فرهنگي براي فارسي

عاميانه*

ابوالحسن نجفي )عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي(
انديشه گردآوري و تدوين لغات عاميانه نخستينبار در دوران دانشـجويي در دانشگـاه
تهران به ذهن من راه يافت .چند تن از دانشـجويان افـغانستاني کـه دوره عـالي ادبـيات
خواندن داستانهاي ايرانيان ندارند٬
فارسي را ميگذراندند به من ميگفتند که رغبتي به
ِ
اصطالحات مستعمل در اين نوشتهها را درنمييابند.
زيرا بسياري از لغات و
ِ
اما تصميم نهايي را وقتي گرفتم که روزي ٬در سال  ٬١٣٦٢يک دانشجوي فرانسوي
ـکه در رشته زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه تهران تحصيل ميکرد ٬عبارتي را کـه در
قابل ديدن
ـکتاب بوف کور صادق هدايت ديده بود به من نشان داد و پرسيد» :مگر ْ
جان ِ
است؟« آن عبارت که از زبان مرد بيمار گـوشهنشيني نـقل شـده چـنين است» :نـنجون
جان مرا ببيند «.البته معناي جان
] ـ = ـدايهام[ مثل بچه با من رفتار ميکرد .ميخواست همه ِ
من فارسيزبان که اين زبان را نخست در دامان مادر آمـوختهام آشکـار بـودّ ٬امـا
براي ِ
راستش را بگويم ٬هرگز توجه نکرده بودم که اين کلمه در فارسي عاميانه به معناي »تن و
»تن برهنه« است.
بدن« بهخصوص ِ
تا آن زمان براي زبان عاميانه چند مرجع بيشتر وجود نداشت :يکي »مجموعه کلمات
عوامانه فارسي« از محمدعلي جمالزاده بود که در انـتهاي مـجموعه داسـتانهاي او بـا
عنوان يکي بود و يکي نبود  ٬منتشر به سال  ١٩٢٢ميالدي ) ١٣٠٠هجري شمسي( در شهر
برلن ٬بـه چـاپ رسـيده و شـامل  ٣٨٠لغت است .ديگـري فرهنگ عاميانه )امثال ٬لغات و
* درباره فرهنگ فارسي عاميانه  ٬تأليف ابوالحسن نجفي ٬تهران ٬انتشارات نيلوفر) .١٣٧٨ ٬متن سخنراني نويسنده
در »دومين همايش اير انشناسي« در  ٢٠دي (١٣٨٣
٢٢
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مصطلحات ( از يوسف رحمتي بود که در سال  ١٣٣٠در تهران چاپ شده و تقريبًا شامل
 ٣ ,٠٠٠لغت است .مرجع ديگر که از دو مرجع پيشين پربارتر و محتوي لغات بيشتر است
فرهنگ لغات عاميانه از محمدعلي جمالزاده بود که به کوشش محمدجعفر محجوب در
سال  ١٣٤١در تهران چاپ شـده و تـقريبًا شـامل  ١٠ ,٠٠٠لغت است .ايـنکه مـيگويم
»لغت« و نميگويم »مدخل« از آن روست که مدخل در فرهنگنويسي شرايطي دارد که
در لغتنامههاي مذکور مراعات نشده است )از جمله :ضبط تلفظ کلمه ٬تفکيک معاني
مختلف کلمه و تعريف آنها ٬ذـکر شاهد از منابع مشخّ ص براي هرکدام از ايـن مـعاني٬
عـبارات
احيانًا تذکر پارهاي نکات دستوري در کاربرد درست کـلمه ٬و نـيز تـرکيبات و
ِ
عـيب بـزرگتر
اصطالحي که با استفاده از اين کلمه ساخته ميشود و چيزهاي ديگر(.
ِ
حـاصل
اثر محصول حافظه گـردآورندگان است و نـه
آنکه
ِ
لغات گردآمده در اين چند ْ
ِ
اندک شواهد نـيز سـاخته
جستوجو در منابع .غالبًا شاهدي در کار نيست و آن مقدار
ِ
ذهن خود مؤلف است.
گردآورندگان فقط به لغات و احيانًا به
ديگر وارد بر اين چند مرجع اين است که
ايراد
ْ
ِ
ترکيبات عاميانه توجه کردهاند و نه به معاني عاميانه که در بسياري از کلمات غيرعاميانه
موجود است .توضيح آنکه زبان عاميانه فقط منحصر نيست به کلماتي چون کُتُ ْر مهِ ٬چ ِغ ر٬
قِلِ قَ ٬ب بوِ ٬خنِ سَ ٬ب به ٬لَ َچ رُ ٬مق ََّپ ز ٬نِ فلهِ ٬و ّر اج ٬و يا به ترکيباتي چون لَ تـوـپار ٬لِ هـوـلَ َو رده٬
يَلَّ ليـتَلَّ لي ٬سوسهـآمدن ٬قُ ْم ُپ زـدرکردن ٬هُ ردود کشيدن ٬دککردن ٬جـيمشدن ٬فـلنگ را
بودن آنها پيشاپيش براي همه فارسيزبانان آشکار است ٬بلکه بسياري از
بستن که عاميانه ِ
کلمات ديگر نيز عاميانهاند هرچند که آن کلمات در نگاه اول عاميانه ننمايند .با ذـکر
معاني
ِ
ِ
مثالي مقصودم را روشن ميکنم .در رمان حاجيآقا از صادق هدايت اين عبارت آمده است:
»از مسافرت اصفهان که برگشتم خيلي تکيده شدم .هرچه تقويت کردم ديگر رو
نيامدم) «.ص(٩٠
فارسيزبان هنگام خواندن اين عبارت بيدرنگ دو تعبير عاميانه در آن مـيبيند :يکـي
تکيده به معناي »بسـيار الغـر و نـحيف« و ديگـري روـآمدن بـه مـعناي »بـهبودـيـافتن و
نيروـگرفتن« .اين دو معني را بعضي از فـرهنگنويسان نـيز دريـافته و در فـرهنگ خـود
آوردهاند .اما آنچه از ديد ايشان پنهان مانده دو تعبير ديگر عاميانه در همين عبارت ساده
ربط که به معناي »وقتيکه« )و جاي تعجب است که اين معني با همه
است :يکي حرف ِ
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نوشتاري امروز دارد تا زمان انتشار فرهنگ مـن مـورد
رواجي که در فارسي گفتاري و
ِ
غفلت همه فرهنگنويسان بوده است( و ديگري تقويت ـکردن نه به معناي »نيروي چيزي
مقو يخوردن«.
را افزون کردن« )ـکه معنايي غيرعاميانه است( ٬بلکه به معناي »غذاهاي ّ

ـکار مرا براي يافتن اين قبيل معاني ٬تجربهاي که در جاي ديگر و به منظوري ديگر به
ِ

دست آورده بودم ٬آسان ميکرد .در طي پژوهشي که چند سال به درازا کشيد و سرانجام
ناتمام ماند و هدف از آن تدوين کتابي براي آموزش ترجمه ادبي بود ٬بسـياري از آثـار
تر جمهشده را ٬بهخصوص رمانها و داستانهايي را که از فارسي به فرانسه بـرگردانـده
مترجمان غيرايراني ٬حتي آنهايي
شده بود ٬با اصل فارسي آنها مقابله کردم و دريافتم که
ِ

ـکه مدت طوالني در ايران يا در ميان ايرانيان زندگي کردهاند ٬در فهم بسياري از کلمات
ساده روزمره دچار اشتباهات فاحش ميشوند .از اين طـريق بـود کـه ديـدم مـترجـمي
فيالمثل معناي عاميانه کلمه ُبغْض را درنيافته و اين جمله را» :بغض بيخ گلويش را گرفته

بود« به عبارتي برگردانده است که معنايش چنين ميشود» :نفرت بيخ گلويش را گرفته
بود «.يا در جاي ديگر که شناـگري ميگويد» :من نميتوانم از آب چشم بپوشم ٬من براي
آب ميميرم« )يعني »من عاشق بيقرار آبم«( مترجم چنين آورده است» :من اـگر از آب
چشم بپوشم خواهم مرد «.در عبارت سادهاي که در يک متن ديگر آمده است» :زنم به
من گفت :پاشو برويم دکتر .گفتم :دکتر نميخواهد ٬گرماـزده شدهام ٬خوب مـيشود«.
مترجمي جمله »دکتر نميخواهـد« )يـعني »بـه دکـتر احـتياجي نـيست« يـا »دکـتر الزم
نيست«( را به معناي »دکتر نميخواهد مرا ببيند« ترجمه کرده است .هر فارسيزباني اـگر
اين جمله را بشنود» :برو يک مشت آب به سـرـوـرويت بـزن« مـيفهمد کـه مـقصود از
چيز بيشتر .اما مترجمي آن را چنين تـرجـمه
سرـو ــرو در اينجا فقط »چهره« است و نه ِ
ـکرده است» :برو يک مشت آب روي سرت بريز «.روژه لسکو )  Roger Lescotـ( ٬مترجم
معروف بوفـکور صادق هدايت ٬در اين عبارت» :ـ] ـآن زن[
دلربـايي سـابق را
خـاصيت
ّ
ِ
زن جاـافتاده سنگين و رنگين شده بود ٬يک زن تمامعيار«٬
بهـکلّ ي از دست داده بود ٬يک ِ
اصطالح سنگين و رنگين را که به معناي »مو ّق ر و متين« است به معناي لفظ به لفـظ آن

ـگرفته و به »فَ ربه و َب زککرده« ترجمه کرده است.

به اين مترجمان حق بدهيم ٬زيرا اين قبيل معاني که متعلّق به زبان عـاميانهانـد حـقًّا

بايستي جايي در فرهنگهاي عاميانه يافته باشندّ ٬ام ا نه تنها در فرهنگهايي که نام بردم
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بلکه در چند لغتنامه عاميانه ديگر نيز که پس از آن تاريخ به چاپ رسيده هيچ اشارهاي
به اين معاني نشده است.
براي فرهنگنويس نه تنها هيچ لفظي بلکه هيچ معنايي نيز نبايد بديهي انگاشته شود.
فرهنگنويسي که فرهنگ زبان مادري خود را مينويسد همواره در معرض اين تسامح
قرار دارد که بسياري از معاني را دانسته بشمارد و چشم بسته از آنها بگذرد .کوشش آن
چندـساله و آن پژوهش ناتمام الاقل به من آموخت که چگونه با نگاه بيگانه ٬و نه هميشه
با نگاه اهل زبان ٬به معاني کلمه و کاربرد آن در جمله بنگرم.
پس دستـبهـکار تدوين فرهنگي براي فارسي عاميانه شدم .نخست منابع خود را )يا٬
به اصطالح» ٬پيکره« پژوهش را( فراهم آوردم و آن عمدتًا رمانهاو داستانهايي بود که پس
از سال  ١٣٠٠به فارسي نوشته شده و به چاپ رسيده است .زيرا زباني که دراين نوع ادبي
به کار ميرود ٬خاصه در گفتوگوها ٬معموًال زبان گفتار روزمره و عمدتًا عاميانه است.
از همان آغا ْز برگههايم را به ترتيب الفبائي من ّظ م کردم و تقريبًا هر مثالي را که يافتم در
آنجا آوردم ٬يعني هرگز به يک يا دو مثال اـکتفا نکردم .زيرا با مقايسه و مقابله مثالها با
يکديگر است که ميتوان به کاربردهاي مختلف کلمه و به تفاوتهاي معنايي آنها پـي
برد .مضافًا اينکه ٬در تحرير نهايي ٬امکان اين را ميداشتم که از ميان مثالها مناسبترين
و گوياترين را براي ضبط در فرهنگ اختيار کنم.
بدين طريق بود که فيالمثل متوجه شدم که کلمه سـاده حاال در زبـان روزمـره چـه
ـکاربردهاي گوناـگوني دارد .فرهنگهاي عاميانه مـطلقًا مـتعرض ايـن کـلمه نشـدهانـد.
فرهنگهاي عادي آن را فقط به معناي »اـکنون ٬در اين وقت ٬در لحظه کنوني« گرفتهاند و
حال آنکه اين کلمه معاني متداول ديگري نيز دارد که در اينجا ٬محض نمونه ٬به پارهاي
از آنها اشاره ميکنم: ١
حاال
 .١و اما اينکه ٬و اما درباره اينکه )براي توضيح مفهوم جـمله قـبل و عـمدتًا در
عبارتي بامعناي استفهامي به کارميرود(» :نزديک به چهل روز مدام ٬روزي چهل
اهمي ت اين معاني شده و آنـها را٬
متوج ه
عادي زبان نيز
 (١پس از انتشار فرهنگ من خوشبختانه فرهنگهاي
ّ
ّ
ِ
ـکمـوـبيش به شيوهاي که در اينجا آمده است و تقريبًا با همين مثالها ٬متذکر شدهاند.
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نطفه تخممرغ از خانه مادرم ]ـبراي من[ ميآمد .حاال چه جور تهيه ميکردند باشد«.
)سنگي بر گوري ٬٢ص» (٤٠من بودم و چهل پنجاهـتا تفنگدار .حاال تفنگدارها چه
وضع مفلوکي داشتند بماند ) «.داييجان ٬ص» (٢١مـيگويند عـيناهللخـان شـن
ريخته توي موتور و درـرفته .حاال ِک ْي اين دسته گل را به آب داده و ِکي رفته ٬خدا
عالم است) «.نفرين زمين ٬ص» (١٨٩-١٨٨ـکتابها را هم تقاضا خواهم کرد ٬حاال
ديگر بفرستند يا نفرستند فقط خدا ميداند) «.نامههاي هدايت ٬صـ(١٢٨
امـر کـمابيش مـتساوي(:
 .٢خواه آنکه ٬اعم از اينکه )براي سنجش دو يا چـند ِ
»ـکشتي نميتوانسته در اين بندر پهلو بگـيرد ٬حاال کشـتي شکسـته بـوده ٬بـندر
مخروبه بوده ) «.داييجان ٬ص» (١٠١از هر کسي که مرا مـال خـودش بـدانـد و
بخواهد انگشت توي کارم بکند بيزارم ٬حاال يا بابام باشد ٬يا ننهام ٬يا شما ٬يا هر
ـکس ديگر) «.شبهاي تماشا ٬ص(٤٩
حـمالي يـا سـپوري
حمال يا سـپوري از ّ
 .٣ولو اينکه ٬گيرم» :شنيدهاي که هيچ ّ
پولدار شده باشد ٬حاال هرقدر هم زرنگ باشد؟« ) به صيغه اول ٬ص» (٤٣خوب٬
حاال آمديم خواستيم برويم ٬چه جوري برويم؟ با چه خرج راهي فرار بکنيم؟«
)شکر تلخ ٬ص» (٤٠١تازه مدتي است به اين پفيوز عادت کردهام .او هم به من
عادت کرده .با هم حرف ميزنيم ٬همديگر را مسخره ميکنيم ٬حاال او يککمي
بيشتر و من يککمي کمتر») «.دو نفر در مدار« ٬ص(٢٥٠
 .٤اـگر ٬در صورتي که» :بچههام را کفن کردهام] ٬ـاين دزدي[ کار خو ِد اوستـ...
حاال ميگوييد نه ٬صداش کنيد ٬مـيگرديمش) «.شکر تلخ ٬ص» (٤٧٦مـاشاءاهلل
پروانهخانم هم خوشگل است هم پولدار .حاال اين ]ـشوهر[ نشد يکي ديگـر.
توي سر سگ بزني شوهر ريخته!« ) به صيغه اول ٬صـ(٣٩-٣٨
٥ـ .دستـکم ٬باري ٬گذشته از همه اينها» :حاال خدا کند دختره خوشبخت بشود٬
باقيش زيادي است ) «.به صيغه اول ٬ص» (٤٣باز امسال همان آش است و همان
ـکاسه .حاال جاي شکرش باقي است که امسال به سرماي آن سال نيست) «.همان
ـکتاب ٬ص» (٨٦حاال من که جوان و جاهل بودم ٬اما آن مردهاي هفتادـساله را بگو
ـکه دختر نهساله ميگيرند!« ) سهقطره ٬ص(١٥٦
٦ـ .دال بر هشدار )اعم از تهديد يا تحذير(» :انتقام خون بـابام را مـيگيرم ٬حاال
 (٢مشخصات کامل مآخذ در پايان مقاله آمده است.
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مــيبينيد! يکـجـوري زهـرم را بـهشان مـيريزم ٬حاال مـيبينيد!« ) بادها خبر از٬
ص» (١٩٩حاال که گذاشتم و رفتم و امشب نيامدم ٬آدم خودش را ميشناسد و
مـيفهمد بـا چـه کسـي طـرف است!« )درازناي شب ٬ص» (٢٠٣پـايت خـوب
وقت بزنگا ْه پايت درد بگيرد٬
ميشود .بايد چيزهاي حرارتي بخوري .حاال مبادا ِ
نتوانيم برويم ) «.سهقطره خون ٬ص(١٢٣
٧ـ .براي دعوت به مصالحه يا مسالمت» :پرخاشجويانه گفت :نامسلمانها! ايـن
ـکيست که من پشت سرش حرف زدهام و بهاش بيحرمتي کردهام که اينقدر شما
را داغ کرده؟ حسن گفت :حاال چرا داد ميزني؟« )قايقران ٬ص» (١٤٣حاال چطور
است که شما اصًال اين حرفها يـادتان بـرود؟ روي هـم را وابـوسيد ٬قـضيه بـه
سالمتي تمام بشود؟« ) داييجان ٬ص» (٤٤داييجان گفت :مطمئن هستم که اين
مرد براي لطمهزدن به شهرت و اعتبار من از هيچکاري روگردان نيست .مشقاسم
ـگفت :حاال بعد حرفش را ميزنيم ٬تا ا ۤالن که طوري نشده) «.همان کتاب ٬ص(٤٦
٨ـ .براي بيان تعجب و اعتراض» :اين حمداهلل دو سه سال نوکرش بود .دزد هم
آدم خيلي درست و باخدايي هم بود .حاال همين آدم بيايد خانه من دزدي!«
نبودِ .
) داييجان ٬ص» (٤٤تمام اين بـاغها را دويست تـومان اجـاره مـيدادنـد .حاال٬
پارسال ٬ششهزار تومان اجاره داده باز هم کمش است!« )نامهها ٬ص(٨٠

در حين استخراج مثالها از متون و ضمن دقت به کاربرد ْ
افعال متوجه شدم که صيغه
منفي بعضي از افعال معناي خاصي دارد که نميتوان آن را از صيغه مثبت آنها استنتاج
ـکرد .به همين دليل در فرهنگ من ٬در ذيل بعضي از افـعال مـانند کردن ٬دادن ٬داشتن٬

رسيدن ٬خوردن ٬شناختن ٬فهميدن ٬کُشتن ٬نگاهـکردن  ٬صيغه منفي آنها نـيز جـداـگـانه در
فـعل کردن و نگاهـکردن را ذـکـر
مدخل فرعي آمده است .در اينجا ٬مـحض نـمونه ٬دو ِ
ميکنم .صيغه منفي اين دو فعل کاربردهايي دارد که از هـيچيک از کـاربردهاي مـتعدد

صيغه مثبت آنها خودـبهـخود به دست نميآيد:
نکردن
ـدادن کار الزمي )پيش از فعل ديگري به وجه
ـکوتاهي کردن ٬غفلت کردن از انجام ِ

التزامي به کار ميرود(» :همچنين يکـجوري نگاهم کرد ٬دلم هُ ّري ريخت پايين.
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مَردم چشمشان بد است .نکردم دوتا دانه اسپند بريزم روي آتش ٬گردنم بشکند!«
)چيزي به فردا ٬ص» (٧٧اين يارو صاحبخانه ميخواهد خيلي فرنگيمآب عمل

اي غليظش را .نميکند
ـکند ٬صاف توي پلکان کرئولين ميپاشد ٬همان مايع قهوه ِ

آب بزند که شيري بشود و بويش زودتر بپرد) «.خسي در ميقات ٬ص» (١٥٦سي و
چهار سال خانه پدرم نشستم و فقط راه مطبخ و حمام را ياد گـرفتم .آخـر چـرا

نکردم در اين سيـوـچهار سال هنري پيدا کنم؟« )زن زيادي ٬ص(١٠٦

نگاهنکردن
ـکنايه از فريب ظاهر چيزي را نخوردن» :نگاه بـه قـيافه مـظلومش نکنيد .او يک
ولدال ّز نــايي است کــه نـپرسيد!« ) داييجان ٬ص» (٣٧١بـه الغـريش نگاه نکن.

خواستم پشتـپا بهش بزنم ٬خودم دمرو افتادم روي زمين .عجب زوري دارد!«
) بادها خبر از ٬ص(٣٤٤

ـکثرت مثالها و مقايسه آنها با يکديگر بود که مرا متوجه نکته جالب ديگري کرد و آن
معاني رايج در متون قديم که امروزه در زبان معيار نامستعمل و
اينکه بعضي از کلمات يا
ِ

منسوخاند در زبان عاميانه همچنان زنده ماندهاند .در اينجا ٬محض نمونه ٬به دو کاربر ِد
ربط که اشاره ميکنم .يکي در معناي »زيرا ٬چون« ٬چنانکه در اين بيت از حافظ:
حرف ِ
جريده رو که گذرگاه عافيت تنگ است

پيالهـگـير که عـمر عـزيز بـيبدل است

اين معني در فارسي عاميانه کامًال متداول است ٬چنانکه در مثالهاي زير:
»من غريب و بيکسم ٬امشب اينجا يک جا و منزل به من بدهيد که از گشنگي و
تشنگي دارم از پا درميآيم) «.زنده به گور ٬صـ» (١٠٥حق همين است که ايـن
ـکالهها را از ما بگيرند و يک لچک به سرمان کنند که از لچکبهسرهاي هزارـسال
قص هها ٬ص» (١٥٤از حال و روزم نـپرس که نـه تـو
پيش کمتريم) «.داستانها و ّ

طاقت شنيدنش داري و نه من طـاقت گـفتنش را) «.شکر تلخ ٬ص» (١٣٦الهـي

داغت به دلم بماند ٬دختر ٬که تو مرا پير کردي!« ) داييجان ٬ص(٢٣١

و ديگري به معناي »ـکسي که« يا »ـکسي را که« ٬چنانکه در اين بيت از سعدي:
بزرگش نخوانند اهل خرد

ـکه نام بزرگان به زشتي َب َرد
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در ايــن کـاربرد ٬يک ضـمير مـتصل »ــاش « ٬چـنانکه در بـيت فـوق هـم پـيداست )در
»بزرگش«( ٬نيز هست که قبل از مرجع خود آمده است .اين ضمير و اين ساخت نحوي را
عينًا در زبان عاميانه امروز نيز مشاهده ميکنيم:
»چاـک دهن ش را جر ميدهم که به من افتراي ناحق بزند ]ـ =ـکسي که به من افتراي
ـک دهنش را جر ميدهم[ ـ!ـ« )علويهخانم ٬ص» (٣٧پسـتان ش آتش
ناحق بزند چا ِ
بگيرد که به تو شيرـداد!« )همان کتاب ٬ص» (٢١خدا پدرش را بيامرزد که رشوه و
پول چاي و اينـجور چيزها را باب کرد ٬اـگرـنه آدم چه خاـکي به سرش ميکرد!«
)حاجي دوباره ٬ص(٢٤٨

چنانکه مالحظه ميشود ٬براي هر کلمه و هر معني مثالهاي متعدد آوردهام .بـراي
دستهاي از کلمات )چون آيا ٬از ٬اـگر ٬ا ّم ا ٬با ٬باز ٬بازهم ٬به ٬تا ٬تازه ٬ديگر ٬را ٬که ٬مثًال ٬مگر٬

نه ٬و ٬هم ٬همين ٬يعني ٬يک ( مثالها بسيار بيشتر ميشود ٬زيرا معني يا معاني اين دسته از
ـکلمات معروف به »واژههاي دستوري« نخستينبار در اين فرهنگ آمده و ناچار نياز به
ِ
شواهد و توضيح کافي بوده است تا حق آنها گزارده شود .با اينهمه ٬آنچه مثال در اين
فرهنگ آمده است تقريبًا يکدهم مقداري است که در برگههايم مـوجود است )و بـه
همين سبب بود که کار نگارش اين فرهنگ نزديک به پانزده سال طول کشيد(.
فرهنگ لغت ٬مثال و فقط مثال است که خواننده را به معناي درست کلمه راهبر
در
ِ
ميشود .تعريف ٬هرچقدر هـم کـه دقـيق و روشـن بـاشد ٬واقـعيت عـيني کـلمه را کـه
فرهنگنگار در زبان نوشتار يا گفتار به آن برخورده است فقط بـه شـيوهاي کـمـوـبـيش
مثال زنده بـهتر از تـرجـمه يـا تـفسير
انتزاعي ترجمه يا تفسير ميکند .واقعيت عيني را ِ
ميتواند در دسترس فهم خواننده بگذارد .کمال مطلوبي که بايد مطمح نظر فرهنگنگار
تعريف فقط مثالهايي را
ْ
شدن
باشد اين است که چيزي از خود ابداع نکند و براي روشن ِ

ـکه از منابع معتبر استخراج کرده است به دست دهد .زيرا احتمال بسيار هست که ذهن
خالق کاربردهايي براي کلمه بسازد که در هيچ زمان و مکـاني مـتداول نـبوده بـاشد و
ّ
بدينگونه معناي کلمه را مخدوش و از صورت طبيعي خارج کند .مزيت بزرگ لغتنامه

مؤلف آن مثالي از پيش خود جعل نکرده
دهخدا بر فرهنگهاي پيشين در اين است که
ِ
مختلف کلمه گاهي دچار غفلت يا
معاني
است و اـگر هم در بيان تعريف يا در تفکيک
ِ
ِ
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لغزش شده باشد باري با ذـکر مثالهاي متعدد که همه را از منابع موثّق گرفته است کاربرد
دقيق کلمه را در واقعيت عيني نشان ميدهد.
آنچه گفتم البته به اين معني نيست که فرهنگ من فرهنگ کاملي براي زبان عاميانه
فارسي است .خودم به کمبودهاي کارم آـگاهم .امکان اين را نداشتهام که با ضبطـصوت به
ميان گروههاي مختلف مردم بروم و با طرح سؤالهاي مناسب به ثبت جوابهاي آنها
بپردازم و از آن جوابها کلمات و کاربردهاي عاميانه را بـيرون آورم .در مـقدمه کـتاب
فرهنگ شامل فارسي عاميانه رايج در تهران است و اينجا اضافه ميکنم که
ـگفتهام که اين
ْ
فارسي عاميانه رايج در تهران و به کار رفته در آثار مکـتوب است و کـمبودها را تـا
اين
ِ
جايي که توانستهام با شنيدههايم جبران کردهام.

مآخذ مثالها
الفبائي عناوين مآخذ(
ترتيب
)به
ِ
ِ
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