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درآمدي بر واژهـگزينِي مردمي
ادعادل غالمعلي حّد

زبان٬ تا آن زمان که زنده و زايا باشد٬ پيوسته واژه هاي نو توليد مي کند تا نياز جامعه زباني
خود را برطرف سازد. توليد واژه هاي نو٬ که ما آن را اصطالحًا واژهـگزيني مي ناميم٬ از دو
طريق صورت مي گيرد که يکي مردمي و ديگري رسمي است. واژهـگزينِي مردمي همان
فرايند طبيعي و عادي و عمومي است که٬ در اصل٬ باعث پيدايش خود زبان بوده و جلوه
و نتيجه استعدادي است که در انسان براي زبان داشتن وجود دارد. اما واژهـگزينِي رسمي
عملي است آـگاهانه و برنامه ريزي شده که نتيجه مديريت فرد يا مؤسسه اي است که در
اين باب مسئوليتي بر عهده دارد. اين نوع واژهـگزيني بر پايه قواعدي صورت مي گيرد که

از پيش وضع شده است.
واژهـگزينِي رسمي ناشي از توسعه علم و تمّدن و صنعت است. پديد آمدن مفاهيم و
ابزارها در اثر رشد علم و صنعْت توليد واژه هايي خاِصّ آن مفاهيم و ابزارها را ايجاب
مي کند و اشخاص يا مؤّسسات علمي را واـمي دارد تا آـگاهانه و حساب شده به واژهـگزيني
بپردازند. در مقايسه با زبان مردم ٬ که همچون رودخانه اي در مسير طبيعي اما کج و معوج
به راه خود ادامه مي دهد٬ واژهـگزينِي رسمي به ايجاد و گسترش زبان علم مي پردازد و آن
را در جوي و جدول هاي مهندسي شده به جريان مي اندازد. واژهـگزينِي رسمي همان کاري
ي و بين المللي بر عهده دارند و در است که مؤسسات واژهـگزيني و اصطالح شناسي ملّ
ي ــ ازيـده و گ ــ اه از آن دس ـ ت س ـ ال است کـه فرهنگستان گ ـ اه بـدان دس ـت  ن ـ ي ـ ز ده ه ـا ران  اي ـ

ـکشيده است.

D:3 ع.آ. ٧ ص ١٣٨٤/٠٥/٢٤ 02HADAD.SAR نمونه٣

٢
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نامه فرهنگستان ٦ /٢
سرمقاله ٣

درآمدي بر واژهـگزينِي مردمي

کـا بـه هر کس در زبان مردم تأمّل و تحقيق کند تصديق مـي کند کـه مـردم٬ بـدون اتّ
مؤّسسات واژهـگزينِي رسمي٬ براي رفع نيازهاي خود٬ لغت هاي تازه مي سازند. اـگر يک
ـکتاب فرهنگ لغت فارسي امروز را با کتابي مشابه آن که متعلق به پانصد يا دويست سال
پيش باشد مقايسه کـنيم٬ بـه انـبوهي از لغـات تـازه بـرمي خوريم کـه عـمدتًا مـحصول
واژهـگزينِي مردمي است و درصد کمي از آنها به واژهـگزينِي رسمي تعلق دارد. تـفاوت
واژه هاي مردمي با واژه هاي رسمي شبيه تفاوت گل ها و گياهان صـحرايـي بـا گـل ها و
ـگياهان گلخانه اي است. گل هاي صحرايي خودـرو و فراوان و وحشي اند و زيبايي و نظمي

دارند که همهـکس قادر به درک و ديدن آن نيست.
واژگان مردمي با واژگان عاميانه يکي نيست. واژگان عاميانه بخشي از واژگان مردمي
ازواژگان مردمي مخصوصًا آن بخش از واژه هاي يک زبان است که خود مردم است. مراد ما
به صورت طبيعي ساخته اند و٬ برخالف واژگان عاميانه٬ به زبان معيارو حتي زبان ادبي يک
جامعه نيز راه مي يابند و گاه مواّد و مصالح مناسبي براي واژهـگزينِي رسمي نيز مي شوند.
غرض از اين مقاله جلب توّجه پژوهشگران حوزه واژهـگزيني به سوي عرصه پهناور
واژهـگزينِي مردمي است. مقصود اصلِي ما٬ بيش از آن که پاسخ به سؤاالت مربوط به اين
عرصه باشد٬ طرح سؤال و ايجاد انگيزه براي جستجوي وسـيع در ايـن قـلمرِو پـهناور
است. مي توان پرسيد واژه هاي مردمي چگونه وضع مي شوند؟ چه کسـي آنـها را پـيدا
مي کند و چگونه به ديگران اعالم مي کند؟ واژه هـاي مـردمي چگـونه در جـامعه رواج
مي يابند؟ به نظر مي رسد که اين اصناف و اهِل حرفهـو کسبـو کارند که سازندگان اصلي
و عمده واژه هاي مردمي اند و شايد بتوان گفت که هر صنف و گروه خاص٬ در واژهـگزينِي
مردمي٬ صاحب يک سنِّت زبانِي نامکتوب و اعالم نشده است که بـر اسـاس آن عـمل
مـي کند و از آن عـدول نـمي نمايد. آيـا مـي توان سـاز ـو ـکـار و آيـين مندي هاي ايـن نـوع
واژهـگزيني را به نحو پسيني کشف کرد و بهـنوعي نظمـو نظام و رده بندي در اين واژه ها
دست يافت؟ آيا مي توان به مشخصات واژگـاني و خـصوصيات دسـتوري واژهـگـزينِي
مردمي پي برد؟ و٬ باألخره و مهم تر از هـمه٬ آيـا مـي توان مـيان واژهـگـزينِي مـردمي و
واژهـگزينِي رسمي نسبت و ارتباطي برقرار کرد و از قواعد پسينِي اّولي براي وضع قواعد
پيشينِي دومي کمک گرفت؟ چگونه مي توان ميان اين دو نوع واژهـگزيني تعاملي سازنده و

سودمند ايجاد کرد؟
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نامه فرهنگستان ٦ /٢
٤ سرمقاله

درآمدي بر واژهـگزينِي مردمي

اـکنون٬ پس از اين مقّدمه کوتاه و کلّ ي٬ سعي مي کنيم تاـاندازه اي در قلمرِو واژهـگزينِي
مردمي وارد شويم و بعضي از اوصاف و خصوصيات اين نوع واژهـگزيني را بيان کنيم:

١. از مقايسه واژه هاي مردمي با واژه هـاي رسـمي مـعلوم مـي شود کـه در سـاختن
واژه هاي مردمي توجه به شکل ظاهري بر توجه به کارکرد دروني و جنبه مفهومي امور و
اشيا غلبه دارد. واژگان مردمي بهـشّدت تصويري است و غالبًا بر پـايه تشـبيه بـه امـور
محسوس ساخته مي شود. واژگان مردمي٬ برخالف واژگـان رسـمي٬ مـعمواًل انـتزاعـي
نيست و٬ به همين جهت٬ تاب تحمل مفاهيم پيچيده را ندارد. در واژهـگزينِي مردمي٬ از
روش هايي شبيه روش هاي اختصارسازي٬ که امروزه در واژهـگزينِي رسـمي بـهـشـّدت
معمول است٬ چندان خبري نيست. واژگان مردمي٬ به علت آن که غالبًا بر اساس شکل
ظاهري اشيا ساخته مي شوند٬ دقيق نيستند و نمي توانند تفاوت هاي ظريف و دروني را٬
ـکه در شکل ظاهر و در نگاه اّول منعکس و محسوس نمي شود٬ در خود بگنجانند. همين
٬ در امر سبب مي شود تا علم نتواند از اين واژه ها به صورت وسيع استفاده کـند. مـثالً
واژهـگزينِي مردمي٬ براي نام گذارِي هر نوع بـيماري کـه مـوجب ورم و آمـاس شـود از
ا پزشکان نمي توانند٬ براي کمک به تشخيص و ـکلماتي نظير باد و ورم استفاده مي کنند؛ امّ

بيان تمايز بيماري ها٬ صرفًا به اين عالمت ظاهري اـکتفا کنند.
٢. واژگان زبان علم٬ که محصول تالش و مبتني بر برنامه ريزي و مديريت واژهـگزينِي
ا واژگان مردمي فـاقد چـنين خـصلتي عالمانه است٬ سامانمند (سيستماتيک) است؛ امّ
است. همچنين٬ واژگان زبان علم معمواًل بهـصورت مجتمع و متمرکز در خوشه واژه ها

ا واژگان مردمي به صورت منفرد و مجّز اـازـهم وضع مي شوند. ساخته مي شوند؛ امّ
ليه زبان که در محيط زندگي طـبيعي ٣. واژگان مردمي بيشتر با استفاده از عناصر اّو
انسان در دسترس او هستند ساخته مي شوند. تشبيه اشيا به اعضاي بدن آدمي يکي از
ساز ـو ـ کارهاي رايج اين نوع واژهـگزيني است. از سر تا قدم انسان٬ تقريبًا هـيچ عـضوي
نيست که٬ با استفاده از ادات تشبيه و نسبت٬ لغات تازه اي از آنها ساخته نشده بـاشد.
ـکلماِت چشمه و دماغه و دندانه و لبه و زبانه و گردنه و دسته و پايه از اين قبيل است. تشبيه به
حيوانات يا بعضي از اجزاي بدن حيوانات نيز ميدان وسيع ديگري در واژهـگزينِي مردمي

است. به عنوان نمونه٬ مي توان به اين واژه ها توّجه کرد:
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نامه فرهنگستان ٦ /٢
سرمقاله ٥

 درآمدي بر واژهـگزينِي مردمي

٢ـ)ــتاج خروسي٬ نوعي چرخ دنده١ـ)ــهرسه از اجزاي خودرو

سگدست٬ شغالدست٬ کلهـگاوي١ ٬ تـاج خروسي٢ ٬ مـاهيچه٬ مـوشک٬ خـرک٬ دمِب اسـبي٬
سگک٬ جناغي.

استفاده از رنگ ها نيز در واژهـگزينِي مردمي٬ شيوه اي زاياست. سفيدک٬ سياه دانه٬ زرده٬
زردک٬ سبزه٬ سرخجه٬ بنفشه نمونه هايي از اين دست است.

اعداد نيز منشأ بسياري از واژگان مردمي است. اعداد گاه مشخصًا شمار چيزي را بيان
مي کنند و گاه٬ در مرتبه خاّص ي٬ داللت بر کثرت دارند:

ه٬ سـده٬ هـزارپـا ه٬ سه راهي٬ چهارشاخه٬ پنجه٬ شش گوشه٬ هفته٬ هشـتي٬ دهـه٬ چـلّ دوتکّ

وـامثال آن.
٤. مي توان پرسيد که واژگان مردمي با اسـتفاده از کـدام يک از الگـوهاي دسـتوري
ساخته مي شوند. پاسخ بدين پرسش آسان نيست و مستلزم تحقيقي گسـترده است. در

اين مجال و مقال محدود٬ به صورت پر اـکنده٬ تنها به چند الگو اشاره مي کنيم:
ــ استفاده از انواع معانِي يا ي آخر کلمه٬ اعم از شباهت و نسبت و مجاورت و معاني

ديگر؛ مثال:
ـگلداني٬ گلويي٬ توپي٬ زيرـاستکاني٬ بغلـياطاقاني٬ جاـکفشي٬ جاـقاشقي٬ توري٬ حـلزوني٬

خرطومي٬ رودري٬ تويي٬ رويي٬ سواري٬ باري٬ روسري.

ــ استفاده از معانِي ها ي غيرملفوظ آخر کلمه؛ نظيِر
لبه٬ تيغه٬ چينه٬ رويه٬ جوانه٬ نشانه٬ زرده٬ سفيده٬ سياهه٬ چندکاره.

ــ استفاده از ــک در آخر کلمه براي بيان معناي تصغير و خصوصًا تشبيه؛ مثال:
بادامک٬ سيبک٬ موشک٬ خروسک٬ آبدزدک٬ـچشـمک٬ کـفشک٬ مـاهک٬ خـرک٬ اسـبک٬

مرغک.

و ــ در واژهـگزينِي مردمي٬ اسم ابزار فراوان ساخته مي شود و براي ابزارهاي متعّدد
عي که در زندگي مردم به کار مـي رود نـامي انـتخاب مـي شود. يکـي از الگـوهاي متنّو
دستورِي ساخِت اسِم ابزار همان الگوي مـتعارف يـعني اسـتفاده از اسـم بـه عالوه بُـن

مضارع يا اسم فاعل مرّخم است. به اين مثال ها توجه کنيد:
موخشک کن٬ درـبازکن٬ آبـگرم کن٬ برفـپاـک کن٬ مدادـپاـک کن٬ آبـپخش کن٬ آبـسردکن.

در واژهـگزينِي رسمي امروزه٬ از بن مضارِع کُن کمتر استفاده مي شود و معمواًل٬ براي
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نامه فرهنگستان ٦ /٢
٦ سرمقاله

درآمدي بر واژهـگزينِي مردمي

ساختن اسِم ابزار در موارد مشابه٬ بهـجاي کُن از بن مضارِع ساز و يا پسونِد گر استفاده
مي کنند. از بن مضارع هاي ديگر٬ از قبيِل گير و پوش و بند و شو ٬ نيز در واژهـگزينِي مردمي

فراوان استفاده مي شود؛ مثال:
سرعت گير٬ ضربهـگير٬ موج گير٬ گلگير٬ گردگير٬ درزگير٬ بوگير٬ درپوش٬ سرپوش٬ کـف پوش٬

پاپوش٬ پيشاني بند٬ شب بند٬ پشه بند٬ واـشو٬ تاـشو٬ قفل شو.

ــ استفاده از ترکيبات اضافي و وصفي در واژهـگزينِي مردمي بسيار رايج است. اين
ترکيبات هم با تلفظ نشانه اضافه و هم با حذف آن در واژگان مردمي ديده مي شود:
با نشانه اضافه : الستيِک تشتکي٬ چرِخ خياطي٬ آرِد برنج٬ تخِم ـمرغ٬ کيسه آبـجوش.

بدون نشانه اضافه: ميلـگرد٬ چرخـدنده٬ چراغـخطر٬ چراغـقرمز٬ ترمزـدسـتي٬ روغـنـبـادام٬
سنگاب.

در واژهـگزينِي رسمي٬ چندان عالقه اي به استفاده از اين الگو ديده نمي شود؛ زيـرا
ترکيبات اضافي٬ بهـاصطالح٬ خوش صرف نيستند و٬ در اضافه شدن به کلمه ديگـر و يـا
هنگام جمع بستهـشدن٬ توليد ابهام و اشکال مي کنند. در واژهـگزينِي رسمي٬ ترجيح داده
مي شود از اضافه مقلوب ٬ که موجب حذف نشانه اضافه و تبديل ترکيِب اضـافي بـه يک
ـکلمه مي شود٬ استفاده کنند. استفاده از اضـافه مـقلوب مـوجب پـديدـآمـدن تشـّخص

واژگاني نيز مي شود.
ــ آوردن چند کلمه به دنبال هم٬ گاهي بدون در کار آوردن هيچـيک از ادات ربط:

ا٬ سربازمعلّم. شترگاوپلنگ٬ چلوکباب٬ کرهـمربّ

ـگاه نيز٬ در ميان کلمات٬ از انواع حرف اضافه و ساير عوامـل دسـتوري اسـتفاده و
ـکلماتي طوالني با معناي واحد ساخته مي شود:

٣ـ)ــتوپيچـروپيچ٬ نوعي مهره معمول در لولهـکشي که٬ مانند مهره هاي معمولي٬ هم از درون پيچ دار است و هم از
بيرون

من ـدرآوردي٬ سرهمـبندي٬ تودلـبرو٬ سروتهـيکي٬ بچه به بغل٬ توپيچـروپيچ٣ .

٥ـ. در واژهـگزينِي مردمي٬ کلماتي ديده مي شود که ذهن هرگز از تـحليل لفـظي آن
ـکلمات به درک مقصود و مصداق آنها نايل نمي تواند شد. در واژگان مردمي٬ فراوان اند
ترکيباتي که از ترکيب معناي اجزاي آنها معناي رايج آنها فهميده نمي شود؛ اما مردم٬ در

استفاده از آنها٬ مشکلي ندارند. نمونه هايي از اين کلمات اند:
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٤ـ)ــگوش گلو٬ معادلي براي بيماري اوِريون

خودکار٬ دوربين (عکاسي)٬ سينه پهلو٬ گـوش گلو٤ پـيچ گوشتي٬ فـالگوش٬ پـاياب٬ زيـرآب٬

نوعي آجر با لبه برگشته که از آن براي پـوشاندن و٬ بـه اصـطالح٬ گـم کـردن تـيرآهـِن بـهـکـاررفته در م٬ ٥ـ)ــآهنگُ
 ٦ـ)ــزشت و زيبا٬ نام يکي از فنون کشتيساختمان استفاده مي شود.

آهنگُم٥ ٬ شبيخون.

داللت اين کلمات بر مصاديق آنها نه به جهت رابطه اي منطقي ميان مـعناي کـلمه و
مصاديق بل به جهت وضع و جعل است و حالـآن که داللِت وضعي در واژهـگزينِي رسمي
جايگاه معتبري ندارد و دستگاه هاي متصّدِي واژهـگزينِي رسمي خود را مسئول مي دانند
براي واژه هايي که مي سازند حتمًا اسـتدالل داشـته بـاشند و دليـل داللت آنـها را بـر تا

مدلولشان عرضه کنند.
٦ـ. در آغاز ورود اشيا و محصوالت فرنگي و خصوصًا مواد غذائِي اروپايي به ايران و
قبل از آن که اين وروْد سيل آسا شود و به هجوم تبديل گردد٬ مردم٬ با اضافه کردن صفِت
فرنگي به مشابه مرسوم و بومي آن٬ لغت تازه مي ساختند. به عنوان مثال مي توان به اين

نمونه ها توجه کرد:
توتـفرنگي٬ نخودـفرنگي٬ گوجهـفرنگي٬ هويجـفرنگي٬ اطلسيـفـرنگي٬ عـروسکـفـرنگي٬

ـکالهـفرنگي.

ي منسوخ شده است چنان که٬ در سال هاي اين الگو٬ امروزه٬ حتي در نزد مردم٬ بهـکلّ
اخير٬ بهـجاي گريپ فروت ٬ کسي دارابي فرنگي نگفته و٬ براي کيوي و امثال آن٬ پيشنهادي از

اين دست مطرح نشده است.
٧. در واژگان مردمي٬ واژه هاي زيبا٬ که در ساختن آنها ذوق و هنرمندي به کار رفته٬
نيز وجود دارد. بعضي از اين واژه ها داراي معنايي آن چنان لطيف و ظريف اند که خود٬ به

تنهايي٬ گويي يک شعرند. نمونه هايي از اين دست اند:

٨ـ)ــشبرنگ٬ اسب سياهـرنگ٧ـ)ــآفتابـمهتاب٬ نام يکي از فنون کشتي

ـکــهکشان٬ گــلدسته٬ هــمسايه٬ زشتـوـزيــبا٦ ٬ آفــتابـمــهتاب٧ ٬ شـباهنگ٬ شـبرنگ٨ ٬
شبـزنده داري٬ دلـخوش کُنَک.

پژوهش در واژگان مردمي را مي توان بسط داد و به پيش برد و بدان سامان علمي بخشيد.

در واژهـگزينِي رسمي٬ توجه به واژهـگزينِي مردمي هم ضروري است و هم سـودمند.
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ـکشِف ساز ـو ـکاِر واژهـگزينِي مردمي و آـگاهي از الگوهاي دستوري و ترفندها و ظرافت ها
و٬ به قول خود مـردم٬ فـوت کـاسهـگـرِي مـعمول در ايـن نـوع واژهـگـزيني مـي توانـد بـه
صــاحبـنــظران و نــويسندگان و مــترجـمان و دسـتگاه هايي کـه بـه صورت رسـمي و

برنامه ريزي شده مشغول و مسئول واژهـگزيني هستند مدد رساند.
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