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شماره هـاي دو ، سـه و چهـار           از گفتارهاي    ١٣٣٠ را نخستين بار يحيي ذكاء در سال         اين دفتر 
 و با تطبيق همان گفتارها در ماهنامة        )١٣١٥ تا ارديبهشت    ١٣١٤اسفند  ( پيمان سال سوم    ماهنامة  

  .ديدهجدا گر" گ"  هاي او در اينجا با يسپانو. ارمغان ، سال دوازدهم ، گردآوري كرده
 )ف(
  ۱۳۸۷  

  
  : يادداشت گردآورنده 

    
كتابي كه اينك در دسترس خوانندگان گرامي نهاده مي شود از نوشته هـاي              
ارجدار و دانشمندانة شادروان احمد كسروي در پيرامون يكي از پسوندهاي مهم            

  .زبان فارسي است
زبان اين كتاب در زمينة خود براي كساني كه باستقالل و استواري و توانايي              

در اين راه مي كوشند راهنماي بـزرگ و سـودمندي توانـد             فارسي دلبسته اند و     
  .بود

نگارنده كه يكي از دلبستگان بـه پيـشرفت و توانـا گردانيـدن زبـان شـيواي                  
فارسي است بانگيزة همين آرمان بزرگ به گردآوري اين دفتر و چـاپ جداگانـة               

ناچيز در پيشگاه دانـشوران و      آن دست يازيد و اميدمند است كه اين كار خُرد و            
دانش پژوهان و بويژه دوستداران حقيقي زبان فارسي پسنديده افتـد و مـا را در                

  .راه رسيدن به اين آرمان بزرگ ياوري كند
در پايان از ناشر ارجمنِد دانش دوست آقاي ايرانپرسـت مـدير مجلـه و ناشـر      
بنگاه دانش كه وسايل چاپ و انتشار اين كتـاب را فـراهم آوردنـد سپاسـگزاري                 

    .نموده ، توفيق ايشان را در كارهاي فرهنگي خواهانم
 ءذكا يحيي         

  ۱۳۳۰اسفند ماه 
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   نيكوةبياد آن دوست خجست
 آنـسر بـودم بـراي      اين دفتر را نوشته بـر     

جناب آقاي عبداهللا بهرامي كـه كنـون را         
برلن نشيمن دارند بفرستم تا گـواهي        در

مهربانيها و نيكي هاي ايـشان را        باشد كه 
ــوش ــتن فرام ــرده ام و رش ــتي را ةك  دوس

ــتوار  ــان اس ــون آن را در .دارم همچن  كن
  .اپ ميرسانمپيمان بچ

  كسروي

آفريدگاربنام پاك   
  

 زبان فارسي برخاسـته و كـساني ميخواهنـد ايـن درخـت              ة هنگام كه در ايران جنبشي در بار       در اين 
 را كـه  ١كهن را بار ديگر سرسبز و بارور گردانند يكي از بهترين راههاي اين كار همانا پيشوندها و پسوندها       

  .يدن استبجاي رگهاي آندرخت ميباشد زنده گردان
          يكـي بهـم پيوسـتن      : سـت آنهـا از دو راه اسـت          زبانهاي آريايي كه فارسي ما نيز يكي از آنهاسـت ر  

بعبارت ديگر كلمه هاي نخستين يك زبان بسيار        . ديگري افزوده شدن پيشوند يا پسوند بكلمه ها       . كلمه ها 
   ةپيـشوند و پـسوند شـمار       اندك ميباشد ولي سپس از راه بهم پيوستن دو يا چند كلمـه و يـا بدسـتياري                 

كلمه ده كلمه بيشتر پديد مي آيد و        يك  فارسي چه بسا كه از       چنانكه در . ها چندين برابر مي گردد     كلمه
  :من اينك مثالي ياد مي كنم 

  :كه كلمه اي در فارسي است ازو كلمه هاي آينده پديد ميآيد » راه« 
اهدارخانه   راهوار  شاهراه   همراه   گمراه   بيـراه                  راهرو    راهنما    راه شناس    راهبر    راهزن   ر                    

  .مانندهاي اينهاديگر راهگذر   راهنمون   راهي   راهسپار   چهارراه   سربراه   راه آورد و 

 
  . زبانهاي اروپايي بكار ميرودsuffix و  prefixـ دو كلمه ايست كه بجاي١



  احمد كسروي ـ كافنامه

هر زباني كه روي بمردن مي گزارد نخست راههاي رسـت را گـم مـي كنـد و سـپس كـم كـم روي                          
چند قرن كه گرفتار درآميختگي با كلمه هاي عربي بوده نيـروي            زبان ايران نيز در اين      . بنابودي مي گزارد  

رست آن بسيار سست گرديده و از جمله پيشوندها و پسوندها برخي از آنهـا فرامـوش گرديـده و از ميـان                       
  .رفته و برخي كه بازمانده بسيار كم بكار ميرود و نويسندگان و گويندگان كم بآنها مي پردازند

امروزه باريك بـين شـوند خواهنـد ديـد كـه نويـسندگان كمتـر آگـاهي از            كساني اگر در نگارشهاي     
پيشوندها و پسوندها دارند و دستور بكار بردن آنها را مـي شناسـند و از اينجاسـت كـه بيـشتر عبارتهـاي                        

 يك عبارت اروپاييست و امـروز در  ةكه ترجم» غيرقابل تحمل« مثالً عبارت   . ايشان نكوهيده و زشت است    
گفـت  » برنتافتني« تگوها رواج گرفته اگر پاس شيوة زبان فارسي را نگاهداريم بايد بجاي آن              نگارشها و گف  

را بكار ميبرد اگـر آگـاهي       » غيرقابل اشتعال « ي كه عبارت    ناآن ترجم . كه بسيار ساده تر و آسانتر ميباشد      
 تر و هم روشنتر مي گفت كه هم ساده» نسوز« يا » نسوزا  « ةدرستي از زبان فارسي داشت بجاي آن كلم

  .از اينگونه مثالها فراوان ميباشد. است
 زبان فارسي كرده ميشود بايد يكي هـم بپيـشوندها و            ةمقصود آنكه در كوششهايي كه امروز در زمين       

  . پسوندها پرداخت و معني هاي آنها را روشن گردانيده راه بكار بردنشان را نشانداد
 ار با ترجمه دارند و بكلمه هاي نويني نيـاز پيـدا ميكننـد و              و ك  بويژه كه امروز بيشتر نويسندگان سر     

بهترين راه براي پديد آوردن اين گونه كلمه ها و نامها بكار بردن پيشوند و پسوند و يا بهـم پيونـد كـردن                        
  .كلمه هاست

از اينجا نگارنده ميخواهم در اين دفتر يكـي از پـسوندهاي فارسـي را موضـوع گفتگـو گـردانم و آن                       
زيـرا در چنـد سـال پـيش كـه بـاين             . است كه بآخر كلمه هاي فارسي مي آيد       »  هاء« يا  »  كاف «پسوند  

 درازي دارد و از سوي ديگر معني هاي ةپسوند توجه نمودم آنرا حرف شگفتي يافتم كه از يكسوي تاريخچ          
ندوختم كـه    آن پرداخته يكرشته آگاهي هايي بيا      ةفراواني را در بر گرفته است و اينست كه بجستجو دربار          

  .در اين دفتر خواهم آورد
است كه سپس شكل هاي ديگري پيدا نموده چنـان كـه ايـن شـرح را                 » كاف« و چون اصل پسوند     

  .نام نهادم» همكافنا«  از اينجا دفتر را  ،خواهم سرود
اين دفتر گذشته از فايده هاي ديگر اين فايده را هم در بر دارد كه خوانندگان بداننـد فارسـي زبـان                      

شد و اگر از راهش در آييم خواهيم توانست آن را يكـي از تـوانگرترين زبانهـا گـردانيم و از                      با مي ه اي رمايپ
  .نيازي كه امروز بزبانهاي اروپائي يا بعربي پيدا كرده ايم دامن رها سازيم

  كسروي تبريزي   تهران                                 
  
  
  
  

 ٢



  احمد كسروي ـ كافنامه

  بخش يكم
   پسوندةتاريخچ

  
 هائيكـه نوشـته شـده ولـي در          .سياري از كلمه هاي فارسي در آخر خود هـاء دارد          همه ميدانيم كه ب   

فرشته   سايه   نامه   جامه   رشته   اسـتره   پيوسـته          : چون   . كلمه صدا از آن در نميآيد      خواندن و گفتنِ  
  تـره   سـبزه     چامه   هنگامه   دايه   دروازه   ماده   مايه   خـشكه             تشنه   گرسنه   ناله   خنده   خامه              
  .پنبه  و صدها بلكه هزارها مانند اينها

 اشكانيان و ساسانيان بـوده بجـاي ايـن هـاء در آخـر      ةنخست بايد دانست كه در پهلوي كه زبان دور    
 اردشير بابكان كه يكي از بازمانـده هـاي زمـان            ةعبارت پائين از كارنام   . كلمه ها كاف آورده مي شده است      

  .شودساسانيان است آورده مي 
  »ار گو آسوبار دو گانك دانيم  برآن ورك چيه سژيت بوتنكاردوان شكوفت سهست و گوفت ان« 

ار كه سواره دوگانه را بدانيم آن بره كـه مـي سـزد             گاردوان شگفت مي نمود و گفت ان       « :معني آنكه   
» بـره « و  » دوگانـه « است كـه امـروز مـا بجـاي آنهـا            » ورك« و  » كدوگان« گواه بر سر دو كلمه      » بودن

  .مينويسيم
گرديـده كـه در     » گـاف « سپس گويا در آخرهاي زمان ساسانيان بوده كه اين كاف تبـديل يافتـه و                

  .آورده مي شده است» جيم « جنوب 
 شمال و جنوب ايـران بـر سـر          ةاين نكته را بايد در اينجا باز نماييم كه در زمان هاي باستان در ميان              

 از جمله نشانه هاي اين اختالف بر سر سه حرف تا بامروز باز مانده كه                . حرفها اختالف بوده    اي صداي پاره 
  .در اينجا ياد ميكنيم

 كـه ازآنِ » فرسـتادن « از اينجـا بجـاي   . بيشتر شين هاي شمال در جنوب سين مي شـده اسـت            -١
  .يادگار آن ميباشد» فرشته « ةگفته ميشده كه كلم» فرشتن« جنوب بوده در شمال 

ة  شمال و ايـن يكـي لهجـ   ةكه هر دو امروز هم بكار ميرود آن يكي لهج » يدنريس« و  » رشتن« نيز  
  .جنوب بوده

كه در شمال نام يكرشته آبادي هاست و در جنوب بجاي آنها            » شميرم« و  » شميرام« و  » شميران« 
    ١.را مي يابيم» سميرم« و » سميران« 

 ةكـه لهجـ  » دانـستن « نانكـه  آورده ميشده چ» دال« هاي شمال بيشتر در جنوب     » زاء  « بجاي   -٢
همچنين در بيشتر لهجه هاي كهن شمالي از        . داريم» زونوسني « آذري ةجنوب است ما بجاي آن در لهج      

  .كردي و زبان جهودان همدان و مانند اينها بجاي دال زاء بكار مي رود
                                                           

. ـ شميران در ايران و اين پيرامونها نه يكي دو جا بلكه تا آنجا كه ما شمرده ايم بيش از بيست جا بوده و همة آنها سردسـير اسـت                ١
نامهاي « در اين باره دفتر     . سميراني هم در خود فارس بوده كه اكنون نيست        در جنوب هم گذشته از سميرم ميانة اسپهان و فارس           

 .ديده شود» شهرها و ديه ها

 ٣



  احمد كسروي ـ كافنامه

  .ميبينيم» زوما «  جنوب است ما در سمناني آنرا ةكه لهج» داماد« نيز 
كـه در شـمال     » گهران« و  » گهرام« چنان كه   . هاي شمال در جنوب جيم مي گرديده       بيشتر گاف  -٣

  . داريم را»جهرم« آن  بجاي  در جنوب١نام يكرشته آباديهاست
بـر  » جيم« همچنين گاف پسوند كه گفتيم در آخرهاي ساسانيان جانشين كاف بوده در جنوب آنرا               

 هايي كه ما از راه زبان شناسي داريم و ياد كرديم اينكه  دليل اين سخن گذشته از آگاهي     . زبان ميرانده اند  
تازيان كه در همان زمان ارتباط با ايران يافته سپس هم بـايران در آمـده انـد در بـسياري از كلمـه هـاي                          

گزارده اند و بايستي اين كار را بكننـد زيـرا گـاف را در زبـان خودشـان                   » قاف« فارسي بجاي گاف پسوند     
» جـيم « ولي در برخي از كلمـه هـا بجـاي آن            . ق   دلق   جوزق   روذق   و مانند اينها              يلم: چون  . ندارند

آورده اند و اين نيست مگر آنكه خود ايرانيان آن را با جيم مي گفته اند و اينان كـه آن حـرف را در زبـان                           
فـالوذج   : چـون   . خود دارند ديگر نيازي به تغيير آن نديده اند و بدانـسان كلمـه را بزبـان خـود آورده انـد                     

  . و مانند هاي اينها    شاهدانج   فيروزج   تاختج    لوزينجنموذج
بعبارت ديگر تازيان هر كلمه اي را كه از زبان مردم شمال شنيده اند چون آخـر آن گـاف بـوده كـه                        

 آنهـا   آنان در زبان خود ندارند آنرا تبديل كرده اند ولي كلمه هايي را كه از جنوبيان گرفته اند چـون آخـر                     
اينكه كساني هر كلمـه را كـه بـا        . جيم بوده كه در زبان عربي هست از اينجا آنرا بحال خود نگاهداشته اند             

  . چگونگي آنست كه ما گفته ايممي پندارند بنياد درستي ندارد و راستِي» معرب« جيم مي يابند 
اينحـال نيـز     لـي بـر   باري پسوند مدتها اين حال را داشت كه در شمال گاف بود و در جنوب جـيم و                 

يافت چنانكه در بسياري از گافهاي ديگر ايـن تبـديل           » هاء« نپاييد و پس از زماني گاف يا جيم تبديل به           
  .روي داده است

حرف آهسته ايست و صداي بسيار نرمي دارد كم كم صداي آن از ميان رفت       » هاء« سپس هم چون    
 است كه بودن آن دانسته      زبر حرف پيشين  د و تنها از     و بحال امروز افتاده و هرگز صدايي از آن بر نميخيز          

  .مي شود
 كه زبان كهن آذربايجان بوده و شاخه اي از فارسي بـشمار ميـرود و تـا چنـد قـرن پـيش در                         آذري

سراسر آذربايجان رواج داشته تا كم كم از ميان رفته و تركي جاي آنرا گرفتـه در آن زبـان گويـا پـيش از                         
   در  زبـر از ميـان رفتـه بجـاي        ) هـاء (اينست كه امروز كـه كـاف و جانـشين آن            كاف الفي آورده ميشده و      

و ماننـدهاي آن كـه       آستانا   آستارا   آشـكارا   ميانـا   بهـدانا                   : چون  .  الف ديده ميشود   آذريكلمه هاي   
  .فراوان است و امروز در زبان تبريزيان بكار ميرود

ين حال در ششصد سال پيش نيز در آذربايجـان          از يك عبارت ياقوت در معجم البلدان پيداست كه ا         
 ة عراق و آذربايجـان بـوده و بگفتـ         ة در ميان   اي كه آبادي » ج  نخو « ةزيرا او دربار  . بوده نه تنها امروز هست    

  .»خود بوميان خونا ميخوانند« :  مينگارد هحمداهللا مستوفي همانجاست كه امروز كاغذكنان نام داده شد

                                                           
 .ـ در اين باره نيز بدفتر نامهاي شهرها و ديه ها برگشت شود١
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ن يـارو     وهمچـ .  واو آورده ميـشود     ، )هـاء (بجاي كاف يـا جانـشين آن        در شهرهاي جنوب هم گاهي      
ولي ما  . نيز از اين شمار است چنانكه سپس ياد آن خواهيم كرد          » گردو « ةكلم.  و مانند اينها    كاسو  پسرو  

نميدانيم آيا اين واو تبديل از گاف يا جيم است چنانكه گاهي در كلمه هاي ديگر اين تبـديل روي داده و                      
بهرحال اين يقين است كـه      . ر آنجا نيز پيش از گاف الفي آورده ميشده و اين واو جاي آنرا گرفته است               يا د 

  . كلمه ها واو بجاي پسوند كاف بكار ميرود ايدر پاره
سـراچه   درياچـه   بازارچـه   كمانچـه                : چـون   . افزوده ميشود » چيم«  كلمه    پسوندِ ةگاهي نيز ميان  

پيداسـت  . و بسيار مانندهاي اينهـا        باغچه   طپانچه   پاچه   بيلچه   دولچه                   خوانچه   دوالبچه   تيمچه      
  .بوده است» چك» « چه « كه در پهلوي بجاي 

  گويـا گـاف را نيـز      . بوده» جيم«  حرفها اندك تغييري پيدا كرده اين حرف نيز           اي  كه پاره  در  آذري
 آنها اين نتيجـه  ةند مي آورده اند از رويهمرفتو چون گفتيم كه الف نيز پيش از پسو. ميخوانده اند » قاف« 

شده » جوق« بوده كه سپس هم     » جاق« پهلوي  » چك« بدست ميآيد كه در زبان كهن آذربايجان بجاي         
    زاويه جوق   مغانجوق   آلمـاجوق   و محمـود جـوق     و اينست كه در ميان آبادي هاي آذربايجان نامهاي 

  .و مانند اينها را داريم
 از اينجا ، ها آنكه چون يكي از معني هاي معروف كاف كوچكي است چنانكه خواهيم آورد  از شگفتي 

 فراوان بكار ميرود و از آنجا بتركي عثماني رسيده كه           كدر زبان آذربايجان بمعني كوچ    » جوق« اين كلمه   
ونگي آنست كه ما     چگ ولي راستِ .  تركي ميپندارند  اي آنان نيز فراوان بكار ميبرند و شايد كساني آنرا كلمه         

ــرديم ــاد ك ــرا همــان . ي ــار  » جــوق« زي ــز بك   گذشــته از معنــي كــوچكي بمعنــي هــاي ديگــر كــاف ني
بمعنـي حـال    » جـوق « كه در اينجا    ) ؟تنها آمدي (» يالقزجوق مي كلدك؟  « : چنانكه مي گويند    . مي رود 

  .بكار رفته
عني هاي گوناگون كاف بكار     ل ديگر كلمه است و آن را نيز بم        كنيز داريم كه ش   » جه «در آذربايجان   

  . و مانندهاي اينها ) سبزك  خردك   نرمك(يواشجه   باالجه   گويجه : چنانكه مي گويند . ميبرند
 بعبـارت ديگـر     . كلمه ها پسوند بحال ديرين خود باز مانده         اي در پايان سخن بايد دانست كه در پاره       

مردمـك   : چـون   . روديم بر آنهـا اثـري ننمـوده       هنوز همان كاف باستان بكار مي رود و اين تاريخچه كه س           
  و   ك     فـش    كعقربك   آسمانك   نغزك   مخملـك   تفـ               ك   دستك   ميخك   پشمك   پولك                ممرج

  .بسيار مانندهاي اينها
 معنـي هـاي پـسوند نـاگزير بايـد خـود كـاف را بكـار بـرد و از            اي بلكه چنانكه خواهيم ديد در پاره     

در برخي جاها گاهي خود كاف و گاهي جانشين آنرا بكار ميبرند و             . د رفت جانشينان آن كاري پيش نخواه    
  .اين براي جدا ساختن دو معني از يكديگر است چنانكه در اين باره شرح ديگري خواهيم سرود

  . پسوند در دست هست و ما ناگزير بوديم در اينجا ياد آن بنماييمةاينست آنچه كه از تاريخچ
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  بخش دوم
  ندمعني هاي پسو

  
ولـي مـا    . در فرهنگهاي فارسي بيش از سه يا چهار معني براي كاف يا جانشينان آن ياد نكـرده انـد                  

  : بلكـه بايـد گفـت       (خواهيم ديد اين پسوند از شگفتي هاي زبـان فارسـي اسـت كـه معنـي هـاي بـسيار                      
اشـتن چنـدين    حرف بيشتر نيست اگر بشماريم زبان فارسي را از د          دارد و با آنكه يك    ) معني هاي بيشمار  

 بدستياري ايـن پـسوند معنـي نـويني پيـدا            زيرا بسياري از كلمه هاي فارسي     . هزار كلمه بي نياز گردانيده    
 زبانهـايي كـه   ةنگارنـده در همـ    .  جداگانه بي نياز مي گردانـد      ة را از داشتن يك كلم     كرده بدينسان فارسي  

  . اين كلمه را سراغ ندارمةميشناسم مانند
  : مي نماييم يكايك معني ها را باز

  ٭٭٭
 دوالبچـه     كوچه   درياچه  تشتك   خانه   چاهه   روزنه     شهرك:  كوچكي ،خردي ـ  معني يكم

  . و مانندهاي اينها بازارچه   خوانچه   تيمچه 
   غلـط  ةلفان پيشين بـسيار بكـار بـرده انـد و مـا نمـي دانـيم كلمـ                  ؤشهرك را بمعني شهر كوچك م     

  ! ا شده؟باين معني از كي پيد» قصبه« 
  . آن ميباشد بمعني سراي بزرگ معروف بوده ولي اكنون كمتر بكار ميرودِكخان كه خانه كوچ

  .باشد كوچك ميةكوي بمعني محله است كه شعرا بسيار بكار برده اند و كويچه يا كوچه بمعني محل
  .ي باشدتيم بمعني كاروانسرا در فارسي باستان معروف بوده و تيمچه بمعني كاروانسراي كوچك م

  .كلمه هاي ديگر از گزارش بي نياز است
فرهـاد  «  بـرده مـي گوينـد معنـي آن           ١در تاريخهاي رومي نام يكي از پادشاهان اشكاني را فراآتـك          

بوده و كـاف در آن زمـان معـروف و      » كتفراها« كل درست نام    شاز اينجا پيداست كه     . مي باشد » ككوچ
  .بمعني كوچكي بكار مي رفته

كه امروز نام ابزار دود كشيدن است شايد كـساني آن را تركـي بـشمارند يـا                  » چپق« يا  » چوبوق  « 
   ةكلمـ :  آن اينـست كـه مـي نگـاريم           ةولي كلمه جز فارسي نيست و تاريخچ      . اصل درست آن را نشناسند    

 يا چوپ باريك بزبان تركي رفته و در آنجا از روي تغييرهـايي كـه                كفارسي بمعني چوپ كوچ   » چوپك« 
گرديده كه ما آن را با اين شـكل در فرهنگهـاي تركـي از               » چوبوق«  فارسي ميداده اند      هاي لمهتركان بك 

 و  ٢ان بآذربايجان آمـده   كسپس كلمه همراه تر   . محمود كاشغري مي يابيم   » ديوان لغات الترك  « در  جمله  
                                                           

  . خواند» فرا آتيكيس«  از روي قاعدة الفباي التين بايد آن را Fraatecesـ ١
نكه گفتيم در آذري نيز تغييرهايي در كلمـه هـاي   نا بوميان نيز بوده زيرا چتركان در زبان خوِدپيش از درآمدن   » چوبوق« ـ شايد   ٢

  .»پامبوق« همين حال را دارد كلمة . باشد» چوبوق« يا » چوباق« بايستي در آن زبان » چوبك« فارسي ميداده اند و از جمله 
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ان كـه بيـشتر      نازك يا چوبدستي معروف است بويژه در زبان روستايي         ةتا كنون باز مانده كه به معني شاخ       
  و چون در زمان صـفويان عـادت دود كـشيدن از راه آذربايجـان بـايران در آمـده اينـست كـه                . بكار ميرود 
  و ديگـري   » چوبـوق «  داشته از آنجا همراه برداشته كه يكي از آنها           ١را كه براي خود دربايست     كلمه هايي 

   ةاينـست تاريخچـ   . د كـشيدن گرديـده    نـام آن ابـزار دو     » چبـق « يا  » چوبوق« باشد و از اينجا     » توتون« 
بايد دانست اين كلمه تركي و بمعني دود است كه اكنون هم در زبـان               ،  » تتن« يا  » توتون« اما  . »چبق« 

 از روستاييان آذربايجان بهمان معني بكار مي رود و چون برگهايي كه خرد كـرده و در                   اي زنجانيان و پاره  
  نـام  » تـتن « يـا   » توتـون « نها پديد مي آيد از ايـن جهـت آن را            چبق ريخته و آتش مي زده اند دود از آ         

  .داده اند
زيـرا  . كه در آذربايجان معروف و بمعني پنبه اسـت        » پامبوق « ةاست كلم » چوبوق   « ةدرست مانند 
گرديده ولـي از آنـسوي تركـان آن را          » پنبه« لويست كه در فارسي امروزي      په» پنبك« اصل كلمه همان    

گردانيده همراه خود بآذربايجان برده انـد كـه تـاكنون در            » پامبوق« ساخته و سپس    » نباقپا« برگرفته و   
  .آنجا باز مانده

كـه نـام ديهـي در       » تبريـزك « : چـون   .  كاف مثالهايي نيز از ميان نامهاي آباديها داريـم         براي معنيِ 
  و » اردبيلــه« د همــين حــال را دار. دشــميبا» ك كوچــتبريــز« ان و پيداســت كــه مقــصود از آن گــآذرباي

. كه آبادي ها در خلخال و تويسركان و دماوند و تهران ميباشد           » شهرستانك« و  » مغانك« و  » سيستانه« 
از . ي مـي باشـد  كبمعني كوچ» جوق« كه ديهي در آذربايجان است و » مغانجوق« نيز همين حال را دارد     

  .اينگونه نامها فراوان است كه در جاي ديگري ياد كرده ايم
 )ر نـون و سـكون يـاء   يبا ز(» يگوِن« نوشته ميشود و در زبانها آنرا       » آرونق« ي از روستاهاي تبريز     يك

نـام سـرزميني اسـت كـه        » آران«  : داين دو كلمه سرگذشتي دارد كه بايد در اينجـا يـاد نمـو             . مي نامند 
شه در كتابهـا آران و   آذربايجان و قرنها از جهت حكمران و ديگر گزارشها همدوش او بوده كه همي         ةهمساي

  .قفقاز ميخوانند» آذربايجان« امروز هم آنجا را . آذربايجان در يكجا ياد كرده مي شود
آران چمنهاي پهناور و چراگاههاي بسيار دارد و چون با آذربايجان ايـن تفـاوت در ميانـست كـه آن                     

 آران را زمستانگاه ميگرفتند     يكي گرمسير و اين يكي سردسير است از اينجا فرمانروايان آذربايجان هميشه           
بعبـارت  . يكـي شـده   ) قشالق(» زمستانگاه« با  » آران« از آنجا نام    .  آنجا مي شدند   ةو همه ساله پاييز روان    

  يـا  » آران«  يافته كه هم اكنـون در آذربايجـان بهـر جـاي گرمـسيري                »زمستانگاه « معني» آران« ديگر  
از . ن ارمني كه كلمه را بمعناي آفتابگير و گرمسير بكار ميبردهمين حال را دارد زبا. مي گويند» آرانلوق« 

لفين ارمني چنين پنداشته اند آران از نخست بمعني گرمـسير بـوده و چـون سـرزمين                  ؤاينجا كساني از م   
 چگونگي آن ميباشد كه     ولي اين پندار بيجاست و راستِ     . آران گرمسير است اينست با آن نام خوانده شده        

                                                           
 فالزم ـ = ـ دربايست ١
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را و اينكه براي چه آن سرزمين را با ايـن نـام خوانـده انـد در       » آران « ةعني نخستين كلم  م. ما ياد كرديم  
١.جاي ديگري شرح داده ايم

 كوه ميشو نهاده و گرمسير است كـه هميـشه          ةآن روستاي تبريز چون در دامن     :  نيفتيم   راز سخن دو  
نام » آرانك« ي دانسته و ككوچ» آران« ميوه هاي آنجا زودتر از تبريز وديگر جاها ميرسد از اين جهت آنرا 

 سپس هم كه تركـان بآذربايجـان آمـده          . گرديده است  ٢»آرونق « آذري ةپس اين نام در لهج    داده اند و س   
بمعني آفتاب مي آيد و مقصود      » گون « ةناميده اند كه از كلم    » گوني« بجهت گرمي آرونق آنجا را بتركي       
  .از آن آفتابگير و گرمسير ميباشد

ام بايد دانست كه بكار بردن كاف و جانشينهاي آن باين معني قياسي است بعبـارت ديگـر مـا           در انج 
ديـواركي پديـد آوردم     : ميتوانيم در هر كلمه اي آنرا آورده و معني كوچكي را از آن بخواهيم مثالً بگوييم                 

  . مرغك را ببين و بسيار مانند اينها دختركي ديدم
با ايـن همـه جانـشينان آن نيـز بـاين            . بيشتر خود كاف بكار ميرود    نيز بايد دانست كه در اين معني        

  .چون   خانه   روزنه    بازارچه   ديگچه   مغانجوق و مانند اينها. »جوق« و » چه« معني ميآيد بويژه 

  ٭٭٭
  

   شيخك    نادانك    شاعرك   آخوندك   مردك   زنك   اسـبك   خـرك                               :ـ بي ارجي     معني دوم 
   و مانند اينها

  خرك لنگ جان بمنزل برد    اي بسا اسب تيز دو كه بماند
  با شير پنجه كردي و ديدي سزاي خويش   اي روبهك چرا ننشيني بجاي خويش

 بـي ارجـي را      اين معني نيز قياسي است كه بهر كجا ما مي توانيم كاف بر كلمه افزوده از آن معنـيِ                  
  .بكار برده ميشود» جوق« ز در تركي گاهي ني. در اين معني هميشه كاف بكار ميآيد. بخواهيم

  ٭٭٭
  

  . و مانندهاي اينها  طفلك   بدبختك   جوانك   فقيرك   دخترك   پسرك :معني سوم ـ دلسوزي 
  بدو گفت كي مامك دلفروز    پس از گريه مرد پراكنده روز
  .در اين معني نيز تنها خود كاف بكار ميرود. اين معني نيز قياسي است

  ٭٭٭
  

                                                           
  .كه چاپ نشدهـ كتابي در زمينة نامهاي آباديها ١
چون كلمه از چند . ميخوانند ولي بيجاست و درست كلمه همانست كه نوشته ايم» زرورق« بر وزن » ارونق« را كنون » آرونق« ـ ٢

  .قرن پيش از زبانها افتاده و تنها در دفترهاي دولتي بازمانده اينست كه آن را غلط ميخوانند

 ٨
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    ريشه   دهانه   گردنه   گريـوه   لبـه   گوشـه   زبانـه   دندانـه   دماغـه      :ـ مانندگي معني چهارم  
   روده   برگـه   رويه   دمبه   دمبك   پـستانك   كفه  چشمه   انگشته   تنه   پشته   دسته   ساقه   پايه  

 ملك   اللـه ه   مخگ چن ميخك   پشمك   عروسك   پولك   جوالهك   پره   چنگك                       آسمانه   عقربك     
  .شاخه   چادره   زمينه   تيغه   و مانندهاي اين ها كه فراوانست
 ديگر كـه در     يرا دارد مثالها   همين حال . ريشه را از اينجهت ريشه مي نامند كه همچون ريش است          

در پهلوي بمعني گردن بـوده  » گريو« زيرا . گريوه با گردنه بيكمعني است.  آنها مانندگي مقصود است   ةهم
  در فارسـي كلمـة     .  نگهدارنـدة گـردن    بوده بمعني » گريوپان« كه در اصل    » گريبان«  اينجاست كلمه    و از 
ولـي  .  مجازي خود كه جايگاه بيمناك يا گرفتاري باشـد بكـار ميـرود            بكار نميرود و گريوه بمعني    » گريو« 

 تبريز و ةي را كه ميانكچ كوةاز جمله گردن. بسياري از گردنه ها در اينجا و آنجا هنوز گريوه خوانده ميشود    
  .سرد رود است با اين نام ميخوانند

  . روشن ميباشديو معني هر يك دهانه و گردنه و زبانه و دماغه در علم جغرافي نيز بكار ميرود
 نـام   نچـشم دارد بـا ايـ      بچشمه كه مقصود از آن جاي بيرون آمدن آب ميباشد از روي مانندگي كه               

» عـين «  نيز همين مانندگي را منظور گرفته چشم و چـشمه هـر دو را                چنانكه در عربي  .  مي شود  هخواند
  .ناميده اند

انگشته ابزاري باشد كه برزگران با آن خرمن بباد دهنده و گويا همان باشد كـه در آذربايجـان شـانه                     
   .ميخوانند

وانـده  نـام خ   با ايـن     دپشته بمعني تپه بكار ميرود كه چون به پشت آدمي يا چهارپايان مانندگي دار             
بكار ميـرود و مقـصود از آن         Platoو  ت پال ة در علم جغرافي كلم     اروپايي يبايد دانست كه در زبانها    . ميشود

 كه ايران سرزمين مـا بـرروي    اياز جمله بلندي.  زمين هستةروي كر بلنديهاي بسيار بزرگي است كه بر   
ند كه دانـسته نيـست آيـا مقـصود          مي آور » فالت« لفان بجاي اين كلمه در فارسي       ؤكساني از م  . آن نهاده 

بهرحـال  .  عربي اسـت   ةكلم» فالت«  پالتو مي باشد اندك تغييري در آن داده اند و يا مقصود              ةهمان كلم 
است تغيير براي چيست؟ و اگر مقصود كلمه عربي اسـت فـالت             » پالتو« زيرا اگر مقصود    . غلط بيجاييست 

اگـر  .  معنايي كه مـا ميخـواهيم سـخت ناسـازگار اسـت       در عربي بمعني بيابان بي آب و تهي را گويند و با           
ني بلندي مي آيد چـه       پشته است و بس كه بمع      ة درستي براي پالتو از فارسي بخواهيم همان كلم        ةترجم

  . اينست كه بايد در كتابها نيز بجاي فالت اين كلمه را بكار بردچكبزرگ و چه كو
در اينجا مقصود دسته بمعنـي      . خواهيم كرد  ددسته بچند معني است كه هر يكي را در جاي خود يا           

سپاه بر دو دسته شدند و دسته اي        « : زيرا اگر مي گوييم     . گروه است كه گويا مقصود از آن مانندگي باشد        
  .از اين عبارت مانندگي بر مي آيد» اينسو و دسته اي آنسو ايستادند 

 درخت است كه بساق     ةآن ساق ساق شايد عربي باشد ولي ساقه شكل فارسي كلمه است و مقصود از              
 درخت و مانند آن مي باشد و اينكه كساني اين كلمه را             ةچنانكه مقصود از تنه هم تن     . آدمي مانندگي دارد  

 ٩
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بيجاست » فالني تنة خود را بروي من انداخت      « : در آدمي يا چهار پايان نيز بكار مي برند و مثالً ميگويند             
  .را بكار برد» تن« بلكه بايد در اينجا 

ولي پايه بمعنـي رتبـه بـا ايـن مقـصود            .  مقصود از آن معني بنياد است كه بپاي مانندگي دارد          ه  پاي
  .سازگار نيست و من نميدانم براي چه رتبه را پايه ناميده اند

 ةشـكل فارسـي اسـت و مقـصود از آن كفـ           » كفه« كف نيز حال ساق دارد كه شايد عربي باشد ولي           
١.داردوست كه بكف دست مانندگي زترا

  .دانسته اند»  دمةمانند« دمبه يا دنبه دم گوسفند است كه آن را دم ندانسته 
دمبك آن چيزيست كه مي زنند و چون آن را بشكل دم مي ساخته اند كه بتوانند زير بغل بگيرند از                 

٢.اينجا باين نام خوانده شده

 كلمه ها در يكجا كاف را نگاهداشـته         در اينجا بايد نكته اي را باز نمود و آن اينكه در بسياري از اين              
ن يهمچنـ .  دمبك كه دمبه نيز آورده مي شـود ةاز جمله در اين كلم. بجاي آن مي آورند   » هاء  « در يكجا   

ايـن كـار را بـراي جـدا     . در چشمه و چشمك زرده و زردك سرخه و سرخك دسته و دستك و مانند اينها        
پسوند كه بآخر اين كلمه ها آمده معني هاي گونه گونـه            بدينسان كه   . كردن دو معني از يكديگر كرده اند      

پيدا شده و براي تفاوت در ميان آن معني ها در يكجا خود كاف را گرفته و در جاي ديگري جانشين آن را 
  . كمانه و كمانچه و مانند اين كار فراوانستةهمين حال را دارد كلم. گرفته اند

  . مانندگي مقصود است آنهاةپستانك بچند معني مي آيد كه در هم
  .تا اينجا همگي كلمه ها از اندامهاي آدمي بود كه بدستياري پسوند بمعني ديگر كار مي رفت

 ]و [روده را در درازي   . ندام آدمي شـده   اروده برخالف آن كلمه هاست كه پس از پيوستن پسوند نام            
  .پيچ و خم برود تشبيه كرده و با اين نام خوانده اند

زيـرا  . برگه بمعني نمونه نيز از اين باب است    .  است كه مانندة برگ درخت مي باشد       برگه بمعني ورق  
  . برگ بريده نشان ميدادندةچون ميخواستند نمونه اي از يك چيز نشان بدهند اندكي از آن بانداز

  .آسمانه سقف را مي گويند كه آسمان مانند است
  .عقربك ابزار ساعت است كه همچون عقرب راه ميرود

                                                           
 گردآورنـده . شـرحي نوشـته و سـخن را بـازتر گردانيـده         ) ۱۳۱۱ماهنامة ارمغان   (» كفه و ساقه عربي نيست    « نويسنده در گفتار    ـ  ١

ارسـي و    است ، برخي آنها را مـشترك ميانـة پ          واژه هاي كف و ساق حالشان نادانسته       : آوردهچنين  كوتاهشدة آن گفتار را در اينجا       
شكل فارسي آنهاست و هاء آخـر آنهـا ـ چنانكـه برخـي      » كفه و ساقه« اگر آنها را عربي خالص هم بدانيم بيگمان . عربي دانسته اند

به ساق پا گفته شود منتهي بيك كـف  » ساقه« به كف دست و » كفه« پنداشته اند ـ تاء وحدت عربي نيست زيرا در آنحال بايستي  
تـرازو را عربهـا از      ] كفـة   [ بنابراين واژة  كفه بمعني      . و يك ساق ، نه بمعني كفة ترازو و ساقة درخت ، چه آنها كف يا ساق نيستند                 

مطالبي كه در المنجد در اين باره نوشته درسـت  . فارسي برداشته اند و ساقه شكل فارسي ساق است و هرگز در عربي نميتوان يافت       
  ـ گ. نيست

در درسـت شـده كـه       ) دمـب دمـب   (ـ گرچه اين مانندگي دور نيست ولي ميتوان گفت نام اين ابزار از صدايي كه از آن برميخيزد                   ٢
  ـ گ. معني هشتم آمده و مانند تفك ، فشك ، سوتك ، سرسرك ، توتك مي باشد

 ١٠
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  . را مي دانيم كه بميخ مي ماندميخك
در عربستان آن را شعرالبنات ناميده اند ولي از جهـت           . پشمك آن شيريني است كه پشم را مي ماند        

١. بيجاييست ناِم ،رنگ

زيرا چه بسا عروسك كـه  . ي بگيرند ولي درست نيستكدر عروسك شايد كساني كاف را بمعني كوچ    
٢.ك از جنس عروس نميباشدو آنگاه عروس.  عروس درست شودةبانداز

٣.رايش بكار برندآپولك همين حال را دارد و مقصود از آن چيزهاي پول ماننديست كه زنان ب

   . مي بافدهوالجوالهك عنكبوت را گويند كه همچون ج
  .پره هر چيز پر مانند را گويند

  . قالب است كه بچنگ ميماندكچنگ
  . و مقصود تشبيه بچنگ آدمي استچنگه بيشتر در جانوران و مرغان بكار ميرود 

  .مخملك نام درديست مخمل وار
  .گردانيده شده» لعل«  الل دانسته اند و الل آنست كه بعربي ةالله را مانند
  .در جاي ديگري نيز بكار ميرود.  كوه را گويند كه بكمر مانندگي داشته باشدازكمره جايي 

  .ري جدا ميگردد مي توان گفتشاخه بي نياز از گزارش است و بهر چيزيكه از ديگ
زيـرا بدانـسان    . چادره كه بپوشاك رويي زنان گفته مي شود مقصود تشبيه آن پوشاك بچادر ميباشد             
 بيـرون آمـدن     ةكه از تاريخهاي باستان برميآيد ايرانيان در زمانهاي ديرين زنان را در خانه نگهداشته اجاز              

ر گردونه نشانيده چادر مانندي بگرد آن ميكشيده اند كـه           نميدادند و چون زني ناگزير از سفر ميشد او را ب          
زيـرا پوشـاك    . شايد هم كاف را بمعنـي كـوچكي گرفـت         . كم كم آن چادره بحال پوشاك امروزي در آمده        

  . پنداشتنشي مي تواكبدانسان كه در آن آغاز بوده چون چادر كوچ
  . استزمينه بمعناهاي گوناگون بكار ميرود و مقصود از آن تشبيه بزمين

  . تيغ باشدةتيغه هر ديوار يا چيزيست كه در نازكي مانند
. مـي تـوان شـمرد     نكلمه هايي نيز هست كه مي توان پسوند آنرا بمعني مانندگي گرفت ولي يقـين                

دربارة آن ميتـوان گفـت كـه چـون هميـشه            . است كه بخش سياه چشم را گويند      » مردمك« يكي از آنها    
شايد . ناميده اند » مردمك«  مردم پنداشته و باينجهت      ةست آنرا مانند  عكس آدمي در آن سياهي پديدار ا      

ولي آنچه پندار پيش را تاييـد ميكنـد اينكـه در عربـي كـه                . ي مقصود باشد  كهم بهمين جهت معني كوچ    
خوانده اند و اين ميرسـاند كـه مقـصود مانندگيـست            » انسان« مي نامند مردمك را نيز      » انسان« مردم را   

                                                           
» شـعر العجـايز   « آن بهتـر بـودي اگـر        : "  به ايـن موضـوع اشـاره كـرده مـي نويـسد               ۲۲۹در كتاب زندگاني من ، ص       نويسنده  ـ  ١

 فـ ". خواندندي
   ـ ف دربارة مردمك به زبان تركي و پانويسـ نيز نگاه كنيد به صفحة بعد٢
مينامند و خـود كلمـة فلـس نيـز كـه در       ) پيلك(ـ در آذربايجان فلس هاي روي پوست ماهي را نيز از نظر مانندگي بپول ، پولك                 ٣

  ـ گ. ن حال را دارديعربي نام پول است هم

 ١١
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از . ناميـده انـد و بيـشك مقـصود ماننـدگي ميباشـد           » عـين «  چشم و چشمه هردو را       ة بار بدانسان كه در  
  كـه در آن زبـان بجـاي        » ببـه « مـي نامنـد و ايـن كلمـه بـا            » كبب«  ديده را    ]ك[آنسوي در تركي مردم   

 پنداشته اند و پنـدار دوم    كبكار ميرود يكي است و اين خود ميرساند كه مردمك را آدمي كوچ            »  ني ني  «
١. تاييد ميكندرا

ـ                نـام مردمـك و نـام مـردم از           ةگويا در زبانهاي مردم غرب نيز از انگليسي و فرانسه و مانند آنها ميان
٢.جهت ريشه ارتباطي هست كه اگر تحقيق شود بر روشني اين گفتگو خواهد افزود

  مـوده  را بآن تـشبيه ن    » عدس« اين شگفت كه مردمك كه پسوند در آن بمعني مانستن است دوباره             
» مرجمـك « ناميده اند و براي آنكه در ميانه تفاوت باشد در ايـن يكـي دال را جـيم سـاخته                     » مردمك« 

خوانده اند چه اين يقين است كه مرجمك و مردمك هر دو يك كلمه ميباشد و اين هم يقين است كه نام 
ـ     ِك كـه در ميـان مردمـ        اي مردمك را نخست گزارده سپس نام مرجمك را بعنوان ماننـدگي            ة ديـده و دان

» عدسه«  يكي دانسته مردمك را    ةداست پديد آورده اند چنانكه در عربي نيز اين دو چيز را مانند            يعدس پ 
 اين در فارسي مثالهـاي بـسيار دارد از جملـه اينكـه      ،اما تغيير يك حرف براي تفاوت دو نام    . نيز گفته اند  

» مرد«  آن كلمه با     ةي آيد ولي براي تفاوت ميان     م» مردن« يرا از ريشه    بوده ز » مرد«  مرگ اصل آن     ةكلم
  .بمعني رجل دال آن يكي را گاف گردانيده اند

كاف در اين معني چهارم نيز قياسي است كه ما ميتوانيم در هر كجا پسوند را بـآخر كلمـه اي آورده        
مگـر از   .  است  چيزي كه هست رواج اين معني امروز در ميان فارسي زبانان كم            .مانندگي را مقصود بداريم   

  .اين پس آنرا رواج دهند و بسياري از نامهاي نويني را كه نيازمند ميشوند از اين راه پديد آورند

  ٭٭٭
  

     رشـته     فرشـته    ايـستاده   فرسـتاده          نشـسته      خفتـه    :ـ پديد آوردن صفت از فعل        معني پنجم 
  .د اين  شكسته   و صدها بلكه هزارها مانن   بسته  دوخته   رسيده  مرده

 شمال و از فرشـتن و رشـتن         ةفرشته و رشته را گفتيم كه لهج      . اين كلمه ها از گزارش بي نياز است       
  .مي آيد
ل ديگـر بـستن بـوده و چـون در       كمي آيـد كـه شـ      » بندن« كه بمعني غالم بكار ميرود از       » بنده  « 

دنـد بـه بنـدگي نگـه        زمانهاي باستان هر كه را در جنگ دستگير مي ساختند و دست بسته بخانه مي آور               

                                                           
در زبـان   ار  بچـة شـيرخو   (  »ني ني «  گويند ولي به     bebek هر سه را     بچة شيرخوار  تركيه ، مردمك چشم ، عروسك و         ـ در تركيِ  ١

  فـ .  هم گفته ميشودbebe )مردم
 .هياد كرد ) كوچك يتيمدختر( در التين  pūppillaة واژة مردمك را ريش pupil2 در زير "The American Heritage "ـ فرهنگ ٢

ن موضـوع از  البتـه ايـ  . ، عروسك و مردمك مي باشـد " دختر كوچك"جز آن ، از زبان يوناني هم مثالي مي آورد كه به هر سه معني     
 آن چه در ديگر زبانهـا روشـن گرديـدِن    ، چه در انگليسي و مردمك جداست و) people(همبستگي ريشه اي ميان واژه هاي مردم     

  ـ ف.  چنانكه نويسنده يادآور گرديدهـ است پژوهِش جداگانهنيازمند 
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» بنـده « كه آن نيز بهمين معنيست بگمان ما شكل ديگر          » برده« اما  . ميداشتند از اينجا آن نام پيدا شده      
باشد زيرا در پهلوي راء  و نون بيك شكل نوشته ميشود و چه بسا كه در خواندن به همديگر تبديل مييابد      

بهـم تبـديل      پيداسـت كـه پيـاپي نـون و راء         » نبكـ « و  » ميكنم« و  » كردن « ةچنانكه اين حال در ريش    
  .بخوانيم» بردك« و هم » بندك« شكل پهلوي آن كلمه را ما ميتوانيم هم . ميبايد

  كه ما از عرب ميگيريم بدانـسان كـه خـود قـاموس نويـسان عربـي نوشـته انـد اصـل آن                      » خندق« 
  .است» كندن« فارسي و از ريشه » كندك« 

 است و شايد بيشتر از هر معناي ديگري بكار ميرود از اينجاست كـه               اين معني هم براي كاف قياسي     
  .گرديده و از خود آن كمتر نشاني باز مانده» ها « كاف در همه جا 

  ٭٭٭
  

 زردك   زرده   سرخك   سبزه   سفيده   سـياهه   تـرك    :معني ششم ـ پديد آوردن اسم از صفت  
  .ه   تنكه   پهنه   همشيره   همخوابه و مانند اينهاتره   خشكه   شوله   كالك   گرمك   كهنه   تنگ

  و »  كـال  ةميـو « : مـثالً   .  اين كلمه ها نخست صفت بوده و جز با يك كلمه ديگر بكار نميرفتـه               ةهم
  .»نان خشك« 

  .گرديده كه به تنهايي بكار ميرود) نام(  اسم  ،ولي پس از پيوستن پسوند
  . دارد با اين نام خوانده شدهزردك نام هويج است كه چون بيشتر رنگ زرد

  .زرده به بخش زرد تخم مرغ و مانند آن گفته مي شود
  .سرخك نام حصبه ايست كه كودكان گرفتار مي شوند و آن را سرخجه نيز مي خوانند
  .سبزه هر چيز سبز است و يك گونه از مويز كه سبز است با اين نام شهرت يافته است

  .تخم و مانند آنها گفته مي شود ة بامداد و سفيدةسفيده به سفيد
  .سياهه بهر چيز سياه گفته مي شود و از جمله بمعناي شبح و بمعني مسوده معروف مي باشد

  .ترك در آذربايجان نام ترحلواست
  .تره در تهران يك گونه سبزي و در آذربايجان نام كاهوست

  .خشكه نان خشك را مي گويند ولي بهر چيز خشكي مي توان گفت
  .وراك معروف است كه شل پخته مي شودله خشُ

  . نارسيده را گويندةكالك خربز
  .گرمك بخشي از خربزه است كه زود گرمي مي پذيرد و بسيار زمان گرم است

  . كهن راةكهنه چيز كهن را مي گويند بويژه پارچ
  . تنگ است بويژه در تنگه هاي كوهي و دريايي بكار مي رودتنگه هر حاِل
 را از فلز و مانند آن       ك مي گويند كه از زير رختهاي ديگر بپوشند نيز هر چيز تن            ي را گتنكه رخت تن  

  .تنكه مي نامند

 ١٣
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  .گويند و هرچيز پهن را مي توان با اين نام خواندرا پهنه ميدان 
١.همشيره و همخوابه بي نياز از گزارش ميباشد

بدينسان كه خشك   . اين معني نيز قياسي است و ما ميتوانيم هر صفتي را با اين پسوند اسم گردانيم               
  : صفت است و ناني كه خشك باشد ما ميتوانيم آن را خشكه بخوانيم ولي اگر پسوند نباشـد بايـد بگـوييم                 

  .»نان خشك« 
  شـد و اينكـه كـساني       نـام مـي با    » كهنـه « صـفت اسـت ولـي       » كهن« از اينجا مي توان دانست كه       

و مانند آن اين تعبير چندان صورتي از علم         » درخت كهنه « : را بحال صفت بكار برده مي گويند        » كهنه« 
  .و مانند آن و كهنه را در جايي آورد كه مقصود نام باشد» رخت كهن« : ندارد بلكه بايد گفت 

زيـرا نمـك بـزودي خـيس        . رفـت اگر كاف آن جزو كلمه نباشد ميتوان آنرا از اين شـمار گ            » نمك« 
  .ميشود و نمي بر مي دارد و در سرزمينهاي باراني هميشه نم مي باشد

پديد » جه« تركي بمعني سبز يا كبود و از        » گوي « ةكه در تهران نام آلوچه است از كلم       » گويجه« 
  .گويا كلمه از آذربايجان برخاسته ولي كنون در آنجا نام آلوچه شهرت دارد. آمده

نيز ميخوانند كه از شمار اين معناي پسوند ميباشد         » نغزك«  معروف هندوستان آن را      ةميو» هامب« 
  :و براي اين نام داستاني را نگاشته اند كه مي آوريم 

مي خوانده اند و چـون ايـن كلمـه در تركـي معنـاي خـوبي نـدارد               » ام« را در فارسي    » امبه« گويا  
و اينست كه » ي بدين نغزي چرا با چنان نام زشتي خوانده شودميوه ا« : سلطان محمود غزنوي مي گويد     

  :نام مي دهد كه اين نام شهرت دارد و شاعري در هند سروده » نغزك« آن را 
   هندوستان ة خوبترين ميو    نغزك خوش مغز كن بوستان

د بـوده بمعنـي آب ماننـ      » آبگـين « ولي بايد دانست كه اصل كلمـه        . هم از اين شمار است    » آيينه« 
هـم در   » آبگينه« گردانيده اند ولي    » آيينه« گفته اند سپس هم آن را       » آبگينه« سپس آن را نام ساخته      

فرهنگها باز مانده كه آن يكي بمعني شيشه بكار مي رود و اين يكي بمعني معروف خودش و ما نميـدانيم                     
  . كلمه كدام يكي بوده استآيا اصل معنِي

زيـرا ايـن بـاور      . باشد كه شكل ديگر همين كلمه است      » كن آيي «بگمان ما درست آن     » عينك« اما  
 عين عربي كه در فارسي شهرت نداشته آن را با كاف بهم پيوند داده نام ايـن ابـزار                    ةنكردني است كه كلم   

چيزيكه هست . گردانند و چون آن يك گونه از شيشه مي باشد نام آيينه يا آبگينه براي آن بسيار بجا بوده                  
  . آيينك با كاف گفته اند ،راي تفاوتب

  ٭٭٭ 

                                                           
 از روي قاعده نام خواهر و برادر هـردو ميتوانـد   همشيره هم.  بايد دانست همشير كه صفت است براي برادر و خواهر هردو مي آيد             ـ١

  .ولي اكنون تنها نام خواهرش ميگيرند. بود
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زنه   تابـه   رنـده          شتـ   ماله   ديده   پيمانه   آسـتره   آ                : پديد آوردن نام ابزار از فعل        ـ ممعني هفت 
  . و مانند اينها    وزنه  كيله  تازانه

  .ماله و ديده بي نياز از گزارش مي باشد
ت كه بكار مي رفته و كنون هم گويـا در           پيمانه از پيماندن است كه در فرهنگها نيامده ولي يقين اس          

  .تويسركان و آن پيرامونها بكار مي رود
  .رنده از رنديدن است كه در فرهنگها آورده شده

  .استره از استردن و بمعني تيغ رو تراشي بكار مي رود
تابه از تابيدن مي آيد كه معني هاي گوناگون دارد و يك معني آن كه برشتن و سرخ كردن باشـد و                      

  . اينجا مقصود همانست از فرهنگها فوت شدهدر
  .آتشزنه چخماق است كه ابزار آتش زدن مي باشد

در فرهنگها پنداشته انـد اصـل كلمـه        . تازانه از تازاندن آمده و همانست كه تازيانه هم گفته مي شود           
بهرحال تازانه در   .  بايد اصل شمرد    را ولي از روي قاعده تازانه    . تازيانه مي باشد و تازانه سبك شده از آنست        

  :شعرها بسيار كار رفته فردوسي گويد 
  اگر چند رنج دراز آورم    شوم زود تازانه باز آورم

  .ل ديگر سفتن باشدكسنبه از سنبيدن است كه ش
از اينجـا پيداسـت كـه ايـن         .  عربي است كه بدستياري پسوند فارسي بكار رفته        ةكيله و وزنه دو كلم    

  .ز اسالم معروف بودهمعني پسوند تا زمانهاي پس ا
زيرا امروز معروف نيـست و از اينجـا مـا نمـي تـوانيم از        .  پسوند را قياسي نمي توان شمرد      اين معنيِ 

  .پيش خود چنان كلمه هائي را پديد آوريم

  ٭٭٭
  

  شرشرا   جرجرا   سوتك   هق فرفره   تر   غرغره  دكدب ب   :گ پديد آوردن اسم از بان ـمعني هشتم
   . و مانندهاي اينها    فشك   تفك پفك

» بدبـد « بدبدك با پيش هر دو باء نام مرغي است كه در فارسي شانه سر نيز گويند و چـون او آوازه                      
خوانده » هدهد« و در عربي » بوبو« چنانكه در تركي و ارمني . در مي آورد از اينجا او را بدبدك ناميده اند         
ت و چنانكه در زبانهاي اروپائي كه من مي شناسـم نيـز همـين         مي شود كه مقصود از آنها نيز آواز مرغ اس         

  .حال هست
  . غرغر مي كند با اين نام خوانده شده استگغرغره يا غرغرك معروفست كه چون بان

  . كودكان استةفرفره نام بازيچ
  . ترق بيرون ميدهد با اين نام آمدهگترقه را ميدانيم كه چون مي تركد و بان
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آذري  گفته مي شود كـه آب از آن فـرود           ك است كه آن يكي بآبشارهاي كوچ       ةشرشرا و جرجرا كلم   
  .افتد و صداي شرشر دهد و اين يكي نام بازيچه است

 چون صداي سوت ميدهد با اين نام خوانده شده و همان حال را دارد پفك كه آواز پف ازو در               تكسو
  .مي آيد

ويا در آخرهاي قرن نهم هجري يا در آغاز         اين ابزار گ  . تفك همانست كه امروز تفنگ ناميده مي شود       
قرن دهم بايران آمده و چنانكه در برخي كتابها ديده ميشود آوردن آن را بنام مالحسين كاشـفي معـروف                    

ولي رواج كار بردن آن در زمان شاه طهماسـب يكـم            . مي نگارند كه گويا از هند يا از استانبول آورده باشد          
لدران گويا يكي از جهت هاي آن همين باشد كه ايرانيان           ااعيل در چ  داستان شكست شاه اسم   . صفوي بوده 

باري چون اين ابزار در آغاز پيدايش خود با باروت كار ميكـرد و آواز            . تفنگ نداشتند ولي عثمانيان داشتند    
 از آن در مـي آيـد بـا          فشناميده شده همچنان فشك كه چون       » تفك« تف از آن برميخاست از اينجهت       

 ةدليل اينكه شكل درست اين كلمه ها تفك و فشك است آنكه شعراي آغاز دور      . نده شده است  اين نام خوا  
  :صفوي همگي آن را تفك ياد كرده اند 
   نارةشرار افشان همه چون شعل    تفكها اندر آن صحراي خونخوار

  شد  رخ خورشيد در ظلمت نهان    س دود تفك بر آسمان شدبز 
ليف يافته و نوشته شده اگر جـستجو        أنها ت ادر كتابهايي كه در آن زم     نيز  . از اينگونه شعرها فراوانست   

   نيز تازيان كـه ايـن دو كلمـه را از فارسـي برداشـته انـد آنهـا را                     ١.نوشته اند » تفك  « نماييم در همه جا     
اما كلمه هاي تفنگ و فشنگ كه       . ميخوانند و اين دليل ديگر بر درستي گفتار ماست        » فشكه« و  » تفكه« 

بكار مي رود بايد دانست كه فارسي زبانان هميشه پيش از باء و كاف نوني در كلمه مي افزايند و اين                     امروز  
  .شيوه را ما از باستانترين زمان در ميان فارسي زبانان مي يابيم

در اين دو كلمه نيز چون در زبانها نوني پيش از كاف افزوده شده و كاف گـاف گرديـده اينـست كـه                        
» گزيرن«  كلمه هاست بدانسان كه      ةبعبارت ديگر تفنگ و فشنگ شكل عاميان      . ه شده شكل آنها ديگر گون   

  .مي باشد» زيرك « ةشكل عاميان
اين معني پسوند را نيز بايد گفت امروز چندان معـروف نيـست و از اينجـا نمـي تـوان آن را قياسـي           

  .شمرد

  ٭٭٭
  

 لـرزه   پيرايـه        انديـشه   بوسـه    نـده  گريه   خ    مويه   ناله        :ـ پديد آوردن نام مصدر       معني نهم 
  . و مانند هاي اينها غلغلك 

                                                           
 ـ گ. تلفظ ميكنند» فشك« و » تفك« ـ در آذربايجان هنوز هم اين دو كلمه را ١
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از انديشه  « : اگر بگوييم    مثالً  . اين كلمه ها گاهي بمعناي نام مصدر است و گاهي بمعني هاي ديگر            
مقصود چيز ديگـر    »  من اينست  ةانديش« : ولي اگر بگوييم    . مقصود نام مصدر خواهد بود    » زد؟يچه بر ميخ  

  .است
اين نكته را هم بايد دانست      . »يرايندپآنچه با آن ب   « رايه نيز گاهي نام مصدر است و گاهي بمعناي          پي

كه پيراستن با آراستن فرق آشكاري دارد بدينسان كه آراستن آنست كه چيزهـاي زيبـايي بـر يـك چيـز                      
 روي مـي شـورد و   مـثالً زن اگـر  . بيفزايند ولي پيراستن آنست كه چيزهاي نازيبايي را از چيزي دور كنند           

مويهاي بيجا را از چهره مي سترد اين كار او پيراستن است ولي اگر رنگ و بوي بر چهره مي مالد اين كار                       
اين تفاوت در ميان دو كلمه      . »پيراستن است ١بـ وآراستن سر « : جاست گفته شده    نياز ا . آراستن مي باشد  

ــ   ــي در كلم ــم اســت ول ــسيار مه ــ  ةب ــاوت منظ ــن تف ــاهي اي ــه گ ــست پيراي ــد  . ور ني ــه ان ــه گفت   : چنانك
  .كه مقصود از پيرايه در اينجا آرايش ميباشد» علي الخصوص كه پيرايه اي برو بستند« 

  .اين معني را نيز قياسي نمي توان شمرد و بسيار اندك بكار ميرود

  ٭٭٭
  

  .اينها  و مانند  چنگه   چكه   دسته   يكشبه   دو روزه   : پديد آوردن نام اندازه  ـمعني دهم
  » يك چنگةبانداز« : براي اندازه است » يك چنگه برداشت« : ه در اين عبارت كه بگوييم گچن

  .چكه آن اندازه آب يا چيز روان ديگر را مي گويند كه براي يكبار چكيدن بس باشد
يـا شـايد در آنجـا نيـز         »  يكدست گرفتن  ةبانداز« : اين معني را دارد     » دسته گل « دسته در عبارت    

  .ني گروه باشد كه در پيش ياد كرديمبمع
از تهـران تـا قـزوين راه        « : مثالً اگر بگـوييم     . يكشبه و دو روزه و مانندهاي آنها نيز براي اندازه است          

  . راه مي باشدةمقصود نشاندادن انداز» يكشبه است
  .اين معني نيز اندك است و قياسي نمي تواند بود

  ٭٭٭
  

  .تراشه   خراشه   افشره   خاكروبه   و مانند اينها   :تيجه از فعل معني يازدهم ـ پديد آوردن نام ن
  .تراشه آن چوبهاي باريك است كه از تراشيدن پديد آيد

  .خراشه جاي خراشيدن است كه بروي چيزي بماند
  .افشره چيزيكه از فشردن بدست بيايد

                                                           
سـرو بپيراسـتن    آراسـتن   « و در چاپ سوم     »  آراستن سر ز پيراستن است    « در چاپ دوم ، جمله      . ـ اينجا در چاپ افتادگي هست     ١

  ـ ف. »آراستن سر به ز پيراستن است« : گمانيد  شته چنانست كه حتا مي توان جمله را چنينون. آورده شده » است
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    همچنان اندك اسـت و جـز در        اين معني   . رد آيد بويژه خاك و مانند آن      فتن گِ خاكروبه هر آنچه از ر
  .كلمه هاي كمي كه از ديرين زمان بكار رفته در جاي ديگري نمي توان بكار برد

  ٭٭٭
  

     ك   آسـياو ك   بيـدك   انجيـرك   توتـك   بادامـك   گـوزك   كهريـز      :معني دوازدهم ـ جايگـاه   
  .اي اينها خواتونك   گيلك   و بسيار ماننده شك  تَ  كانه   داركگاوكشك  انجيره  گرد

جايگـاه  « بيدك نام چندين آباديست كه از جمله يكي در دماوند و ديگري در فارس است و بيـشك                 
  .معني دارد» بيد

   .انجيرك ديهي در كرمانشاه مي باشد
   . در پيرامون تهران است ايتوتك آبادي

ا روي داده    از جمله بادامك قزوين كه يكي از جنگهاي مـشروطه در آنجـ             .بادامك در بسيار جاهاست   
  .معروف است

  .جوز بمعني گردوست يا گوزك ديهي در تهران و گوز
  .كهريزك در چند فرسخي تهران مي باشد

   .شك ديهي در فارس استكواگ
  . هاي فارس مي باشدانجيره نيز از آبادي
  .در كرمانشاه استگردكانه آبادي اي 

  .دارك در فارس است و دار بمعني درخت مي باشد
  .فارس و تش سبك شده آتش مي باشدتشك ديهي در 

  .خواتونك  و گيلك در فارس است و اين يكي گويا نشيمن گيالن بوده است
. در ميان نامهاي آبادي از اينگونه نامها بيشمار است كه نگارنده در كتاب ديگري گفتگو از آنها كـرده             

و  » قجـ محمـود   « در كلمه هاي    د چنانكه   آورده ان » جه« يا  » جوق« در آذربايجان گاهي اين معني را با        
است كـه در پيرامـون      » سرخه« جه درست هم معناي نام      لقز. و مانند هاي آن   » قزلجه« و  » زاويه جوق « 

  .تهران و اين سامانها فراوان يافت ميشود

  ٭٭٭  
  

   و مانند  سه ساله   سه پايه   دوشاخه   روزنه   هفته   پنجه  : دارايي و خداوندي  ـمعني سيزدهم
  .اينها

  .همچنين مانندهاي آن كه بسيار و بيشمار است. سه ساله كسيكه داراي سه سال باشد
  .سه پايه نام چندين ابزار است كه چون داراي سه پاي مي باشد اين نام پيدا كرده
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   .همان است حال دو شاخه
  .را گويند كه داراي دو يا سه زن باشد دو زنه يا سه زنه مردي

  . هفته مي خوانند كه داراي هفت روز ميباشدهفته را از آن جهت
  .پنجه كه دست آدمي يا هر چيز مانند آن را مي نامند بجهت داشتن پنج انگشت ميباشد

كه در نام هاي روزهاي هفته تكرار مي شـود هـاء آن          » شنبه« در اينجا اين نكته را باز بايد نمود كه          
 هفته شماري را از خود نداشتند و آن را از جهـودان             شرح چگونگي آنكه ايرانيان ترتيب    . هاء پسوند نيست  

كه جهودان آن را هـم      » شبت« از اينجا كلمه    . كه از زمان هخامنشيان در ايران پراكنده بودند برگرفته اند         
بمعني هفته بكار مي بردند و هم نام روز شنبه بود بزبان فارسي در آمده بدانسان كه همـان كلمـه بعربـي                      

ي رفته و در زبانهاي اروپايي شهرت يافته كه امروز در بيشتر زبانهاي معروف ايـن كلمـه                  رفته و بزبان ارمن   
 نوني پيش از باء افـزوده    ، ولي در فارسي از روي قاعده اي كه گفتيم فارسي زبانان داشته اند            . بكار مي رود  

ديگر اين تبديل را    هاي   ال گرديده چنانكه بسياري از تاء     ذسپس هم تاء آن مبدل ب     . خوانده اند » شنبت  « 
» شـنبذ « . سپس هم ذال هاء شده و اينست كه مي گوييم تاء پسوند نمي باشـد             . يافته و كلمه شده شنبذ    

  :منوچهري گفته . همچنين در شعرها ما آن را مي يابيم.  روستاييان باز مانده ايهنوز در زبان پاره
  بذ  گير و مده روزگار خويش بذنبي    بفال نيك و بروز مبارك شنبذ

  :فرخي سروده 
   و واجديعحري را تو واض      رادي را تو اول و آخري

  همچو ز جمع روزها شنبدي    تو بهمه جهان به پيشي و نام
نـام داده بودنـد     » يـوم الزينـه   « اين را ديگران نوشته اند كه چون تازيان روز آدينـه را             » آدينه  « اما  

ينه بمعنـي زينـت مـي آيـد و سـپس آن             ذ آ ةه از كلم  گفته اند ك  » آذينك « ةكلم،   آن   ةايرانيان در ترجم  
  .گرديده» آدينه« كلمه 

  ٭٭٭
  

 آشكارا   نرمك   يواشك   نيمه كاره   درسته   بيراهه   دوباره                       :ـ حال و چگونگي      معني چهاردهم 
  .و مانندهاي اينها

الً در ايـن    مـث : اين كلمه ها در هر عبارتي كه بكار مي رود مقصود نشاندادن حال و چگـونگي اسـت                   
گربـه را ببـين چگونـه يواشـك يواشـك           » « نرمك نرمك مي آيـد    » « گويي مي كند  آشكارا بد « : عبارتها  
  .»بسگ هرچه ميدهي درسته مي بلعد» « ميآيد

آذري  .گفت» آشكاره«  در فارسي بايد .ست از روي لهجه » آشكارا « 
  .ار ببريماين معني نيز قياسي نيست و ما نمي توانيم در همه جا آن را بك

  ٭٭٭
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ولـي در زبـان گفتگـو       .  اين معني در نگارشها و زبان ادبي بكار نمي رود          :ـ شناختگي    معني پانزدهم 

اين جمله را در جايي بكار مي برند كـه شـنونده            » موره دم در است   أم« : چنانكه مي گويند    . معروف است 
مانيدن اين معني بكلمه هـايي كـه هـاء          گاهي نيز براي فه   . مور را شناخته و باميد آمدن او نشسته باشد        أم

كاسـهه   « .»دايهه امروز پيداش نيست   «  .»گربهه در رفت  « : نانكه مي گويند    دارد هاء ديگر مي افزايند چ     
١.»را بيار

  ٭٭٭
  

 اين معني چون بسيار باريك است و امروز از ميان رفته بايد شرح درازي :معني شانزدهم ـ مادينگي 
در زبانهـاي باسـتان   بويژه . ر هر زباني براي جدا كردن مادينه از نرينه نشانهايي هستد: در بارة آن برانيم  

 ولي در فارسي نه در زبان امروزي و نه در زبانهاي باسـتان چنـان نـشاني ديـده                    . اين نشان بيشتر بوده    كه
 را از جز اينكه در جستجو چنين برمي آيد كه يكي از معني هاي كاف همين بـوده كـه مادينـه             . نمي شود 

  دليلهايي كه بر اينسخن هست يكـي آنكـه در زمـان هخامنـشيان حكمرانـان بـزرگ را                   . نرينه جدا گرداند  
چـه شـهر بعمنـي      ،  مي ناميدند كه بمعني نگاهدار كشور بوده        )  آن زمان خشثرپاون   ةيا بلهج (» شهربان« 

ميخوانند و ما چنين    » شهربانو« از آنسوي در زمان ساسانيان مي بينيم زن پادشاه را           . كشور بكار مي رفته   
مي پنداريم كه اين كلمه همان شهربان است كه چون بر زن گفته مي شود واو كه گفتيم گاهي جانـشين                     

. گرديده» خانم« يا » بي بي« بمعني » بانو«  خود از همين جاست كه      ٢.كاف بوده بآخر آن افزوده گرديده     
همان كدبان است و واو براي مادينگي افزوده شـده چـه            كه بايد گفت    » كدبانو « ةهمين حال را دارد كلم    

 فردوسـي نيـز     ٣.زن نگاهدار خانـه اسـت     » كدبانو« نگاهدار خانه و    » كدبان« كد بمعناي خانه مي باشد و       
  : بكار برده در آنجا كه از زبان اسفنديار مي گويد » ملكه« شهربانو را بجاي 

  شيران كنم  بزور و بدل كار     تو را بانوي شهر ايران كنم

                                                           
كاف ، نشان بـي ارجـي و هـاء  نـشان            : ، پسوند كاف دوبار بكار رفته       » مردكه« و  » زنكه   « مانندـ شايد بتوان گفت در واژه هايي        ١

  ـ ف. شناختگي است
يا » سپاكا« مي باشد و نرينة آن گويا       » سگ ماده « كه داية كوروش بزرگ بوده نيز آمده كه بمعني          » سپاكو« واو در آخر نام      ـ اين ٢
كه يادگار همان كاف است در آخر واژه هـا          » فتحه« امروزه نيز در برخي از گويشهاي بومي صدايي نزديك به           . بوده است » سپاك« 

در يكي از گـويش هـاي     ) خر ماده (خره  ) خر نر (و خر   ) گاو ماده ( گوه  ) گاو نر (ت مي كنند مانند گو      مي افزايند و از آن مادينه درس      
  پيرامون قزوين ـ گ

  .ـ ف. زني كه نگاهداِر خانه است: مقصود ـ ٣
]  ـ ناخوانـا   ؟[» ماتپتـك « و ) مـاده (» ماتـك « همچـون . در زبان پهلوي چندين واژه هست كه در آنها كاف نـشان مـادينگي اسـت   

ولي چيزي كه در اينجا اندكي ناروشن ميماند آنست كه در پهلوي در             . مي باشد ] ـ ناخوانا ؟[» ماتپت« كه نرينة آن    ) صاحبخانة زن (
 ـ گ. هم خوانده ميشود» كدبانوك«  و» بانوك« واژه هاي بانو و كدبانو هم واو آمده و هم خود كاف باينگونه كه آن دو 
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  كـردي از نزديكـان     . دليل ديگر داستان كردي و كرديه اسـت كـه در تـاريخ ساسـانيان نگاشـته انـد                  
ها اناين داست. پرويز بود و بميانجيگري وي خسرو خواهرش كرديه را بزني گرفت و ازو فرزندي يافت            خسرو

كـه بيگمـان    ( واهر وي كرديه    را دينوري نوشته و فردوسي بنظم سروده و اينكه نام برادري كردي و نام خ              
  . مادينگي بكار مي رفتهةرساند كه كاف در فارسي بجاي نشانبوده اين خود مي ) اصل آن كرديك است

يونانيان پـدرش    ة نام روخشانا معروف است و او دختريست كه بگفت         ني در تاريخهاي يونا    ، دليل سوم 
خامنشي بوده و بهرحال زن اسـكندر ماكيـدوني          شاهنامه پدر وي دارا آخرين پادشاه ه       ةپادشاه بلخ و بگفت   

  :چنانكه فردوسي مي گويد . گردانيده اند» كروشن« در كتابهاي فارسي آن را . گرديده است
  جهان را بدو شاد و پدرام كرد       كجا مادرش روشنك نام كرد

  »روخـشانا   « لفان فارسي اگر چه بي ايراد نيست زيرا در زمـان هخامنـشيان آن نـام را                  ؤو اين كار م   
 زمـان ساسـانيان را بديـده گرفتـه انـد ايـراد              ة اينكه فردوسي و ديگران قاعـد      ة مي خوانده اند ولي از ديد     

از آنسوي ما آگـاهي     . ميخوانده اند » كروشن« آنان نيست زيرا يقين است در اين زمان كلمه را            چنداني بر 
انكـه پلوتـارخ كـسي را بـا ايـن نـام                   چن. ميناميـده انـد  » روشـن « يـا   » روخـشن « داريم كه مردان را هم      

Roxanes     پس اين دليل ديگـر اسـت كـه در          . ر ديده ثميستوكليس يوناني در دربار ارتخش    ثياد ميكند كه
  . زن و مرد با كاف گزارده مي شده استةفارسي تفاوت ميان

 زن و مرد مي يابيم از       ةرا در ميان  ا اين تفاوت    مانهاي ديگري از زبانهاي آري نيز       گذشته از آنكه در زب    
 و  Octaviusو در Julia  و Julius مادينگي در نامهـاي زنـان الـف بـوده چنانكـه در     ةه در التين نشانجمل

Octavia١. و مانندهاي اينها

 در زبـان    ٢كـه گفتـيم   نزيـرا چنا  . اين الف در فارسي نيز بوده كه سـپس تبـديل بكـاف يافتـه اسـت                
» روخـشانا « در آن زمان » روشنك«  الف بكار ميرفته و اينست كه گفتيم  ، كافبجاي پسوندِ  هخامنشيان
  . بوده است

  ٭٭٭
  

  . و مانند اينها    دهه )چهله (   هزاره   صده   چله  :معني هفدهم ـ دوره و زمان 
زيـرا آنـان جهـان را       . اين عبارت در كتابهاي زردشتي بسيار بكار رفتـه        .  هزارساله است  ةهزاره يكدور 

  .بچندين هزاره بخش مي كنند و براي هر يكي داستانهايي دارند
 صدساله است كه در زبانهاي اروپايي هم چنين تعبيري رواج دارد و اينكه امروز بجـاي آن          ةصده دور 

  . قرن را بكار مي برند بيجاست و بايد صده را بكار بردةكلم

                                                           
  .يوليا دختر آن يكي و اوكتاويا خواهر اين يكيست. صر مشهورندـ يوليوس و اوكتاويوس دو قي١

آذري آشـكارا ،  :  و مثالهـايي از آن آورده شـده   )الف پـيش از كـاف   (  گفته شدهاين موضوع دربارة زبان  . ـ اينجا لغزشي روي داده    ٢
   ـ ف. شدهاديهمان روخشانا تنها دربارة زبان هخامنشيان . بهدانا ، شرشرا ، جرجرا و مانندهاي آنها
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 خود را   ةنكه صوفيان رياضت چهلروز   چله كه اصل آن چهله است بسيار معروف است زيرا گذشته از آ            
 ازو مي كنند و آنـرا چلـه         ي هر كسي بار ديگر ياد     با اين نام ميخوانند و مسلمانان در چهلروز پس از مرگِ          

  .  يك بخشي از زمستان نيز با اين نام خوانده مي شود ،مي خوانند
  .نيز بكار رفته» پنجاهه« در شعر خاقاني 

  .يند و بسيار بكار مي رود دهروزه را مي گوةدهه نيز دور

  ٭٭٭
 گذشته از اين معني هايي كه يكايك شمرديم كاف را معنـي هـاي               :ـ هرگونه نسبت     معني هجدهم 

 معني شمرد و اينك برخي از آنها را كه معنـي      ]هفده؟ [ از اين هجده    {ديگري هست كه نمي توان آنها را      
ـ         در اينجا گرد مي آوريم و خود ب        ١}هرگونه نسبت را ميدهد     معنـي   ةايد دانست كه اندك نسبتي كـه ميان

نخستين كلمه و معني دومين باشد همين بس خواهد بود كه كاف بكار رفته اين معني دومين را بفهمانـد   
   دسـته       ك سـنگك   چـشمك   جفتـ            :و از اينجاست كه ما مي گوييم كاف را معني هاي بيشمار است              

  .و مانند اينها  دستك   گيره   قبضه   پشتك  شوره   آدينه 
  .روي سنگ بپزند سنگك ناني را گويند كه بر

  . بهمزدن چشمها را گويندكچشم
  .جفت پا بياندازد  لگدي كه چهار پا با دوكجفت

  . شمشير است كه بعمني جاي دست بكار ميرودةاز دسته مقصود دست
  .دستك صداي دست يا دست بهمزدن را گويند

  .گيره جاي گرفتن هر چيزي
.  شمـشير  ضةقبـ : كار مي رود چنانكه مي گوينـد         عربي است با هاء بهمان معني ب       ة كه كلم  قبضه هم 

  .گاهي نيز قبضه بجاي دست و چنگ بكار مي رود كه ابزار قبض است
  .پشتك نام بازيچه ايست كه بايد بچگان از پشت يكديگر بگذرند

  .شوره چيزيست كه از خاك شور بيرون مي آورند
٢.عني روز آدين استآدينه را گفتيم كه بم

                                                           
 نيز سود جسته و يك سـطر افتـادگي   )سال دوازدهم (شادروان ذكاء از مجلة ارمغان. ـ در متن چاپ شده در پيمان افتادگي هست   ١

  ـ ف. آورده ايم درست گردانيده{ } را كه ميان 
و ) اصـيل (، نـژاده ) مبـارزه  (همچون نبـرده  . ـ يكي از معني هاي هاء كه در اين كتاب نيامده است پديد آوردن صفت از اسم است         ٢

دربـارة مثـال   . رنجه كه از نبرد و نژاد و رنج درست شده است و گويا براي اين معني بيش از چنـد واژه مثـال ديگـري نتـوان يافـت                 
عسجدي . »تاختن و تير انداختن آموخت چنانك نبردة جهان گشت در انواع هنر           ] ؟[و نيزه    « :نوشته) ۶ص  (نخست در حدودالعالم    

  :فردوسي گويد   آن نبردي ملك نبرده سوار    شاه ابوالقاسم بن ناصر دين :د گوي
  :نمونة مثال سوم در اين بيت بكار رفته   نهان كردن از من نه آيين بود       ن بودين چونبرده نژادي كه

  ـ گ  تا كس نكند رنجه بدر كوفتنت مشت     انگشت مكن رنجه بدر كوفتن كس 
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  نبالهد
  

در . تا اينجا گفتگويي كه ميخواستيم از پسوند كاف و معني هاي گوناگون آن بنماييم بپايـان رسـيد                 
  .اين دنباله ميخواهيم يك نكته اي را باز نماييم كه در فن زبانشناسي ايران در خور ارج خواهد بود

ود كه هم معناي آن پيش از پـسوند در دسـت            بايد دانست كه آنچه ما گفتگو كرديم از كلمه هايي ب          
ولي يكرشته كلمه هايي نيز هست كه معني هاي پيش از پسوند آنها . هست و هم معناي آن پس از پسوند

    چكامه   تشنه   گرسنه   تـازه   پيالـه   آمـه                     سايه   چامه         جامه       خامه   دانسته نيست چنانكه   شانه     
  .پاشنه   پنبه   پرده   پينه   پاره   دهره   و بسيار مانند اينها چانه   سينه     دانه   چاره

از اينجا مي توان پي بـرد  . زيرا در اينها پيدا نيست كه كلمه پيش از پيوستن پسوند چه معني داشته             
ولـي از راه زبانـشناسي   . كه اين كلمه ها بسيار ديرين است كه معني هاي اصلي آنها پاك فراموش گرديده            

  . از آنها بدست بيآيد ايكوشيد كه معني پارهمي توان 
در آغاز اين .  دايه را بر گرفته چنين خواستم كه معني پيشين آن را پيدا نمايم          ةاز جمله نگارنده كلم   

 شايد داي يعني مادر بوده و پسوند در ايـن            ، نكته نمودارم گرديد كه دايه چون بجاي مادر است كودك را          
.  را پيدا ننمودم    اي ولي هرچه در فرهنگها جستجو نمودم چنين كلمه       .  رود كلمه بمعني مانندگي بكار مي    

 نيمزبانها كـه     اي در پاره . در زبان ارمني كه ارتباط با فارسي دارد كاوش  كردم هم نتيجه اي بدست نيآمد               
ولي پس از چنـد مـاهي ناگهـان آنچـه را كـه      . دسترس دارم بجستجو پرداختم راهي بروي مطلب باز نشد  

  .م در يك كتاب تاريخي پيدا نمودمميجست
بدينسان كه دينوري كه خويشتن از مردم ايران است و زبان فارسي را مـي شـناخته چـون داسـتان                     

جايگاه شتافته دستور داد جستجوهاي  ناگمشدن بهرام گور را مي نگارد چنين مي گويد كه مادر بهرام بد
ن ي نتيجه اي بدست نيآمد و آنجايگاه را بجهت همـي           بهرام را بدست بيآورند ول     ةبسيار كردند كه مگر الش    

١. زيرا كه داي در زبان فارسي بمعني مادر ميباشد:مي گويد . نام نهادند» دايمرگ« كار آن مادر 

. اين يك جمله نگارش دينوري دشوار مرا آسان ساخت و دانستم كه آنچه كه پنداشته بودم بجا بوده                 
  .عني مادر هنوز در زبان بختياري بكار مي رودسپس نيز از كساني شنيدم كه داي بم

  از جملـه اينكـه    . سپس هم به نكته هاي ديگري برخوردم كه موضوع را هرچـه روشـن تـر گردانيـد                 
كه كساني آن را تركي مي پندارند فارسي است و اين نام بـدانجهت داده شـده كـه دايـي چـون                       » دايي« 
معني هر سه روشـن     » دايي« و  » دايه« و  » داي« پس  . ويشاوند مادري است او را بمادر نسبت داده اند        خ

  .گرديد
  اين نمونه ايست از بـراي آنكـه مـي تـوان از راه جـستجوهاي علمـي پـي بمعنـي هـاي بـسياري از                           

چيزيكه هست در موضوع هاي علمي نبايد به پندار و گمان بسنده نمـود              . كلمه هاي ديگر از اين گونه برد      
                                                           

  .سان الفرس تسمي داي و هو مرج معروفلضع من الماء يسمي داي مرج سمي بامه الن االم بو يقال ان ذلك المكان بموـ ١
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يد و درستي يا نادرستي پندار يا گمان را نيك دريافت و هيچگاه نبايـد بيـك                 يا اعتماد كرد بلكه بايد كوش     
  .دليل بسنده كرد بلكه تا مي توان در راه پيدا كردن دليل كوشش بكار برد

يم پنـداري    كه شـمرد   ي هر يكي از كلمه هاي     ةاين سخن براي آن مي گويم كه ما مي توانيم در زمين           
  .د داد علمي نخواهةكنيم ولي اين كار نتيج

مـثالً  . بيكي از اين معني هاي پسوند كاف ميآيد       » گان« يا  » كان« اين را هم بايد دانست كه گاهي        
از اينجاسـت كـه     . فت باشـد   از صـ   بمعناي ششم كاف آمده كه پديد آوردن اسم       » كان«  گردكان   ةدر كلم 

  .ندميگوي» گردو « گاهي واو را كه يكي از جانشينهاي كاف است بجاي آن ميآورند و 
 هنوز .بيشتر بكار رفته تا كاف و جانشينهاي آن» گان« و » كان« در معني دوازدهم كه جايگاه باشد 

آذربايگـان     زنگـان    اردكـان               : چـون   . ميآيـد » گـان « و  » كـان « بسياري از نامهاي آباديهاي ايران بـا        
   ١.و صد مانند اينها رفسنجان   ارزنجان 

گاهي جانشين الف اسـت كـه گفتـيم در زبـان هخامنـشي بـوده و در                  از اينجا پيداست پسوند كاف      
ولـي گفتگـو از     . و سـبك شـده از آن ميباشـد        » كـان « زبانهاي التين و يونان نيز هست و گاهي جانشين          

اينموضوع و دانستن اينكه پسوند در كدام معني بجاي الف هخامنشي آمده و در كـدام ديگـر بجـاي كـان             
  .در بر ندارد اينست كه ما آن را رها مي نمائيمبكار رفته چندان سودي را 

 كلمه ها پردازيم راه هاي بسيار دراز و توانفرسايي را پيموده و جز رنج و فرسـودگي                  ةما اگر بتاريخچ  
 درازي براي خود دارد و پياپي از شكلي بـشكل           ةهر يك كلمه تاريخچ   . نتيجه اي در دست نخواهيم داشت     

اينست كه من اينگونه جستجوها را بيهوده مي شمارم مگر تا اندازه اي             .  گرديده افتاده و از معناي بمعنايي    
  . بكار بردن كلمه را روشن گرداندكه راه درسِت

نيز اين را خواستم كه خوانندگان بدانند راه زنده        » كاف« در اين جستجوها از تاريخچه و معني هاي         
 اين پسوند شگفت را كه شايد كمتـر ماننـدي در            گردانيدن زبان فارسي چيست و آنگاه معناهاي گوناگون       
نيـز بـسياري از غلطهـاي       .  زبان ايران پديد آيـد     ةزبانهاي ديگر دارد بشناسند و از اين رو گشايش در زمين          

  .مشهور از ميان برخيزد
پرداختن بسرگذشت هاي بي پايان ايـن كلمـه و آن كلمـه كـه بـسياري از                  : وگرنه دوباره مي گويم     

اين گونه هوس ها اگر هم گـاهي        . آن ميباشند عمر را تباه كردن است      زبان شناسي گرفتار    دانشمندان فن   
ديري همچون قمارباز كـه چـون       دامنگير آدمي مي گردد بايد هرچه زودتر جلو آن را گرفت وگرنه پس از               

 ةه همـ   باز گشت از اين راه سخت گرديده چه بسا ك           ،  خود را باخت ديگر دست از قمار بر نميدارد         ةسرماي
  .عمر هدر مي شود

                                                           
  .ديده شود » نامهاي شهرها و ديه ها « دفتر دوم از ـ ١
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