
 
 
 
 
 

 آیندة فرهنگ نویسی در ایران
 دجعفر شهیدیسیّ

 

دهخادا  ۀنامالیف و چاا  لت أسرانجام چنانکه دیدیم سال گذشته کار ت

اکبار گاذار نن  شاادروان ی یپایان یاف  و این اثر بزرگ فرهنگی باه هتا  پایه

و  دهخدا  و با کوشش و فداکاری بیش از دویس  تن استاد  پژوهناد،  دانجاجو 

قای نموز و بیس  و شش هزار و پانصد و هفتاد و پنج صفحه با قطع نیم وردانش

 مندان نهاد، شد. سه ستونی در دسترس یالقه

فرهنگی اس  جامعتر از مجتوع فرهنگهایی کاه تااکنون  ۀنامگتان لت بی

د،. های غیر فارسی متداول در این زباان نوشاته شابرای زبان فارسی دری و واژ،

 تن چناین امتیااز پاساخگوی بسایاری از مجاکالز نیازمنادان ونامه با داشالت 

 کنندگان اس .مراجعه

ر ناماه پایاان کااتوان کرد این اس  که نیاا انتجاار لت اما پرسجی که می

 . نویسی در زبان فارسی اس ؟ مس تاً پاسخ این پرسش مثب  نخواهد بودفرهنگ

اند  پدید تانند کرد،های هر زبان را به موجوداز جاندار هچرا؟ چون واژ،

میرند. چنین سیر تکاام ی در رسند و سپس میکنند  به کتال میرشد می  نیندمی

های بیجتر  رساتر  نسانتر  و ذوق پذیرتر از یا  نیازمندی مردم به واژ، ۀلت  زاد
                                                           

  877-792  صص 1360اسفند    بهتن و 12و  11 ۀ  شتار7نیند،  سال. 



 144 20/   فرهنگ و ادب ايران گذشته و آيندة

های گردنماد، در پذیر زبان از سوی دیگر اس . بررسی واژ،و و طبیع  تکاملس

ها دهد که بسیاری از ک تاهها )شاهدها( نجان میر کاربرد واژ،نامه و دق  دلت 

ای اناد. نخسا  واژ،با پذیرفتن این دگرگونی  ی  یا چند باار تتییار معنای داد،

د، شد، و سپس هتان واژ، به نویی یالقه در معنی نزدیا  امقابل معنی معینی نه

نن معنی اساتعتال   به کار رفته وگا، در ضد یبدان و سپس در نزدی  بدان نزد

ر شد، که معنی دوم وسوم جای معنی نخس  گردید، و این استعتال چندان مکرّ

ها  از یاد رف  اس . پس طبیعی اس  کاه باه ماوازاز ایان را گرفته دیگر معنی

ها نیز دگرگونی پذیرد و پی در پای بایاد در نن ها  فرهنگ واژ،دگرگونی در واژ،

نن برطرف گاردد و کاام تر شاود چنانکاه در نقص یا نقصهای   تجدید نظر شود

ها انجاام گرفتاه طول زندگی زبان فارسی دری چنین کار پی در پی در لت  نامه

 اس . 

صحاح الفرس با برهاان قااطع و فرهناگ  رس اسدی وفُ ۀناممقایسه لت 

یر سال و ننندراج  ناظم االطباء  و معین و باالخر، لتا  ناماۀ دهخادا ایان تحاوّ

 دهد. جان میتکام ی را ن

گیارد  در ه دگرگونی معتوالً در زماانی دراز انجاام مینگودانیم که اینمی

شاته ه تا این تاریخ  پنجاا، ساال نگذملیف لت  ناأحالی که از نغاز کوشش در ت

 اس .

تا در این مادز  کتباودی چناین در فرهنگای  هپنجا، سال مدتی نیس  ک

ای که سسهؤها خالی نیس  و مقیصهچنان دید، شود با این وصف  لت  نامه از ن

ها بکوشاد مندان تقدیم کرد، باید در رفع ایان نقیصاهچنین اثر ارزند، را به یالقه
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شود به قرار ها که از جه  کتی  و کیفی  در لت  نامه دید، میمهتترین نقیصه

 زیر اس .

دارد که هنگام بررسی کاربردهای واژ، در مج داز لت  نامه  مع وم میا 1

 یالی و   رایج استادان ادبی دارالتع تینگردنوری شاهدهای منظوم یا منثور  سنّ

دانجسرا )ارزش نهادن به ادبیاز پیش از یصر متول( ریایا  شاد، اسا  و باه 

( )مگار در ماوارد اناد  وری  صافویه  زندیاه و قاجاریاهتتی ۀمتنهای ادبی دور

ا تچیزی کم ارزش نیس   ادبی ۀاند  در حالی که هفتصد سال ذخیرتوجهی نکرد،

نادید، گرفته شود  بخصوص ادبیاز یصار صافوی و پایاان دورۀ قاجاریاه  چاه 

ی های فارسی و ترکیباز نن در این دو یصر  به طاور چجاتگیردانیم که واژ،می

 بارور گردید، اس .

ند صاد نظم و نثر این چ یها وترکیبها از کتابهانتاید این واژ،پس الزم می

ی لت  نامه با شااهدهای نن ضابگ گاردد. بادیه ۀید و به هتان شیوسال بیرون ن

اس  که چنین نقیصه از جه  فرهنگ نویسی موجب خ  ی در لت  نامه نیس   

دۀ گردنوری این شاهدها بیجتر برای رفع مجکل پژوهندگان اس  نه مراجعه کننا

 به فرهنگ به خاطر دریاف  معنی ک ته.

از  و چا  لت  نامه کتابهای گوناگونی لیفأت ۀدر طول پنجا، سال دور ا2

ساازی  نثر: در تفسیر قرنن  ف سفه  یرفان  اخاالق  داساتان  تااریخ  داور نظم و

پزشکی  و غیر، به چا  رسید، که هار یا  کتیا  قابال تاوجهی از مفردهاا و 

ی دداشاتهالیف و گاردنوری یاأترکیبهای کهن را در بر دارد. این کتابها به هنگام ت

ون بهاا بیارهاا را از نن کتانتاید این واژ،لفان نبود، اس  الزم میؤیار منن در اخت

 و در لت  نامه بگنجانند. نورند



 146 20/   فرهنگ و ادب ايران گذشته و آيندة

های ی تای گاا، تفصایل غیار الزم )اطنااگ( و گاا، در شناساندن واز،ا 3

س  شود. نیز پیجرفتهای اخیر موجب شد، ااختصار بیش از حد )ایجاز( دید، می

 ین ک تاز ناکامل به نظر رسد.تعریفها در مورد ا یکه بعض

 ۀسساؤها و کتبودهای دیگری از این قبیال اسا  کاه متوجه بدین نقصیه

ظار ها و تجدید نلیف فرهنگی بزرگ را براساس گردنوری چنان واژ،ألت  نامه ت

  اۀتتک» 489نن را در صافحه  دۀه خود نهاد، و ماژمدر تعریفهای لتوی جزء برنا

هاا و  واژ، ۀاس   فرهنگی که تا حد متکن دربردارندمندان داد، به یالقه« مقدمه

سایر  ۀدترکیبهای مستعتل در زبان گذشته و امروز با پجتوانۀ کاربرد و نجان دهنا

 ها باشد.تحولی واژ،

ی ه کتابی اسا  پارحجم و اساتفاد، از نن بارامبینیم لت  ناچنانکه میا 4

قل د نظر را در حادامور ۀهتگان دشوار  مخصوصاً کسانی که بخواهند معنی ک ت

 ولت  نامه بادین نیازمنادی نیاز توجاه داشاته  ۀسسؤوق  بیابند. خوشبختانه م

 لیف و چا  فرهنگهای دو ج دی و ی  ج دی را وید، داد، اس . أت

 زبان و ادبیااز ۀنویسی در محدودبینیم تا ننجا که گسترش فرهنگپس می

ای د، و با هتا  و یالقاهلت  نامه وظیفۀ خود را انجام دا ۀسسؤفارسی اس   م

اناد اد،رود فرهنگهایی را هم که وید، دایم امید میسسه دید،ؤلفان نن مؤکه در م

 چا  و منتجر کنند.

  یس که لت  نامه پایان فرهنگ نویسی در زبان محاور، و ادگ ناما ننچنان

نویسای را زبانان و گجودن هتۀ مجکالز نیندۀ فرهنگرفع هتۀ نیازمندی فارسی

 سسۀ لت  نامه نباید توقع داش .ؤز ما
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دهاد که دویس  و بیس  جازوۀ نن نجاان میلت  نامه  چنان ۀسسؤکار م

  شاایران های گردنمد، در فرهنگها و یا به کار رفته در نظماین بود، اس  که واژ،

ورز صانثر نویسندگان را بیرون کجد. سپس این واژ، ها را با ترکیباز نن باه  و

د. پس نویسان گذشته را استدرا  کنازد و احیاناً خطاهای فرهنگالفبایی مرتب س

هایی اس  کاه ننچه در لت  نامه فراهم نمد، و ننچه بدان افزود، خواهد شد واژ،

 اند.بان فارسی به کار رفته و نویسندگان و گویندگان ننها را پذیرفتهزدر 

ن در این زباسال  رهای فارسی خالص و یا غیر فارسی که در طول هزاواژ،

 .فته اس فارسی گر ۀاحیاناً تتییر معنی داد، و شناسنام عتال شد، تتییر شکل وتاس

ه های غیر ایرانی اس  کنویسی در نیند، واژ،مجکل زبان فارسی و فرهنگ

ها در زبان شود. درنمدن این واژ،تدریج وارد زبان شد، و میهدر صد سال اخیر ب

سوی دیگر خطاری اسا  کاه در نیناد، زباان را  ما از ی  سو ناگزیر اس  و از

جانباۀ کند. چنین خطر را نسان نبایاد گرفا  و بایاد باه کوشاش هتهتهدید می

 دانجتندان برای برطرف کردن نن اقدام کرد. 

نخستین قرن اول هجرز ضرورز دینی سبب شد زبان  ۀدانیم که از نیتمی

ا ییاز و ن در ادبتوان گف  تفنّفارسی مفرداتی را از زبان یربی به وام گیرد و می

منجایان یصار غزناوی و ساپس یصار سا جوقی را   برتری فروشی بر دیگاران

 واداش  تا در این را، به افراط بروند. 

اما در یصر ما پیجرفتهای صنعتی غرگ از ی  سو  و نیاز یا نیازمند نتودن 

ر مواردی هتان یامل ما به استفاد، و یا تق ید از نن پیجرفتها از سوی دیگر و نیز د

یصرهای بعد را به را، افراط برد  از نو دروازۀ زباان  که منجیان یصر س جوقی و

های غیار فارسای بااز کارد، هایی از واژ،ای یا دستهفارسی دری را به روی دسته
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نیناد و بارای اس . هر سال و گا، هر ما،  میهتانهایی خواند، یاا ناخواناد، درمی

 ۀی م و فرهنگ ب که در هتا ۀکنند. نه تنها در زمینی باز میخود در این زبان جای

شئون زندگی از شناخ  بیتاری و درمان و دارو و ابزارهاای پزشاکی گرفتاه تاا 

خارج کجور تا  برداری از زمین  از سفر با هواپیتا به داخل وافجانی و حاصلتخم

انه و شستجوی گوش دادن به رادیو و نگا، کردن به ت ویزیون  حتی گرم کردن خ

های فرنگیان هته جا با ساخته و پرداخته    پختن در نشپزخانهادر حتام  و خور

ها نام خاص سرزمینی را دارد که در ننجاا سروکار داریم و هر ی  از  این ساخته

ن اشته و یا حاال  هتاننادی در ایارذها در گساخته شد، اس . هر جا این ساخته

ا کرد، و نامهای فرنگی جای خود را به نام فارسای داشته  ذوق ایرانی کار خود ر

 داد، اس .

گرم کن  زودپز  نرام پاز و  ننا  تراشهایی چون سرخج  کن. ریشواژ،

زئای از اروپاایی را ج ۀمگر در تداول کسانی که به کار باردن واژ  دهها نام دیگر

ار باه کا های اروپاایی ایان ابزارهاا رادانند و باز واژ،یا شخصی  خود می شدان

نای دار بسیار اند  اس . ننچاه موجاب نگراهای پیجینهبرند. اما شتار ساختهمی

 ای در محیگ ی تی ونن پیجینه ۀبرای نیند، زبان اس  نامهایی اس  که نام دارند

 شود.ها هر ما، و یا هر سال بیجتر میشتار این واژ، یت ی کجور ما ندارد و

 

 يد کرد؟برای اين دسته از واژه ها چه با

دانناد در حادود پنجاا، ساال که سالیان دراز یترشان کفای  دارد  میننان

ی پدید شد و به دنبال نن جنجالی درگرف . جو سه سال کتتر  جنبد یپیش یا یک

ای نجستند و گفتند تا دیر نجد، نن روزها خیل میهتانان بدین شگرفی نبود. دسته
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بینیاد اسااس اندیجاه ها معادلی فارسی گزید. میباید فکری کرد و برای این واژ،

داش  زبان )مهتترین یامل وحادز بسیار منطقی بود، اس   دلسوزی برای نگا،

 های از هر جه  بیگانه.مردم ما( از نلودگی با واژ،

اما این فکر درس  و پختاه  در یتال باا ایتاال نظار و ب کاه کارشاکنی 

 به گفتۀ ترند. اینان به جای ننکهز نش داغرو شد که هتیجه کاسۀ اهروانی روبتند

ذاشاته گک تاز فرنگی را « پاها را رها کرد، و پادارها را بگیرندبی»هتجهری من 

 های پذیرفته شد، رفتند. به جنگ واژ،

 راستی نن دسته افراطی باه یااریهتوان گف  بپس از گذش  نیم قرن نتی

دل چیاز دیگاری را  فتناد و درگزبان و م ی  برخاستند یاا باه زباان چیازی می

 خواستند؟ می

ننچه شد و کار بدانجا کجید که کارگا، لتا  ساازی بساته  به هرحال شد

 رفتند. گه کارگا، گردانان یکدیگر را به باد نفرین و لعن  ک شد. سالیانی نگذش 

  ماردم حگفتند و به مص نن جتع چون دو سه تن نن راس  می ۀاگر هت

تای و اماروز کتابهاای ی   اندیجیدنداز گرمی بازار خود میو زبان فارسی بیجتر 

کجاورهای شارقی  یغیری تی ما پر از اصطالحاز فرنگی نباود )چنانکاه بعضا

د، در خوگ بردند  باری اگر در نن سالها شتار میهتاناان نورسای ۀکردند( و نتیج

شاد. گساترش نفاوذ فرهناگ غارگ در کجاور ماا   محدودی خالصاه میکتیّ

بان های بیگانه را در زچهل سال پس از جنگ جهانی دوم  رقم واژ، مخصوصاً در

 فارسی به حد نگرانی ب که وحج  باال برد، اس . 

ای در ستاد ارتاش تجاکیل دادناد.در نن تقریباً پانزد، سال پیش بود ج سه

اروپاایی در ساازمانهای  ۀج سه گفته شد رقتی بین دوازد، تا پاانزد، هازار ک تا
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ها فکری کرد. یابی این واژ،اس  و تا دیر نجد، باید برای معادل نظامی وارد شد،

دانم. اما حاصل کار ها افزود، شد، نتیچه مقدار بر این واژ، زاز نن تاریخ تا امرو

باه « فرس  و نهسا »ها چه بود؟ تنها چیزی که به یادگار ماند، اس   نن ج سه

 اس .«  لحتل و نق»به جای « ترابری»و « بیحاضر و غا»جای 

ا نیاین خااص بایکی دو سالی بعد از تعطیل این ج سه  فرهنگستان زبان  

گجایش یاف   ولی ماهها گذش  تا محصول نن یرضه شد. اماا از یا  ساو باه 

ها بااگ ذوق مجاتریان فصل کسادی بازار برخورد و از سوی دیگر برخی نتوناه

 نگردید. 

دانم تینیندگان دادند  اما چند رقم از نن کاال را به خورد نویسندگان و گو

انی هاایی از ایان دسا  خریادارو واژ،« فرنجین  رایانه  رازیگر  دیته  هتایش»

 یاف  یا نه؟

ش نن روز رقتی درس  را یرضاه تستاد ار ۀدهندۀ ج سباری اگر گزارش

 بااالتر وزارز دفاع به ۀهای اروپایی و امریکایی در حوزواژ، ۀکرد، باشد و شتار

برسااد  حااال وزارز بهااداری  صاانایع و معااادن  کجاااورزی و نیااز  از د، هاازار

ال های ی وم پزشکی و صنع  چه خواهد بود؟ و زبان فارسی تا پنجا، سدانجکد،

. دیگر به چه روزی خواهد افتاد؟ و به چه صورتی خواهد درنمد؟ مع اوم نیسا 

 گون  وگوناا هایی از م یتهایواژ،شاید سرنوشتی نظیر زیان اردو را پیدا کند  ت 

 روابگ. ۀفارسی برای خالی نبودن یریضه به اضاف ۀچند واژ

برکناار از تجاریفاز انجتنهاای  اسا  شنویم چناد ساالیخوشبختانه می

های اداری یعنی در حوز، ۀرستی و دور از جنجال فرهنگستان و بیرون از محدود

  ل دامن هتّها  تنی چند از استادان فاضها و جز دانجکد،دانجکد، یی تی بعض
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مرباوط  ۀهای بیگانای بر نن اس  که برابر واژ،اند  هر گروهی یا دستهبه کتر زد،

خود معادلهایی بیابد و یا بهتر بگوییم برابرهایی بسازد. این کوشش بحق  ۀبه رشت

دهاد زباان و ادبیااز فارسای در هار یصار از شایستۀ سپاس اس  و نجاان می

 مندان مخ ص محروم نیس .یالقه

  این یادداش   که خود از خدمتگزاران زبان و ادگ فارسی اسا  ۀنویسند

ساز اس  و نه ادیای رسال  دارد نه دیوی رهبری و نه صالحی  ارشاد؛ نه لت 

سازی ل  زد، اس  )بخصوص نه دلش برای یضوی  فرهنگستان یا انجتن لت 

باان ز(  فارسی این روزها که کار چنین بازارها از کسادی به تعطی ی کجید، اس 

ا رای نموختاه و نن اس  و در طول نیم قرن خدم  زبان و ادبیاز فارسی تجربه

دارد. شااید بتاوان در نیناد، از مجتاوع ایان بدین استادان ارجتناد یرضاه مای

کوشجهای گروهی و پراکند، سود بیجتری برای پیجرف  زبان فارسی باه دسا  

 نورد:
سااازی نظااامی و دو نجتاان لت هااای دو ابرخااورد مااردم بااا فراورد،ااا 1

اول فرهنگستنان نجان داد که ذوق لطیف ایرانی )چه در محیگ ی تی و چه در تد
 پذیرد: یتوم( دو دسته معادل را می

 اگر معادل مرکب اس  ننکه هر دو جزء یا الاقل ی  جازء نن بارای الف(
گونه یناستعتال دارد. ا ۀنن به نحوی سابق ۀهته نشناس  و. اگر بسیگ اس  ریج

هیچ ایتال قدرز و صدور بخجنامۀ تهدیدنمیز در نوشتن و ساپس در ک تاز بی
 گفتن پذیرفته شد، اس .

رمد. یعنی ک تاتی که سابقه استعتال ندارد اما گوش از شنیدن نن نتی گ(
یق ای  شانیدن نن ذهان را باه مفهاومی زشا  و یاا ناپساند متوجاه  ۀبه مالزم

 سازد. نتی
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د کتبی که یکی از این دو امتیاز را نداش  از مرح ۀ وجواما دیگر ک تاتی  

ها نوشته گونه واژ،هایی از اینفراتر نگذاش . حق این اس  که در اینجا نتونه پا

ایان  ۀدها خدای نخواسته گتان نکند نویسنشود  ولی برای اینکه گزینندۀ نن واژ،

 زند.ز میاش  در مقام ستیز یا انگج  نهادن بر کار اوس  تن بادیاد

هاای ی تای تنهاا باریم بارای گزیادن واژ،از هتین برخوردها پای میا 2

نیاد و نبایاد شناسی هم به کار میتخصص در ی م  بسند، نیس   نگاهی از زبان

ز هازار نن را ندید، گرف . اما مهتتر از این دو هتکاری کسانی اس  که با ادبیا

 باا هام ترکیاب هاین ساه سا یقو دویس  سالۀ فارسی دری سرو کار دارند. اگر 

 مط وگ به دس  نخواهد نمد. ۀنجود  نتیج

دهاد میچون این گروههاا غالبااً از کاار یکادیگر نانگاهناد  بساا ر  ا 3

گزیند و ای از ک تاز معادل یا معادلهایی میای خاص برای دستهگروهی از رشته

 ن نن رشاتهدیگری از ی م نیز کااربرد دارد  متخصصاا ۀچون این ک تاز در رشت

بینیم گاا، شاود کاه ماینهند. نیتجه نن میبیگانه می ۀدیگری را برابر نن واژ ۀک ت

سااندن ربیگانه چند معادل نهاد، شد، اس  و این معادلها از جه   ۀبرابر ی  واژ

 نن در گوشها در ی  درجه نیستند.  زمفهوم ک ته و زیبایی لفظ و نوا

گروههاا از کاار  ۀرود و هتا برای اینکه کوشجها در ی  جها  باه کاار

ود را یکدیگر باخبر باشند  بهتر اس  گروههای گوناگون پس از ننکه معادلهای خ

ها باه رشتهۀانتخاگ کردند  نتیجه را در اختیار گرو، دیگری مرکب از استادان هت

د ررسی کنابشناسان و ادیبان بگذارند. این گرو، مجدداً این معادلها را زبان ۀاضاف

 ان هته بهترین گزید، شود. تا از می
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این کار در کجورهای هتسایه سابقه دارد و تاا چنادی پایش  کاه مباانی 

ی الجعاع سیاس  قرار نگرفته بود  مرکزی برای هتاهنگی تی از هته جه  تح 

 سیس گردید که هنوز هامأبین فرهنگستانهای مخت ف کجورهای یربی در رباط ت

اس  که مصط حاز ی تی را در چناد  به کار خود مجتول اس  و هتان مرکزی

 مج د چا  کرد، اس .     

ا ینباید انتظار داش  چنین مرکزی را وزارز فرهنگ و نموزش یالی و  ا4

 سیس کند. تجربه نجان داد، اسا  کاه دخالا  ساازمانهای دولتای درأدانجگا، ت

ام جکجااند و سارانب میقبیل  کار را به کندی و نویی تعصّکارهای ی تی از این

 رسد. گذشته از این توقاع انجاام دادن کااری چناین از دولا   کاهبه جایی نتی

یان هتیجه با صدها گرفتاری دس  به گریبان اس   دور از انصاف خواهد بود. ا

 کاری اس  که اجرای نن از خدمتگزاران ی م متوقع اس . 

 ه از نچاناین کارها باید دو کار دیگر کرد   ۀاما به نظر نویسند، پیش از هت

ها و یا نیم قرن پیش باید شد، باشد  یکی گردنوری لتاز و اصطالحاز در لهجه

ای  و دیگری گردنوری اصطالحاز فنی و حرفاه ؛به اصطالح نوگویجهای مح ی

معتااری  بنااایی  نهنگااری  درودگاری  بافناادگی  رنگاارزی اسا  کااه اسااتادان 

 د. رن خواهند باویاگ از این دو دسته واژ، برای کار خود سود فرامعادل

مهتای را کاه بایاد در نظار داشا  ایان اسا  کاه اگار واژ، یاا  ۀنکتا 5

هار چناد  اناد اصطالحی ی تی  پیجینۀ دیرینه دارد و اهل فن باا نن اناس گرفته

فارسی صحیح النسب هم نباشد  نباید بدان با دیدۀ خصوم  نگریس  و نن را به 

رود و از نوس از دسا  مایأما ۀدور افکند. چه در این صورز از یا  ساو واژ
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نوس گردد و برای خاود جاایی أمعادل نن م ۀسوی دیگر مدتها باید بگذرد تا واژ

 باز کند. 

 ها نویسی این واژ،حاال بیاییم سر فرهنگ

 لت  در حال حاضار ۀسسؤنویسان یتومی حتی مبه نظر نویسند،  فرهنگ

شاود می چنین شارایگ گزیاد، هایی را که به وسی ۀ این استادان و یا بانباید واژ،

 حتای اجتتااع ا جزء فرهنگ هتگانی درنورند  زیرا هنوز مع وم نیس  ا جتتاع

 پذیرد یا نه.ها را میاین واژ، ۀهت ا ی تی

 ن و محدودی اس  باید بارای ننهاامعیّ ۀچون کاربرد این ک تاز در حوز

گان ظیفۀ نیندفرهنگهایی اختصاصی تهیه شود و در دسترس مراجعان قرار گیرد. و

اس  که به هنگام نوشتن فرهنگ یتاومی  تجاخیص دهناد چاه مقاادیر از ایان 

 نورد. ک تاز قبول یام یافته اس   تا ننجا که بتوان نن را در فرهنگ یتومی در

 


