
  

 ناصر منظوری -ھای عجيب در فارسی منشاء برخی ترکيب

شود، توضيحاتی بنا بر نياز بحث در برای چاپ آماده می» شھریار و آن سه بار«در کتابی که بنام 

ھا قادر شوند ولی خود آن زبانھا پيدا میھایی داده خواھد شد که در زبانھا و ترکيبمورد واژه

    .ھا نيستندبه توضيح و توجيه ان ترکيب

شود، برای ھای موجود در زبان فارسی اشاره میھا و ترکيبای از این اصطالحجا به پارهدر این

سين، سنگ صبور، ھفت... دوقولو، سه قولو، یکی از قولوھا، .. یکشنبه، دوشنبه، : مثال

وجود » ج باغپن«، و »باغسه«وجود دارد ولی » چھارباغ«چرا : ھایی از قبيلیا سؤال... شيرآب

ھایی در ھمانگونه که بيان شد، چون دليل پيدایش چنين اصطالح... ندارند؟ گاوخونی یعنی چه؟ 

شود و فقط خود آن کتاب مورد بحث قرار خواھد گرفت، لذا، از بحث پيرامون آن خودداری می

    .شونداصطالحات مطرح می

  شنبه چيست؟

از ... و » دوشنبه«، »شنبهیک«مفھوم کلمات بی شنبه چه معنایی دارد؟ و از کجا آمده است که

مشتق از Shabbath شنبه از لغت عبری آن ایجاد شده و مرسوم گشته است؟ واژه

روز اول «، و »روز استراحت«این واژه، معنی . آمده است) به معنی استراحت(Shabath واژه

   ).ھمانگونه که االن برای یھودیان است(دارد » ھفته

به !) با شروع از یکشنبه(به مفھوم شنبه، و ھفتمين روز ھفته (Sabbath صورتاین لغت به 

در فرانسوی نيز از ) شنبه(Samedi واژه. وارد زبان انگليسی شده است) مفھوم روز استراحت

    .ھمين واژه است



در التين به . استSabbato وSabbatan این لغت در یونانی به صورت

و » َسبت«، و در عربی نيز به صورت Subbotaروسی به صورت ، و درSabbatum وSabbata صورت

ھمه جا این لغت به . وارد شده است» شمبه«با تلفظ » شنبه«در تورکی و فارسی به صورت 

روز ھفته ) و در برخی با شرروع ھفته از یکشنبه بعنوان آخرین(معنای روز استراحت و اولين 

     .است

... و » دوشنبه«، »یکشنبه«ھایی با ترکيب عجيب واژه جھت یافتن اینکه چرا در زبان فارسی

روزھای ھفته در . ایجاد شده، الزم است که تا به این مطلب در فولکلور آذربایجان توجه کنيم

    :اندگذاری شدهفولکلور آذربایجان به این شکل نام

   شمبه،-1

   ،)روز شير(سود گونو -2

    ،)روز نمک(دوز گونو -3

     ،)لیروز خا(بوش گون -4

   ،)ی ناقصی فرعی، شنبه، شنبه»شنبه«ی مقابل شنبه(چرشنبه -5

    ،)عصر جمعه(جومـا آخشامی -6

  )روز جمعه(جوما گونو -7

و یا » یک روز خالی در وسط«و » سه روزه«بخش » دو«شود ھفته به گونه که مالحظه میھمان

و بخش دوم با » شمبه«تقسيم شده که بخش اول با » روزه 3«و » روزه 4«اینکه به دو بخش 



جا دانستن و یا ندانستن معنای ساز در اینی مھم و مسألهنکته. شودشروع می» چرشمبه«

     .است» چر«ی واژه

ھای ای از زبانبه شکل گسترده» چار«و چه به صورت » چر«چه به صورت  ای است کهچر واژه

در این جا به چند مورد از معناھای . تورکی گرفته تا مغولی و حتی انگليسی پخش شده است

   :دقت کنيد» چر«

  )نوعی بيماری حيوانات(چر -

  )چوب-(چر -

  )ناقص(چر -

  )ھنگام، زمان(چر -

  )روبروی، مقابل(چر -

   .کنيمھای ترکيبی مراجعه نمیبه واژهکه دیگر 

ی در و ھمسایه را نکرده و بدون تعارف رفتار عجيب زبان فارسی این است که ھيچ مالحظه

تر این که با عدد روزھای بين شنبه تا چرشمبه را فرض کرده و عجيب» چھارشنبه«را » چرشمبه«

   .ود روزھای ھفته بوجود آمده استمسمای موجگذاری بینيز پر کرده است و در نتيجه این نام

  ...یکی از قولوھا ... قولو، دوقولو، سه

» ائکيز دوغولو«در تورکی است که از ترکيب ) زایيدن(» دوغماق«از فعل » دوقولو«ترکيب جعلی 

یکی از «، »سه قولو«بوجود آمده است و حاال اصطالحات عجيب و غریب ) جفت زایيده شده(

     .که نيازی به توضيح بيشتر نيست و خود گویاست اندایجاد شده» قولوھا



  سنگ صبور

در اینجا . پيدا شده نياز به توضيح مختصری دارد» سنگ صبور«این که چرا ترکيب و اصطالح عجيب 

که به » داش -«دھد با پسوند می» سنگ«که در تورکی اسم است و معنی » داش«مفھوم 

ھایی در این مورد یعنی کلماتی با پسوند بدھيد مثالابتدا اجازه . است خلط شده» ھم«معنی 

   »ارائه شود» داش - «

  ھمراه، رفيق) = ھم(داش    ) +راه(یول = یولداش -

  شکم، از یک شکم زاده شده، برادرھم) = ھم(داش ) + شکم(قارین = قارداش -

  ھمزمان، ھم عصر، معاصر) = ھم(داش ) + زمان، عصر(چاغ = چاغداش -

  نامھم) = ھم(داش ) + نام(آد = آداش -

  ھمراز، محرم اسرار یکدیگر) = ھم(داش ) + راز، سر(سير = سيرداش -

  ھم پشتيبان، کسانی که پشتيبان یکدیگرند) = ھم(داش ) + پشت(آرخا = آرخاداش -

  شوندصبر، کسانی که صبر خود را سھيم میھم) = داش) + (صبر(صبير = صبيرداش -

» صبور«است به صورت » صبر«که در تورکی ھمان » صبير«کنيد واژه ھمانگونه که مالحظه می

سنگ «مسمای در نظر گرفته شده است و ترکيب بی» سنگ«نيز » داش - «فرض شده و پسوند 

    .اصالً سنگ نيازی به صفت صبور بودن ندارد. ایجاد شده است» صبور

شود که از توان و تحمل روبرو می ایھا، دخترکی با قضيهاما، در فولکولور آذربایجان و در قصه

اش را به او کنند که او در خفا ھر روز قصهلذا، عروسکی برایش تھيه می. روحی او خارج است

شود و در نھایت دخترک سالم او می) ھم صبر(» صبيرداش«یعنی، این عروسک . کندبازگو می



یعنی در فشار روحی ). اتالیيرچ(دارد ترکد و یا چاک برمیماند و عروسک از فشار روحی میمی

در تورکی به این مفھوم ) نوعی از مردن(» چاتالماق«ميرد که احتماالً واژه کند و میدق می

    .گرددبرمی

شود و در نھایت سنگ او می» ھم صبر«گوید یعنی سنگ اش را به سنگ میآن گاه، دختر قصه

به مفھوم ) اگر سنگ چاک برداد(» تالساداش چا«امروز اصطالح ). چاتالیير(دارد نيز چاک برمی

در جایی که ساعت نباشد و بخواھند زمان : به این اصطالح دقت کنيد. رودنھایت طاقت به کار می

اگر (» !دیرداش چاتالسا ساعات بئش«: گویندرا تخمين بزنند برای بيان نھایت احتمال زمان می

   ).تواند باشدبيشتر نمی 5سنگ چاک بردارد ساعت 

ای که شاملو ترجمه کرده بود و با ی شعر یونانیی این بحث بد نيست نظری به ترجمهدر ادامه

    :گویددر یکی از شعرھا این گونه می. شود، دقت کنيدصدای خودش فروخته می

   جنگدگلوله و شمشير میی کوچک بیتوده

    برای نان ھمه، برای نور و برای سرود

   فریادھای شادی و غمش راسازد و در گلوله پنھان می

     ھا از ھم بخواھد شکافتچرا که اگر زبان بگشاید صخره

ھمان چاک برداشتن سنگ است که با بزک » ھا از ھم بخواھد شکافتصخره«این اصطالح 

ی کوچک زبان گشود بدانيد یعنی، اگر آن توده. رساندتر ارائه شده و نھایت طاقت را میادبياتی

این ارتباط نھایت طاقت با سنگ خود به خود . و توان ممکن فرا رسيده است که نھایت یک طاقت

این . گویای مطلب ھست که سنگ نيازی به صفت صبور بودگی ندارد و خودبخود صبور ھست



. تعبير روشنفکری نيست، بلکه یک ریشه مشترک فولکولوریک و اساطيری در ميان اقوام است

     کرد؟تر آن بيشتر توجه میدر شکل اصيلتر نبود که شاملو به فولکولور به

  سين7

نيز ار آن مواردی است که ھنوز محققين محترم فارس » سينھفت«پيدایش ترکيب عجيب   

ای را در زبان تورکی و ابتدا، اجازه بدھيد تا نکته. ی پيدایش آن ندارندجوابی بر مفھوم و نحوه

    .ایش آن بپردازیمی پيدگاه به نحوهفولکولور آن توضيح بدھيم، آن

-شود که در زباناسم و صفت صرف می... ھا مثل التين، روسی، تورکی و ای از زباندر پاره

در تورکی در وضعيت . شودگفته میdeclension شناسی به این صرف اسم و صفت

-می» سينی -«یا » سين -«اگر اسم یا صفت به مصوت ختم شود پسوند accusative »رائی«

.) گؤردوم[ سيندهده]آتاسين (» پدرش را دیدم«در جمله » دهده«یا » آتا«ھای واژه: مثالً . گيرد

» رائی«شود در حالت ختم می» ــَـ«، »آ«ھا به مصوت گونه که گفته شد، چون این اسمھمان

، »نهنه«، »آبا«، »آنا«، »دهده«، »بابا«، »آتا«ھای از این رو واژه. گيردمی» سين -«پسوند 

یئددی » «6= آلتی «، »2= ایکی «و نيز در مورد عددھای ... ، و »آرا«، »گوده«، »اوجا«، »جیبا«

چون به مصوت ختم ... و » 50= اللی «، »20) = ایگيرمی(یيرمی «، »12= اون ایکی «، »7= 

   :مثل. خواھند گرفت» سينی - «، و »سين -«پسوند accusative شوند در وضعيتمی

    )را دو تایش(سين ایکی-

   )شش تایش را(سين آلتی-

    )ھفت تایش را(سين یئددی-

-...   



     )پنجاه تایش را(سين اللی-

آیدین برکت زادالردان : "شدهدر ھنگام تحویل سال در فولکولور آذربایجان این گونه گفته می

ھفت  این.) تایش را بگذاریداند ھفتاز چيزھایی که سمبل برکت و روشنایی" (سين قویونیئددی

    :مورد تقریباً از این قرارند

    )سمبل اعتقادی(قرآن -1

    )آب؛ سمبل پاکی و حيات و روشنایی(= سو -2

گندم؛ به صورت برشته که محصول روی زمين و سمبل غذا (= بوغدا و برخی غال دیگر -3

    )ھستند

و یا مانند؛ سمبل برکت روی درخت مخصوصاً سيب و سنجد که تا آن موقع سال می(ميوه -4

   )سردرختی

    )تخم مرغ؛ که سمبل برکت حيوانی است(= یومورتا -5

    )سکه؛ که سمبل برکت داد و ستد است(= سيککه -6

  )سبزه؛ که سمبل رویش و تازه شدن و ادامه حيات است(= رتی گؤیه-7

    .یافتخورد و ادامه میکه در نتيجه سال کھنه به برکت سال جدید پيوند می

که به معنای » سينیئددی«شود اگر به تورکی خوانده شود می» سين7«که کنيد مالحظه می

شدگی در مقابل زبان فارسی ولی تفکر غيرفولکولوریک محققان و منگ. است» تایش را ھفت«

» سماق«ھای برکت باعث مدفون شدن این ردپای فولکولوریک شده است و به جای این سمبل



-خورد و ادامه میی سال جدید پيوند میسماق و سرکه پيدا شده است که البد به» سرکه«و 

    !یابد

  شيرآب

آوریم که در فولکولور و زبان این واژه را نيز که مرتبط با مفاھيم آوایی است در اینجا از این لحاظ می

مفھومی اصوات زبانی وجود دارد که در کتاب دیگری -ترین سيستم آواییتورکی آذربایجانی اصيل

     .مفھومی خواھيم پرداخت- آوایی به این سيستم

مفھومی خاصی برای بيان ریزش آب وجود دارد که تغيير - در تورکی آذربایجانی سيستم آوایی

   :گرددمصوت ميانی باعث تغيير مفھوم واژه می

    ریزش آب از ارتفاع باال): شارّ (شارر -

ھدف آب از رگ، ریختن بی مثل ریزش خود(به صورت تقریباً افقی ... ریزش آب یا ): شورّ (شورر -

   )نسبتاً کم فشار از شلنگ

    ریزش آب از ارتفاع کم): شيرّ (شيرر -

تر توضيح مفھومی در تورکی آذربایجانی اختصاص دارد بيش-البته در کتابی که به سسيتم آوایی(

مصوت . دارد» ایجاد صدا و مرتبط شدگی«، »سر و صدا«مفھوم / ش/صدای ) داده خواھد شد که

سازد و تکرار آن نشان جریان و حرکت را می/ ر/کند و صدای را مشخص می» ارتفاع«ی ميان

شود ولی استفاده می» شار«در زبان فارسی و در اصطالحات علمی از . دھنده استمرار است

دیده » شاریدن«یا ) سازی شودبه شکلی که در فارسی فعل(» شار شار کردن«استفاده از فعل 

» ُشر ُشر کردن«ی ترکيب فعل واره. شوددیده می» آبشار«ھایی مثل واژهتنھا در . شودنمی

    .وجود ندارد» شير شير کردن«وجود دارد ولی ترکيب 



کند برای شير آب مورد استفاده قرار با مفھومی که ایجاد می» شير«ی کنيد که واژهمالحظه می

    :د عبارتند ازھای تورکی به صورت مصدر در این مورضمناً فعل. گرفته است

    شاریلداماق-

   شيریلداماق-

   شورولداماق-

، »شيرراتان«، »شيریلتی«، »شير دادن«ھای واژه. یعنی، ھر سه شکل فعل وجود دارد

نيز از این » شيرآب«. شوندنيز از این مصدرھا ساخته می... و » شورولتو«، »شورولقان«

از روی ... و » صورت شير درنده ساخته شدن شيرآب به«مصدرھاست و توجيھاتی از قبيل 

     .پردازی بزنندطلب دست به جعل و یا خيالشود محققان راحتناچاری است که باعث می

  چھارباغ، کویر، و گاوخونی

وجود ندارند؟ گفتنی ... و » پنج باغ«، »سه باغ«وجود دارد ولی » چھارباغ«چرا واژه و ترکيب 

و تعارفی فوراً مھر  ه فارسی بدون ھيچ مالحظهاست که این ترکيب نيز از مواردی است ک

بحث شد که البته بسيار » چر«ی قبالً راجع به واژه. کذایی خود را بر آن زده است» چھار«

ی در این مورد نيز وجود واژه. گسترده است و بحث ائتيمولوژیکی آن در حوصله این بحث نيست

    .شده است» چھار«ز آن به عنوان باعث برداشت فارسی زبان ا» باغ«در ابتدای » چر«

ی صفویان از آذربایجان به اصفھان برده به وسيله» چرباغ«به صورت » چھارباغ«این ترکيب یعنی 

-به کرات از آن یاد می» اصلی و کرم«ی تورکی مثل که در ادبيات عاشقانه» چرباغ«. شده است

     .به مفھوم امروزی است» پارک«شود دقيقاً به معنای 

    :ھایی که اسم مکان و جایی ھستند دقت کنيدند مورد دیگر از واژهبه چ



    بيابان لوت): عریان(لوت -

     بيابان کویر) : زمين(یئر ) + حاصل، بدرد نخورخشک، بی(َکَو = کویر -

ندارد و » خون«و » گاو«دقت کنيد که ھيچ ربطی به » باتالق گاوخونی«مسمای حاال به اسم بی

یعنی دارای بوی تند و زننده و (Qoxunni »قوخونّی= قوخوننی «: ین صورت استکامالً ساده به ا

ختم شود به جای » ن«و یا » ر«توضيح اینکه در تورکی اگر اسم به صدای ). گونه ھم ھستاین

   :مثالً . شودصداھای یاد شده تکرار می» لو -«، و »لی - «پسوندھای 

    تھرانّی= تھراننی = تھرانلی -

     اھرّی= اھرری = اھرلی -

و به خصوص اطراف اصفھان شدیدتر ...) اراک، قوم، ھمدان، و (ھای مرکز این نکته در مورد تورک

  .است

 


