ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐھﺎی ﻋﺠﯿﺐ در ﻓﺎرﺳﯽ  -ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻨﻈﻮری
در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم »ﺷﮫﺮﯾﺎر و آن ﺳﻪ ﺑﺎر« ﺑﺮای ﭼﺎپ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﺤﺚ در
ﻣﻮرد واژهھﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺐھﺎﯾﯽ داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در زﺑﺎنھﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﺧﻮد آن زﺑﺎنھﺎ ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ان ﺗﺮﮐﯿﺐھﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﭘﺎرهای از اﯾﻦ اﺻﻄﻼحھﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺐھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل :ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ،دوﺷﻨﺒﻪ .. ،دوﻗﻮﻟﻮ ،ﺳﻪ ﻗﻮﻟﻮ ،ﯾﮑﯽ از ﻗﻮﻟﻮھﺎ ... ،ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮر ،ھﻔﺖﺳﯿﻦ،
ﺷﯿﺮآب ...ﯾﺎ ﺳﺆالھﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ :ﭼﺮا »ﭼﮫﺎرﺑﺎغ« وﺟﻮد دارد وﻟﯽ »ﺳﻪﺑﺎغ« ،و »ﭘﻨﺞ ﺑﺎغ« وﺟﻮد
ﻧﺪارﻧﺪ؟ ﮔﺎوﺧﻮﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟  ...ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﭼﻮن دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻄﻼحھﺎﯾﯽ در
آن ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻟﺬا ،از ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺧﻮدداری ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﺧﻮد
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﻨﺒﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺷﻨﺒﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد؟ و از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯽﻣﻔﮫﻮم »ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ«» ،دوﺷﻨﺒﻪ« و  ...از
آن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﻣﺮﺳﻮم ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؟ واژه ﺷﻨﺒﻪ از ﻟﻐﺖ ﻋﺒﺮی Shabbathﻣﺸﺘﻖ از
واژه )Shabathﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ( آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ واژه ،ﻣﻌﻨﯽ »روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ« ،و »روز اول
ھﻔﺘﻪ« دارد )ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻻن ﺑﺮای ﯾﮫﻮدﯾﺎن اﺳﺖ(.
اﯾﻦ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت )Sabbathﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﺷﻨﺒﻪ ،و ھﻔﺘﻤﯿﻦ روز ھﻔﺘﻪ )ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ!( ﺑﻪ
ﻣﻔﮫﻮم روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ( وارد زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .واژه )Samediﺷﻨﺒﻪ( در ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﯿﺰ از
ھﻤﯿﻦ واژه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻟﻐﺖ در ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت Sabbatanو Sabbatoاﺳﺖ .در ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻪ
ﺻﻮرت Sabbataو  ،Sabbatumو در روﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ،Subbotaو در ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺳﺒﺖ« و
در ﺗﻮرﮐﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺷﻨﺒﻪ« ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻆ »ﺷﻤﺒﻪ« وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﻪ ﺟﺎ اﯾﻦ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ و اوﻟﯿﻦ )و در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺷﺮروع ھﻔﺘﻪ از ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﻌﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ( روز ھﻔﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺟﮫﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ واژهھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺠﯿﺐ »ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ«» ،دوﺷﻨﺒﻪ« و ...
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ .روزھﺎی ھﻔﺘﻪ در
ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ:
-1ﺷﻤﺒﻪ،
-2ﺳﻮد ﮔﻮﻧﻮ )روز ﺷﯿﺮ(،
-3دوز ﮔﻮﻧﻮ )روز ﻧﻤﮏ(،
-4ﺑﻮش ﮔﻮن )روز ﺧﺎﻟﯽ(،
-5ﭼﺮﺷﻨﺒﻪ )ﺷﻨﺒﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﺷﻨﺒﻪ« ،ﺷﻨﺒﻪی ﻓﺮﻋﯽ ،ﺷﻨﺒﻪی ﻧﺎﻗﺺ(،
-6ﺟﻮﻣـﺎ آﺧﺸﺎﻣﯽ )ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻌﻪ(،
-7ﺟﻮﻣﺎ ﮔﻮﻧﻮ )روز ﺟﻤﻌﻪ(
ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ »دو« ﺑﺨﺶ »ﺳﻪ روزه« و »ﯾﮏ روز ﺧﺎﻟﯽ در وﺳﻂ« و ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ » 4روزه« و » 3روزه« ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اول ﺑﺎ »ﺷﻤﺒﻪ« و ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺎ

»ﭼﺮﺷﻤﺒﻪ« ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮑﺘﻪی ﻣﮫﻢ و ﻣﺴﺄﻟﻪﺳﺎز در اﯾﻦﺟﺎ داﻧﺴﺘﻦ و ﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﻣﻌﻨﺎی
واژهی »ﭼﺮ« اﺳﺖ.
ﭼﺮ واژهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﭼﺮ« و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﭼﺎر« ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮدهای از زﺑﺎنھﺎی
ﺗﻮرﮐﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻐﻮﻟﯽ و ﺣﺘﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻌﻨﺎھﺎی
»ﭼﺮ« دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
ﭼﺮ )ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﯿﻮاﻧﺎت(ﭼﺮ )-ﭼﻮب(ﭼﺮ )ﻧﺎﻗﺺ(ﭼﺮ )ھﻨﮕﺎم ،زﻣﺎن(ﭼﺮ )روﺑﺮوی ،ﻣﻘﺎﺑﻞ(ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ واژهھﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
رﻓﺘﺎر ﻋﺠﯿﺐ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﻼﺣﻈﻪی در و ھﻤﺴﺎﯾﻪ را ﻧﮑﺮده و ﺑﺪون ﺗﻌﺎرف
»ﭼﺮﺷﻤﺒﻪ« را »ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ« ﻓﺮض ﮐﺮده و ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪد روزھﺎی ﺑﯿﻦ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﺮﺷﻤﺒﻪ را
ﻧﯿﺰ ﭘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻧﺎمﮔﺬاری ﺑﯽﻣﺴﻤﺎی ﻣﻮﺟﻮد روزھﺎی ھﻔﺘﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
دوﻗﻮﻟﻮ ،ﺳﻪﻗﻮﻟﻮ ... ،ﯾﮑﯽ از ﻗﻮﻟﻮھﺎ ...
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻌﻠﯽ »دوﻗﻮﻟﻮ« از ﻓﻌﻞ »دوﻏﻤﺎق« )زاﯾﯿﺪن( در ﺗﻮرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ »اﺋﮑﯿﺰ دوﻏﻮﻟﻮ«
)ﺟﻔﺖ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪه( ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ »ﺳﻪ ﻗﻮﻟﻮ«» ،ﯾﮑﯽ از
ﻗﻮﻟﻮھﺎ« اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ.

ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮر
اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺮﮐﯿﺐ و اﺻﻄﻼح ﻋﺠﯿﺐ »ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮر« ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮی دارد .در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﻔﮫﻮم »داش« ﮐﻪ در ﺗﻮرﮐﯽ اﺳﻢ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﯽ »ﺳﻨﮓ« ﻣﯽدھﺪ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ » -داش« ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ »ھﻢ« اﺳﺖ ﺧﻠﻂ ﺷﺪه .اﺑﺘﺪا اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ
» -داش« اراﺋﻪ ﺷﻮد«
ﯾﻮﻟﺪاش = ﯾﻮل )راه(  +داش )ھﻢ( = ھﻤﺮاه ،رﻓﯿﻖﻗﺎرداش = ﻗﺎرﯾﻦ )ﺷﮑﻢ(  +داش )ھﻢ( = ھﻢﺷﮑﻢ ،از ﯾﮏ ﺷﮑﻢ زاده ﺷﺪه ،ﺑﺮادرﭼﺎﻏﺪاش = ﭼﺎغ )زﻣﺎن ،ﻋﺼﺮ(  +داش )ھﻢ( = ھﻤﺰﻣﺎن ،ھﻢ ﻋﺼﺮ ،ﻣﻌﺎﺻﺮآداش = آد )ﻧﺎم(  +داش )ھﻢ( = ھﻢﻧﺎمﺳﯿﺮداش = ﺳﯿﺮ )راز ،ﺳﺮ(  +داش )ھﻢ( = ھﻤﺮاز ،ﻣﺤﺮم اﺳﺮار ﯾﮑﺪﯾﮕﺮآرﺧﺎداش = آرﺧﺎ )ﭘﺸﺖ(  +داش )ھﻢ( = ھﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪﺻﺒﯿﺮداش = ﺻﺒﯿﺮ )ﺻﺒﺮ( ) +داش( = ھﻢﺻﺒﺮ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺮ ﺧﻮد را ﺳﮫﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ واژه »ﺻﺒﯿﺮ« ﮐﻪ در ﺗﻮرﮐﯽ ھﻤﺎن »ﺻﺒﺮ« اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺻﺒﻮر«
ﻓﺮض ﺷﺪه و ﭘﺴﻮﻧﺪ » -داش« ﻧﯿﺰ »ﺳﻨﮓ« در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯽﻣﺴﻤﺎی »ﺳﻨﮓ
ﺻﺒﻮر« اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺻﻼ ﺳﻨﮓ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺻﺒﻮر ﺑﻮدن ﻧﺪارد.
اﻣﺎ ،در ﻓﻮﻟﮑﻮﻟﻮر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و در ﻗﺼﻪھﺎ ،دﺧﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﻗﻀﯿﻪای روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺗﻮان و ﺗﺤﻤﻞ
روﺣﯽ او ﺧﺎرج اﺳﺖ .ﻟﺬا ،ﻋﺮوﺳﮑﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ او در ﺧﻔﺎ ھﺮ روز ﻗﺼﻪاش را ﺑﻪ او
ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ،اﯾﻦ ﻋﺮوﺳﮏ »ﺻﺒﯿﺮداش« )ھﻢ ﺻﺒﺮ( او ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ دﺧﺘﺮک ﺳﺎﻟﻢ

ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻋﺮوﺳﮏ از ﻓﺸﺎر روﺣﯽ ﻣﯽﺗﺮﮐﺪ و ﯾﺎ ﭼﺎک ﺑﺮﻣﯽدارد )ﭼﺎﺗﻼﯾﯿﺮ( .ﯾﻌﻨﯽ در ﻓﺸﺎر روﺣﯽ
دق ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻣﯿﺮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ واژه »ﭼﺎﺗﻼﻣﺎق« )ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﺮدن( در ﺗﻮرﮐﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
آن ﮔﺎه ،دﺧﺘﺮ ﻗﺼﻪاش را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻨﮓ »ھﻢ ﺻﺒﺮ« او ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺳﻨﮓ
ﻧﯿﺰ ﭼﺎک ﺑﺮﻣﯽدارد )ﭼﺎﺗﻼﯾﯿﺮ( .اﻣﺮوز اﺻﻄﻼح »داش ﭼﺎﺗﻼﺳﺎ« )اﮔﺮ ﺳﻨﮓ ﭼﺎک ﺑﺮداد( ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم
ﻧﮫﺎﯾﺖ طﺎﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ :در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاھﻨﺪ زﻣﺎن
را ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻧﮫﺎﯾﺖ اﺣﺘﻤﺎل زﻣﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :داش ﭼﺎﺗﻼﺳﺎ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺌﺶدﯾﺮ!« )اﮔﺮ
ﺳﻨﮓ ﭼﺎک ﺑﺮدارد ﺳﺎﻋﺖ  5ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ(.
در اداﻣﻪی اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺷﻌﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽای ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ
ﺻﺪای ﺧﻮدش ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺮھﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﻮدهی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯽﮔﻠﻮﻟﻪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ
ﺑﺮای ﻧﺎن ھﻤﻪ ،ﺑﺮای ﻧﻮر و ﺑﺮای ﺳﺮود
و در ﮔﻠﻮﻟﻪ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﻓﺮﯾﺎدھﺎی ﺷﺎدی و ﻏﻤﺶ را
ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ زﺑﺎن ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﺻﺨﺮهھﺎ از ھﻢ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺷﮑﺎﻓﺖ
اﯾﻦ اﺻﻄﻼح »ﺻﺨﺮهھﺎ از ھﻢ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺷﮑﺎﻓﺖ« ھﻤﺎن ﭼﺎک ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺰک
ادﺑﯿﺎﺗﯽﺗﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻧﮫﺎﯾﺖ طﺎﻗﺖ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ،اﮔﺮ آن ﺗﻮدهی ﮐﻮﭼﮏ زﺑﺎن ﮔﺸﻮد ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﮐﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﯾﮏ طﺎﻗﺖ و ﺗﻮان ﻣﻤﮑﻦ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﮫﺎﯾﺖ طﺎﻗﺖ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮔﻮﯾﺎی ﻣﻄﻠﺐ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺻﺒﻮر ﺑﻮدﮔﯽ ﻧﺪارد و ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﺻﺒﻮر ھﺴﺖ .اﯾﻦ

ﺗﻌﺒﯿﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ رﯾﺸﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻓﻮﻟﮑﻮﻟﻮرﯾﮏ و اﺳﺎطﯿﺮی در ﻣﯿﺎن اﻗﻮام اﺳﺖ.
ﺑﻪﺗﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺑﻪ ﻓﻮﻟﮑﻮﻟﻮر در ﺷﮑﻞ اﺻﯿﻞﺗﺮ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮد؟
7ﺳﯿﻦ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺠﯿﺐ »ھﻔﺖﺳﯿﻦ« ﻧﯿﺰ ار آن ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺎرس
ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﻔﮫﻮم و ﻧﺤﻮهی ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن ﻧﺪارﻧﺪ .اﺑﺘﺪا ،اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﮑﺘﻪای را در زﺑﺎن ﺗﻮرﮐﯽ و
ﻓﻮﻟﮑﻮﻟﻮر آن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪھﯿﻢ ،آنﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﺤﻮهی ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
در ﭘﺎرهای از زﺑﺎنھﺎ ﻣﺜﻞ ﻻﺗﯿﻦ ،روﺳﯽ ،ﺗﻮرﮐﯽ و  ...اﺳﻢ و ﺻﻔﺖ ﺻﺮف ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در زﺑﺎن-
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺮف اﺳﻢ و ﺻﻔﺖ declensionﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺗﻮرﮐﯽ در وﺿﻌﯿﺖ
»راﺋﯽ« accusativeاﮔﺮ اﺳﻢ ﯾﺎ ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻮت ﺧﺘﻢ ﺷﻮد ﭘﺴﻮﻧﺪ » -ﺳﯿﻦ« ﯾﺎ » -ﺳﯿﻨﯽ« ﻣﯽ-
ﮔﯿﺮد .ﻣﺜﻼ :واژهھﺎی »آﺗﺎ« ﯾﺎ »دهده« در ﺟﻤﻠﻪ »ﭘﺪرش را دﯾﺪم« )آﺗﺎﺳﯿﻦ [دهدهﺳﯿﻦ] ﮔﺆردوم(.
ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ اﺳﻢھﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻮت »آ«» ،ـــ« ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﺖ »راﺋﯽ«
ﭘﺴﻮﻧﺪ » -ﺳﯿﻦ« ﻣﯽﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ رو واژهھﺎی »آﺗﺎ«» ،ﺑﺎﺑﺎ«» ،دهده«» ،آﻧﺎ«» ،آﺑﺎ«» ،ﻧﻪﻧﻪ«،
»ﺑﺎﺟﯽ«» ،اوﺟﺎ«» ،ﮔﻮده«» ،آرا« ،و  ...و ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻋﺪدھﺎی »اﯾﮑﯽ = » ،«2آﻟﺘﯽ = » «6ﯾﺌﺪدی
= » ،«7اون اﯾﮑﯽ = » ،«12ﯾﯿﺮﻣﯽ )اﯾﮕﯿﺮﻣﯽ( = » ،«20اﻟﻠﯽ =  «50و  ...ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺼﻮت ﺧﺘﻢ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در وﺿﻌﯿﺖ accusativeﭘﺴﻮﻧﺪ » -ﺳﯿﻦ« ،و » -ﺳﯿﻨﯽ« ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺜﻞ:
اﯾﮑﯽﺳﯿﻦ )دو ﺗﺎﯾﺶ را(آﻟﺘﯽﺳﯿﻦ )ﺷﺶ ﺗﺎﯾﺶ را(ﯾﺌﺪدیﺳﯿﻦ )ھﻔﺖ ﺗﺎﯾﺶ را(...-

اﻟﻠﯽﺳﯿﻦ )ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺎﯾﺶ را(در ھﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل در ﻓﻮﻟﮑﻮﻟﻮر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه" :آﯾﺪﯾﻦ ﺑﺮﮐﺖ زادﻻردان
ﯾﺌﺪدیﺳﯿﻦ ﻗﻮﯾﻮن" )از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﺒﻞ ﺑﺮﮐﺖ و روﺷﻨﺎﯾﯽاﻧﺪ ھﻔﺖﺗﺎﯾﺶ را ﺑﮕﺬارﯾﺪ (.اﯾﻦ ھﻔﺖ
ﻣﻮرد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:
-1ﻗﺮآن )ﺳﻤﺒﻞ اﻋﺘﻘﺎدی(
-2ﺳﻮ )= آب؛ ﺳﻤﺒﻞ ﭘﺎﮐﯽ و ﺣﯿﺎت و روﺷﻨﺎﯾﯽ(
-3ﺑﻮﻏﺪا و ﺑﺮﺧﯽ ﻏﻼ دﯾﮕﺮ )= ﮔﻨﺪم؛ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل روی زﻣﯿﻦ و ﺳﻤﺒﻞ ﻏﺬا
ھﺴﺘﻨﺪ(
-4ﻣﯿﻮه )ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﯿﺐ و ﺳﻨﺠﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺎل ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ؛ ﺳﻤﺒﻞ ﺑﺮﮐﺖ روی درﺧﺖ و ﯾﺎ
ﺳﺮدرﺧﺘﯽ(
-5ﯾﻮﻣﻮرﺗﺎ )= ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ؛ ﮐﻪ ﺳﻤﺒﻞ ﺑﺮﮐﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ(
-6ﺳﯿﮑﮑﻪ )= ﺳﮑﻪ؛ ﮐﻪ ﺳﻤﺒﻞ ﺑﺮﮐﺖ داد و ﺳﺘﺪ اﺳﺖ(
-7ﮔﺆﯾﻪرﺗﯽ )= ﺳﺒﺰه؛ ﮐﻪ ﺳﻤﺒﻞ روﯾﺶ و ﺗﺎزه ﺷﺪن و اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ(
ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎل ﮐﮫﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد و اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ »7ﺳﯿﻦ« اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮرﮐﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ﻣﯽﺷﻮد »ﯾﺌﺪدیﺳﯿﻦ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
»ھﻔﺖ ﺗﺎﯾﺶ را« اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﻏﯿﺮﻓﻮﻟﮑﻮﻟﻮرﯾﮏ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﻨﮓﺷﺪﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪن اﯾﻦ ردﭘﺎی ﻓﻮﻟﮑﻮﻟﻮرﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﺳﻤﺒﻞھﺎی ﺑﺮﮐﺖ »ﺳﻤﺎق«

و »ﺳﺮﮐﻪ« ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﺑﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺎق و ﺳﺮﮐﻪی ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد و اداﻣﻪ ﻣﯽ-
ﯾﺎﺑﺪ!
ﺷﯿﺮآب
اﯾﻦ واژه را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ آواﯾﯽ اﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽآورﯾﻢ ﮐﻪ در ﻓﻮﻟﮑﻮﻟﻮر و زﺑﺎن
ﺗﻮرﮐﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ اﺻﯿﻞﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ آواﯾﯽ-ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ اﺻﻮات زﺑﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ آواﯾﯽ-ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
در ﺗﻮرﮐﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ آواﯾﯽ-ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن رﯾﺰش آب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺼﻮت ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﮫﻮم واژه ﻣﯽﮔﺮدد:
ﺷﺎرر )ﺷﺎر( :رﯾﺰش آب از ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﺷﻮرر )ﺷﻮر( :رﯾﺰش آب ﯾﺎ  ...ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﻓﻘﯽ )ﻣﺜﻞ رﯾﺰش ﺧﻮد از رگ ،رﯾﺨﺘﻦ ﺑﯽھﺪف آبﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻢ ﻓﺸﺎر از ﺷﻠﻨﮓ(
ﺷﯿﺮر )ﺷﯿﺮ( :رﯾﺰش آب از ارﺗﻔﺎع ﮐﻢ)اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺴﯿﺘﻢ آواﯾﯽ-ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ در ﺗﻮرﮐﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ
داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ( ﺻﺪای /ش /ﻣﻔﮫﻮم »ﺳﺮ و ﺻﺪا«» ،اﯾﺠﺎد ﺻﺪا و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪﮔﯽ« دارد .ﻣﺼﻮت
ﻣﯿﺎﻧﯽ »ارﺗﻔﺎع« را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺻﺪای /ر /ﺟﺮﯾﺎن و ﺣﺮﮐﺖ را ﻣﯽﺳﺎزد و ﺗﮑﺮار آن ﻧﺸﺎن
دھﻨﺪه اﺳﺘﻤﺮار اﺳﺖ .در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و در اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﻠﻤﯽ از »ﺷﺎر« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻌﻞ »ﺷﺎر ﺷﺎر ﮐﺮدن« )ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﻌﻞﺳﺎزی ﺷﻮد( ﯾﺎ »ﺷﺎرﯾﺪن« دﯾﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﻨﮫﺎ در واژهھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ »آﺑﺸﺎر« دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻌﻞ وارهی »ﺷﺮ ﺷﺮ ﮐﺮدن«
وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ »ﺷﯿﺮ ﺷﯿﺮ ﮐﺮدن« وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ واژهی »ﺷﯿﺮ« ﺑﺎ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﯿﺮ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ ﻓﻌﻞھﺎی ﺗﻮرﮐﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺪر در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺷﺎرﯾﻠﺪاﻣﺎقﺷﯿﺮﯾﻠﺪاﻣﺎقﺷﻮروﻟﺪاﻣﺎقﯾﻌﻨﯽ ،ھﺮ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﻞ وﺟﻮد دارد .واژهھﺎی »ﺷﯿﺮ دادن«» ،ﺷﯿﺮﯾﻠﺘﯽ«» ،ﺷﯿﺮراﺗﺎن«،
»ﺷﻮروﻟﻘﺎن«» ،ﺷﻮروﻟﺘﻮ« و  ...ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﺼﺪرھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» .ﺷﯿﺮآب« ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ
ﻣﺼﺪرھﺎﺳﺖ و ﺗﻮﺟﯿﮫﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ »ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﯿﺮآب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﯿﺮ درﻧﺪه« و  ...از روی
ﻧﺎﭼﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺤﻘﻘﺎن راﺣﺖطﻠﺐ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ و ﯾﺎ ﺧﯿﺎلﭘﺮدازی ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﭼﮫﺎرﺑﺎغ ،ﮐﻮﯾﺮ ،و ﮔﺎوﺧﻮﻧﯽ
ﭼﺮا واژه و ﺗﺮﮐﯿﺐ »ﭼﮫﺎرﺑﺎغ« وﺟﻮد دارد وﻟﯽ »ﺳﻪ ﺑﺎغ«» ،ﭘﻨﺞ ﺑﺎغ« و  ...وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﯿﺰ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺗﻌﺎرﻓﯽ ﻓﻮرا ﻣﮫﺮ
»ﭼﮫﺎر« ﮐﺬاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن زده اﺳﺖ .ﻗﺒﻼ راﺟﻊ ﺑﻪ واژهی »ﭼﺮ« ﺑﺤﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﺑﺤﺚ اﺋﺘﯿﻤﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آن در ﺣﻮﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ وﺟﻮد واژهی
»ﭼﺮ« در اﺑﺘﺪای »ﺑﺎغ« ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﭼﮫﺎر« ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﻌﻨﯽ »ﭼﮫﺎرﺑﺎغ« ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﭼﺮﺑﺎغ« ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺻﻔﻮﯾﺎن از آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺮده
ﺷﺪه اﺳﺖ» .ﭼﺮﺑﺎغ« ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪی ﺗﻮرﮐﯽ ﻣﺜﻞ »اﺻﻠﯽ و ﮐﺮم« ﺑﻪ ﮐﺮات از آن ﯾﺎد ﻣﯽ-
ﺷﻮد دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﭘﺎرک« ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم اﻣﺮوزی اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ از واژهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﮑﺎن و ﺟﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ:

ﻟﻮت )ﻋﺮﯾﺎن( :ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻟﻮتﮐﻮﯾﺮ = ﮐﻮ )ﺧﺸﮏ ،ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ ،ﺑﺪرد ﻧﺨﻮر(  +ﯾﺌﺮ )زﻣﯿﻦ(  :ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﻮﯾﺮﺣﺎﻻ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺑﯽﻣﺴﻤﺎی »ﺑﺎﺗﻼق ﮔﺎوﺧﻮﻧﯽ« دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ »ﮔﺎو« و »ﺧﻮن« ﻧﺪارد و
ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ» :ﻗﻮﺧﻮﻧﻨﯽ = ﻗﻮﺧﻮﻧﯽ« )Qoxunniﯾﻌﻨﯽ دارای ﺑﻮی ﺗﻨﺪ و زﻧﻨﺪه و
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ھﻢ ھﺴﺖ( .ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻮرﮐﯽ اﮔﺮ اﺳﻢ ﺑﻪ ﺻﺪای »ر« و ﯾﺎ »ن« ﺧﺘﻢ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی
ﭘﺴﻮﻧﺪھﺎی » -ﻟﯽ« ،و » -ﻟﻮ« ﺻﺪاھﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ:
ﺗﮫﺮاﻧﻠﯽ = ﺗﮫﺮاﻧﻨﯽ = ﺗﮫﺮاﻧﯽاھﺮﻟﯽ = اھﺮری = اھﺮیاﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻮرکھﺎی ﻣﺮﮐﺰ )اراک ،ﻗﻮم ،ھﻤﺪان ،و  (...و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اطﺮاف اﺻﻔﮫﺎن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ
اﺳﺖ.

