
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 



 .........................................................................................................................................................................................احمد كسروي     /  زبان پاك  

 

٢  

 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 ١٣٢٢چاپ نخست                                                                                                
 
 



 .........................................................................................................................................................................................احمد كسروي     /  زبان پاك  

 

٤  

 
 زيرا ما كه در ميان ايرانيانيم بايد نويساكهاي. آراستن زبان ايراني يكي از خواستهاي ما بوده و ميباشد

از آنسو اين زبان بسيار آلوده و بيمار ميبود كه خواست ما را پيش نتوانستي                 . خود را با زبان آنان نويسيم     
. ما براي نويساكهاي خود بيك زباني نيازمنديم كه بسامان و ساده و در همانحال استوار  و توانا باشد                   . برد

چنانكه در  (رست بوارونه اينها ميبوده      زبان ايراني د  . هركسي كه خواست، بآساني تواند آنرا ياد گيرد          
اين بود بايستي بآراستن زبان و درست گردانيدن آن كوشيم و از گام نخست        ). كتاب روشن گردانيده ايم   

 .كه در راه كوشش برداشتيم  همين را نيز بديده گرفتيم
بان رميده  ولي اين كار يك دشواري پديد آورد، و آن اينكه بسياري از خوانندگان از ديگرگوني ز                

 .از خواندن كناره جستند، و بسياري زبان بگله گشادند
برخي از ياران همين را جلوگيري از پيشرفت دانسته چنين خواستند كه آراستن زبان را نگه داريم تا                   

زيرا آن زبان بيمار و آلوده نچيزيست كه ما توانستيمي           . ولي اين نتوانستي بود   . هنگاميكه پيش رفته باشيم   
 .از آنسو آراستن زبان هر زمان كه رخدادي اين دشواري پيش آمدي. ن گرم گردانيمدل با آ

يگانه چاره اين ميبود كه در اين راه بسيار آهسته پيش رويم، و آنگاه كتابهاي خود را بيك زبان                        
ننوشته برخي را براي ياران با زبان آراسته شده، و برخي را براي ديگران با زبان نزديك بفهم آنان                            

 .ردانيم، و تاكنون اين رفتار را كرده ايمگ
اگر شنيده ايد   . آنچه در اينجا بايد گفت آنست كه زبانيكه ما ميخواهيم آسانترين زبانها خواهد بود               

از روي قاعده هاي دانشي ساخته  كه آساني آن شگفت آور است، ما » اسپرانتو«دكتر زمانهوف زباني بنام  
اگرچه (را بديده گرفته ايم و اين زبان را بسيار آسان خواهيم گردانيد              در آراستن فارسي همان قاعده ها       

اكنون هم زباني كه ما بكار ميبريم  دشوار نيست، و  هركسي تواند با                    ). آزادي زمانهوف را نميداريم    
خواندن  يك يا دو كتابي از نوشته هاي ما بآن آشنا شود، و اگر كساني بخواهند نيك آشنا باشند، از                           

 . و فهميدن همين كتاب بآن خواهند رسيدخواندن
چنانكه بارها نوشته ايم بايد در اين باره خوانندگان بما ياوري كنند و از بردن اندك رنجي در اين                      

 .باره باز نايستند
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يك رفتار زشتي كه ما بارها از برخي ايرانيان ديده ايم آنست كه چون سخني را نيك ديدند، چنين                    

 بگيرند و برنگ ديگري اندازند و بنام خود گفتاري گردانند و يا در اينجا و آنجا بگويند                   خواهند كه آنرا  
 .اين خوي زشت در درس خوانندگان فراوانست. و بخودفروشي  پردازند

باينمعني كه خودخواهي و جداسري      . درباره نوشته هاي اين كتاب نيز همان رفتار را خواهند كرد             
ن براستي گزارند و بيماري زبان خود را بپذيرند و بگرفتن زبان پاك و                جلوگيرشان خواهد بود كه گرد    

رواج آن پردازند، و از اينسو سخناني را كه ما نوشته ايم و آراستگيهايي را كه در زبان پديد آورده ايم                        
ا نخواهند توانست ناديده و ناشنيده گيرند، و اينست چاره نخواهند يافت جز آنكه از گفته هاي ما برخي ر                  

 .بپذيرند و برخي را نپذيرند، و آنچه پذيرفته اند برنگ ديگري اندازند
اين . از اينرو ما پيش افتاده ميگوييم كه چنين رفتاري گذشته از آنكه زشتست، بيهوده نيز ميباشد                    

. راهي را كه ما براي آراستن زبان و پيراستن آن پيش گرفته ايم، يگانه راهيست كه بهوده تواند رسيد                       
 كساني يا بايد همين را بپذيرند و زبان پاك را ياد گرفته در نوشتن و گفتن بكار برند، و يا خود را                        اكنون

 .بكنار گرفته بهمان زبان آلوده بس كنند
دبستانها و دبيرستانها نيز تا چنينند كه هستند و آموزاكها و آموزگارانشان اينهايند كه ميدانيم و                        

شان همان پرداخته هاي     » دستور زبان « همان زبان آلوده و بيمار، و           ميبينيم، بسيار بجاست كه زبانشان      
گركاني باشد، ولي چون روزش رسد و آموزاكها و آموزگاران چنان باشد كه ما ميخواهيم، در آنهنگام                   

 .زبانشان نيز زبان پاك خواهد بود
ا همين كتاب   امروز ر : ميگوييم. بهتر است دستوري براي زبان پاك نوشته شود          : كساني ميگويند 

ولي چون كار بپايان رسيد و آراستگي زبان تا آنجا كه خواست ماست با ياري خدا                  . بجاي دستور است  
 .انجام پذيرفت، پيداست كه بايد آنگاه دستوري نوشته شود و بچاپ رسد

 
 
 
 



  
 
 

راست گردانيدن زبان فارسي و پيراستن آن از آكها يكي از خواستهاي ما بوده كه از           
 بدينسان كه از     ، كه بپراكندن مهنامه پيمان برخاسته ايم بآن نيز كوشيده ايم               ١٣١٢سال  

يكسو گفتارها درباره آكهاي آن زبان نوشته و آنها را بازنموده و راه چاره اش نيز نشان                      
داده ايم و از يكسو با برگزيدن واژه هاي فارسي يا گزاردن واژه هاي نويني و يا از راههاي                   

بان و درست گردانيدن آن كوشيده ايم، چنانكه امروز زباني را كه ما                 ديگري بآراستن ز  
بود جداييها پيدا كرده و اينست همه سخناني را         ي با زباني كه م    ،ميناميم) پاكزبان(ميداريم و   

اين دفتر بازگفته و كارهايي را كه در زمينه           كه تاكنون درباره زبان گفته ايم بكوتاهي در        
 .ردانيدن آن بانجام رسانيده ايم باز خواهيم نمودپيراستن زبان و توانا گ

 احمد كسروي                                                        
 
 

 

 
 

آكهاي فارسي بسيار ميبود و هست و ما خواهيم كوشيد كه تا توانيم آنها را بازنموده و راه چاره هريكي را كه شده        
 : نشان دهيم،است و يا خواهد شد

  درآميختگي با كلمه هاي بيگانهـ ١
اين .  درآميختگي آن با واژه هاي بيگانه بويژه با واژه هاي تازي ميبود                 ،كه بچشم ميزد   ارسيفيكي از آكهاي     

 زيرا اگر شما جستجو ،درآميختگي در نتيجه چيرگي تازيان بايران يا در سايه دلبستگي ايرانيان باسالم يا بزبان تازي نبوده       
 اين درآميختگي بيرون    ،نهاي نخست اسالم كه چيرگي عرب بيشتر، و دلبستگي ايرانيان باسالم فزونتر ميبوده             كنيد در قر  

از اندازه رخ نداده و همانا از قرنهاي پنجم و ششم است كه اين درآميختگي نمودار گرديده، شوند آن نيز چنانكه ما                           
 .ميدانيم جز هوسبازي و خودنمايي كساني نبوده
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ها دانستن زبان عربي مايه سرفرازي شمرده ميشد، از اينرو كسان بسياري آنرا درس خوانده و ياد                          در آن زمان   
چيزيكه هست برخي از اينان كتابي بتازي نوشته و يا شعرها سروده از هنر خود بهره ميبرده اند، و بسياري                        . ميگرفته اند 

ي واژه ها و جمله هاي عربي ميآورده اند و بدينسان هنر              در فارسي نوشتن پياپ    ،هم چنان كاري را نخواسته و يا نتوانسته        
 . خود را بمردم نشان ميداده اند

نادانيها نبوده، و چون كساني اين كار  باز شدن درهاي زبان فارسي بروي واژه هاي عربي جز نتيجه اين هوسبازيها و        
 .شيوه همگاني شده يده و خودد راه بروي ديگران باز گر، كرده اندا ر

 آنرا باندازه كتاب نوشتن و يا       ،اينان كه سالها بدرس عربي ميپرداختند     . ان تا زمان ما همين رفتار را بكار ميبستند        مالي
 با مردم و در قباله نوشتن        سرودن نميآموختند، و تنها بهره اي كه از آن ميخواستند اين ميبود كه در سخن گفتن                   شعر  

در قباله ها و مهرنامه ها تا        . بدينسان عربي داني خود را بمردم نشان دهند        پياپي واژه ها و جمله هاي عربي بكار برند و             
 . فارسي آغاز ميكردند، ميتوانستند عربي مينوشتند و چون درميماندند

 براي  ،كسانيكه بيش يا كم فرانسه ياد ميگرفتند      . از فرانسه خوانان ديده شد     ،ماننده همين كار در سي و اند سال پيش        
 ، در گفته ها و نوشته هاي  خود پياپي واژه هاي اروپايي ميآوردند               ،بكار برند و برتري بمردم فروشند     آنكه هنر خود را     

 .كه اگر جلوگيري نشدي تاكنون هزار واژه بفارسي آميخته گرديدي

اين درآميختگي فارسي با واژه هاي تازي و باز بودن درهاي اين زبان بروي واژه هاي آن، يك                         : كوتاه سخن 
رفرازانه نميدارد، و بهرحال اين خود يكي از آسيبهاي زبان فارسي ميبود كه زيانهاي چندي را در برميداشت،                  تاريخچه س 

 در پشت سر بزباندرازي       ،و چون كساني هنوز هم هواداري از آن واژه ها مينمايند و از ايستادگي دست برنداشته                        
 : اينك من آن زيانها را روشن ميگردانم،ميپردازند

زيرا . بيرون برده بود» يكزباني« فارسي را از ،گي و گشاده بودن درهاي زبان بروي واژه هاي عربي       آن درآميخت  )١
ولي فارسي كه   . يكزبان هنگامي يكزبانست كه داراي يك رشته كلمه ها باشد و همگي آنرا بيك راه نويسند و گويند                    

ارسي بكار نبرد، و ديگري همه را عربي           مثالً يكي جز واژه هاي ف       (هركسي ميتوانست آن را بگونه ديگري گرداند           
را با   فردوسي   شاهنامه   شما  .  پيداست كه يكزبان شمرده نميشد      ،)بياورد، و سومي نيمي فارسي و نيمي عربي گرداند          

 آيا كسانيكه فارسي را     .!. آيا خواهيد توانست آن دو را در يكزبان بشماريد؟         ،ه و دمنه فارسي يا انوار سهيلي بسنجيد       لكلي
 و كليله و دمنه كه پردازندنگانشان هر كدام          ، شاهنامه .!.روي شاهنامه آموخته بودند ميتوانستند كليله و دمنه را بفهند؟          از  

بماند، همان  ) كه آن يكي هوادار واژه هاي فارسي و اين يكي دلبسته واژه هاي تازي ميبوده                ( شيوه ديگري ميداشته اند   
ه پردازندگانشان يكي ميبوده و هر دوي آنها ترجمه يك كتاب ميباشد بسنجيد، آيا              كليله و دمنه را با انوار سهيلي كه شيو        

اينها نيز كه نويسندگانشان جدا      . .! آنرا نيز ميتواند فهميد؟     ، آيا كسيكه اينرا فهميده     !..را در يكزبان دانست؟    ميتوان آنها 
آيا ميتوانيد  . يرزا مهديخان استرآبادي نوشته بسنجيد    ميبوده اند بماند، همان تاريخ جهانگشا را با دره نادري كه هر دو را م              

 ..! دره نادري را نيز توانند فهميد؟، آيا كسانيكه جهانگشا را فهميده اند.!.هر دو را  در يكزبان بشماريد؟

» زبان«بلكه خود   . نميبود» يكزبان« و راستي كه فارسي با حاليكه ميداشت            ،داد» نه«بهمه اين پرسشها بايد پاسخ       
و اين بسته بآنست كه گوينده و        خواستهاي خود را بشنونده بفهماند،       ،زبان براي آنست كه گوينده بدستياري آن      . يبودنم
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ما هنگاميكه سخن ميگوييم    . ديگر نيازي بانديشه درباره آنها نيفتد     شنونده، هر دوشان كلمه ها و جمله ها را بشناسند كه             
» مرزدار«از اينرو زبان بايد     . واژه ها تنها براي نشان دادن معنيهاست      . ايد پردازيم با زبان كاري نميداريم و بواژه هاي آن نب        

نگريم هرچه صافتر باشد    يچنانكه يك آينه كه بآن م      . باشد كه واژهايش شناخته گردد و هركس از پيش آنها را بداند             
هرچه واژه هايش   نيز  رديد، يكزبان   خود در ميانه ناسترسنده تر خواهد بود و ما يكسره با پيكره خود روبرو خواهيم گ                   

 .درستي آن خواهد بود  اين نشان نيكي و،شناخته تر باشد كه خود در ميانه كمتر سترسد و شنونده يكسر بسر معنيها رود

ميبايست نخست با واژه ها و        شنونده  ،    ولي فارسي بوارونه اين ميبود و چون هركسي شيوه ديگري بكار ميبرد               
: اينست دوباره ميگوييم  .  و بآنها بپردازد و معني هر كدام را بداند و پس از آن راه بجمله ها برد                     جمله ها روبرو گردد   

 .نميبود» زبان«، بلكه خود »يكزبان«فارسي نه تنها 

شاعران كه جز   .  زبان فارسي بيش از هر كاري، در راه سخن بازي بكار رفته            ز،راستي هم آنست كه از هزار سال با       
. نويسان هم بيشترشان همين راه را پيموده اند        ي نميبوده اند و خود باين خستوان گرديده اند بمانند، كتاب          در پي قافيه باف   

تاريخ نويسان كه بتاريخ پرداخته اند در آن ميان از سخن بازي و جمله پردازي چشم نپوشيده و كساني از آنان بيش از                          
ميبوده و تاريخ را    » فصاحت و بالغت  «سد كه خواستش نشاندادن     وصاف آشكاره مينوي  . تاريخ در بند اين كار ميبوده اند      

پردازي و  » سجع«  بنام سخن بازي از    ،جويني در حال آنكه تاريخ دلگداز مغول را مينويسد         . ١دستاويزي براي آن گرفته   
د و تنها تاريخ بيهقي     ديگران نيز همين رفتار را داشته ان      .  باز نميماند  ،سازي و مانند اينها كه نشان بيدردي اوست       » بهاريه«

 .و كتاب كرديزي و عالم آراي عباسي و برخي كتابهاي ديگر است كه بيرون از اين رشته ميباشند

اينست . ميناميده اند » معجزه«يا  » سحر حالل «بازي را يك هنر ميدانسته اند و اينست بآن مينازيده اند و               اينان سخن 
 پديد آورده اند كه در مدرسه ها درس           ،انند اينها كه درباره سخن بازيست      و م » بديع«و  » بيان«و  » معاني«هايي بنام    فن

 . اينها درباره زبان تازي بوده ولي با فارسي همان رفتار را مينموده اند.ميخوانده اند

 گذشتگان بزبان اين معنايي را كه ما ميدهيم نميداده اند و از آن اين نتيجه را كه ما                           :از سخن خود دور نيفتم     
ميپرداخته اند، و براي    ها  جمله   ده اند و بيش از همه بواژه ها و        رآنان ارج بسياري بمعني نميگزا    . هيم نميخواسته اند  ميخوا

كسانيكه جز در پي سجع     .  آميخته بودن واژه هاي عربي نه تنها زيان نميرسانيده، خود سود نيز ميداده             ،اين خواست ايشان  
ولي براي ما كه جز     .  اين بيمرزي زبان براي آنان بسيار سودمند ميبوده        ، نميبوده اند  يا قافيه يا جناس يا ترجيع يا مانند اين        

 اين بسيار زيانمند است و چنانكه گفتيم با چنين             ،در پي معنيها نميباشيم و زبان را جز براي فهمانيدن آنها نميخواهيم               
 .حالي آنرا زبان نميتوانستيم ناميد

 زيرا زبان با     . زبان فارسي را از جداسري بي بهره گردانيده بود            ، بيمرزي زيان دوم آنكه اين درآميختگي و        )٢
 واژه هاي عربي و      ، بايستي گذشته از واژه هاي فارسي و دستور اين زبان              ،آنحال اگر كساني خواستندي ياد بگيرند       

 براي ياد گرفتن آن      ،خود ايرانيان كه فارسي زبان مادرزاديشان شمرده ميشد         . نحو آن زبان را نيز ياد بگيرند        صرف و 
 .ميبايست عربي را نيز درس خوانده و آنرا نيز بياموزند

                                                           
دستور اساليب بالغت و قانون قواليب براعت باشد نظر بر آنست كه اين كتاب مجموعه صنايع علوم و فهرست بدايع فضايل و «: يستدن گفته هاي خود وصاف خوان- ١

 .»و اخبار و احوال كه موضوع علم تاريخست مضامين آن بالعرض معلوم گردد
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 باز در بسياري از     ،ايرانيان تا بيست و سي سال پيش درس عربي ميخواندند و با آنكه سالها در آن راه رنج ميبردند                    
 از آنسوي   .)مينوشتند» مايوس «را» آيس«و  » ناجي«را  » منجي«و  » مكفي«را  » كافي«چنانكه  (واژه ها دچار لغزش ميشدند      

 .يدند و كمترين بهره از نوشته ها و كتابها نميبردندم از اين زبان هيچي نميفه،مردم عامي كه بعربي بيگانه ميبودند

 وگرنه خود   .همانا اينها را نميانديشيدند     ،»گرفتن واژه عربي چه زيان دارد؟     «: كسانيكه در برابر ما ايستاده ميگفتند     
 چندان دشوار گردانيم كه كمتر كسي از بيرون بآموختن           ،يست كه فارسي را كه يكي از آسانترين زبانهاست         زيان بزرگ 

من بارها از اروپاييان كه بايران آمده اند شنيده ام كه           . آن گرايد و از درون نيز انبوه ايرانيان از فهميدن آن بي بهره باشند             
 .ايستي عربي را نيز ياد گيرند و سالها رنج كشند چرا كه ب،از ياد گرفتن فارسي چشم پوشيده اند

زيرا فرهنگ را براي زباني توان       . نوشتن نشدني ميبود  ) يا كتاب لغت  ( فرهنگ   ، زيان سوم آنكه براي فارسي      ) ٣
يكزباني كه كرانه    . نوشت كه مرز ميدارد و كسي ميتواند همگي ريشه هاي واژه ها را گرد آورد و يكايك بزندد                         

بهتر بود  «: ميدانم كساني خواهند گفت   . !. چه فرهنگي براي او توان نوشت؟       ،ش بزبانهاي بيگانه باز ميباشد    نميدارد و در  
 و اين سخني    ،»ند و ديگر در زبان را ميبستند       دهمان واژه هاي عربي را كه تا آنگاه در كتابها بكار رفته بود گرد ميآور                 

بآوردن  همراهان او كه     و   آقاي محمد قزويني      بايد گفت    ولي . ميكشيدند درآميختگي برخ ما     است كه هواداران    
راستي هم  . ندد بروي آن واژه ها نايستاده بستن در زبانرا سزا نميشمار             ،واژه هاي عربي دلبستگي بسياري نشان ميدادند       

از عربي  درجاييكه جويني و وصاف و ديگران از نويسندگان زمان مغول بخود سزا دانسته اند كه هرچه توانند واژه                          
 نه تنها بعربي خوانان، بفرانسه خوانان نيز سزنده ميبود كه از              .. ! چرا آقاي قزويني و ديگران از آن بازميماندند؟         ،بگيرند

 .هوسبازي باز نايستاده و هرچه واژه فرانسه ميتوانستند در نوشته هاي خود بياورند

ا را گيرند و معني كنند و كسيكه بفرهنگ نگاه            از آنسوي در فرهنگ نويسي راه اينست كه از واژه ها ريشه آنه               
 .را تواند دانست، ولي با واژه هاي بيگانه اين راه نشدنيست            » جدا شده ها  « خود او    ،ميكند چون بدستور زبان آشناست     

اينست بايد هر واژه را جداگانه نوشت و         . زيرا بسياري از فرهنگ نگرندگان بدستور آن زبان بيگانه آشنا نخواهند بود             
 هريكي را جداگانه آورد، و نتيجه آن بايستي          ،مثال بايد داللت، دليل، مدلول، دال، دالئل، استدالل، مستدل         . معني كرد 

 .بود كه براي زبان فارسي فرهنگهاي بيست و سي جلدي پرداخته گردد

 نداده و تنها    در نتيجه همين دشواريست كه تاكنون فرهنگ فارسي نويسان واژه هاي عربي را بفرهنگهاي خود راه                
واژه هاي فارسي را گرد آورده اند و در نتيجه همين است كه فرهنگهاي آنها بسيار بيگانه است و شما چون نگاه كنيد                          

 .خواهيد ديد جز زبان هزار سال پيش را بديده نگرفته اند

ايي ميدارد، مثال     نامهاي دوم است كه معناه       ،اريمزان ديگر آنكه نامهايي كه ما امروز بچيزهايي ميگ            ي يكز ) ٤
اينگونه . مهمانخانه، باالخانه،  راه آهن، ايستگاه، آزمايشگاه، دوربين، دوچرخه و مانند اينها كه هركدام معنايي ميفهماند                

ولي چون از . فته درست بزبان رانند   رمردم هم معنايي از آنها فهمند و هم نيك ياد گ          ،  نامها كه از خود زبان برگزيده شود      
 . مردم معنايي نفهمند و بسختي ياد گرفته چه بسا بغلط بزبان رانند،نه برگزيده شودواژه هاي بيگا

مشروطه، دارالشوري، استيضاح، تصويب، دارالمجانين،     :  همچون ،در فارسي بيشتر اين نامها را از عربي برميگزيدند        
 ، و چون معنايي از آنها نميفهميدند        مردم با سختي آنها را ياد ميگرفتند،        . مجلس، اقليت، اكثريت و بسيار مانند اينها        
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از اينكار  .  خود زيان بسياري ميباشد    ،اين با آنكه زيان اندكي ديده ميشود      .  درنمييافتند ،خواستي را كه از نامگزاري ميبود     
 .  فراگيرند و بياد سپارند و از مانندهاي آنست كه ايرانيان خو گرفته اند كه هر چيزي را نافهميده و درنيافته

جز اينها زيانهاي ديگري نيز ميدارد و        . ا زيانهاي روشن و سترساي آن درآميختگيست كه در اينجا شمارديم            اينه
زبان يك .  زبان سامان خود را از دست داده و نيروي خود را باخته بود، در نتيجه همين درآميختگي    ،چنانكه خواهيم ديد  

.  رويش را از دست داده بود       ،سي در نتيجه همان آميختگي     ولي زبان فار  . چيز روياييست كه شاخه ها و برگها روياند         
 اين زبان نيز چون بكارش نبرده بودند بيكاره شده بود كه اينها را                  ،»هرچه بكارش نبرند بيكاره گردد      «:بگفته داروين 

 .سپس روشنتر خواهيم گردانيد

ز آن با ما دشمني مينمودند و         چگونه كساني بدستاوي   ، يك چيزي با اين زيانهاي آشكار       :كنون شما داوري كنيد   
شگفتر آنكه آنان دليلهايي نيز ميآوردند كه ميبايد در اينجا فهرست وار بشماريم              . زباندرازي و كارشكني دريغ نميگفتند    

 :و بهر كدام پاسخي دهيم

 .»مانيده اندهسعدي و حافظ با همين زبان مقاصد خود را ف«: ميگفتند  ـ١

سعدي و حافظ نه دلشان بمردم ميسوخت و نه در پي بزرگي و نيرومندي                 . ه است اين سخن بسيار عاميان   : ميگويم
 . چندان بيدرد ميبودند كه بكار و پيشه اي نيز نميپرداختند آنان خواستي جز سخن بازي نميداشتند و. توده ميبودند

 توانا و ساده اي       زبان ما امروز بيك   . از ميداريم كه سعدي و حافظ هيچ نميدانستند           يما امروز بصدها معني ن      
كسانيكه اين سخن را ميگفتند آرزوشان اين       . نيازمنديم كه بدستياري آن انديشه هاي خود را در سراسر شرق رواج دهيم            
و با اين پيشرفتها كه جهان را رخ داده          . مانند ميبود كه ايرانيان بلكه سراسر شرقيان بهمان حال زمان سعدي و حافظ باز              

 .اين آرزوييست كه ميداشتند و اكنون هم ميدارند و در راهش ميكوشند. آنان بتكاني برنخيزند

  .» ميگرداند»وسيع« اين زبان را ،كلمه هاي عربي كه در فارسي بكار ميرود«:  ميگفتندـ ٢

 از ديده   آري  .  يك چيز سودمند نميباشد     ،آن» وسيع بودن « بگفته شما    يكزبان، يا     فزوني واژه هاي       :ميگويم
ولي از ديده رواني زبان زيانمند        . سودمند است و يك كسي بآساني تواند قافيه يا سجع درست گرداند                سخن بازي   

 .نموديم كه پيش از اين بازن چنا،ميباشد

توانايي يك زبان با آن ميباشد كه بهنگام        . با فزوني واژه ها نميباشد    » توانايي«يكزبان زنده و نيك، توانا بايد بود و          
 .يني از آن پديد توان آورد و هر معناي نويني را با آن توان فهمانيد واژه هاي نو،نياز

كسانيكه . زبان يك چيز روياييست و توانايي آن اينست كه خود شاخه دواند و برگ بيرون دهد                  : دوباره ميگويم 
كسيست كه    داستان ايشان داستان آن     ،ميخواهند درآميختگي واژه هاي بيگانه را مايه نيكي و بزرگي فارسي شمارند               

 . شاخه ها را از جنگل ببرد و بدرختي با ريسمان ببندد و اينرا مايه بزرگي آن شمارد

آن زباني كه اينان بكار ميبرند، با همه بهره مندي از واژه هاي عربي، اگر ميخواستندي واژه هاي كميسيون، كميته،                    
هيئت مشاوره، هيئت اجرائيه و مانند اينها كه خود         : ندكنفرانس، كنگره و مانند اينها را ترجمه كنند، ناگزير بودندي بگوي          

 .نمونه ناتواني زبان ميباشد
 



 .........................................................................................................................................................................................احمد كسروي     /  زبان پاك  

 

١١  

 .»هاي يكديگر ميگيرندلمه زبان چون با هم ارتباط يافتند از ك دو«:  ميگفتندـ ٣

ي نه اينكه درها  . يكزبان از زبان ديگري واژه هايي كه خود نداشته گيرد          .  راستست ولي آنها اندازه دارد     : ميگويم
آنهمه زبانهاي اروپا كه با     . هركسي هرچه خواست و چندانكه خواست بياورد        خود را بروي آن باز كرده راه دهد كه            

از آنسوي اگر در نتيجه درآمدن      . .!يكي درهاي خود را بروي آن ديگري باز گزارده؟          كدام ،همديگر پيوستگي ميدارند  
پس چشده كه عربي درهاي     . فارسي همين حال را پيدا كرده      با  يز   عربي ن  ، فارسي با عربي پيوستگي يافته      ،عرب بايران 

 ..!خود را بروي فارسي باز نكرده؟

 با آنكه ايرانيان در شهريگري بيشي و پيشي بآنان ميداشتند و عربها نياز بگرفتن صدها                ،ربها چون ايران را بگشادند    ع
. ز واژه هاي ويژه اي كه نيازمند ميبودند از فارسي نگرفتند           زبان خود را نگه داشتند و ج       ،چيز از ايرانيان پيدا كرده بودند     

 و جز در سايه هوسبازي و خودنمايي        ،از اينسوي چنانكه گفتيم اين آميختگي با اينحال جز در سالهاي ديرتر روي نداده              
 . كساني نبوده

 .»زبانهاي اروپايي نيز با كلمه هاي التيني درآميخته ميباشد«:  ميگفتندـ ٤

زيرا آن زبانهاي  اروپايي از التين پديد        . ولي اين نيز بيپا و بيجاست     . ليل برجسته و دانشمندانه آنان ميبود     اين يك د  
همان زبان فرانسه تاريخچه اش اينست كه فرانسه تا دو سه            مثال  . آمده اند نه آنكه با واژه هاي التين در هم آميخته باشند           

 يك زبان نارسايي     ،بود و اين مردم چون بياباني و دژآگاه ميبوده اند             مي» گول« نشيمن مردمي بنام         ،هزار سال پيش   
 زبان التين كه زبان يك مردم پيشرفته و شهرنشين ميبود رواج              ،سپس چون يوليوس قيصر اينجا را گشاده       . ميداشته اند 

اينست زبان فرانسه از هم . ه اندبآنجا درآمده و بنياد توده فرانسه را گزارد» فرانك«سپس نيز دسته اي از ژرمنان بنام        . يافته
 نه اينكه نويسندگان فرانسه بهوسبازي كلمه هاي التين را در           ، پديد آمده  »فرانك« و   »التين«و  » گول«درآميختن سه زبان    

چنين رفتاري چندان بيخردانه است كه در كمتر         . جا داده و بدينسان آنها را بزبان خود درآميخته باشند           نوشته هاي خود  
 . توانستي دادجايي رخ

همان زبان فرانسه كه با التين پيوستگي ميدارد با اينحال اگر يكي از نويسندگان آن كشور يك ديكسيونر التين را                     
شمارند و   ديوانه   او را    مردم    ،برد بكار   در نوشته هايش     آن گرفته    در جلو خود گزارد و آزادانه كلمه هايي را از           

 شگفتم كه آقاي تقيزاده و آقاي قزويني كه سالها در اروپا مانده و تاريخ اروپا را ميدانند                   من در . نوشته هايش را نخوانند   
 .چگونه از اين نكته ناآگاه مانده اند و چگونه آن دليل را ميآورند

از آنچه گفتيم روشن گرديد كه يكزبان بايد با واژه هاي خود گردد و درهاي آن                 . بسخن بيش از اين دامنه ندهيم     
مثال .  براي آن نيز نام از خود زبان بگزارند        ،مه واژه هاي بيگانه باز نباشد و اگر گاهي يك معناي نويني پيدا شد              بروي ه 

چنانچه گفتيم پس از جنبش آزادي در ايران يكرشته معنيهاي نويني پيداشد كه بايستي بهمه آنها نامي از خود فارسي                         
استيضاح، اقليت، اكثريت، وزارت معارف و مانند اينها را از عربي              برگزينند و اينكه واژه هاي مشروطه، دارالشوري،          

 جز  ،ده اند، و يا واژه هاي كميته، كنفرانس، كنگره و كميسيون و مانند اينها را با همان نامهاي اروپايي پذيرفته اند                      رگزا
 .بجاي همه اينها بايستي نامهاي فارسي گزارند. از نافهمي نميباشد
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مثال .  اين ميباشد، و آن افزارها و چيزهاييست كه ما نداشته و از ديگران با نامش ميگيريم                    آري يكرشته بيرون از   
بويژه كه  .  زياني نميدارد  هل و مانند اينها كه با همان نامهاي اروپايي پذيرفته شد          ي اتومب ،يو، گرامافون دن، را وتلگراف، تلف 

فننده نيز  ونيدن بكار ميرود و ميتوان تلگرافنده و تل        وفيدن و تلف  مثال تلگرا (اگر نياز باشد از آنها جدا شده نيز توان آورد             
 زياني  ،همچنين خوراكهاي اروپايي از كاتلت و سوپ و مانند اينها كه نداشتيم و با نامش گرفته ايم                       ). جدا گردانيد 

 . نميدارد

. از آلودگيهاي فارسي ميبود    يكي   ،ه بويژه با واژه هاي تازي     ننتيجه اين گفته ها آنكه درآميختگي با واژه هاي بيگا          
از هزار سال پيش اين درآميختگي آغاز يافته و در زمان ما بجايي رسيده كه برخي از نوشته ها هشتاد بلكه نود درصد                           

كسانيكه ايستادگي نشان   . عربي ميبود و گذشته از واژه ها جمله ها بكار ميرفت، و باينها ميبايست چاره كرده شود                        
چيزيكه هست اين چاره جويي ميبايست از راهش بانجام رسد، كه ما همان را پيش                . يش ميداشتند ميدادند راه كجي را پ    
 : گرفتيم، بدينسان كه

از اينرو  . اين كار بنام دشمني با واژه هاي بيگانه نميبود و بلكه چنانكه گفتيم انگيزه هايي براي خود ميداشت                      )١
مثال واژه هاي جمله، كتاب، جلد و مانند اينها كه           .  بجاي خود بماند    بايستي ،واژه هاييكه انگيزه اي درباره آن نمي بود        

تلگرافيدن، كه رويه    نامهاي دوم نيست و از آنسوي بجدا شده اي از اينها نياز نميداريم، يا واژه هاي فهميدن، طلبيدن،                    
 نبايستي  ، جاييكه انگيزه نميبود   رويهمرفته در .  بحال خود بماند   ،جدا شده ها نيز از آنها بيرون ميآيد        فارسي بخودگرفته و  
 . واژه را بيرون گردانيد

 هايش بدينسان كه نخست واژه هاييكه فارسي       . بايستي اينكار كم كم پيش رود كه خوانندگان آشنا گردند              )٢
 چگونگي بكار بردن اين واژه هاي       ،فراموش نگرديده بكنار گزارده گردد تا سپس نوبت ديگران برسد و در ميان نوشتن             

 .باز نموده شودنوين 

واژه هاي فارسي كه برگزيده ميشود غلط نباشد و چنان باشد كه اگر نياز افتاد جدا شده نيز از آن بيرون آيد، و                         )٣
مثال واژه هاي درآمد، و دررفت ، و پيشرفت، و فرهيخت، و آگاهي، و                   . آنگاه تا تواند از واژه هاي فهميدني باشد          

كه هم فهميدنيست   گرديده  ج و ترقي و تربيت و اطالع و مقر و ضامن برگزيده             خستوان، و پايندان كه بجاي دخل و خر       
 .هم ميتوان جدا شده از آنها گرفت و

زبان فارسي با حال امروزي بسيار تنگ است و بسياري از معنيها در آن نامي نميدارد، و اينجا بود كه ميبايست                       )٤
 .ذن و احساس گزارده شده است، و سهش كه بمعني اگ همچون پر،برخي واژه ها گزارده شود

 .ديگر آكهاي زبان نيز چاره پذيرد كه از ناتواني بيرون آيد )٥
 

 واژه هاكار دو ريشگي در ـ ٢
) فعلها( دو ريشگي است كه در بيشتر كارواژه ها              ،يك آك ديگر زبان فارسي كه مايه نابساماني آن گرديده             

زيرا برخي جداشده ها از آن و برخي از اين             . م بكار ميرود  نوشتن و نويسيدن دو ريشه ايست كه با ه           مثال  . روانست
 . نوشت، مينوشت، نوشته، بنويس، مينويسد، نويسنده: آورده ميشود
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 و اينك در پايين يكرشته از آنها را            ،ست و برخي از آنها جداييشان از همديگر فزونتر ميباشد             ا مانند اين بسيار  
 :ميشماريم

تن روييدن، گفتن گوييدن، فرمودن فرماييدن، نهفتن نهانيدن، رفتن رويدن،            گسيختن گسليدن، هشتن هليدن، رس     
ديدن بينيدن، شستن شوييدن، شنيدن شنويدن، خواستن خواهيدن، خاستن خيزيدن، كردن كنيدن، بودن باشيدن، بستن                   

 .بنديدن، داشتن داريدن، آفريدن آفرينيدن، ستدن ستاندن، كاشتن كاريدن

 اين يكي از دشواريهاي كار ايشان        ، زبانست و كسانيكه بخواهند فارسي را بياموزند        اين يك آشفتگي بزرگي در    
 هوده اش جز نابساماني زبان و        و  بيگمان نميدارد  ..!از اينسوي آيا اين آشفتگي يك سودي را در برميدارد؟          . خواهد بود 

: مثال گفته شود  . از يكرشته بيايد  بدينسان كه همه جدا شده ها         .  بايد چاره كرده شود     اينست. دشواري آن نمي باشد    
 . بهتر باشد، يكزبان هرچه بسامانتر.  همچنين در ماننده هايش…  نويسنده ،نويسيد، مينويسيد، نويسيده، بنويس

از آنسوي اين يك جستاريست كه آيا از دو ريشه كدام يكي            . اين نيز بايد كم كم بكار بسته شود كه گوشها نرمد          
زيرا از آنست   .  آنچه ما ميدانيم در بيشتر جاها ريشه دوم در خور گزيدنست           ..يكي را از ميان برد؟    را بايد برگزيد و كدام      

 اگر ريشه   ،در همان نوشتن و نويسيدن     مثال  . كه توان همه جدا شده ها را گرفت، و از ريشه يكم چنين كاري نتواند بود                
ليكن ). كه ما نيز آورديم(يشه دوم همه آنها را توان آورد     ولي از ر  .  در بيشتر جدا شده ها خواهيم درماند       ،يكم را بگيريم  

 حال چنين ميباشد و ما       ، و آفريدن و آفرينيدن     ،ه در كردن و كنيدن     كچنان. گاهي نيز ريشه يكم ساده تر و بهتر باشد          
 .همچنين در برخي ماننده اينها. ميكرد، بكرد، كرنده، ميآفرد،  بيافرد، آفرنده: توانيم گفت

 
  بيجاي كار واژه هاي ياور فزونيـ ٣

 زيرا در جاهايي كه ميتوان جدا شده آورد و          .يكي ديگر از آكهاي فارسي فزوني بيجاي كارواژه هاي ياور ميباشد          
ناله كرد، زاري نمود، خنده نمود، درخواست كرد، زندگي         : ميگويند  مثال.  باز با آن ميآورند    ،نيازي بكارواژه ياور نيست   

 .نين بسيار مانند اينها كه بايد بگويند ناليد، زاريد، خنديد، درخواست، زيست، نهاد كرد و همچنكرد، نها

فتند با  رزيرا كلمه هاي بيگانه را كه ميگ       . اين يكي از زيانهاييست كه از درآميختگي كلمه هاي بيگانه پديد آمده             
  سپس  مانند اينها،     توجه كرد، و   ،  تضرع نمود   ميل كرد،      تناول نمود،   ند، همچون تقاضا كرد،   دكارواژه ياور ميآور  

 .واژه هاي خود فارسي را هم با آن شيوه آورده اند

بايد تا ميتوان خود واژه را بگونه كارواژه         . هرچه هست اين يكي از آكهاي زبان ميباشد كه تا ميتوان بايد پرهيزيد             
هم بايد    در اين  ،پنداريد، انگاريد : ها ميگويند مثال سه كلمه پندار، انگار، گمان از يكرده ميباشد و چنانكه در آن              . آورد
كوتاهيد، درازيد، پهنيد، و بسيار      : همچنان توانيم گفت  .  تريد : توانيم گفت  ،خشكيد: چنانكه ميگوييم . گمانيد: گفت

رود  يشاين نيز بايد كم كم پ     . تلخيده، شوريده و مانند اينها    :  همچنان توانيم گفت   ،ترشيده: چنانكه ميگوييم  .مانند اينها 
 . و گوشها را نرماند
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  ناروان بودن قاعده هاـ ٤
كنار گزارده و هميشه     زبان را   ز،هزار سال با    از  چون  .يك آك ديگر فارسي ناروان بودن قاعده هاي آنست          

 .  ناروان گرديده،قاعده هاي آن  زبان رو به بيكارگي نهاده و از جمله ،بكلمه هاي بيگانه پرداخته اند

اينها هريكي  . جوينده، جويا، جويان  . رونده، روا، روان  : ميآيد» كننده«فارسي از هر ريشه اي سه گونه           در   مثال
 ولي شما چون بجوييد خواهيد ديد آمدن اينها از            ،)كه سپس باز خواهيم كرد     (معناي ديگري و جاي ديگري ميدارد        

اينك در پايين با    . ين نميآيد و گاهي هيچكدام نميآيد     ريشه ها بسيار نابسامان ميباشد كه از برخي آن نميآيد و از برخي ا              
 : يك جدولي اينرا روشن ميگردانيم

 - گويا  گوينده   : گفتن        خواهان   -   خواهنده    :   خواستن 

 خندان             -   -      :خنديدن   -  -    آينده   :      آمدن     

 -  -   -     :پسنديدن  روان   روا      رونده  :    رفتن      

چريد چرانيد، دويد دوانيد،     مثال  . گردانيد »گذرا«را  » ناگذرا«يك كارواژه   » نا«نيز در فارسي ميتوان با افزودن        
خواند خوانانيد، فروخت فروشانيد،    : اين يك قاعده ايست ولي در همه جا روان نميباشد، و اينست نگويند            . رسيد رسانيد 

 .ديبست بندان

ز چنانكه سپس خواهيم ديد يك نابساماني بزرگي در پسوندها و پيشوندها همينست كه در همه جا روان                             ني
 .اين سه مثل را بنام نمونه ياد كردم و مانند اينها فراوانست. نميباشند

وان اين خود يكي از نابسامانيهاي زبان و از آكهاي آنست كه بايد بر كنار گردانيد و هر قاعده اي را همه جا ر                            
بايد در جاييكه سزنده است خواهان،       .  بايد هر سه را از هر كارواژه اي بكار برد            ،»كننده«در آن سه گونه      مثال  . شمرد

گذرا گردانيدن كارواژه را    . همچنين در ديگر جاها   . گويان، آيا، آيان، خندنده، خندا، پسندنده، پسندا، پسندان نيز آورد          
همچنين در  . نيدنابندانيد، فروشانيد، خوا  : خواندن نيز گفت  و   در بستن و فروختن         هم بايد در همه جا روان گردانيد و        

 . از پسوندها و پيشوندها نيز سخن خواهيم راند. ديگر جاها
 

  گذرا و ناگذرا بودن برخي ريشه ها ـ٥
ست، همچون شك . يكي ديگر از آكهاي فارسي اينست كه برخي ريشه ها در آن، هم گذرا و هم ناگذرا ميآيد                      

اين . »آب را ريختم  «و  » آب ريخت «،  »كاسه را شكستم  «و  » كاسه شكست «: ريخت، پراكند، نمود، آميخت و مانند اينها      
افزاري براي گذرا   . خود آشفتگيست و انگيزه اش اينست كه در فارسي يك افزاري براي ناگذرا گردانيدن گذرا نيست                

از نبودن آنست كه    .  جاييكه هر زباني بچنين افزاري نيازمند است       در. گردانيدن ناگذرا هست ولي براي وارونه آن نيست       
ولي چون بناگذرايش نيز نياز افتد، زيرا        . گذرا مي باشد  » شكست«. بدينسان برخي ريشه ها را بدو حال بكار مي برند           

ر جاي ديگري   اما  از چاره اين د      . شكسته شود، از اينرو آن را گاهي هم ناگذرا آورده اند              گاهي برخي چيزها بخود   
 . سخن خواهيم راند
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 بجاي كننده آمدن كرده شده هاـ ٦
ايستاده، نشسته،  :  همچون .ميآورند» كرده شده  «،»كننده«يك آك ديگر آنست كه در برخي از ريشه ها بجاي                

 همچنين  .»وابندهخ«:  كه ميبايد بگويند   ،»اين خوابيده كيست؟  «: ميگويند مثال  . خوابيده، گذشته، ريخته، پخته و مانند اينها      
چه زياني خواهد داشت    . نياورند» كننده«اين هم يك آشفتگيست و چاره آنست كه اينها را جز برويه              . در مانندهاي آن  

 ..!بگويند و همچنين در مانندهاي آن؟» ايستنده«كه غلطست » ايستاده«اگر بجاي 
 

  در هم بودن زابهاـ٧
زيرا . در حاليكه غلطست   » ديوار كوتاه «مثال ميگويند    . ميباشد) صفتها(هم بودن زابها       در ،يك آشفتگي ديگر   

ديوار كوتاه آنرا گويند كه     . »ديوار پست « بايد بگويند    ،بلنديست كوتاهي در برابر درازيست و در اينجا كه خواستشان نا         
زيرا خواستشان  . »مرد راستكار «: در حاليكه غلطست و بايد بگويند      . »مرد درستكار «: نيز ميگويند . درازيش كمتر باشد  

:      ميگويند. درست در برابر غلط يا شكسته ميباشد        . است» راستي«كسيست كه از دزدي و كالهبرداري بپرهيزد و اين             
. در برابر سست ميباشد نه در برابر آسان         » سخت«زيرا  . است» دشوار«: در جاييكه بايد بگويند   . »اين كار سخت است    «

از . است نه در برابر تند» تيز« كند در برابر ازير. ميرود» آهسته«: ه غلطست و بايد بگويند  ك» اين آب كند ميرود   «: ميگويند
 .اينگونه بسيار است

 كلمه هاي زبان خود را فراموش گردانيده بدينسان نابجا بكار             ،در نتيجه آنكه همه بكلمه هاي بيگانه پرداخته اند          
ر زابي در معني درست خود بكار رود، و چنانكه نشان داديم راه دانستن               ميان برداشته گردد و ه     بايد اين نيز از   . برده اند 

   : و من اينك برخي از آنها را در پايين ميآورم،معني هر زاب آنست كه آخشيج يا برابر آن دانسته شود

 درست ـ  غلط ، كمتر ، شكسته ، بيمار   راست ـ  دروغ ، چپ ، كج

 سخت ـ  سست    سفت ـ  نرم ، شول

 بلند ـ  پست ، آهسته     ـ  آساندشوار

 كلفت ـ  باريك    دراز ـ  كوتاه

 باال ـ  پايين    تنگ ـ  فراخ

 تيز ـ  كند    تند ـ  آهسته

 كم ـ  بيش    زود ـ  دير

 دور ـ  نزديك    فراز ـ  نشيب

 )كوچك(بزرگ ـ  خرد     درشت ـ  هموار

 پشت ـ  رو    نيك ـ  بد

 پس ـ  پيش    زير ـ  زبر

 خشنود ـ  ناخشنود ، گله مند    اد ـ  اندوهناكش
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  بيمعني گرديدن برخي از واژه ها ـ٨
آزرم، : يك آلودگي شگفتي آنست كه بسياري از كلمه ها معناي روشن نميدارد و با اينحال بكار ميرود ، همچون                   

يكي معناي روشني در نزد مردم        نويد، برومند، فره، فرهنگ، فرهومند، رادمرد، ستيز، نيايش، و مانند اينها كه هيچ                    
 . نميدارد

اينكه يك كسي به نيكي و       «: مينامند و اگر روشنتر خواهيم بايد بگوييم       » شرف«بهمان معناست كه امروز     » آزرم«
را » آزرم«اين يكي از معناهاييست كه ما بآن نياز ميداريم و ميبايد           . »آراستگي خود دلبستگي دارد و در بند نام نيك باشد         

ميآورند، مثال  » شرم«ولي در زبان ديگران اين يك واژه بيمعناييست كه در پي واژه                 . ان معني شناخته گردانيم    در هم 
ولي . بمعني وعده است  » نويد«. درمانند» ..آزرم بچه معني است؟   «:  و اگر شما بپرسيد    ،»..!شرم و آزرم نداري؟   « : ميگويند

آمده ولي  در يك شعري    » برومند«. يد آنرا در معني مژده بكار ميبرند       بيشتر آنان معني اين را نميدانند و اگر نيك نگر           
بمعني ميوه است كه با      ) بار(» بر«زبر باء همان كلمه       بادر جاييكه   . چون معنايش را نميدانند آنرا با پيش باء ميخوانند          

زردشتيان ميپنداشته اند   . ندهيك كلمه بيمعناييست كه از افسانهاي كهن زردشتيگري يادگار ما          » هفر«. آمده» مند«پسوند  
و پرواي خدا در يك كالبدي بنزد كسي آيد و با او همراه گردد و با اينكه اكنون ديگر آن پندار زردشتيگري                          كه مهر 

بمعني تربيت است ولي آنان اينرا در يك معني           » فرهنگ«.  باز آنرا بكار ميبرند     ،باز نمانده و واژه هيچ معنايي نميدارد       
 نادانسته  ،كه از همين پاسخ   » فضل و ادب و علم    «:  خواهند گفت   »..فرهنگ چيست؟ «: يبرند و اگر بپرسي   تاريكي بكار م  

.  كه بخشم آمده پاسخ ناشاينده خواهند داد       ست در اينجا   »..فضل و ادب چيست؟   «: اگر دوباره بپرسيد  . بودن او پيداست  
. گذاشته كه هيچ معنايي نميدارد      » فرهنگستان«د را    اندازه ناشايندگي فرهنگستان ايران از اينجا پيداست كه نام خو              

كه خود بيمعني است ولي ) ميآمده چون تنومند» او«گاهي پيش از واژه مند     (ميباشد  » مند«با پسوند   » فره«همان  » فرهومند«
» سخي«عني  م» راد«. »مرد نوراني پاكيزه روزگار   «: بكار ميرود و شگفتر از همه معناييست كه در فرهنگها بآن داده اند               

بمعني لجاجت است   » ستيز«. است ولي اكنون رادمرد را در يك معني تاريكي بكار ميبرند كه اگر بپرسيد خواهند درماند               
با كس ديگري با زبان فروتني      يا  با خدا   » نيايش« .ليكن آنان اين معني را نميدانند و هركس آنرا بمعني ديگري ميآورد             

 . روشني از اين نميخواهندليكن آنان يك معناي. سخن گفتن است

ست كه در   ميك نمونه نيكي از آشفتگي زبان و از تاريك گرديدن واژه ها آن معناهاي گوناگون و آخشيج ه                      
راد بر وزن شاد،    «: را چنين معني ميكند   » راد«مثال در برهان قاطع همان كلمه       : فرهنگها براي بسياري از كلمه ها مينويسند      

 و حكيم و دانشمند را نيز        ،الور هم هست  د و بمعني شجاع و       ، و سخاوت را گويند     كريم و جوانمرد و صاحب همت      
 . » بمعني سخنگوي و سخن گزار و قصه خوان هم آمده است،گفته اند

از اينگونه بسيار است و اين در نتيجه آميختن كلمه هاي عربي و سخن بازي كردنست كه از يكسو كلمه ها نيروي                       
نميآيد و از يكسو مردم بشنيدن كلمه هاي نافهميده و جستجو               معناي روشني از آنها بر     خود را از دست داده و يك          

اين آلودگي هم بايد از ميان رود و راهش اينست كه هيچ كلمه اي بي داشتن                   . نكردن درباره معني آنها خو گرفته اند       
 .يك معناي روشني بكار نرود
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  از دست دادن واژه ها معنيهاي خود راـ ٩
 بسياري از   ،واژه هاي بيگانه   با   زبان   درآميختگي   گي بزرگ ديگري در فارسي آنست كه در نتيجه            يك آشفت 

 تقسيم بمعني  » بخشيدن«مثال  . واژه هاي خود آن معنايش را از دست داده و در يك معني بيگانه ديگري بكار ميرود                     
ي راست خود بيرون برده اند كه گاهي بمعني         ولي خود واژه را از معن     . بمعني قسمت  بكار ميرود    »  بخش«است و هنوز    

در حاليكه هم آمرزيدن و هم      . »صد تومان به او بخشيد    «و  » را بخشيد  گناه او «. آمرزيدن و گاهي بمعني دادن بكار ميبرند      
بمعني نقش  » نگار«بمعني نقش كردنست كه هنوز        » نگاشتن«همچنين  .  خود واژه ميدارد كه نيازي بآن نيست          ،دادن

 نوشتن  در حاليكه براي    . »قلم برداشت و نامه نگاشت     «: ندرليكن خود واژه را در معني نوشتن بكار ميب          . يشودآورده م 
هنوز بآن معني ميآيد ولي     » نمايش« چنانكه   ،بمعني نشان دادنست  » نمودن«همچنين  . واژه اي هست و به اين نيازي نيست       

 ولي خود واژه  ،بمعني نفس بيرون دادنست كه دم بهمان معني ميآيد        » دميدن«نيز  . بكار ميبرند » كردن«خود واژه را بمعني     
 . را در معني روييدن بكار ميبرند

 .اين آشفتگي نيز بايد بكنار گردد و هر واژه اي در معني راست خود بكار رود. مانند اينها نيز بسيار است
 

  درآميختن معنيهاي نزديك بهمـ١٠
مثال واژه هاي   . هم آميختن معنيهاي نزديك هم ميباشد        در ،زرگيستيكي از آشفتگيهاي فارسي كه خود آك ب        

 بيم ترسيدن از يك زيان يا آسيبي است كه گمان ميرود در آينده                 . هريكي معني ديگري ميدارد    ،بيم و ترس و هراس     
 ولي  ، است  ترس سخت  ،هراس. ترس بهمان معني شناخته خود ميباشد     . پيش آيد و اينست آنرا در برابر اميد بكار ميبرند         

واژه هاي پند و اندرز هر كدام معني ديگري           . اكنون همه اينها را بيك معني بكار ميبرند و جدايي در ميانه نميشناسند               
. گفت» پنديد«پند بكسي راه نمودن و نيك  و بد را ياد دادنست و اينست ميتوان از آن كارواژه پديد آورده                          . ميدارد

ليكن اكنون هر دو بيك معني         . »با بدان همراهي مكن    «مثال  . اني ميپردازند آميزيست كه كس    اندرز آن سخنان پند    
 .ميشناسند

توانستن آنست كه كسي نيروي كردن كاري را دارا         . هر كدام معني ديگري ميدارد    » يارستن«و  » توانستن«دو واژه     
من مي يارم كه بشاه نيز سخن خود         «:يارستن آنست كه دليري آنرا دارد     . » ميتوانم نامه نويسم   ،من درس خوانده ام   «: باشد

 .»را گويم

ميبايد اين نيز از ميان رود و هر واژه اي          . از اينگونه بسيار فراوانست كه اگر بشماريم سخن بدرازي خواهد انجاميد          
 . جز در معني ويژه خود بكار برده نشود

 
  بكنار افتادن  واژه ها از معني ريشه اي خودـ١١

ديشب نگران  «: مثال ميگويند .  بسياري از كلمه ها معني ريشه اي را بديده نميگيرند            يك آشفتگي ديگر آنكه در     
. است كه با آن معني ريشه اي هيچ سازشي نميدارد        » بيمناك«از نگريستن ميآيد و در اينجا خواستشان        » نگران«. »خوابيدم
معني ندارد و خواستشان گمان بردنست كه        از شايستن است كه در اينجا        » شايد«. »شايد كه فردا باران بيايد     «: ميگويند
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ه نكه خواستشان كمك كردن ميباشد        » فالنكس بمن همراهي كرد    «: ميگويند. »تواند بود «يا  » باشد«: بايستي بگويند 
 .است» بدكاره«كه خواستشان » فالن مرد نابكار است«: ميگويند. بيكراه رفتن

 . ميآيد ولي خواستشان آن معني نيست» ارزيدن«ز ريشه است كه ا» ارزان«يكي از مثالهاي اين آشفتگي كلمه 

 :براي آنكه چگونگي روشن گردد بايد دانست كه كااليي كه ما بيك بهايي ميخريم بيكي از سه حال تواند بود

 ). كتابي را به ده ريال بخريم(كاال و بها هر دو بيك ارج باشد  )١

 ). بخريمكتاب را به هشت ريال (ال ارجش بيشتر از بها باشد اك )٢

 ). كتاب را بدوازده ريال بخريم(بها ارجش بيشتر از كاال باشد  )٣

، در دوم   )ارزان خريده ايم  (» ارزان«: اين سه حال را اگر بخواهيم با زبان راستي باز نماييم بايد در نخست بگوييم                
اين «: ميتوان گفت .  نيست   ولي در فارسي ديگران براي نخست نامي         ،»فزون بها «: ، و در سوم بگوييم    »كم بها «: بگوييم

 :سوم را ميگويند. كه غلط آشكار است» ارزان«: دوم را ميگويند. »ارزانست «:ولي نتوان گفت» ارزد كتاب به ده ريال مي
 .در برابر سبكست و در اينجا معني بجايي نميدهد» گران«زيرا . كه آن نيز غلطست» گران «

 . راست خود باز گردانيداز اينگونه بسيار است كه بايد همه را بمعني
 

  بهم خوردن گونه هاي كار واژهـ١٢
چون از اين   و  يكي از آكهاي بزرگ فارسي بهم خوردن گونه هاي كارواژه ها و از ميان رفتن بسياري از آنهاست،                   

 . در اينجا به باز نمودنش نميپردازيم،آك و از چاره اش جداگانه سخن خواهيم راند
 

ي زبان فارسي، و ما چنانكه گفتيم به پيراستن زبان از همه اين آكها كوشيده ايم، و                      اينهاست آكها و آشفتگيها    
ميناميم، از بيشتر اين آكها پاك گرديده و از بازمانده          » زبان پاك «زباني كه اكنون براي نوشته هاي خود ميداريم و آنرا            

 : نيز پاك خواهد گرديد، و اينك فهرستي در پايين از پيرايشها ميآوريم

درباره واژه هاي بيگانه، چنانكه گفتيم، تا آنجا كه ميبايست آنها را از زبان بيرون رانده و بجايشان واژه هايي                         -١
 .چنانكه اين واژه ها را در پايان كتاب خواهيم شمرد. از خود زبان برگزيده و يا از خودمان گزارده ايم

، و  )مگر در چند جا كه ريشه دوم بهتر است         (،  درباره دو ريشگي چنانكه گفتيم بايد ريشه يكم برگزيده شود           -٢
 .همه جدا شده ها از آن آورده شود و ما به اين كار آغاز كرده ايم

 .درباره كارواژه هاي ياور، ما آنها را بسيار كم گردانيده ايم و خواهيم گردانيد تا بيكبار از ميان رود -٣

 .و در همه جا روانش ميگردانيمدرباره قاعده ها ما همه آنها را در همه جا روا ميشناسيم  -٤

درباره گذرا و ناگذرا بودن برخي ريشه ها، چنانكه گفته ايم، شوند آك آنست كه در فارسي براي گذرا                          -٥
پس . گردانيدن  ناگذرا افزاري هست، ولي براي ناگذرا گردانيدن گذرا افزاري نيست، در جاييكه به اين نيز نيازمنديم                    

 . ولي ما به اين كار تاكنون برنخاسته ايم و بايد برخيزيم. نيز گزارده شود و روان گرددچاره آنست كه يك چنين افزاري 

 . ما هريكي را جز در جاي خود نميآوريم،درباره كننده و كرده شده -٦

 .بكار نميبريم  ما هريكي را جز در معني راست خود،درباره زابها -٧
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 . ي روشني داده در آن معنا بكار ميبريم ما براي هريكي معنا،درباره واژه هاييكه بيمعني گرديده -٨

درباره واژه هاييكه معنيهاي خود را از دست داده اند، ما هريكي را بمعني خودش باز گردانيده ايم و جز در                         -٩
 .همان معني نميآوريم

  خود  بمعني     را    يكي هر درآميخته، ما      بيكديگر    و  همست      نزديك  معناهاشان كه    واژه هايي   درباره  -١٠
 .گردانيده ايم و در اين باره جداگانه گفتاري خواهيم آورد باز

معني ريشه اي باز گردانيده ايم و خواهيم          ب ما هريكي را      ،درباره واژه هاييكه از معني ريشه اي بكنار افتاده            -١١
 .گردانيد

 ما كار   ،سيستدرباره گونه هاي كارواژه ها و بهم خوردن و از ميان رفتن آنها كه از بزرگترين آكهاي فار                       -١٢
 .خود را كرده ايم و جداگانه آنرا در گفتاري نشان خواهيم داد



 

    
 

اين  . از ميان رفتن بيشتر آنهاست     و   چنانكه گفتيم يكي از آكهاي بزرگ فارسي بهم خوردن گونه هاي كارواژه ها             
 .آك يكي از چيزهاييست كه زبان را بسيار تنگ گردانيده بود

 ،)اسم(نام واژه   : نيز ميدانيم كه واژه ها بسه گونه است        .  ها، و جمله ها از واژه ها پديد آيد           ميدانيم زبان از جمله   
 ). حرف(، بندواژه )فعل(كارواژه 

اگر . ولي رگ سهنده جمله ها كارواژه ميباشد      . ه نيازمنديم نهم بايد دانست كه در جمله بندي ما بهمه اين سه گو            
زيرا هم رخدادن كار، و هم زمان آن، و هم           . چند معني فهميده ميشود   » رفت«ژه   از يك وا   ،»بهزاد رفت «: شما ميگوييد 

گذشته از اينها، از كارواژه معنيهاي ديگري نيز توان فهميد كه سپس روشن                  . اينكه رونده يكتن بوده فهميده ميشود       
 . خواهيم گردانيد

از زبانها گونه هاي آن تا سي، يا بلكه          اينست كارواژه در هر زباني رگ سهنده جمله ها بشمار آيد، و در برخي                  
 ولي بشوند آسيبي كه بزبان رسيده بسياري از آنها فراموش شده            .در فارسي نيز تا بيست و چندي بوده است        . بيشتر ميباشد 

بهره  اينست فارسي زبانان از فهميدن و فهمانيدن بسياري از معنيها بي             . و برخي نيز بهم آميخته و نابسامان گرديده بود          
 . ميبودند

، و اينها بدو     »ميخواند«،  »مينويسد«،  »ميرود«: گفته ميشد ) مضارع(در اكنون   : براي روشني سخن مثلي ياد ميكنم       
يكي آنكه كارش رفتن يا نوشتن يا خواندنست، و ديگري اينكه همين اكنون ميرود، يا مينويسد، يا                    : معني توانستي بود  

فرش خريدنست و يا كنون را ميخواهد         شما ندانستيدي كه آيا كار او      ،»رممن فرش ميخ  «مثال اگر كسي گفتي     . ميخواند
 در  .در زبانهاي ديگر اين دو معني از هم جداست         . دوي اين معنيها فهميده شدي     از خود جمله ها هر    . يك فرش بخرد  

 ن كه گفتيم دو   ولي سپس بهم خورده بدانسا     . فارسي نيز نخست جدا ميبوده و هريكي با واژه ديگري فهمانيده ميشده              
 . معني بهم آميخته بوده

بشوند اين بهم خوردگيها در فارسي گونه هاي گذشته                   . از اينگونه باز هم هست و بيكايك شماردن نيازي نيست           
گونه هاي فراموش شده را باز گردانيده        ما در اين باره نيز بكار پرداخته و       . پنج، و گونه اكنون يك گرديده بود      ) ماضي(

ان درستي بآنها داديم، و اينك ما در زبان پاك سيزده گونه گذشته، و سه اكنون بكار ميبريم كه هر كدام در يك                          سام
 .معناي ارجدار و سهنده اي ميباشد
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نابسامانيهاي فزونتري  » داشتن«و  » بودن«و  » بايستن «يچون در فارسي گذشته از اين آسيب كارواژه ها، در ريشه ها           
 : اينست در اينجا از همه اينها سخن خواهيم راند، آنها را نيز بسامانش باز گردانيده ايمپديد آمده بود و ما

 
 گونه هاي گذشته و اكنون و فرمايشـ ١

 : گذشتهـ ١
 : بسامان گردانيده ايم، و اينك يكايك ميشماريم چنانكه گفتيم ما براي گذشته سيزده گونه پيدا كرده و

 . بسخن از آن نيازي نيسترا نام خود ساده است و ما  اين همچون ـ نوشت : گذشته ساده -١

 نبوده و آنرا با     خانه اينرا بيشتر در جايي آورند كه كاري رخ داده ولي گوينده در                ـ  نوشته  : گذشته ناديده  -٢
و  ما خواهيم دانست كه خود ا      ،»ه و رفت  ه و پولي داد   هزدرا  ديشب يكي آمده و در خانه ما        «: اگر كسي بگويد  . ديده نديده 

 . ليكن گاهي آنرا بمعنيهاي ديگري نيز آورند. خوانده ايم» گذشته ناديده«از اينروست كه ما آنرا . در خانه بوده

بچه اي برادر خود . گاهي كاري را گوينده ديده ولي شنونده نديده، و اينست پرواي حال او كرده با اينگونه آورند        
 .»ده شما را ميخواهدبازار آماز آقا «: را از كوچه آواز داده ميگويد

:    آموزگاري از شاگرد ميپرسد   . گاهي چون پرسشي شده و آن با گونه ناديده بوده پاسخ را نيز با گونه ناديده آورند                
 . »نوشته ام«:  پاسخ ميدهد،»..درست را نوشته اي؟«

. ميآورد) مقدمه(خواستش سخن ديگر است و بعنوان پيشرو        . گاهي نيز خواست گوينده نه باز گفتن آن كار است          
 .»فرشي را خريده ايم بفروش«: بازرگاني بهمبازش ميگويد

   .»پدرمان ده سالست مرده«: دو برادر با هم سخن ميگويند. گاهي نيز زمان بسياري در ميانه گذشته

 آن  در. بهرحال در همه اينها نيز ناديدگي هست و گونه از معنيش بيرون نرفته              . باشد كه جاهاي ديگري نيز باشد      
 تو گويي آنرا بديده      ،در سوم چون خواست گفتگو از آن كار نيست           . در دوم پرسنده نديده    . نخست شنونده نديده  

 . در چهارم نيز همين نكته در كار است. نميگيرند

ولي ما اينرا از گونه .  »از پشت سرش رسيده گرفت«: گاهي نيز براي بهم پيوستن دو كار يكي را با اين گونه آورند           
همچنين . گفته شود » پشت سرش رسيد و گرفت    «بهتر ميدانيم كه از ميان رود و بجاي جمله بااليي             يده نميشماريم و  ناد

 . در مانندهاي آن

 :اينرا در جايي آورند كه كسي هميشه مينوشته و يا زمان درازي بآن ميپرداخته               ـ     نوشتي: گذشته هميشگي  -٣
 . »ه نوشتيفالن مرد با پدر من دوست ميبود و بارها نام«

همان هنگاميكه سخن از آن ميرود         اينرا در جايي آورند كه كسي در         ـ   مينوشت: گذشته همان زماني   -٤
 . »هنگامي كه من رسيدم كاغذ مينوشت«: مينوشته

. بيكبار از ميان رفته بوده    » نوشتي«. فهمانند» مينوشت«در فارسي اين دو معني را نيز بهم آميخته اند و هر دو را با                   
نچه ما از جستجو بدست آورديم تا پيش از چيرگي مغول اين دو معني را جدا ميگرفته اند و دليل اين سخن سفرنامه                           آ
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مثال ناصر در يكجا    . ناصرخسرو و تاريخ بيهقي و اسرارالتوحيد و شاهنامه و گلستان سعدي و ديگر كتابهاي آن زمانست                
 : ميگويد

 ل روز در يك جا داد و ستد كردندي كه آنرا سوق الخزاعه گفتندي و               او. هر روز در بصره بسه جاي بازار بودي       «
ميانه روز بجايي كه آنرا سوق القداحين گفتندي و حال بازار چنان بود كه آنكس را كه چيزي بودي بصراف دادي و از                       

يرون از  صراف خط بستدي و هرچه خواستي بخريدي و بهاي آن بر صراف حواله كردي و چندانكه در آن شهر بودي ب                     
 . »خط صراف چيزي ندادي

باز او در جاي     . و مانند اينها ميآورد    » گفتندي«و  » بودي« در همه جا      ،است» هميشگي«چون در اينجا خواستش      
 :ديگري ميگويد

 گ در پي ما افتادند و سنگ ميانداختند و بان            ، پنداشتند كه ما ديوانگانيم     ،كودكان بر در گرمابه بازي ميكردند      «
 . »يمت بگوشه اي باز شديم و بتعجب در كار دنيا مينگريسما. ميكردند

 . و مانند اينها ميآورد» ميكردند«و » ميانداختند« در همه جا ،است » همانزماني«چون در اينجا خواستش 

و چنانكه گفتيم هميشگي    ) مگر در ناسخ التواريخ   (ليكن پس از زمان مغول در كتابها نيز اين جدايي ديده نميشود              
 گذشته از   ،نوشته» دستور فارسي «اني كه براي دبستانها و دبيرستانها       كشگفتر آنكه آقاي عبدالعظيم گر    . ان رفته بوده  از مي 

و » ميگفتند«فهميده و آنرا با      نو مانند اينها را كه در كتابهاي پيش از مغول ديده                » كردندي«و  » گفتندي«آنكه معني   
ناميده كه اين نام هم از هر باره غلطست، بيك لغزش               » ضي استمراري ما«بيك معني پنداشته و هر دو را           » ميكردند«

جاي بسيار شگفت   . همه شش كس آورده نميشده است     » كردندي«و  » گفتندي«ديگري دچار شده و چنين گفته كه از          
بيپاست  بهرحال گفته او    . جاي بسيار شگفتست كه با آن ندانستن كتاب نيز نويسند          . است كه كساني زبان خود را ندانند       

 :و از گونه هميشگي نيز همه شش كس ميآمده است و بايستي بيايد و هم اكنون ميآيد و من در پايين نمونه اي مينويسم

 ما نوشتيمي  من نوشتمي

 شما نوشتيدي  تو نوشتيي

 ايشان نوشتندي  او نوشتي

وستگي يا پي   يپمعني  ش  بسر» هاء« اين گذشته همانزمانيست كه با افزودن          ـ   همي نوشت : گذشته پيوسته  -٥
اينرا در جايي گويند كه كسي در هنگاميكه گفتگو از آنست كاري را پيوسته و يا پي در پي                          . درهمي را نيز رساند    

 ). پياپي ميگفت خدايا(» خدا را همي خواند«، )پيوسته ميناليد(» شب را همي ناليد«: ميكرده

 :اييشان شناخته گردد مثلهاي پايين را ميآورماين سه گونه بازپسين بهم نزديك است و براي آنكه جد

 . در همه زندگانيش يا در يكزماني بهنگام نياز يا بهنگام دلخواه نامه نوشتيـ نامه نوشتي : هميشگي

  . ـ  در آن هنگام خامه بدست گرفته نامه مينوشتنامه مينوشت : همانزماني

 .نوشتدر آن هنگام پياپي نامه مينامه همي نوشت ـ  : پيوستگي
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ينرا در جايي گويند كه بهنگام كاري يك كار ديگري در آينده                 ـ  ا   خواستي رفت    : گذشته آيندگي  -٦ 
 . » من يكماه پيش از مرگش او را ديدم،در آن سال كه خواستي مرد«: نزديكي رودادني ميبوده

 :ناصر خسرو ميگويد

  .»…مرد بمزد گرفتند ده هزار ،آنروز كه بامداد سلطان بفتح خليج بيرون خواستي شد«

چنانكه ديده ميشود نيمه نخست اين كه از ريشه خواستن ميآيد گونه هميشگيست،  و چون شش كس اينگونه                         
 :  در اينجا باز ميآوريم، ما با آنكه در پيش يكبار شش كس آن را آورده ايم،ناشناخته است

 خواستيمي نوشت  خواستمي نوشت

 خواستيدي نوشت  خواستيي نوشت

 خواستندي نوشت  تي نوشتخواس

 : گذشته ديگري رو داده باشد      كار  اينرا هنگامي گويند كه كاري پيش از يك         ـ  نوشته بود   : گذشته گذشته  -٧
 ). سپس اينرا روشنتر خواهيم گردانيد(» من كه رسيدم او رفته بود«

ر نيز هست كه     شش گونه ديگ   . ر خواسته نشود   تاين هفت گونه رده نخست است و از هريكي يك معني بيش                
اينست ما . پديد آيد و از هريكي دو معني يا بيشتر خواسته شود          ) از اينگونه هاي هفتگانه   (گونه   هريكي از بهم پيوستن دو    

 : آنها را رده دوم ميناميم و در پايين يكايك ميشماريم

بآن افزوده شده و    ) ءها( اين گذشته همانزمانيست كه نشانه ناديدگي        ـ  مينوشته  : گذشته همانزماني ناديده   -٨
 خواهد گفت      ،گوينده اگر ديده  .  همان ديدگي و ناديدگيست    ، جدايي ميانه اين با همانزماني     .اينست دو معني را ميرساند    

 . »مينوشته«: اگر نديده خواهد گفت. »مينوشت«

ه شده و اينست    اين نيز همان پيوستگيست كه نشانه ناديدگي افزود       ـ    همي نوشته   : گذشته پيوستگي ناديده   -٩
 . همان ديدگي و ناديدگيست،در اينجا نيز جدايي ميانه پيوستگي ناديده با پيوستگي. دو معني را ميرساند

  اين نيز همان گذشته گذشته است كه نشان ناديدگي بر آن افزوده                ـنوشته بوده   : گذشته گذشته ناديده   -١٠
 گوينده در   ،ت كه يك كاري كه پيش از كار ديگري رخ داده          گذشته گذشته در جاييس   :  اما جدايي ميانه دو گونه     .شده

ولي گذشته گذشته ناديده در جاييست كه گوينده آنرا در آن زمان              . زمان كار دوم آنرا دانسته و ديده كه آن رخداده           
دزد اگر كسي دزدي بخانه اش آمده و او پس از رفتن             .  و ندانسته كه چنان كاري رخداده و سپس آگاهي يافته           ،نديده

ولي اگر بخانه   . »من چون رسيدم دزد آمده و آنچه ميخواسته برده بود          «: بخانه  رسيده و آنرا دانسته چنين خواهد گفت         
 : رسيده و آنرا ندانسته تا سپس آگاهي يافته چنين خواهد گفت

 .»من چون رسيدم دزد آمده و آنچه ميخواسته برده بوده و من فردا آگاه شدم«

  .بر آن افزوده شده   ) مي( اين هميشگيست كه نشانه همانزماني        ـ  مينوشتي  : مانزمانيگذشته هميشگي ه   -١١
:  ناصرخسرو ميگويد  .»ديروز فالن را ديدم نامه مينوشت و او نامه را بس شيوا مينوشتي              «. اينست هر دو معني را ميرساند     

 جنيبتان كه ذكر كرديم يكي را         آنروز كه سلطان بفتح خليج خواستي شد هزار مرد بمزد گرفتند كه هريك از آن                   «
  .»بدست گرفته بودي و صد صد ميكشيدندي و در پيش بوق و دهل و سرنا ميزدندي
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 اين هميشگيست كه نشانه پيوستگي بآن افزوده شده و اينست           ـ  همي نوشتي   : گذشته هميشگي پيوستگي   -١٢
 .» و همي گريستييشبها همي ناليد«: هر دو معني خواسته ميشود

 اين نيز گذشته گذشته است كه نشان هميشگي بر آن افزوده              ـ  نوشته بودي   : شته گذشته هميشگي  گذ -١٣ 
در اسرار التوحيد   . »هر روز كه بيدار شدي آفتاب برخاسته بودي          «: شده و اينست هر دو معني از آن خواسته ميشود             

 :مينويسد

ه آنوقت كه شيخ ما بيرون آمدي او بميهنه         جاه بيامدي چنانك  ازهر روز كه نوبت مجلس شيخ بودي حمزه بگاه از           «
 . »آمده بودي

چنانكه گفتيم از اين سيزده گونه در        : اينهاست گونه هاي گذشته كه ما پيدا كرده و بسامان گردانيده بكار ميبريم              
 دبستانها  اني براي ك، و در دستور زبان فارسي كه گر       )١٠ و   ٧ و   ٤ و   ٢ و   ١گونه هاي   (فارسي تنها پنج گونه را ميشناختند       

، و  )٧ و   ٤ و   ٢ و   ١گونه هاي   (و دبيرستانها نوشته و از سالهاست كه درس از روي آنهاست، تنها چهار گونه را ياد كرده                   
 . بهريكي نام غلطي گزارده است

در پايان فهرستي از آن گونه ها آورده، و چون بيشتر اينگونه در تركي آذربايجان هست و بكار ميرود، براي اينكه                      
مگر در  ( در برابر هريكي تركيش را هم ميآوريم          ،ندگان آن زبان، اين گونه هاي نو را در زبان پاك نيك فهمند              شناس

 ).آنجا كه نيست
 

 يازدي  نوشت  :ـ  گذشته ساده١

 )گاهي يازوب(يازمش   نوشته  :ـ  گذشته ناديده٢

 يازاردي  نوشتي  :ـ  گذشته هميشگي٣

 زيردييا  مينوشت  :ـ  گذشته همانزماني٤

 -  همينوشت  :ـ  گذشته پيوستگي٥

 يازاجاقيدي خواستي نوشت  :ـ  گذشته آيندگي٦

 يازمشدي  نوشته بود  :ـ  گذشته گذشته٧

 يازرمش  مينوشته  : ـ  گذشته همانزماني ناديده٨

 -  همينوشته  :ـ  گذشته پيوستگي ناديده٩

 يازميشمش  نوشته بوده  :ـ  گذشته گذشته ناديده١٠

 -  مينوشتي :ته هميشگي همانزمانيـ  گذش١١

 -  همي نوشتي :ـ  گذشته هميشگي پيوستگي١٢

  -  نوشته بودي :ـ  گذشته گذشته هميشگي١٣
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 اكنون ـ ٢
 :  آنها را نيز يكايك باز مينماييمهگونه هاي اكنون سه است ك

و يا آنرا پيشه خود دارد،        اينرا در جايي گويند كه كسي كاري را بسيار كند               ـ  نويسد  : اكنون هميشگي   -١
گاهي نيز از آن آينده نزديك را         . »بعربستان بارانهاي تند بارد ولي برف نبارد        «: اگرچه بهنگام گفتگو بآن نميپردازد     

 .»فردا بخانه شما آيم «:خواهند

 آنرا   اينرا بهنگامي آورند كه كسي كاري را در همانزمان گفتگو  ميكند و               ـ  مينويسد   :اكنون همانزماني   -٢
 .»هوا ابر است و باران ميبارد«: بپايان نرسانيده

 اينرا در جايي آورند كه كسي كاري را در همانزمان پياپي يا پيوسته                   ـ  همي نويسد   : اكنون پيوستگي   -٣
 . »آرامد همي نالد و نمي «:ميكند

در كتابهاي پيش از زمان مغول گونه       . ما اين سه گونه را نيز از خود زبان گرفته و بسامان گردانيده بكار انداخته ايم               
اين جمله ها از مرزبان نامه       . سوم كمست، ولي دو گونه ديگر بسيار بكار ميرود، و هيچگاه اين دو بهم آميخته نميشود                  

 :است

 انديشه كرد كه    .از دور مرد قصاب را ديد بشكلي سمج و جامه شوخكن كاردي در دست و پاره ريسمان بر ميان                   «
 مرا قدم ثبات ميبايد فشردن و خاطر خود را با دست               …ك منست و بقصد خون ريختن من ميآيد         اين مرد سبب هال    

 . »…گرفتن تا خود چه پيش آيد چون خوف و خشيت بر دل غالب آيد دست و پاي قدرت از كار فروماند

نخست » آيد« .همانزمانست» ميآيد«در اين جمله ها      . ببينيد چگونه در يك سخن ميانه دو گونه جدايي ميگزارد            
دوم هميشگي است كه در معني بسياري يا هميشگي آورده            » آيد«. هميشگي است كه بمعني آينده نزديك بكار رفته         

 . نيز چنينست» فروماند«. شده

را ميداشتند و آنرا در هر دو از معنيهاي همانزماني و هميشگي بكار               » مينويسد«در اين هم در زباني كه ميبود تنها          
 .از اكنون پيوستگي هم بيكبار ناآگاه ميبودند. حاليكه اين دو معني دور از هم ميباشددر . ميبردند

 :  براي اين گونه ها نيز فهرستي همچنان ميآوريم 
 

 يازير  مينويسد  :ـ  اكنون همزماني١

 يازار  نويسد  :ـ  اكنون هميشگي٢

 -  همي نويسد  :ـ  اكنون پيوستگي٣

 فرمايش ـ ٣
 : يز سه تاست كه يكايك در پايين باز مينمايمگونه هاي فرمايش ن

تنها اينرا بايد گفت كه . ين همچون نامش ساده ست و بسخن از آن نيازي نميباشد ـ  ا   بنويس: فرمايش ساده   -١
كه در آغاز اين آورده ميشود نشانه فرمايش است و بايد آنرا هميشه آورد، وگرنه در برخي جاها نافهميدگي پيدا                       » باء«
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ه اين دو را از هم جدا ميگرداند همان         چآن. كه كس يكم از اكنون هميشگي است      » نويسم«: مثال ما ميگوييم  .  شد خواهد
 .ماننده هاي اين نيز هست. است كه اگر نباشد اين دو يكي گرديده در هم خواهد آميخت» باء«

ليكن در  . ندد بسر گذشته ميآور   را بسر فرمايش گاهي ميآوردند و گاهي نميآوردند، و گاهي آنرا            » باء«در فارسي   
 .را در فرمايش بايد آورد و در جاي ديگري نبايد آورد» باء«زبان پاك 

 اينرا هنگامي ميگويند كه خواهند كاريكه خواسته شده در همان زمان                ـ مي بنويس : فرمايش همانزماني   -٢
 . »مي بنشين و آنچه ميگويم بنويس«: كرده شود

اينرا در جايي آورند كه خواهند كاري كه خواسته شده پياپي و يا پيوسته      ـ    بنويس  همي  : فرمايش پيوستگي  -٣
 . »اين نوشته را همي بخوان تا از بر گرداني«: كرده شود

بهرحال  گونه هاي يكم و دوم را كه ناشناخته ديده ميشود در برخي كتابهاي پيش از زمان مغول پيدا توان كرد، و                      
نياز به اينها ميداريم بايد بكار بريم و شناخته گردانيم و پرواي شناختن و ناشناختن گذشتگان                 ما چون براي توانايي زبان      

  .نداريم

 »بايستن«گونه هاي ـ  ٢
چنانكه گفتيم در فارسي گذشته از آنكه در همه كارواژه ها نابساماني رو نموده وگونه ها بهم خورده، در برخي                        

 . ميباشد» بايستن«يكي از آن ريشه ها . هريشه ها نابسامانيهاي ويژه اي پيش آمد

ليكن در فارسي   . همچون ديگر ريشه هاست و از روي قاعده بايد همه گونه ها و جدا شده ها از آن بيايد                   » بايستن«
كه اكنون  » بايد« مثال    .!شناخته نميبود، و اينها نيز بغلط بكار ميرفت          » بايستي«و  » ميبايست«و  » بايد«بيش از سه واژه       

هميشه بايد گرفتار    «: همچنين ميگفتند . »موحاال بايد بر   «: مثال ميگفتند .  آنرا در همانزماني نيز ميآوردند       ،گيستهميش
در ). در ديگر ريشه ها هميشگي فراموش گرديده و همانزماني مانده بود ولي در اين ريشه وارونه آن ميبوده                      (،  »باشم

 .  جدايي در ميانه آنها نميشناختندنيز قاعده اي بديده نگرفته» بايستي«و » ميبايست«

 از روي   ، جدا شده ها نياز باشد     ودر زبان پاك، ما اين ريشه را نيز همچون ديگر ريشه ها شناخته بهرچه از گونه ها                  
 : قاعده توانيم آورد و من اينك برخي از گونه هاي گذشته و اكنون را در پايين ياد كرده بهريكي مثلي ميآورم

 .مهماني رسيد و او را بايست كه بميزباني برخيزد  : ساده         گذشته 

 .مهماني رسيده و او را بايسته كه بميزباني برخيزد  : گذشته ناديده        

 .مهمانها رسيدندي و او را بايستي كه بميزباني برخيزد :         گذشته هميشگي

 .ست كه بميزباني برخيزدمهمانها ميرسيدند و او را ميباي :         گذشته همانزماني

 .مهماني رسيده و او را بايسته بود كه بميزباني برخيزد  :         گذشته گذشته

 .مهمانها رسند و او را بايد بميزباني برخيزد :         اكنون هميشگي

 .مهمانها ميرسند و او را ميبايد بميزباني برخيزد :          اكنون همانزماني

 .نيز توان آورد» بايان«و » بايا«و » باينده«از         درجاهاي ني
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 »داشتن«گونه هاي ـ  ٣
در اين ريشه هم نابسامانيهاي فزونتري رخ       . بمعني در دست گرفتن يك چيزي و اختياردار آن شدن است           » داشتن«

 . جمله معني ريشه را دگرگون گردانيده بودند داده بود، از

: ما چون ميگوييم   . ر خود ريشه معني هميشگي نيست و نبايد بود            همچون ديگر كارواژه هاست و د        » داشتن«
 .»باغي خريدم و داشتم همان ساعت فروختم        «.است» اختياردارش شدم و  در دست گرفتم       « معني راست آن      ،»داشتم«

  .داشتم: خريدم، خواندم، ديدم، همچنان بايد بگوييم: چنانكه ميگوييم

هميشه يا  «. معنايش اين بودي  » داشت«ه بودند و اينست چون گفتندي         ولي در فارسي معني هميشگي بريشه داد        
) همچون ديگر ريشه ها   (را  » داشتي«از اينرو، در گذشته چنانكه       . »ديرزماني در دست ميگرفتي و اختياردارش ميبودي       

يشناختند، كه چون   را م » داشت« و تنها    را كه بايستي بجاي آن بياورند نيز فراموش كرده        » ميداشت« بودند،   فراموش كرده 
فالن مرد باغها داشتي و     « : بكار ميبردند،   مثال بجاي آنكه بگويند      » يداشت«معني هميشگي بريشه آن داده بودند در معني          

  .»باغها داشت و از آنها سود ميبرد«:  گفتندي،» سودها برديهااز آن

     :مثال بجاي آنكه بگويند   . آوردندي» ميدارم «را از معني خود بيكبار بيرون برده در معني         » دارم«همچنين در اكنون    
و اگر گاهي   » هزار ريال پول دارم و ميخواهم چيزي بخرم        «:  گفتندي ،»هزار ريال پول ميدارم و ميخواهم چيزي خرم        «

. كه يك چيزي ساخته است فهمانيدندي     » داشته باشم «افتادي آنرا با    ) هميشگي يا آينده نزديك   (» دارم«نياز بمعني خود    
اينست نمونه ديگري از    . »من بايد كار كنم و پول داشته باشم        «:  گفتندي ،»من بايد كار كنم و پول دارم       «مثال در جاي    

 .نابسامانيهاي زبان فارسي

 ريشه را از معني هميشگي كه بآن داده         .در زبان پاك ما اينرا نيز از روي قاعده و در معني راست خود بكار ميبريم                
در پايين از اين نيز برخي از گونه هاي         . هميشگي بايد از گونه ها فهميده گردد، نه از خود  ريشه           . يمبودند بيرون آورده ا   

 : گذشته و اكنون را ميآورم

 .باغي خريد و داشت ولي نه پسنديد و همانروز فروخت : گذشته ساده

 . باغي خريده داشته ولي نه پسنديده و همانروز فروخته : گذشته ناديده

 .باغي خريده و ميداشت ولي خريدار پيدا شد و فروخت : نزمانيشته هماذگ

 .باغها خريدي و داشتي و سودها از آنها بردي : گذشته هميشگي

 .باغها خريده و داشته بود و آنگاه نيز ميداشت : گذشته گذشته

 . باغي خريده ام و ميدارم و ميخواهم بفروشم       : زمانياناكنون هم

 .اين پول باغي خرم و آنرا دارم و نفروشمبا  : اكنون هميشگي
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 »بودن«گونه هاي ـ  ٤
 شوند  ،در اينجا نيز معني هميشگي بريشه داده         . يدنستدبمعني هستي پيدا كردن و يا بيك چيزي گر            » بودن«

عني كه در گذشته    باين م . كرده اند » داشتن«با اين همان كار را كرده اند كه با          . يكرشته نابسامانيهاي فزونتري گرديده اند    
را از معني راست خود بيكبار بيرون            » بود«را هم فراموش كرده اند، و        » ميبود «،را فراموش كرده بودند   » بودي«چنانكه  

كه از  » شد«باشند آنرا با واژه     ) معني گذشته ساده  (» بود«درجاييكه نيازمند بمعني خود     . برده جز در معني آن دو نميآورند      
 . باز نمايندد ده ان پديد آوريناچار

ميآورند » باشد«و  » ميباشد«اما در اكنون، چون گونه هاي آنرا از ريشه جداي ديگري                 .  اينها در گذشته است    
 .ابساماني در آنجا كمتر استن

راست خود نشناخته و معني هميشگي را از آن دور گردانيده ايم و                معني   جز در    ريشه را نيز     اين    بهرحال ما   
 :  آنرا جز از روي سامان بكار نميبريم، و در پايين برخي گونه هاي گذشته را ياد ميكنيمگونه هاي

 .او را پسري زاييده شد و داراي فرزند بود : گذشته ساده

 .باغي خريده و دارنده آن بوده ولي همان روز فروخته : گذشته ناديده

  .جنگها كردي و او را فيروزيها بودي : گذشته هميشگي

  .جنگ ميكرد و فيروز ميبود : همانزمانيگذشته 

 .جنگ كرده و فيروز بوده بود : گذشته گذشته

 .در آنروز كه جنگ خواستي بود من با وي بودم : گذشته آيندگي



 
 

   
چنانكه گفتيم يكي از آكهاي فارسي اين ميبود كه بسياري، بلكه بيشتري از معنيهاي نزديك هم، در هم آميخته و                      

 .اين نيز يكي از آكهاي بزرگ فارسي بشمار ميرفت.  درماندگي بسياري در زبان پديد آمده بودونابساماني از اين راه 

معنيها هريكي   و بسياري از  .  واژه نميداشت  ،نتيجه اين آك آن شده بود كه بسياري از معنيها كه نياز بآنها هست                
 .چند واژه ميداشت

 بازمانده را نيز خواهيم     ،ياري از آن معنيها را بجاي خود بازگردانيده ايم        ما در اين زمينه نيز بچاره جويي پرداخته بس        
 : اينك در اين گفتار يكرشته از آنگونه واژه ها را ياد كرده معنيهاي هريكي را باز مينماييم. گردانيد

نكه چنا(بمعني نقاشي كردنست     » نگاشتن« در فارسي اين دو را بيك معني ميآوردند، ولي               :نوشتن و نگاشتن  
 .»رويه ديوي نگاشت«، »نوشتاي نامه «: ، و ما هم آنرا جز در اين معني بكار نميبريم)نقش ميآيدبمعني نگار هنوز 

ولي در فارسي آنرا بمعني آمرزيدن شناخته گاهي نيز         . بمعني قسمت كردنست  » بخشيدن «:آمرزيدن و بخشيدن  
به بيچيزان  «،  »با شما بدي كردم مرا بيامرزيد     «: بكار نميبريم ولي ما آنرا جز در معني راست خود          . بمعني دادن ميآوردند  

 .»پولها بخشيد

نيروي تني براي يك كاري داشتن،      » توانستن«در حاليكه   .  اين دو را نيز در هم آميخته بودند        :يارستنو  توانستن  
او ترساست و نيارد بكسي     «،  »دنتواند اين بار را بردار     او كم زور است و    «: دليري براي كاري پيدا كردن است     » يارستن« و

 . »سخني گويد

 است  نچيزي را راست گردانيدن و خوبيهايي بآن افزود       » آراستن«.  اين دو در هم شده بود      :پيراستنو  آراستن  
، »عروس را آراستند  «،  »سپاه رده آراست  «: چيزي را پاك گردانيدن و آلودگيها از آن دور گردانيدن ميباشد          » پيراستن« و
 . » از گياههاي هرزه پيراستشتزار راك«

 از خاك وخاشاك پاك گردانيد و       اخانه ر «: ، ولي معنايش چنين بايد بود     »خانه را پيراست و آراست    «: توان گفت 
 .»خوبيهايي از چيدن گل و نهادن آيينه و مانند اينها بآن افزود

 امر كردن است و ما جز در اين         در حاليكه آن بمعني   . معني گفتن بكار ميبردند     فرمودن را در   :فرمودنو  گفتن  
  .»به او فرمود برو در جاي خود نشين«، »بيا با هم بگردش رويم: به او گفت«: معني بكار نميبريم

كسي از روي فهم و خرد و         » شايستن«.  اين سه را نيز در هم گردانيده بودند           :زيبيدنو  سزيدن  و  شايستن  
پاداش يا كيفري يا كار       » سزيدن«.  در خورد كسي بودنست      يا كاري  نيكخويي و كارداني در خورد جايگاهي، و         
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مرد «: در رخت و كاله و اينگونه چيزهاي سترساست       » زيبيدن«. ديگري، از روي قانون وآيين بكسي ستوده بودن ميباشد        
 كاله  اين درخت و  «،  »زمين را هركه كاشته سزنده اوست كه بارش بردارد        «،  )شاينده است (» داناييست و به پيشوايي شايد    

 .»بشما نزيبد

 .در جاييكه معني آن جداست      . ندد گرفتن را در بسياري جاها بمعني ستاندن بكار ميبر               :گرفتنو  ستاندن  
، »ميگريخت او را گرفتم    «: ولي در ستاندن زور نبايد بود        بدارد، آنست كه چيزي را با زور بچنگ آورد و           » گرفتن«
 . »كتاب ازو ستاندم«

» پول ازو ستاندم  «: معنايش آنست كه با زور از دستش در آورده ايم، و اگر بگوييم             » فتمپول ازو گر  «: بگوييم اگر
 .معنايش اينست كه خودش داده

.  اين پنج واژه را نيز در هم آميخته همه را در معني جنگ بكار ميبردند                 :ستيزو  پيكار  و  نبرد  و  رزم  و  جنگ  
تن در برابر هم     ا دو يعني شناخته خودش است كه دو گروه         بهمان م » جنگ«. در حاليكه هركدام بمعني ديگري ميباشد     

دشمنيست كه دو دسته    » نبرد«). حمله(به ديگريست    تاختن يك سو  » رزم«. ايستند و با جنگاچها بكشتن يكديگر كوشند      
معني زد  معناي روشني نميداشت و ما آنرا در        » پيكار«. يا دو تن با هم كنند و از راههاي گوناگون بزيان همديگر كوشند            

بمعني لجبازي ميباشد و از معني جنگ         » ستيز«. ميآوريم) بي جنگاچ (و خورد يا گفتگوي دشمنانه دو تن با يكديگر             
   .بسيار جداست

  ستيزيدن ميآوريم و   ، رزميدن، نبرديدن، پيكاريدن   ،جنگيدن: هم بايد دانست كه ما اينها را برويه كارواژه انداخته           
 . يريمجدا شده ها نيز از آنها ميگ

بهمان معني شناخته خود     » ترس«ولي  .  اين سه را نيز بهم آميخته بودند         :بيم داشتن و  هراسيدن  و  ترسيدن  
ترس از گمان زيان يا گزند      » بيم«. ترس سختيست كه نشانه آن در چهره و اندامهاي ديگر نمايان باشد            » هراس« .ميباشد

بيم داشت  «،» از آواي تفنگ هراسيد و تنش بلرزه افتاد       «،   »ترسيد يد و سگ را د  «: است و از اينرو آنرا در برابر اميد آورند        
 . »كه دزد بخانه اش بيايد

ولي . بيك معني ميشماردند  » شنيدن« نيوشيدن جز در كتابها و شعرها نيست و بهرحال آنرا با             :نيوشيدنو  شنيدن  
:                    بمعني گوش دادنست     » يوشيدنن« .بمعني شناخته خود ميباشد        » شنيدن« .ما جدايي ميانه آنها ميگزاريم           

 . »پند مرا بنيوش«، »آواز مرا ميشنوي؟«

و بمعني آن    » شرم«از واژه هاييست كه معني خود را از دست داده بود، و آنرا جز در پي                    » آزرم «:آزرمو  شرم  
و ما هم در    .  نمايد و در بند نام نيك باشد        آنست كه كسي به نيكي و آراستگي خود دلبستگي         » آزرم«ولي  . نميآوردند

ليكن در  . را آورده جدا شده ديگري نميآوردند     » شرمنده«واژه  » شرم«يك نكته ديگر آنست كه از       . اين معني بكار برديم   
مرد با آزرميست و بكسي  آزار         «،»!نشرميدي؟ چنان كاري كردي و   «: زبان پاك همه جدا شده ها را از آن توان آورد            

 . »دنرسان
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» خواندن«ولي  . معني روشني نميداشت و گاهي نيز بمعني خواندن آورده ميشد           » سرودن «:سرودنو  خواندن  
،    »كتابي برداشت و خواند   «: خواندن با آوازست  » سرودن«). خواندن كتاب، خواندن نامه   (بهمان معني شناخته خود ميباشد      

 . »برخاست و با آواز خوش شعرهايي سرود«

بهمان معني شناخته خودش است و از       » پند«ولي  .  اين دو را بهم آميخته جدايي در ميانه نميگزاردند         :پند و اندرز  
       ،»تو پدر من و تواني به من پنديد        «: آن جمله هاي پندآميز است كه كسي بگويد         » اندرز«. آن جدا شده ها توان آورد      

 .»اندرزهاي ترا فراموش نكرده ام«

زمين و آفتاب و كره هاي ديگر است بي             » گيتي« دو جدايي گزارده نميشد ولي           ميانه اين   :جهانو  گيتي  
كار جهان   «،»هزاره ها گيتي ميبود و نشاني از زندگاني در آن نميبود          «: همانهاست با زندگي و زندگان    » جهان«زندگي، و   

 .»!با اين راهي كه پيش گرفته بكجا خواهد رسيد؟

آن چيزهاييست كه   » خيم«.  جدايي در ميانه اين دو گزارده نشدي         كمتر آورده شدي و    » خيم «:خويو  خيم  
. همچون خشم و آز و رشك و سركشي و ستمگري و نيكخواهي و آميغ پژوهي و مانند اينها                  . آدمي از گوهر خود دارد    

خشم و آز و رشك از خيمهاي آدميست و در هركس              «: آن چيزهاييست كه كسي سپس ياد گيرد و بپذيرد          » خوي«
 .» خويهاي بد او را ياد گرفته استو با او ميزيست«، »هست

بنزد من آمده بود و با      «: جلو اوست » پيش«. نزديكي كسيست » نزد«. اين دو را نيز در هم ميآميختند       : نزد و پيش  
 . »در پيش او نشست و بسخن پرداخت«، »هم ميبوديم

در يك كاري زيانهاي    » باك«. بهم ميآميختند  براي اين دو واژه معني روشني نشناخته در بكار بردن            :پرواو  باك  
بيباكانه «). توجه(انديشه كسي يا چيزي را داشتن و نيكي براي او خواستن ميباشد              » پروا«. گماني آنرا بديده گرفتن است    

 .»مردي نيك ميبود و پرواي درماندگان داشتي«، »بهر كاري درآمدي

اينها بهم نزديكست ولي هر كدام       . هم در ميآميختند    با  اين چهار واژه نيز    :گردانيدد و   نموو   كرد    و ساخت
خانه «،  »اتومبيلي ساخت «،  »خانه اي ساخت  «: چيزي را كه نميبوده پديد آوردنست     » ساختن «.معني و جاي جدايي ميدارد    

ديوار را  «،  »باغ را ويران گردانيد    «:چيزي را از حالي بحالي انداختن است       » گردانيدن«. »را ويران گردانيد و باز ساخت      
  . »بلند گردانيد

 معنايش آنست كه مسجد را برگردانيد معنايش آنست كه مسجد را                   ،»مسجد را كليسا ساخت     «: اگر بگوييم 
بي آنكه  مسجد را كليسا گردانيد معنايش آنست كه مسجد را            : برانداخت و بجاي آن كليسايي بنياد نهاد، و اگر بگوييم         

 .براندازد بحال كليسا آورد

در اينجا  «: ستن است ابكاري برخ » كردن«. »چنين نمود كه نميفهمد   «،  »فروتني نمود «: بمعني نشان دادنست  » نمودن«
 . »هرچه توانست كرد«، »…چه ميكني؟

با او دوستي   «:  معنايش آنست كه راستي را با او دوست بود، و اگر بگوييم                ،»با فالن دوستي كرد    «: اگر بگوييم 
 .نشان داد و راستي را دوست نبودمعنايش آنست كه دوستي » نمود
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اند بسياري از مردمست كه گرد آمده اند        » گروه «. در ميان اين دو واژه نيز جدايي گزارده نشدي          :دستهو  گروه  
مردمست كه   اند بسياري از  » دسته«. »گرد آمده بودند   گروهي براي تماشا  «: بي آنكه يك خواست همگاني را دنبال كنند       

 .»دسته اي گرد آمده از دولت گله مند ميبودند«: است همگاني را دنبال ميكنندگرد آمده اند و يك خو

آنست كه  » گرامي«. كسيست كه خود داراي ارج باشد     » ارجمند«.  اين دو نيز از هم جداست      :گراميو  ارجمند  
 .»پسرش را گرامي داشتي«، »فالن دانشمند است و مرد ارجمند ميباشد«:  به او ارج گزاردييك

براي شرطست و در جايي آورده شود كه بودن و نبودن              » اگر«.  اين دو را نيز بهم درآميختندي       :هرگاهو  اگر  
ولي هنگامش دانسته   در جايي آورده شود كه بودن چيزي در آينده دانسته،             » هرگاه«و  ،   نيست چيزي در آينده دانسته   

هرگاه كه بازگشتم پول ترا     . چند روز نخواهم بود   در اين سفر بيش از       «،»اگر ميهماني رسيد در برويش باز كنيد      «: نيست
 . »خواهم داد

در » گويا«. را از معني خود بيرون برده بودند         » همانا« اين دو نيز بهم نزديكست و در فارسي               :هماناو  گويا  
در اين  چله فرا رسيده گويا     «: جاييست كه به بودن يك كاري گمان رود و گوينده از انديشه خود به بودن آن گمان برد                 

جاييست كه خود رفتار يا گفتار كسي، يا خود رخداده، بودن كاري يا چيزي را                  در» همانا«. »دو سه روزه برفهايي بيايد    
 . »همانا كه ديوانه شده است. سخنان  پريشيده ميگويد«. برساند

» چند«در جاي    را  » چندين« را بمعني بسيار و    » چندان« اين دو را نيز بهم زده بودند كه              :چندينو  چندان  
آب «: بمعني اين اندازه است    » چندين« آن اندازه و      بمعني» چندان«. اين دو واژه براي اندازه و شمار است         . آوردندي

  .» پول را براي چه ميخواهي؟ينچند« ، »چندان آمد كه باغ سيراب شد

در پهلوي  » اگرچه«. اده بود  اين سه نيز بهم نزديكست و در آنها نيز نابسامانيها رخ د            :هرچهو  هرچند  و  اگرچه  
» اگرچه«در پهلوي بمعني هم بوده و        » چ«. مينويسند» اگرچه«شده و اكنون بغلط      » اگرچ«ميبوده و در فارسي      » هگرچ«

بايد آنرا در كارهاي آينده كه  بودنش و نبودنش نادانسته است            .  كه بايد در همان معني بكار رود       ،است» هم اگر«بمعني  
آوردن . »ميهمانرا بنواز اگرچه دشمن باشد    «،  »ي از بينوايان دريغ ندار اگرچه خود دست تنگ باشي           دستگير«: كار برد ب

با «در اينجاها بايد    . غلطست» اگرچه شما با من بدي كردي من با شما نيكي ميكنم           : مثال گفتن (آن در كارهاي گذشته،     
» با آنكه «معني  در   آوردن آن . »ودي نخواهد داشت  هرچند مينالي بنال س   «: بمعني هر اندازه است   » هرچند«. آورد» آنكه

هرچه خواهي   «:چيز است  بمعناي هر » هرچه«. غلطست) هرچند با من بديها كرده اي من با تو نيكي ميكنم           : مثال گفتن (
 . غلطست) مثال گفتن هرچه خواستم با من بيايد نيامد(آوردن آن در معني بسيار . »برايت خواهم فرستاد

» گذشته از آن  «ولي آنرا از معني خود بيرون برده بجاي         . بمعني آن هنگام است   » آنگاه «: از آن  گذشتهو  آنگاه  
،              )شما پول بدست آور آنگاه تواني خانه اي خريد             : (ولي بايد جز در معني راست خود بكار نرود             . بكار بردندي 

 ). د ميبود گذشته از آن هوا هم سر،ميخواستم سفري كنم اتومبيل پيدا نشد(

از اين رشته واژه هاي بسياري هست كه بايد كم كم بسامان گردد  و معني هريكي روشن شود و هر كدام جز در                          
 . معني خود بكار نرود
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اينكه كساني فزوني   . »هر واژه اي براي يك معني، و هر معنايي براي يك واژه              «: در زبان پاك اين قاعده ايست      
آن كسان زبان را براي سخن بازي         . را بيك معني از نيكي زبان پنداشته راست نيست           واژه ها، و بودن چند واژه اي          

 .ولي زبان براي فهمانيدن معني و پيشبردن كارهاي زندگانيست. ميخواسته اند
 



 
 

 
 زيرا بسياري از معنيها كه         .زبان فارسي با حال كنوني گذشته از آكها و آلودگيهايش خود تنگ هم هست                      

 :پهناوري اين زبان نيز از دو راه تواند بود .پهناوري آن بكوشيمه اينست ميبايد ب. ي نداردنيازمنديم نام

 .بهم بستن دو كلمه يا بيشتر و معنيهاي نويني پديد آوردنـ  ١

 .بكار بردن پسوندها و پيشوندها كه از آنها نيز معنيهاي نويني پديد آيدـ  ٢

مثال پيشرفت، پسرفت، نيك انديش، نيكخواه،         . ي پديد توان آورد    اما بهم بستن كلمه ها از اين راه هزار معن              
چنانكه . بدانديش، بدخواه، راهنما، راهشناس، شاهراه، شاهكار، شهرنشين، راه نشين، ميهن دوست، و بسيار مانند اينها                  

پيشرفت «: ن ميگويند اكنو. ما در اين چند سال پيش رفته ايم       : مثال توان گفت  . هم توان بست  » كارواژه«پيداست از اينها    
 . ولي غلط است،»كرده ايم

كه ميبود نيز بكار ميرفت ولي چند كمي يا              اما پيشوندها و پسوندها در فارسي بسيار است و در زبان بيماري                
 : نابساماني در آنها ميبود

نميشد              ، ليكن گفته   »سودمند«مثال گفته ميشد      . همه جا نميآمد    ناروان ميبود و در     ) بلكه همه (بيشتر آنها     )١
» پوشاك«و  » خوراك«كه يكي  از آنهاست جز در دو كلمه            » كا«. برخي از آنها جز در چند كلمه نميآيد        . »زيانمند«

 .آورده نميشد

فالنمرد خشمناك  (» خشمناك«، كه هم گفته ميشد      »ناك«همچون  . بسياري از آنها بمعنيهاي گوناگون ميآيد      )٢
 ). دردناكستداستانفالن (» دردناك«هم گفته ميشد  و) شد

 ).خواهيم ديد» فرا«و » در«چنانكه درباره . (برخي از آنها هيچ معناي روشني نميداشت  )٣

ما براي آنكه از اينها نيك بهره مند باشيم ميبايست اين كميها را دور گردانيم كه هركسي بفهمد و بتواند در جايش                 
ه ديگر معنيها را بر كنار گردانيم، و هريكي را در هر كجا كه جايش                 بكار برد، هريكي از آنها را جز بيك معني نگرفت          

گفتگو ميكنيم و چون پسوندها بيشتر ميباشد نخست از          آنها  اينست ما در اينجا از يكايك        . ميباشد آورده روانش سازيم   
 : آنها بسخن ميپردازيم
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 پسوندهاـ  ١
ما در زبان بچنين . افزار شكستن» شكناچ« مثال   .اري ميباشد اين پسوند براي پديد آوردن نام افزار يك ك          :آچـ  ١

ولي بايد دانست خواست ما نه آنست       . پسوندي نياز بسيار ميداشتيم و ما آنرا گزارده و در زبان پاك روان گردانيده ايم                
تبر يا افزار ديگري    نام چكوچ يا    » شكناچ« مثال   ،كه كلمه هايي كه با اين پسوند پديد ميآيد نام يك افزار ويژه اي باشد                

بماند و در همان معني      » افزار شكستن «در همان معني همگاني      » شكناچ«بلكه خواست ما اينست كه       . مانند آنها گردد  
. از اين پسوند در همه جا سود توان جست و واژه هاي بسياري توان ساخت                     . همچنين در مانندهاي آن    . بكار رود 
 .الچ، كوباچ و مانند اينهانويساچ، جنگاچ، پراچ، پزاچ، پا: همچون

كساني را گوييم كه با هم شده اند        » نويساد«مثال  . فهماند»  كسي را براي كاري    ندبهم بودن چ  « اين پسوند    :آدـ  ٢
. اين پسوند هم جز براي معناي همگاني نيست       . باين پسوند نيز نياز ميبود و ما گزارده ايم        . تا روزنامه اي يا كتابي نويسند     

 .سكاالد، جنگاد، زناد، نوازاد، سازاد، پراد و مانند اينها: همچون. ه هاي بسياري توان ساختاز اين هم واژ

كميسيون در   .با اينگونه واژه هاست كه ميتوان واژه هاي كميسيون و كميته و كنفرانس و مانند آنها را ترجمه كرد                   
كميته  .گفت» گزيراد«شد و ميتوان بجاي آن       ميبا» كسانيكه براي گفتگو كردن و گزيريدن گرد آمده اند         «ايران بمعني   

كنفرانس كسانيند كه براي سكالش گرد آمده اند و            .ناميد» كراد«كسانيند كه گزيرهايي را بكار بندند و ميتوان آنرا             
 .خواند» سكاالد«ميتوان آنرا 

ت ولي باز جدايي    به اين معني نزديكس   » دسته«. جمعيت يا حزب كه امروز گفته ميشود در فارسي نامي نميداشت            
جمعيت يا حزب كساني را ميگويند كه انديشه هايي را دنبال ميكنند و در راه پيشرفت با يكديگر پيمان                    . در ميان ميباشد  

بدينسان . اينست ما واژه نويني با همين پسوند پديد آورده ايم          . اين معني نيست  » دسته«در  . بسته اند و دست بهم داده اند      
.            را روان گردانيده ايم    » فراهميدن«و  » باهميدن« نخست براي آن      ،نيز واژه نميبود  » اجتماع«ي  كه چون در فارسي برا     

در جاييست كه   » فراهميدن«هم پيماني خواسته ميشود، و       همدستي و  در جاييست كه يكي بودن انديشه ها و        » باهميدن«
 .خواست در يكجا گرد آمدن و فراهم بودن باشد

 .را گرفته ايم كه آن يكي درست بمعني جمعيت و حزب ميباشد» فراهماد«و » باهماد«يشه واژه هاي ما از اين دو ر

: بهمان معني است  . همچون كشتار كه بمعني كشتن بسيار است       . را رساند » بسياري يك كار  « اين پسوند    :آرـ  ٣
زيرا از يكسو آنرا در همه جا نياوردندي،        . يبوداين پسوند در فارسي نابسامان م     .  گفتار، جستار و مانند اينها     ديدار، رفتار، 

ما اين را نيز بسامان نهاده ايم كه        . گرفتار و مانند آنها از معني خودش بيرون بردندي         و از يكسو در كلمه هاي خريدار و       
جز   گرفتار نيز  از آنسوي بايد خريدار و    . و مانند اينها نيز توانيم گفت      » نويسيتار«و  » پرسيتار«در همه جا توانيم آورد و        

 . نياوريم) خريدن بسيار و گرفتن بسيار(بمعني راست خود 

. است» آنچه خورند «كه بمعني آن      » خوراك«همچون  . را رساند » آنچه كنند « اين پسوند معني        :كـ ا ٤
 . »جو خوراك آدمي نيست «،»خوراك گيالنيان برنج است«

ه خوراك و پوشاك آورده شدي ولي ما آنرا روان              وان نميبود و از آن تنها دو واژ          راين پسوند در فارسي       
 . همچون آموزاك، داراك، گستراك، خواناك، نويساك،گردانيده ايم و هرگونه واژه كه نياز باشد توان آورد
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بكار » آنچه سوزانند «گردانيد و در معني     » سوزاناك«سوزاك كه در زبانها نام يك بيماريست غلطست و بايد آنرا             
 .برد

را در معني   » چاپيدن«از آنسوي   . رسي بكار ميرفت ولي از آن كارواژه و ديگر جدا شده ها نياوردندي            در فا » چاپ«
اينست . نيازي بآن نميداريم   ولي چاپيدن با اين معني از تركي برداشته شده و از خود فارسي نيست و              . تاراج بكار بردندي  

 از جمله بايد                 .روان گردانيد و از آن جدا شده ها آورد          را بهمان معني چاپ كردن       » چاپيدن«بايد آنرا فراموش كرد و       
 .بمعني مطبوعات خواهد بود» چاپاكها«آورد كه » چاپاك«

كه بمعني زمينهاي كنار رود     » رودبار«همچون  . را فهماند » آنچه در كنار چيزي نهاده    « اين پسوند معني     :بار ـ   ٥
ارسبار نام بخشي از زمينهاي آذربايجانست كه در كنار رود            . مانند اينها  بار و گبار، جوي ناينگونه است ارسبار، ز   . ميباشد

 جويبار هر زميني است كه در كنار جوي           .نهاده) يا كشور زنگ  (زنگبار جزيره ايست كه در كنار افريقا          . ارس افتاده 
 .ميآورند غلط استجوي  اينكه آنرا بمعني خود ،باشد

كه بمعني نگهدارنده باغ و پروا       » باغبان«همچون  . را ميرساند » ده و پروا كننده   نگهدارن« اين پسوند معني     :بانـ  ٦
:  همچون ،ميبود و ما ميبايد هرچه روانتر گردانيم و هر گونه كلمه بياوريم             اين پسوند روانتر از ديگرها    . كننده آن ميباشد  

 .   مانند آندهبان، شهربان، گنجبان، راهبان، مرزبان، سامانبان، بازاربان، كوچه بان و

 گلدان، نمكدان، .  اين پسوند معني ظرف را ميرساند و اين نيز روانتر ميبوده و ميبايد روانترش گردانيم                   :دانـ  ٧
 .و مانند اينها را بياوريم) يبجاي جا كاغذ(و كاغذدان )  بجاي منقل( چايدان و مانند اينها ميبود و ما ميبايد آتشدان 

كه بمعني  » تنديس«همچون  . را فهماند » ك چيزي كه براي نشان دادن ساخته شود       ماننده ي « اين پسوند    :ديس ـ   ٨
 .مجسمه است و ما توانيم كلمه هاي اسبديس، شترديس، فيلديس، گلديس، درخت ديس و مانند اينها را نيز بياوريم

معني جاييكه  كه ب » رودسار«همچون  . است» جاييكه يك چيزي در آن فراوان ميباشد       « اين پسوند بمعني     :سارـ  ٩
: از اينگونه است كوهسار، چشمه سار، شاخسار كه از پيش ميآمد نيز ما توانيم گفت                     . رود در آن فراوانست ميآيد      

 . درختسار، چاهسار، دره سار، نيسار و مانند اينها

يد گفت زيرا   بجاي كلمه هاي گلزار، الله زار، شوره زار، كشت زار و مانند اينها نيز گلسار، الله سار، شوره سار با                    
 .ميان بريم زار و سار يك پسوند است و ما اكنون بايد يكي را  بگيريم و آنديگري را از

را كه بمعني سنگ باران كردن كسي ميآورند غلط است، و بايد آنرا در معني درست خود                                      » سنگسار«كلمه  
بكسار و نگونسار غلط است و بايد بجاي آنها            س همچنين كلمه هاي شرمسار و     . بكار برد ) جاييكه سنگ بسيار دارد    (

 . آورد شرمنده و سبكسر و نگونسر

را كه همچون پسوند بكار برده چمنستان، گلستان، باغستان ميآورند غلط ميباشد، و ميبايد بجاي آن                      » ستان«نيز  
. اژه است نه پسوند    ميباشد و خود نام و     » يك بخشي از كشور داراي چند شهر بزرگ         «بمعني  » ستان «.را آورد » سار«

 .بهرحال بايد آنرا در معني نامي بكار برد

 چون دهگان كه بمعني ده نشين است ولي         ،با يك چيزي را ميرساند    ) نسبت( اين پسوند بمعني بستگي      :گانـ  ١٠
مثال ). بريمياء را از معني بستگي بيرون        (در آن روان نميباشد و ما بايد روانش گردانيم و بستگي را تنها با اين برسانيم                    
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زيرا ياء بمعني هاي ديگر نيز ميآيد و بايد به اين           . (شهرگان، بهارگان، اروپاگان، افريكاگان، تبريزگان، تهرانگان     : بگوييم
 ). بكار رود» گان«معني تنها كلمه 

نگونه از اي . »جاييكه كسي در آن پناهد    «مثال پناهگاه   . را فهماند » جاي رو دادن يك كاري    « اين پسوند    :گاهـ  ١١
گاه و مانند اينها كه در فارسي ميآيد، ولي             ناست گريزگاه، آسايشگاه، گذرگاه، خوابگاه، نهانگاه، پرستشگاه،  كشت           

و در  » شين«زيرا در برخي پسوند را بخود ريشه پيوندانيده و در برخي               . چنانكه ديده ميشود در آنها نابساماني پيداست       
آوردن ) از دانشگاه و مانندهايش   (اگر از شين چشم پوشيم و در برخي جاها           . ستاين ناسزا . افزوده اند » تا و نون  «برخي  

  .گفت» كشگاه«گاه مثال ننون هر آينه ناسزاست و ميبايد بجاي كشت آن را ناسزا نشماريم، آوردن تا و

خود در زبان   » گاه«. و مانند اين  » شامگاه«،  »صبحگاه«همچون  . از آنسوي اين پسوند را در زمان نيز بكار مي برند            
ولي اين خود نابساماني ديگري است و ميبايد آنرا جز در اين معني پسوندي بكار                   .»گاهي ميآمد «: بمعني زمان ميباشد  

 . »برخي هنگام ميآمد«:  بايد گفت،»گاهي ميآمد«بجاي . را رواج داد» هنگام«نبرد و براي زمان كلمه 

خانه اي كه   «كنون در حال پسوندي بكار ميرود و معني آن           ولي ا .  اين كلمه نخست بمعني خانه بوده       :كدهـ  ١٢
 .و مانند اينها نيز بگوييم» دينكده«مثال آتشكده، بتكده، و ما ميتوانيم . ميباشد» براي يك كاري يا يك چيزي بسازند

 كه بمعني صوفي بودن   » صوفيگري«همچون  . را رساند » پذيرفتن چيزي و هوادار آن بودن     « اين پسوند    :گريـ  ١٣
كه » اروپاگري«. همچنانست بهاييگري، شيعيگري، مسيحيگري، زردشتيگري و مانند آنها          . و هواي آن داشتن ميباشد     

 .است» زندگاني اروپا را پذيرفتن و دل بآن بستن و هوايش داشتن«ميگوييم 

ر، ستمگر و    در فارسي واژه هايي است همچون دروگر، آهنگر، مسگ           .اين پسوند داستاني ميدارد كه بايد بنويسم       
ميبود » بكاري پرداختن  و آنرا پيشه خود گرفتن«برويه پسوند بكار ميرفت و معناي آن        » گر«در آن زبان    . بسيار مانند اينها  

 . ميباشد» كردن«است كه گونه دوم از نامهاي كننده از ريشه » كر«همان » گر«ولي راستي آنست كه 

نيز، كه گفته ايم از     » كردن«از  .  رونده، روا، روان آيد    »رفتن« مثال از    .ه گونه آيد  سچنانكه گفته ايم نامهاي كننده ب     
 .كارواژه هاي دو ريشه ايست و نيز گفته ايم كه بايد ريشه يكم آنرا گرفت، كرنده، كرا، كران ميآيد

: دمثال گفته شو  .  الف از آخرش افتد    ،اين هم قاعده ايست كه چون گونه دوم از نام كننده بواژه ديگري پيوست                
  .)بجاي نيكخواها،  آدمكشا، بدآموزا(مكش، بدآموز دنيكخواه، آ

از . نيز پسوند نميباشد  » كر«است و   ) با كاف عربي  (پس مسگر، آهنگر و مانندهاي آنها درستش مسكر، آهنكر             
 ميآيد كه   گرفته شده، چون بيك معني ديگري     » گر«كه از همان    » گري«ولي  . اينرو ما آنرا در ميان پسوندها نشمارده ايم       

 . ما بآن نيازمنديم، از اينرو پسوند جداگانه اش گرفته و در اينجا يادش كرده ايم

اين پسوند در   . »آنچه بيم پديد ميآورد   « مثال بيمگين    .ميباشد» پديد آورنده يك حال   «  اين پسوند بمعني      :گينـ  ١٤
. ميرا در اين معني بكار ميبر     » گين«يده ايم   را برگز » ناك«بكار ميرفت ولي ما چون بآن معني         » دارنده يك حال  «معني  

اين داستان  «:  مثال ميتوان گفت    ، آورنده و اندوه آورنده     دآورد ولي بمعني در    » دردگين«و  » اندوهگين«اينست ميتوان   
دلش دردگين  «يا  » فالن مرد اندوهگين است    «: و نميتوان گفت   » فالن شكنجه دردگين ميباشد    «يا  » اندوهگين است 

 .»دردناك«و » اندوهناك«: در اين معني بايد گفتو » ميباشد
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 .اين پسوند را هم بايد روانتر گردانيد و كلمه هاي خشمگين، زهرگين، ننگ گين و مانند اينها را نيز رواج داد

جاييكه دزد بسيار يافت     «،»دزد الخ «مثال  . است» جاييكه يك چيز بسيار پيدا شود      « اين پسوند بمعني      :الخـ  ١٥
. كه اكنون بكار ميبرند غلطست    » سنگالخ«. چنين شير الخ، پلنگ الخ، آهو الخ و مانند اينها را بايد بكار برد                هم  .»شود

 .گفت» سنگسار«بايد بجاي آن 

اين نيز در زمان    . كسيكه خرد ميدارد  » خردمند«مثال  . را ميفهماند » معني دارنده يك چيز    « اين پسوند     :مندـ  ١٦
 زيانمند هم بايد    ،مثال سودمند گفته ميشود   . يد روانترش گردانيد و در همه جا بكار برد          ولي با . بكار ميرود و روانست    

 . نيرومند ميگوييم زورمند هم بگوييم. گفت

ولي ما  . در پهلوي گاهي پيش از اين پسوند واو ميافزوده اند، و همان در واژه هاي تنومند و برومند تاكنون بازمانده                   
بايد آنرا فراموش   ) زيرا هركس داراي تنست   (چون غلطست   » تنومند«گوييم، و   » برمند«د را   توانيم آنرا نياوريم و برومن    

 .گردانيم وآن معني كه خواسته ميشود واژه هاي فربه يا سترگ را آوريم

كه بمعني  » خشمناك«همچون  . و بيشتر در سهشها آيد     . را رساند » يكحال« اين پسوند معني دارنده       :ناكـ  ١٧
 . اندوهناك، بيمناك، انديشه ناك، دردناك، ترسناك، تابناك و مانند اينها. همچنانستدارنده خشم است 

.  همچون خردمند، دانشمند، ارجمند و مانند اينها       است،در چيزهاي پايدار    »  مند«آنست كه   » مند«جدايي ميانه اين با     
 .نند اينها همچون خشمناك، ترسناك، بيمناك و ما،در چيزهاي ناپايدار ميباشد» ناك«ولي 

زيرا گاهي بمعني دارنده يكحال و گاهي بمعني          . ولي آنرا نابسامان ميآوردند     .اين پسوند در فارسي روان ميبود       
از . »اين كار بيمناكست  «: همچنان ميگفتند » مناكستيفالن ب «: مثال چنانكه ميگفتند  . پديد آورنده يك حال ميگرفتند     
ولي ما اين دو را جدا گردانيده هريكي        . زارده هر دو را بيك معني ميآوردند      نگ» گين«آنسوي جدايي ميانه اين پسوند با       

 . را جز در يك معني بسامان ديگري بكار نميبريم

كه بمعني نانيكه از جو پخته       » نان جوين «همچون  .  اين پسوند معني پديد آمده از يك چيز را فهماند            : ين ـ  ١٨
اين پسوند  . دين، زرين، سيمين، بلورين، مسين، پشمين و بسيار مانند اينها         بهمان معنيست چوبين، آهنين، پوال    . شده ميباشد 

گندمين، برنجين، سربين، گياهين،     : زيرا از يكسو در همه جا آورده نميشد و مثال گفته نميشد               : نابسامانيهايي ميداشت 
 گاهي بمعنيهاي ديگري آورده      از يكسو نيز  . در حاليكه بايد گفته شود و در همه جا روان باشد             . خاكين و مانند اينها    

خونين، چركين، ننگين، رنگين و مانندهاي اينها كه معنيهاي خون آلود، چرك آلود، ننگ آور،               : مثال گفته شدي  . شدي
ولي در زبان پاك بايد آنرا جز در معني خود بكار نبرد و اين واژه هاي غلط را فراموش                     . استه شدي ورنگ زده شده خ   

 .نرا گفت كه از خون پديد آمده باشدبايد خونين آ. گردانيد

را آورد، و سنگين را     » گران«بايد در آن معني     . شناخته گرديده غلطست  ) آخشيج سبك (» گران«سنگين كه بمعني    
 .جز بمعني ساخته شده از سنگ نياورد

آن نياز  پديد آمده از شير است و ما بداشتن           » شيرين«. كه بمعني آخشيج تلخ شناخته شده نيز غلطست         » شيرين«
را جز در معني راست خود       » شيرين«. اينست در زبان پاك بمعني آخشيج تلخ واژه شلپ را گزارده ايم             . بسيار ميداريم 

 . كه خوراكهاي ساخته شده از شير باشد نبايد آورد
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عنيهاي كه بم ) يا گاف (» اك« پيشوند   .اينهاست پسوندهايي كه ما بسامان گردانيده ايم و در زبان پاك بكار ميبريم             
) هاء يا(» اه«مردك، پسرك، شهرك، عقربك، پشمك و مانند اينها و همچين پسوند              : گوناگون بكار ميرود، همچون   

چشمه، دهانه، استره، گريه، ناله، تره، سبزه و         : هاء گرديده و با فراواني آورده ميشود، همچون         كه همان كاف ميبوده و    
 . گردانيده ايم در اينجا از آنها سخن نميرانيمچون تاكنون اينها را بسامان ن. مانند اينها

 .كه گاهي آورده ميشود، همچون ديوانه وار، مردوار، شاهوار، گوشوار و مانند اينها                » وار«همچنين است پسوند     
دانشور، تاجور و مانند     : است ولي جداگانه بكار ميرود، همچون      » وار«گويا سبك شده از      » ور«همچنين است پسوند     

 .نيز بساماني آورده نشدهها اين .اينها
 

 پيشوندهاـ ٢
داد و باز   «: همچون. يكي آنكه كاري در پي كار ديگري بوده       :  اين پشوند دو معني نزديك بهم را فهماند        :بازـ    ١
ايستاد و ديگر (» از كار باز ايستاد  «: ديگري اينكه كاري پياپي بوده و دامنه پيدا كرده همچون         . »باز آمد  رفت و « ،  »گرفت

 .پرسيد ، باز نشت و مانند اينها خواست ، باز جست، باز باز: از اينگونه است). ي آن كار نرفتپ

را بمعني مفتش و مستنطق و متقاعد آورده اند راستست و جاي ايرادي                » بازنشين«و  » بازپرس«و  » بازجو«اينكه  
 . نيست

نروست كه كار يكبار رخ داده و يكبار هم          را كه معني نقل كردن ميآوريم از معني يكم، و خود از آ             » باز گفتن «
 .بزبان آورده ميشود

كه بمعني تفسير يا روشن گردانيدن سخني يا داستاني آورده ميشود از معني دوم و از اينروست كه                      » بازنمودن«
 .سخن يا داستان نشان داده ميشود و آن همچنان روشن است

چون مايه نافهميدگي تواند بود     » گشاده«در معني   » باز«ه   واژ .كه بمعني گشادن بكار ميرود غلط است      » بازكردن«
 .و نيازي در زبان بآن نيست بايد فراموش گردد

برافتاد،  همچون برنشست، برخاست، برآمد، برگرفت،    . رساند» توأم بودن كار را با بلند شدن       « اين پيشوند    :برـ  ٢
 . برداشت و بسيار مانند اينها

همچنين . » بيدار شد و برنشست     ،خوابيده بود «: نشستن با بلند شدن توأم باشد      در جايي گفته شود كه       » برنشست«
را در هر كجا كه ميخواستند ميآوردند، ولي در زبان پاك ما جز در                » بر«ديگران در بند اين معني نبوده        . مانندهاي اين 

ولي ما جدايي ميانه آنها گزارده       . جدايي نميگزاردند » برگشتن«و  » بازگشتن«در فارسي ميانه     . اين معني بكار نميبريم    
 .   »ل برگشتياتومب«، »ببازار رفت و بازگشت«: هريكي را جز در معني خود بكار نميبريم

پادآور، پادكار، پادرزم، پادزهر و مانند      : همچون. رساند» برابر يك چيز يا پاسخده آنرا     « اين پيشوند معني     :پادـ  ٣
هم كاري است كه    » پادكار«). انعكاس(آوازي از كوه يا از جاي ديگري برخيزد          آوازيست كه در برابر     » پادآواز «.اينها

بحمله اي گفته ميشود كه     » پادرزم«، رزم بمعني حمله است و       )عكس العمل (در برابر كاري و بپاسخدهي آن كرده شود         
 . شوددارويي است كه در برابر زهر براي پاسخ دهي بآن داده» پادزهر«. در برابر حمله ديگر باشد
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ميبوده             » پادسخن«زيرا پاسخ كه گفته ميشود نخست           . اين پيشوند در زمانهاي باستان در فارسي روان ميبوده             
» پادزهر« ).دادني كه در برابر كاري باشد     (ميبوده  » پاددهش«نخست  » پاداش«).  سخني كه در برابر سخن ديگري باشد      (

 .شوند از كار افتاده بود تا ما بكارش انداخته ايمولي سپس پي. نيز از آن زمانها بازمانده

ولي ميتوان آنرا در كارواژه ها      . ما در باال از نام واژه ها مثل آورديم         . در زبان پاك اينرا در هر كجا توان بكار برد          
 .پادرزميد، پادگفت، پادنوشت و مانند اينها: نيز آورد و مثال گفت

نخست بوليعهد  » پادشاه«برخي مينويسند بمعني جانشين است و         .  نميشناسيم ما معنايي براي پاد    » پادشاه«در واژه   
» شاه«راست آيد در ديگر جاها راست نيست و چون امروز جدايي ميانه              » پادشاه«ولي اين معني اگر هم در       . گفته ميشده 

 .نيماين يكي را فراموش گردا و  ما بايد تنها آن يكي را بكار بريم،گزارده نميشود» پادشاه«و 

همچون دژخيم، دژآگاه، دژروش، دژكرش و مانند        . رساند» بدي را كه با درشتي توأم باشد       « اين پيشوند    :دژـ  ٤
را بمعني وحشي بكار    » دژآگاه«. »دژخيم«همچنانست  . كسي را گوييم كه خويش بد و بيفرهنگانه باشد         » دژخوي«. اينها

 .  فرهنگ ناديده باشدميبريم و خواستمان كسيست كه آگاهيهايش ناراست و خود

اينست نامهاي دشنام و دشمن و دشوار از        . شدهيگفته م » دش«اينهم يكي از پيشوندهاي بسيار باستانيست و نخست          
» بهمن«ميبوده و برابر آن واژه       » دژانديش«دشمن بمعني   .  دشنام معنايش روشنست    .زمانهاي باستان در زبان بكار رفته      
ميبوده كه  » دشخوار«نخست  » دشوار«). مينستن در پهلوي بمعني انديشيدن ميبوده      . (هميباشد كه معني نيك انديش داشت      

 . از اينجا پيداست كه پيشوند را بيك معني بكار نميبرده اند. بمعني ناآسان است

ولي ما بسامانش گردانيده در      . سپس اين پيشوند از كار افتاده بود و در فارسي معناي آنرا ندانسته بكار نميبردند                  
 . زبان پاك بكار ميبريم

نشست ،  فرا آمد، فراگرفت و مانند        همچون فرا رسيد، فرا   . رساند» توأم بودن كار را با پيوستن     « اين پيشوند    :فراـ  ٥
 .اينها

. همچنين است كارواژه هاي ديگر. »آب بديوار خانه فرا رسيد   «. معنايش آنست كه رسيد و بآن پيوست      » فرارسيد«
 . ميآوريم از همينجاست» اجتماع«عني كه ما بم» فراهميدن«

را » فراخواندن«فرهنگستان  . (اين پيشوند در فارسي بكار ميرفت بي آنكه معنايش را بدانند و در جايش آورند                  
  .، ولي در زبان پاك بسامانست و جز در معني خود بكار نرود)بمعني پس خواندن گزارده است

فرونشست، فروآمد،  : همچون. رساند» وأم بودن كاري را با پايين افتادن      ت«است و   » بر«خشيج  آ اين پيشوند ب   :فروـ  ٦
.. چرا ايستاده اي؟  «: در جايي گفته شود كه كسي از باال بپائين نشيند             » نشست فرو «.افتاد و مانند اينها     فرورفت، فرو 

 .  همچنين است در ديگر جاها. »فرونشين

 .ناخواهان، نابينا، ناسزا، ناروا و مانندهاي اينها: همچون. اندرا رس» آخشيج« اين پيشوند در زابها معني :ناـ ٧

ـ ٨ ، دهمچون همنشين، همسخن، همكار، همدر     . را رساند » همبازي در كار يا در چيز      « اين پيشوند معني      : هم  
 .همزبان و مانند اينها
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ه جا كه نياز هست توانيم       اين پيشوند در فارسي روان ميبود ولي ما در زبان پاك روانترش گردانيده ايم و در هم                   
 .همكشور، هم ارج، همجاي و مانند اينها همگوي،  همخواه، همدل،:  همچون،آورد

: همچون(كه گاهي بسر نام واژه ها آيد         » با«واژه  . اينها پيشوندهاييست كه ما بسامان گردانيده ايم و بكار ميبريم           
شناخته در اينجا يادش    ) حرف(» واژه بند« ما آنرا    ، ميپندارند و كساني آنرا پيشوند   ) باخرد، باهوش، باشرم و مانند اينها      

زيرا بجاي باخرد، باهوش و باشرم، خردمند و          (گذشته از آنكه در زبان پاك جز نياز كمي بآن نميداريم                . نكرده ايم 
 ). ميگوييم هوشمند و شرمنده يا شرما

شني از بسياري از آنها فهميده نيست و هر كجا           در فارسي در يكرشته واژه هايي ميآيد ولي معناي رو          » در«پيشوند  
چون ما نيز   . از دستم دررفت، بخانه درآمد، جنگ درگرفت، با او درافتاد و مانند اينها             :  مثال .گمان معناي ديگري ميرود   

 .در اينجا بيادش نپرداختيم، تاكنون نتوانسته ايم براي آن معناي روشني داده بسامانش گردانيم

 



 

 
 از آكهاي فارسي درآميختگي آن با واژه هاي بيگانه، بويژه با واژه هاي عربي                   ، گفتار يكم گفته ايم     چنانكه در 

در برخي جاها نيز    . گردانيده ايم  روا   واژه هاي فارسي     بجايشان   آنها را از زبان دور رانده         ميبود، و ما تا توانسته ايم        
كه ميبوده برويه راستي انداخته و يا در معني راستري روا             ژه اي را  در برخي جاها نيز وا    . رده ايم زاواژه هايي از خود گ    

 .گردانيده ايم

برخي ديگر شناخته نميبوده كه در      . بسياري از آن واژه هاي فارسي شناخته ميبوده كه هركسي معني آنها را ميداند              
 : اينجا آنها را در فهرستي مينويسيم

 .ولي ما بايد براي آن واژه ديگري پديد آوريم. يز نوشته انداين واژه را بمعني عنصر ن.  ضد، نقيض:آخشيج

اينكه اينرا در معني بزك كردن بكار ميبرند بيجاست و ما در آن                  .  راست گردانيدن، مرتب گردانيدن     :آراستن
 .معني بكار نميبريم

 .  آرزوي بزرگي كه بديده گيرند و در راهش بكوشش پردازند:آرمان

 .بي اندازه داشتن  جايگاه يا چيز ديگر آرزوي  حرص، بداشتن پول يا:آز

 . شرف، اينكه كسي در بند نام نيك خود باشد:آزرم

 . آفت، زيانهايي كه بدرخت وكشت و مانند اينها از سرما يا تگرگ يا مانند اينها رسد:آسيب

 .گرفته شده) آفريدن(از ريشه يكم .  آفرينش:آفرش

 .آكيد، آكانيد، آكنده، آكانيده و مانند اينها: ميتوان آورداز اين واژه جدا شده ها نيز .  عيب:آك

 .  هر آنچه آموزند، تعليمات:آموزاك

 .  حقيقت، راست يكچيز:آميغ

اينكه آهنگ را در معني نغمه يا لحن         . آهنگيد، آهنگنده : از اين جدا شده ها نيز توان آورد        .  قصد، اراده  :آهنگ
 . آن واژه ديگري پديد آورد بايد براي،موسيقي بكار ميبرند نابجاست

 ). اين معني جز از كشيدنست. (»شمشير آهيخت«:  كشيدن و از يكجايي بيرون آوردن:آهيختن

مثال به نظامنامه هاي    (اينكه آنرا در معنيهاي كوچكي بكار ميبرند          .  شريعت، سنت، قاعدة همگاني بزرگ      :آيين
 . نابجاست) ميگويند» آيين نامه«اداره ها 

 . ارجمند يا ارجدار كسيكه داراي ارجست. »ارج آدمي با فهم و خرد اوست«: ارزش قدر، :ارج
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 . انگيزد بر مي  باعث، آنچه كسي را بيك كاري ):يا انگيزنده(انگيزه 

 .  فرض كردن، چيزي نبوده را بوده گرفتن:انگاريدن

 . اتحاد كردن:باهميدن

 . حاضر، موجود :باشنده، باشا

 .بر افراشتنبلند شدن، قد   :باليدن

 . وظيفه، واجب:باينده، بايا

 .اينكه آنرا در معني دادن يا آمرزيدن بكار ميبرند غلطست.  قسمت كردن:بخشيدن

 ).هايهوي و دشمني كردن( بروي كسي برخاستن :برآغاليدن

 . تدارك كردن، افزار و زمينه براي كار پديد آوردن:بسيجيدن

 . انتظار داشتن:بيوسيدن

 . بيطرف:بي يكسو

 .  وحشيگري:بيابانيگري

 . انعكاس، بازگشت آواز، آوازي كه در برابر آوازي درآيد:پادآواز

 . عكس العمل، كاريكه در برابر كاري باشد:پادكار

  . حمله متقابله:پادرزم

  . ضامن: پايندا؛ پايندنده. ضمانت كردن:پاينديدن

 . بال، آسيبهاي همگاني كه از سپهر پديد آيد:پتياره

كه هيچ دانسته   (من ترا ميپرستم    : اينكه آنرا در يك معني پنداري بكار برده ميگويند          .  خدمت كردن  :نپرستيد
 .غلطست و بايد از ميان رود) نيست چكاري ميكند

اين از واژه هاييست    (پرگيد، پرگنده، پرگيده و مانند اينها        : از اين جدا شده ها نيز توان آورد        .  اذن، اجازه  :گپر
 ).يمكه ما گزارده ا

 .پرواييد، پرواينده: از اين جدا شده ها نيز توان آورد.  توجه، اعتنا:پروا

 .پلشتيد، پلشتنده: از اين جدا شده ها نيز توان آورد.  نجس، چيز ناپاك:پلشت

 . دليل در دل گفتن  زعم، چيزي را بي:پنداشتن

 .كه بكار ميبرند غلطست» پيرايه«. »يراستروي خود از مو پ«:  از فزونيها و چيزهاي نابجا پاك گردانيدن:پيراستن

 . »آدمي از گوهر خود آميغ پژوهست«:  خواستن و جستن چيزي:پژوهيدن

 ).فتوغراف( عكس :پيكره

 .  يكدسته از مردم:تيره

  .مبحث، جستن دنباله دار): جوييتار يا (:جستار
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 . مستقل:جداسر

 .  افزار جنگ:جنگاچ

 . ان گيتي با آدميان و ديگر زندگ:جهان

  . شعر:چامه

 . ماهيت، هويت:چبود

 .  مجادله كردن:چخيدن

 . معما، لغز:چيستان

 . با سعادت، آنچه از حال خود خوشنود ميباشد:خرسند

 .خستونده، خستوا بمعني مقر است. اقرار كردن) خا و پيش تا زبر با (:خستويدن

  . راضي:خشنود

 . آنچه خواهند:خواهاك

 . مستبد:خودكامه

 . سپس پيدا كردهداشتهن، آنچه كسي از سرشت خود  عادت:خوي

  .خلق، آنچه كسي از سرشت خود داشته: خيم

 . وحشي، كسيكه آگاهيهايش از جهان بيپا و بسيار عاميانه باشد:دژ آگاه

 .و خود ناتراشيده است،  آنكه خويهايش بد:دژخوي

 . مانند اينهارزميده، رزمنده و : از اين جدا شده ها نيز توان آورد.  حمله:رزم

 . سهم، حصه:رسد

 . عيد:روزبه

 . شكل، صورت:رويه

 .زابيد، زابنده و مانند اينها: از اين جداها شده نيز توان آورد.  صفت، چگونگي كسي يا چيزي:زاب

 . صفحه:سات

 . نظم:سامان

 .چسان بمعني بچه حالست.  حال:سان

 . طبيعت، سراسر اين جهان سترسا:سپهر

 . سترسنده، سترسا بمعني محسوس است.ن محسوس شد:سترسيدن

 . آنچه از تنه و كالبد بزرگ باشد:سترگ

 . لجاجت كردن:ستيزيدن

 . قرن، صد سال:سده
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 . حكومت:سررشته داري

  . خمير كردن:سرشتن

 .سزنده، سزا بمعني جايز و حق كسي ميباشد.  جايز بودن،  حق كسي بودن:سزيدن

 .كال كسيست كه با او شور كرده شودهمس. شور كردن) با پيش سين (:سكاليدن

 . آنچه در انديشه آدمي پديد آيد،خيال) همچون نبرد (:سمرد

 .بكار بردن آن در معني گران غلطست.  باشده آنچه از سنگ پديد آمد:سنگين

 ).حس( شادي يا اندوه يا خشم يا مهر يا مانند اينها در دلش پيدا شدن :سهيدن

از راه شنيدن يا ديدن يا بوييدن، يا چشيدن، يا دست ماليدن، دريافتن با يكي از                   دريافتن  ) زبرشين با (:شدسيدن
 .اندامهاي پنجگانه

 ). آخشيج تلخ(رين ي ش:شلپ

 . تمدن:شهريگري

 .علت، آنچه كاري را بهر آن كنند) با پيش شين (:شوند

 . معني آخشيج تلخ غلطست بكار بردن آن در.  آنچه از شير پديد آمده:شيرين

 . امر كردن،  فرمان دادن:دنفرمو

 . وحي رساندن، بدلش انداختن:فرهيدن

 .اين از واژه هاييست كه ما گزارده ايم.  وجدان، آن نيرويي در آدمي كه در برابر بديها بنكوهش پردازد:فرجاد

 فهليدن  .نياوردهاي ديگري بكار ميرود بايد در اين معني          چون معني » در پرداختن «.  اشتغال، مشغول شدن   :فهليدن
 .از واژه هاييست كه ما گزارده ايم

 . اثاث خانه:كاچال

 . آنچه كنند:كراك

 ). شكستن و بريده شدن و سوختن و مانند اينها( زياني كه بتن آدمي رسد و نشاني از آن پديدار باشد :گزند

 .ناگزير كه بمعني ناچار بكار ميرود غلطست.  تصميم گرفتن:گزيريدن

 . آنچه گسترند:گستراك

 .  اصل، ذات:گوهر

 . بي زندگاني و زندگان. ديگر باشنده ها  زمين و:گيتي

 . التماس كردن:البيدن

 . حد، سرحد:مرز

 . خاصيت يك چيز:مون

 . افتخار كردن:نازيدن
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  . نقش كردن:نگاشتن

 . آنچه نياز پيدا كنند:نيازاك

 .   كاريكه مردم نتوانند، معجره:نتوانستني

 .اسداري در برابر كسي ايستادن و سخن گفتن با فروتني و پ:نياييدن

 . دوره هزار ساله:هزاره

 . چنين پيداست:همانا

 . تأثير كردن:هناييدن

 .هوديدن، هودنده و مانند اينها: از اين جداها شده نيز توان آورد.  نتيجه:هوده

 . مقدس:ورجاوند

 . دليري كردن:يارستن

را در اين معني بكار ميبرند پيداست كه            اينكه دراز كردن    .»تدست يازيد و آنرا برداش      «: دراز كردن  :يازيدن
  .غلطست

 . چوبيكه بگردن گاو گزارده بشخم كردن وادارند:يوغ
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در اين باره پنجاه سال است سخن ميرود و اكنون بايد بكار بسته شود و               . بيگفتگوست كه بايد الفباي ما ديگر گردد      

 يا همچنان ميماند و بجايي نميرسد و يا          ،اگر امروز ما اين را بكار نبنديم       .  شايسته ترين دسته ايم كه آنرا بكار بنديم          ما
 .بدست كسان ناشايستي ميافتد كه يك چيز ناقص درست كرده بدستها دهند

 گرفت اروپاييان   ما دوست ميداشتيم خودمان يك الفباي بهتر و درست تري بسازيم و بكار بريم كه چون رواج                    
ما گيرند ولي براي چنين كاري كسي را ميخواستيم كه جربزه نقاشي داشته با يك بينشي به اين كار پردازد و                           آنرا از 

تهيه كردن براي   » ماتريس« ليكن چنين كسي را نيافتيم و از آنسوي آگاه شديم كه              ،يك الفباي بسامانتر و بهتري بسازد     
اين ما را ناگزير ميكرد كه چند سال          ان اروپايي دارد و در ايران وسايل آن آماده نيست و            هنرمنده  چنين الفبايي نياز ب   
از اينرو از آن چشم پوشيديم و بهتر دانستيم كه بهمان الفباي التين كه ديگران نيز اقتباس كرده اند                      . ديگر منتظر باشيم  

 : يم اينست ميخواهيم در اين نشست در پيرامون آن گفتگو كن. باشيمعقان

 : بكار ميبريم بدينسان) حركه(بايد دانست ما در فارسي بيست و دو حرف و هشت آواز 

 ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س ش غ ف ك گ ل م ن ه و ي

 بايد گفت الف يا همزه حرف نيست بلكه آواز ،شايد كساني ايراد خواهند گرفت كه چرا الف يا همزه را نشمرديم       
ميگويم امروز  . شايد خواهند گفت چرا ذال را نشمرديم      . ان آوازها سخن خواهيم راند    مي است و ما از آن در     » حركه«يا  

 آذربايجان با   .ميگوييم، اين است بايد با زاء هم بنويسيم        » زاء«در فارسي ذال نمانده، اگر دو سه كلمه هست ما همه را               
را ايراد گرفته ميگويند     » غين«رخي هم   ب.  بهرحال به ذال هيچ نيازي ديده نميشود         ،آزربايجان در گفتن تفاوتي ندارد     

 بهرحال در   .گ تفاوت آشكاري هست    را بجاي آن بياوريم ولي بايد گفت ميان غين با           » گاف«نيازي بآن نيست زيرا       
 .غزار، نغز و مانند اينها بغين نيازمنديمركلمه هاي باغ، مرغ، م

 نيازي بآنها نداريم زيرا ما تا بتوانيم كلمه هاي           ميگويم در زبان ساده   . كساني درباره حرفهاي عربي خواهند پرسيد     
از آنسوي اين حرفها در فارسي تغيير يافته تفاوتي ميان آنها با حرفهاي فارسي                  . عربي را از زبان كم خواهيم گردانيد        

  .نميماند

ها نياز خواهيم   جاهاي ديگر بآن   ولي در . گزارده نميشود » س«و  » ص«و يا در ميان        » ه «و  » ح«مثال تفاوتي ميانه     
اينست بايد از آنها    .  با اين حرفها نخواهيم توانست     ،يك جايي يك جمله عربي را بياوريم       مثال اگر خواستيم در   . داشت

 .يم ديگر سخن رانيجا در

اين بيست و دو حرف كه در فارسي هست در التين در برابر آنها بيش از بيست حرف نيست و اينك من در                                
اشت نشان ميدهم و شما خواهيد ديدكه       زا  با حرفهاي التين كه در برابر هريك از آنها توان گ            جدولي حرفهاي فارسي ر   

 :دو حرف كم داريم
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 ب   پ   ت   ج   چ   خ   د   ر   ز   ژ   س
S    J   Z   R   D   X    _    C     T      P     B 
 ش   غ   ف  ك  گ   ل   م   ن   ه   و   ي
Y  V   H   N  M   L     G    K     F     Q     _ 

 
 .چنانكه ميبينيد در برابر چ و ش حرفي از التين نداريم

 پيداست كه بايد يكي از سه راه را            .كنون بايد ديد براي اين دو حرف چ و ش كه كم داريم چه بايد بكنيم؟                     
 : ميبرگزين

 وسي و ارمني و گرجي و مانند اينها دو          حرفي از خود بسازيم  و بجاي آنها گزاريم يا از الفباي ديگري از ر                  ـ  ١
 .يم و بجاي چ و ش بكار بريمرحرفي را بردا

  SH و ش را      CHمثال چ را  (چنانكه در انگليسي و فرانسه و آلماني كرده اند با تركيب دو حرف اينها را بفهمانيم                 ـ  ٢
 ).بنويسيم

مثال  (ن يك عالمتي جاي اين دو حرف را پر كنيم           چنانكه در تركيه و قفقاز و در زبان اسپرانتو كرده اند با افزود            ـ  ٣
Cا با يك عالمتي در زير يا در باال براي چ و ر Sرا با يك عالمتي براي ش برگزينيم   .( 

 آنچه من ميدانم راه يكم سختيهايي دارد زيرا اگر حرفهايي از خودمان                …از اين سه كار كدام يكي بهتر است؟         
اگر دو حرف از روسي يا ارمني        . شت كه دانسته نيست در اينجا بدست آيد و يا نيايد            بسازيم نياز بماتريسي خواهيم دا    

برداريم شايد با التين سازش نخواهد داشت گذشته از اينها الفبامان با التين دوري بيشتر پيدا كرده و ماشينهاي نوشتن                        
 .خاصي براي خود الزم خواهيم داشت

 مثال اگر شما                   .ر خواهد گردانيد در برخي جاها مايه اشتباه خواهد بود            راه دوم گذشته از آنكه كلمه ها را درازت          
 . مقصود است» اهگيس«خوانند و جز با قرينه نخواهند دانست كه » گيشا«بنويسيد كساني آنرا » Gishaگيسها «

اينها را ميگويم كه نيك      من   .راه سوم از همه بهتر و آسانتر بنظر ميآيد و اين راهيست كه ديگران پذيرفته اند                     
. آنكه گفته اند از بحث و گفتگو حقيقت روشن ميگردد در اينگونه جاهاست              . بينديشيد و هركسي نظر خود را بگوييد       

در برگردانيدن الفبا بايد بسيار چيزها را در نظر گرفت و چه بسا نكته هايي كه به انديشه يكي نرسد و ديگري آنرا دريابد                        
است كه امروز ما ميخواهيم بكنيم و قرنها پايدار خواهد بود و اينست ما هرچه بيشتر بينديشيم و                       اين كاري   . و بگويد 

 . الفباي بهتري خواهيم داشت،دقت كنيم

 اينست ميخواهم دقت    ،برخي از همسايه هاي ما الفباشان را تغيير داده اند و من در برخي از آنها نواقصي مي يابم                     
 . زي ننشينند و بگويند فالن مردم الفباشان را ديگر گردانيدند ولي نواقصي داردبيشتري كنيم تا ديگران هم رو

 ،ما بايد از يكسو روشني الفبا و اشتباه بر نداري حرفها را در نظر گيريم و از يكسو بكوتاهي كلمه ها مقيد باشيم                           
يشيد كه براي آن دو حرفي كه كم           همه اينها را بديده گيريد و بيند         .همچنين آساني نوشتن را از انديشه دور نداريم         

 .؟داريم چه بايد كرد
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، ما در فارسي هشت آواز داريم و اينك هشت كلمه  ميشماريم كه حرف نخست هريكي با                       ) حركه(اما آوازها   
  .با، درخت، دير، پل، پول، پي، جو: آواز ديگري ميآيد

 :درحاليكه در الفباي التين پنج آواز بيشتر نداريم كه اينهاست
A , I ,U , E , O 

 :پاسخده است و در اينجا نيازمنديم كه بيكي از سه راه پايين بچارة كار پردازيم پس در اينجا هم سه آواز بي

 .سه حرفي از خود بسازيم يا از الفباي ديگري جز از التين برداريمـ  ١

 .فهمانيمچنانكه در زبانهاي انگليسي و فرانسه است با تركيب دو حرف اين آوازها را بـ  ٢

 .با گزاردن نشاني در باال يا در پايين چاره كنيمـ  ٣

 را  o , eچگونگي آنكه حرفهاي    . در اينجا هم من راه سوم را بهتر ميشمارم و بر آنم كه از اين راه بكار پردازيم                    
 هر دوتاي آنها     بايد دانست كه   ،اما آن شش صداي ديگر      Pey , Cov مثال بنويسيم    .جز در آوازهاي شناخته خود نياوريم     

» بار«كه ميگوييم اگر آنرا اندكي درشت تر گوييم             » بر«يكيست چيزيكه هست در درشتي و باريكي تفاوت دارند              
  را در دو     a , i , u اينست ما ميتوانيم هريكي از حرفهاي سه گانه          .همچنين است در درخت و دير و پل و پول         . خواهد شد 

تنها گفتگو در آن خواهد بودكه آيا        . ز آنها يك نشاني در باال يا پايين بيفزاييم          آواز بياوريم و براي جدايي در يكي ا        
در اينجا هم بگمان من بايد      . حرفها را بي نشانه در آوازهاي درشت آورده و در باريكها نشانه افزاييم يا بعكس آن كنيم                 

 .هاي درشت بيشتر نيازمند باشيمببينيم بكدام يكي بيشتر نياز داريم آنرا بي نشانه گردانيم و گويا به آواز
 

 »از پرچم هاي روزانه«                                                                                 
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ه هاي  كه بچاپ رسيده و پراكنده شده نامه هايي در پيرامون آن رسيده كه برخي را در شمار                   » زبان پاك «كتاب  
در . روزنامه را كه آغاز كرده ايم يكي از چيزهايي كه دنبال خواهيم كرد همين زمينه زبانست                  . آينده بگفتگو گزاريم  

 :اين گفتني بسيار است و اينك در اينجا بيكي از آنها ميپردازيم

وسياليستها و ديگر   بسياري از خوانندگان ميدانند كه يكي از انديشه هايي كه در سده گذشته در اروپا در ميان س                     
باينمعني خواسته اند كه گذشته از زبانهاييكه هست و هر تيره اي             . نيكخواهان جهان پيدا شده بودن يك زبان همگانست       

با يكي از آنها سخن ميگويد زبان ديگري باشد كه همه مردمان آنرا ياد گيرند و دو تن كه بهم رسيدند و زبان همديگر                          
 . مگان سخن رانندرا نفهميدند با اين زبان ه

بكار رفته كه   ) زبان همگان (اين آرزو در سده گذشته پيدا شده و كوششهايي در راه پديد آوردن يك چنان زباني                 
 . ولي آرزوي خجسته اي ميبوده كه بايد ما نيز پي آنرا گيريم. به نتيجه درستي نرسيده

 :  نيك دانسته شود مثلي ياد ميكنيمبراي آنكه چگونگي. يكي نبودن زبان يكي از گرفتاريهاي آدميانست

آيا بچند زبان نيازمنديد كه ياد       . چنين انگاريد شما ميخواهيد سفري به اروپا كنيد و در كشورهاي آنجا بگرديد               
اگر بخواهيد در هر كشوري با زبان خود آنجا سخن رانيد و با هر كسيكه خواستيد بگفت و شنيد پردازيد                           .. گيريد؟

يا اگر بخواهيد تنها زبانهاي بزرگ را ياد گرفته با همانها كارهاي خود را انجام                 . زده زبان ياد گيريد   ناچاريد بيش از پان   
 در حاليكه ياد گرفتن هريكي از اين زبانها           .دهيد ناچاريد باري چهار زبان روسي، انگليسي، فرانسه و آلماني را بدانيد              

 . زبانها چه دشواري بزرگي را در زندگي پديد آورده پس ببينيد يكي نبودن .بسالها رنج كشيدن نيازمند است

ن و راه آهن و هواپيما و اتومبيل و راديو، جهان يكي شده و كشورها با همه                     واكنون كه در سايه تلگراف و تلف       
دوري بهم نزديك گرديده همين داستان زبان جلوگير بزرگيست كه مردمان را از سودهاي اين نزديكي بي بهره                            

 . ميگرداند

 . را نفهميده سودي برنميداريد  گويندگاني را از كشورهاي بسياري ميشنويد ولي زبانشانازما در راديو آوش

 . راديو لندن ناچار شده با چهل و چهار زبان سخن گويد تا گفتنيهاي خود را به بيشتر مردمان برساند

سيار بهتر بودي اگر نمرود آن خيره سري        بگفته يكي از نويسندگان ب    . (بسيار بهتر بودي اگر زبانها جز يكي نبودي        
ولي اين چيزيست كه شده و اكنون اختيارش از دست ما               ). داختينرا با خدا ننمودي و جهانيان را باين گرفتاري ني             

  .)مگر هزار سال و بيشتر بگذرد(ما اگر بخواهيم همه زبانها را يكي گردانيم نخواهيم توانست . بيرونست
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ه گذشته چنين انديشيده اند كه هر تيره اي زباني را كه ميدارند بدارند و در ميان                          اينست نيكخواهان در سد    
ليكن زباني نيز باشد كه همه مردمان ياد گيرند كه چون دو تن بهم رسيدند و از يك تيره                     : خودشان با آن سخن گويند    

 .  با آن گفتگو كنند،نميباشند و زبان همديگر نميدانند

ولي اين زبان كدام يكي از زبانها       . نجا پيدا شده و بيشتري از نيكخواهان آنرا پذيرفته اند          آرزوي زبان همگان از اي    
 ..كدام زبان را براي همگاني بايد برگزيد؟. .بايد بود؟

چه آن زبانها . كه ميباشد هيچيكي را نتوان برگزيد اين باره نيز سخناني رفته و اين روشن گرديده كه از زبانهايي          در
زبان همگان آسان بايد بود كه همه ياد توانند         .  است كه براي يادگرفتن هريكي سالها رنج و كوشش ميبايد          چندان دشوار 

 . گرفت

اسي بآن شده اند كه زبان تازه اي بسازند و يكي از آنان دكتر زمانهوف از                      ناز اينجا برخي از دانشمندان زبانش       
 . بپراكندنش پرداخته استرا ساخته و» اسپرانتو«دانشمندان لهستان بوده كه زبان 

هركسي تواند آنرا از يكماه تا سه ماه ياد گيرد كه بنويسد و سخن گويد و                     . آسانترين زبانهاست  »اسپرانتو« اين  
 .ده بار آسانتر از آسانترين زبانهاي ديگر ميباشد:  ميتوان گفت.كتاب خواند

بيش از دو هزار ريشه نياز نميباشد        ه  ب. ن گرفت  قاعده ساده نيست كه در يكساعت ياد توا         ١٦در اين زبان بيش از      
با اين سادگي، زبانيست كه با انگليسي و فرانسه همگام ميرود و كتابهايي از آن                . كه در يكماه و دو ماه ميتوان بياد سپرد         

 . باين زبان ترجمه شده استزبانها

م نگرفته و اين خود داستاني ميدارد كه         آرزويي كه زمانهوف ميداشته انجا       اسپرانتو پيش نرفته و     با اين حال زبان   
 .سپس خواهيم نوشت

اين كار دانشمند لهستاني نشان داده كه دشواري زبان جز نتيجه                 .با اينهمه ما از آن زبان درسهايي گرفته ايم            
 . يكزبان اگر از روي سامان و بخردانه باشد بسيار آسان گردد. نابساماني آنها نيست

 و در پيراستن فارسي همان راه را دنبال ميكنيم، و جاي خشنوديست كه فارسي از ميان                    ما اين را درس گرفته ايم      
 . زبانهاييكه ما ميشناسيم آماده ترين آنها براي پذيرفتن سامان و آراستگي ميباشد

 . از آسانترين زبانها خواهد گرديد) زبان پاك: يا بهتر بگويم(اينست فارسي 

 .  بود و بزبان عادي امروزي كمتر مانندگي خواهد داشتراستست كه خود زبان ديگري خواهد

استواري بايد كه سخنان خود را با آن          ما را يكزبان ساده و آسان و       . چيزيست كه جلو كار ما را گيرد       نولي اين   
 . اين چه زيان خواهد داشت كه از زبان كنوني دور افتد و يك زبان جدايي گردد. ن رسانيمنيانويسيم و بگوش جها

آري در همه جا شناخته      . انكه گفتيم زبان اسپرانتو با همه كوششهاييكه پيروان و يارانش ميكردند پيش نرفت               چن
با اينحال . هواداري نشان داد  » جامعه اتفاق ملل  «گرديد و در بيشتر كشورها هواخواهاني پيدا كرد و پس از جنگ گذشته              

 .  بلكه رو بنابودي استسپس رو به پسرفت گزاشت و اكنون از رواجش بسيار كاسته
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ولي ما ميدانيم، يك زبان هنگامي رواج گيرد و رواجش            . باشد كه انگيزه آنرا خود هواداران اسپرانتو ندانسته اند         
يك زبان همگان هنگامي به نتيجه تواند رسيد و خواستي از           . پايدار گردد كه كتابها و خواندنيهاي ارجداري در آن باشد         

 . با يكراه همگان توأم باشدآن بدست تواند آمد كه 

دكتر زمانهوف و يارانش اسپرانتو را تنها بنام آنكه يك زبان همگانست و جهان بآن نياز ميدارد رواج ميدادند و                        
 . اين عنوان با آنكه راستست داراي آن نيرويي كه ميبايست نميبود

يهاي بسيار دارد و خواهد داشت خود با          گذشته از آنكه كتابها و خواندن      ) زبان پاك : يا بهتر بگويم  (ولي فارسي   
از اينرو به پيشرفت آن در جهان اميد         . يك كوشش بسيار نيرومندي كه براي تكان دادن بجهان آغاز شده توأم ميباشد              

اگر خدا خواسته است خواهد     . ما اميدمنديم آن زبان همگان كه جهان بآن نياز ميدارد اين زبان گردد             . بسيار بسته ميشود  
                                                                                                        . بود

 »پرچم هفتگي  شماره نخست                                                                                                      «
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 ضدآخشيج ـ  

چيزي را راست گردانيدن و     آراستن ـ     
 خوبيهايي بآن افزودن

 شرفآزرم ـ  

 عيبآك ـ  

 اطالعآگاهي ـ  

 آنچه آموزند ، تعليماتآموزاك ـ  

 آن هنگامآنگاه ـ  

 صدا ، صوتآواز ـ  

 ارزشارج ـ  

 ارزشمندارجدار ـ  

 از چند سال قبل تا    از چند سال باز ـ        
 حال

براي شرطست و در جايي آورده      اگر ـ     
شود كه بودن و نبودن چيزي در آينده            

 دانسته نيست

 اگر هماگرچه ـ  

 مقداراند ـ  

 جمله هاي پندآميزاندرز ـ  

 فرضانگار ـ  

 فرض كردنانگاريدن ـ  

 محركانگيزه ـ  

 بيان كردنباز نمودن ـ  

در يك كاري زيانهاي گماني      باك ـ     
 رفتنآنرا بديده گ

 حزب ، جمعيتباهماد ـ  

با هم شدن از روي يكي        باهميدن ـ     
 بودن انديشه ها و هم پيماني و همدستي

 وظيفه ، واجبباينده ؛ بايا ـ  

 قسمتبخش ـ  

 تقسيمبخشيدن ـ  

 در نظر گرفتنبديده گرفتن ـ  

 منظمبسامان ـ  

 حرفبندواژه ـ  

  نيك انديشبهمن ـ  

  يكدفعهبكلي ،بيكبار ؛ بيكباره ـ  

ترس از گمان زياد يا گزند در          بيم ـ      
 آينده

پاددهش ، دادني كه در برابر       پاداش ـ     
 كاري باشد

سخني كه در برابر سخن       پادسخن ـ      
 ديگري باشد

 ضامنپايندان ـ  

 افزار پريدنپراچ ـ  

توجه ، انديشه كسي يا چيزي را        پروا ـ     
 داشتن و نيكي براي او خواستن

 نافزار پزيدپزاچ ـ  

 آنچه پوشندپوشاك ـ  

چيزي را پاك كردن و        پيراستن ـ      
 آلودگيها از آن دور گردانيدن
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 جلو كسيپيش ـ  

 ترقيپيشرفت ـ  

 مقدمهپيشرو ـ  

زد و خورد يا گفتگوي دو تن        پيكار ـ     
 با هم بي جنگاچ

 مجسمهتنديس ـ  

 مستقلجداسر ـ  

 استقاللجداسري ـ  

 استعدادجربزه ـ  

 جستن بسيارمبحث ، جستار ـ  

 افزار جنگ ، اسلحهجنگاچ ـ  

كسانيكه براي جنگيدن با هم      جنگاد ـ     
 شده اند

زمين و آفتاب و كره هاي          جهان ـ      
 ديگر با زندگي

 آنچه چاپ كنندچاپاك ـ  

 مطبوعاتچاپاكها ـ  

 چاپ كردنچاپيدن ـ  

 از چرك پديد آمدهچركين ـ  

 آنقدرچندان ـ  

 اينقدرچندين ـ  

 ط ، غلبهتسلچيرگي ـ  

 مسلط ، غالبچيره ـ  

 خريدن بسيارخريدار ـ  

معترف ) با زبر خا و پيش تا    (خستوان ـ     
 ، مقر

 آنچه خوانندخواناك ـ  

 آنچه خورندخوراك ـ  

 از خون پديد آمدهخونين ـ  

چيزهايي كه آدمي ياد گيرد و      خوي ـ     
 بپذيرد 

چيزهايي كه آدمي از گوهر        خيم ـ      
 خود دارد

 ه دارند ، مالآنچداراك ـ  

 دخلدرآمد ـ  

 خرجدررفت ـ  

 وحشي ، فرهنگ ناديدهدژآگاه ـ  

 بد خوي ، بد عادتدژخوي ـ  

 بد خيم ، بد سرشتدژخيم ـ  

اند بسياري از مردم كه گرد         دسته ـ      
آمده اند و يك خواست همگاني را              

 دنبال ميكنند

 كمكدستياري ـ  

 دژمن ، دژ انديش ، بد انديشدشمن ـ  

 نفس بيرون دادن  دميدن ـ

 ديدن بسيارديدار ـ  

 سخيراد ـ  

 تاختن يكسو بديگريرزم ـ  

 رفتن بسياررفتار ـ  

 از رنگ پديد آمدهرنگين ـ  

 ظاهر ، صورترويه ـ  

 ظاهرسازيرويه كاري ـ  

 صفتزاب ـ  

 شرح دادنزنديدن ـ  

 زيبا شدن در رخت و كالهزيبيدن ـ  

 چيزي را كه نميبوده پديد      ساختن ـ      
 آوردن

 نظمسامان ـ  
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چيزي را بدون زور بچنگ      ستاندن ـ     
 آوردن

 محسوسسترسنده ؛ سترسا ـ  

 محسوس شدنسترسيدن ـ  

 لجاجتستيز ـ  

 خواندن با آوازسرودن ـ  

 روا ، جايزسزنده ؛ سزا ـ  

 جايز بودن ، روا بودنسزيدن ـ  

كنفرانس ، كسانيكه براي      سكاالد ـ      
 سكالش گرد آمده اند

 مشاورهـ  سكالش 

 از سنگ پديد آمدهسنگين ـ  

 آنچه سوزانندسوزاك ـ  

 احساس برانگيزانندهسهاننده ـ  

 احساس درونيسهش ـ  

 احساسش برانگيخته سهنده ـ  

 شايسته استشايد ـ  

كسي از روي فهم و خرد و        شايستن ـ     
نيكخويي و كارداني در خورد جايگاهي       

 بودن ، كاري در خورد كسي بودن

 شايسته؛ شايا ـ  شاينده 

 افزار شكستنشكناچ ـ  

 آخشيج تلخشلپ ـ  

 سبب ، علت) همچون بلند(شوند ـ  

 از شير پديد آمدهشيرين ـ  

 رسيدن و پيوستنفرا رسيدن ـ  

اجتماع ، در يكجا گرد      فراهميدن ـ     
 آمدن و فراهم بودن

 امرفرمايش ـ  

 از باال بپايين نشستنفرو نشستن ـ  

 تربيتفرهنگ ـ  

 تربيتهيخت ـ  فر

 فعلكارواژه ـ  

 افعال معينكارواژه هاي ياور ـ  

كميته ، كسانيكه كه گزيرهايي     كراد ـ     
 را بكار بندند

 كشتن بسياركشتار ـ  

 افزار كوبيدنكوباچ ـ  

 زمانگاه ـ  

 آنكه يكي به او ارج گزاردگرامي ـ  

 آخشيج سبكگران ـ  

چيزي را از حالي بحالي      گردانيدن ـ     
 نانداخت

 گرفتن بسيارگرفتار ـ  

چيزي را با زور بچنگ          گرفتن ـ       
 آوردن

اند بسياري از مردم كه گرد         گروه ـ      
آمده اند بي آنكه يك خواست همگاني        

 را دنبال كنند

 تصميمگزير ـ  

كميسيون ، كسانيكه براي      گزيراد ـ      
 گفتگو و گزيريدن گرد آمده اند

 تصميم گرفتنگزيريدن ـ  

 ترند ، فرشآنچه گسگستراك ـ  

 گفتن بسيارگفتار ـ  

در جاييست كه ببودن يك         گويا ـ      
كاري گمان رود و گوينده از انديشه             

 خود ببودن آن گمان برد
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زمين و آفتاب و كره هاي          گيتي ـ      
 ديگر بي زندگي

 انديشيدن در پهلويمينستن ـ  

 نامحسوسناسترسنده ـ  

 ناشايستناشاينده ـ  

 اسمنام واژه ـ  

مني دو دسته يا دو تن با هم و         دشنبرد ـ     
 زيان بهم رساندن

 نزديك كسينزد ـ  

 نقشنگار ـ  

 نقش كردننگاشتن ـ  

 نشان دادننمودن ـ  

 از ننگ پديد آمدهننگين ـ  

 وعدهنويد ـ  

 افزار نوشتننويساچ ـ  

كسانيكه باهم شده اند تا         نويساد ـ      
 روزنامه اي يا كتابي نويسند

 آنچه نويسندنويساك ـ  

با خدا يا با كس ديگري با          نيايش ـ      
 زبان فروتني سخن گفتن

 گوش دادننيوشيدن ـ  

 كلمه ، لغتواژه ـ  

 ترس سختهراس ـ  

 هر اندازههرچند ـ  

 هر چيزهرچه ـ  

در جايي آورده شود كه بودن      هرگاه ـ     
چيزي در آينده دانسته ولي هنگامش            

 دانسته نيست

 رها كردنهليدن ؛ هشتن ـ  

در جاييست كه خود رفتار يا         همانا ـ   
گفتار كسي يا خود رخداده  بودن كاري         

 يا چيزي را برساند

 شريكهمباز ـ  

 نتيجههوده ـ  

 دليري كاري را داشتنيارستن ـ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	�
	
	
	
	�




	�
	
	�
	�



