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سي اح ٬سفرنامهنويسي معلم اخالق و واضع لغت
حاج ّ

*

ع .روحبخشان
 ...نيز با خود گفتم :سبحاناهلل ٬حيوان وحشي مهرباني را ميفهمد و با آدمـيزاد
اُنس به هم ميرساند ٬به خالف آدميزاد که هر قدر بيشتر مهرباني ببيند زحمت و
اذيت زيادتر خواهد کرد) .حاج سياح ٬سفرنامه  ٬ضمن گفت و گو از توله خرسي
شهر ويدن در شمال اَبخاز به او هديه کرد ٬ص(٣٩٣ ٬٣٩٢
ـکه يک جوان در ِ

درآمد
يکي از دانشهاي رايج و معتبر و سودمند در اروپا اتيمولوژي ١نام دارد که در زبان فارسي
آن را »ريشه لغتشناسي« ٢و »علم اشتقاق« يا »ريشهشناسي« ٣معني کردهاند .بعضي از
اديبان و اهل قلم هم در برابر آن »فقه اللغه« را ٬که در زبان و ادب فارسي سابقه بس قديم
دارد ٬به کار بردهاند که البته چندان مناسبتي ندارد.
البته ريشهشناسي در زبان و فرهنگ فارسي بيسابقه نيست و مخصوصًا در شناخت
اصل اسامي بسيار رايج بوده است و همان است که به نام »وجه تسميه« شهرت دارد و به
ِ
ويژه در ميان عامه مردم رواج داشته است و هنوز هم دارد و تا اندازهاي مطابقت ميکند
با »شأن نزول« که اختصاص به آيات قرآني دارد و ما امروزه آن را ٬درست يا نادرست٬
*ــاز جناب استاد احمد سميعي )ـگيالني( صميمانه سپاسگزارم که زحمت مطالعه و اصالح اين نوشته ناقابل را
تقبل و تحمل کردند.
1) etymology / ¨ e tymologie

٢ـ(ــمنصور اختيار ٬معنيشناسي  ٬دانشگاه تهران ٬تهران ١٣٤٨
٣ـ( ـ دايرة المعارف فارسي  ٬به سرپرستي غالمحسين مصاحب
٥

٦
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تسر ي معنايي و کاربردي پـيدا کـرده
در بسياري از موارد به کار ميبريم يعني توسع و ّ
است.
در طول تاريخ زبان فارسي ٬از ديرباز تا کنون ٬کوششهايي در جهت شناختن ريشه
واژهها شده است و مخصوصًا اهل لغت و فرهنگنويسان ٬جسته و گريخته ٬اشارههايي
مطالب گاه مفصل در اين زمينه نوشته شده است که
به اين نکته کردهاند و در روزگار ما
ِ

مقصود از آنها چيزي ديگر بوده است و صريحًا نامي از خود فن برده نشده است ٬مثل

آنچه شادروان دکتر محمد معين در مبحث دوم مقدمه فرهنگ فارسي با عـنوان »عـناصر
اصلي زبان فارسي« نوشته است يا بيشتر مطالبي که در مقدمه لغتنامه دهخدا ِا نـدراج
يافته است .اما ٬در سالهاي اخير ٬تا آنجا که من بنده ميدانم ٬نـوشتهاي از آقـاي دکـتر
حداد عادل ارتباط مستقيم با اين موضوع دارد که مشخصات آن چنين است» :ناصرالدين
شا ِه واژهـگزين« ) نامه فرهنگستان  ٬سال چهارم ٬شماره سوم ٬پاييز  ٬١٣٧٧ص (١٩١ - ١٥٩و
اتفاقًا کامًال به موضوع کار ما در اين نوشته مربوط ميشود.
اهميت و فايده شناخت ريشه واژهها
شناخت ريشه واژهها و چگونگي راههاي ورود آنها به زبان فارسي و به طـور کـلي بـه
زبانهاي ايراني ٬از جهات گوناـگون ٬الزم و سودمند و آموزنده است؛ مثًال در تدوين تاريخ
صنايع و هنرها و پيشهها ٬شناسايي مسائل و امور اجتماعي مخصوصًا آداب و عادات و
رسوم و سنن ٬تبيين چگونگي روابط تاريخي و فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي قومي با
اقوام ديگر ٬روشن شدن تاريخ زبان و اجزاي آن که در اين گزارش مخصوصًا مورد توجه
است ٬و بسيار زمينههاي ديگر ...که روشن شدن آنها گاه مايه حيرت مـيشود و حـتي
باورنکردني مينمايد ٬چنان که در سي و چند سال پيش ٬يک روز که در ژنو به ديـدن
شادروان استاد محمدعلي جمالزاده رفته بودم ٬ضمن صحبت از هـر دري ٬گـفت کـه
»زبان فارسي فقط  ٨٠٠کلمه اصيل دارد و بقيه آنچه در واژگان ما يافت ميشود دخيل
يعني بيگانه است يا منشأ بيگانه دارد «.و من بنده سخت شگفتيزده شدم.

٤

٤ـ(ــدر همين جا بگويم کـه در آن زمـان هـنوز اصـطالح '' ـواژگـان`` در بـرابـر اصـطالحهاي اروپـايي ُو ـکـابولر/
 vocabulaireو دقيقًا لِ گزيک lexique /وضع نشده بود .امروزه هم که وضع شـده است مـتأسفانه بـه غـلط و
هولزده به جاي واژهها به کار برده ميشود و بيشتر کساني که آن را به کار ميبرند معناي درستش را نميدانند.
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باري ٬امروزه در اين نکته ترديدي نيست که بيشتر واژههاي رايج در زبـان فـارسي
ـکنوني از ُس رياني ٬يوناني ٬التيني ٬قبطي ٬هندي ٬چيني ٬ترکي و زبانهاي سامي مخصوصًا

عربي گرفته شدهاند و در طول سالها و قرنها شناسنامه فارسي و ايراني پيدا کردهاند.

اما تاريخ آشنايي ما با زبانهاي اروپـايي و ورود لغـات فـرنگي بـه فـارسي بـه دوره
جنگهاي صليبي در قرنهاي پنجم و ششم هجري و ٬پس از يک دوره فترت ٬بـه زمـان
صفويان ميرسد  .در روزگار صفويان ٬شماري از کلمات پرتغالي ٬انگليسي و فرانسوي يا
معادلهاي آنها وارد زبـان فـارسي شـد کـه در مـجموع بـه بـيست لغت بـالغ نـميشود.
معروفترين آنها پادري و پدر مقدس است .اين حرکت ٬بر اثر عواملي مربوط به اوضاع
داخلي ايران مدتي متوقف ماند تا در عصر قاجاريه ٬در پي آشنايي ايرانـيان بـا اروپـا و
قار ه و افزايش رفت و آمد ايرانيان به کشورهاي اروپايي و
فراوردههاي مادي و معنوي آن ّ

فرنگيان به ايران از سر گرفته شد و بيحساب و کتاب ادامه و گسترش يافت ٬و همچنان

به سبب رونق بازار ترجمه و سردرآوردن انواع مترجم از بازار نشر و فقدان پايبندي بـه
ِ
حيثيت و ُح رمت زبان فارسي و افزايش بيمباالتي در کار ترجمه و نبود َحـميّت زبـاني

صورت نامطلوب و در عين حال خطرناـک و خطرآفرين کنوني را به خود گرفته است.
ِ
اهميت وارزش سفرنامهها در لغتسازي

خارجي مقيم يا َد خيل در فارسي و
يکي از کارهاي ضروري که براي شناختن واژههاي
ِ
درنتيجه سامان دادن به فرهنگ لغت و واژگان بايد صورت گيرد مطالعه و بررسي متون
دوره قاجار است .واژههاي خارجي )اروپايي( از اين دوره به بعد از چند راه وارد زبان
فارسي شدهاند:
 .١کتابهايي که ترجمه شدهاند مخصوصًا کـتابهاي عـلمي در دوره اول ٬يـعني دوره
دارالفنون ٬و کتابهاي علمي و داستانهاي فرنگي در دورههاي بعد؛
 .٢کتابهاي تأليفي مثل آثار محمدحسن خان اعتمادالسلطنه ٬چـنانکه مـثًال المآثـر و

االۤثار ـــ البته بجا و به مناسبتـــ حاوي بسياري از واژههاي علمي اروپـايي است؛ و نـيز
خاطرات و آثار ايرانيان صاحب مقام و دستاندرکار که به مناسبتهايي با اروپائيان يا علوم
و فراوردههاي اروپايي در تماس بودهاند ٬مثل مکتوبات مـيرزا تـقي خـان امـيرکبير کـه
حاوي شمار قابل مالحظهاي از کلمات روسي و فرانسوي هستند؛

٨
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 .٣مطبوعات و مخصوصًا روزنامهها که به سبب شتاب در کـار فـرصت مـداقـه در
واژهـگزيني و زحمت معادليابي پيدا نميکنند؛
 .٤از فرنگ بـرگشتههايي کـه در مـقام ُم ـدرس در دانشگـاهها بـه تـدريس گُ ـماشته

ميشوند در حالي که پشتوانه و مايه الزم در زبان و فرهنگ فارسي ندارند و احسـاس
تعهد هم نميکنند و انبوهي از واژههاي فرنگي تازه را به خورد دانشجويان ميدهند يا در
نوشتههاي خود به کار ميبرند و از اين طريق وارد زبان و جامعه ميکنند؛
٥ـ .سفرنامههاي ايرانيان به اروپا.
سفرنامهنويسي و ضبط خاطرات در ميان ايرانيان و به طور کلي در جهان اسالم سابقه
قديم دارد .بيشتر کتابهايي که از قرن سوم به بعد در زمينه جغرافيا و در مقوله مسالک و
ممالک نوشته شدهاند يا واقعًا سـفرنامه و خـاطرات و روزنـامه سـفر هسـتند يـا مـنشأ
سفرنامهاي دارند .سفرنامهنويسي در ايران ٬به علتي که هنوز به درستي روشـن نشـده
است در روزگار قاجاريه رونق و دامنه بسيار يافت تا جايي که شاهان و شاهزادگان اين
خانواده هم به اين کار پرداختند و حتي سفرنامهنويسي راـــ چنان که در مورد ناصرالدين
شاه صدق ميکندـــ پيشه خود ساختند که در آن روز شايد چندان مـهم و مـفيد جـلوه
نميکرد اما اهميت و ارزش آن امروزه اندکاندک آشکار ميگردد.
نگارنده در بيش از سي سال پيش به اهميت و ضرورت شناسايي واژههاي بيگانه و
سهم سفرنامهها در اين امر پي برد و از همان هنگام ضمن مطالعه اين دسته از کتابها به
برگهنويسي و ضبط کلمات مندرج در سفرنامههاـــ با نام و نشان منبع آنهاـــ پرداخت و
مي توان گفت که اـکنون نهتنها صدها هزار برگه يادداشت فراهم آورده بلکه چـند هـزار
لغت اروپايي مندرج در متون فارسي را ضبط کرده تا معلوم شود که فالن کلمه اول بار در
ـکجا و به چه صورت و در کدام معني وارد زبان فارسي شده است .در اينجا ٬براي نشان
دادن نمونه کار ٬به معرفي واژههاي اروپايي در سفرنامه حاج سياح ميپردازيم.
ِ
سياح و اهميت کار او
حاج ّ

محمدعلي فرزند آقامحمدرضا محالتي ٬که به جهت کثرت سفر و سياحت بـه »حـاج

سياح« معروف شده است ٬در سال ١٢٥٣ـق١٨٣٦ /ـم مـتولد شـده و در سـال ١٣٠٤
شمسي يعني تقريبًا در نودسالگي درگذشته است .او ٬در بيست و سه سالگي ٬براي گريز
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از ازدواج اجباري ٬خانه و زندگي و درس و مشق و يار و ديار را ترک کرد و سفري دور و
ِ
دراز در پيش گرفت که در مرحله اول هجده سال طول کشيد و ضمن آن به ترکيه ٬قفقاز٬
همه کشورهاي اروپا ٬چند کشور در شمال افريقا و چند کشـور از خـاورميانه از جـمله
اقسام اصناف مردم از گدا تا شاه آشنا شد و حتي دوستي
عربستان و زيارت حج رفت و با
ِ

و صميميت و معاشرت يافت و در همه جا به هرجا که توانست سر کشيد و از هر دستگاه
و مؤسسه ديدن کرد .ارزش کار او بهـويژه در اين است که گزارش کامل ايـن سـفرها و
بازديدها را در سفرنامهاي به حجم هزارـو دويست صفحه باقي گذارده است.

٥

حاج سياح در اين سفرها بسيار چيزها را براي اول بار ديده است و بسيار چيزها براي
او ناشناخته بودهاند که گاه فقط نام و نشان آنها را ضبط کرده است و گاه تعريفي هم از آنها
روز
به دست داده است .سفرنامه او ٬افزون بر ارزشي که از نظر يـادداشت اوضـاع آن ِ
ـکشورهاي اروپا و آسيا دارد و در تدوين تاريخ آن کشورها حتي براي مورخان خود آن
ـکشورها به کار ميآيد ٬حاوي فوايد گوناـگون در زمـينههاي مـتعدّ د است مـثل آداب و
رسوم ٬اعتقادات ٬علوم و صنايع ٬پزشکي ٬تعليم و تربيت ٬مباحث اجتماعي ٬مقولههاي
زباني مثًال امثال و جز آن ٬همچنين موارد بسياري از مـقايسه اوضـاع اروپـا بـا اوضـاع
ـکشورهاي آسيا مخصوصًا ايران و طبعًا دريـغها و دردهـاي وي از بـابت عـقبماندگي
زادگاهش.
حاج سياح سفر خود را در بيست و سه سالگي يعني در سال ١٢٧٥ـق ٬پانزده سال
پيش از اولين سفر ناصرالدين شاه در سال ١٢٩٠ـق به اروپا ٬آغاز کرد؛ لذا در واژهسازي
و معادليابي براي کلمات فرنگي ميتواند از نخستين کسان شمرده شود .اما ارزش کار او
گزارش مـاست نـميشود .او مسـافري تـيزبين٬
منحصر به همين يک مورد که موضوع
ِ
ميهندوست ٬دلسوز ٬منتقد ٬ژرفنگر ٬پرمايه و دقيق بوده است و همه اين خصوصيتها
در سطرسطر نوشتهاش انعکاس يافتهاند .او به همه چيز توجه داشته است و ميکوشيده
است تا از هرچه ميبيند و ميشنود خوب سرـدرـآورد و توشهاي بيندوزد .در اين ميان
چند امر بيش از امور ديگر توجهش را به خود معطوف و مشغول ميداشته است که در
٥ـ(ــآقاي علي دهباشي تا کنون جلد اول آن شامل سفرنامه اروپا را به چاپ رسانده است )چ ٬٢شهاب ثاقب و
سخن ٬تهران  ٥٣٩ ٬١٣٧٨ص( سفرنامه حاجسياح  ٬بخش مربوط به ايران ٬به همت حميد سياح و سيفاهلل گلکار ٬در
 ٬١٣٤٠به چاپ رسيده است .اين بخش از سفرنامه مهمتر از بخش مربوط به اروپاست.
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رأس آنها تعليم و تربيت جاي دارد .او در يادداشتهايش از َد هها مدرسه نام برده است آن
هم در روزگاري که بهجز دارالفنون مدرسهاي ديگر بـه سـبک جـديد در ايـران وجـود
نداشته است و جالب اين است که او ٬در اين مورد و در مـوارد ديگـر ٬نـه دسـتخوش
آرزوهاي دور و دراز ميشود و نه با جزميت حکم صادر ميکند .او فقط گزارش ميدهد
و گزارش را تکرار ميکند تا بلکه سرانجام گـوشي شـنوا پـيدا شـود و درسـي را کـه او
ميدهد فر اـگيرد.
نکته ديگري که در اين نوشتهها به چشم ميخورد اهـميتي است کـه مـؤلف بـراي
اخالقيات قايل است و به هر مناسبتي به آن گريز ميزند .در واقع ٬اـگر نوشتههاي مربوط
يادداشتهاي اخالقي
به گزارش سفر و وصف شهرها و اوضاع جوامع را کنار بگذاريم و
ِ
سفرنامه را جمع کنيم ٬ميتوانيم يک رساله صد صفحهاي در اخالق عملي فراهم آوريم
ملموس اوست بسي مفيدتر و مؤثرتر از
ـکه چون حاصل تجربيات مؤلف و برخوردهاي
ِ

رسالههايي خواهد بود که علماي اخالق و فلسفه در برجهاي عاجشان و بيخبر از حال و

وضع مردم نگاشتهاند.
ُخ لقيات و خصوصيتهاي حاج سياح
اـکنون بيفايده نخواهد بود که ٬پيش از پرداختن به اصـل مـوضوع ٬مـختصري دربـاره
روحيات او زمينه الزم و
خلقيات و خصوصيتهاي مؤلف سخن بگوييم تا ضمن شناسايي
ِ
ـکافي براي درک چگونگي برخورد او با پديدههاي اروپايي و واـکنشهاي وي در قبال آنها

فراهم آيد .بديهي است که اين کار بر مبناي خود سفرنامه صورت ميپذيرد ٬و ايـن هـم
يکي ديگر از مزايا و فوايد آن است.
ـگفتيم که حاج سياح مردي تيزبين و دقيق بوده است .بايد دور انديشي ٬عاقبتنگري٬
انصاف ٬اعتدال ٬حقطلبي و همچنين ذوق و موقعشناسي را هم بر اين صفات افزود.
او ٬در اين سفر ٬با درک اين نکته که »شخص غريب کور است« )ص (٤٩٦معتقد بوده
است که »مردن بهتر است از التجا به خلق بردن« )ص .(٥١و چون که هيچ سرمايه مادي
نداشته است از همان ابتدا کوشيده است تا »شرط علم و انسانيت« )ص (٤٦٠را در خود
جمع کند زيرا که اوًال يقين داشته است که »علم گناه نيست« )ص (٣٧٦و ثانيًا به تـجربه
آموخته بوده است که بدون چنين سرمايهاي راه به جايي نميبرد .حتي يک بار اعتراف
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ـکرده است که ٬در قضيهاي» ٬چون در جميع امتحانات ناقص« بود »هيچ خدمتي ] ـبه او

[

رجوع نشد« )ص . (٣٢٢با اين اعتراف ٬وي لزوم تحصيل و دانش را گوشزد کرده است تا
در پيکار زندگي کاله بر سرش نگذارند چه که به قول خـودش »مـيترسيده است کـه
شيرعلي خان به کلبعلي خان مبدل شود« )ص (٣٧٨و کاله خودش پس معرکه بماند.
حاج سياح از همان ابتدا تکليف خود را روشن ميکند و ميگويد چيزي ندارم و آنچه
هست »نقد عمري است که صرف ميکنم« )ص (٣٩و اين سـخن را تـا آخـر کـار تکـرار
ميکند» :من بعد از مرگ مگر آسوده شوم ...به عـمر اعـتماد نـدارم و وقت را غـنيمت
ميشمرم« )ص . (٤٥٢و تصريح ميکند که »هرکس چيزي دارد صرف شکم خود ميکند٬
من بنده چيزي غير از نقد عمر ندارم ٬آن را صرف تماشاي چشم ميکنم« )ص .(٤١٦نتيجه
اين ميشود که ٬چون با مشکلي روبهرو گردد ٬به هر دري نميزند بلکه به خـود اتکـا
ميکند .وي مينويسد» :سر بر زانوي تفکر ٬که دارالشوراي بـيچارگان و فـقيران است٬
نهادم) «...ص (٣٦٠که ٬با وجود نشان دادن نهايت استيصال و درماندگي ٬حکايت از ذوق و
خوشمشربي يا رندي و قلندري او دارد و با اين عبارت يا درس تکميل ميشود که »در
عالم ٬رفيقي بهتر از خيال و منزلي بهتر از تنهايي نيست«) .ص(٤٨١

حاج سياح ٬با وجـود ايـن دلزدگـيها و دغـدغهها ٬مـردي خـوشذوق و بـذلهـگـو و
موقعشناس و زبانآور و حتي طنزپرداز است .نمونه را به ذـکر چند شاهد از تعبيرات او
بسنده ميشود :تحقيقات فضوالنه کردن ) ٬(١٦٥اصحاب عيش ) ٬(٢٨٨خـاصان حـضرت انسـانيت
) ٬(٢٨٨ما في الکرباس ) ٬(٢٩٨بيغيرتانه راه رفتن ) ٬(٣٠٤بيعارخانه شهر ) ٬(٣١٦ ٬٣٠٥جماعت جيببر
) ٬(٤٢٤خوابيدن مربّعوار ) ٬(٢٧کارخانجات انسانکُشي از قبيل توپخانه و تفنگسازي(٢٣٨) .

از اينها که بگذريم ٬بايد بگوييم که وي اهل دل هم بوده و در زيباپرستي دست کمي
از هيچ ايراني باذوق و حال نداشته است .براي نمونه ٬وصفي که از يک دختر اهل شهر
ِدراندي در شمال ابخاز ٬در منتهااليه شمال غربي دريـاي مـازندران ٬کـرده است ٬نـقل
ميشود:
به يکمرتبه ديدم در گشوده شد .دختري درون آمد .الحق و االنصاف تا آن ساعت صورتي بدان
خوبي و زيبايي و رعنايي نديده بودم .گفتم :فتبارک اهلل احسن الخالقين ...آنچه خواستم کـه
نقصاني مشاهده کنم ديدم ابدًا به نظرم جز ُحسن و خوبي و زيبايي و طنازي نميآيد ...سال
عمرش به شانزده .از مو و رو و قد و سخن همه چيزش در نهايت تمامي و اعتدال ...چنان
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جلوه جمال آن شوخ مرا از شش جهت سرگرم داشت که به هر چه مشـاهده مـيکردم او را
ميديدم) ...ص(٤٠٦

زبان سفرنامه
قطعهاي که نقل شد نمونهاي از شيوه نگارش حاج سياح است کـه بـه سـبکي سـاده و
بيپيرايه است خالي از حشو و عاري از زبانبازي و هدفي جز اطالعرساني ندارد .بـه
همين دليل ٬با وجود تسلطي که وي بر زبانهاي متعدّ د خصوصًا فارسي و عربي داشته
هرگز گرد بازي با کلمات و قـلنبهنويسي و فـضلنمايي نگشـته است .از ايـنها گـذشته٬
سفرنامه او فوايد و مزاياي بسيار از وجوه گوناـگون دارد که چون در چارچوب اين گزارش
جاي نميگيرند از پرداختن به آنها درميگذريم .آنچه در اين نـوشته مـخصوصًا مـورد
توجه ماست چگونگي برخورد
مـؤلف سـفرنامه بـا واژههـا و اصـطالحات و ديـدنيهاي
ِ
خارجي و نحوه انعکاس آنهاست.
حاج سياح ٬در برخورد با اين واژهها و اصطالحات و مشاهدات تازه و بيسابقه به
سه شيوه عمل ميکند (١ :ترجمه و معادلسازي چه به صورت کلمه و چه به صورت
عبارت و جمله کوتاه؛  (٢نقل کلمه به خط فارسي با حفظ تلفظ اصلي؛  (٣ضبط اصل
ـکلمه و عبارت و ذـکر معنا و معادل فارسي آن .ذيًال به نقل و وارسي نمونههاي اين هرسه
ميپردازيم.
 .١ترجمه و معادلسازي
حاج سياح ٬تا جايي که توانسته است ٬براي کلمات و اصطالحات خارجي معادل فارسي
به کار برده است .اين معادلها غالبًا ترجمه تحت اللفظي هستند و بهـندرت ابتکار خاصي
در وضع يا جعل آنها ديده ميشود .صورتي از اين کلمات و عبارات ذيًال نقل ميشود.
اين صورت برحسب ترتيب حروف الفبا تنظيم شده است و شماره يا شمارههاي بعد از
هر کلمه يا عبارت شماره صفحه يا صفحههايي است که کلمه در آن)هـا( آمـده است.
تطويل کالم ٬از نقل جملههايي که اين کلمهها و عبارتها در آنها به کـار
براي اجتناب از
ِ
رفتهاند خودداري کردهايم:
آب جاري ٢٣٥ ٬١٢٠؛ آب مغفرت ]آب توبه در کليسا[ ٢٧٧؛ آتشگاه ]ـآتشکده[ ٣٦٦؛ آدرس
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آدم ] ـمأمور[ پليس ٢٤٧؛ آرامگاه راهآهـن ٤٦٩ ٬٣٩٩ ٬٢٣٥؛ آسـياي آتشـي٨٩ـ؛
دادن ٢٢٤؛ ِ
پردازان خياطي١٩٠؛ ابريشمکاري٣٤٤؛ اخبارنويس ]ـروزنـامهنگار[ ٤١١ ٬٤٠٥ ٬٢١٩؛
آالت
ِ
اداره پليس٢٤٢؛ ادعاي ضرر و خسـارت کـردن٣٧٨؛ اسببـازان ]ـدر سـيرک[ ٤٥٣ ٬٣٨٩؛
اسلحهخانه٤٥٢ ٬١٩٦؛ اشخاص مقوايي ] ـمانکن

[mannequin

١٩٦؛ اعترافخانه ]ـدر

کليسا[

١٩١ ٬١٢٩؛ اعالم نامه ٢٩١؛ اعالن نامه٤٢٣؛ انبار امانت ]ـدر راهآهن[ ٢٤٠؛ انـبارداربـاشي
٣٣١؛ انتظام عـبور مـردم ٤٥٨؛ انـطيقه ] antiqueـ ٬عـتيقهـ[ ٧٢؛ انـطيقات ١٠٥؛ انگـليسان
] ـانگليسيها[ ٢٥٢؛ اهالي موسيقي ٣٨٦ ٬٢٩١؛ ايوان بازيگران ] ـصحنه[ ٢٩١؛
با پرده سخن گفتن ٣٨١؛ بازار اـکسپوزيسيون ١٤٧؛ بازار سبزي ٥١٤؛ بازيگاه ١١٩؛ بـازيگا ِه
طِيْران ١٨٠؛ بازيگران ]ـدر نمايش[ ٣١٩؛ بازيگرخانه١٦٩؛ باغچهخانه ٢٧٣؛ باغچه عمومي
٤٣٥ ٬٤٠٣ ٬٢٨٦ ٬٢٦١؛ باغچه عموميه ١٠٩؛ باغچه نباتات

][jardin botanique

٬٢٥٢ ٬١٣٨

٣٢٢ ٬٢٦٠؛ باغ وحوش ٣٥١؛ بلورخانه ١٩٠؛ به سالمتي يکديگر نوشيدن ٤٢٣؛
ِ
پدر روحاني ] ـکشيش[ ٢٧٨؛پردهداري ]ـدردربار[ ٣٨٠؛ پستخانه ٣٩٠؛ ُپ ستهخانه َبلَدي ٢٩٣؛
پُ ِل آويز ] ـ= پل مع ّلق[ ١٢٦؛ پل آويزان ٢٦٦؛ پل مفتولي ١٢٤؛ پـوستهخانه ٬٢٤٨ ٬٩٨ ٬٧٠
دست استاد بودن ٤٠٢؛
پيش
ِ
٢٦٨؛ پول جيب ٣٤٠؛ پوليسگاه ٢٤٠؛ پيادگي ٢٨٧؛ ِ

تاريخخانه ١٧٨؛ تاالر سياحت ٢٢٤؛ تاالر مريضخانه ١١٦؛ تحصيل انسانيت ٣٤٠؛ تحويلدار
کشتي آتشي ٥١٨ـ؛ تذکره درجه دوم
٤٢٨؛ تذکره اذن دخول ١٢٠؛ تذکرهچي ١٩١؛ تذکرهخانه
ِ
١١٢؛ تذکره راهآهن ٤٦٤ ٬١٧٥؛ ترازوي آويز ٢٤٤؛ تـربيتگاه ١٠٢؛ تـرسخانه ٣٥٢؛ تشـريح
انسان ١٢١؛ تشريحخانه ٤٥٢ ٬٢٠٠ ٬١٧٨ ٬١٣٦؛ تصحيح اغالط ] ـچاپي[ ١٧٢؛ تعريفنامه بَنا
٤٨٤؛ تعميدگاه ٢٦١؛ تعريفه ] ـتعرفه[ ٤٢٨؛ تفنگخانه ٤٥٠ ٬١٩٦؛ تَکَ ُل مخانه ١٥٤؛ تکليفنامه
٢٣٣؛ تلگرافخانه ٥١٠ ٬٤٤٦ ٬٢٩٣ـ؛ تماشاخانه ٢٢٠؛ تماشاـگاه ٤١٦ ٬١٨٠؛ تنباـکو ُبري ٢٢٦؛
تنباـکوفروش ٨١ـ؛ تيغبازان ]ـدر نمايش[ ٣١٩؛ جانبازان ]ـدر سيرک[ ٤٩١؛ جاي چسـباندن
زو ـکش ] ـکيف[ ٤٧٨؛ جواهرخانه ١٩٦؛
اعالمات بر روي ديوار ٤٥١؛ ُج ْ
چاپخانه ١٠٥؛ چاپخانه حروفي و سنگي ١٩٠؛ چاپخانههاي دستي و آلتي و چرخـي ٤٣٠؛
چايپزخانه ٤٠٥؛ چراغآويز ] ـلوستر[ ٤٣١؛ چرا ْغپايه ٢٦٩؛ چراغ پنجشاخه ٢٩٠؛ چـراغـدار
١٨٦؛ چراغدان ٢٨٨؛ چراغ سهشعله ٢٧٨؛ چراغ گاز ١١٧؛ چراغهاي گاز ٨٨ـ؛ چرخ حساب
ِ
٢٠٥؛ چکمه نمددار ٤٤٠؛ چوب رحمت ]ـدر کليسا[ ٢٧٨؛
حافظ الصحه ٤٥٠؛ حبسخانه ٢٥١؛ حجره تشريح ١٤١؛ حجره سکههاي کـهنه ]ـدر

مـوزه[

٤٣٠؛ حــروفگاه ]ـدر چــاپخانه[ ١٧٢؛ حسـاب هـتل را پـرداخـتن ١٥٢؛ ِح ـفظخانه انـواع
اسلحه٢٣٢؛ ِح فظگاه٢٣٣؛ حفظگا ِه مصنوعات ]ـدرموزه[ ٤٦٦ ٬٤٣٠؛ حق مترجمي٣٤٠؛
خاجشويان ٤٢٨؛ خانه پرورش اطفال بيپدر ٤٥٠؛ خـانه جـمهوري ٩١؛ خـانه شـهر ١٤٤؛
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خداي پدر ٤٥١؛ خزينه بانک ٤٥٤؛ خـط تـلگراف ٤٤٤؛ خـلفاي ] ـنـمايندگان[ مـلتـ٤٣٠؛
ِ
خوابگاه ١١٠؛ خوشگذراني ٤٠٣؛
دادرسي کردن ٣٧٧؛ داراالمـاره پـاپ ] ـواتـيکان[ ٢٨٢؛ دارالحکـومه ٣٧٢؛ دارالشـورا ٢٤٦؛
دارالشوراي تُجار ١٥٠؛ دارالصـنايع ] ـمـوزه[ ٤٦٧ ٬٤٣٢ ٬١١٣؛ دارالطـباعه ٤٤٦؛ دارالفـنون
بزرگ ] ـاونيورسيته[ ٢١٤؛ دارالمعارف ] ـظاهرًاـ= فرهنگستان[ ٣١٧؛ َد خـلدان ٤٧٦؛ دربـان
٢٩١؛ دعوتنامه ٤٦١؛ دفترخانه ١٧٢؛ دفترخانه راهآهن ٢٤٠؛ دکاـکين عاريتي ]ـاجارهاي[ ٤٢١؛
ديوان اعلي ] ـديوان عالي کشور[ ٣٧٧؛ ديوانخانه تُجار ٤٣٠؛ ديـوانـخانه جـنايتکاران ٤٣٠؛
عدالت شهري ٤٥٤؛
ديوانخانه
ِ
راهآهن اسبي ١٩٧؛ راهآهن اسـبي عـمومي ١٧٥؛ راهآهـن بـخار ٢٢٣؛ راهآهـن بـخاري ٨٩؛
ملتي
راهشناس ٤٤٥؛ رقصگاه ٢١٤؛ رئيس اداره پليس ٤٤٣؛ رئيسپليس ٤٤٤ ٬٤٤٣؛ رئيس
ِ
]
ـمنتخب[ دولت ٤٣٠؛ ريختگيخانه ١٧١؛ ريسمانبازي ]ـدر سيرک[ ٥١٠ـ؛
ِ
زنگ
زانوپوش ٤١٦؛ زراعت دهقاني ٤٠٠؛ زراعتگاه ٢٦٥؛ زراعتگري ٤٥٠؛ زريکـاري ٤٠٩؛ ِ
در خانه ٤٧٦؛ زنگ زدن ] ـمثًال در مهمانخانه[ ٢٤٩؛
اخبار ٢٢٤؛ ِ
زنگ ِ
سخنگاه ٨٧ـ؛ سراي بلور ] ـکريستال پالس

[Crystal Palace

٢٠٢؛ سربازان پليس ٤٣١؛ سربازان

پوليس ١٥٧؛ سربازخانه ٤٣٤؛ سرکاتب ١٦٠؛ سرنويس ]ـکارت ويزيت[ ١٩٤؛ سفارش غذا
دادن ١٨٩؛ سفرهخانه ١١٠؛ سگ آبي ] ـنيمماهي و نيمسگ[ ٢٠٧؛ سـنگبندي ] ـــکـردن در
سنگ تاريخ ] ـسنگ قبرـ= لحد[ ١٩٢؛ سنگستان ٣٨٦ ٬٣٠٤؛ سنگ
برابر آب رودخانه[ ٢٦٣؛
ِ
سنگ يکپارچه ٢٦٦؛ سواران نظام ١٥٧؛ سيبزميني فـرنگي ١٠٢؛ َس ـيْرگاه
مصنوعي ٢٩٩؛
ِ
١٦١؛
شالگردن ٤١٣؛ شبگذراني ٣٩٥ ٬٣٧٩؛ شـرکت خـزينه ] ـبـانک[ ١٣٠؛ شـعبدهبازان ٤٩١؛
شکايتنامه ] ـــنوشتن[ ٣٧٧؛ شکم پاره کردن ٣٧٦؛ شهرچه ]ـشهرک[ ٤١٦ ٬٣٨٦ ٬٣٢٧؛
صنعتگري گُداز ] ـذوب فلزات[ ٤٣٣؛
صناعتخانه ١٢٤؛
ِ
طاق فيروز ] ـطاق نصرت[ ٢٨٤ ٬١١٥؛ طاق فيروزه ٢٣٤؛ طبيب دولتي ٢٩٨؛ طعامخانه ٬١٥٤
١٧٢؛
عجايبخانه ]ـلوور[ ١٦٣؛ عدالتخانه ٣٣٣ ٬٢٠٠؛ عدالتخانه اهالي صنعت ٣٤٩؛ عراده روزيانه
٣٩٥؛ عراده عمومي ٢٧١ ٬٢٤٥؛ عراده گاوي ٣٢٧؛ عکاسخانه ٥٢٧ ٬٢١١؛ ِعلم ترتيب کتابت
٢٣٤؛ علم َج ّر اثقال ] ـمکانيک[ ٤٣١؛ علوم عسکريه ] ـنظامي[ ٢٣٢؛
فراموشخانه ٤٩١؛ فنرهاي گاز ٢٨٩؛ فواره جهنده ١٢٤؛ فوتوگرافخانه ٢١٠؛
قرائتخانه ٣٢٣؛ قراولخانه يانقين ١٥٨؛ قطاعخانه ١٧٦؛ قفل حـروفي ] ـرمـزي[ ٤٢٧؛ قـلعه

حاج سيّ اح ٬سفرنامهنويسي معلم اخالق و واضع لغت ١٥
حربيه ٤١٠؛ قواعد دينداري ٢٧٥؛ قُ ّوت ] ـنيروي[ بُخار ١٨٩؛ قهوهخانه آوازخـوانـان ٥٢٤ـ؛
[cafe
قهوهخانه خـوانـندگان ٤٨٦؛ قـهوهخانه مـوسيقيان ٤٧١؛ قـهوه شـانتان ] ـکـافشانتان¨ /
٤٩٤ chantant؛
السر ] ـمنشي پاپ[ ٢٨٢؛ کاخ بلور
ـکاپيتاني ]
ِ
ـمنصب ـــ[ ٣٢١؛ کاتب ّ

لندن ] ـ Äگالس پالس[

٤٦٧؛ کارخانجات ابـريشمکشي ٢٣٨؛ کـارخـانه بـخار بـراي طـبع روزنـامه ١٥١؛ کـارخـانه

ـکاغذسازي ٢٣٤؛ کاسهـگرخانه ١٩٠؛ کاسهـگري ٤٢٤؛ کاغذ اسکناس ٤٥١؛ کاغذ دولتي ٤٥١؛
ـکالسگه ] ـواـگن[ آهن ٢٧٣ ٬٢١٣؛ کالسگه اسبي ٢٨٩ ٬١٧٥؛ کالسگهبان ٢٩٨؛ کالسگه بخار
١٤٧؛ کالسگه بـيحلقه ٤١٩ ٬٤١٦؛ کـالسگهچي ٥٢٣ ٬٤٢٢ ٬٢٨٧ـ؛ کـالسگه خـصوصي و
عمومي ٢٤١؛ کالسگه دايچهاوز ٤٧٠؛ کالسگه دوحلقه ٥٠١ـ؛ کالسگه دولتي ١٥٧؛ کالسگه
راهآهــن آتشــي ٥٠٤ـ؛ کــالسگه راهآهـن اسـبي ٢٨٩؛ کـالسگه روبـاز ٣٣٩؛ کـالسگهسازي
]ـکارخانهـــ[ ٢٩٤؛ کالسگه سربازي ١٦٦؛ کالسگه عمومي ٢٧١ ٬١٨٧؛ کالسگه گرفتن ١٥٧؛
ـکبريت فرنگي ٢١٦؛ کتاب آدرس ٢١٤ ٬٢٠٨؛ کتابخانه دارالطباعه ٤٣٣؛ کـتابخانه عـمومي
کتاب َسرنويس ] ـفهرستنامه ٬کاتالوگ[ ١٧٥؛ کشتي آتش ٣٩٤ ٬١٧٥ ٬٦٧؛ کشتي بادي
١٥٣؛ ِ

٤٠٣؛ کشتي بخار ٥٠٤ـ؛ کشتيخانه دولتي ٢٨٧؛ کشتيگاه ] ـاسکله[ ٨٠ـ؛ کشيدن سيگار ٢٩٠؛

ـکاله از سر برداشتن به رسم ادب ٤٣١؛ کاله برنجي ٣٤٤؛ کاله دوگوش ٤١٣؛ کونسوالن ١٤٠؛
ـگار راهآهن ٣٣٢؛ گذراندن وقت ٤٠٠؛ گردشگاه ١١٠؛ گردشگاههاي وسيع خوش َر ْوح ٤٣٢؛
ِ
ِ
گلکاري باغچه ٤٧١؛ گمرک ٧٠؛ گمرکخانه ٦٩؛ گوشبند ٤٢٥؛
ـگرمخانه ٢٠٥؛ گلخانه ٤٨٢؛
ِ
خوک در روده آـکنده ] ـسوسيس[ ٢٥٩؛ گوگرد فرنگي ٢٧١؛
ـگوشت
ِ
ِ

ـک فرنگي ٣٦٩؛ لِ سان شرقيين ١٠٦؛ لِ ـه
لباس باالپوش ٤١٦؛ لباس عمومي ٢٧٩؛
لحاف َب َر ِ
ِ
ِ
] ـلهستاني[ ٤٥٥؛ ليره فرانسه ٤٧٣؛
ماهيخانه ] ـاـکوئاريوم

[aquarium

١٩٧؛ مـجسمه سـرپوشدار ٢٧٩؛ مـجلس رقـص ٣٥٤؛

مجلس معارفخانه ] ـفرهنگستان[ ٣١٧؛ مـجمع بـرادران مـتفق ٥٢٤ـ؛ مـجمع صـنايع ٢٥٢؛
استعالم امراض حيوانات ٤٥٠؛ مدرسه اطباء ٤٣٠؛ مدرسه باز
محضر ايلچيان ١٤٣؛ مدرسه
ِ
ـکردن ٧٤؛ مدرسه بحريه ٤٥٠؛ مدرسه تجارت ٤٣٠؛ مدرسه تجارت نقاشان ٢٣٢؛ مـدرسه

جراحان ٤٣٠؛ مدرسه جراحان نظامي ٢٦٦؛ مدرسه جراحان و حکيمان ٢٦٦؛ مدرسه حربيه
٤٦٧ ٬٤٢١؛ مدرسه دولتي ٣٣٣؛ مدرسه رشديه ٦٩؛ مدرسه روحانيان ٤١٩ ٬٢٤٥؛ مـدرسه
شرقيين ٩٥؛ مدرسه شرکت براي علم طب و علم تاريخ ٤٣٠؛ مدرسه طِ ّب ّـي ه ٢٥٥؛ مـدرسه
ّ
محررين ٢٣٩؛ مدرسه عرفاي يونان و پادشاهي ٤٣٠؛ مدرسه علم طبايع اشياء
و
علما
و
عرفا
ّ

٤٣٠؛ مدرسه عمومي ٣٨٥؛ مدرسه فرانسه ٧٣؛ مدرسه الل و کر ٢٣٤؛ مدرسه متمدنين ٢٣٧؛

مدرسه مَ جانيه ١٦٦؛ مدرسه مجانيه دولتي ١٦٦؛ مدرسه معارف ٢٣٦؛ مـدرسه مـعماران و
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مس احان و زارعان ٤٣٠؛ مدرسه موسيقيان ٩٣؛ مدرسه نقاشان ٢٦٠ ٬٢٢٢؛ مـدرسه يـتيمان
ّ
٢٤٥؛ ُمرده مصنوعي ٢٧١؛ مريضخانه سربازان ٣١٩؛ مريضخانه عسکريه ٢٣٧؛ مـريضخانه
عسکريه و بلديه ٤٩٥؛ مريضخانه کورها ٣١٧؛ مريضخانه مجانيه ١٩٣؛ َمزارستان ١٩٢؛ مشق

نمودن ٢٩٧؛ مشورتخانه ٢٠٨ ٬٢٠٠؛ مشورتخانه خليفه بزرگ ٢٣٢؛ مشـورتخانه روحـانيان
٢٣٤؛ مصالح ملي و ديني ٢٨١؛ معدنشناسي ٤٥٠؛ مـعلمخانه ٢٣٨ ٬٤٤؛ مـعرفتگاه ٢٧٧؛
معرفگاه ٢٧٢؛ معرفه هـتل ٢٨٧؛ مکـتبخانه مـجاني ٢٣٩؛ مکـتبخانه مـجانيه ٢٦٢؛ مـنزل
ديوانگان ٣١٩؛ مواجب از دولت گرفتن ٣٧٥؛ موزه تشريح طبيعي ٤٣٠؛ موزه طبيعت ٤٩٤؛
موزه فالحت ٤٦٠؛ موزه نقاشان ١٢٤؛ موزه نقش ١٩١؛ موسيقيان ٨٨ـ؛ موسيقيخانه ١٥٥؛
ميان منزل ٢٥٢؛ ميدان اسببـازان ١١٥؛ مـيدان اسبدوانـي ٣٢٤؛ مـيدان
مهمانخانه ٥١٥ـ؛ ْ
ميوهفروشان ٢٦٣؛ ميز ناهارخوري ١٥٤؛
نساجي پشمينه ٤٢٤؛ نشانانداز ٢٣٦؛ نشان بر
ناظر نشان ٢٣٦؛ نامنويس ٤٦١؛ ناهارگاه ١٥١؛
ِ
ِ
ـکشـان ] ـــمـمتاز
سينه آويختن ٣٧٠؛ نقاشيهاي قلمي ٢٩٨؛ نـقب ] ـتـونل[ ٢٥٦ ٬٩٥؛ نـقشه
ِ
روسيه[ ٣٤٩؛ نگارخانه ٤٨٢ ٬٢١٤؛ نمايشخانه ١٥٨؛ نمساوي ] ـاتريشي[ ٨٤ـ؛ نوشته اسـم

]ـکارت ويزيت[ ٢١٢؛
ورزشخانه ١٩٦؛ وقتگذراني ٤٠٩؛ َونَديک ] vanadiqueـ ٬از مشتقات
آلياژ سفيد[ ٢٣٦؛

vanadium

يا بـابيت٬

هتل فرانسوي ٤١٧؛ هواخوري ١٥٣؛
ِ
يادداشت ] ـــکردن[ ٢٨٥؛ يخبازي در برکه ٤٣٥؛ يرليغ دولتي ٤١٩؛ يونانستان .٣٠٢ .٢٩٨
ِ

مالحظات
آنچه در نگاه اول ازاين فهرست به دست ميآيد از دووجه درخور مطالعه و تعمق است:
وجه اول  ٬که مستقيمًا به زبان مربوط ميشود ٬استفادهاي است که مؤلف از امکانات زبان
براي واژهسازي در جهت تفهيم مقاصد و ذهنيات خـود و مـعرفي مشـهودات خـود و
مفاهيم تازه کرده است و آن را ميتوان چند دسته کرد:
 .١ساختن کلمات تازه با استفاده از بُن مضارع ــباز چنان که در ترکيبهاي اسببـازان٬

تيغبازان ٬جانبازان ٬شعبدهبازان ؛

ِ

 .٢ترکيب اسامي با کلمه ــخانه و ساختن کـلمات و اصـطالحات تـازه چـنان کـه در
ترکيبهاي زير :اسلحهخانه ٬اعترافخانه ٬بـازيگرخـانه ٬بـاغچهخانه ٬بـلورخـانه ٬پُ سـتخانه ٬تـاريخخانه٬

حاج سيّ اح ٬سفرنامهنويسي معلم اخالق و واضع لغت ١٧
تذکرهخانه ٬ترسخانه ٬تشريحخانه ٬تفنگخانه ٬تکلمخانه ٬تلگرافخانه ٬تماشاخانه ٬جواهرخـانه ٬چـاپخانه٬
چـايپزخـانه ٬حـبسخانه ٬حـفظخانه ٬دفـترخـانه ٬ديـوانـخانه ٬ريـختگيخانه ٬سـربازخـانه ٬سـفرهخانه٬
صناعتخانه ٬طعامخانه ٬عجايبخانه ٬عـدالتـخانه ٬عکـاسخانه ٬فـرامـوشخانه ٬فـوتوگرافـخانه ٬قـرائـتخانه٬
قراولخانه ٬قطّاعخانه ٬قهوه خانه ٬کاسهـگرخانه ٬کشتيخانه ٬گرمخانه ٬گلخانه ٬گمرکخانه ٬ماهيخانه ٬مجلس
مــعارفخانه ٬مــريضخانه ٬مشـورتخانه ٬مـعلمخانه ٬مکـتبخانه ٬مـوسيقيخانه ٬مـهمانخانه ٬نـمايشخانه٬

ورزشخانه ؛
 .٣ساختن ترکيبهاي تازه با پسوند ــگاه همچون کلمات زير :آتشگاه ٬آرامگاه ]ـدر مـعناي
توقفگاه[  ٬بازيگاه ٬پوليسگاه ٬تربيتگاه ٬تعميدگاه ]ـدر کليسا[  ٬تماشاـگاه ٬حروفگاه ]ـدر چاپخانه[  ٬حفظـگاه٬

رقصگاه ٬زراعتگاه ٬سخنگاهِ ٬س ْيرگاه ٬کشتيگاه ٬گردشگاه ٬معرفگاه ؛
 .٤استفاده از کلمه ــنامه براي ساختن ترکيبهاي تازه و رساندن مفاهيم جديد :اعالمنامه٬

اعالننامه ٬تعريفنامه ٬تکليفنامه ٬دعوتنامه ٬شکايتنامه ؛
وجه دوم ٬توجه مخصوص و آـگاهانه مؤلف به نهادها و مؤسسات عمومي و عام المنفعه به
منظور باال بردن سطح آـگاهي خواننده و جـلب غـيرمستقيم تـوجه نـهادها و مـقامهاي
دستاندرکار به آنهاست .تأـکيد بر مؤسسات و دستگاههايي که او ٬با افزودن کلمه خانه

بهـاسامي ٬آنها را مـعرفي کـرده است هـمچنين وصـف و تـوضيح ابـداعـات ٬مـوزهها٬
بيمارستانها ٬مدارس ٬راهآهن ٬شيوههاي زندگي مردم با آـگاهي و علم تمام صورت گرفته
مدارس متعدّ د هشداري غيرمستقيم به ايرانيان نسبت به
است .مخصوصًا ضبط اسامي
ِ
جبران آن است .در واقع ٬حاج سياح حداقل سي نوع
عقبماندگي آنان و چگونگي راه
ِ
مدرسه را شناسايي و معرفي کرده است و مهمتر اينکه ضبط اسامي آنـها را چـنان بـه

دست داده که مخاطب ٬خواه و ناخواه ٬اهميت و ضرورت آنها را درک کند.
 .٢ضبط صورت اصلي کلمه خارجي به خط فارسي
اين کلمات را هم ميتوان به دو دسته عمده تقسيم کرد :اسامي عام و اسامي خاص.
اسامي عام

در اينجا نخست به نقل کلمات دسته اول ميپردازيم .اين کلمات برحسب ترتيب الفبايي
مرتب شدهاند .بعد از هر کلمه عبارت يا جملهاي که کلمه در آن نقل شده و ٬پس از آن٬
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شماره صفحهاي که عبارت يا جمله در آن جاي دارد آمده است .هرگاه کلمه چند بـار
تکرار شده باشد ٬به نقل فقط يک مورد اـکتفا شـده است .بـراي تکـميل فـايده ٬حـتي
اصلي کلمه در داخل کروشه نشان داده شده است.
المقدور صورت
ِ
آدرس ]ـفرانسه

adresse

»نشاني«[ـ :با هم رفتيم به هتل پاريس ٬زنگ اخبار را زد ٬خادم آمد ٬آدرس خود

را داديم .بعد از لمحهاي ما را به درون خواند(٢٢٤) .
آدي ]ـفرانسه » adieuخداحافظ«[ـ :قهوه و شير حاضر کردند .با نان و شکر صرف کرده ٬آدي گفته روانه
شدم٢٤٥ ٬٢٣١ Ä ١٠٢) .؛  Äاَدي(
آرخري ] ـروسي §» αρxTeρeuاسقف«[ـ :سربازخانه ٬مدرسه ٬مريضخانه ٬سراي آرخري در کمال امـتياز
] ـبودند[ ـ(٤٥٤ ٬٤٤٠ ٬٤٣٠ Ä ٤٣٤) .
ـشهر ِپ ست در مجارستان[ـ :الحق زياد خوش طرح و پاـک شهري است ...مدرسهاي نيز براي
آـکادميِ ] :

است ).(٢٥١ ٬١٢٧ Ä ٩٠

مورخين و لغتپردازان ]ـدارد[ که موسوم به
َا دي ] ـ Äآدي[ـ :خيلي مرد بااطالعي بود و به آيين خود معتقد .صبح صادق رسيد .اَدي گفته روانه شد.
آـکادمي ][acadë mie

)(١٦٠
ارشوک ]ـفرانسه
دارالشوراي َلوتَران مقرر ميباشد(٤٥٤) .
archeveª que

استاتو ]ـفرانسه

statue

َرخري روس و ارشـوک کـاتوليک و
»اسقف اعظم«[ـ :در کنار اين شهر ا
ِ

»مجسمه«[ـ :عمارتي قديمي است ...اندرون خرابه است .موضع مـخصوصي

براي عالمات قديمه و استاتوها موضوع ] ـ= وضع و ايجادشده[ ميباشد(٤٨٢ ٬٣١٥ Ä ١٤١) .
استاسيون ]ـفرانسه » stationايستگاه«[ـ :تذکره رفتن تا ژوئن را ابتياع نمودم ...چون به استاسيون رسيدم
ديدم تذکره مربوطه در کيف نيست )٥٢٤ Ä ٥٢١ـ.(٥٢٨ ٬
اسکلت ]ـفرانسه  squeletteـ» ٬استخوانبندي« ] :ـشهر ناپل[ موزهاي دارد مملو از اشياي نفيسه قـديم
ِ
سان
شهر پمپي ...و نيز حجرهاي است ...از آالت ُرجوليت و نسوانيّ ت ٬درون و بيرون ٬نيمتمام و تمام به ِ
ِ
تشريح اسکلت .و در جايي اشکال مختلفه ترتيب دادهاند(٢٩٢) .
اغلب عظام ] ـاستخوانها[ را آنجا به اندام
اسکله ] ـ Äاسکلت[  :از آنجا به تشريحخانه ديگر رفتيم که
ِ

آدمي ٬اسکله بر پا داشته بودند(١٧٦) .

اسکيلين ] ـواحد پول[ ـ :سکه رايج آنجا ] ـکپنهاـگ[ از برنج و اسکيلين است که شصت و چهار اسکيلين
ِ
يک تالر ميباشد .و تالر دو قران و نيم است(٤٩٥) .
اسنک اپتين ] :ـانگليسي

snake-python

»اژدرمار«[ ـ :گفتند ماري تازه پيدا شده اسمش اسنک اپتين ماري

است که خوراـک او دائمًا مار ميباشد(٢٠٦) .
اشتات ] ـآلماني

stadt

»شهرداري«[ ـ :بهترين خانههاي اين شهر ] ـاليباخ در آلمان[ خانهاي است موسوم

به اشتات .شهر به چراغ گاز روشن ميباشد(٩٨) .
اشتات هاوز ] ـآلماني  [stadth-hausـ :خانه شهر ] ـمراد

همان hoª tel de ville

است[ در گراتس ]ـشهري در

حاج سيّ اح ٬سفرنامهنويسي معلم اخالق و واضع لغت ١٩
اتريش[ بسيار نيک ٬مشهور به اشتات هاوز .اشتاتها در حجرات مختلفه هريک مشغول به کاري.
(٤٨٧ ٬٤٦٥ ٬٢٤٠
ُا شکل :قدري در بازار ] ـبلگراد[ گردش کرديم و روانه به اوشکل

][ushkule

)Ä ٩٦

شديم .اُشکل مدرسه است.

) Ä .(٨٧اوشکل ٬اوشکول.
سياحت
اـکسپوزسيون ]ـفرانسه » expositionنمايشگاه«[ ـ :پس از آن
ِ
به همراه گفتم ...حال خوب است برويم .گفت ...هرچه خود صالح بدانيد من مطيعم ٬همان قـدر کـه بـه

تولون فرانسه[
دوشبانهروزي ]ـدر
ِ

اـکسپوزسيون پاريس برسيم من ممنونم(٢٥٤ Ä ١٣٧) .
ِاـکُل نُ رمال ]ـدر متن ٬نرمان که غلط چاپي است ٬فرانسه

Ecole normale

»دانشسراي عالي«[ ـ :از باغ به

نهايت ادب ...از هريک سؤالي کردم جواب دادند
مدرسه شديم ...اسم آن مدرسه ِاـکل نرمال .اهالي مدرسه به
ِ
و خيلي ممنون شدم که ايشان از من چيزي نپرسيدند(١٤٥) .
اـکواريوم ] ـانگليسي  [aquariumـ :هم در آنجا ] ـلندن[ جايي است موسوم به اـکواريـوم کـه چـند پـله
ميخورد ...يکپارچه شيشه است و ميان دو شيشه مملو از آب است ...حيوانات آبي و از هر نوع ماهي ...به
انواع مختلفه آنجا نهاده است(٢٠٤) .
الفابا /الفباتا ] ـالفبا[ ـ :کتابچهاي به من

داد ٬الفباتا ][alphabet

ارمني نوشته .گفت :اين مشغوليت شما

درس الفابا مشغول گشته سه روز از دربان درس گرفتم(٥٠) .
باشد و چند لغتي هم تلفظ نمود ٬نوشتم و به ِ
فـنون غـريبه و صـنايع جـديده
الکتريسيته ]ـفرانسه ̈ [e¨lectriciteـ :در آن مدرسه ]ـدر پاريس[  ...آالت
ِ
موجود است مانند تلگراف و قوه الکتريسيته و تجزيه اشيا(١٧٦) .
الکل ]ـفرانسه  [alcoolـ :مقابل همان خانه مهمانخانهاي است که مسافرين آنجا مسکن مينمايند .الکل و
شرب آنها نيز در همان مهمانخانه موجود است(١٣٣) .
امسلسوس  :تا رسيديم به پارم ]ـدر ايتاليا[ پياده شدم .عراده عمومي موسوم به امسلسوس بر در حاضر
بود ...سوار شده به جانب آن هتل روانه گشتم(٢٥٩) .
اندوستري ]ـفرانسه  [industrieـ :ما هم وقت عصر روانه شديم به پاله موسوم به اندوستري(١٦٢) .
انطيق ]ـفرانسه

antique

»عتيقه«[ ـ :موزهاي آنجا موضوع ] ـ= ايجادشده[ است که تشريح انسان و غيره و

ـکتب و خطوط ممتاز و صنايع از انطيقهاي مصري و آسيائي ...گذاشتهاند(١٩٤ ٬١٢٤ Ä ٩٦) .
انيورسيته ]ـفرانسه ̈» universiteدانشگاه«[ ـ ] :ـپادوا[ مدارس بسيار خوب دارد .مشـهورترين مـدارس
مدرسه موسوم به انيورسيته ] ـاست[ ـ Ä (٣٣٢ Ä ١١٣) .اونيورسيته
مکان بازيگران را اوپـرا و
اوپرا ]ـفرانسه  [ope¨ raـ ] :ـشهر بايروت[ دو قلعه نيکو دارد متعلق به سلطان.
ِ
خانه شهر را اشتات هاوز ]ـفرانسه  [Hoª tel de villeمينامند(٤٦٥) .
پول رعـيت مـيساختي االۤن تـو را بـه
اورا ]ـفرانسه » hourraهورا«[ ـ :فرمود :چه الزم بود؟ و اـگر از ِ
سيبر] ـي[ ميفرستادم .به يکمرتبه صداي اورا بلند شد(٣٣٧) .
اوشکُل  :قدري در بازار گردش کرديم و روانه به اوشکل شديم که مدرسه است ) .(٨٧مدرسه کوچکي

٢٠
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دارد موسوم به اوشکل  ٬هفت درجه ]ـکالس[ و دويست طلبه دارد Ä (٤٤٢) .اشکل
اوشکولُ :م علمخانه يا دارالفنون ] ـکه[ به زبان روسي اوشکول مينامند(٤٤) .
ِا ِوک ]ـفرانسه

¨ e ve
ª que

»اسقف«[ ـ ] :ـلي ِيژ در بلژيک[ کليساهاي متعدده دارد ٬و از همه بهتر کـليساي

ـکاتِدْ رال ] ـ= کليساي جامع[ است که متعلق است به ِا ِو ِک بزرگ کشيشان(٤٥٦ Ä ٢٢٨) .
اونيورسيته ] ـ Äانيورسيته[ ـ] :ـدر گراتس[ کليسياي بزرگ بسيار خوبي متعلق به کاتوليکان ٬مدرسههاي

متعدده ] ـوجود دارد که[ بهترين آنها اونيورسيته ] ـاست[ ـ(١٧٦ ٬١٥٠ ٬١٢٤ Ä ٩٦) .
باراژ ]ـفرانسه » barrageسد«[ ـ :فوارههاي جاري از آب سـرد در هـمه جـا مـوضوع ] ـ= ايـجادشده[ ـ.
بندي آنجا از آجر و سنگ ساخته شده و براي آب بندي بستهاند در نهايت استحکام و موسوم است به
قلعه ِ

باراژ(٢٤٨) .

بارتو ] [bartoـ] :ـدر مـيالن[ بـعد از ورو ِد مـريض ...اوًال او را بـرهنه کـرده لبـاس مـريضخانه بـه او
سان جوراب بافته شده و به زبان ايشان بارتو
ميپوشانند و لباس مريض را ميدهند که بشويند .کالهي که به ِ

ميگويند بر سر او نهاده ...به تاالر مريضخانه يا حجره مخصوص ميبرند(١١٦) .

ات
بازي بيليارد ]ـفرانسه  [billiardـ :جايي دارد از قبيل کاستينيچا ] Äـکاستينچا /کاستينچا[ که حجر ِ
چندي براي مسافرين ساختهاند .اغلب از جهت بازي بيليارد يا خوردن و آشاميدن در جايي فراهم ميشوند.
)(٤٠٩
بال تياتر

]bal-theaª tre

اـگر مخفّف بالشوي تئاتر باشد ٬به معني »تئاتر بزرگ« است نه »تئاتر کوچک«[ ـ:

هم در اين ميدان ]ـدر شهر مسکو[ تياتور ديگر ] ـهست[ که موسوم به بال تياتر ميباشد يعني تياتور کوچک.
)(٤٣١
نـفع و سـود آن را مـيستانند و از هـمه
بانک ] ـانگليسي  [bankـ :شرکت خزينه که پول مـينهند بـه ْ
ْت ُجرج است(٣٤٤ ٬٢١١ Ä ١٣٠) .
مشهورتر بانک َسن ْ
بانک رويال ]ـفرانسه  [Banque royaleـ :بيرون آمده رفتم به بانک موسوم به بانک رويال(٢١١) .
بانک ناسيونال ]ـفرانسه

nationale

 [Banqueـ] :ـدر دوبلين[ بانک ناسيونال و تـلگرافـخانه و مـدرسه و

ترنيتي کالج در يک جا واقع ميباشد(٥١٠) .
بپرز ] :ـدر پترزبورگ[ بپرز خزانه شهر است و در آنجا کاغذهاي دولتي به فروش ميرسد با کاغذهاي
اسکناس در نهايت نظم(٤٥١) .
ُبدُ م ] [beau-doª meـ :کليساي بزرگ را در ايتاليا ُبدم مينامند(١١٣) .

براد )درجه(] :ـدر بلگراد[ رئيس گفت :امشب بايد برويم تياتور ...به دست هريک نمرهاي

دادند .برا ِد

اول گرفته داخل شديم(٨٧) .
بلند سفيدي داشتُ ٬ب ُرني بر
ريش ِ
ُب ُرني ] :ـدر اچميادزين[ چون از در داخل شدم ديدم پيري نيکمحضرِ ٬

سر کشيده ٬ايستاده دعا ميخواند(٤٦) .

بازي ديگر آن بود که ابتدا چهار بطري بر زمين نهاد به اندک فاصله(٢٠٣) ...
بطري ] :ـدر تئاتر لندن[
ِ

حاج سيّ اح ٬سفرنامهنويسي معلم اخالق و واضع لغت ٢١
بلشي تياتر ] ـبالشوي تئاتر[ ـ :در اين شهر ] ـمسکو[ دو تياتور است .يکي بزرگ که ميتوان اولين تياتور
روي زمين شمرد و موسوم است به بلشي تياتور يعني تياتور بزرگ(٤٣٠) .
بلوارد ] boulevardـ ٬تولون[ ـ :ميدانهاي خوب دارد ...و خيابانهاي خوب آنجا موسوم است به بـلوار ِد
محجر ] ـ= سنگفرش[ ) Ä (١٣٥بولوار
استراسپورگ ٬وسيع مشجر و
ّ

ميدان
بليت ]ـفرانسه  [billetـ :شبي را آنجا به سر برده و روز به بازار براي سياحت رفتم .در هر طرف
ِ
سنت مارکو ٬ميزي نهاده ] ـشده[ و شخصي پشت ميز نشسته و تذکره بسيار کـوچکي مـوسوم بـه بــليت
ميفروخت(١١٢ Ä ١٠٩) .
بنيفيس [be¨ ne¨ fice] :ـ] :ـدر شهر کورسک ٬روسيه[ اعالننامهاي در کوچهها به مردم ميدادند .يکي را
منفعت مهودو ] ـظاهرًا مِدْ ِو ُد ْو يا مِدْ ِو ُدف[ ـ ٬که يکي از اـکابر
ـگرفته ديدم نوشتهاند» :بنيفيس مه ِو دو« يعني به
ِ

بازيگران بود ٤٢٣) .و(٤٢٤
بورک ] ـآلماني

Burg

»قلعه ٬دژ«[ ـ] :ـدر شهر وين[ وسط شهر عمارت پادشاهي است که موسوم است

به بورک که همان قصر سلطان است(٩٤) .
بازي
بوف ]ـفرانسه » buffetبوفه«[ ـ] :ـدر تئاتر[ جايي است موسوم به ِ
ِ
بوف که هنگام تغيير بازي براي ِ
ديگر که پرده ميافتد مردم به آنجا ميروند و خود را به خوردني و آشاميدني ...مشغول ميدارند(١٢٠) .
بولوار ] Äبلوارد[ ـ] :ـدر پاريس[ چنان زمين را ساخته بودند که ابـدًا صـداي چـرخ کـالسگه شـنيده
نميشد ...از بولوار استراسبورگ و ايتاليا گذشته ٬در هيچ جا نديده بودم(١٥٨) .
بولوارد ] Äبلوارد[ ـ] :ـدر پاريس[ از شخصي جويا شدم که هتل ارزان خوب در کجاست؟ گفت :من
شخصي سراغ دارم در بولوارد ماجنتا ٬و نام هتل ] ـاو[ يوروپ است(١٥٦) .
پاپروس )سيگار فلّ ه که در ورق نازک کاغذ ميپيچند( :پرده را پايين کردند .مردم مشـغول شـدند بـه
حرکت و کشيدن پاپروس و سيگارت و آشاميدن بعضي مشروبات(١٨٣) .
پادرژنه ] :ـدر تفليس آقاي همبارسيون[ خواست ساعت زنجير طالي خود را به يادگار بـدهد .قـبول
نکردم .فرستاد پادرژنه چاپارخانه را آوردند ٬دو اسب کرايه کرده ...روانه شديم(٣٨٨) .
پادسکا :بعد از سياحت آنجا عزيمت شيشه ] ـشوشا[ را نموده به کاروانسرا رفته عرادهاي ٬که به زبان
روسان پادسکا مينامند و نقل اشياء به آن ميشود ٬کرايه نموده روانه شدم Ä (٣٧٩) .پادسکه
پادسکه ] ـ Äپادسکا[ ـ] :ـدر کرکيوسکي ٬گرجستان[ رفتم به چاپارخانه ٬حساب کرايه آن را کردم ٬ديدم
به قدر کفاف تنخواه ندارم .ناچار شدم که با عراده روانه گردم .رفتم به پاد ] ـظاهرًا :پادرژنه[ ـ ٬پادسکه حاضر
بود و جمعي در آن نشسته بودند(٣٩٨ Ä ٣٩٦) .
پادور  ] :ـشهر ييسک[ کاستينيچا کمتر دارد ٬کاروانسرا ٬که به زبان آنها پـادور مينامند ٬فراوان ...براي
مسافرين(٣٥٨ Ä ٣٥٣) .
پار ُدن ]ـفرانسه » pardonببخشيد«[ ـ ] :ـانگليسيها[ ابدًا با کارگران تفاوتي ندارند ...اصًال با احدي تکلم
عکس فرانسويان که اـگر در کوچه
نميکنند و اـگر ]ـاز آنان[ سؤالي بنمايند به صعوبت جواب ميدهند .به
ِ

٢٢
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زنگ در را کوفته ٬چون
شخصي غريب جوياي خانهاي بشود ] ـاو را[ همراهي ميکنند تا
مکان مقصود و ِ
ِ

خادم به در آمد ميگويند :اين شخص فالن را ميخواهد .و لفظ پاردن ميگويند و ميروند(٢١٥) .

بهترين همه کليسياهادربزرگي کليسياي موسوم به سنـپول و ديگري
پارلمنت ] ـانگليسي  [parliamentـ:
ِ

ـکليسيايي است در پارلمنت که همان دارالشوري است )(٢٠١؛ ] ـلندن[ مشورتخانه بسيار بزرگ خيلي منظمي
دارد موسوم به پارلمنت(٢٠٨) .
ابوزان عثماني[ همان پول عربستان است ولي اسمش تغيير دارد ٬چنانکه پول سياه
پارهِ :
پول آنجا ] ـطر ِ
عمومي را پاره ميگويند(٦٨) .
محجر ] ـسنگفرش[ ـ ٬مخزنهاي بسيار عالي٬...
پاساژ ]ـفرانسه  [passageـ] :ـدر گالسکو[ اغلب کوچهها
ّ
عمارات از سه الي پنج طبقه ٬پاساژ بسيار خوبي دارد که تمام آن از بلور و آهن پوشيده شده(٥١٤) .
پاستيان )احتماًال :باستيان؛ فرانسه

bastion

کلي آنجا ] ـشهر ِتور در روسيه[ از
اغلب
»دژ«[ ـ:
ِ
ِ
تجارت ِ

ماهي است .ميدانهاي بسيار خوب ٬تراـکتير ] Äتراـکتير[ فراوان ٬پاستياني بسيار دور(٤٤٩) .

پاـکت ] ـروسي  [bBXLhـ :آنجا ] ـسامسون[ فرصت پياده شدن ]ـاز کشتي[ نشد .پاـکتها را آدمي آورد از
پوستهخانه(٢١٦ Ä ٧٠) .
پاله ]ـفرانسه » palaisـکاخ«[ ـ] :ـدر پاريس[ وقت عصر روانـه شـديم بـه پـاله مـوسوم بـه انـدوستري
] ـ Äـاندوستري[ ـ(١٦٢) .
پاله دژوستيس ]در متن :پاله دژودستيس کـه غـلط چـاپي است؛ فـرانسـه

Palais de justice

»ـکـاخ

دادگستري«[ ـ] :ـدر ليون[ صحن باغچه تمام ريگ ريخته ٬درختهاي وحشي کاشته شده .عمارت بسيار عالي
آنجا موسوم است به پاله دژودستيس(١٤٩) .
پاله ژوستيس ] :ـدر روئن[ به تماشاي کليسياي بسيار بزرگ ...مشغول شدم ...بعد به عـمارت بسـيار
خوب آنجا که موسوم است به پاله ]ـدو[ ژوستيس  ٬که عدالتخانه آن شهر است ٬رفتم(٥٢٣) .
پانورا َم ] :ـفرانسه

Panorama

پـانورام ]ـپـانورامـا[ ـ .الحـق
از آنجا ] ـپاله َدنْدوستري[ گـذشته رفـتيم بـه
َ

نمايشگاه تمام شهرهاي مشهوره جهان بود(١٦٣) .
پُ چت ] ـروسي » b`rhBپست«[ ـ :اهالي آن شهر ] ـکوتايس در قفقاز[ اغلب از گرجيان تفليس ...سيُم

منزل کُري ] = G`dTگوري ٬شهري در گرجستان[ و هفتم کوتايس که ٬به عادت و حساب روس٬

پُـچت

ميگويند(٦٥) .
ُپ رتا اپرا ] ـايتاليائي

opera

 [Portaـ] :ـدر فلورانس[ دروازهاي است که او را ُپرتا اپرا ميگويند .هنگام عصر

شعبدهبازها و لوطيان آنجا مجتمع شده بساط خود را روي ميزي ميگسترانند(٢٧١) .
پُ رسيه ] ـروسي  b`dpT£ـ» ٬پُ رسيون ٬مقدار غذا براي يک نفر«[ ـ :قهوهخانههاي آنجا ] ـشهر او ِدسا[ که

موسوم است به تر اـکنير ٬هم چاي و هم عرق و شراب ميفروشند و وضع آنجا اين است :پرسيه که عبارت
است از دو پارچه قند و يک قوري بزرگ آب جوش(٣٤٢) ...

پرفکتور ]ـفرانسه  [pre¨ fectureـ :عمارات عاليه آن شهر يکي هوتل دوويل ] Äهُتل دوويل[ و پرفکتور

حاج سيّ اح ٬سفرنامهنويسي معلم اخالق و واضع لغت ٢٣
است که داراالماره والي آنجاست(٢٣٨) .
پر مناد ]ـفرانسه  [promenadeـ] :ـدر ناپل[ يک راهي است که آن را ُپرمناد ميگويند ...در راهروها ريگ
ُ
ريخته و کرسيها براي نشستن از سنگ سفيد ساختهاند(٢٨٩) .
پروتستاني ]ـفرانسه  [protestantـ] :ـدر استانبول[ از هر طايفهاي هستند .مـتعصبترين پـروتستانيها را
يافتم که متصل در خيال سرقت انسانند که به آيين خودشان بدزدند(٢٣٦ Ä ٧١) .
پست ] [posteـ] :ـدر ايروان[ با حضرات خداحافظي گفته روانه به خرک شدم .پرسيدم :چه قدر مسافت
دارد؟ گفتند :يک پست .من فرسخ گفتم ٬آنها جواب پست دادند.
پلت

]palate

»واحد پول«[ ـ :در لندن ...گفتند اين حوالي پل زير آب است .رفتيم .از در که داخل شديم

شخصي نشسته بود .نيم پلتي ميگرفت .داديم و گذشتيم(١٩٦) .
ُپ ُل ِن ز ]ـفرانسه » polonaiseلهستاني«[ ـ] :ـدر پاريس[ تيري به امپراطور روس کسي انداخته بود و خطا

شده بود .تفصيلش آن بود که يک نفر از طايفه پُلنز  ...رفته بود او را بکشد و ...طايفه مزبور آسوده شـوند.
)(٤٣٧ Ä ١٦٦
ُپ ليس] :ـدر ايروان[ رفتيم در پليس شهر .ديدم کتابي دارند و مقصرين را ...بـه مـوجب قـانون جـزا...

پليس بسيار منظم(٣٣٩ Ä ٢٦٠) .
ميدهند )(١٥٨ ٬١٠٨ Ä ٤٤؛ ِ
پليس مَ ْس تِ ر ]» police masterرئيس پليس«[ ـ ] :ـسلطان[ تنها در کالسگه روبازي نشسته و چند نفري
سوار و پليس مستر در رکاب بودند(٤٣٥ Ä ٣٣٩) .
ِپ نْس ] ـانگليسي  [penceـ :از آنجا روانه شديم به تماشاي مناره بلور ...هرکه بخواهد باال برود يک پنس ٬
يک شيلين
ـکه دوازده ِ

][shilling

باشد ٬ميدهد(٢٠٥) .

پني ) انگليسي  (pennyـ :نرخ اينجا با نرخ جاهاي ارزان يکي است .هر خوراـک ]ـرا[ دو پني ميدهند.

)(٥١٥
پوت )روسي ٬واحد وزن( :وزن و کَ ْيل ايشان ]ـقفقاز[ گِروانْکه و پوت و زالدنيک ] ـاست[ ـ(٦٦) .

پوسته ]ـ ُپ ست[ ـ :آن قصبه نيز جزء سيلي است .بازار بسيار خوب ٬خـانهها مـنظم ٬تـلگراف کشـيده٬

راهآهن ٬پوسته خيلي خوب ٬سيصد نفر پوليس بسيار منظم )(١٠٢ Ä ٩٧؛ پوسته خيلي معتبر که به اطراف
يو ُرپ ارسال ميدارند(٢٢٩) .

پولتيک ]ـفرانسه  [politiqueـ ] :ـشهر چمن[ مدارس متعدده دارد براي تحصيل علوم ...و نـيز مـدرسه

ارباب علم قانون و پولتيک(٢٣٢) .
حکما و عقال و
ِ
ِ
پوليس ] ـپليس[ ـ :ماريبور ...جزء سيلي است .بازار بسيار خوب ...پوسته خـيلي خـوب .سـيصد نـفر
سر هر گذر ايستاده.
پوليس بسيار منظم .چند قهوهخانه خيلي خوب )(٩٧؛ پوليس براي نظم شهر ] ـميالن[ ِ
)(١٤٩ ٬١٤٤ ٬١٢٩ Ä ١٢٠
سياحت موسيقيخانه ...راهبه به دختر ششسالهاي گفت :پيانو بزن(١٥٥) .
پيانو] :ـدر ملون[ آمديم به
ِ

پيانوک ]ـفرانسه  [piano ©a queueـ] :ـدر ونيز[ چيزهاي ديگر هم ميسازند از قبيل کارخانه صـابون و

٢٤
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البسه و کاله و آلت موسيقي از قبيل پيانوک و غيره(١٠٩) .
مارس ي ٬نام خيابان اصلي مارسي در فرانسه[ چهار راه ] ـ= چهار رديف[ در
پيرا ُد ] [Pradoـ] :ـدر بندر ِ
خيابان درخت کاشته به دو طرف .دو راه براي کالسگه ٬دو راه براي مردم موسوم به پيرا ُد(١٣٨) .
تالر ـ :پول رايج آنجا ]ـبرلين[ تالر است که قريب چهار قران ايران ميشود(٤٧٢ ٬٤٦٣ Ä ٤٥٨) .
تر اـکتير hdBXhTdـ :قهوهخانههاي آنجا ] ـاو ِدسا[ ـ ٬که موسوم است به تراـکتير  ٬هم چاي و هم عرق و
شراب ميفروشند(٣٤٧ Ä ٣٤٢) .
ترياوف ] ـمطابق مسموع؛ فرانسه

triomphe

»پيروزي«( :طاقي که در مارسي ديده بودم موسوم بـه

ترياوف  ٬از جمله چيزهاي کهنه اين شهر ميباشد(١٤٧) .
تلگراف ]ـفرانسه  [te¨ le¨grapheـ] :ـگراتس[ شهر روشن به چـراغ گـاز ٬تـلگراف بـه هـر جـانب کشـيده.
هتلهاي خيلي خوب(٩٦) .
گردون قرعه مملو از اسامي و نـمره ] ـاست[ ـ.
تُمبه ]ـفرانسه ̈ [tombeـ :در ميدان سنت مارکو ] ـونيز[ ـ...
ِ

طفلي را چشم بسته گردونه را گردانده ...طفل دست ميبرد و نمرهاي را بيرون ميآورد ...هر نمرهاي که بود
به خط َج لي نوشته ميشد .آنگاه فرياد ميزدند :تمبه  ٬يعني افتاد(١١٠) .

تنباـکو ] ـالتيني  [tabacumـ :متاع مشهور آنجا ] ـطرابوزان[ تنباـکو ست که به تمام يوروپ ميبرند(٦٩) .

تونل ]ـفرانسه  [tunnelـ] :ـدر راه کامبري به تورينو[ چون از نقب ] = ـتونل[ اول ٬که اولين نقب جهانيان
است و موسوم به تونل ُد منسني ٬گذشتيم به ساعت نگاه کردم .چهل و دو دقيقه کالسگه آهن در تاريکي
نقب ميگذشت(٢٥٦) .
تياتر ]ـفرانسه  [the¨ atreـ ] :ـشهر ونيز[ باغچه عموميه دارد .در خـارج ...يک تــياتر بـزرگ دارد و شش
ـکوچک(٢٠٣ Ä ١٠٩) .
تياتور ]ـفرانسه  [the¨ atreـ] :ـدر استانبول[ به همان نهج مشغول بودم و همواره بـه تـماشاي تـياتور و
َس ْيرگاه و روزهاي بازار ميرفتم٨٧ ٬٦٦ Ä ٦٠) .ـ(٣٤٤ ٬٢٦٠ ٬١٩٠ ٬١٤٧ ٬١٢٢ ٬١١٥ ٬
چليک] :ـدر سيرک پاريس[ چليکي آوردند ٬طفل را گرفته دست و پا و مابقي اعضايش را در آن چليک
نهاد )(١٦٧؛ چليکسازي )(١٩١
ويد ِن داغستان[ جواني برخاسته گفت :براي شما چي بياورم؟
چي ] ـظاهرًا به زبان داغستانيها[ ـ] :ـدر ِ
ـگفتم :نه .گفت :خوب چي ميباشد .گفتم :بياور .غافل از اين معني که در نـميخواهـم آسـودگي است و
خواستن اسباب اذيت ميشود .رفت .بعد از لمحهاي بچهخرس سياهي ...آورد(٣٩٢) .
ُح ْس پيتال ] ـانگليسي  hospitalـ= ايتاليائي  [ospedaleـ] :ـدر ميالن[ مريضخانه

موسوم به حسپيتال ] ـاست[

)(١١٥؛ مريضخانه الزارت که مس ّم ٰي به حسپيتال است ...نهصد نفر مريض در آنجا منزل دارنـد.

)Ä (١١٦

هسپيتال

خر چونيک ] ـروسي [nBdrLF^£ـ ] :ـدر يکاترينودارـ= کراسنودار ٬بندري کنار رود کـوبان در جـنوب
شرقي روسيه[ همه جا قهوهخانهها بنا کردهاند که مسافرين در آنجا مسکن کنند و اين امکـنه را بـه زبـان

حاج سيّ اح ٬سفرنامهنويسي معلم اخالق و واضع لغت ٢٥
روسي خرچونيک مينامند )(٤٠٣؛ ]ـدر شهر خرکوف /خارکوف[ بازارها مملو از برف .خرچونيک )طعامخانه
ارزان( فراوان(٤٢٠) .
دالح :برلين  ...پاي تخت دولت پروس است و دارالشوراي تـمام آلمـانيا ٬کـه بـه زبـان

خـودشان دالح

ميگويند .٤٦٢) .در حاشيه توضيح داده شده که »در اصل همين گونه تحرير شده احتماًال کاتب کلمه دويچ
)(Deutsch

را به غلط چنين نوشته است«(

دراخمي ]ـفرانسه

drachme

»درهم«[ ـ :سکه رايج آنجا ] ـکُرفو در يـونان[ طـال و نـقره است ...سکـه

مخصوص آنجا پول سيا ْه لبتا و سفيدْ دراخمي  ٬موازن فرانک است(٣٢٥ Ä ٣١٠) .
دکتر ]فرانسه  [docteurـ] :ـدر استراسبورگ ٬کشيش بزرگ[ گفت :شما چرا ايمان به پسـر يگـانه خـدا
نميآوريد؟ گفتم :دکتر  ٬آنچه شما ميفرماييد عقل از قبول آن امتناع دارد(٢٣٧) .
ُدم ] ـايتاليائي  [duomoـ] :ـدر ميالن[ از عالمات بسيار ديدني اين شهر يکي بازار موسوم به گالري ...و
مسمي به دُم و تياتور آنجاست(٤٦٦ ٬١٢٢ Ä ١١٥) .
ديگري کليسياي
ٰ
رالشول ] ـآلماني » Realschuleدورهاي از تحصيالت دبيرستاني در آلمان که ٬به جاي سيزده سال ٬ده
سال طول ميکشد ) .فرهنگ آلمانيــفارسي  ٬فرامرز بهزاد ٬خوارزمي ٬تهران  [(١٣٨١ـ] :ـدر شهر دارمشـتات
آلمان[ بهترين مدارس مدرسه رالشول ميباشد که اقسام علوم ...تحصيل ميشود(٤٧٨) .
ِر ستُران ]ـفرانسه  [restaurentـ] :ـدر ليون[ رستران )ـکه عبارت از ناهارگاه باشد( در هر گذر عليحده وضع

] ـ=ــايجاد[ شده در نهايت پاـکيزگي و امتياز(١٥١) .

روبْ ل ] :ـدر تفليس ٬مردي[ سيصد روبل کاغذ به من داد و گفت :براي جزئي مخارج .قبول نکردم(٥٧) .
رکاس ک در روسيه[ مدرسه ممتازي دارم موسوم به ريکتاريه(٣٥٩) .
ُووچ ْ
ريکتاريه ] :ـن ِ

کوتايس قفقاز[ وزن و کَيْل ايشان گروانکه و پوت و زالدنيک
زالدنيک ] ـروسي  [R`Z`h^TXـ] :ـدر شهر
ِ

ـکه سه زالدنيک دو مثقال است(٦٦) .

ژار َدن ِد پالنْت ]ـفرانسه
ْ
روانه شديم به باغچه مشهوره به ژاردن د پالنت )(١٧٧؛ ژاردن دو پالنت ) Ä (٢٥٢باغچه نباتات.
ژار َدن دو انگله ]ـفرانسه  [Jardin d'anglaisـ :ژنو ...باغچه بسيار نيکويي دارد موسوم به ژاردن دو انگله ٬
ْ
des plantes

ـسر قبر ناپلئون اول[ مراجعت کرده
 [Jardinـ :در پاريس ...از آنجا ] ِ

درختهاي فراوان و گلهاي بسيار باصفا(٢٥١) .

ژنرال ]ـفرانسه  [ge¨ne¨ ralـ :خيلي مشتاق مالقات ايشان شدم ...به اتفاق سوار کالسگه گرديده رفتيم به
مؤدب دانايي است(٣٥٠) .
کامل
خانه ايشان .در منصب
ِ
نظامي ژنرال بود ...الحق بسيار جوان ِ
ِ

دم در .سرايداران ٬با لبـاس
ژيله ] [giletـ] :ـدر پاريس[ وقت عصر روانه شديم به پاله ...پياده شديم تا ِ

مخصوص ٬کاله و ژيله و کفش پوشيده ٬با ادب تمام ايستاده(١٦٢) .

ـکيزگي کوچهها .سابر  ٬يعني جامع روس نيکويي
سابر :سيمفروپول ]ـرا[ شهر تازهاي ديدم در نهايت پا
ِ

دارد(٣٤٨) .

بهترين همه ٬که مخصوص دختران
سال ُر مان ] [salle romaneـ :ونيز ...مدارس دختران متعدد ]ـدارد[ و
ِ
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جوان است ٬مدرسه مشهور به سال ُرمان ميباشد(١٠٩) .
سانترال هاوز ] ـانگليسي

House

 [Centralـ :بعد از اين سياحت ]ـدر برلين[ رفتيم به تياتور ...و از آنجا به

خانه سانترال هاوز  ٬که ]ـدر آنجا[ انواع شعبدهبازيها ورقص و غيره ميشود(٤٦٠) .
سانترال هَل ] ـانگليسي

Hall

 [Centralـ :در هامبورگ ...همان نزديکي خانهاي است موسوم

به سانترال

عمارت خزانهداري است ٬هرکه بخواهد به تماشا رود به يک ميزان وجهي اخذ ميکنند٤٩٠) .
دم در آن
ِ
هَلِ .
و(٤٩١

سانتن ]ـفرانسه  [centimeـ :در بروکسل پول رايج فرنک و سانتن است(٣١٠ ٬٢٧١ ٬٢٣٠ Ä ٢٢٢) .
سانتين ] [centinـ :در ونيز ...سالي يک مرتبه قرعهبازي مـيکنند و آن ايـن است کـه بـليت بسـياري
ميفروشند هريک به شصت سانتين که عبارت از سه عباسي پول ايران باشد(١٠٩) .
سموار ]|» fB\`FBdسماور«[ ـ :توله شهري است از بالد مشهور روسيه که تمام سموارهاي مشهور را
از آنجا به اطراف ميبرند(٤٢٥) .
سيتيهَل ) (City Hallـ :از ابنيه عاليه آنجا ] ـبلفاست ٬ايرلند[ گمرکخانه و خانه شهر است که موسوم
است به سيتيهَل(٥١٢) .
سيرک ) (cirqueـ] :ـدر لندن[ اغلب روزها به سياحت کارخانجات و غيره ٬و شبها در تياتور ...و سيرک و
قهوهشانتان و سايرين به سر ميبردم(٤٩٨) .
سيرک روايال ] :ـفرانسه

cirque royale

»سيرک سلطنتي«[ ـ] :ـدر دوبلين[ جايي است

موسوم به سيرک

روايال(٥١٠) .
سيگار ] [cigareـ] :ـدر پاريس ٬در تئاتر[ ـ ٬به هر پرده ٬مردم بيرون ميآمدند و چيزي به دهان گرفته يـا
سيگاري ميکشيدند :٢٠٢ Ä ١٦١) .سيگار کشيدن(
سيگارت ] [cigaretteـ] :ـدر ملون[ رفتيم به مرکز و سوار شديم .باز به حدي ازدحام بود که تـقريري
نيست .با آن جمعيت سيگارت هم ميکشيدند ٬اـگرچه قدغن بود(٥٢٩ ٬١٨٣ Ä ١٥٥) .
سيلب ر ] ـآلماني » silberسيلْ ِور ٬نقره ٬واحد پول«[ ـ :پول رايج آنجا ] ـبـرلين[ تـالر است ...در يک تـالر
ِ
سيودو سيلبر کرشن ٬و در يک کرشن دوازده فنيخ ) Äفنيخ( است(٤٥٨) .

سيلبر کرشن )واحد پول( :در يک تالر سيودو سيلبرکرشن  ...است )(٤٥٨؛ پول رايج ...در زمان سابق
مارک بوده که عبارت از هشت سيلبر کرشن ...ميباشد(٤٩٢) .
سيميناري ] [se¨minaireـ] :ـدر خارکوف[ مدرسه روحانيان روس در نهايت نظم موسوم بـه

سـيميناري

است(٤١٩) .
سيناـکک ]ـفرانسه

sinagogue

»ـکنيسه«[ ـ :در پارم ] ـايتاليا[  ...يهودان نيز معبد نيکي داشتند مسما بـه

سيناـکک )(٢٥٩؛ در گالسکو ...معبد يهوديها موسوم است به سيناـکک(٥١٥) .
شات
ُ

]chaª teau

شـات  ٬از چـهار طـرف بسـيار
»شاتو ٬دژ ٬قصر«[ ـ :مارسي ...سرايي دارد مـوسوم بـه
ُ

خوشساخت(١٧٣ Ä ١٣٨) .

حاج سيّ اح ٬سفرنامهنويسي معلم اخالق و واضع لغت ٢٧
شکالت ]ـفرانسه  [chocolatـ] :ـدر بروکسل[ شکالت آوردند ٬به هرکدام پيالهاي دادند(٢٢٥) .
شيلين ] ـانگليسي

shilling

»شيلينگ ٬واحد پول انگليس«[ ـ :ورود به لندن ...ح ّم الي را خواستيم کـه

حمل اثقال رفيقم را نمايد ...گفت :يک شيلين .ندانستم مقصود از شيلين چيست(٥١٢ Ä ١٩٤) .
غزلوف] :ـدر يوپاتوريا[ ميوهجات فراوان ٬و به ترکي ميگويند غزلوف(٣٤٧) .

شهر نيم فرانسه[ از عاليم قديمه در وسط شـهر عـمارت ...است کـه
فانتن ]ـفرانسه  [Fontaineـ] :ـدر
ِ ِ
اطراف آن باز ميباشد و نيز باغچهها دارد ٬از جمله باغچه قديمي آن موسوم است به فانتن(١٤١) .
فرانک ) (francـ :فلورانس ...شهر خيلي ارزاني است و به اندک مايه ميتوان زندگي نمود ٬مثًال با نيم
فرانک هم ميگذرانند ٢٧٠) .و(٢٧١
فرت :اطراف شهرهايدلبرگ ]ـآلمان[ امکنه قديمه فراوان دارد از جمله فرت عالي است که در تمام آنجا
اغلب درها و اـکثر حجرات به حالت اصلي برقرار ميباشد ٤٧٥) .و(٤٧٦
ِ
فرنک ]ـفرانسه

franc

»فرانک ٬واحد پول«[ ـ] :ـدر استانبول[ تذکره را به سفارت فرانسه بـراي امـضا

بردم ٬ده فرنک داده امضا گرفتم(٢٢١ ٬١١٣ Ä ٨٠) .
فطرن )واحد پول( ٬٤٧٧) :که قطعًا تحريف فِ ُل َر ن /فلورن florin /و نتيجه بدخواني است Ä .فلرن(
ف ُل َرن :در ارسوا ] ـمجارستان[ فرود آمدم ...ابتدا جوياي پول شدم .ديدم در يک کُرلن يا فلرن صد کرايچار
است ٬و قيمت آن دو قران و نيم است(٨٧ Ä ٨٣) .

فنيخ ] ـآلماني  pfenigخُ ردترين واحد پول آلمان معادل يکصدم مارک؛ پول خُ رد ٬پول سياه[ ـ :پول رايج
آنجا ]ـبرلين[ تالر است ...در يک تالر سيودو سي ْل ِبرکرشن ٬و در يک کرشن دوازده فنيخ است Ä (٤٥٨) .فنيه
فنيه :ويسبادن متعلق به دولت پروس است .سکه نقره تالر ٬و پول سياه ٬فنيه ميباشد(٤٧٩) .

ـکاپيتان ]ـفرانسه

capitaine

ـکاتدرال ]ـفرانسه

cathë drale

»ناخدا«[ ـ :در طرابوزان کاپيتان کشتي را به لنگرگاه راند(٨٦ Ä ٦٨) .
تري ست  ...کليسياي بزرگ آنجا موسوم است
»ـکليساي اعظم«( :در شهر ِ

به کاتدرال(٢٢٨ ٬١٤٤ ٬١٤١ ٬١٢٨ Ä ١٠٥) .
تورس يا توروس در جنوب ترکيه[ مشغول نگارش اين
ِ
ـکارت ويزيت ]ـفرانسه  [carte de visiteـ] :ـدر ِ

شطر الطائل بودم ٬ديدم باز دربان آمده کارت ويزيت آورد(٥٢٩) .
ِ
شهر بال ) Baª leدر سويس( فوارههاي بسيار و
بالجمله
ـ:
[casino
فرانسه
ـ٬
`^XBRT
ـروسي
]
ـکازينف
ِ
باغچههاي متعدد ...و جاي عيش و تفرج فراوان داشت .در قهوهخانهها و باغچهها و کازينف  ٬٢٤١) ...که به

غلط کازنيف چاپ شده است(
ـکاستينچا /کاستينچا ] ـروسي » H`fhT^TpBمهمانخانه«[ ـ :در شهر کوتايس ]ـقفقاز[ ـ ...در

کاستينچا

فرود آمده ٬تمام اسباب حاضر بود(٣٤٧ ٬٦٦ Ä ٦٥) .
مـارس ي ...تـياتورهاي بسـيار خـوب دارد...
ـکا ِف شانتان ) » cafe¨ chantantقهوهخانه داراي موسيقي«[ ـ:
ِ
قهوهخانههاي خيلي خوب موسوم به کا ِفشانتان يعني قهوهخانه مغنّيان(١٣٩) .
ـکاودر :سيلوري شهرچهاي ] ـ= شهرکي[ است ...بندر ترکيه ميباشد ...بر کنار درياي مرمره ...بـعضي
ُ

٢٨
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رعايا اـگر احيانًا راضي هستند محض تعصب است که مسلمانند چنان که ميگفتند :چرا بايد يکي افـندي
محرف کافر[ ميخوانند٬
باشد و مختار ٬و ديگري رعيت و مجبور؟ مثًال ٬با اين که عيسويان را ُ
کاودر ] ـشايد ّ

بر ماها رجحان دارند(٣٢٨) .

ـکپ ک :در کوتايس ]ـگرجستان[  ...وزن و کَيْل ايشان گروانکه و پوت ...و پولشان کپک و منات ] ـاست[ ـ.
ِ

)(٦٦

ـکرايچار] :ـدر ارسوا ٬در درياي سياه[ جوياي پول شدم .ديدم در يک کرلن يا فلمرن صد کرايچار است و
قيمت آن دو قران و نيم است(٤٦٥ Ä ٨٣) .
ـکرشن :پول رايج آنجا ]ـآلمان[ تالر است که قريب چهار قران ايـران مـيشود .در يک تـالر سـيودو
سيلبرکرشن ٬و در يک کرشن دوازده فنيخ است(٤٥٨) .
ـکَ ر ُلن Ä :کرايچار(٨٣) .
ـکريسموس ] ـانگليسي

christmas

»عيد ميالد مسيح« ( ـ :در اودسا ...اوقاتم صـرف سـياحت بـود تـا

زمستان سپري شد ...در ميان روسها اعياد فراوان است .روز عيدي که موسوم است به کريسموس در موسم
خوبي واقع است(٣٤٤) .
ـکستوم هاوز

]House

 [Customـ :از عمارات خيلي ظريف آنجاست گمرکخانه بسيار منظمي موسوم به

ـکستومهاوز شهر لندن٥١٠ Ä ٢١٧) .ـ(٥١٢ ٬
ـکلم مديکال ] :ـلندن[ شانزده مدرسه دارد موسوم به کلم مديکال(٢١٥) .
ـکلوب

)club

»باشگاه« ( ـ] :ـدر سارسين[ چند خانه يهود جهت گذران شب بنا نموده بودند موسوم به

ـکلوب که هر شب آنجا جمع ميشدند(٤٣٤ ٬٤٠٠ Ä ٣٦٠) .
ـکمتازيه ]ـگمنازيه[ ـ] :ـدر کورسک[ مدارس زيادي آنجاست براي عموم مردم .بهترين آنها موسوم است
به کمتازيه(٤٢١ Ä ٤٢٤) .
ـکمونيون ]ـفرانسه » communionعشا ِء ر ّب اني«[ ـ] :ـدر واالنس[ به سياحت کليسياي کالوينيست رفته
قواعد نکاح را سير کنم ...معلوم شد که حکايت کابين بستن نيست .بالجمله دختري قريب به سن هفت يا
تمام لباسش سفيد ...مادر و پدر و بستگان او همه بودند ...از شخصي پرسيدم :موسيو ٬اين
هشت ] ـسال[ ِ
کمونيون
اول قبول نمودن
جمع کيانند و براي چه فراهم شدهاند؟ گفت :اين طفل دختر ژان مارتن است ٬و ِ
ِ
اوست که اـکنون معصومه ميباشد .و اين عادت تمام کاتوليکان است(١٤٦) .
ـکنسرواتور دز ارميتر ]ـفرانسـه

Conservatoire des arts et des me¨ tiers

»ـکـنسرواتـوآر صـناعات و

محر ِف »مِ ِتي ه« است[ ـ] :ـدر پاريس[ از جمله جاهاي ديدني کنسرواتور ِدزار ميتر مـيباشد .و
ِح َر ف«» ٬ميتر« ّ
آنجا جميع مصنوعات را از قبيل آالت ساعت و کشتي و راهآهن تشريح کردهاند١٩٠) .؛ صورت درست اين
عبارت »ـکنسرواتوئار ِدزار ِا ِد متييه« است(.
ـمحرف »ـگيني« ٬انگليسي  [guineaـ] :ـدر لندن[ شيلين عبارت است از يک قران و پنج شاهي پول
ـکنه ] ّ

رايج ايران .بيست ] ـو يک[ شيلين يک کنه است که مشهور است به طالي انگليسي در ايران(١٩٥) .

حاج سيّ اح ٬سفرنامهنويسي معلم اخالق و واضع لغت ٢٩
ـکوبرناتور ] ـروسي » HjDL^Bh`dحاـکم«[ ـ] :ـدر اودسا[ خـانه ايـوانـف ...نـزديک
ميباشد(٣٦٤ Ä ٣٣٤) .
محرف پوبليک؛ فرانسه
ـکوبليک ] ـظاهرًا ّ

خـانه کـوبرناتور

 [publiqueـ :تولون ...بسيار خوب بندري است ...آجرهاي

نازک کنار دريا کار شده ...راه خوبش مشهور است به راه ناسينيال ) (nationaleـ ٬و راه مارش
راه کوبليک ] ـکه به ظن قوي غلط است و درست آن پوبليک/

publique

)(marche

و

يعني عمومي است[ ـ(١٣٥) .

ـک ُِورناتور ] Äکوبرناتور[ ـ] :ـدر اودسا[ دارنده تذکره الي شش ماه آسوده است .بعد از شش ماه ...ميرود

به ديوانخانه ک ُِورناتور که لقب حاـکم يا والي آنجاست(٣٣٢) ...

ـکولن ] colonـ» ٬واحد پول ٬همريشه با کورون«[ ـ :در سيلي ...محض تنبيه نفس رفتم به پوستهخانه .دو

دانه ] ـسکه[ طالي انگليسي داشتم با چند کولن  ٬دادم قبض تريست گرفتم )(٤٦٥ Ä ٩٨؛ پول رايج آنجا
فلُ َرن يا کولن ] ـاست[ ـ(٤٧٧) .

ـگاردامپريال ] [gare impe¨ rialeـ :در ورساي ...روانه شديم به مرکز راهآهن موسوم به گاردامپريال(١٧٣) .

ـگار دوـفر ] [gare de ferـ] :ـدر پاريس[ به منزل معاودت نموده حمل اثقال به مرکز راه آهن موسوم به
ـگارـدوـفر نموده آنجا نزد تذکرهچي رفتيم(١٩١) .
ـگالري ]ـفرانسه  [galerieـ :از عالمات بسيار ديدني اين شهر ] ـميالن[ يکي باز ِار موسوم به گالري ...است.

)(٣٩٨ ٬١٢٢ ٬١٢١ Ä ١١٥
ـگران اوپرا ] [grand ope¨ raـ :در پاريس ...چند شب صاحب هتل تـذکره تـياتورها را گـرفت و مـا نـيز
سياحت نموديم .شب اول در ِس ْيرگاه موسوم به گران اوپرا که اولين تياتور پاريس ميباشد(١٦١) .

ـگران تياتور ] [grand the¨ ªatreـ :در ليون ...تياتور خيلي خوبي ساخته] ـاند[ موسوم به گران تياتور(١٥١) .

ـگراند هتل ] [grand hoª telـ :در پاريس ...هجده هتل بسيار خوب مشهور بود که بهترين همه آنها موسوم
به گراند هتل ...بود(١٧٤) .
ـگروانکه :در شهر کوتايس ]ـگرجستان[ ـ ...وزن و کِ يل ايشان گروانکه و پوت و زالدنيک است(٦٦) .

ـگالتين] :ـدر شهر ادنبورگ /ادينبرو ٬در ايرلند[ سه موزه است .يکي در وسط کوچه موسوم به پرنس

استريت که در آنجا انواع مصنوعات و اشياي قـديمه را فـراهـم داشـتهانـد .گـالتين ] ـفـرانسـه  guillotineـ٬
ـگي وتين«[ ـ ٬که آلت سربريدن است ٬در موزه آن کوچه است(٥١٧) .
» ّ

عمومي هتل روانه
الـگار ]ـفرانسه  [la gareـ] :ـدر ليون[ حساب هتل را کرده ٬پرداختيم .چون کالسگه
ِ
بود سوار شده رو به مرکز راهآهن نهاديم که به زبان فرانسه الـگار مينامند(١٥٢) .
المپ ]ـفرانسه  [lampeـ] :ـدر اتاق مهمانخانه شهر اليباخ[ چند دانه ميخ به ديوار کوفته ] ـبودند[ جهت
آويختن لباس و کاله .المپ به وضع ديوارکوب و دستي .اللهاي جهت شمع روي ميز(١٠٢) .
لبتا ] [leptaـ] :ـدر يونان[ سکه رايج طال و نقره است ...سکه مخصوص آنجا پول سـيا ِه لبـتا و سـفيد
موازن فرانک است .و لبتا موازي سانتن(٣١٠) .
دراخمي
ِ

لوستر ]ـفرانسه  [lustreـ :در اين شهر ] ـمسکو[ دو تياتور است ...تياتور بزرگ ...پنج طـبقه دارد بـراي

٣٠

نامه فرهنگستان ٬ضميمه شماره ٢١

نشيمن ...وسط آنجا لوستر بسيار بزرگي آويخته(٤٣٠) .
روسجوق بلغارستان[  ...رفتم به لوقانته )غذاخوري( .شهر را گردش کـردم
لوقانته /لوقانطه] :ـدر شهر
ِ

)(٨٢؛ چناق قلعه ...نسبت به شهرهاي ترکيه بسيار جديد است .چند دانه لوقانطه داشت براي مسـافرين.
)(٣٢٦
لويي ] [louisـ] :ـدر ايتاليا[ پول ايشان ريال است .قيمت آن پنج فرانک ٬و پول سياهش لويي ميباشد.
)(٢٧٤

ماجسترا ] [magistraـ] :ـدر موناـکو[ سرايي ] ـاست[ موسوم به ماجسترا  ٬خـيلي خـوب سـاخته شـده.
)(٢٥٩ ٬١٣٠
مادام ] [madameـ] :ـدر راه يوگسالوي[ کاپيتان ملتفت بود .خادم را خواست ٬گفت :چه چيز الزم دارد؟
خادم گفت :چيزي نميخواست ٬اسم شما و مادام را پرسيد و ثبت کرد(٨٦) .
مارش :در تولون ...راه خوبش مشهور است به راه ناسينيال و راه مـارش و راه کـوبليک.

)Ä (١٣٥

ـکوبليک
مارک ] ـآلماني  [markـ :هامبورگَ ...الْ َي ْو م در تحت حکومت پروس است .پول رايج آنجا تالر ميباشد٬

ولي در زمان سابق مارک بوده(٤٩٢) .

سر ساعت ميرسد خود به
ماـکنه] :ـدر ونيز[ مجسمه حضرت مريم را دو لوح ساختهاند ٬يکي چون ِ

خود عدد تفاوت ميکند و ديگري دقيقهاي ٬که به هر پنج دقيقه تفاوت مينمايد ...و ميگفتند در ماه دوم
بهار سه صورت دارد که ...بيرون آمده گردش ميکنند ٬و در آن ساعت پنج ماـکنه است براي ساعت و دقيقه

جداـگانه ) ١١١و (١١٢؛ ]ـدر لوگزامبورگ[ فلوس ايشان مطابق است با فرانسه ماـکنه جديده(٢٦٠ Ä ٢٣٠) .
محرف »تام« است[ ـ] :در ماريوپول ٬در قـفقاز[  ...از
مالنکي دام ] ـروسي \ \BZL^|XTu¦ t Bـ؛ »دام« ّ

صاحب منزل جويا شدم .گفت :نوکر شما را ديدم از منزل شما بيرون آمد و گفت مالنکي دام  ٬يعني کوچک
آنجاست(٣٥٤) .
مدال ] ـروسي | [\LJBZـ] :ـدر ز اـکاتالي ٬در داغستان[ يک توپ ديدم که از دولت به او نشان مدال داده
بودند و احترام مخصوص داشت .خيلي َح ّ
ظ بردم از اينکه دولتي به بيجاني در پاداش خدمت نشان امتياز
ميدهد ٬محترم ميدارد(٣٧١) .
ِم زُ ن د ُم بله ]ـفرانسه ̈ [maison meubleـ] :ـدر تيون ريل ٬در فرانسه[ شب را در خانهاي که موسوم بود به
مزن دمبله به سر بردم(٢٣١) .
مساژري ] [messagerieـ] :ـدر لندن[ رفتيم به دفترخانه مساژري  ٬که شرکت بسيار معتبر فرانسه است که
به هر جاي دنيا ] ـکه[ راه آهن و کشتي ميرود ٬ميبرند(٢١٠) .
کوتايس گرجستان[ زبان ارامنه را همان ] ـ= فقط[ ارامـنه ٬و زبـان روسـي را جـمله
کرل] :ـدر شهر
ِ
ِم ِ
] ـ=ـهمگان[ ميدانند و در کليساها به زبان خود عبادت مينمايندِ .مکرل و غيره نيز هستند از مسـلمان و
يهود(٦٦) .
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مليچا :اودسه ] ـاودسا[ تجار بسيار معتبر فراوان دارد ...آسياهاي بخار متعدد و بهترين همه آنها موسوم
است به پروسکي مليچا  ...و مليچا به معناي آسياست(٣٤٣) .
مليون ]ـفرانسه  [millionـ :در فقره نقب ] ـتونل ميان ايتاليا و سوييس[ گفتند دو نفر مهندس ٬يکـي از
جانب ايتاليا و ديگري از طرف فرانسه به نحوي مهندسي کردهاند که در وسط نقب تصادف نمودند ] ـبه هم
رسيدند[ ـ ٬و به هريک از جانب دولت هفت مليون ِانعام مرحمت شد(٢٥٦) .
منات] :ـدر گرجستان[ پولشان کپک و منات ] ـاست[ و پول کهنه گرجيان نيز کمي يافت ميشد(٦٦) .
تري ست[ موزه بسيار خوبي ]ـدارد[ مملو از تشريحات و انطيقات و غيره.
موزه ]ـفرانسه  [muse¨ eـ ] :ـشهر ِ
)(٤٦٧ ٬١١٣ Ä ١٠٥
موسيو ]ـفرانسه

monsieur

»آقا«[ ـ] :ـدر استانبول[ رفتم نزد موسيو برمنني در بک ُا غلي ...گفت :کسي را

براي شما پيدا کردهام که مانند او در دنيا خيلي کم است ...اسمش موسيو ُب ري ٬عالم به السنه مختلفه آسيايي.
)(٥٢٩ ٬٤٢٢ ٬٢٧٨ ٬٢٢٥ Ä ٧٣
ناسينيال ]ـفرانسه  [nationalـ] :ـدر تولون[ راه خوبش مشهور است به راه ناسينيال(١٣٥) .

ناسيونال ]ـفرانسه  [Nationaleـ ] :ـشهر مونيخ[ موزهاي دارد موسوم به ناسيونال که از اشياي نفيسه مملو
ميباشد(٤٦٧) .
ناظور ] ـعربي» ٬ناطور«[ ـ] :ـدر پاريس[ رفتيم به پانورا َم ] [panoramaـ ...سياحت کرده ٬بسياري را ديدم
ـکه موافق بود با همان شهرهايي که ديده بودم .هشتاد و دو ناظور داشت(١٦٣) .
نمره] :ـدر تئاتر بلگراد[ به دست هريک نمرهاي دادند٬٢٣١ ٬١٩٩ ٬١٥٥ ٬١٢٠ ٬١١١ ٬١١٠ Ä ٨٧) .
(٥٢٩ ٬٢٩٠
نونت] :ـدر ايرلند[ سکه رايج آنجا شيلين و نونت ميباشد که پول دولت انگليس است(٥١٢) .
واسيل )اسم خاص روسي :واسيلي( :در ابويان ...کالسگهچي ما هجده پياله بـزرگ چـاي ...خـورد٬
خيلي تعجب کرده از روي ريشخند گفتم :واسيل چرا کم خوردي؟ گفت :بس است ٬بايد رفت(٤٢٢) .
واـکران] :ـدر شهر ماريوپول[ عمارت بسيار خوبي بود موسوم به واـکران که آنجا مجلس رقص فراهـم
است(٣٥٤) .
واـکس ] ـانگليسي  waxـ؛ روسي  [FBXfBـزده] :ـدر ليون[ رستُران ٬که عبارت از ناهارگاه باشد ٬در هر گذر
عليحده وضع شده در نهايت پ اـکيزگي و امتياز .خادمان آنجا ...لباسهاي نظيف سـفيد پـاـکـيزه اتـوکشيده٬
ـگردنبند ]ـکراوات[ ـهاي ابريشمين ٬چکمههاي واـکسزده براق ] ـپوشيده[  ...با نهايت ادب(١٥١) .
وانَک ] ـارمني» ٬ـکليسا«[ ـ :در اچميازين ...روانه بـه جـانب وانک شـدم .بسـيار وانک خـوبي بـه نـظر
آمد.ــ)(٤٦
ِو ْر ست ] FLdfhBـ ٬واحد طول معادل  ١٠٦٠متر[ ـ] :ـدر نخجوان[ در کنار راه چوبي ديدم که به رنگ

سياه و سفيد و سرخ نصب کردهاند .پرسيدم :اين چوب چيست؟ گفتند :نشان ِورست ] ـاست[ ـ(٤٤) .

ورق مار خپل] :ـدر موزه لندن[ از خطوط عجيبه و غريبه بر ميزها نـهاده بـودند ...و نـيز از خـطوط
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هندوستاني و چيني بهسان کتاب مرتب داشتند .خط ِب رمه را که بر ورق مارخپل نوشتهاند و از جمله صنايع

است(١٩٩) ...

ُورکْمان هاوز

]House

مردم خداپرست اجتماع نموده براي
 [Workmanـ :در شهرهاي انگليس ...بعضي
ِ

غريبان و بيچارگان سرايي ساختهاند که غريب يا فقير به اجرت مختصر زيست ميکند در نهايت آسودگي ٬و
موسوم است به ُورکمان هاوز(٥٠٢) .

وژيوا ] ـروسي » F PTFBزندهـباد«[ ـ] :ـدر شهر اودسا[ سلطان تنها سوار کالسگه گشتند .از کوچهاي که
خيلي ممتاز است ...گذشته ٬مردم به هر طرف کوچه دستهدسته ايستاده فرياد وژيوا ميزدند(٣٣٩) .
ويو ُد سلطان ]ـفرانسه
سلطان عبدالعزيز[ همه مردم کاله برـميداشتند .در بعضي جاها فرياد ويو ُد سلطان ميزدند(١٥٧) .
vive le sultan

يا  viva Sultanـ» ٬زنده با سلطان«[ ـ] :ـدر پاريس ٬به هنگام ورود

هتل ]ـفرانسه  [hoª telـ] :ـدر استانبول[ شب را در هتلي به سر بردم(٨٩ Ä ٨٠) .
هتل ُد ـويل )فرانسه  (Hoª tel de villeـ :از عمارات خوب آنجا ] ـمارسي[ خانهاي است موسوم به هتل
ُد ـويل ]ـشهرداري[ ـ ٬ديوان دخل و خرج شهر آنجاست(١٤٣ ٬١٣٦) .
هتل دوـويل.(٥٢٠ ٬١٤٧) :
هسپيتال ] ـانگليسي  [hospitalـ] :ـدر لندن[ مدرسه مشهور به شول سن پول و سن پـولس هسـپيتال٬
يعني مريضخانه حضرت پل ٬از جهت عموم مردم وقف است Ä (٢١٥) .حسپيتال
شهر ِپ ست در مجارستان[ خواستم
يانکي ] yankeeظاهرًا ينگي »ينگي دنيا قاره جديد ٬امريکا«[ ـ] :ـدر ِ

تالفي محبتهاي آن ناخدا را ديدم به هيچ
تذکره بگيرم .ناخدا نگذاشت ٬خود او رفت ...تذکره گرفته آورد.
ِ
وجه نميتوانم بکنم ٬و زياد خجلم .کتاب لغتي به يانکي داشتم ٬آن را با نهايت شرمساري به يادگار خدمت
آن بزرگوار دادم(٩٠) .

اسامي خاص
در سفرنامه به يک دسته از اسامي خاص برميخوريم که مؤلف آنها را به خط فارسي
ضبط و نقل کرده است .در اينجا براي نمونه برخي از آنها را با ذـکر شماره صفحه ٬و گاه
معادل امروزي آنها و توضيحات مختصر نقل ميکنيم:
آرم ] ـ ميداني در ناپل[  ١١٥؛ آفريکا  ٢٠٣؛ آمريکا  ٢٨١؛ ِآونودوپاريس

]Avenue de Paris

»خيابان پاريس«[  ١٧٣؛ ارميتاژ )بهترين مـوزه پـترزبورگ(  ٤٥٢؛ اروپـا  ٢٣٧؛ افـريکا  ١٨٠؛
انگلتره ] ـتـلفظ فـرانسـوي انگـليس  ٤٩١ [Angleterre؛ َانْـوليه ] Invalideـ ٬بـناي يـادبود
معلوالن جنگي در پاريس[  ١٧٧؛ اوسان اتالنتيک

]Oce¨ an Atlantique

»اقيانوس

اطلس«[

 ١٩٢؛ اياسفاتس ] ـاياصوفيه[  ٧٢؛ بريليانتي کمپاني  ٤٥٢؛ بلجيک ] ـبلژيک[  ١٩١؛ بوا ُد ـبولُن
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] ـ  Bois de Boulogneـ ٬بيشهاي در حومه غربي پاريس[  ١٨٠؛ بورس  ٤٩٢ ٬ ١٩٧ ٬ ١٧٤؛ پالم
ـگاردن

][Palm Garden

 ٤٨٢؛ پاله ُد پاپ ] ـفرانسه

de Pape

 Palaisـ ٬واتيکان[  ١٤٢؛ پاله

وايال ] ـفرانسه » Palais royalـکاخ سلطنتي«[  ١٨٠؛ پرنس پالس ] ـانگليسي
دارم ] ـميدان تسـليحات[
»ـکاخ سلطنتي«[  ٥٠٨ـ؛ پالس ُار ُل ژ ] ـميدان ساعت[  ١٤٣؛ پالس ْ
Prince Palace

 ١٧٣ ٬ ١٣٥؛ پالس ُد پاپ ] ـفرانسه  ١٤٣ [Place de Pape؛ ُپلُنْ ْي ] ـفرانسه
 ٤٥٥؛ تامپل ُد ـنيم ] ـفرانسه

Temple de Nime

 ١٤١؛ تياتور رويال ] ـفرانسه

The¨ atre royal

» Pologneلهستان«[

»پرستشگاه نيم« نيمـ = شهري در

فرانسه[

»تـئاتر سـلطنتي«[  ١٩٩؛ جـرجـوا  ٨٢ـ؛ دپـال

] ـظاهرًا نام يک باغچه که غلط ضبط شده است[  ٩٤؛ درياي کاسپيان ] ـدرياي خزر[ ٬ ٣٦٠
 ٣٩٥ ٬ ٣٦٧؛ ُر ِش ] ُـر شه ١٤٣ [roche¨ /؛ ُر مان ] ـرومي ٬اهل ُرم[  ٢٨١و صفحات ديگر؛ روايال

تياتر ] ـانگليسي

Theatre

 ٤٦٠ [Royal؛ رو امپريال ] ـفرانسـه

ـمحرف »رو«[ امپريال  ١٣٨؛ رو رپوبليک ] ـفرانسه
] ّ
 ١٤٣؛ روسانترال ] ـفرانسه

Centrale

Impe¨ riale

Rue Re¨ publique

 ١٥٠ [Rue؛ رود

»خيابان

جمهوري«[

شات ِد فِلُ ر ] ـفرانسه
 ١٥٠ [Rue؛ سيبر ] ـسيبري[  ٣٧٤؛
ُ

» chaª teau de fleursـکاخ گُ ل«[  ١٤٥؛ شاماخه ] ـشماخي[  ٣٦٧؛ شوارش پالس  ٤٦٠؛ شول
ِ
سن پول ] ـمدرسه سـن پـول[  ٢١٥؛ صـربي ] ـصـربستان[  ٨٤؛ طـامپل ] ـفـرانسـه Temple
»معبد«[ داـکُر  ١٤٨؛ طامپل دليوي  ١٤٨؛ طونه  ٨٠ـ؛ فرانس ] ـفرانسه[  ٢٧٣؛ فردتامافازنو ] ـنام
قلعه و باغچهاي در ميالن[  ١١٥؛ کاتوفکس  ٤٦؛ کارپتر ُد ـکاوالري ] ـفرانسه

Quartier de

Cavalerie

»محله سـوارهنـظام« مـحله مـعروف ويـن[  ١٤٧؛ کـازال ] ـنـام مـدرسه[  ٢٥٨؛

ـکاستينسيا

»مهمانخانه«؛ قنستن تيسنپل »مَ ضيف )مهمانخانه( قسطنطنيه«

G`fhT^TpB

 ٣١٦؛ گاردن ديويال ] ـباغ شهر ٬پارک شهر[  ١١٧؛ گاردوفر ] ـايستگاه راه آهن[  ١٩١؛ لندن
بريج

]Bridge

 ١٩٧ [London؛ لندن تُ ِور

]Tower

 ١٩٦ [London؛ لوي سيسر

]Louis seize

»لوئي شانزدهم«[  ١٦٤؛ ليل ديـاليزابتا ] ـجزيره اليزابت[  ١٠٦؛ ليودزانسن  ١٣٩؛ ماتههاس
 ٤٦؛ نمسه ] ـنام
روسي اتريش[  ٨٣ـ؛ ُوالخ ] ـنام منطقهاي در قفقاز[  ٨٢ـ؛ هتل دـلور ] ـفرانسه
ِ
 ١٧٤ [Hoª tel de Louvre؛ همبورخ ] ـهامبورگ[  ٨٥ـ؛ هونگاري ] ـهنگري »مجارستان«[  ٨٣ـ؛

يورپ  ١٢٠ ٬ ٦٩؛ يوروپا  ١٢١؛ يوروپي  ] ١٠٥ـهرسه :اروپا[ ـ.
معني و تعريف

مؤلف ٬هرگاه فرصت يافته و مناسب ديده ٬به صورتهاي مختلف معنا يا تعريف کلمات٬

٣٤

نامه فرهنگستان ٬ضميمه شماره ٢١

اصطالحات و اسامي را به دست داده است .در اينجا نمونههايي از اين مـقوله را نـقل
ميکنيم.
فارسي اصطالح خـارجـي را بـه دست داده
مؤلف در بسياري جاها معادل يا معني
ِ
است و اين کار را با آوردن کلمه »يعني« انجام داده است مثل :اشتات هاوز يعني خانه شهر
] =ـشهرداري[ ٤٨٧؛ بال تياتر يعني تياتور کوچک ٤٣١؛ بزچيني برليانت يعني الماس درخشـان بـيقيمت
ـمحرف مِدْ ِو ُرف[ يعني بهـمنفعت مـه و دو
٤٥٢؛ ُب لشي تياتر يعني تياتور بزرگ ٤٣٠؛ بنيفيس مه و دو ] ّ
٤٢٤؛ دايفل بريک ]ـبريج[ يعني پل شيطان ٤٨٥؛ سابر يعني جامع روس ٣٤٨؛ ِس واستاپول يعني مـدينة
مضيف قسطنطنيه ٣١٦؛ کافشانتان يعني قـهوهخانه مـغنّيان
السلطان ٣٤٧؛ کاستينسياقنستنتيسنپل يعني
ِ
١٣٩؛ کروسکي ساد يعني باغچه شهر ٣٣٢؛ کريستال پالس يعني قصر بلور ٢٠٢؛ کالده يعني کالنتر ٣٣٧؛
ـکلني يعني ستون ١٢١؛ کوه موسوم به کوپژار يعني ژانوشکن .٢٥٤
يک دسته ديگر کلمهها و اصطالحاتي هستند که تعريف شدهاند ٬مثل سگ آبي ] ـنـيم
ماهي نيم سگ[ ٢٠٧؛ کمونيون به اصطالح آنها يعني جسم خداوندي را مـيخوانـند ٬چـون هـنگامي کـه
عيسي ]ـع[ را اسير نمودند ناني به دست گرفته بود و پياله شرابي و گفته بود که اين جسم من است و اشاره
به نان نموده ٬و آن يک خون من است و اشاره به شراب فرموده که بخوريد و بياشاميد ١٤٦؛ هوتل دوـويل

را اشتات هاوز ميگويند  ] ٢٤٠ـکه چون معادل فارسي نداشته اصطالح فرانسوي را به کار برده
است[ ـ.
دستهاي ديگر از کلمات را به کمک حرف »ـکه« تبيين کرده است ٬چنانکه در :پادسکا ٬

عرادهاي که به زبان روسان پادسکا مينامند  ] ٣٧٩ـآن را به صورت پادسکه هم ضبط کرده

است[

٣٩٨ ٬٣٩٦؛ پادور  ٬کاروانسرا که به زبان آنها پادور مينامند ٣٥٨ ٬٣٥٣؛ پارلمنت کـه هـمان دارالشـوراست
٢٠١؛ پاله ژوستيس که عدالتخانه شهر است ٥٢٣؛ پرفکتور که داراالماره والي است ٢٣٨؛ ِله ـ ٬که به اصطالح
يوروپيان پُلُ ني ميباشد ٤٥٥؛ سراي بلور که به زبان خود مينامند کريستال پالس ٢٠٢؛ کفه که به زبان روسي
فئهسيه مينامند ٣٤٨؛ ک ُِورناتور که لقب حاـکم يا والي است ٣٣٢؛ گران اوپرا که اولين تياتور پاريس ميباشد

١٦١؛ مرکز راهآهن که به زبان فرانسه الـگار مينامند ١٥٢؛ ماجسترا که همان خانه شـهر ] = شـهرداري[ است
٢٥٨؛ باغچه نباتات که آن را ويتانيکس کيبس مينامند ٣٢٢؛ ويکنج که بـه مـعني احـوال شـما چگـونه است

] ـميباشد[ ٤٦١ـ؛ هتل دوـويل که دارالشوراي ] = شوراي شهر[ آنجاست ٥٢٠ـ.
چند کلمه را معني کرده است :آرآپوز پونس به معني التـماس دعـا مـيباشد ٣٩٢؛ ايـن امکـنه
] ـقهوهخانهها[ را به زبان روسي خرچونيک مينامند ٤٠٣؛ خرچونيک ] ـيعني[ طعامخانه ارزان ٤٢٠؛ مليچا به
معني آسياست .٣٤٣

تبيين يک دسته از اصطالحات هم به کمک عبارت »موسوم ...بـه« صـورت گـرفته

حاج سيّ اح ٬سفرنامهنويسي معلم اخالق و واضع لغت ٣٥
است چنانکه در :عمارت پادشاهي موسوم است به بـورگ ٩٤؛ دار الحکـومه مـوسوم بـه بـورک ٩٦؛
قهوهخانههاي آنجا موسوم است به تراـکتير ٣٤٢؛ دارالفنون بزرگش موسوم است به اونيورسيته ٢١٤؛ خـانه
شهر موسوم است به

سيتي هَـل ][City Hall

٥١٢ـ؛ کاخ بلور لندن مـوسوم ] ـاست[ بـه گـالس پـالس ٤٦٧؛

ـگمرکخانه موسوم به کسـترم هـاوز ٥١٠ ٬٢١٧ـ؛ کـليسياي بسـيار خـوبش مـوسوم است بـه کـاتدرال ١٤٤؛
مشورتخانه بسيار بزرگ خيلي منظمي دارد موسوم به پارلمنت ] ـانگليسي  [parliamentـ.

مالحظات
هدف اصلي حاج سياح در نگارش سفرنامه اطالعرساني و تا اندازهاي آموزش بوده است
و از آنچه تا اينجا گفته شد معلوم ميشود که در اين کار موفق بوده و به هدف خود دست
يافته است .بسياري از اصطالحاتي که وضع کرده وارد زبان فارسي شدهاند ٬و بسياري از
نهادها و تأسيساتي که وصف کرده است در ايران پديد آمـدهانـد و چـنان وارد زنـدگي
روزانه جامعه شدهاند که کمتر به بيگانه بودنشان گمان ميرود.
البته شماري از کلمات و اصطالحات بيگانه که به کار بـرده است هـمچنان بـيگانه
ماندهاند مثل غالب کلمات روسي و يوناني .اما سفرنامه در مجموع اثري موفق است و در
ميان منابعي که به معرفي فرهنگ اروپايي پرداختهاند جايگاه خاص دارد .حـاج سـياح
برخالف »تازه از فرنگ بازگشتههاي بيمايه« که خود را در برابر فرهنگ و تمدن غرب
ِ
باختهاند ٬عاقالنه در برابر هر پديده خارجي ميانديشد و چون با آن سر و کار مييابد
ميکوشد تا نامي معقول براي آن بيابد يا وصفي ساده از آن به دست دهد.
زبان سفرنامه گاهي تلگرافي ميشود ٬چنان که در صفحه  ٬٩٦و حتي گاهي جملهها
بدون فعل ساخته شدهاند .اما ٬در مجموع ٬زبان سفرنامه رو به شفافيت و پختگي دارد و
حتي کلمات خارجي مثل موزه و بانک چنان در آن جا ميافتند و به کار ميروند که گويي
غريبه نيستند.
اخالقي آن مـربوط مـيشود
درس ديگري که از اين کتاب گرفته ميشود و به وجه
ِ
نفس مؤلف و صراحت لهجه اوست.
اتکاي به ِ
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