
  

  

  

  

  

   چند واژهةدربار

  

  رحيم كوششدكتر 

  هاستاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه ارومي

  

  

  ي معروف و معتبر فارسي از جملهها نگارنده در اين مقاله، قصد دارد كه با مراجعه به فرهنگ

نامة دهخدا، فرهنگ فارسي معين و حواشي ايشان بر برهان قاطع، به بحث در باب اشتقاق و  لغت

ي آنها را در اين زمينه ها  و نادرستيها ند واژة فارسي بپردازد و نقاط ضعف، كاستيمعني چ

براي دستيابي به .  دهد و با تكيه بر اسناد و داليل موجود، به اظهارنظر دربارة آنها بپردازد توضيح

قرار  و مورد نقد   شده شناسان و مستشرقان معروف نيز در اين زمينه بيان اين مقصود، آراء زبان

 متون معتبر و  است كه در بيان نظرات خود، به  آن بوده در ضمن، نويسنده، در پي. است فته گر

كهن فارسي نيز استناد نمايد؛ و از آنجا كه تمامي تعبيرات زباني، ريشه در فرهنگ و اعتقادات 

 كامالً ها است كه در تمامي اين تحليل  شده  گويند، تالش مردماني دارد كه بدان زبان سخن مي

هاي مورد  جهت نيل به اين مقصود، به تطبيق واژه البته در.  توجه و از آن استفاده شود بدين نكته

جمله انگليسي و فرانسه نيز توجه  ي هند و اروپايي ازها هاي برخي ديگر از زبان بحث با واژه

بارورتر شدن تر و  توان به كامل دست مي يي از اين ها بديهي است كه با تالش. است شده 

. تواند ما را در فهم بهتر متون ياري دهد ي فارسي موجود افزود و اين امر در نهايت ميها فرهنگ
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، چوبدار )پارسي(پارسا : اند، عبارتند از باب مورد بحث و بررسي بوده ها و تعبيراتي كه در اين  واژه

، )دماغ، مغز، مخ(رآوردن ، دمار ب)سگ(، شغال )سخن، پاسخ، خنياگر(، پرخوان )چوپان، شبان(

   .و همگنان...) آباد، آبادان، آباداني (آفتاب 

  اپارس

) پسوند فاعلي (ākآك  + (pahres)پرهيز : ظاهراً اين واژه در اصل، مركب از دو جزء است

. است  درآمده parhîzصورت  ، بهî به e و z به s و تبديل h و rجايي  با جابهpahres ؛ كلمة)پرهيز(

 وي پس از آنكه ١.داند را دو شكل متفاوت از يك واژه مي» پارسي«و » اارسپ«ين، مرحوم مع

دهد كه پارسايان جمع پارسي است نه  شود و توضيح مي را يادآور مي» برهان«خطاي مولف 

معني ايرانيان، در برابر  حافظ، پارسايان را به«: نويسد شود و مي پارسا، خود دچار خطايي مشابه مي

  :است ده تازيان آور

  ٢»پارسـايـان مـددي تا خـوش و آسان بـروم    تـازيان را غم احوال گرانباران نيست

مرحوم معين در . اند و اين خطايي است كه بسياري از شارحان حافظ بدان دچار آمده  

» اهل قبيله طي، عرب: زي+ طي «: اند فرهنگ فارسي خود، وجه اشتقاق واژة تازي را چنين نوشته

به نظر نگارنده، اين كلمه با مصدر . است يافته  اين خطا از همين جا به ديگر آثار نيز راه و ظاهراً 

كه اعراب به سرزمين آنها  جهت  ريشه است و ايرانيان در روزگاران كهن از آن  هم» تاختن«

  ).مهاجمان= تازيان (ا را به اين نام خواندند تاختند، آنه

در راه (آنها كه : صورت معني كرد توان بدين بحث را ميبا توجه به اين توضيح، بيت مورد   

دارد،   كساني كه بار سنگين تعلقات، آنها را از رفتن باز ميةتازند، در انديش با سبكباري مي) سلوك

  .آساني پشت سر بگذارم مرا نيز ياري كنيد تا اين راه را با خوشي و به ! نيستند؛ اي پرهيزگاران

شود؛ بديهي است كه پارساي،   مي اي نيز در متون فارسي ديدهصورت پارس اين كلمه به  

است و نظاير آن در زبان  شده  شكل ديگري از واژة پارساك است كه در آن ك به ي تبديل 

  :پيشينيان/ سيستان، پيشينگان/ هماي، سگستان/ درياي، هوماگ/ درياك: فارسي فراوان است

  ٣پيشينگان بگذردكه از راي     سكندر بدان مايه دارد خـــرد

  ٤ز پيشينگان سيرت آموختند    ملوك از نكونـامي اندوختنــد
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» پيشينيان«صورت   بدل به ةدر نسخ(» نيست اين مگر افسانه پيشينگان: ان هذا اال اساطير االولين«

  ٥).است آمده 

ترس :  قياس است قابل) مسيحي/ نصراني(واژة پارسا از جهت ساختار صرفي با واژة ترسا   

صورت ترسان نيز در متون ادبي ما  اين واژه با پسوند ان و به). پسوند فاعلي ā(آ ) + ن مضارعب(

  :گويد است؛ مسعود سعد سلمان مي آمده 

  زاني استــتنـم از عافيـت گريـ    دلــم از نيستي چـو تـرساني است

اين .  آن استواژة ترسا در زبان فارسي معادل واژة راهب عربي و ظاهراً ترجمة لفظ به لفظ  

در ترجمة تفسير طبري آن را با واژة نصراني معادل . رود كار مي مسيحي به/ معني نصراني كلمه به

  ٦.»او را ترسا داشتيم: جعلناه نصرانيا... «: اند دانسته

  دارچوب

آنكه شغلش «: نويسند دانند و در برابر آن مي دارنده مي مرحوم معين اين واژه را مخفف چوب

هاي مشابه آن از   اين كلمه با واژهة با مقايس٧.»دار، گوسفنددار وش گوسفند است، گلهخريد و فر

تواند در  برد كه جزء نخست اين واژه نمي توان بدين نكته پي آساني مي قبيل چوپان و شبان به 

تر اين است كه آن را از همان  باشد، بلكه صحيح كار رفته   به(wood)معني عادي و آشناي خود 

معين در فرهنگ فارسي خود با . اند هاي چوپان و شبان از آن مشتق شده ه بدانيم كه واژهريش

  كنيم، به داند و آنگاه كه به حواشي برهان قاطع مراجعه مي قياس مي ترديد، چوپان را با شبان قابل 

جا  مرحوم معين در همان. رن استيابيم كه اين ترديد در اصل، مربوط به ه راحتي درمي

چوپان و صور گوناگون آن را مأخوذ از شبان دانسته اما ) ؟(هرن با عالمت استفهام «: نويسد مي

  ٨.»داند هوبشمان شبان و چوپان را جدا از يكديگر مي

رسد كه ترديد كردن  نظر مي ي آوايي و معنايي موجود، بهها هر حال، با توجه به شباهت به   

نيبرگ شكل كهن اين دو واژه را در ايراني . بود واهدمورد نخ ريشگي اين دو واژه بي در باب هم

توان آن را با  معني حيوان اهلي است و مي جزء اول اين واژه به. داند  ميfšu-pāvanباستان 

 چوپان نيز با معادل خود ةدر اين صورت، واژ. كرد  در انگليسي مقايسه) گوسفند ( "sheep"واژة

-fšu*صورت  اين واژه در زبان اوستايي به. اس خواهد بود قي  قابلshepherdدر همان زبان يعني 
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paiti يعني( است كه با شكل امروزي آن در زبان ارمني:špet (جزء دوم واژه . شباهت نيست بي

*fšu-paiti چوپان و شبان ةدر دو كلم. است» محافظت و نگهباني« پسوندي است كه داراي معني 

توان در   بد را مي-/  باد-اشكال متفاوت پسوند. است ر رفته كا  يعني بان به،معادل ديگر اين پسوند

و  čopān صورت واژة چوپان در جغتايي به. و نظاير آن ديد» سپهبد/ موبد/ آذرباد«هايي نظير  واژه

شود كه به تلفظ كهن آن  تلفظ مي) هر دو با واو مجهول (čobānصورت  در تركي آذري به

  . تر است نزديك

  پرخوان

 دهخدا نيامده و در اين آثار هيچ ةنام در برهان قاطع، فرهنگ فارسي معين و لغتاين واژه 

جزء : بدانيم» خوان«و » پر«توانيم اين واژه را مركب از دوجزء  مي. توضيحي در باب آن نيست

و گاهي نيز » فرا«، »پيش«است و داراي معني   آمده paraصورت  نخست اين واژه در پهلوي به

درمقابل ( پراگندن  هايي از قبيل است و نظير آن را در واژه» بازگشت«و » قابلت«داراي مفهوم 

البته مرحوم معين پراگندن را با ترديد، مركب . (ديد توان  نيز مي) درمقابل چيدن(، پريشيدن )آگندن

اين . شمارد كه ظاهراً درست نيست  قياس مي داند و با افكندن قابل  مي(?)OP. *parā+kanاز 

قياس است و   در زبان انگليسي كه داراي همين مفهوم است قابل paraبا پيشوند ) پر(جزء 

 paragon، )نما گفتار متناقض (paradoxهاي بسياري ديد؛ از قبيل  توان آن را در واژه مي

   ....و ) رو موازي، هم (parallel، )اختالف ديد (parallax، )كردن  برابري(

معني صدا و آواز است و   دانست كه بهxon ةتوان از ريش جزء دوم اين كلمه را نيز مي  

واژة سخن در . نيز ديد» خواندن«هايي نظير سخن، خنياگر و مشتقات واژة  توان آن را در واژه مي

 است و در اصل xon و -sa است كه مركب از پيشوند آغازين   آمدهsaxonصورت  پهلوي به

را داريم و آن » پاسخ«در مقابل آن، واژة . شود ري ميمعني نخستين كالمي است كه بر زبان جا به

 با معادل خود در انگليسي xon. معني كالمي است كه در مقابل كالمي ديگر گويند در اصل به

phone) قياس است كه در كلماتي نظير  قابل ) صداphoneme ،phonetic ،phonotist ،

allophonee ،earphone كلمه . شود مي ديده ...  وsaxonجايي دو مصوت  نتيجه جابه درa و o ،

توان نتيجه گرفت كه اگر در موارد بسياري شاعراني از  بنابراين مي. است  درآمده soxanصورت  به
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 آورده، از سر ناچاري و saxonصورت  به...  ،)بن(هايي نظير  قبيل فردوسي آن را درتقابل با واژه

  .است ضرورت قافيه نبوده  به

  يكـي نامـــور نـامـه افــكند بن    يشان سپهبد سخنيد از اچو بشن

  كه آن سـرو سيميـن بر افكند بن    شه برمنش را خوش آمد سخـن

ـگر نفگنيــد ايـچ بن    بگوييــد با من يكايـك ســخن   به كـژي ـن

  :است شده  نيز نوشته » سخـون«صورت  حتي گاهي اين واژه به

  ٩كان هست صورت سخنونان چو شكرش                  هر خط كه او نويسد شيرين از آن بود

نادرست خواهد ) تاواديا (saxwanصورت  با در نظر گرفتن اين نكات، قرائت اين واژه به  

معني  است كه به» خنياگر« باشد،   ارتباط داشتهxonتواند با  كلمه بسيار آشناي ديگري كه مي. بود

نيز جزء » زالمان«داند؛   ميhunivākkar اين واژه را شكل پهلوي» اونواال«. خواننده و نوازنده است

) نيك + (nivāk) نوا(است و آن را مركب از دو بخش   خوانده hunivākصورت  نخست آن را به

huشد، نگارنده جزء   كه گفته اما همچنان. داند آهنگ مي نوا و خوش معناي خوش  و در مجموع به

واژة ديگري كه آن را نيز . داند معني آواز و صدا مي  بهxon ةرا از ريش» خنياگر«نخست واژة 

معني پيچيدن آواز در كوه و حمام و  است كه به» خنيدن «ةتوان از همين ريشه دانست، كلم مي

 معنايي نيز كامالً به واژة مورد بحث شباهت  بينيم كه اين واژه ازجهت  مي١٠.گنبد و امثال آن است

   .دارد

  

  الشغ

تعبيرات يك زبان ريشه در فرهنگ و اعتقادات مردماني دارد كه بدان سخن دانيم كه تمامي  مي

ي ها كه كاربرد آن بدين معنا در زبان) »سقف«معني  به(» اسمانه«عنوان نمونه، واژة  به. گويند مي

 سقفـا السماءو جعلنا «: شود، ظاهراً ريشه در يك آيه قرآني دارد ايراني پيش از اسالم ديده نمي

در بيتي . است معني سقف در زبان عربي رايج بوده  به» سماء«و ظاهراً كاربرد ) ٣٢/ انبيا(» محفوظاً

  :خوانيم مي

  همـوم و احـزان و حيـطانه الصبـر    ي اهللا لالخيـار بيتـا في سمائـهبنـ
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 چنين تعبيراتي ١١.»سگ زرد برادر شغـال است«و جزو امثال سائره زبان فارسي است كه   

نيز از جهت اشتقاق با يكديگر » شغال«و » سگ«انگيزد كه شايد دو واژة  در ما برمياين انديشه را 

 ةها به تلفظ واژ در برخي لهجه» شغال«بينيم واژة  كه مي خصوص زماني باشند، به ارتباطي داشته 

مالحظه . كنند  مي  تلفظčaghālصورت  شود؛ افغانيان، اين واژه را به تر مي بسيار نزديك» سگ«

 sagصورت   كه نظاير آن بسيار است، جزء نخست اين واژه بهg به ghگردد كه با تبديل  مي 

توان پسوند اتصافي دانست كه داراي معني انتساب و   را نيز مي(āl-)جزء دوم آن . آيد درمي

ازجمله در همال : ديد توان  هاي كهن ديگري نيز مي اين پسوند مرده را در واژه. شباهت است

ة دو واژ). گندم : Av.Yava-از (، جوال )گرز(كوالل / ، انگشتال، كوپال)نبرد هم/ فحري/ همتا(

به » ل«دانست زيرا شواهد تبديل » انگشتال «ةتوان صورت ثانوي واژ انگشتار و انگشتر را نيز مي

  ... .پرگار و / ديوار، پرگال/ ، ديوالبرگ/ بلگ: در پارسي فراوان است» ر«

با توجه . (čaggāl)شود   تلفظ ميgست كه اين واژه در زبان تركي با  جالب ديگر اين اةنكت  

ي ها اين كلمه از تركي وارد زبان: اند  كه گفتهبه قول مرحوم معين در اين زمينهبه آنچه آورديم، 

نظر    نادرست به)jackal: انگليسي/ chacal :فرانسوي/  schakal:آلماني( است  اروپايي شده

/ sak: پهلوي(اعتقاد محققان، يك واژة اصيل هند و اروپايي است  به » سگ«رسد زيرا واژة  مي

  ١٢).svan: سانسكريت/ sua-ka*: آريايي/ spaka*: ايراني باستان/ saka*: پارسي باستان

  دمار برآوردن

وي دربارة اين تركيب . است دانسته » بقيه نفس«معني   فقيد دهخدا، واژة دمار را فارسي و بهةعالم

دمار از كسي برآوردن يعني بقيه نفس او را گرفتن؛ كنايه از هالك كردن و به «: نويسد  ميكنايي

در » نفس«معني  به» دم«را با » دمار«رسد كه ايشان  نظر مي   به١٣.»هالكت افكندن و كشتن اوست

معني  را فارسي و به» دمار«مرحوم معين نيز واژة . اند  پرداخته ارتباط دانسته و به چنين توضيحي

» دمار از كسي يا روزگار يا نهاد كسي برآوردن يا درآوردن« وي ١٤.است گرفته » هاي گوشت ريشه«

گفتني است كه اين . اند دانسته» دادن و سخت وي را شكنجه دادن او را بسيار عذاب«معني   را به

كار  به» رگ«ني مع همين معني و نيز به  و درست به» دامار«صورت  واژه، امروزه در زبان تركي به

» او را به هالكت رسانيدن«معني  را به» دمار از سر كسي برآوردن«شادروان مينوي نيز . رود مي
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 مانندي  رنگ دوال معناي ريشه غضروفي زرد گويا دمار در اين تعبير به«: است دانسته و افزوده 

  ١٥.» معني هالكباشد كه در دو طرف فقرات در طول عضالت پشت مازه قرار دارد نه دمار به

دمار «كه تركيب محققان در اين: گرفت  نتيجه  نين چ توان كرديم، مي از مجموع آنچه نقل   

» دمار«اند و اختالف نظر آنها در مورد معني واژة  عقيده است هم» هالك كردن«معني  به» برآوردن

معني  سومي بهو » هاي گوشت ريشه«معني  ، ديگري به»بقيه نفس«معني  است كه يكي آن را به

كدام از  به اعتقاد نگارنده، هيچ. است دانسته » هاي غضروفي دوطرف ستون فقرات ريشه«

ر اي از شواهد ب شده، درست نيست و اين نكته را پاره توضيحاتي كه درمورد معني واژة دمار داده 

  :گويد در بيتي مي» مسعودي رازي«كه از جمله اين: دارد ما معلوم مي

  ١٦برآور از سر موران مارگشته دمار    موران بدند، مـار شدندالفان تو مخـ

آيد اين است كه دمار بايد چيزي باشد در سر نه در گوشت يا  مي دست  آنچه از اين بيت به  

 در متون معتبر زبان فارسي، كنيم گردد كه مالحظه مي وار مياين عقيده زماني است. ستون فقرات

كار رفته  همان معني به مانند دمار از سر برآوردن، و درست بهنيز » مغز از سر برآوردن«تركيب 

  :است 

ـاش تــا دســتش ببنــــدد روزگــار ـرآر  ـب   ١٧پـس به كام دوستــــان مغـــزش ـب

  ١٨كه مغز شير برآرد چو دل ز جان برداشت  به روز معركه ايمن مشو ز خصم ضعيف

توان نتيجه گرفت كه  از سر برآوردن، مياز مقايسة دو تركيب دمار از سر برآوردن و مغز   

از نظر آوايي كه در عين حال » دمار«ترين واژه به كلمه  نزديك. باشد» مغز«بايد همان » دمار«

، صورت ديگري از واژة »دمار«توان تصور كرد كه واژة  مي. است» دماغ«است، واژة » مغز«معني  به

توان  نظير اين تبديل را در موارد ديگر نيز مي. است ه يافت تبديل » ر«به » غ«باشد كه در آن، » دماغ«

كه محققان  همچنان. باشد ، مصوتي بلند وجود داشته »غ«كه پيش يا پس از  خصوص زماني ديد، به 

  ١٩.اند را نيز از يك ريشه دانسته» تير«و » تيغ«دو واژة 

Av. Tîghra / OP. tîgra / P. tir , tegh / NP. tir , tigh 

» دم«يا » نفس«معني  به» دم« بيش از آنكه با » دمار«توان نتيجه گرفت كه واژة  ين ميبنابرا  

در ارتباط است و در واقع، هر » مغز«و » مخ«، »دماغ«هاي  مربوط باشد، با واژه» خون«معني  به
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يح توان چنين توض شناسي تاريخي مي اين نكته را با تكيه بر قواعد زبان. اند چهار واژه از يك ريشه

تواند با حذف مصوت  اين واژه مي. است كار رفته   بهmazgaصورت  در اوستا به» مغز«واژة : داد

صورت   در فارسي دري بهg و zجايي  و با جابه) نيبرگ (mazgصورت   در پهلوي بهaپاياني 

magz = maghz همچنين واژة . باشد  درآمدهmazghaجايي  تواند با جابه  ميgh و z و حذف 

ه توضيح است كه الزم ب.  درآيدmoxصورت  ، بهo به a و تبديل x و gh پاياني، تبديل هجاي

» د«را با فتح » دماغ«است؛ وي  يك لفظ عربي باشد شك كرده » دماغ«كه نيز در اين» هرن«

 ولي با توجه به توضيحاتي كه آورديم، داند  ميdam) نفس + (āghخواند و آن را مركب از  مي

 māghzaصورت  در زبان افغاني به» مغز«واژة . مربوط بدانيم» مغز«و » مخ« را با بهتر است دماغ

» غ«و » گ«براي تبديل . دهد بيش از پيش نشان مي» دماغ«شود و اين شباهت آن را به  تلفظ مي

/  سوگديانا٢٠چغندر/ شغال، چگندر/ شگال: جمله به يكديگر نيز شواهد بسياري موجود است از

» زنخم «ةبرخي محققان واژ. به يكديگر نيز شواهدي موجود است» غ«و » خ« براي تبديل ٢١.سغد

» خزن«و » كنز«صورت  در عربي به» گنج«آنها معتقدند كه واژه . دانند  يكي ميazingmaرا با كلمه 

شده و سپس اين واژه در انگليسي به  ساخته » مخزن«درآمده و از آن واژة ) غزني: قس/ غزن(

magazinكلماتي كه با ها  در برخي از زبان٢٢.است  يافته   تبديل rصورت  شوند، به  مي  نوشتهgh 

  .) در زبان فرانسهremercientمثالً واژة (شوند  تلفظ مي

  آباد/ آفتاب

دانند و در ادامه، قول   ميāftāp، صورت پهلوي اين واژه را »مناس«مرحوم معين، به پيروي از 

اند، غلط شمرده و نظر مرحوم  اين واژه را مركب از آفت و آب دانسته را كه ها برخي فرهنگ

آب را / آب و تاب دانسته و آف/ پورداوود اين واژه را مركب از آف. پذيرد را مي» پورداوود«

 ةداند و در مجموع، كلم  ميگرم كردنمعني  و تاب را از تابيدن بهروشني و درخشندگي معني  به

در درستي ). ذيل آفتاب/ حاشيه برهان(داند   ميجرم روشن گرمابخشمعني  مركب آفتاب را به

اند جاي هيچ ترديدي نيست و شواهد  وجه اشتقاقي كه مرحوم پورداوود براي اين واژه قائل شده

اند،  اما در مفهومي كه نهايتاً براي اين واژه نوشته. كند موجود در متون پارسي آن را كامالً تأييد مي

دهد   مي ديگر، شواهد بسياري هست كه نشان عبارت   اند؛ به اعتنا مانده ت ايراني بيقدري به معتقدا
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با . معني گرما بدانيم معني روشني و درخشندگي و تاب را به الزامي نيست كه واژة آب را مجازاً به

شود كه آب در اين تركيب، در معناي اصلي خود  آوريم بر ما ثابت مي توجه به شواهدي كه مي

  :معني گرما باشد، داراي مفهوم تابيدن است كار رفته و تاب بيش از آنكه به به

 آب جوشان برآيند و چون به هو اين آفتاب و ماه، هر روز چون برآيند از مشرق، از يكي چشم «-

مغرب فرو شوند، همچنان به يكي چشمه آب جوشان فرو شوند و چون آفتاب و ماهتاب فرو 

كنند تا وقت برآمدن و آن  رش خداوند عزوجل برند و آن سجده هميشوند، ايشان را به زير ع

  ٢٣.»وقت دستوري خواهند و برآيند

عادت درازي و كوتاهي  اي ديگر فرو شود بر اي برآيد و به چشمه آفتاب هر روزي از چشمه «-

  ٢٤.»روز

اي فروشد  مهگويد به قصة ذوالقرنين اندر كه مر اين آفتاب را ديد كه به چش خداي عزوجل مي «-

  ٢٥.»گرم و سياه و تاريك

وجدها تغرب في عين حمئه ... اي از آب گرم  اين آفتاب به گوشة آسمان فرو شود و به چشمه «-

پس خداي عزوجل جبرئيل را بفرمايد تا يك حله از نور عرش بر ... دم باشد  و تا وقت سپيده... 

  .»ند به مشرق و از آنجا برآرندوي افكند و او را آن فريشتگان كه بر وي موكلند بيار

گونه معني  در ترجمة تفسير طبري اين» آية حتي اذا بلغ الشمس وجدها تغرب في عين حمئه «-

اي  شد اندر چشمه تا آن وقت كه برسيد به فرو شدن آفتاب، بيافت آن را كه فرو مي: است شده 

  ٢٦.»گرم وا لوش سياه

ن از روزگاران باستان به وجود پيوندهاي بسيار گردد كه ايرانيا  مي بدين ترتيب مالحظه  

هاي  در مهرابه«: اند قائل بوده» آفتاب«و » آب«نزديكي در ميان اين دو موجود مقدس يعني 

غسل تعميد زرتشتيان با نام خورشيد  «٢٧.»است  هاي آب جاري بوده ها، پيوسته چشمه ميترائيست

است و  غسل و شستشو در آيين ميترا ياد شده روشني از  در مهريشت به« و ٢٨»گرفت مي انجام 

اي از محققان، غسل تعميد مسيحيان و ظرف آب متبركه موجود در كليسا را يادگار كيش ميترا  عده

  ٢٩.»دانند مي
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مرحوم . توانند مشتق از واژة آب باشند كلمات معروف و پركاربرد آباد، آبادي، آباداني نيز مي  

را مركب از ) āpātān(آباد / ف اسالم صورت پهلوي واژة آبادانالمعار ةنقل از داير معين به

ā+pāta(?)البته معني جزء دوم . داند  مي(pāta) بر خود ايشان نيز معلوم نبوده و آن را با عالمت 

كه گفتيم، بهتر است اين كلمات را مشتق از واژة آب بدانيم زيرا در  همچنان. اند آورده) ؟(استفهام 

نمونه تنها  عنوان  به. آباداني از ديرباز پيوندهاي بسياري هست/ ن بين آب و آباديفرهنگ مردم ايرا

  :كنيم ي معروف پارسي در اين باب بسنده ميها به ذكر چند مورد از مثل

  ٣٠.»آب، آباداني است «-

  ٣١.»رود آب به آبادي مي «-

  ٣٢.»آب داند كه آبادي كجاست «-

   .قياس است نيز قابل ) ان+آب+يب(آباداني با بيابان / آبادان/ آباد

  همگنان

صورت  در زبان پهلوي به) همگين/ همگن(شكل مفرد اين واژه «:  است كه مرحوم معين نوشته

hamgēn/hamôgēn آمده و بنابراين، كساني كه اين كلمه را همكنان )ham-kon-ān ( جمع همكن

الفعل  معني شريك يا به) طباناظم اال(معني رفيق در رنج و محنت و كوشش و رفيق در سفر  به

  ٣٣.»خوانند، در اشتباهند) عقيده بعضي معاصران(

 چه بهاند، جاي ترديد نيست و اما اگر ه كرد اي كه ايشان بدان اشارت در درستي نكته  

گ جهانگيري و اند، ولي نادرست شمردن قول فرهن صراحت در باب اشتقاق اين واژه سخن نگفته  

دهد كه ايشان  دانند نشان مي مي» جمع حاضر« يكي از معاني اين واژه را كهغياث اللغات در اين

به اعتقاد نگارنده، واژة . دانند و اين ظاهراً نادرست است مي) hamak(اين واژه را مشتق از همه 

در واقع اين واژه داراي ساختار نادري ). پسوند جمع(ان + گن + همگنان مركب است از هم 

اي در آن »پايه«آنكه به اصطالح  است بي شده  ستن پيشوند و پسوند ساخته است و از به هم پيو

  ).همال: قس(موجود باشد 

مثال، همزاد يعني داراي سن  عنوان  رساند به هم، پيشوندي است كه تساوي و اشتراك را مي  

 ترتيب، اين پيشوند در  همين  و به. و سال مساوي؛ همرنگ يعني داراي رنگ مشترك و يكسان
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واژة هم در فارسي ميانه ... . همسنگ، همسر، همنام و : شود، مانند مي كلمات بسياري ديده 

شكل   و در زبان اوستايي نيز بهhama يا hamصورت  ، در فارسي باستان بهhem يا hamصورت  به

ham يا hama يا hāmaگردد كه كاربرد   از مقايسة تمامي اينها معلوم مي٣٤.است كار رفته   بهham 

وشي اين جزء در تمامي كلمات مركبي كه با  در فرهنگ پهلوي دكتر فره. است تر بوده  غالب

نيز خود » همه«ظاهراً ). همه (hamakاست نه  آمده ) هم (-hamصورت  شوند، به پيشوند آغاز مي

 ačašm با مواردي از قبيل hamāk/hamak). پسوند اتصاف(ـه + هم : مشتق از همين واژه است

موجود در آنها داراي ) ـه (ak– گفت كه پسوند  توان قياس است و مي قابل ) چشمه (čašmakو 

حال مفهوم  ، پسوندي است كه داراي مفهوم دارندگي، در عين »گن«و اما . مفهوم انتساب است

نيز در متون نظم و نثر » همگين«. نيز صورت ديگري از آن است» گين«. است» كثرت و فراواني«

  :شود مي ما ديده 

  آن قــــول امـــام بلــــخ بـــاميـــــن  تــس  گــويي كه فـالن فقيــه گفتــه-

  ٣٥بر عـــرش به روز حشـــــر همگيــــن  لـــق خـــداي را ببينــــدــكايـــن خ

  ٣٦و ي در عهده عهدت، دل آزادگان همگين  ر حكمت سر آزادگان يكسرــآيا در چنب

ــه او س- ـد ـب ـرج شــرف ستــــارگان همگيـــن  عــــادت كلـــيــ دادـن   ٣٧از ـب

باشد از پدر و آموخت،  است كه همگينان آموزنده خدا باشند، هرك شنيده  در پيغمبران نبشته  «-

  ٣٨.»پيش من بيايد

ين در اصل شرمگ/ گين، شرمگن/ با توجه به وجود مفهوم دارندگي و كثرت در پسوند گن  

كه آن/ ندوهگين يعني آگنده از اندوها/ كه بسيار شرمسار باشد؛ اندوهگنآن/ يعني آگنده از شرم

بسيار شيرين و / سرشار از شيريني/ نوشاگين يعني آگنده از نوش/ اندوه بسيار دارد؛ نوشاگن

روايت كنند كه «: بسيار آلوده/ آنچه آلودگي بسيار دارد/ شوخگين يعني آگنده از آلودگي/ شوخگن

يعني » گرگن« و ٣٩.»پرست وزگار گذشته، از اين طاغي شوخگن، جباري بتپادشاهي بود در ر

اي بماند  و اگر در همه عالم گوسفندي گرگن در گوشه«: كه جرب بسيار داردآن/ آگنده از جرب

  ٤٠.»...آن را روغن نمالند و شفقت نبرند 
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/ پركردن( P. ākantan/  آگين با آگندن- گين همانند-احتمال بسيار، ممكن است كه به   

هايي مانند عبيرآگين،  توان با واژه  و كلمات باال را از اين جهت ميريشه باشد ، هم)انباشتن

بينيم كه آگين نيز همانند گين از  مي.  كرد آگين، زهرآگين، و نظاير آن مقايسه عنبرآگين، مشك

ان داراي معني همگنان در قياس با همگ.  معنايي دارندگي و كثرت برخوردار استةهمان دو مؤلف

اند  اند و اشاره كرده خوبي متوجه اين نكته بوده  قدماي ما نيز به. محدودتري است و عين آن نيست

شواهد زير نيز اين نكته ). از جمله جهانگيري و برهان قاطع. ( را گويندجمع حاضركه همگنان، 

  :كند را تأييد مي

نان جستي، اتفاقاً روزي به خطاب يكي از وزرا به زيردستان زحمت آوردي و صالح همگ «-

  )گلستان. (»ملك گرفتار آمد، همگنان در استخالص او سعي كردند

   در چــارماهـه خــدمت خــود در طريــق عشـــق-

  )محتشم كاشاني(همگنـان  صــد ساله راه بيشتــر آمـد ز          

   به چندين حيلت و حكمت كه گوي از همگنان بردم-

  )سعدي(افتد چنين گـــوي زنخداني  ــيبه چــوگانم نم          

كند  است و اين نظر ما را تأييد مي نيز آمده » همه«جالب است كه گاهي همگنان همراه با   

  :بود معني خواهد  دو با يكديگر بي باشد، آوردن آن» همه«معني  زيرا اگر همگنان به

  )شاهنامه(م به يــاري ز راه دراز آمـدي    مــه همگــنان رزمــساز آمــديمه

  :است  آمده» ميانچي«صورت  به» ميانجي«هاي شاهنامه، واژة  در برخي نسخه

ـرآوردهتـــو   ٤١اند به چنــدين ميانچــي بپــرورده    اند  را از دو گيتــي ـب

انگيزد كه شايد  اين حدس را در ما برمي) ميانگين/ ميانجي(مقايسه اين واژه با موارد مشابه   

 قبيل موارد گاهي صرفاً داراي  گين باشد كه در اين ل ديگري از همان پسوندچي و جي نيز اشكا

خيمگي، : قس. (نيز است» فاعلي«است و گاهي نيز عالوه بر آن داراي معني » انتساب«معني 

در پسوندها و ) حذف صامت پاياني(نظير اين تخفيف ...) سنگي و / انگشتري، سنگين/ انگشترين

گاهي نيز ) بارگير(» گير-«پسوند  مثال، شبه  عنوان  به: شود  مي  ديدهپسوندهاي ديگر نيز شبه



 

  

  شناسي ايران هاي ايراني و زبان زبان464

  بهنيز دقيقاً» هـ«بت و اتصاف با پسوند نس» بار«واژة . است درآمده ) بارگي(» گي-«صورت  به

  :»باره«: است كار رفته  همين معني به 

  ٤٢تو خريدار لنگ و الشه خزان     بارگيـــر تو تــازي اسب دوان-

  ٤٣به زر و زيـــورش بيارايـــد    گيـــر ملـــوك را شـــايـد بار-

من خواهم كه او بر من نشيند تا من با ديگران فخر آورم و گويم كه من بارگير محمد رسول «ـ 

  ٤٤.»ام، گزين پيغامبران اهللا

  ٤٥از پــي بارگــــاه علييــــن     بارگــي را بســاز آلت و زيــن-

  ٤٦چو بر تيزرو بارگي برنشست    سون ببست برفت اهرمن را به اف-

  

  ها نوشت پي
  .، چاپ هشتم، ذيل پارسا۱۳۷۱ اميركبير، ،، تهرانفرهنگ فارسيمعين، محمد، . ۱
، چاپ سوم، ۱۳۵۷ اميركبير، ،، به اهتمام دكتر محمد معين، تهرانبرهان قاطعبرهان، محمد حسين بن خلف، . ۲

  . ذيل پارساةحاشي
 آكادمي علوم اتحاد شوروي ،رتلس، مسكو ب.ا .، به اهتمام ي)متن انتقادي (شاهنامه فردوسي، فردوسي، ابوالقاسم. ۳
  .۳۸۷، ص ۶، ج ۱۹۶۶، ) انتشارات دانش، شعبه ادبيات خاورةادار(
 ،، به تصحيح و توضيح دكتر غالمحسين يوسفي، تهران)سعدي نامه (بوستان سعديسعدي، مصلح بن عبداهللا، . ۴

  .۳۹اپ چهارم، ص ، چ۱۳۶۹خوارزمي، 
، ۱، چاپ سوم، ج ۱۳۶۷ طوس، ،، به اهتمام حبيب يغمايي، تهران تفسير طبريةترجمطبري، محمد بن جرير، . ۵

  .۴۳۹ص 
  .۴۳۹، ص همان. ۶
  .۳۸۱، ص همان. ۷
  .»چوپان« ذيل برهان قاطعحواشي . ۸
 اميركبير، ،ي مينوي طهراني، تهران، انشاي ابوالمعالي نصراهللا منشي، تصحيح و توضيح مجتبترجمه كليله و دمنه. ۹

  .۳۵۸، ص ۱۳۷۰
  .حواشي برهان قاطع ذيل همين واژه. ۱۰
  .۹۸۵، ص ۲، چاپ هفتم، ج ۱۳۷۰ اميركبير، ،، تهرانامثال و حكمدهخدا، علي اكبر، . ۱۱
  . برهان، ذيل واژة سگةنيبرگ، به نقل از حاشي. ۱۲
  .نامه، ذيل دمار  سازمان لغت،، تهران، زير نظر محمد معيننامه لغتدهخدا، علي اكبر، . ۱۳
  .»دمار«، ذيل فرهنگ فارسيمعين، . ۱۴
  ).حاشيه (۹۶، ص كليله و دمنه. ۱۵
  .»دمار«نامه دهخدا، ذيل  به نقل از لغت. ۱۶
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 انتشارات خوارزمي، ،، تصحيح و توضيح غالمحسين يوسفي، تهرانگلستان سعديسعدي، مصلح بن عبداهللا، . ۱۷
۱۳۶۹.  
  .۵۳۴ص ، همان. ۱۸
 ،، تهرانتاريخ تطور نثر فارسي يا سبك شناسيو بهار، محمد تقي، » تير«و » تيغ« ذيل -حاشيه برهان قاطع. ۱۹

  .۲۰۷، ص ۱، چاپ پنجم، ج ۱۳۶۹اميركبير، 
  .۲۰۱، ص ۲، ج همان. ۲۰
  .۱۸، ص ۱، ج همان. ۲۱
شناسي،  اقاني شرواني بر بنياد واژهاي از افضل الدين بديل خ گزارش چامه: كزازي، جالل الدين، رخسار صبح. ۲۲

  .۴۴۴، ص ۱۳۶۸ نشر مركز، ،اي در زندگاني و شيوه شاعري او، تهران زيباشناسي، ژرفاشناسي با ديباچه
  .۱۵۱۳ و ۱۵۱۰، ص ۵، ج طبري، ترجمه تفسير طبري. ۲۳
  .۱۷، ص ۱، ج همان. ۲۴
  .۴۶، ص ۱، ج همان. ۲۵
  .۹۳۵، ص ۳، ج همان. ۲۶
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  .۹۸، ص همان. ۲۸
  .۹۶، ص همان. ۲۹
  .۱، ص ۱، ج امثال و حكمدهخدا، . ۳۰
  .۳، ص ۱، ج همان. ۳۱
  .۶، ص ۱، ج همان. ۳۲
  .»همگين«/ »همگن«برهان قاطع، ذيل . ۳۳
  .»همگن«حاشيه برهان قاطع، ذيل . ۳۴
  .رو، به نقل از معين در حواشي برهان قاطع ذيل همين واژهناصرخس. ۳۵
 كتابفروشي اسالميه، ،، به سعي و اهتمام عباس اقبال، تهرانديوان معزياميري معزي، محمد بن عبدالملك، . ۳۶

  .۵۶۹، ص ۱۳۸۱
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  .»همگين«شي معين بر برهان قاطع در ذيل انجيل فارسي، به نقل از حوا. ۳۸
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  .۶۸۸، ص ۱چاپ چهارم، ج 
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