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درب یا در؟!
نگاهی به غلط نویسی واژه درب:

ــک دارد و از این جهت  ــوارد خاصی ارتباط نزدی ــه ای با پدیده ها و م ــر صنف و حرف ه
ــایر افراد  ــتر از س ــاغل در آن صنف اهمیت می یابد؛ اهمیتی بیش این موارد برای افراد ش
ــتری از بقیه مردم  ــیار بیش ــاز، ارتباط بس جامعه. برای مثال، فعاالن صنف در و پنجره س
ــبت به آن باید  ــیت خاصی هم نس ــد که حساس با »در« دارند. از این جهت به نظر می رس
ــته باشند، در حالی که می بینیم حتی در نحوه نام بردن آن میان شاغالن این صنعت  داش
ــت: برخی می گویند: »در« و برخی: درب. واقعا کدام یک از این دو واژه  اختالف نظر هس

صحیح هستند؟
ــائلی است که در آغاز ساده و کم اهمیت به  نظر  تفاوت »در«  با »درب«  یكی از آن مس
می رسد. اما بسته به نوع نگاه ما به زبان، حكم های متفاوتی درباره  آن می توان صادر کرد. 
ــت بودن واژه درب یا در  ــی به فكر درس ــاید پیش خود بگویید که با این رکود، چه کس ش
است. اگر زین پس فقط از واژه »در« استفاده کنیم در فروش ما تاثیر دارد یا قدرت خرید 
مردم افزایش می یابد؟ ما نیز از همه این مسائل آگاهیم، اما در واقع در این مطلب به بهانه 
ــم. اینكه درب از چه اصالتی برخوردار  ــم تلنگری به خودمان بزنی »در« و درب می خواهی
ــت، مهم نیست، مهم دل مشغولی ما از رواج غلط نویسی گسترده در زبان فارسی است.  اس
چندان خوشایند به نظر نمی رسد، افرادی که حرفه اصلی آنها ساخت و تولید »در« است، 

در نوشتن نام آن دچار خطا باشند. 
قدمت استعمال واژه »در« 

با بررسی متون ادبی و فرهنگ لغاتی همچون دهخدا، معین، عمید و فرهنگ فارسی پی 
می بریم که کاربرد واژه »در«، فراوان و بسیار کهن می باشد. در حالی که واژه درب قدمت 
ــت. اصوال معلوم  ــه واژه درب در هیچ ترکیبی به کار نرفته اس ــی ندارد. ضمن اینك چندان
نیست دقیقا چه زمانی و چرا واژه درب به جای کلمه »در«  مورد استفاده قرار گرفته است.

ــی رود و در زبان گفتاری هیچ  ــتاری به کار م ــب اینكه واژه درب فقط در زبان نوش جال
کاربردی ندارد.

ــده است؟ علی اکبر دهخدا در  ــی چه معنایی برای درب ذکر ش اما در لغتنامه های فارس
لغتنامه خود این معانی را برای واژه درب قید کرده است: »در بزرگ کوچه، دروازه کالن، 
ــردن خرما«. و چنین توضیح می دهد:  ــک ک دروازه، مضیق و تنگنای در کوه و جای خش
ــهر، محله و نواحی داخل شهر در مجاورت هر دروازه به نام همان  ــبت دروازه ش »به مناس
دروازه نامیده شده است مانند درب ری و درب قزوین«. همچنین به یكی از قدیمی ترین 
استعمال های واژه درب اشاره می کند؛ در کتاب تاریخ قم که متعلق به سده جهارم هجری 
است آمده: » قم را چند راه است و چند درب و چند میدان«. روشن است که در این متن 

نیز درب به معنای دروازه به کار رفته است.
به همین ترتیب، فرهنگ معین، فرهنگ عمید و فرهنگ فارسی نیز این معانی را برای 

واژه درب ذکر کرده اند: »در بزرگ، دروازه، دروازه فراخ و دروازه شهر یا قلعه«.
ــه از قطعات تخته یا از صفحات  ــت: »آنچ ــا تعریفی که دهخدا از »در« ارائه داده اس ام
ــتطیل به قامت آدمی یا خردتر یا بلندتر و به پهنای گزی یا  ــازند مربع مس آهن و غیره س
کمتر یا بیشتر و داخل چهار چوبی به پاشنه یا لوال نصب کنند و بر مدخل یا مخرج خانه، 
ــی یا چیزی باشد و  ــرا، اطاق، راهرو و جز آن کار گذارند تا مانع درآمدن و در رفتن کس س
آن گاهی به دو پاره است )به دو لت یا به دو مصراع( و گاه به یک پاره )یک لت، یا یک 
مصراع( و هر لت بر پاشنه بگردد تا فراز و باز شود یا گشاد و بست آن به وسیله لوال باشد 

که بدان در را به چهارچوب دوزند.«
ــود  ــاخته می ش ــد این تعریف با آنچه که در صنعت ما به همراه پنجره س به نظر می رس
کامال مطابقت دارد. ضمن اینكه همانطور که مشاهده می کنید لغتنامه نویسان برای تعریف 

درب از واژه »در« استفاده کرده اند. که این امر خود نشان دهنده اصالت این واژه است.

ــد. البته  ــتفاده از درب به جای »در« یافت نش در واقع، در هیچ منبع و مرجعی مجوز اس
به جز صنایع خودروسازی خودمان )درب خودرو باز است(!!

ــت؟ چه کسی نخستین بار از درب استفاده کرد؟ معلوم   واقعا این »ب« از کجا آمده اس
نیست.

ــود دارد: برخی این واژه را عربی  ــا ظاهرا دو نظریه کلی درباره اصالت واژه درب وج ام
می دانند و بعضی غیر عربی.

ــت و شاهد آنها نیز استفاده از جمع  از نظر عده ای از محققان، اصل واژه درب عربی  اس
ــت. این نظریه بیان می کند: »واژه  این کلمه به صورت دروب در برخی از متن ها بوده اس
ــی گرفته  ــت و از کلمه  دروازه فارس ــی رایج گردیده عربی اس درب که اخیرا در زبان فارس
شده است و به همان معنای دروازه در عربی به کار می رود و استفاده آن به معنای در، در 
زبان فارسی کامال غلط می باشد و متاسفانه به علت جهل برخی از زبان شناسان فارسی در 

دوران اخیر در زبان فارسی رایج گردیده است«.
ــت  ــد: » اصل دروب عربی نیس  اما دهخدا اندکی با این نظر مخالفت دارد و می نویس
ــالد روم را نیز دروب  ــت، لذا مداخل تنگ ب ــی ابواب به کار برده اس ــرب آن را در معن و ع
ــد و در این معنی از قدیم  ــان دروازه ای بود که بدان منتهی می ش ــد؛ چون آنها بس گفته ان

استعمال شده«.
ــتعمال درب به جای در را مجاز   اما جالب اینكه هیچكدام از این دو نظریه متفاوت، اس

نمی دانند.
کاربرد در و درب

ــوص واژه »در« به  ــی کنیم. در خص ــد کاربردهای این دو واژه را نیز بررس ــازه دهی اج
ــا ضرب المثل های قدیمی.  ــی برمی خوریم، از ترکیبات مختلف گرفته ت ــای فراوان نمونه ه
ترکیبات بسیار پرکاربردی مانند درگاه، سردر، دردار، دربست، دربازکن، دربه در، بی دروپیكر 
و غیره، همگی از واژه »در« ترکیب شده اند. همچنین ضرب المثل های بسیاری را می توان 
ــده اند؛ مانند: در را از پاشنه در آوردن؛ در دروازه را  ــتفاده از »در« ساخته ش یافت که با اس
می توان بست، دهان مردم را نمی توان بست؛ خدا در و تخته را خوب به هم جور می کند؛ 
همیشه در به روی یک پاشنه نمی چرخد؛ هر چه زد به در بسته خورد؛ همه درها به روی 

او باز است؛ و غیره.
ــای درب می پردازید، فقط با  ــی کاربرده ــراغ بررس ــت که وقتی به س این در حالی اس
جمله های انگشت شمار و نسبتا جدیدی روبه رو می شوید. درب خودرو باز است؛ لطفا درب 

را آهسته ببندید؛ تحویل، درب منزل؛ و تولید درب و پنجره.
مقایسه کاربرد وسیع و قدیمی »در« در مقایسه با درب، کامال نشان می دهد که امروزه 

درب در معنای اصلی خود به کار نمی رود.
رسمی جلوه دادن متن با استفاده از کلمه درب!

ــت؟ با بررسی هایی که انجام دادیم  ــته اس واقعا واژه درب چرا به جای کلمه »در« نشس
ــتن میان »در« به معنای »آنچه که بر ورودی  ــد در ابتدا برای تفاوت گذاش به نظر می رس
ــته نصب شده است«، با »در« حرف اضافه، درب وارد متون گردیده  یک بنا یا مكانی بس
ــما هیچگاه در زبان گفتاری کلمه درب به گوشتان نخورده  ــت. شاهد آن هم اینكه ش اس
ــتیژ و تالش برای رسمی نویسی  ــتعمال درب به عنوان یک پرس ــت. ظاهرا در ادامه اس اس

عمومیت بیشتری یافت.
ــاس بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که کاربرد واژه درب  به هرحال، بر اس
ــاید کاربرد کلمه درب توسط صنف ها و  ــد. ش ــت می باش به جای کلمه »در« قطعا نادرس
حرفه های دیگر به جایی برنخورد، اما به نظر می رسد ما که در عنوان صنعتمان این کلمه 

آمده است، پسندیده و منطقی نباشد، واژه ای با هویتی مجهول  و غلط را به کار بریم.

تحریریه پنجره ایرانیان


