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استاد زبان و ادبیات فارسی

رهنگـی بـوده   ف، ورجاونداین سرزمین سپندفرهنگ فرّمند و گرانسنگ ایرانی، در درازناي تاریخ دیریاز و پرنشیب و فرازِ
اي ه شـیوه یـرا زبـان، بـ   زپویـایی زبـانی را در پـی آورده اسـت؛     بـه ناچـار،  ،پویایی فرهنگـی یاو زایا و پایا.است هماره پو

دیگـر  سـویی؛ هـم، از  تـرین آیینـۀ آن، از  تـرین و بازنمـاي  بستر فرهنگ است و رخشـان کسیکال) همه (= پارادناسازوارن
هاي آن.مهچشرهاي فرهنگ است و یکی از زایاترین سترین خاستگاهناز بنیادیسوي، یکی

ن و روان در پیوسـته پویـا  مانـد توانیم بر آن بود کـه فرهنـگ بـه رودي مـی    رینه، میاداي پنره و انگارهجوي از نگابهره
سـتر  بوي باشـد، بـا   یش نیرومنـد و خروشـان و پرتکـاپ   ، هرچه بـ گسترد. رودمیگشاید و می،آنبستري که زبان، فراپیشِ

یگـري  دل و هنجـار آن  و هااین دو رنگ و آهنگستاند. هرکدام از و از آن، نشان میهد نآمیزد و بر آن، نشان میدرمی
ازد  و سـ ش دگرگـون مـی  ، زبان را بـی ه در فرهنگ تندتر باشد و بنیروترپویهرچه آهنگتواند پذیرفت:را به خود در می
.نهکارسازخواهدبود و نشانتر در زبان، بیش در فرهنگدگرگونی افزون

ینـدگی  زنـدگی و پو وازاین روست که فرهنگ زنده و تپندة ایران و پویۀ پایدار و پرشتابش، همواره، دم تپندگی هم 
ادگی سـ سـودگی و  سـوي  ، بهساختارهاي گوناگونشانها را، در دمیده است و این زبانهاي ایرانی درمیرا در کالبد زبان

ار ستگیشـان، دچـ  نهـا را زیـان برسـاند و بـه آشـفتگی و فروگس     تواري و سنجیدگی آاست، بی آنکه سبردهختگی میسو
بیاورد.

ــانهــمو درســامانمندي ــز ویژگــی و هنجــاري اســت همچ تنیــدگی در زب ــد  وهــاي ایرانــی نی ــان در پیون ــه ن بازبســته ب
هـاي  بـان زه نوشته آمـد، پیوسـتگی و هنجارمنـدي و بـآیینی در     بر پایۀ آنچتنیدگی و سامانمندي در فرهنگ ایرانی.درهم
نـۀ ایرانشـهر   ، در پهبسـیار اکنون در شـماري هاي بومی ایرانی که همو گویشهان میان در زبان پارسی یا زبان، از آایرانی

هـاي  در زبـان شـناختی، نهکاوهاي تاریخی یا پیشیها و کندوور، در پژوهشاي است نیک زیبنده و مایه، زمینهروایی دارند
ها.گشت این زبانشورانه، به دست دادن سرگذشت دیگراي دانایرانی و و به شیوه

سـت و چگـونگیِ  اهاي بومی و گویشی نوشته برهمین پایه، خداوند این خامه تاکنون چند جستار در سرگذشت واژه
 آید:  یمبررسیده هیآنها را نشان داده است. در این جستار نیز، چند واژة دیگر در کردي و پارسی کرمانشادیگرگشت

رود و از آن کســی را ی بســیار گردنــده و در پویــه بــه کــار مــیردي در معنــاي اســت کــه در کُــل: گشــتل واژهشــتَگَ.1
ایـن واژه از  تـوانم انگاشـت کـه    تابد. مـی گشت و گذار دارد و دیري ماندن در جایی را برنمیخواهند که دل در گروِمی

ـ = (اکنوننِل ساخته شده است: گشت باَ+دو پارة گشت پسـاوندي  مصـدر) گشـتن و اَل  = (رواژبن مضارع) است از س
اوندي کـه  سـ باشـد: پ »آل«ریختی کوتـاه شـده از   »اَل«تواند بود که رکاربرد نیست. می، چندان پرسیاست که در زبان  پا
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ر ریخـت  ایـن واژه د ،اگـر گشـتل را ریختـی از گشـتال بـدانیم     آیـد. هایی چون همال و چنگال و دنبال دیده مـی در واژه
،نمونـه را .هاي کهن، کاربرد یافته اسـت چنگل، در سروده:نننده خواهد بود که ریخت کوتاه شدة آیکسره به چنگال ما

ي، گفته است:  سخنسراي نشابور، امیرمعزّ
ــل؛    ــت، در چنگ ــري گرف ــن و قم ــذرو سوس ــال ت ــوهی گرفـــت در چنگـ ــۀ کـ )2(پلنـــگ اللـ

راست:،ززباناور چنگزن رودنواز، رودکینی
ــه  پرکنـــــده چنـــــگ و چنگـــــل ریختــــــه؛    ــاکش بیختــ ــاد خــ ــته؛ بــ ــاك گشــ )3(خــ

افتد با گشتول در پارسـی کرمانشـاهی کـه ریختـی     شناسی، گشتال یا گشتل در کاربرد، بدرست، برابر میاز دید معنی
آن، در ،»اور«ر سـاخته شـده اسـت.   و+ ایگرگونی یافته اسـت. ایـن واژه از گشـت   د» ل«به » ر«است از گشتور که در آن 

دارد و تنها در چنـد واژه، در زبـان پارسـی، کـاربرد یافتـه اسـت:       پساوندي است که ویژگی پایدار را در کسی آشکار می
ور.گنجور؛ مزدور؛ رنجور؛ دیجور؛ آز

پیـاره، بـه   بـاوه (=ترکیـب)  شود و در آمیـغ  پیوسته با واژة باوه به معنی پدر به کار برده میردي همواره. پیاره: پیاره در ک2
ـ پِ«بوده است و و نیـز  »ثرپِ«باشد. این واژه، در اوستایی، تواند بود که ریختی از واژة پدر اندر یا ناپدري، میمعنی پدر و »رتَ

نمونـه  ؛ توانـد شـد  دیگرگـون مـی  » ي«به » د«ردي، تواند بود. در زبان کُمی»پِیر«ریختی از پدر، .  »پِتَر«در پارسی میانه نیز، 
و هـاي کـردي کدخـدا و کـدبانو و گـده و گداخانـه      ر که ریختخانه، گیاکَیخدا، کَیوانو، گَیه، گیاهایی چون کَ، واژهرا

اسـت. در  بـوده »تـار وِ«است که ریخت کردي گذار یا گدار اسـت و در پهلـوي   »ویار«اي دیگر نغزتر، اند. نمونهگداکن
» َ- «باشد و بِـواك (=مصـوت) کوتـاه:    در آگندگی (=اشباع) در واژه رخ دادهکه تواند بوددیگرگونی پدر به پِیر، میپیِ

ر«دیگر گشته باشد و » آ«بلند:به بواكبـا افزودگـی پسـاوند بـازخوانیِ     ،م. در فرجـا )4(به ریخت پیار در آمده باشد»پِی» -َ «
،از آن روي،خواهد بـود. پسـاوند  »گپیار«تر واژه را اگر بازبخواهیم ساخت، ریخت کهنشده باشد.»هپیار«ه) بدان، =(

مانـد و جـاي پـدر را،    به واژه افزوده آمده است که خواست از آن، پدرخوانده است: کسی که پدر نیست؛ اما به پدر مـی 
انـدکی  پیـاره، نـدگی، در واژة زمـانی معنـاي پدرخوا  تواند بود کـه  سوي، میاز دیگرتواند گرفت. نیز،می،براي فرزندان

توانسته است تافت؛ از ایـن روي بـا واژة آشـناتر    به تنهایی، روشن و رسا،  آن معنی را بازنمیرنگ باخته است و این واژه،
ورده باشد.را، در زبان کردي، پدید آ» پیارهباوه«باوه، به معنی پدر، پیوند گرفته باشد و آمیغِ

ه بـ اي است کـه در پـی بیمـاري، چشـم را    د. تم هم پردهرکاربکمشو در زبان پارسی کمابیاي است کهنتم: تم واژه.3
تـر، هرگونـه تیرگـی بسـیار، از آن میـان،      بـا کـاربردي گسـترده   ،هی است تیره و انبـوه؛ نیـز  کشد؛ هم گَرد یا متیرگی می

و در سانسـکریت،  » تُـم «و در پهلـوي،  » تمه«یی، بوده است و در اوستا» تَمه«باستان، یدر ایران،خورشیدگرفتگی. این واژه
.)5(تامس

، سـخن گفتـه اسـت   ،جزیـره) هـدگیر  نامـه، از بتـی شـگفت در آبخوسـت (=    اسدي توسـی، در گرشاسـب  ،نمونه را
زده اسـت و سـردباد از   اندوهناکان، سر در پیش داشته که در هر بامداد، بانـگ مـی  افراشته و به کردارِدوتاپشت و انگشت

هـاي دشـوار و رنجبـار را بـدان درمـان      افشـانده اسـت: اشـکی درمـانگر کـه بیمـاري      آورده است و اشـک مـی  نهاد برمی
اند کرد:توانستهمی

ــم؛    ــار کـــ ــک او، درد بیمـــ ــود، زاشـــ )6(ز رخ، زنــــگ بزدایــــد؛ از دیــــده، تــــم   شـــ
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ردانگیــز گَردانِاســت کــه پــرده بــر چشــم گُــتودرتــوي یــاد آوردههــم او، در همــان رزمنامــه، چنــین از گــردي تیــره و 
کشیده است:  میدر

ــت     ــم گرفـ ــان تَـ ــم جهـ ــرد، چشـ ــس گـ )7(زبـــس کشـــته پشـــت زمـــین خـــم گرفـــت زبـ

ساالر نامبردار شروانی، خاقانی، راست:نیزسخن
ــردم    ــرمه کـ ــاك درت سـ ــه خـ ــه کـ ــم ســـعادت درون  از آنگـ ــه چشـ ــ،بـ )8(م نـــدارمتَـ

سان بازنموده است:معنی را درسخن بدینقبادیان نیز، ارج وااليآراي راي و اندیشهداناي روشن
)9([تـار] و تـم اسـت   معنی، دیگـر بخـارِ  برون ز؛معنی،در سخن،روشن و خوب استچو برق

»تَمـه «اي از این زبـان، در ریخـت   فام کاربرد دارد و در شاخهانبوه و هواي تیره، در کردي، هنوز در معنی مهاین واژه
شایسـتۀ بررسـی و   اي نیـک نغـز و شـگرف و   آلود و تاریـک. نکتـه  تواند بود و در معنی مهکه ریختی پساوندي از آن می

کـاربرد داشـته اسـت کـه بـس      از ایـن واژه  تر، ریختیشناسی واژة تَم آن است که در کردي کهنکاوي، در پیشینهژرف
لـول،  متَشـود: تَملولـه و تَـم   کرمانشاهی، ریختی دیگر از واژة تم به کاربرده می. در کردي )10(»تَمس«تواند بود: دیرینه می

رگی بس انبوه پیچاپیچ و تودرتوي.در معنی مه و تی
رپـی و پایـدار   دخواهنـد از جسـت وخیـزي پـی    آورند که میورجه: این واژه را کرمانشاهیان هنگامی در کار می. ورجه4

شناسـی، دوبـارگی در واژه،   نماید. از دیـد معنـی  ناپذیر میو خیزهاي کودکانه که گاه پایانجست سخن بگویند، از گونۀ
ن است: ورجۀ بسیار پایدار.شتر بر آن و نیز نیرو بخشیدن بدانشانۀ درنگ بی

ـ «دهـد بـا   که فراز را نشان می» بر«که ریختی است گویشی از پیشاوند » ور«ورجه از دو پاره ساخته شده است:  کـه  » هج
توانـد بـود و   این ریخت دبیـره مـی  ستن. خاستگاهبن اکنون از ج»: جه«همچنان ریختی است کمابیش مردمی و گویشی از

غیـر  هـاء یـا آنچـه بـه نادرسـت    َ» - «واژه بـا  در فرجـامِ » ه«همانندي واج با بِواك (=مصوت)، در نوشـتار. از آن روي کـه   
اي دیگـر، هماننـد و   نمایـد، ایـن دگرگـونی در واژه رخ داده اسـت. نمونـه     مـی شود، در نوشتار یکسـان  ملفوظ نامیده می

ن»شیرجه«رجه، واژة همساز با وهشیر«،است که در بهایی دیگر کـه از زبـان   بوده است، به معنی جهشش شیرانه. نمونه»ج
بـوده اسـت، بـه    »گشَـپ «که در پهلـوي  است »شَبه«اند، یکی واژة گفتاري به زبان نوشتاري و به ادب پارسی نیز راه جسته

فـام را  ماند. این واژه که ریخت تازیکانۀ آن شَبق است، نامی شـده اسـت سـنگی تیـره    معنی هرآنچه در سیاهی به شب می
یافته اسـت. نمونـه را، ایـن    هددر ریخت شَبه کاربردي گستر،اند. این واژهدانستهور میاهاي شگفتکه آن را داراي ویژگی

بیت از شاهنامه که آغازینۀ داستان بیژن و منیژه است:
ــر   شـــبی چـــون شَـــبه روي شســـته بـــه قیـــر؛      ــه تیــ ــوان نــ ــه کیــ ــدا نــ ــرام پیــ ــه بهــ نــ

واژة شـنبه اسـت کـه    اي دیگـر هاي. نمونشود نه شبگی یا شبهدر ریخت پساوندي، شبهی می،هم از آن است که واژه
شـمارینه  هـاي ه است، در آمیغدشنا، واژةاي دیگر بسیار آاي. نمونهشنبهی است نه شنبگی یا شنبهنیزنریخت پساوندي آ

فروکاسته است: در شمارهایی از یازده تا نوزده.» da=ده«به »dah=ده«که در همۀ آنها 
هایادداشت

ام.در پیش نهادهdigitalمن واژة انگشتال را در برابر واژة ) 1(
.448دار، انتشارات اساطیر/دیوان امیرمعزي، تصحیح و تحشیۀ عباس اقبال آشتیانی، به اهتمام عبدالکریم جربزه) 2(
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.124لغت فرس، اسدي توسی، به کوشش محمد دبیرسیاقی، کتابخانۀ طهوري/) 3(
کنـده اسـت از زر   نیز ریختی در آ» زار«و »زار«از هبرآمداستریختی،»ل«به» ر«گشت با دیگراست، نام پدر رستم، کهاي دیگر، زال نمونه) 4(

این واژه، سـال اسـت کـه ریختـی اسـت از      د بازر، به معنی رستم پور زر (=زال)، کاربرد یافته است. نمونۀ دیگر هماننکه نمونه را در آمیغ رستمِ
و در پارسی باستان ثَرد و ثَرَد بوده اسـت. در دگرگـونی   sarədرفته است، در اوستایی، سرِد میین ریخت در پهلوي به کار سرد. سال که با هم

ارمنیـان نـوروز یـا سـال     ،آمده است. هنوزدرن، سرد به ریخت سال و در آکندگی آ» ل«به» ر«گشت ت و با دیگراز فرجام آن افتاده اس» د«واژه، 
گویند.نو را نوسارد می

م.دوست، فرهنگستان زبان و ادب فارسی/ زیر تَشناسی فارسی، محمد حسنفرهنگ ریشه) 5(
.25، بیت 164، اسدي توسی، به اهتمام حبیب یغمایی، کتابخانه طهوري/هنامگرشاسب) 6(
.87، بیت105همان/) 7(
.24، بیت74الدین کزّازي/ چامۀ دیوان خاقانی، ویراستۀ دکتر میرجالل) 8(
.24، بیـت  408گیـل/ دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی، به اهتمام مجتبی مینوي و مهدي محقق، موسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه مک) 9(

بخار و تار و تم آورده شده است.،در دیوان
)10 (اندیشـی و نـازك  ن نهاده است و داد ژرفدعلی سلطانی، این نکتۀ نغز و ارزشمند را با من در میادوست دانشور و کردشناسم، مردان محم -

نگري داده است.


