوشتن و خواندن آن را بـه صـورت   است كه مؤلف » اشكال«ديگر واژه . شود ديده نمي
» شـويي  خشـك «كـه امـروز واژه   » اطوشويي«غلط دانسته است؛ همچنين واژه » اشگال«

در معنـي  » چهره كردن«در معناي رشد اقتصادي؛ » انكشاف«نيز . جاي آن را گرفته است
 شوند، و اين به ها حذف مي اي از مدخل با ويرايش تازه كتاب حتماً پاره. » جلوه كردن«

  . معناي توفيق كتاب و تأثير آن در اصحاب نوشتار است
اي  اسـت كـه واژه   ربـع قـرن  ها ذكر شده است كه بيش از  اي از مدخل در ذيل پاره

كاربرد يافته است و تعابيري مثل اين؛ مسلماً با ويرايش مجدد كتاب ايـن تعـابير تغييـر    
  .خواهند كرد

ايـن كلمـه را بـا    «م شده است كـه  در ذيل مدخل استمداد با توجه به معناي آن حك
 "مـدد طلبيـدن  "فعل كردن بايد به كار برد و نه طلبيدن؛ زيرا استمداد خـود بـه معنـاي    

؛ اما در بـاالي همـان صـفحه دو    »حشو قبيح است "استمداد طلبيدن"است و بنا بر اين 
آمده » استعفا خواستن«مثال از كتاب چهار مقاله و تاريخ بيهقي ذكر شده است كه در آن 

معناي آن است، چرا حكمي درباره اسـتعفا  » استمداد طلبيدن«اگر دليل غلط بودن . است
خواستن داده نشده است، ممكن است پاسخ اين باشد كه در نزد بيهقي آن معنـا ناديـده   

طلـب  «گويند، معناي  گرفته شده است؛ آيا فارسي زبانان امروزي كه استمداد طلبيدن مي
  گويند؟ مي» استمداد طلبيدن«در نظر دارند كه » استمداد«را در » ياري

براي نمونـه  . هاي شاذّ است شود اشاره به تلفظ يكي از مواردي كه در كتاب ديده مي
كه غالبـاً آن را بـه غلـط بـه     (الم به فتح اول و دوم «: علم آمده است/ در ذيل مدخل الم
» الَـم «را » اَلَـم «؛ نخست اينكه بايد پرسيد كجا و چه كسـاني  »)...كنند كسر اول تلفظ مي

  شود؟  اينكه آيا اين تلفظ غلط آنها در نوشتار رايج منعكس مي كنند؟ دوم تلفظ مي
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شـود؛   كند كه سندي بـراي آن ارائـه نمـي    مؤلف در بسياري موارد حكمي صادر مي
مسلماً شأن و جايگاه علمي مؤلف و تتبع فراوان ايشان در متون بر كمتر كسـي پوشـيده   

بـراي نمونـه در   . شوند در مياست، اما گاه اين احكام صرفاً بر اساس حكم نويسنده صا
ها و متون براي هر دو ضبط، در  پس از ذكر شواهدي از فرهنگ» عنتر/ انتر«ذيل مدخل 

 "بوزينـه "معنـاي   به هر حال، به احتمال نزديك به يقين، انتر بـه «كند كه  پايان حكم مي
  .»فارسي است و با همين امال بايد نوشته شود

خلي آمده است، ولي توضيح آن بـه بعـد واگـذار    بنا بر تنظيم مدخلي كتاب، گاه مد
  ). هاي بازدارنده فعل ←(براي نمونه بازداشتن . شده است

اين فعل مركب را امروزه غالباً غلـط بـه كـار    «آمده است » بازنمودن«در ذيل مدخل 
يكـي بـه معنـاي    : برند، بازنمودن در متون معتبر فارسي به دو معني به كار رفته است مي
معناي ديگـر آن  ... است  "نشان دادن، علني كردن"و توسعاً  "ن، توضيح دادنبيان كرد"
كند كه كاربرد غلط آن كـدام اسـت،    مؤلف معلوم نمي. »است "خبر دادن، خبرفرستادن"

ديگر اينكه آيا صرفاً هرگونه كاربردي حتماً و قطعاً بايد بـه تأييـد كـاربرد متـون معتبـر      
معـادل   Representationون نقـد ادبـي بـراي اصـطالح     اي مت برسد؟ براي نمونه در پاره

» بازنمود« Representationيكي از معاني  فرهنگ معاصر هزارهاند، در  گذاشته» بازنمايي«
رسـد   به نظر مي)  Representationذيل : 1393شناس و همكاران،  حق.(ضبط شده است

اي را بـا   تـوان معنـاي تـازه    ميشود يا  گاه نيازهاي جديد باعث تغيير معنايي واژگان مي
  .توجه به ظرفيت واژه بر آن حمل كرد

آن از » بيـرون رانـدن  «مؤلف تالش ديگـران را بـراي   » براي هميشه«در ذيل مدخل 
چاره ديگر ايـن اسـت كـه بـراي بيـان ايـن       «است، و سپس آورده است   زبان، برشمرده

مذكور از نويسنده » چاره«كه پندارد  ، مخاطب مي»مفهوم از يك جمله پيرو استفاده شود
اند و مؤلـف   دهد كه ديگران چنين چاره كرده شود نشان مي است، ولي مثالي كه ذكر مي

چاره ديگر را اين «: گونه بيايد براي رفع اين ابهام بهتر است عبارت اين. پذيرد آن را نمي
  .»...اند كه  دانسته

آورد؛ بـراي   مورد غلـط نمـي   داند، ولي شاهدي براي گاه مؤلف كاربردي را غلط مي
ذيـل مـدخل   (» هاي برخي معاصران غلط بودن كاربرد بر به همراه برتر در نوشته«نمونه 
به معناي قطع رابطه كردن با كسـي؛ از آنجـا كـه    » بريدن با كسي«، كاربرد )برتري/ برتر

ان تـو  است، مي  چنين مواردي كاربرد عام ندارند، و مؤلف براي آنها شاهدي ذكر نكرده
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گفت كه شايد در دورة تأليف كتاب چنين اشتباهاتي رايج بوده باشند، اما اكنـون ديگـر   
  .ذكر آنها وجهي ندارد

شـود،   ، هرچند بر اساس شواهدي كه از متون نقل مي»بد دل/ بزدل «در ذيل مدخل 
آمده است، » بز» «ترسو ندانستن«پذيرفتني است، استداللي كه براي » بددل«صحيح بودن 

چستي و چاالكي بز منافـاتي بـا   . كند نمي» بزدل«ي است و كمكي به مردود دانستن ذوق
  !ترسو بودنش ندارد؛ چنانكه خرگوش چاالك است، اما بسيار ترسو و محتاط

كشورهايي كـه در شـيوه   «تبار بلوك دوم به معناي » بلوك/ بلوك«در توضيح مدخل 
تلفـظ  » belok/bolok«ت كه بايد فرانسوي دانسته شده اس» حكومتي كم و بيش يكسانند
  .تلفظ شود نيامده است» bolouk«كه بايد » دهستان«شود، اما تبار بلوك به معناي 

در گفتگوي روزمره و در انشاي اداري غالبـاً  «: آمده است» تصادم/ تصادف«در ذيل 
اتومبيل به درخـت تصـادف   "گويند  برند و مثالً مي تصادف را به جاي تصادم به كار مي

دست كـم ديگـر   (اوالً » ."اتومبيل با درخت تصادم كرد": و حال آنكه بايد بگويند "ردك
» من بـه او تصـادف كـردم   «يا » اتومبيل به درخت تصادف كرد« گويد  كسي نمي) امروز

زبانان  رود؛ دوم اينكه چه اصراري است بر اينكه حتما فارسي به كار مي» با«بلكه هميشه 
؛ چون در عربي چنين »تصادم«در ذهن دارند، بگويند » تصادم«را كه به معناي » تصادف«

است كـه فارسـي زبانـان     احكام بسياري داده  غلط ننويسيماست و چنان؟ مؤلف كتاب 
اي را به شكلي غير از اصل عربي آن يا در معنايي جز معنـاي اصـلي    مدتهاست كه واژه

ال، اقـالً، اعـزام، ارض موعـود،    براي نمونه ذيـل اميـ  . برند و اشكالي ندارد آن به كار مي
  .خسيس و دهها مدخل ديگر

از تلقـي كـردن يـا تلقـي     پس «آمده است كه » تلقي كردن به عنوان«در ذيل مدخل 
از  پـيش  » به عنوانِ«؛ در تمام مثالهاي ذكر شده، »آورند شدن گاهي تركيب به عنوان مي

  . آمده است» شدن/ تلقي كردن«
ي چون كليله و دمنه، خاصـه بـراي كـاربرد مصـدرهاي     اساساً شاهد آوردن از متون 

عربي در متون كهن فارسي خالي از اشكال نيسـت؛ زيـرا بـه اقتضـاي متـون نثـر فنـي،        
اند كه مصدرهاي كمتر شناخته شده عربي را برگزينند و بـه كـار    نويسندگان تعمد داشته

  .برند
جمالت با فعل معلـوم،   در انتقاد از فراگير شدن كاربرد اين لفظ در» توسط«در ذيل 
رسيده است  شياعها و تلويزيون به حد  اين نحوه بيان كه امروزه در روزنامه: آمده است

اما مسلماً كاربرد شياع بـه  . ؛ در اينجا بر سر انتخاب مصدر درست لفظ بحثي نداريم»...
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گفتار تر كردن زبان نوشتار و  جاي فراگير، يا شيوع، با هدف كتابي كه هدفش را نزديك
  .داند سازگار نيست مي

امالي آن به صورت دوچار، چنانكه در بعضي «آمده است كه » دوچار/دچار«در ذيل 
نمايد، با ايـن همـه در قـرون اخيـر آن را بـه       از متون قديم هم آمده است، صحيحتر مي

بـا  » .اند و امروزه نيز بهتر است كه به همـين صـورت نوشـته شـود     صورت دچار نوشته
آيد كه اساساً مـالك درسـت و غلـط بـودن چيسـت؟       ي اين سؤال پيش ميچنين حكم

انـد، كـه چـه     صورت مكتوب كهن؟ يا كاربرد امروزين آن؟ اگر دو صورت نيز درسـت 
  نيازي به طرح آن بوده است؟

آمده است هر سه واژه بـه يـك معنـي و داراي    » تُكمه/ دكمه/ دگمه«در ذيل مدخل 
  !هيچ دليل و توضيحي ؛ بي»تر است جتر و ظاهراً صحيحاند، اما دگمه راي ارزش يكسان

مركـب از دق، مـاده فعـل    (اين واژه تركـي اسـت   «: ابتدا آمده است» دوقلو«در ذيل 
به معناي دو كودك كه همزمان از يك شـكم  ) زاييدن، به اضافة لو پسوند نسبت=دقماق

ها را اصالً فارسـي   كيبوانگهي، محققي اين تر«: نويسد در ادامه مؤلف مي» .به دنيا آيند
كودكـان  » يـك قـل دو قـل   «از بازي » قل«كه » كند چنين استالل مي درستي بهدانسته و 

مانـد كـه    خواننـده متحيـر مـي   . تركيب شـده اسـت  » ـو«گرفته شده و با پسوند تصغير 
  !سرانجام اين ماجرا چيست؟

و در معنـي  ايـن دو كلمـه در تلفّـظ يكسـان     «آمـده اسـت كـه    » زهر/ زهر«در ذيل 
  .»در تلفّظ و امال يكسانند«شد  ؛ كه قاعدتاً بايد نوشته مي»اند متفاوت

علوفه به . اين دو كلمه را نبايد با هم اشتباه كرد«: آمده است» علوفه/ علوفه«در ذيل 
در فارسـي غالبـًا آن را بـه ضـم اول تلفـظ      (معناي خوراك چهارپايان است  فتح اول، به

رود كـه در فارسـي    وفه، به ضم ّاول، در عربي به دو معنـي بـه كـار مـي    اما عل). كنند مي
يكي به عنوان جمعِ علَف و به معناي علفها و ديگري به صورت مفـرد  : مستعمل نيست

  . »و به معناي مواجب و دستمزد
اين كلمه دو تلفّظ مختلف و دو معناي مختلـف دارد،  « : آمده است» فاكتور«در ذيل 

؛ سپس به تلفـظ و معنـاي   »برد يزيون غالباً آنها را به جاي هم به كار ميولي راديو و تلو
واقعيت اين است كه هـر دو واژه را  . اصلي دو كلمه در زبان فرانسه پرداخته شده است

كنند؛ يعنـي   تلفظ مي factorبرند و هر دو واژه را در هر دو معنا  به يك شكل به كار مي
  .برند آنها را به جاي هم به كار نمي
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اي در بيان ساخته شدن اين واژه در زبان فارسي آمده  استدالل پيچيده» فراز«در ذيل 
ذكر كرده اسـت،    اي كه نويسنده آنها را به عنوان نمونه است؛ اينكه با توجه به سه جمله

در حقيقـت كلمـه فـراز از    «اسـت   سه معنا براي لفظ اسـتخراج كـرده اسـت و نوشـته    
معنـايي از آب درآمـده    درآميختن سه كلمه و سه معناي مختلف ساخته شده و چيز بـي 

) 2. در يكي از فرازهـاي ايـن كتـاب چنـين آمـده اسـت      ) 1: اينك آن سه جمله. »است
نماينده مجلس به شـرح  ) 3. نويسنده اين نكته را در فرازي از سخنان خود آورده است

نويسنده با توجه به معنـاي احتمـالي فـراز    . از زندگي آن شهيد سعيد پرداخت فرازهايي
در اين سه جمله حكم كرده است كه آن سه كلمه و سه معناي مختلف كه واژه فـراز از  

دوم » بـه معنـاي جملـه اسـت     phraseواژه فرانسوي فـراز  «آنها ساخته شده است يكي 
بـه   phaseواژه فرانسـوي فـاز   «ست و سـوم  ا» واژه فارسي فراز به معناي بلندي و اوج«

  . است» معناي مرحله
ها ابتدا معناي وضعي مشخصـي دارنـد و سـپس در معناهـاي      با توجه به اينكه واژه

رسـد؛ واژه فـراز را    روند، پذيرفتن استدالل نويسنده مشكل به نظر مي مجازي به كار مي
هاي دوم و سوم قائـل   جمله عبارت دانست و در/ به معناي جمله phraseتوان همان  مي

تـوان چنـين    جمله دوم را نيز مـي . به گسترش معنايي آن يا همان كاربرد مجازي آن شد
فرازهايي تشكيل شـده اسـت؛ سـخنان نويسـنده از     / هايي هر متني از جمله: توجيه كرد

/ است؛ نويسـنده ايـن نكتـه را در فـرازي      بخشهايي تشكيل شده/ فرازهايي/ هايي جمله
فرازهايي از زندگي شـهيد نيـز يعنـي بخشـهايي از     . ز سخنان خود آورده استبخشي ا

اينكه كلمه خارجي است و نبايد آن را به كار برد و يا در معناي دقيـق آن  . زندگي شهيد
  .را به كار گرفت بحثي است، و استدالل عجيب نويسنده بحثي ديگر

متفاوت گاه بـه صـورت    برخي مدخلها با امالي واحد و تلفظ واحد و در دو معناي
اند؛ مانند فاكتور،  زهر؛ و گاه به تنهايي مدخل شده/ كُليه، زهر/ اند، مانند كُليه جفت آمده

  .قصور
در راديـو تلويزيـون غالبـاً آن را گودتـا تلفـظ      «در ذيل واژه كودتا آمـده اسـت كـه    

) گودتـا (ظ ؛ امروزه تا جايي كه نگارنده اين سطور دقت كـرده اسـت ايـن تلفـ    »كنند مي
  . ديگر رايج نيست، و البد اين جمله در ويرايش كتاب تغيير خواهد كرد

بيتي از حافظ آمده است كه واژه كوه در آن زايد است و » ليك/ ليكن/ لكن«در ذيل 
كه ناز بر فلـك و  / ام ليك وقت مستي بين ميكده كوهمشخصاً غلط مطبعي است؛ گداي 

  .حكم بر ستاره كنم
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زبانان مؤلف گاه به صراحت حكـم بـه    هاي عربي برساخته فارسي ژهدرباره برخي وا
كند؛ مانند متنفّـذ؛ و گـاهي    كند و گاه معادل درست آن را پيشنهاد مي غلط بودن واژه مي

در ذيـل دسـته اخيـر عمـدتاً     . پـذيرد  نيز البد به اجبار رايج بودن واژه، ناچار آن را مـي 
رويكردي خاسـتگاه نظـري مؤلـف را بـه      چنين! نويسد گزيري از پذيرش آن نيست مي

  .گيرد پرسش مي
كند كه بايد در نزديك كردن زبان گفتار و نوشتار  جاي كتاب پيشنهاد مي مؤلف جاي

كند كـه   شود و حكم مي كوشيد، ولي در بسياري موارد انگار اين هدف ناديده گرفته مي
  .د متواري در معناي فراريدر زبان فصيح بايد از برخي كاربردها پرهيز كرد؛ مانند كاربر

اگر ويرايش جديد . ذكر شده است» راديو ايران«منبع شواهد غلط در بسياري موارد 
كتاب چاپ شود، با توجه به رواج عمده غلطهاي نگارشي، البد براي ذكر شـواهد بايـد   

  !سازمان صدا و سيما را پيوست كتاب كرد
  

  گيري نتيجه. 4
انتشار، با نقدهاي فراواني مواجه شد؛ كه در دو طيـف  كتاب غلط ننويسيم از همان بدو 

پايه نظري نقد زبانشناسان اين اسـت  . بندي هستند اصلي زبانشناسانه و اديبانه قابل دسته
هايي از جنس صـحيح و غلـط    اي پويا و زاياست و اساساً تجويز و حكم كه زبان پديده

؛ مسأله اصلي در اين باره اين است كه هرچند چنـين نظرگـاهي بـر    6در آن جايي ندارد
زبـاني همچـون   . اصلي علمي استوار است، زبان با مسائل ديگري نيـز در پيونـد اسـت   

هايي چون عربي و تركـي بـود، امـروزه بـا      فارسي اگر زماني مورد هجوم مفردات زبان
از » شـتابزده «هـاي   ريبـردا  اي مواجه است كـه سـبب آن گرتـه    تغييرات نحوي گسترده

كْوه از       توان ادعا كرد كه ترجيع مي. هاي فرنگي است زبان بنـد كتـاب غلـط ننويسـيم شـ
  . همين تغييرات است كه به سبب شتابزدگي مترجمان در زبان فارسي رخ داده است

در بخش . اي مشكالت آن در دو بخش نقد و بررسي شد با بررسي مجدد كتاب پاره
شد كه در تمام كتاب وجود دارند؛ مسـائلي چـون حروفچينـي،     نخست مسائلي بررسي

دسـت نبـودن شـيوه آوانگـاري      انگيز، يك اي تكرارهاي مالل ها، پاره روش تنظيم مدخل
اي  دست نبودن شيوه ارجاع؛ و در بخش دوم به مسـائل مربـوط بـه پـاره     ها، يك مدخل
در جستار حاضر در توان گفت رفع مشكالت مذكور  مي. هاي كتاب پرداخته شد مدخل

  .بهتر شدن كيفيت صوري و محتوايي كتاب، و كاهش حجم آن مؤثر است
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  نوشت پي
توان گفت اين نقد تنها نقدي است كه گويـاي كامـل پيكـره كتـاب اسـت، نويسـنده بـا         مي. 1

. اي اشكاالت روشي كتـاب اشـاره كـرده اسـت     ها به پاره بندي كردن مدخل شمردن و دسته
ساله زبان فارسي را پشتوانه كتاب  1200ه ادعاي مؤلف كتاب كه پيشينه همچنين با توجه ب

معرفي كرده است، شمار ارجاعات كتاب به شواهد متون فارسي را برشمرده است و نتيجـه  
حميـدرفيعي،  . (گيرنـد  ساله را دربر مي 1200سال از آن پيكره  400گرفته است كه شواهد 

1367 :48-50(  
ناميـده اسـت و   » رعب انگيـز «ني به همين عنوان آن است كه وي آن را يكي از انتقادات باط. 2

البته اين هر دو حكم ناظر . گذاشته است» اجازه بدهيد غلط بنويسيم«عنوان نقد خود را نيز 
. ك.ر. (پـذيرد  به نظرگاه زبانشاسانه باطني است كه اساساً تجـويز را در كـاربرد زبـان نمـي    

  ) 29-26: 1367باطني، 
جالب توجه اينكه امامي در نقد خود بر كتـاب، حروفچينـي آن را بـه نسـبت حـروف      نكته . 3

  )47: 1367امامي، . (داند كه بايد قدر آن را دانست مي» نعمتي«تر  سربي قديم
هـاي   نامـه  هـاي آوانگـاري در لغـت    شـيوه «اي با عنوان  در مقاله) 1368(زاده قمصري  طبيب. 4

هـاي لغـت    هاي آوانگـاري فرهنـگ   سي تفصيلي شيوهبه برر» فارسي و ضرورت تغيير آنها
پرداختـه اسـت و    نامـه  لغـت و  معـين و  فرهنگ عميـد گرفته تا  برهانو  آنندراجفارسي از 

ــمرده اســت   ــك را برش ــر ي ــب ه ــنات و معاي ــور در  . محس ــه مزب ــنهادي مقال ــيوه پيش ش
هاي فارسي از جملـه همـين كتـاب غلـط ننويسـيم       آوانگاري فرهنگ  سازي شيوه يكدست

  .رسد راهگشا به نظر مي
هـاي   اين فهرست فقط شامل كتـاب «نويسنده در ابتداي فهرست منابع توضيح داده است كه . 5

هاي متعدد از آثار شاعران موجـود اسـت، و بـه     براي شواهد شعري، چون چاپ. ثر استن
عالوه، چون يافتن ابيات در ديوانهاي چـاپ شـده بـه راهنمـايي رديـف و قافيـه و احيانـاً        
فهرست ابيات و لغات به آساني ميسر است، در متن كتاب حاضر پس از هر شاهد شـعري  

  )432: 1391نجفي،. (»كتاب او اكتفا شده است به ذكر عنوان نام شاعر و عنوان
به نكته ديگـري كـه كمتـر در نقـدهاي ديگـران بـدان اشـاره شـده اسـت،          ) 1387(صادقي . 6

اما اگر نحو نثر ... شود،  مسأله نگارش با مفردات و الفاظ اصالح نمي«پردازد و آن اينكه  مي
ايـن در نثرنويسـي در درجـه اول    الكن باشد، اين نثر قابل خواندن و فهميدن نيست، بنـابر  

؛ صـادقي نيـز   »گوينـد  تك كلمات كه ادبا به آن مفـردات مـي   بايد به نحو دقت كرد، نه تك
كند با اين مضمون كه نبايد آنـان را كـه تـازه     اي را مطرح مي مسأله) 1367(همچون باطني 
در غلـط  نخست بايـد گفـت مسـلماً نجفـي نيـز      . گيرند، از نوشتن ترساند  قلم به دست مي

صحيح بودن مفردات را ندارد، و به نحو زبان نيز هـم واقـف   / ننويسيم صرفاً دغدغه غلط 
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پردازد؛ اصوالً پرداختن به بخشي از كتاب و آن را بر اساس نظر خاصي  است و هم بدان مي
ديگر اينكه مسلماً پرداختن . برجسته كردن، بزرگترين ايراد روش منتقدان كتاب نجفي است

از نگاهي چون نگاه نجفي به معنـاي بسـتن راه نويسـندگي نيسـت، بلكـه چنانكـه       به زبان 
تواند بنويسد و نوشته خود را بر  صادقي در ادامه نوشته خود اشاره كرده است، هر كس مي

اساساً مرز دانش هر ) 1387(البته اباذري . اساس مرجعي همچون كتاب نجفي ويرايش كند
) در معنـاي رايـج  (دين معنا كه در نظر وي اساساً ويـرايش  داند؛ ب  كس را مرز زبان وي مي
  . محصول ذهن فرد باشد) مفردات و نحو(جايي ندارد و بايد نوشته 

نگارش اين مقاله در زمان حيات استاد ابوالحسن نجفي پايان يافته بود و نگارنده اميـد داشـت   
غـا اسـتاد نجفـي بـدرود     كه جسارتش را استاد نيز مالحظه كنند، توفيق يار نبـود و اي دري 

  .شود اين نوشتار به ايشان تقديم مي حيات گفتند، ضمن آرزوي شادي روان آن مرد بزرگ
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