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سال پانزدهم
شماره 93

خرداد - تیر
1392

)1(محمدرضاباطنی نکاتیدربارةفرهنگنگاری*

1.فرق»واژگان)))«و»فرهنگ)))«:
فرهنگ کتابی است منعکس کنندة واژگان ذهنی. نکتة دیگر آرایش)4( واژگان است، یعنی 
واژگانی که در ذهن داریم به صورت فرهنگ مرتب نشده، بلکه به شکل حوزه های معنایی در 
ذهن نگهداری می شود. مثاًل یك مجموعة معنایی مثل »بانك، سفته، برات، اعتبار«، معموالً در 
ذهن با همدیگر هستند ولی فرهنگ، بنا به ضرورت، الفبایی است و این، حوزة معنایی را از هم 
جدا می کند؛ یعنی آرایش ذهنی به هیچ وجه آن چیزی نیست که در فرهنگ می بینیم. در فرهنگ، 
اساس کار،  الفباست ولی در ذهن، واژه ها الفبایی نیستند، بلکه بسته به مشترکاتشان، حوزه های 
معنایی تشکیل می دهند. مثاًل »سفته« در فرهنگ در حرف سین و »بانك« در حرف »ب« می آید 
ولی باید توجه داشته باشیم که ذهن ما به این صورت کار نمی کند؛ آرایش واژگان در ذهن با 

آرایش واژه ها در فرهنگ فرق می کند.

).فرقفرهنگیکزبانهودوزبانه:
فرهنگ یك زبانه را باید تعریف نگاری و فرهنگ دوزبانه را باید معادل گذاری کنیم. مثاًل 
اگر داشته باشیم »بهمن: تودة سنگین برف که از سینة کوه کنده می شود و به زیر می افتد«، این 
شیوه ای است برای فرهنگ یك زبانه. اما برای فرهنگ دوزبانه نباید این کار را بکنیم. در فرهنگ 

*1(سبکاینمقالهگفتاریاستزیرابخشیازآندرکالسیکهبرایداوطلبانفرهنگنگاریدرفرهنگستان
زبانوادبفارسیدایرشدهبودتدریسوبعداًازنوارپیادهشدهاست.

2) Lexicon
3) dictionary
4) arrangement
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دوزبانة  فارسی- انگلیسی باید بنویسیم: »بهمن: avalanche« یا برعکس، در فرهنگ فارسی- 
انگلیسی اگر به لغت avalanche برسیم، نباید بگوییم فارسی اش می شود »تودة سنگین برف...«. 
بسیاری از فرهنگ های دوزبانه چون از فرهنگ های یك زبانه ترجمه شده اند، تعریف کلمه را از 
انگلیسی، آلمانی یا زبان های دیگر به فارسی ترجمه کرده اند. بنابراین، در فرهنگ های یك زبانه، 
واژه تعریف می شود ولی در فرهنگ های دوزبانه باید معادل لغت را در زبان دیگر پیدا کرد و 

آورد.
اگر ما فرهنگ فارسی )یك زبانه( می نویسیم باید چنین بنویسیم: بهمن: 1. تودة سنگین برف 
که از کوه کنده می شود و به زیر می افتد. 2. یازدهمین ماه سال ایرانی. پس اساس فرهنگ های 

یك زبانه تعریف نگاری و اساس فرهنگ های دوزبانه معادل یابی است.

).پیکرةزبانی)1):
یعنی این که شما مقدار زیادی از زبان را که به کار رفته است گردآوری و تحلیل کنید. 
این کار قباًل که وسایل الکترونیکی مثل رایانه و این جور چیزها در دسترس نبود،  معموالً با 
فیش انجام می شد. پیکرة زبانی عبارت بود از مجموعة اطالعات روی فیش ها که به اشکال 
مختلف باال و پایین می کردند. این مجموعه امروز به صورت database است که ما به آن 
می گوییم »دادگان«، یعنی همان corpus )پیکرة زبانی( که با شیوه های الکترونیکی در یك 
سیستم کامپیوتری ضبط می شود و هر نوع اطالعاتی که بخواهیم در دسترس می گذارد. امروز 
تقریباً یا تحقیقاً، فرهنگ نویسی بدون استفاده از دادگان باعث خطا می شود و ما را به بیراهه 
می اندازد. یادم هست در انتشارات آگاه، وقتی شروع کردیم به کار بر اساس دادگان، تا زمان 
تهیة  دادگان  کارهایی را انجام دادیم و بعد که دادگان تهیه شد با آن مقایسه کردیم. ما دنبال معنی 
»اریکه« می گشتیم. دادگان صد و چند مورد به ما کاربرد اریکه داد. اما »اریکه« به تنهایی فقط 
دو بار و بیش از صد بار همراه با »قدرت« به کار رفته بود. ما اگر بخواهیم بر اساس واقعیات، 
فرهنگ بنویسیم باید »اریکة  قدرت« را ضبط کنیم و بگوییم »اریکه« در معنای قدیم به معنی 
»تخت« است و آنچه امروز فراوان به کار می رود، هماینِد)2( »اریکة قدرت« است. سه فرهنگ 
فارسی معین، فرهنگ فارسی امروز )تدوین غالمحسین صدری افشار و همکاران( و سخن 
که از دادگان استفاده نکرده اند فقط »اریکه« را دارند و هیچ کدام از اینها »اریکة قدرت« را وارد 
نکرده اند؛ در حالی که این نادیده گرفتن واقعیتی است که در زبان جامعه می گذرد و آنچه 
کاربران بیشتر به کار می برند »اریکة  قدرت« است. »اریکه« را کسی به تنهایی به کار نمی برد. 
بنابراین اگر  حال اگر شما »اریکه« را در کتاب بنویسید باید »اریکة قدرت« را هم بیاورید. 
بخواهیم فرهنگی بر اساس میزان کاربرد)3( بنویسیم، از نظر بسامد)4( می توانیم »اریکه« را ننویسیم 
1) corpus
2) collocation
3) usage
4) frequency
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ولی »اریکة قدرت« را باید بنویسیم. یکی دیگر از مواردی که با دادگان مقایسه کردیم،  کلمة 
 »چهره« بود. معنی اول »چهره« یعنی »صورت«، معنی دومش را پیش خودمان »یك شخصیت 
برجسته« مثاًل »چهرة  ماندگار« پنداشته بودیم. ولی وقتی دادگان آمد و مقایسه کردیم، دیدیم 
که فقط معنی اول درست است و معنی دوم تقریباً اشتباه است. دو معنای دیگر هم بود که به 
آنها توجه نکرده بودیم. چرا معنی دوم اشتباه بود؟ ما وقتی می گوییم »چهره« یعنی »آدم خوب« 
به خاطر صفتی است که به دنبالش می آید برای اینکه »چهرة  ماندگار«، »چهرة برجسته« همه 
یك صفت مثبت به دنبالشان می آید؛ صفت منفی هم می تواند بیاید مثل »چهرة  منفور«. بنابراین 
معنی دوم که نوشته بودیم »یك شخصیت برجسته« فقط می شود »شخصیت«، چون برجسته 
از حد  اینجا  بنابراین،  دنبالش می آید.  به  که  است  به صفتی  بسته  نبودنش  برجسته  یا  بودن 
دادگان فراتر رفته بودیم، یعنی از خودمان مطلب اضافه کرده بودیم. در واقع معنی دوم را باید 
می نوشتیم »شخصیت« و نه »شخصیت برجسته«. معنای سوم که از دادگان پیدا کردیم و اصاًل 
به ذهن ما نیامده بود »وضعیت« بود. در جملة  »جنگ چهرة  شهر را عوض کرده بود«، »چهره« 
دیگر به معنی »صورت« و »شخصیت« نیست بلکه به معنی شکل ظاهر )appearance( است. 
مثال دیگری که فکر می کنم فقط یك نمونه از آن پیدا شده بود به معنی »نقاشی« است: »چهرة  
سیاه قلم پدرش را روی بخاری گذاشته بود«. این مثال ها را برای این گفتم که اگر دادگان نباشد 
و ما بخواهیم فقط از حافظه مان کمك بگیریم چقدر ممکن است دچار لغزش بشویم، این ها 

مثال هایی بود که فکر کردم شاید راهگشا باشد.
اما فکر نکنید که همة تعریف ها به این سادگی است که من اینجا در مورد »بهمن« گفتم. 
ما برای تعریف کردن مستقیماً با عالم بیرون تماس نداریم. مفاهیمی را تعریف می کنیم که در 
ذهنمان است،  و این مسئلة بسیار مهمی است؛ یعنی آنچه ما در ذهن داریم انتزاعی)1( است از 
واقعیت های دنیای بیرون. یك مثال می زنم که ببینید تعریف چقدر مشکل است. فرض کنید 
که می خواهید »میز« را تعریف کنید. میز یکی از واژه های بسیار ساده است، برای اینکه در 
عالم بیرون مابه ازایی دارد. میز چند تا پایه باید داشته باشد؟ ممکن است سه تا، چهار تا، شش 
تا و حتی یکی داشته باشد؛ پس پایه اش را نمی توان مالک قرار داد. جنسش باید چه باشد؟ 
پالستیك؟ چوب؟ آهن؟ رنگش چه جور باید باشد؟ اصاًل مهم نیست. شکلش باید چگونه 
باشد؟ باید مستطیل، مربع یا گرد باشد؟ چگونه باید آن را تعریف کرد؟ نه پایه، نه جنس، نه 
رنگ و نه شکلش را می شود مالک قرار داد. ما می مانیم با یك امر بسیار انتزاعی که چیزی 
در این حد است:  وسیله ای با سطحی صاف برای گذاشتن اشیا روی آن. هر قدر ما از این 
فراتر برویم دیگر وارد چیزی می شویم که ممکن است تعریف مان نقض شود. این تعریف به 
پایه دار،  سطح صاف و گذاشتن چیزی روی آن اشاره می کند که سه تا چیز است با همدیگر. 
این تعریف با عالم واقع بسیار اختالف دارد و به همین دلیل می گوییم حتی میز را هم، که در 
دنیای بیرون وجود فیزیکی دارد، به سادگی نمی توانیم تعریف کنیم. فکر نکنید که فقط »میز« 
1) abstraction
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است؛ »سیب« را در نظر بگیرید. سیب چه رنگی باید باشد؟ می تواند سرخ، سبز یا زرد باشد. 
مزه اش چه جوری باید باشد؟ شیرین یا ترش؟ بنابراین آنجا هم همین مشکل وجود دارد. حاال 
اینها مربوط به چیزهایی است که در دنیای بیرون واقعیت دارند. حاال اگر بخواهیم »اعتماد«، 
»اطمینان« و »هّمت« را تعریف کنیم و بعد تازه تعریف ها طوری باشد که فرق میان »اعتماد« و 

»اطمینان« مشخص بشود، کار بسیار مشکل می شود و به این آسانی سامان نمی گیرد.

4.ساخت،کارکرد،فایده:
بعضی از تعریف هایی که می کنیم ممکن است بر اساس »ساخت«، »کارکرد« یا »فایده« و 
یا آمیزه ای از هر سه باشد. مثاًل »چراغ راهنمایی« را در نظر بگیرید. ساخت آن عبارت است از 
میله ای آهنی که سه چراغ به آن متصل شده و رنگ چراغ ها از باال به پایین قرمز،  زرد و سبز 
است. این چراغ راهنمایی چه طوری کار می کند؟ چراغ اول قرمز و به این معنا است که ماشین ها 
نباید بیایند؛ بعد سبز روشن می شود. سبز به این معنا است که ماشین ها می توانند بروند؛ بعد 
از سبز، زرد روشن می شود. زرد به این معنی است که مواظب باشید ظرف دو سه ثانیة دیگر 
چراغ قرمز می شود و بعد دوباره تکرار می شود. قرمز،  سبز،  زرد... این کارکرد »چراغ راهنمایی« 
است. فایده اش این است که ماشین ها به هم نخورند. این چراغ ها را سر چهارراه می گذارند. 
ببینید یك چیزی را می توان از سه دید »ساخت«، »کارکرد«، »فایده« تجزیه و تحلیل کرد. یکی 
از تعریف هایی که از زبان شده این است: »زبان دستگاهی است مرکب از عالئم آوایی قراردادی 
که برای ایجاد ارتباط در جامعه به کار می رود«. در این تعریف از »ساخت« و »فایده« استفاده 
شده است. در تعریف میز هم از »ساخت« و »فایده« استفاده شد. بنابراین می توان در تعریف از 

»ساخت«، »کارکرد« یا »فایده« یا تلفیقی از هر سه استفاده کرد.

5.نحوةتعریفدرفرهنگها:
تعریف در فرهنگ ها سه صورت دارد: 1. مترادف 2. عبارت 3. بافت)1(

در فرهنگی، تعریف »شجاع« به این صورت آمده: »دارای شجاعت، بی باک و دلیر«. در این 
تعریِف مترادفی، معنی »شجاع« موکول می شود به معنی »شجاعت« و بعد هم به دو مترادِف 
ببینید هیچ چیزی حل  »بی باک« و »دلیر«. »شجاعت« را هم گفته است: »دلیری و بی باکی«. 
نمی شود .»شجاع« معلوم نیست چگونه صفتی است؛ در مورد »شجاع« فقط گفته است »دارای 
شجاعت«، بعد هم گفته مترادف »بی باک و دلیر« است. عیبی ندارد که بگوییم »دارای شجاعت« 
به شرط اینکه »شجاعت« تعریف بشود. وقتی به تعریف »شجاعت« می رسیم، می بینیم باز همان 
بی فایده ترین  و  قدیمی ترین  تعریف  این  بنابراین،  نترسی«.  و  بی باکی  و  »دلیری  است؛  بازی 
نوع تعریف است. فرهنگ فارسی سخن از این نوع تعریف قدری فراتر رفته و گفته »آن که 
از چیزی یا کسی نمی ترسد«. به این تعریف، تعریف عبارتی می گوییم. فرهنگ های سخن و 
1) context



11 فارسی امروز عمدتاً از تعریف عبارتی استفاده کرده اند. تعریف بافتی، تعریفی است که به یك 
سناریو نیاز دارد. مثاًل به این صورت: »وقتی به کسی شجاع می گویند،  منظور این است که او 
در شرایط دشوار و خطرناک ترسی به خود راه نمی دهد«. این تعریف نسبتاً بی عیب است. حاال 
این سه تعریف وجود دارد : تعریف اول آسان تر و بی فایده تر؛ تعریف دوم نسبتاً مفیدتر؛ تعریف 
سوم تقریبًا  از همه کارآمدتر است ولی وقت و جا می گیرد. فرهنگ انگلیسی به انگلیسی کالینز 

کوبیلد)1( اولین بار از این شیوه استفاده کرده است.

6.تحولمعنایی))):
یکی دیگر از مسائلی که در فرهنگ نویسی به آن برمی خوریم تحول معنایی است؛ یعنی 
اینکه کلمه در قدیم یك معنی داشته است و حاال یك معنی دیگر. این نوع کلمات بسیار زیاد 
هستند. چه کار باید کرد؟ چند تا مثال برای تحول معنایی برایتان می زنم؛ مثاًل »شبستان« در 
قدیم به »حرمسرا« و االن به »بخشی از مسجد« می گویند. فارسی زبانان، امروز شبستان را به 
معنی حرمسرا نمی فهمند. »نگران« یعنی بیننده: »ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد«، یعنی ببین، 
ولی امروز یعنی دل واپس: »نگرانم دیر کرده«؛ »نگران بچه اش است«. در افغانستان به آدم ناظر، 
»نگران« می گویند، مثاًل به کسی که توی قطار می آید و بلیت ها را کنترل می کند می گویند »آقای 

1) Collins Cobuild
2) semantic change

• دکتر محمدرضا باطنی )عکس از: ستاره سلیمانی(
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نگران«. انتشارات فرهنگ معاصر هم فرهنگی چاپ کرده شامل کلماتی که در فارسی و افغانی 
هر دو به کار می روند ولی معنای آنها متفاوت است. اما کلمات چگونه می مانند ولی محتوایشان 
عوض می شود؟ مثاًل »چوب لباسی«. آن چیزی که از خشك شویی می گیریم چوب نیست بلکه 
یك میلة  فلزی است که روی آن  یك تکة پالستیك کشیده اند ولی ما هنوز به آن »چوب لباسی« 
می گوییم. »یخچال« برای نسل جدید همان دستگاه الکتریکی است که در خانه هاست. در قدیم، 
عبارت بود از گودالی که زمستان در آن آب می ریختند و یخ می بست و با پوشال روی آن 
را می پوشاندند و در تابستان تکه تکه می کردند، بار االغ می گذاشتند و درِ خانه ها می فروختند. 
»یخچال« یعنی »چالة  یخ، گودال یخ«. بنابراین کلمة  یخچال مانده است ولی محتوای معنایی آن 
عوض شده است. از همین چند تا مثال می توان دریافت چگونه معنی کلمات عوض می شوند. 
فرهنگ نویسان در مقابل این مسئله چه کار باید کنند؟ همه را بیاوریم، ردیف کنیم یا نیاوریم و 
فقط امروزی ها را بیاوریم؟ بستگی دارد که چه فرهنگی می نویسیم. اگر فرهنگی برای کاربران 
امروز می نویسیم،  معنی »یخچال« همین دستگاه الکتریکی است. اگر فرهنگ تاریخی می نویسیم 
باید تمام معناهای آن را بیاوریم، ولی باید بگوییم که کدام ها قدیمی ترند و کدام ها امروزی تر، 
 وااّل آنچنان آشوبی به وجود می آید که نگو. در این باره مثالی می آورم تا ببینید اگر به این تحول 
معنایی اهمیت ندهیم و همه را دنبال هم بنویسیم، چه آشوبی به وجود می آید. در فرهنگ 
فارسی معین معانی » طویله« این گونه آمده است: »طویله: 1. مؤنث طویل، زن درازباال 2. رشته 
3. رشتة گردن بند )مثل طویلة لؤلؤ( 4. رسنی که پای چارپایان را بدان بندند )هیچ کدام از اینها 
در فارسی امروز به کار نمی رود( 5. اصطبل، آخور 6. قطار )طویلة  خر= قطار خران(«. خوب 
توجه کنید، غیر از اولی،  که من مشکوکم اصاًل در عربی به معنی »زن درازباال« به کار می رود 
یا نه، معناهای بعدی همه در فارسی آمده است منتها هرکدام در یك دوره ای. معنای شمارة 5 
محل ایراد است،  برای اینکه »اصطبل« معادل »طویله« نیست، اصطبل »طویلة اسبان« است و 
»اصطبل« با »طویله« از نظر منطقی رابطة  اعم و اخص دارد، یعنی طویله لغتی عام تر از اصطبل 
است. آخور هم با طویله از نظر منطقی نسبت کل به جز دارد،  یعنی اینکه »آخور«  بخشی از 
یك »طویله« است و خود »طویله« نیست. جالب این است که از تمام معانی فقط معنی 5 به 
معنی »طویله« نزدیك است و آن هم اشتباه است. پس در این فرهنگ،  وقتی به معانی »طویله« 
نگاه می کنیم، هیچ نمی فهمیم که طویله در فارسی امروز یعنی چه. اما فرهنگی که دربارة  فارسی 
معاصر است مانند فرهنگ فارسی امروز می گوید »طویله« یعنی »محلی که دام ها را در آن  جا 
می دهند« بعد هم اضافه می کند )از قبیل خر، گاو، اسب و غیره(. این معنِی امروزِ »طویله« است، 
 و نه چیزی دیگر. تمام معانی که استاد معین آورده گمراه کننده است، چون مشخص نیست کدام 
از اینها مال فارسی امروز است و کدام مال گذشته. فرهنگ سخن، که ادعا نمی کند یك فرهنگ 
معاصر امروز است،  شیوة خوبی دارد. بعضی از معانی فرهنگ فارسی معین را هم آورده است 
ولی این گونه: »1. محل نگهداری دام ها )جالب است، این معنای امروزش است و همان طور که 
گفتیم شیوة  سخن، عبارتی است( 2. رشتة گردن بندی از مروارید و غیره )ولی فوراً زیرش نوشته 
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»قدیمی«، تا ما فکر نکنیم که امروز به گردن بند می گویند طویله( 3. رشته ای که پای چارپایان 
را با آن می بندند« )و فوری زیرش نوشته است »قدیمی«(؛ این یعنی این که از نظر زبان شناسی 
آن معنی اول که بی نشان)1( است معنای امروزش است. آنهایی که نشان دار)2( هستند قدیمی 
می باشند و معلوم است که امروز به کار نمی روند و این بهترین شیوه برای فرهنگ تاریخی 
است. اگر دقیق تر بخواهیم کار کنیم، بهتر است قرن را در مورد قدیمی ها ذکر کنیم،  ولی فرهنگ 
سخن به ذکر قدیمی اکتفا کرده و به نظر من کافی است. پس نتیجه می گیریم،  معانی کلمات در 
طول تاریخ عوض می شوند و این امری انکارناپذیر است. حاال ما به عنوان فرهنگ نویس، با این 
تغییر معانی چه بکنیم؟ من پیشنهاد می کنم که معانی امروز را به صورت بی نشان ضبط کنیم و 
آنهایی که قدیمی هستند را مشخص کنیم که قدیمی اند و بسته به این که با چه درجه از دقت 
بخواهیم کار بکنیم، باید بگوییم هر معنی در چه قرونی به کار رفته است و از چه قرنی به بعد به 
کار نرفته. مثاًل به معنی »شوخ« نگاه کنید در فرهنگ سخن؛ خیلی خوب گفته است که چگونه 

معنی »شوخ« متحول شده است.

7.مترادف:
در فرهنگ ها، گاه دیده می شود که دو کلمه را مترادف یا هم معنا تعریف می کنند: مثاًل مقابل 
»مشکی« می نویسند »سیاه«. از دیدگاه زبان شناسی، وقتی دوکلمه می توانند مترادف یا هم معنا 
باشند که در همه   جا، در همة بافت ها و در همة موقعیت ها، بدون کم و کاست،  به جای هم 
به کار روند. از آنجا که شاید هیچ دو کلمه ای یافت نشوند که همه  جا، در همة بافت ها و 
در همة موقعیت ها، بدون کم و کاست، بتوانند به جای هم به کار روند،  نتیجه ای که می توان 
گرفت این است که نه تنها در زبان فارسی،  بلکه در هیچ زبانی کلمات مترادف یا هم معنا وجود 
ندارد. بنابراین، تصوری که برخی از فرهنگ نویسان دربارة  مترادف بودن کلمات ایجاد می کنند، 

 گمراه کننده است.
بد نیست به بررسی مثالی بپردازیم. در بعضی از فرهنگ های فارسی، وقتی »مشکی« را 
تعریف می کنند،  می نویسند »مشکی، سیاه« یعنی مشکی و سیاه هم معنا هستند. نخست توجه 
داشته باشیم که »مشکی« هم به عنوان اسم به کار می رود )یعنی رنگ مشکی، لباس مشکی( 
و هم به عنوان صفت )مانند موی مشکی( و باید هنگام بحث دربارة این کلمه به تفاوت دو 
مقوله توجه داشت. وقتی به »مشکی« به عنوان اسم فکر می کنیم، می بینیم تقریباً  هیچ جا مشکی 
و سیاه مترادف نیستند. مثاًل می گوییم: »به مناسبت فوت خواهرزاده اش سیاه پوشیده بود« ولی 
نمی گوییم »... مشکی پوشیده بود«. یا می گوییم: »چقدر مشکی بهت می آید«، ولی نمی گوییم 
»چقدر سیاه بهت می آید«. پس اگر »مشکی« و »سیاه« )به عنوان اسم( نتوانند به جای هم به کار 
بروند،  باید نتیجه گرفت که مترادف یا هم معنا نیستند، و هم معنا دانستن آنها در فرهنگ ها مایة  

1) unmarked
2) marked
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گمراهی مراجعه کننده ای است که به این حرف اعتماد می کند و سعی می کند آنها را به جای 
هم به کار ببرد.

اکنون به »مشکی« و »سیاه« به عنوان صفت توجه کنید. تنها در مواردی معدود شما می توانید 
مشکی و سیاه را مترادف هم به کار ببرید، که آن موارد هم بیشتر مربوط به لباس است:  مثاًل 
می توان گفت: چادر مشکی یا چادر سیاه، روسری مشکی یا روسری سیاه؛ نیز می توان گفت: 
موی سیاه یا موی مشکی. ولی باید گفت: »چشم سیاه« و »چشم و ابروی مشکی« و نه برعکس. 
توجه داشته باشید که حتی در موارد نادری که صفت مشکی و صفت سیاه می توانند به جای 
هم به کار روند،  انتخاِب کاربران یکسان نیست: بعضی از فارسی زبانان خودشان یکی از آنها 
را به کار می برند، ولی کاربرد آن دیگر را نیز نامتعارف نمی دانند. از سوی دیگر،  با آنکه صفت 
مشکی از قدیم به کار رفته، مثاًل فردوسی می گوید: اگر غم ز دریا است خشکی کنیم/ همه چادر 
خاک مشکی کنیم )به نقل از فرهنگ سخن(، کاربردِ صفت مشکی برای لباس امروز شیك تر 
و مدرن تر از سیاه است. مثاًل مادران ما می گفتند: »چادر سیاه« ولی امروزه دخترانشان ترجیح 

می دهند بگویند »چادر مشکی«.
دامنة کاربرد »مشکی« به جای »سیاه« به همین خاتمه می یابد، در حالی که تعداد بیشماری 
ترکیب صفت و موصوف در فارسی وجود دارد که فقط »سیاه« می تواند در آنها به کار برود، 

مانند مثال های زیر:
بازار سیاه، طالی سیاه، فلفل سیاه )فلفل هندی سیاه و خال مهرویان سیاه...(، تختة سیاه، )در 
هواپیما( جعبة  سیاه، روزگار سیاه، جگر سیاه، آفریقای سیاه و بسیاری دیگر. عالوه بر این، تعداد 
بیشماری صفت و موصوف مقلوب در فارسی هست که در آنها صفت »سیاه« یا »سیه« قبل از 
موصوف قرار می گیرد و هیچ گاه نمی توان »مشکی« به جای آنها به کار برد، مانند مثال های زیر:
سیاه زخم، سیاه پوست، سیاه چاله، سیاه بازی، سیاه کاری و بسیاری دیگر. نیز تعداد زیادی 

صفت های مرکب هست که به همین شیوه ساخته شده اند، مانند مثال های زیر:
سیاه بخت، سیاه مست و سیه روی )تا سیه روی شود هر که در او غش باشد(. در کاربرد فعلی 
نیز نمی توان جای »مشکی« و »سیاه« را عوض کرد. مثاًل می گوییم: »این کلمه را سیاه کن« ولی 

نمی گوییم »این کلمه را مشکی کن«.
ما در اینجا دربارة  »مشکی« و »سیاه« به تفضیل بحث کردیم تا جای شّکی باقی نماند که 

مترادف یا هم معنا خواندن دو کلمه نه تنها نادرست بلکه برای کاربران گمراه کننده است.
مثالی دیگر را در نظر بگیرید. می گویند »خوب«  و »نیك« مترادف یا هم معنا هستند؛ ما 
هر روز بارها از دوستان و آشنایان می پرسیم »خوبی؟« یا »حالت خوبه؟«، »بچه هاخوبند؟«... 
ولی آیا می توانیم به جای این عبارت ها بگوییم »نیکی؟«، »حالت نیکه؟«، »بچه ها نیکند؟«؟ اگر 

نمی توانیم،  پس »نیك« و »خوب« مترادف یا هم معنا نیستند.
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8.متضاد:
همان مشکلی که فرهنگ نویسان در تعریف »مترادف« یا »هم معنا« با آن مواجه هستند در 
مورد »متضاد« نیز با آن روبرو هستند. مثاًل فرهنگ سخن »متضاد« را چنین تعریف می کند: 
»ویژگی دو واژه که از نظر معنی ضد یکدیگر باشند، مانند زشت و زیبا، بلند و کوتاه...«. این 
فرهنگ، در تعریف »زشت« می نویسد: »...مقـِ زیبا...« یعنی مقابِل یا ضِد »زیبا«. همان طور که 
در مورد مترادف ها گفتیم،  اینجا هم دو کلمه موقعی می توانند متضاد هم باشند که همه جا، در 
همة  بافت ها و در همة  موقعیت ها، بدون کم و کاست، در تضاد معنایی با هم باشند. از آنجا که 
هیچ دو کلمه ای یافت نمی شوند که از این ویژگی فراگیر بهره مند باشند، می توان نتیجه گرفت 
که نه تنها در زبان فارسی، بلکه در هیچ زبانی کلمات متضاد وجود ندارند. بنابراین، تصوری که 
برخی از فرهنگ نویسان دربارة کلمات متضاد ایجاد می کنند نه تنها نادرست بلکه گمراه کننده 

است. بد نیست به بررسی چند مثال بپردازیم.
اول با »بلند« و »کوتاه« شروع می کنیم: »از بخت بلند مسافراِن هواپیما، چاشنی بمب عمل 
نکرد و مسافران جاِن سالم به در بردند« حال فرض کنید چاشنی بمب عمل کرده بود و همة 
مسافران جان خود را ازدست داده بودند. در این صورت در فارسی نمی شد گفت: »از بخت 
کوتاه مسافران...«. شادروان کریم امامی، کتابی نوشته است با عنوان از پست و بلند ترجمه. امامی 
این قدر به زبان فارسی وقوف داشت که در فارسی نمی شود گفت: »از کوتاه و بلند ترجمه«. 
در فارسی می شود گفت: قلة بلند فالن کوه؛ اما نمی شود گفت: قلة کوتاه فالن کوه. در فارسی 
دربارة کسی می توان گفت: »بلند همت است« )همت بلند دار که مردان روزگار/ از همت بلند 

به جایی رسیده اند(، ولی نمی شود گفت: »کوتاه همت است«.
حاال چند مثال هم برای متضاد نبودن »زشت« و »زیبا«. ما در فارسی »هنرهای زیبا« داریم 
ولی »هنرهای زشت« نداریم. آدم »زیباپسند« بسیار داریم، ولی آدم »زشت پسند« نداریم. دردِ دل 
آن تصنیف ساز که می گوید: »زیبای زمانه تویی« را می فهمیم، ولی اگر می گفت »زشِت زمانه 
تویی« نمی فهمیدیم. اگر کسی به بچه ای بگوید »زشت است آدم تو روی بزرگتر بایستد« کاماًل 
حرف معقولی به نظر می رسد، ولی اگر می گفت »زیباست اگر آدم تو روی بزرگتر نایستد« 
این که »زیبایی شناسی«  از همه  این جوری حرف می زند. جالب تر  حیرت می کردیم که چرا 

داریم، ولی »زشتی شناسی« نداریم.
در فرهنگ معین و در فرهنگ فارسی امروز نیز »متضاد« همین گونه تعریف شده است، با 
این تفاوت که معین از »متضاد« کلمة متضاد را اراده می کند و برای تعریف خود هم مثالی ارائه 

نمی کند.
همان طور که در مورد مترادف ها گفتیم، مطرح کردن بحث »متضاد« در فرهنگ ها نه تنها 
نادرست است،  بلکه باعث گمراهی کاربرانی می شود که حرف فرهنگ نویسان را باور می کنند 

و سعی می کنند »متضاد«ها را در معنای عکس یکدیگر به کار برند.


