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نجفى. ابوالحسن. فرهنگ فارسى عاميانه، تهران: نيلوفر، 1378. ■

دوران  در  بار  نخستين  عاميانه  لغات  تدوين  و  گردآورى  انديشة 
از  تن  چند  يافت.  راه  من  ذهن  به  تهران  دانشگاه  در  دانشجويى 
دانشجويان افغانستانى كه دورة عالى ادبيات فارسى را مى گذراندند به 
من مى گفتند كه رغبتى به خواندن داستان هاى ايرانيان ندارند؛ زيرا 
بسيارى از لغات و اصطالحات مستعمل در اين نوشته ها را درنمى يابند.

سال 1362،  در  روزى،  كه  گرفتم  وقتى  را  نهايى  تصميم  اما 
در  فارسى  ادبيات  و  زبان  رشتة  در  كه  فرانسوى  دانشجوى  يك 
دانشگاه تهران تحصيل مى كرد، عبارتى را كه در كتاب بوف كور 
صادق هدايت ديده بود، به من نشان داد و پرسيد: (مگر جان قابل 
نقل  گوشه نشينى  بيمار  مرد  زبان  از  كه  عبارت  آن  است؟)  ديدن 
شده، چنين است: (ننجون [=دايه ام] مثل بچه ما من رفتار مى كرد، 
مِن  براى  جان  معناى  البته  ببينند.)  مرا  جان  همه  مى خواست 
فارسى زبان كه اين زبان را نخست در دامان مادر آموخته ام آشكار 
بود، اما راستش را بگويم، هرگز توجه نكرده بودم كه اين كلمه در 
فارسى عاميانه به معناى (تن و بدن) به خصوص(تن برهنه) است. 
تا آن زمان براى زبان عاميانه چند مرجع بيشتر وجود نداشت: 
جمال زاده  على  محمد  از  فارسى)  عوامانه  كلمات  (مجموعه  يكى 

و  بود  يكى  عنوان  با  او  داستان هاى  مجموعه  انتهاى  در  كه  بود 
شمسى)  (1300هجرى  ميالدى  سال1922  به  منتشر  نبود،  يكى 
ديگر  است   لغت   380 شامل  و  رسيده  چاپ  به  برلن،  شهر  در 
فرهنگ عاميانه (امثال، لغات و مصطلحات) از يوسف رحمتى بود 
كه در سال 1330 در تهران چاپ شده و تقريبًا شامل 3000 لغت 
است. مرجع ديگر كه از دو مرجع پيشين پربارتر و محتوى لغات 
بيشتر است فرهنگ لغات عاميانه از محمدعلى جمال زاده بود كه 
چاپ  تهران  در  سال 1341  در  محجوب  جعفر  محمد  كوشش  به 
و  (لغت)  مى گويم  اينكه  است.  لغت  شامل 10,000  تقريبًا  و  شده 
نمى گويم (مدخل) از آنروست كه مدخل در فرهنگ نويسى شرايطى 
دارد كه در لغت نامه هاى مذكور مراعات نشده است (از جمله: ضبط 
تلفظ كلمه، تفكيك معانى مختلف كلمه و تعريف آنها، ذكر شاهد 
از منابع مشخص براى هر كدام از اين معانى، احيانًا تذكر پاره اى 
عبارات  و  تركيبات  نيز  و  كلمه  درست  كاربرد  در  دستورى  نكات 
چيزهاى  و  مى شود  ساخته  كلمه  اين  از  استفاده  با  كه  اصطالحى 
ديگر) عيب بزرگ تر آنكه لغات گرد آمده در اين چند اثر محصول 
غالبًا  منابع.  در  جست وجو  حاصل  نه  و  است  گردآورندگان  حافظة 
ذهن  ساختة  نيز  شواهد  اندك  مقدار  آن  و  نيست  كار  در  شاهدى 

خود مولف است.
ايراد ديگر وارد بر اين چند مرجع اين است كه گردآورندگان 
به  نه  و  كرده اند  توجه  عاميانه  تركيبات  به  احيانًا  و  لغات  به  فقط 
است.  موجود  غيرعاميانه  كلمات  از  بسيارى  در  كه  عاميانه  معانى 
چون  كلماتى  به  نيست  منحصر  فقط  عاميانه  زبان  آنكه  توضيح 
ُكُترمه، ِچِغر، ِقلِق، بَبو، ِخنِس، بَبه، لََچر، ُمَقّپز، نِفله، ِوّراج، و يا به 
تركيباتى چون لَت و پار، لِه و لََورده، َيلَلى َتلَّلى، سوسه آمدن، قمپز 
دركردن، ُهردود كشيدن، دك كردن، جيم شدن، فلنگ را بستن كه 
عاميانه بودن آنها پيشاپيش براى همه فارسى زبانان آشكار است، 
بلكه بسيارى از معانى ديگر كلمات  نيز عاميانه اند هر چند كه آن 
كلمات در نگاه اول عاميانه ننمايند. با ذكر مثالى مقصودم را روشن 
مى كنم. در رمان حاجى آقا از صادق هدايت اين عبارت آمده است:

«از مسافرت اصفهان كه برگشتم خيلى تكيده شدم. هر چه 
تقويت كردم ديگر رو نيامدم.» (ص90)

تعبير  دو  بى درنگ  عبارت،  اين  خواندن  هنگام  فارسى زبان 
عاميانه در آن مى بينيد: يكى تكيده به معناى (بسيار الغر و نحيف) 

فرهنگى براى فارسى عاميانه1
■ دكتر ابوالحسن نجفى
عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسى
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براى فرهنگ نويس نه تنها هيچ 
لفظى، بلكه هيچ معنايى نيز 
نبايد بديهى انگاشته شود

و ديگرى رو آمدن به معناى (بهبود يافتن و نيرو گرفتن).اين دو 
خود  فرهنگ  در  و  دريافته  نيز  فرهنگ نويسان  از  بعضى  را  معنى 
آورده اند. اما آنچه از ديد ايشان پنهان مانده دو تعبير ديگر عاميانه 
در همين عبارت ساده است: يك حرف ربِط كه به معناى (وقتى 
كه) (و جاى تعجب است كه اين معنى با همه رواجى كه در فارسى 
مورد  من  فرهنگ  انتشار  زمان  تا  دارد  امروز  نوشتارى  و  گفتارى 
غفلت همه فرهنگ نويسان بوده است) و ديگرى تقويت كردن نه 
به معناى (نيروى چيزى را افزون كردن) (كه معنايى غير عاميانه 
است)، بلكه به معناى (غذاهاى مقّوى خوردن). كار مرا براى يافتن 
اين قبيل معانى، تجربه اى كه در جاى ديگر و به منظورى ديگر 
چند  كه  پژوهشى  طى  در  مى كرد.  آسان  بودم،  آورده  دست  به 
تدوين  آن  از  هدف  و  ماند  ناتمام  سرانجام  و  كشيد  درازا  به  سال 
ترجمه شده  آثار  از  بسيارى  بود،  ادبى  ترجمه  آموزش  براى  كتابى 
را، به خصوص رمان ها و داستان هايى را كه از فارسى به فرانسه 
دريافتم  و  كردم  مقابله  آنها  فارسى  اصل  با  بود،  شده  برگردانده 
كه مترجمان غير ايرانى، حتى آنهايى كه مدت طوالنى در ايران 
كلمات  از  بسيارى  فهم  در  كرده اند،  زندگى  ايرانيان  ميان  در  يا 
بود  طريق  اين  از  مى شوند.  فاحش  اشتباهات  دچار  روزمره  سادة 
كه ديدم مترجمى فى المثل معناى عاميانة كلمة بُغض را درنيافته 
و اين جمله را: (نفرت بيخ گلويش را گرفته بود.) يا در جايى ديگر 
شناگرى مى گويد: (من نمى توانم از آب چشم بپوشم، من براى آب 
مى ميرم) (يعنى من عاشق بي قرار آبم) مترجم چنين آورده است: 
كه  ساده اى  عبارت  در  مرد.)  خواهم  بپوشم  چشم  آب  از  اگر  (من 
در يك متن ديگر آمده است: (زنم به من گفت: پاشو برويم دكتر. 
مترجمى  مى شود.)  خوب  شده ام،  نمى خواهد،گرمازده  دكتر  گفتم: 
جمله دكتر نمى خواهد (يعنى به دكتر احتياجى نيست يا دكتر الزم 
نيست) را به معناى دكتر نمى خواهد مرا ببيند ترجمه كرده است. 
به  آب  مشت  يك  (برو  بشنود:  را  جمله  اين  اگر  فارسى زبانى  هر 
سر و رويت بزن) مى فهمد كه مقصود از سر و رو در اينجا فقط 
چهره است و نه چيز بيشتر. اما مترجمى آن را چنين ترجمه كرده 
  Roger) است: (برو يك مشت آب روى سرت بريز) روژه لسكو
Lescot)، مترجم معروف بوف كور صادق هدايت، در اين عبارت 
([آن زن] خاصيت دلربايى سابق را به كلى از دست داده بود، يك 
زن جاافتادة سنگين و رنگين شده بود، يك زن تمام عيار)، اصطالح 
معناى  به  است  متين)  و  (موقر  معناى  به  كه  را  رنگين  و  سنگين 
لفظ به لفظ آن گرفته و به (فربه و بزك كرده) ترجمه كرده است).

به اين مترجمان حق بدهيم؛ زيرا اين قبيل معانى كه متعلق 
به زبان عاميانه اند حقا بايستى جايى در فرهنگ هاى عاميانه يافته 
باشند، اما نه تنها در فرهنگ هايى كه نام بردم، بلكه در چند لغت نامة 
عاميانة ديگر نيز كه پس از آن تاريخ به چاپ رسيده، هيچ اشاره اى 

به اين معانى نشده است.
معنايى  هيچ  بلكه  لفظى،  هيچ  نه تنها  فرهنگ نويس  براى 
زبان  فرهنگ  كه  فرهنگ نويسى  شود.  انگاشته  بديهى  نبايد  نيز 
مادرى خود را مى نويسند همواره در معرض اين تسامح قرار دارد 
كه بسيارى از معانى را دانسته بشمارد و چشم بسته از آنها بگذرد. 
كوشش آن چندساله و آن پژوهش ناتمام الاقل به من آموخت كه 
چگونه با نگاه بيگانه، و نه هميشه با نگاه اهل زبان، به معانى كلمه 

و كاربرد آن در جمله بنگرم.
پس دست به كار تدوين فرهنگى براى فارسى عاميانه شدم. 
نخست منابع خود را (يا به اصطالح، پيكرة پژوهش را) فراهم آوردم 
و آن عمدتًا رمان ها و داستان هايى بود كه پس از سال 1300 به 
فارسى نوشته شده است و به چاپ رسيده است؛ زيرا زبانى كه در 
اين نوع ادبى به كار مى رود، خاصه در گفتگوها، معموًال زبان گفتار 

روزمره و عمدتًا عاميانه است.
از همان آغاز برگه هايم را به ترتيب الفبايى منظم كردم و تقريبًا 
هر مثالى را كه يافتم در آنجا آوردم، يعنى هرگز به يك يا دو مثال 
كه  است  يكديگر  با  ها  مثال  مقابلة  و  مقايسه  با  زيرا  اكتفا نكردم. 
مى توان به كاربردهاى مختلف و به تفاوت هاى معنايى آنها پى برد. 
مضافاً اينكه در تحريرهاى نهايى امكان اين را مى داشتم كه از ميان 
مثال ها مناسب ترين و گوياترين را براى ضبط در فرهنگ اختيار كنم.
بدين طريق بود كه فى المثل متوجه شدم كه كلمة سادة حاال 
در زبان روزمره چه كاربردهاى گوناگونى دارد. فرهنگ هاى عاميانه 

مطلقًا متعرض اين كلمه نشده اند.
فرهنگ هاى عادى آن را فقط به معناى (اكنون در اين وقت، در 
لحظة كنونى)گرفته اند و حال آنكه اين كلمه معانى متداول ديگرى 

نيز دارد كه در اينجا محض نمونه به پاره اى از آنها اشاره مى كنم2.

حاال
1. و اما اينكه، و اما دربارة اينكه (براى توضيح مفهوم جملة 
مى رود):  كار  به  استفهامى  معناى  با  عبارتى  در  عمدتًا  و  قبل 
خانة  از  مرغ  تخم  نطفة  چهل  روزى  مدام،  چهل روز  به  «نزديك 
باشد.»  مى كردند  تهيه  جور  چه  حاال  مى آمد.  من]  [براى  مادرم 

فرهنگى براى فارسى عاميانهفرهنگى براى فارسى عاميانه
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تفنگدار.  تا  پنجاه  چهل  و  بودم  «من  ص40)  گورى،3  بر  (سنگى 
حاال تفنگدارها چه وضع مفلوكي داشتند بماند.» (دايي جان، ص21) 
«مى گويند عين اهللا خان شن ريخته توى موتور و دررفته. حاال كى 
اين دسته گل را به آب داده و كر رفته، خدا عالم است.» (نفرين 
زمين، ص188-189) «كتاب را هم تقاضا خواهم كرد، حاال ديگر 
بفرستند يا نفرستند فقط خدا مى داند.» (نامه هاى هدايت، ص128)
امر  چند  يا  دو  سنجش  (براى  اينكه  از  اعم  آنكه  خواه   .2
كمابيش متساوى): «كشتى نمى توانست در اين بندر پهلو بگيرد، 
حاال كشتى شكسته بود، بندر مخروبه بود.» (دايى جان، ص101) 
توى  انگشت  بخواهد  و  بداند  خودش  مال  مرا  كه  كسى  هر  «از 
كارم بكند بيزارم، حاال يا بابام باشد، يا ننه ام، يا شما، يا هر دو كس 

ديگر.» (شب هاى تماشا، ص49)
3. ولو اينكه، گيرم: «شنيده اى كه هيچ حمال يا سوپورى از 
حمالى يا سپورى پولدار شده باشد، حاال هر قدر هم زرنگ باشد؟» 
چه  برويم،  خواستيم  آمديم  حاال  «خوب،  ص43)  اول،  صيغة  (به 
جورى برويم؟ با چه خرج راهى فرار بكنيم؟» (شكر تلخ، ص401) 
«تازه مدتى است به اين [...] عادت كرده ام. او هم به من عادت 
كرده. با هم حرف مى زنيم، همديگر را مسخره مى كنيم، حاال او 
يك كمى بيشتر و من يكمى كمتر» («دو نفر در مدار»، ص250)

4. اگر، در صورتى كه: «بچه هام را كفن كرده اند، [اين دزدى] 
مى گرديمش»  كنيد  صداش  نه  مى گوييد  حاال  اوست...  خود  كار 

(شكر تلخ، ص476) [...].
5. دست كم ، بارى، گذشته از همة اينها: «حاال خدا كند دختره 
خوشبخت بشود، باقيش زيادى است.» (به صيغة اول، ص43) «باز 
امسال همان آش است و همان كاسه. حاال جاى شكرش باقى است 

كه امسال به سرماى آن سال نيست.» (همان كتاب ص86) [...].
6. دال بر هشدار (اعم از تهديد تحذير): «انتفام خون بابام را 
مى گيرم حاال مى بينيد! يك جورى زهرم را بهشان مى ريزم، حاال 
و  رفتم  و  گذاشتم  كه  «حاال  ص199)  از،  خبر  (بادها  مى بينيد!» 
امشب نيامدم، آدم خودش را مى شناسد و مى فهمد كه با چه كسى 
طرف است!» (درازناى شب، ص203) «پايت خوب مى شود. بايد 
چيزهاى حرارتى بخورى. حاال مبادا وقت بزنگاه پايت درد بگيرد، 

نتوانيم برويم.» (سه قطره خون، ص123)
7. براى دعوت به مصالحه يا مسالمت: «پرخاشجويانه گفت: 
نامسلمان ها! اين كيست كه من پشت سرش حرف زده ام و به اش 
بى حرمتى كرده ام كه اين قدر شما را داغ كرده؟ حسن گفت؟ حاال 
چرا داد مى زنى؟» (قايقران، ص143) «حاال چطور است كه شما 
به  قضيه  بوسيد،  وا  را  هم  روى  برود؟  يادتان  حرف ها  اين  اصًال 
گفت:  «دايى جان  ص44)  (دايى جان،  بشود؟»  تمام  سالمتى 
مطمئن هستم كه اين مرد براى لطمه زدن به شهرت و اعتبار من 
از هيچ كارى رو گردان نيست. مشقاسم گفت: حاال بعد حرفش را 

مى زنيم، تا اآلن كه طورى نشده.» (همان كتاب، ص46)
سال  سه  دو  حمداهللا  «اين  اعتراض:  و  تعجب  بيان  براى   .8
نوكرش بود. دزد هم نبود. آدم خيلى درست و با خدايى هم بود. 

حاال همين آدم بيايد خانة من دزدى!» (دايى جان، ص44) «تمام 
اين باغ ها را دويست تومان اجاره مى دادند. حاال، پارسال، شش هزار 

تومان اجاره داده باز هم كمش است!» (نامه ها، ص80)
كاربرد  به  دقت  ضمن  و  متون  از  مثال ها  استخراج  حين  در 
خاصى  معناى  افعال  از  بعضى  منفى  صيغة  كه  شدم  متوجه  افعال 
دارد كه نمى توان آن را از صيغة مثبت آنها استنتاج كرد. به همين 
دادن،  كردن،  مانند  افعال  بعضى  ذيل  در  من،  فرهنگ  در  دليل 
كردن،  نگاه  كشتن،  فهميدن،  شناختن،  خوردن،  رسيدن،  داشتن، 
صيغة منفى آنها نيز جداگانه در مدخل فرعى آمده است. در اينجا 
محض نمونه، دو فعل كردن و نگاه كردن را ذكر مى كنم. صيغة 
منفى اين دو فعل كاربردهايى دارد كه از هيچ يك از كاربردهاى 

متعدد صيغة مثبت آنها خود به خود به دست نمى آيد:

نكردن
از  (پيش  الزمى  كار  دادن  انجام  از  كردن  غفلت  كردن،  كوتاهى 
فعل ديگرى به وجه التزامى به كار مى رود): «همچنين يك جورى 
است.  بد  چشمشان  مردم  پايين.  ريخت  هرى  دلم  كرد،  نگاهم 
نكردم دوتا دانه اسپند بريزم روى آتش، گردنم را بشكند!» (چيزى 
به فردا، ص77) «اين يارو صاحب خانه مى خواهد خيلى فرنگ مآب 
عمل كند، صاف توى پلكان كرئولين مى پاشد، همان مايع قهوه اى 
غليظش را نمى كند آب بزند كه شيرى بشود و بويش زودتر بپرد 
(خسى در ميقات، ص156)» سى و چهار سال خانة پدرم نشستم و 
فقط راه مطبخ و حمام را ياد گرفتم. آخر چرا نكردم در اين سى و 

چهار سال هنرى پيدا كنم؟» (زن زيادى، ص106)

نگاه نكردن
نگاه  الغريش  «به   .[...] نخوردن:  را  چيزى  ظاهر  فريب  از  كنايه 
زمين  به بهش بزنم، خودم دمرو افتادم روى  نكن خواستم پشت 

عجب زورى دارد!» (بادها خبر از، ص344)

كثرت مثال ها و مقايسة آنها با يكديگر بود كه مرا متوجه نكتة 
جالب ديگرى كرد و آن اينكه بعضى از كلمات يا معانى رايج در 
متون قديم كه امروزه در زبان معيار نا مستعمل و منسوخ اند در زبان 
عاميانه همچنان زنده مانده اند. در اينجا، محض نمونه به دو كاربرد 
حرف ربط كه اشاره مى كنم. يكى در معناى«زيرا، چون»، چنانكه 

در اين بيت از حافظ:
جريده رو كه گذرگاه عافيت تنگ است

پياله گير كه عمر عزيز به بدل است
در  چنانكه  است،  متداول  كامًال  عاميانه  فارسى  در  معنى  اين 

مثال هاى زير:
«من غريب و بى كسم. امشب اينجا يك  جا و منزل به من 
بدهيد كه از گشنگى و تشنگى دارم از پا درمى آيم» (زنده به گور، 
ص105) «حق همين است كه اين كاله ها را از ما بگيرند و يك 
پيش  سال  هزار  سرهاى  به  لچك  از  كه  كنند  سرمان  به  لچك 
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كمتريم.» (داستان ها و قصه ها، ص154) «از حال و روزم نپرس 
كه نه تو طاقت شنيدنش دارى و نه من طاقت گفتنش را. (شكر 
پير  مرا  تو  كه  دختر،  بماند  دلم  به  داغت  «الهى  ص136)  تلخ، 

كردى!» (دايى جان، ص231).
و ديگرى به معناى «كسى كه» يا «كسى را كه»، چنانكه 

در اين بيت از سعدى: 
بزرگش نخوانند اهل خرد          كه نام بزرگان به زشتى برد.

بيت  در  چنانكه  اش»،  متصل«-  ضمير  يك  كاربرد،  اين  در 
فوق هم پيداست (در «بزرگش»)، نيز هست كه قبل از مرجع خود 
آمده است اين ضمير و اين ساخت نحوى را عينًا در زبان عاميانه 

امروز نيز مشاهده مى كنيم:
«خدا پدرش را بيامرزد كه رشوه و پول چاى و اينجور چيزاها را باب 

كرد و گرنه آدم چه خاكى به سرش مى كرد!»(حاجى دوباره، ص248)

چنانكه مالحظه مى شود، براى هر كلمه و معنى مثال هاى متعدد 
آورده ام. براى دسته اى از كلمات (چون آيا، از، اما، با، باز، بازهم، به، تا، 
تازه ديگر، را، كه، مثال، مگر، نه، و، هم، همين، يعنى، يك) مثال هاى 
بسيار بيشتر مى شود؛ زيرا معنى يا معاني اين دسته از كلمات معروف 
به واژه هاى دستورى نخستين بار در اين فرهنگ آمده و ناچار نياز 
به شواهد و توضيح كافى بوده است تا حق گزارده شود. با اين همه، 
آنچه مثال در اين فرهنگ آمده است تقريباً يك دهم مقدارى است 
كه در برگه هايم موجود است (و به همين سبب بود كه كار نگارش 

اين فرهنگ نزديك به پانزده سال طول كشيد.)
به  را  خواننده  كه  است  مثال  فقط  و  مثال  لغت،  فرهنگ  در 
معناي درست كلمه راهبر مى شود. تعريف، هر چقدر هم كه دقيق 
و روشن باشد، واقعيت عينى كلمه را كه مى شود تعريف، هر چقدر 
كه  را  كلمه  عينى  واقعيت  دريافت  باشد  روشن  و  دقيق  كه  هم 
فرهنگ نگار در زبان نوشتار يا گفتار به آن برخورده است، فقط به 
شيوه اى كم وبيش انتزاعى ترجمه يا تفسير مى كند. واقعيت عينى را 
مثال زنده بهتر از ترجمه يا تفسير مى تواند در دسترس فهم خواننده 
بگذارد. كمال مطلوبى كه بايد مطمح نظر فرهنگ نگار باشد، اين 
است كه چيزى از خود ابداع نكند و براى روشن شدن تعريف فقط 
مثال هايى را كه از منابع معتبر استخراج كرده است، به دست دهد. 
زيرا احتمال بسيار هست كه ذهن خالق كاربردهايى براى كلمه 
بسازد كه در هيج زمان و مكانى متداول نبوده باشد و بدين گونه 
معناى كلمه را مخدوش و از صورت طبيعى خارج كند. مزيت بزرگ 
لغت نامه دهخدا بر فرهنگ هاى پيشين در اين است كه مؤلف آن 
مثالى از پيش خود جعل نكرده است و اگر هم در بيان تعريف يا در 
تفكيك معانى مختلف كلمه گاهى دچار غفلت يا لغزش شده باشد 
بارى با ذكر مثال هاى متعدد كه را از منابع موثق گرفته است كاربرد 

دقيق كلمه را در واقعيت عينى نشان مى دهد.
آنچه گفتم البته به اين معنى نيست كه فرهنگ من فرهنگ 
كارم  كمبودهاى  به  خود  است.  فارسى  عاميانه  زبان  براى  كاملى 
آگاهم. امكان اين را نداشتم كه با ضبط صوت به ميان گروه هاى 

مختلف مردم بروم و با طرح سوال هاى مناسب به ثبت جواب هاى 
آنها بپردازم و از آن جواب ها كلمات و كاربرهاي عاميانه را بيرون 
آورم. در مقدمة كتاب گفته ام كه اين فرهنگ شامل فارسى عاميانه 
رايج در تهران است و اينجا اضافه مى كنم كه اين فارسى عاميانه 
رايج در تهران به كار گرفته در آثار مكتوب است و كمبودها را تا 

جايى كه توانسته ام يا شنيده ايم جبران كرده ام.
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پي نوشت ها
1 . اين مقاله متن سخنرانى استاد ابوالحسن نجفى است دربارة فرهنگى كه 
تاليف كرده اند و در «سومين همايش ايران شناسى» (20 دي، 1383) ارائه 
شده است. در اين شماره با با حذف مصاديق اندكي و كسب اجازه از استاد 
منتشر مي شود. مشخصات كتابشناختي فرهنگ ايشان عبارت است از: نجفى. 

ابوالحسن. فرهنگ فارسى عاميانه، تهران: نيلوفر، 1378.
2. پس از انتشار فرهنگ من خوشبختانه فرهنگ هاى عادى زبان نيز متوجه 
اهميت اين معانى شده و آنها را، كم وبيش به شيوه اى كه در اينجا آمده است 

و تقريبًا با همين مثال ها، متذكر شده اند.
3. مشخصات كامل مآخذ در پايان مقاله آمده است.
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