ناصرال ّد ينـشا ِه واژهـگزين
غالمعلي حدّ اد عادل
هرچند نخستين فرمان رسمي دولتي براي واژهـگزيني و وضع لغات فارسي در برابر لغات
بيگانه در زمان مظفر الدينـشاه قاجار و در حدود يکصد سال پيش صادر شده است٬ ١
واژهـگزيني براي لغات غـربي سـابقهاي طـوالني دارد و در حـقيقت از هـمان نـخستين
سالهاي آشنايي ايرانيان با فرهنگ و تمدن مغرب زمين ٬يعني از ابتداي دوران تجدد٬
آغاز شده است .از اين قرار ٬بايد گفت واژهـگزيني غير رسمي در ايران کمابيش به دوران
جنگهاي ايران و روس )١٢٢٨-١٢١٨ه و ١٢٤٣-١٢٤١هـ( در زمان فـتحعليـشـاه و
عباسـميرزا باز ميگردد و اندکي بعد ٬با تأسيس دارالفنون ) ١٢٦٨هـ( ٬صورت منظمتر و
ـگستردهتري پيدا مـيکند .بـراي آـگـاهي از کـوششهايي کـه در ايـن دوره بـراي يـافتن
معادلهاي فارسي در برابر لغات فرنگي صورت گرفته ٬ميبايد به مجموعه اسناد فراوان
به جاي مانده از دوران قاجار و کتابهاي علمي چاپشده در آن زمان و نيز به خاطرات
و سفرنامههاي رجال سياسي و بازرگانان و جهانگردان آن عهد مراجعه کرد و از آنها به
نتايج نخستين کوششهاي ايرانيان در واژهـگزيني در دوره تجدد دست يافت.
از جمله اين آثار ٬يکي سفرنامههاي ناصر الدينـشاه به فرنگستان است .وي ٬کـه از
غر ه محرم /١٣٢١
١ـ(ــبر اساس آنچه در روزنامه ايران سلطاني )سال پنجاه و ششم ٬شماره يکم ٬مورخ سهشنبه ّ
 ٣١مارس  (١٩٠٣درج شده ٬فرمان تشکيل آـکادمي نخستينبار در عهد مظفرالدين شاه در سال  ١٣٢١هجري
قمري صادر شده تا »فضال را جمع کرده و ماهي يکبار انعقاد مجلس ساخته در مقابل هر شيء جديداالحداث
ـکه سابقًا نبود لغتي وضع کنند يا اصطالحي به زبان تازي و پارسي طرح نمايند«.
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 ١٢٦٤تا  ١٣١٣هجري قمري ٬نزديک به پنجاه سال ٬بر ايران سلطنت کرده سه بار به
اروپا رفته و هر بار يادداشتهاي روزانه يا ٬بـه تـعبير رايـج هـمان روزگـار» ٬روزنـامه«
ِ
مدون کرده است.٢
خاطرات خود را به صورت کتابي ّ

سفر اول ناصر الدينـشاه به فرنگستان در سال /١٢٩٠ـ ١٨٧٣و سفر دوم او در سال

/١٢٩٥ـ ١٨٧٨و سفر سوم يازده سال پس از اين تاريخ يعني در /١٣٠٦ـ ١٨٨٩صورت
ـگرفته است .در اين سفرها شاه ايران از روسيه و اروپاي مرکزي و کشـورهاي اروپـاي
غربي ديدن کرده و با اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي و فرهنگي اروپا آشنا شده و
تمدن بالنده و شتابنده اروپايي را از نزديک مشاهده کرده است.
سفرنامههاي ناصر الدينـشاه منبع خوبي براي تحقيق در اوضاع و احوال اجتماعي و
سياسي ايران در نيمه دوم قرن نوزدهم ميالدي است و با تحقيق در آنها ميتوان به خلق و
خوي شاه مستبد و مقتدر قاجار و درباريان و اطرافيان او آـگاه شد .مخصوصًا طرز تلقي او
از اروپا و واـکنش وي در برابر آنـچه در فـرنگستان مـيبيند مـيتوانـد در کشـف عـلل
عقبماندگي ميهن ما مؤثر واقع شود .در اين سفرنامهها ٬شـاه قـاجار بـه هـيچ روي از
مذاـکرات سياسي خود با سالطين و رؤساي جمهور و رجال سياسي اروپا سخني به ميان
نميآورد و حتي از ذـکر عناوين موضوعات مذاـکرات سياسي نيز خودداري مينمايد .اما٬
در عوض ٬به تفصيل به شرح جزئيات کماهميتي ميپردازد که خـوانـنده را بـه حـيرت
ميآورد .تجزيه و تحليل ابعاد گوناـگون اين سفرنامهها از حوصله اين مقاله بيرون است؛
همين قدر بايد گفت که هيچ ايراني غيرتمند و وطندوستي نيست که اين سفرنامهها را
بخواند و از مشاهده آنهمه ابتذال اخالقي و انحطاط فکري که بر دستگاه حاـکم بر کشور
مستولي بوده اندوهگين نشود و بر فرصتهاي ازـدستـرفته بـراي آبـادي و پـيشرفت
ميهن خود به تلخي نگريد و افسوس نخورد.٣
٢ـ(ــسفرنامههاي ناصرالدين شاه چندين بار در تهران و بمبئي و تبريز به چاپ رسيده است .مشخصات مآخذ
ما در اين مقاله به شرح زير است :فاطمه قاضيها ٬روزنامه خاطرات ناصرالدين شاه در سفر اول فرنگستان ٬سازمان
اسناد ملي ايران ٬پژوهشکده اسناد ٬تهران ١٣٧٧؛ محمدـاسماعيل رضواني و فاطمه قاضيها ٬روزنامه خـاطرات
ناصرالدين شاه در سفر سوم فرنگستان  ٬سازمان اسناد ملي ايران با همکاري مؤسسه خدمات فرهنگي رسـا ٬ج٬١
چاپ دوم ٬تهران .١٣٧١
٣ـ(ــبراي آـگاهي بيشتر از سفرها و سفرنامههاي ناصرالدين شـاه  Äايـرج افشـار» ٬نگـاهي بـه سـفرنامهنويسي
Ä
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ناصر الدينـشاه زماني به اروپا سفر ميکند کـه ايـران هـنوز در دوران قـديم زنـدگي
ميکند و از نهادها و روابط اجتماعي و علم و صنعت و هنر ادبيات جديد در آن تقريبًا
خبري نيست و نشانههايي جسته و گريخته ٬از قبيل تأسيس دارالفنون و امثال آن ٬هنوز
آن اندازه گسترده نيست که بتواند چهره کشور را تغيير دهد .در عوض ٬اروپا با يکي دو
قرن سابقه در تجدد کامًال پوست انداخته و جامهاي نو بـه خـود پـوشيده بـوده است.
دانشگاهها و دانشمندان هر روز در کار کشف و اختراع تازهاي هسـتند و صـنعتگران و
مهندسان دستگاههاي جديدي ميسازند و تفاوت ميان نوع زندگاني و ابزار و اسـباب
معيشت و احوال و اخالق ايراني و فرنگي بسيار بسيار بيشتر از امروز است .در چـنين
روزگاري ٬شاه مملکت ٬که تا اندازهاي اهل ذوق و ادب و هنر است و قدري هم زبـان
فرانسه و رياضي و جغرافيا ميداند ٬از ايران به اروپا سفر ميکند و همهجا ٬به دعـوت
سران کشورها ٬از پيشرفتهترين نمونههاي صنعتي و جديدترين دستاوردهاي فرهنگي و
تمدني اروپا بازديد ميکند و چون ميخواهد آنچه را ديده است به زبان و قـلم آورد و
توصيف کند ناچار به واژهـگزيني ميپردازد .البته مـعلوم است کـه مـعادلهاي فـارسي
ذـکرشده در اين سفرنامهها همه ابداع شخص ناصرالدين شاه نيست و قاعدتًا بسياري از
آنها قبل از سفر وي به فرنگستان در ايران ساخته شده و رايج بوده است.
مقاله حاضر با تحقيق در سفرنامه تکجلدي سفر اول ) (١٨٧٣و سفرنامه سهجلدي
سفر سوم ) (١٨٨٩صورت گرفته است .اين کتابها ٬که شمار مجموع صفحات آنها به
دو هزار و دويست بالغ ميشود و در سالهاي اخير به همت سازمان اسناد ملي ايـران
مجددًا به چاپ رسيده ٬از حيث زبانشناسي مشتمل بر خصوصيات و نکات و فوايـد
ـگوناـگوني است که از آن جمله ميتوان به سـبک نگـارش و خـصوصيات دسـتوري و
رسمالخطي و واژگاني آنها اشاره کرد.
سفرنامههاي ناصرالدين شاه به اروپا را از حيث واژگان ٬که موضوع اختصاصي مقاله
 Ãناصرالدين شاه« ٬آينده  ٬سال نهم ٬شماره  ٬١٠دي و بهمن  ٬١٣٦٢ص٧٦٩-٧٥٧؛ عباس ميالني» ٬ناصرالدين
شاه و تجدد« ٬تجدد و تجددستيزي در ايران  ٬نشر آتيه ٬تهران ٬١٣٧٨ ٬ص١٤٩-١٣٠؛ غالمرضا سالمي» ٬نگاهي به
روزنامه خاطرات ناصرالدين شاه در سفر سوم فرنگستان« ٬گنجينه اسناد  ٬سال چـهارم ٬دفـتر اول و دوم ٬تـهران
 ٬١٣٧٣ص١٢٧-١١٨؛ منصور صفت گل» ٬نقد و بررسي کتاب روزنامه خاطرات ناصرالدين شاه در سفر سـوم
فرنگستان« ٬فصلنامه مطالعات تاريخي  ٬سال دوم ٬شماره سوم ٬شماره مسلسل  ٬٧پاييز  ٬١٣٦٩ص.٣٤٥-٣٤٠
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ماست ٬ميتوان دست کم به هفت لحاظ بررسي کرد.
 .١واژههاي فارسي يا ترکي و عربي که امروزه مهجور مانده و کمتر به کار ميرود٬
مانند لشاب )آب هرز و ر اـکد( ٬کاتبي )نوعي جامه( ٬آفتابگردان )خـيمهاي چـترـمـانند(٬
ِ
دوستکامي )ظرف بزرگ مسي پايهداري که در آن شربت ريـزند و در مـجالس عـمومي
ـگذارند( ٬چيالک )توتـفرنگي( ٬واشه يا واشو )محوطهاي وسيع که پس از يک مسير تنگ
قرار داشته باشد(.
 .٢لغات و اصطالحات فارسي يا عربي و ترکي که ما امروز بـه جـاي آنـها لغـات و
اصطالحات ديگري به کار ميبريم؛
مانند عمله )ـکارگر( ٬مغرب جنوبشهر )جنوب غربي
ِ
شهر( ٬مرتبه )طبقه در ساختمان( ٬پشهدان )پشـهبند( ٬پسکـوچه )ـکـوچه فـرعي( ٬جـايي

)دستشويي و توالت(.
 .٣معادلهايي فارسي يا عربي و ترکي براي لغات واصطالحات فرنگي متفاوت بـا
مانند
آنچه امروزه براي همان لغات و اصطالحات متداول است٬
ِ
آواز ملتي )سرود ملي(
توي يک قايقي جمعيت زيادي از هالندي نشسته بودند ٬آمدند پهلوي کشتي ما ٬بنا کردند به
خواندن آواز ملتي خودشان) .سفر سوم ٬کتاب اول ٬ص(٢٥٩

معادل
تجربه )آزمايش٬
ِ

experiment

و نه  experienceـ(

معلم فيزيک اطاقي را تـاريک کـرده بـعضي تـجربيات و تـماشاها در شـيشهاي الوان از قـوه
الکتريسيته داد) .سفر سوم ٬کتاب اول ٬ص(٢٦٩

ينگ دنيا )آمريکا(
از اهل ينگي دنيا و انگليس و غيره اينجاها زياد به سياحت ميآيند) .سفر اول ٬ص(٢٦١

ـگرمخانه )ـگلخانه(
تا رسيديم در قصر پياده شده ...گرمخانه مخصوص توي عمارت بود .رفتيم ٬انواع اقسام گلها
آنجا بود که کمتر جايي بود ٬مثل بهشت بود) .سفر اول ٬ص(١٧٥

بيمارـخانه )بيمارستان(
آن طرف ٬روبهروي پارلمان ٬بيمارخانه سنت توماس است که بسيار بسيار بسيار بيمارخانه عالي
است) .سفر اول ٬ص(١٧١

حاضرجنگ )آمادهباش(
شيپور کشيدند که حاضر جنگ شوند) .سفر اول ٬ص(١٦٠
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فرقه و دسته )حزب(
ـکلوزراي انگليس دو فرقه هستند:فرقهاي که حاالوزارتدارنداز vige

هستند).سفر اول٬ص(١٨٢

ـکل وزراي انگليس که حاال از دسته ويگ هستند آمدند) .سفر اول ٬ص(١٤٦

مجلس علوم )فرهنگستان(
خانيکوف روس را ...ديدم ...از اعضاي مجلس علوم روس است ٬در پاريس توقف دارد) .سفر
اول ٬ص(١٣٢

حقهبازي )شعبدهبازي(؛ حقهباز )شعبدهباز(:
در تاالري اسباب حقهبازي چيده بودند ٬شخص حقهبازي به زبان فرانسه حرف مـيزد) .سـفر
اول ٬ص(١١٥

آينه )شيشه(
در اطاقها بسته بود اماازپشت آينه ها مرتبهزير پيدا بود ٬همه با صندلي ٬ميز)...سفر اول ٬ص(١١٠

ـکشتيسازـخانه )ـکارخانه کشتيسازي(
از پل کشتيسازـخانه گذشتم) .سفر اول ٬ص(٦٤

ـکارخانه آهن آبـکني )ـکارخانه ذوب آهن(
رفتم به کارخانه آهنـآبکني  ٬دو کشتي هم ساخته بودند ٬هنوز ناتمام بود...آهنريزي معتبري
بود) .سفر اول ٬ص(٦٤

حيوانخانه )باغ وحش(
همچو ببر بد ذات در هيچ حيوانخانه فرنگ و غيره نديده بودم) .سفر اول ٬ص(٣٥٢

چرب کردن )روغنکاري ٬گريسکاري(
استاسيون ٬يعني محل ايستادن راهآهن براي چرب کـردن عرادهها و خـوردن قـهوه و غـذا ٬در
حقيقت منزلگاه است) .سفر اول ٬ص(٣٨

دروازه فخر )طاق نصرت(
)محرف
ارک ترينوف
ّ

de triomphe

 Arcـ( خوبي بسيار اعال ساخته بودند ٬بلند٬

يعني دروازه

فخر  ٬قاعده است براي ورود سالطين ميسازند) .سفر اول ٬ص(٢٩

معلّمـخانه )دانشسرا(
از هشتادونهنفر شاـگرد سي نفر شب وروز در معلّمـخانه هستند) .سفر سوم ٬کتاب دوم ٬ص(٤٩

قيچي ناخنگيري )ناخنگير(
قيچي ناخنگيري پنج عددي ٬يک جعبه) .سفر سوم ٬کتاب اول ٬ص(٣١١
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ميزانـالهوا )فشارسنج ٬بارومتر(
درجه ميزانـالهوا دو آدمک دارد :وقت طوفان داخل ميشود ٬وقت خوش هوا بيرون مـيآيد.
)سفر سوم ٬کتاب اول ٬ص(٢٩٥

رودخانهـپاـککن و لجنگير )اليروب(
چند کشتي رودخانهـپاـککن  ٬يعني لجنگير  ٬در آنجا بود) .سفر سوم ٬کتاب اول ٬ص(٢٥٧

تلمبهچي )آتشنشان(
چهارصد نفر تلمبهچي هاي شهر را که هرجا آتش بگيرد بايد حاضر باشند و خـاموش کـنند...
)سفر سوم ٬کتاب اول ٬ص(١٩٩

ـکارخانه آبـصافکني )تصفيهخانه آب(
امروز بايد برويم به کارخانه آبـصافکني که در آخر شهر ...است به رياست استانکويچ که اداره
آبـصافکني با اين مرد است) .سفر سوم ٬کتاب اول ٬ص(١٩٧

بازي شمشير )شمشيربازي(
انواع و اقسامبازيهاکردند٬اسکريم يعني بازي شمشير کردند) .سفر سوم ٬کتاب اول ٬ص(٢٨٨

دندانساز )دندانپزشک(
دانتيست هم از شهر آمده از همين جاده ...رفته بود مـنزل ديگـر ٬دانـتيست دنـدانسـاز است.
)سفرسوم ٬کتاب سوم ص(٤٠٣

مر ْدرو )پيادهرو(
در جلو و اطراف عمارت منزل ٬جلو مردرو کوچه نرده ...گذاشته بودند) .سفر سوم ٬کتاب دوم٬
ص(١٤٧

واهمه )عالمت خطر ٬آژير( ٬تلمبهچي )آتشنشان(
عرض کردند دسته تلمبهچيان حاضر بشوند براي مشق ٬عالمت آالرم ] [alarmeـ ٬يعني واهمه  ٬را
بلند کردند.
در ساعت ٬از هر محله و از هر طرف ٬دسته تلمبهچيان با عرادههاي آب و نردبان و غيره حاضر
شدند) .سفر سوم ٬کتاب اول ٬ص(٣١

سفرهخانه )اتاق يا تاالر پذيرايي(
بعد رفتيم به سفرهخانه در سر ميز نشستيم ٬امپراطور دست چپ ما بود) .سفر اول ٬ص(٥٧

ـکميّ ت )اقليت(

اختالف آرا شد ٬رئيس مجلس حکم بر اـکثريت کرد که ماژوريته ميگويند و

)سفر سوم ٬کتاب اول ٬ص(١٩٢

minorité

ـکميت.
ّ
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پيچ )شير؛ در جاي ديگر شير را هم به معني امروز اين کلمه به کار ميبرد(
آب اين فوارهها پيچ دارد :تا بخواهند ٬ول ميکنند؛ باز ٬تا بخواهند ٬فورًا ميبندند) .سفر سوم٬
ـکتاب اول ٬ص(١٤٦

 .٤لغات فارسي يا عربي و ترکي در برابر لغات و اصطالحات فـرنگي ٬کـه امـروزه
همان صورت فرنگي آنها به کار ميرود:
آدمبازي )آـکروباسي( ٬آدمباز )آـکروبات(
...ـکارهاي غريب ميکردند ٬آدمبازي ميکردند ٬سه نفر روي هم سوار ميشدند ٬روي سر هم
ميايستادند٬رقص ميکردند ٬بازي خوبي درآوردند) ...سفر سوم ٬کتاب اول ٬ص(٩٣
بدن چسبان٬
آدمباز چيز غريبي است ٬شخصي است جوان ٬پهلوان ٬لباسي ميپوشد به رنگ ْ
شلوار تنگ مثل آدم لخت) .سفر اول ٬ص(٢٥١

جهاننما )دکور(
داخل تياتر شديم ...تا نشستيم پرده باال رفت و جهاننمايي پيدا شد) .سفر سـوم ٬کـتاب اول٬
ص(١٥٣

نصفه بازي )آنتراـکت(
رانديم براي سيرک ...خيلي بازيهاي خوب ...درآوردند ...نصفه بازي از باالخانه آمديم پـايين.
)سفر سوم ٬کتاب اول ٬ص(١٦٨

ماهيخانه )آـکواريوم(
بعد ٬از آنجا به ماهيخانه که متصل به اين ُارانژري ] [orangerieيعني نارنجستان است ] ـرفتيم[...
در آنجا هـمهقسم مـاهيهاي کـوچک و بـزرگ ...عـمل مـيآورند و بـزرگ مـيکنند و بـعد
ميفروشند) .سفر سوم ٬کتاب اول ٬ص(٢٤٢
باغ )پارک( و باغ عامه )(jardin puplic

رفتيم به آن باغ  ٬جاي وسيعي است ٬جمعيت زياد از اندازه ...٬از اين باغ  ٬که متعلق بـه شـهر
است ...به منزل آمديم) .سفر سوم ٬کتاب اول ٬ص(٢٨٩
باغ عامه کوچکي هم ساختهاند ٬دورش معجر است) .سفر اول ٬ص(٣٢

روـدوشي )اشارپ(
پوست روـدوشي فرنگي زنانه ٬چهار عدد) .سفر سوم ٬کتاب اول ٬ص(٣١١

جنگ هفت لشگر )مانور نظامي(
از خواب که برخاستم ٬وقت رفتن به جنگ هفت لشگر بود ...شروع به مشق کردند .وليعهد براي
فرمان توپخانه رفت ...تا نزديک غروب ٬مشق طول کشيد .نزديک غروب ِد فيله کردند ] =ـرژه
رفتند[ ـ) .سفر سوم ٬کتاب سوم ٬ص(٩٤
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ـکتابچه دستورالعمل )بودجه(
بعد از نهار ٬کتابچه دستورالعمل آذربايجان را ميرزاـابراهيم مستوفي و ميرز اـمـحمدـ خـان وکـيل
اميرـنظام آورده خواندند) .سفر سوم ٬کتاب سوم ٬ص(٣٤١

ـکالسکه بخار )لوکوموتيو(
راههاي آهن و کالسکهها ٬يعني

locomotif, vagon

لوکوموتيف ٬يعني کالسکه بخار جـلو ٬کـه

همه را ميبرد ٬پيدا شد) .سفر اول ٬ص(٣٧

صرافخانه )بانک(
از پهلوي عمارتي خوب که بانک است ٬يعني صرافخانه ...گذشتيم) .سفر اول ٬ص(٣٢٠

نمونه )ماـکت(
اطاقهاي ديگر را گشتيم ٬نمونه اسبابهاي بحري آنجا زياد بود :نمونه کشتي ٬توپ و غـيره.
)سفر اول ٬ص(٦٠

افتادن پرده )آنتراـکت(
در يکي از افتادنهاي پرده به ] scenـصورت اماليي غلط

[scène

رفتم با امپراطور ٬شلوغ بود.

)سفر اول ٬ص(٦١

سوراخ )تونل(
صبح من خواب بودم .گفتند از يک سوراخ کوتاهي راهآهن گذشته است ٬چهارصد ذرع طول
اين سوراخ بوده است .چند دقيقه ديگر که گذشت ٬رسيديم به يک سوراخ ديگـر کـه هـزار و
چهارصدذرع طول دارد .رسيديم ٬يکباره تاريک شد ٬مثل ظلمات .شش دقيقه طول کشيد تا از
اين سوراخ گذشتيم .من چشمم را گرفته بودم تا رد شديم .بسيار واهمهدار چيزي بود) .سـفر
اول ٬ص(٧٦

خيابان سهقلو )خيابان سهبانده(
خيابان سهقلوي بسيار خوبي بود ٬وسط براي کالسکه بسيار پهن ٬ديگري براي پـياده ٬ديگـري
براي سواره) .سفر اول ٬ص(١١١

پرده )تابلو(
رسيديم به تاالرهاي متعدد که همه پردههاي اشکال  ٬دورنما و غيره بودند ...در هيچجا به ايـن
خوبي پرده نديده بوديم ...بسيار خوب پرده هايي بودند) .سفر اول ٬ص(١٦٢

پردههاي َا شکال )تابلوهاي پرتره(
پردههاي اشکال خوب دارد ٬بخصوص اشکال اجداد و پـدران دوک است کـه بـه ديـوار نـصب
ـکردهاند) .سفر اول ٬ص(١٢٢
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سياهه غذا )منو menu ٬ـ(
اول سوپي که آوردند آب الـکپشت بود .من نفهميده همه را خـوردم .بـعد کـه سـياهه غـذا را
خواندم و فهميدم کم مانده بود قي بکنم) .سفر اول ٬ص(١٤٢

رشته آردبري )ماـکاروني(
رشته آردبري که فرنگيان ماـکاروني ميکنند) .سفر اول ٬ص(١٦٢

ارغنون ) ُارگ(
جلو ما ارغنون بسيار بزرگي که به قدر يک عمارت است و ستونهاي آهني و لولهها که صداي
ساز از آنها در ميآيد داشت) .سفراول ٬ص(١٦٣

تجارتخانه )بورس(
از بورس که تجارتخانه است گذشتيم) .سفر اول ٬ص(١٨٩

ـکالهفرنگي )پاويون pavillon ٬ـ(
در آخر جزيره کالهفرنگي چوبي کوچکي بود ٬پاويليون امپراطريس است يعني کالهفرنگي زن
ناپلئون) .سفر اول ٬ص(٢١٤

دورنما )پانوراما panorama ٬ـ(
روزي رفتيم به جايي که پانوراما ]ـدر اصل دستنوشته :پاناروما[ ميگويند يعني دورنما  ٬اين يک
علم و صنعتي است که بسيار چيز عجيبي است) .سفر اول ٬ص(٢٣١

چپق )پيپ(
يکي از اهالي اين شهر چپقي از ساقه درخت ساخته بود ٬صنعتي کرده بود ٬به ما داد که يادگار
اين شهر باشد .قبول کرديم) .سفر اول ٬ص(٢٨٤

صورتخانه )ـگالري(
تـاالر درازي بـود بسـيار خـوشتـرکيـب و خـوشسـليــقه کـه اسـمش را گالــري ِداپولون
] d'Apollonـ [Galerie

ميگويند ٬يعني صورتخانه خـداي حسـن و شـعر و آواز) .سـفر اول٬

ص(٢٣٩

ماهتابي ] ـمهتابي[ )تراس(
عصرانه خورديم و رفتيم به تراس ٬يعني ماهتابي جلو اين عمارت که بسـيار خـوب گـلکاري
ـکردهاند) .سفر سوم ٬کتاب دوم ٬ص(١٧٣

حجره مخصوص )لژ(
رانديم ٬نزديک بود ٬تا رسيديم به حجره مخصوص که لژ ميگويند) .سفر اول ٬ص(٣٢

ـکمانچه فرنگي )ويولن(
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موزيکانچي زيادي است که متصل ميزنند ٬اما همه کمانچه فرنگي) .سفر اول ٬ص(٤٣

دارـالشورا )پارلمان(
بعد از ناهار رفتيم به پارلمنت آلمان ٬در آخر شهر بود .در حجره نشستم٬
Simson

اسم رئيس دارـالشورا

است) .سفر اول ٬ص(١٠٢

مانند
 .٥لغات فارسي براي لغات فرنگي که امروز هم عينًا به کار ميرود٬
ِ
نگارخانه )ـگالري(
خيلي چيزها در اين موزه بود ...اينجا نگارخانه و تمام پردههاي نقاشي است) .سفر سوم ٬کتاب
اول ٬ص(٢٠٦

تاالر تاجگذاري )سال دو ترون(
از آنجا به

de trône

 Salleـ ٬يعني تاالر تاجگذاري  ٬ميرود) .سفر اول ٬ص(٤٢

باغ نباتات )ژار َدن دو پالنْت٬

de plantes

 jardinـ(

روزي رفتيم به ژار َدن دو پالنْت ...باغ نباتات) .سفر اول ٬ص(١٠٥

پرده )آـکت(
پرده باال رفت ٬بيشتر از دو آـکت ٬يعني دو پرده  ٬ننشستيم) .سفر اول ٬ص(٢٧٣

 .٦لغات فرنگي که در سفرنامهها به همان صورت فرنگي آمده و امروزه معادلهاي
مانند
فارسي آنها به کار ميرود٬
ِ
ارترينف )طاقنصرتtriomphe ٬

de

 Areـ(

ارترينف بسيار خوبي دو تا ساخته اسم ما را نوشته بودند) .سفر سوم ٬کتاب اول ٬ص(١١١

استاسين )ايستگاه station ٬ـ(
در اين استاسين ها ٬دخترهاي روسي گلها را دسته کرده به طور تعارف به روي ما ميريختند.
)سفر سوم ٬کتاب اول ٬ص(١١٣

ِا ـکس ُپ زسيون )نمايشگاه Exposition ٬ـ(
در ساعت دو بعد از ظهر گذشته ٬بايد برويم به اـکسپزيسين) .سفر سوم ٬کتاب اول ٬ص(١٦١

اونيورسيته )دانشگاه Université ٬ـ(
سواره از

Université

اونيورسيته گذشتم ٬مدرسه بسيار عالي است) .سفر اول ٬ص(٨٣

ِو لوسپيد )دوچرخه(vélocipède ٬

بعد يک ِولوسپيد بود ٬يعني چرخهاييکه باپاحرکت ميدهند و سوارآن ميشوند) .سـفر سـوم٬
ـکتاب اول ٬ص(٢٣٣
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و لغات ديگري مانند ماـگازن )فروشگاه :سـفرسوم ٬کـتاب اول ٬ص (٢٦٩و پـل

سوسپاندو )پل معلق :سفر سوم ٬کتاب دوم ٬ص (٤و ديرکتور )مدير :سفر سوم ٬کتاب اول٬
ص (٢٣١و آژان )نماينده :سفر سوم٬کتاب دوم ٬ص (٦و موني مان )  monumentـ ٬بـناي
يادبود :سفر سوم ٬کتاب اول٬

ص (٢٢١و آتشه ميليتر ) militaire

سفر سوم ٬کتاب اول ٬ص(٢١٠

شارژدافر ) d´ affaires

 attachéـ ٬وابسته نظامي:

 chargéـ ٬کاردار :سفر سوم ٬کتاب

دوم ٬ص (٦٢و کُندوکطُ ر )  conducteurـ :صاحبمنصب راهآهن )سفر سوم ٬کتاب سوم٬
ص (١٤٨و امـيرال )  amiralـ ٬دريـاساالر :سـفر سـوم ٬کـتاب اول ٬ص (٢٠٦و کـرواـروژ
)  Rougeـ Croix

صليب سرخ :سفر سوم ٬کتاب اول ٬ص.(٢٨٨

 .٧لغات فرنگي که در سفرنامهها آمده و امروزه نيز همان لغات عينًا در زبان فارسي
رايج شده است ٬مانند ويالِ ٬س ن ٬گوبْلَن )فرش بافته داراي اشکال نقاشي( ٬سيرک ٬فُ سيل٬

ـکنسرت ٬آلبوم ٬آپارتمان ٬ديناميت ٬تياتر ٬ن ُِت موزيک.
سرانجام ٬نوبت به اشيا و اسبابهايي ميرسد که ناصرالدين شاه نخستين بار آنها را
ميديده و ٬به جاي آنکه به آنها نامي بدهد و يا صرفًا به ذـکر نام فرنگي آنها اـکتفا کند ٬به
توصيف و تعريف آنها پرداخته و سعي کرده است در خواننده تصوري از آنها ايجاد کند.
ذـکر چند نمونه از تعاريف و توصيفات ناصرالدين شاه خالي از لطف و فايده نيست:
در توصيف تانکِ ر مينويسد:

قطارهاي واـگون آهني که يک چيز بزرگي ٬درازي مثل ديگ بخار کارخانجات ساخته بودند٬
ميانش خالي است .قطارها ٬که هر قطاري البته دويست سيصد از اين ديگها بودند ٬حرکت
ميکردند ...توي اين ديگها از بادکوبه نفت پر ميکنند و به باطوم ميبرند) .سفر سوم ٬کتاب
اول ٬ص(١٣٠

در تعريف دکور مينويسد:
سن بسيار خوبي دارد ٬پردههاي خوب نشان
تماشاخانه بسيار بزرگ خوبي دارد ٬شش مرتبهِ ٬
ميدادند ٬باغ و درخت و غيره .مثل اينکه راستي باشد) .سفر اول ٬ص(١٥٦

در بيان طرز کار دوش حمام مينويسد:
رسيديم بـه حـمام ...آب گـرم و آب سـرد داشت ٬لخت شـديم ...٬يک لوله داشت کـه پـيچ
ميدادند ٬سوراخ سوراخ داشت مثل چلوـصافکن ٬رفتم زير آن ايستادم ٬حاجي حيدر پـيچ
داد ٬آب ماليم خوبي آمد و خودمان را شستيم) .سفر سوم ٬کتاب اول ٬ص(١٦٦
اين حمام ...دوشهاي زياد گرم و سرد دارد که شير آن را مـيپيچند ٬از بـاال آب مـثل بـاران
ميريزد) .سفر سوم ٬کتاب اول ٬ص(٢٣٢

١٧٠
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پنکه را چنين توصيف ميکند:
ـکارخانه خيلي گرم بود ...در بين گردش ٬نسيم خنکي احساس کرديم ٬باد ميوزيد مـثل بـاد
بهشت که در آن گرما و تعفن آدم را زنده ميکرد .ما تعجب کرديم از کجا ميآيد .بعد ملتفت
ـپره ساختهاند با الکطريسيته حرکت ميکند با سرعت زيـاد و
پره ّ
شديم از يک چرخي است ّ
احداث باد ميکند .اسبابي دارد که به حرکت انگشت چرخ ميايستد ٬يکـمرتبه تعفن و گرما
ِ
و جهنم ميشود؛ باز انگشت ميگذارند ٬به حرکت مـيآيد بـهشت مـيشود .خـيلي مـغتنم
دانستم و آنجا ايستادم ٬خنک شدم ...گفتيم ٬اـگر ممکن است ٬يکي از اين چرخها بسازند براي
ما به طهران بفرستند) .سفر سوم ٬کتاب اول ٬ص(٢٣٦

در تعريف و توصيف آسانسور ميگويد:
رفتيم به مريضخانه سنت توماس ...از مرتبههاي زير اسبابي دارند که ناخوش را روي تخت
ـگذاشته از توي اطاق زير ميکشند به مرتبه باال ميبرند .بسيار تماشا داشت که ناخوش حرکت
نکند) .سفر اول ٬ص(٢٠٢

در جاي ديگر ميگويد:
اسبابي بود مثل کالسکه ٬صندلي داشت ٬من و صدرـاعظم نشستيم ٬پيچاندند ٬کمکم رفـتيم
باالي عمارت منزل خودمان ٬به راحـتي رفـتيم بـه اطـاق ٬چـيز عـجيبي است) .سـفر اول٬
ص(٢٧٤

در تعريف سيلو ميگويد:
ازجمله يک انباربزرگ غله ديواني بودکه بسياربسيارعمارت عاليبزرگي بود).سفر اول ٬ص(٢٣٨

و ُدـک )  dockـ( را چنين تعريف ميکند:
ُد ـک يعني حوضهايي است که براي کشتيها ساختهاند که کشتيهاي تجارتي و غيره را در
آنجاها تعمير ميکنند) .سفر اول ٬ص(١٦٩

در تعريف موز ميگويد:
امالئي غلط
ميوه بانن ] Bannaـصورت
ِ

[banane

که چيز خوبي است مثل کدوي کوچک تازه

دراز اما رنگ پوستش که زرد شد آنوقت ميرسد و خوردني است ٬رسيده بود ٬خورده شد.
مزه خربزه ميدهد ٬نرم است .همينطور با انگشت خورده ميشود ٬قدري ثقيل است .به زبان
فارسي يا هندي موز ميگويند) .سفر اول ٬ص(١٧٥

آنچه گفتيم انـدکي از نکـات فـراوان واژگـاني و واژهشـناختي است کـه مـيتوان از
سفرنامههاي ناصرالدين شاه استخراج کرد و ٬چنانکه اشاره کرديم ٬بحثهاي واژگاني
جزئي از بررسيهاي زبانشناختي است که ميتوان در اين سفرنامهها به انجام رساند .اين

فرهنگستان

نامه فرهنگستان ٣/ ٤
ناصرالدينـشاه واژهـگزين

١٧١

ـکتابها ٬از حيث اشتمال بر نام بسياري از عناصر طبيعت از قـبيل گـلها و پـرندگان و
حيوانات و اشتمال بر اصطالحات خاص ديواني و شکار و آداب و رسـوم ٬گـنجينهاي
غني براي تحقيقات زبانشناسان و فرهنگنويسان محسوب ميشود.
اين مقاله را با تکرار ايـن نکـته و تأـکـيد بـر آن بـه پـايان مـيبريم کـه سـفرنامههاي
ناصرالدين شاه آيينه روشني است که در آن ميتوان چهره غبارآلود و غمانگيز ايران قرن
نوزدهم و بسياري از وجوه زندگاني و فرهنگ و تمدن اين سرزمين را در مقايسه با اروپا
تماشا کرد و در آن به تأمل و تفکر پرداخت.
©

