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 Literary - Cultural  فرھنگی - ادبی

  
  ھمايون باختريانی

  ٢٠١۶ فبروری ٢۴
  

  واژه ھا و ريشه ھا
  کاوش و پژوھش در واژه ھای متداول کابلزمين

١ 
  

  پيشگفتار
نروست که آکند؛ از سازد و آدمی در قالب سخن فکر می را می ست که انسان اسخن. ردآدميزاد ھر چه دارد از سخن دا

  .گويند فکر کردن را آھسته سخن گفتن باخويشتن خويش می

  .ھر پيشرفتی که انسان  نسبت به ساير مخلوقات دارد بيشتر از ھمه چيز مربوط قوۀ بيان اوست

  :ن تعريف کرده استآندره مارتينه زبان شناس فرانسوی،  زبان را چني

 اين دستگاه به ديگران انتقال ۀزبان دستگاھی است که آدمی تجربه ھای خود را با تجزيه به واحد ھای کوچک به وسيل«

  . »دھد می

مجامع فرھنگی، رسانه ھای گروھی، نويسندگان، شاعران، اديبان، دانشمندان، اھل کسبه و صنعت  تأثير زيادی در 

زبان را مردم جھت رفع . گويند دست  مردمی است  که به زبانی سخن میه ضاوت  آخری برشد زبان دارند؛ اما ق

  و دانشمندان زبان را نساخته اند، دانشمندان فقط زبانءکمپيوتر و گروھی  از ادبا.  سازند احتياج خود و برای خود می

. گويند نمی» دورگو«لفون ياما به تپذيرند  را می» يخچال «ۀرا در چوکات مھار کرده اند و ھمين مردمند که واژ

طريق رسانه که ما به مردم از  را نه؛  ھر قدری» لپ استيک«را پذيرفته اند و » لب سرين «،پذيرند را می»  بايسکل«

. يم بازھم واژه ھا سير طبيعی خود را ادامه خواھند داد؛ چون زبان ھدف نيست بلکه وسيله استئھا ديکته و تلقين نما

  . ست خود زندگيستآنچه ھدف ا

را به واژه ھای خودی بدھند و به  گروھی برآنند که زبان را پااليش دھند و لغات وارده و قرضی  را بزدايند و جای آن

  قرضی عربی  ۀ اگر عوض واژًزعم خود شان به زبان خدمت نمايند، درحقيقت اشکال تازه ای خواھند آفريد؛ مثال

بنديم چه اتفاقی خواھد افتاد؟ شاھد ھرج و مرج جديد خواھيم بود که صد ھا مثل  و ھمتای خودی آن را به کار » عشق«

چه لغتی را جانشين عشق کنيم که مانند عشق که در . ند رفتھتکيه کالم و ھزاران بيت شعر و نقل قول از بين خوا

» عشق« ابعاد ۀه جوابگوی ھمک» مھر« يا »دوستی بسيار زياد«فرھنگ ما جا افتاده، رسا باشد؛ البد خواھيم گفت که 

 .نيست

  "حافظ  "- بشوی اوراق اگر ھمدست مائی          کــه علم عشق در دفتــر نباشد
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ه ميرند؛ اينھا بار ھای تاريخی و فرھنگی را ب می کنند و کنند، مھاجرت می  میتغييرتحول و  شوند، ده میئيواژه ھا زا

  . ن انباشته شده استآ است که دریکشند، مرگ ھر واژه مرگ تاريخ و فرھنگ دوش می

  .جود دارد بين زبان گفتار و زبان نوشتار و زيادی است کهۀيکی ديگر از مشکالت زبان فارسی دری فاصل

توان سراغ  مشكل می  ھای فارسی بهھا و فرھنگھای زبان گفتاری و عاميانه که اغلب حضور شان را در لغتنامهواژه

اری از آنھا  برای ي اصلی بسۀرا ريشه و ماييند؛ زيآنظر میًظاھرا غريب بوده، نامأنوس بهگرفت؛ گاھی دارای ساختار 

ل زبان دری و ياھم يگان ناب و اصن گروه واژيجھت برخی از پژوھشگران سطحی نگر انيست؛ ازي مردم شناسا نۀعام

ھا و مصطلحات در بين كه اين واژه  آنكنند، حال فرھنگی تصور میۀقرضی را فاقد ارزش تلقی نموده، تھی از دستماي

و  آنھا از جايگاه ۀ مثمر در زندگانی روزمرئی مردم و در زبان گفتاری رواج گسترده داشته؛ در پھلوی كارآۀعام

شناخت زبان مردم، شناخت خويشتن است باتکيه براين باور که خود . مرتبتی بلند در فرھنگ شفاھی برخوردار ھستند

 . خواھد بودشناسی خدا شناسی 

. ًکه بشر خط را اختراع نمايد زبان گفتار بود، نوشته نقش زبان گفتار يا قول است که بعدا ساخته شده است يناپيش از

 ازينروست که   شده در نوسان نيست؛تعيين ازقبل ی پذيری سريع دارد و داخل کدام حدودتغييرکه زبان گفتار  نجائیآاز

 زبان گفتار، گويشھای اھل پيشه نيز ھستند که ھر ۀدر مجموع. شود رجيح داده میدر مطالعات علمی زبان نوشتار ت

که از زبان  یئھائيبا اينھمه نارسا. ن استفاده به عمل می آورندآکدام اصطالحات خود را دارند  در موقع ضرورت از

 . گفتار بر شمرديم؛ با آنھم زبان گفتار اصل و منبع غنی سازی زبان نوشتار است

 از موارد یا  گنجينه ھای معنوی ماست؛ کمتر از زبان ادبی نبوده؛ حتی در پارهۀ زبان گفتاری رايج که از جملارزش

د زبانشناسی ئيأنه است؛ مورد تين زمي كه در ھم"یناصر خسرو بلخ"ن يري زۀگفت. باشددارای ارزش بيشتری نيز می

که گفتار روح  ھمچنان«رايز» ت را، روحست مر جسد راقول مر کتاب« : باری او نوشته بود كه. امروز قرار دارد

 ی اژهين جھت است كه زبان گفتاری از صالبت ويو از ھم»  قول نزديکتراست تا به کتابتکتابتست، معنی به

  .كندشتری را حمل میيبرخوردار بوده، احساس ب

کار ه ًتعارف را در اشعار شان بعضا ب، بيدل اشکال گفتاری واژه ھا و اصطالحات مئیبزرگمردان ما چون مولوی، سنا

که در زبان گفتاری کابل کنايه از کار نا ممکن را ممکن ساختن است، » از ريگ روغن کشيدن «تبرده اند؛ مانند عبار

  :درين شعر ابوالمعانی بيدل

  برون آوردن است از ريگ روغن     حصول سيــــم و زر يعنی ز معدن

  » ٢٧طور معرفت «

  : شدت آن در بيتی از موالنای بلختيدن امری به نھايبه معنای رس» دنيكارد به استخوان رس«ن گفتاریا اصطالح زباي

  نالــه کنم بگويــدم، دم مـــــزن و بيـــان مکـن    کار دلم به جان رسيد، کارد به استخوان رسيد

  :ی غزنوئیم سنايت حضرت حكين بيش دريا اصطالح گفتاری گاو ريو 

  وز خصال خواجگان گاو ريش بد نھاد    ــران خر تميز بـــی ادباز فعال شاعـ

 زبانی مردمان کابل اند در اشعار بزرگان ما به کار ۀ ھا که از حوزت زيادی از گويش واژه ھا و گويش عبارۀ به پيمان

 دو، الچه، زينه، دو به: گمانم، فھم آن برای فارسی زبانان بيرون آن حوزه تھی از دشواری نيسته گرفته شده اند وب

آتشک، جنگ زرگری، گل کردن به معنی پديدار شدن، با خرس ھم جوالی، آب زير کاه، آسيای نوبت، پريدن چشم، 

اگر استادان ما در برون دادن جواھر انديشه ھای شان از زبان رسای مردم سود  ...  پريدن رنگ، طمطراق، تباشير، و

رف مردم از مايه ھای احساسی ژرف برخوردار اند اين واژگان و که اصطالحات متعا خاطر اينه جسته اند ب
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نمايند، سخنانی  اصطالحات  به مرور دوره ھا  شکل گرفته، استحاله نموده، معانی سيال و  بزرگی را با خود حمل می

را از محدوديت  کار برد زبان گويشی در پھلوی زبان ادب زبان. اند برامده از دل که الجرم بايد دوباره بر دل نشينند

 ن عرضه میابدر نموده، و انديشه را از تنگنا و تھلکه می رھاند معنی را گوارا ساخته و گفتار را عام فھم به مخاطب

  .  دارد

  نيام آنجا که تنگ افتد دم شمشير فرسايد    ز لفظ نا رسا خاکست آب گــوھر معنی

  »بيدل« 

، "ضياء قاری زاده" ،"اسماعيل سياه"، "صوفی عشقری"، " ميرزاايرج"، "بيتاب"خر چون استاد أبرخی از شعرای مت

طور نمونه ه اينک ب.را زيور کالم خويش ساخته اندی گان وامثال شان نيز چنين واژ"محمد طاھر ھاتف" ءملک الشعرا

  .سخنی از صوفی عشقری می آوريم

  م غليــــــدان بشکنــداز ھجــــوم شش پلــی ترس    ای که روغن گفته سودا می کنی چربوی خرس

بايد کوشيد در . خواھد ھيچ وجه کار صواب نبوده؛ بلکه توجه و تدقيق می عظيم بهۀ گذشتن از کناراين پارءاعتناپس بی 

يت بيشتری بر  احساسی برخوردار بوده؛ مؤثرۀھای اصلی و محلی که از آب و رنگ ويژ ھمچو کلمات و گويشواژهۀبار

  .توان سراغ گرفت، توجھی در خور مبذول گرددز مترادفی برای آنھا نمیيدر زبان ادبی نً ادھند؛ و بعضسخن می

 ھستند؛ مانند یا ژهي ھا نيز وجود دارند كه حامل معانی وتعبارھای گويشی، گويشھا و لھجهن در کنار شيوهيافزون بر

ان دقت و در خور بررسی ينھا که شايوامثال ا» خر باركش«، »ابانیيغول ب«، »ن كردهياسپ ز«، »گرگ باران ديده«

 یگردد که برخ ھا و مصطلحات گويشی اندك کنجکاوی صورت گيرد؛ معلوم میھرگاه درين واژه. شناسانه است زبان

رو شدن با  ه روبۀجيز بوده اند؛ ولی با گذشت زمان و تحول و تطور زبان در نتيينھا زمانی زينت بخش زبان ادبی ن ااز

  .را اشغال نموده اند ات، از قلم افتاده، واژگان ديگری جای شانتغيير

حتا در بسياری از کشور ھا اگر اختالف . در زبان فارسی ھمانا گويش شھروندان پايتخت است) لھجه(معيار گويش

ند، ما نيز مساعی خود را بذل دان خت را ارجح میت تلفظ پايۀديدگاه در طرز تلفظ واژه ھا بروز نمايد، زبانشناسان شيو

  . تفسير گويش شھروندان کابل نموديم

 در نگھداری آنھا بکوشيم، غبار دده است؛ باييھا نسل اندر نسل برای مان به ميراث رسکه اين گنجينه ئیاز آنجا

ا به جای اصلی را برمال سازيم، اگر امکان ميسر گردد آنھا ر م و ھويت اصلی شانئيفراموشی را از قامت اوشان بزدا

  .  شان بنشانيم

ريشه و اصل آنھا و توضيح چنين واژگان تنھا از راه ثبت آنھا بر روی کاغذ ميسر نبوده؛ بلکه پی بردن بهھويت دادن به

دن آن کاريست يگردد؛ گر چه به سر رسان اتی که در راستای تحوالت زمان متقبل شده اند، ميسر میتغييرو تحليل 

گان و  واژۀ پی بردن به اصل وريشیتواند؛ ول ده نمیي دلخواه رسۀآسانی به نتيجز بهيھشگر ننھايت مشکل و پژو

زنيم  درين راستا مثالی می.   ھای جاری در زبان مردم  دارای اھميت است و کاريست درخور و واال»تعبارگويش«

ً اشخاص مضر که ظاھرا خود را را که عوام به» مارموسک «ۀواژ. تا خوانندگان عزير واقف مشکل موضوع گردند

ماری بوده » مار مويزک«بوده است؛ » مارمويزک«زنند؛ در اصل  دوست جلوه داده و در قفا دشمن اند مثل می

کشيده  کرده است و سرش را که چون مويز يعنی کشمش بود از خاک بيرون می کوچک که خود را زير خاک پنھان می

. شده  کشمش را از زمين بردارد و بخورد، توسط آن مار زھری گزيده میخواست است، رھگذری که نا آگاھانه می

 متغيری در زبان و اذھان ۀحال که مارمويزک ازبين رفته و شايد ھم نسل آنھا منقرض شده باشد؛  مگر نام شان به لھج

)  انسانی و حيوانیکود(»پارو«عامه باقيست؛   پی بردن به اصل مطلب از روی نام متغير کاريست نھايت دشوار و يا 
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 از برد در ھر طرف دھان گشاده که پژوھشگر را به بيراه می ئیرا از نوع بيل پاروکش حدس زدن سھل نيست، راه ھا

تنظيم قواعد . وليت خطير و گرانی را در پی دارد؛ اما ضرورتيست مبرمؤ  مسیينرو پژوھش در چنين واژگانا

ی جداگانه الزم دارد که در اپذيرد، مطالعه  ی فعل ھا صورت میاتی که در اشکال تداولتغييرضروری در مورد 

ًش را که فرضا تشريح  ارا داشته ايم و نه بضاعت علمی باشد  ما نه فرصت آن شناسی می تخصص دانشمندان زبان

در م که چرا وجه امری و مضارع التزامی ئينما ندن  به ھفت شکل می آيد و ھمين وجوه از مصدر پراًتکاندن  مثالمص

و يا که » در برو= در رو= درو« گويند   را در تداول عامه می"دررفتن"يا چرا وجه امری مصدر مرکب . به دو شکل

َدرو، : به خود گرفته است؟ مثال» به سرعت «  یا نموده است و امروزه معنتغييربه مرور زمان » درو«چرا معنی  َ

  .برو خبر آغا گل را بگير که مريض است

آموزان ما  که فرھنگيان و دانش نجمله؛ نخست اينآصل چنين واژه ھا مفاد زيادی خواھد داشت که ازپی بردن به ا

که برای ما  گانیافته و در آنھا برين واژيكنند که در خارج از مملکت ما تدوين  استفاده میئیھا از فرھنگًمعموال

اوم چنين حالت، باعث کمرنگی و بيگانگی به پس تد. مھمست، توجه جدی صورت نگرفته، اگر شده باشد، بسنده نيست

 ،»گويش واژگان« چنين ۀکه با پی بردن به اصل و ريش گر اينيدود. بخشی از فرھنگ ادبی خود ما خواھد شد

سند؛ يھارا به امالی درست آنھا بنوبين كلمات و تركيدانشپژوھان ورھنوردان علم و ادب  ما قادر خواھند گشت كه ا

را » رازی گل«، »مالق زدن«را » معلق زدن«، »ی ديگمساله«را » گيمصالح د«، »ان خاسهن«را » نان خاصه«

سند؛ تا از يننو» ايزک«را » ھيز«، »بدماش« را» بدمعاش«، و »ی ديگمالقه«را » گيی دمعلقه«، »ِراضی گل«

گر را در بر يھا مفاد ددهن کاری يھمين منوال برشماريم، چناگر به.  رديغلط نويسی و غلط فھمی جلوگيری صورت گ

   .خواھد داشت

ن يسنده دريروش كار نو. افته استين يحی تدويھای تشرصورت قاموسد، بهيار داري را كه اكنون در اختیالغتنامه

ان ي دوستان صاحب نظر يادداشت نموده، سپس از مۀ مردم و مشورصحبتھا را از جريان ن بوده كه واژهيان چنيجر

ھای لغت، فرھنگده و با مراجعه بهينمود، برگز يابی شان ضروری می تعدادی از آنان را که ريشهلغات فھرست شده،

يابی قرار گرفته اند و زياد آثار تحقيقی زبانشناسان معروف، و كنگاش با متخصصين امور زبان و ادبيات مورد ريشه

نظمی يانثری از متقدمين و در صورت ضرورت تفسير شده را با مأخد موثق و يا تی کوشش شده تا لغت يا گويش عبار

 به مصداق معنی لغت تذکر بدھيم يا داليل و براھين  قوی را پشت بند کالم  خود سازيم تا خوانندگان معانی ،از متأخرين

  .نگارنديا دفتر را ياوه و من دراوردی نمندرجۀ 

ه از واژگانی که دخيل يا قرضی ثابت گرديده اند؛ عدابی و رديابی متمرکز بوده، آني ريشهۀ کار مؤلف بر دو ساحۀحوز

گری که خاستگاه آنھا ي از کدام زبان مجاور و يا دوردست داشته است، تعداد دءپرداخته شده که منشا تنھا به رديابی آنھا

ر بررسی د. ھای آنھا پرداخته شده، تجديد ھويت گرديده اند زبانی خودمان بود، به کند و کاو مختصر در ريشهۀاز حوز

که به منبع  ئی  واژه ھا به منابع معتبر ارج گذاشته شده تا به حدس و قياس نگارنده و آنھاۀجوی ريش و واژه ھا و جست

کار  اينیگرچ. ًکه منابع موجود نبوده جبرا به برھان و قياس و استدالل متوسل  شده ايم آنھا دسترسی پيدا نشده و يا اين

ينجھت ااز. ھا فاصله داردًکه قبال اشاره کرديم نگارنده از ھردوی آن خواھد چنانمیصالحيت سترگ وامکانات بزرگ 

ين اشوند، زيراھر يک از دسترس شما عزيزان قرار دارد، حرفھای آخرين نبوده و براھين قاطع شمرده نمیه که بکاری

ری الزم دارند که مجال آن تنھا که در فوق ذکر شد مستلزم کاوشھای زبانشناسانه بوده شرح و بسط بيشت ت چنانالغ

  . برای دانشگاھيان و انديشمندان فراھم خواھد بود
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  مورد بررسی قرار گرفته، اميد  در آينده واژه ھای  تگرچه در فرھنگ موجود حدود ھزار گويش واژه و گويش عبار

ًديگری وقتا فوقتا برين مجموعه اضافه گردد و ھمچنان واژه ھای مندرجۀ اين دفتر د ه ر تأليفات آينده پااليش بيشتری بً

آنچه . خود بگيرد تا مردم ما بيشتر به ھويت اصلی واژگان گفتاری شان پی ببرند و نياز ھای بيشتر شان  برآورده گردد

عنوان نخستين قدم درين راه تلقی گردد که نويسنده، با احساس ضرورت اجرای چنين درين مجموعه گردآمده است به

شناسی ما نداشته است، مفتاح  ھای زبانيازيده  و خواسته است تا اين کار نخستين که پيشينه در پژوھشامر، بدان دست 

  . بابی باشد درين مبحث
 فرھنگ زبان انگليسی نوشته خدمت شماخوانندگان عزيز می ۀ داکتر ساموئل جانسون را  که در ديباچۀدر اخير گفت

تواند داشته  آوازگی در سر می پروراند، فرھنگ نويس اميدی جز اين نمیآنجا که ھر نويسنده آرزوی بلند ( : آوريم

  .) و حتا ھمين پاداش منفی نيز نصيب کمتر فرھنگ نويسی شده است باشد که از آفت مذمت برکنار بماند
 »ھمايون باختريانی«

 

 


