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 چکیده
ای هگیری از زبانمایهتواند با وامگویشهای فراوانی در سراسر ایران وجود دارد که تا حدودی با زبان رسمی تفاوت دارند و این زبان رسمی می

یری از گبه بررسی بهرها روش توصیفی ـ تحلیلی برآنست گزینی داشته باشد. این پژوهش بسازی و واژهبدیلی در واژهبومی و محلی نقش بی

ای هی هنرها، آداب و رسوم و سنتهای بومی شهرستان جیرفت بپردازد و دستاورد پژوهش بیانگر آنست که ادبیات این ناحیه و مجموعهزبانمای

های واژگانی گیری از این انباشتهکه وام سازند به طوریآن را بر زبانشان جاری می موجود در آن دارای ذخایر واژگانی خاصی است که افراد

کند که این امر در نهایت به غنا و سازی کمک شایانی مییابی و واژهی مترادفات را به وجود آورد و در جاهایی نیز به فرایند معادلتواند پدیدهمی

 شود.فربهگی زبانی منجر می

 

 گزینیسازی، واژهمایه بومی، فولکلوریک، واژه: زبانواژگان کلیدی

 
 

ABSTRACT 

 

Using vernaculars in word-formation and word-choice processes “a case study of the 

dialect spoken in the township of Jiroft” 

 

There are so many various dialects spoken all around Iran which in some ways are almost 

different from the official language. And by borrowing from vernaculars and dialects, this official 

language can play a very unique role in word-formation and word-choice processes. By the 

means of descriptive-analytic method, this study is trying to investigate the use of vernaculars 

spoken in the township of Jiroft, and the results of the study suggest that the literature of the 

region and its collection of arts, customs and traditions enjoy very specific word-deposits which 

people use  in their everyday language, as borrowing from these word-deposits may results in 

existing synonymous words, and in some cases it would be a considerable help in finding 

equivalents as well as in word-formation processes; which ultimately will lead to enrichment of 

the language. 

 

Key words: vernaculars, folkloric, word-formation, word-choice 
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 مقدمه
تواند بازتابی از معنویات پاک روستائیان که میو از حالت شفاهی بیرون بیاید، اگر ادبیات ارزشمند روستائی و محلی گرد آید 

را از  ی بیشماریرا پدید نیاورده است بلکه خصوصیات عدهباشد و یک نفر آن ؛ زیرا خاستگاه مردمان زیادی میاصیل هم است، باشد

تواند در انتقال واژگان مؤثر باشد و چه خوب است که اگر شاعری و در همین راستا نشر ادبیات فولکلوریک می گیرددر بر می آن اقلیم

به زحمت نیندازد. طنز و داستان و داستانک  ی به زبان معیارتواند شعر محلی بگوید، این کار را بکند و خود را برای سرائیدن شعرمی

تیابی تواند باعث دسمراجعه به ادبیات محلی میپربار سازی زبان داشته بالشد. لذا تواند نقشی ویژه در می و . . . نیز به همین صورت

 سیبرای تقویت زبان فارتواند راهی شود. به طوریکه کاوش در زبان محلی می ابداع در واژگانبه معانی تازه و بکر و در نهایت منجر به 

 و این ابتکارات زبانی راهی است به سوی توانمند سازی زبانی. باید به ابتکارات زبانی دست یازیم باشد و برای تقویت آن 

موشی ایده نشود به زودی غبار فربه هر روی آنچه که معموال از زبان بومی رواج دارد غالبا شفاهی است و اگر به زنجیر کتابت کش

ای هکند چنانکه بابا طاهر اندیشهاش ی خود را وقف زبان بومینشیند. لذا چه بهتر است شاعر و ادیب و طناز محلی قریحهآن می بر

  خود را در قالب زبان محلی بر سر زبانها انداخت.

سمت شهری شدن به پیش هرچند که ادبیات بومی ممکن است برای صاحبان گویشهای دیگر مفهوم نباشد و هرچند که به 

ست ظرفی ازبان از آنجایی که  آنهاست ونگاهداشت و تبدیل کردن آن به اثری ماندگار بهترین راه حفظ  رسدرود ولی به نظر میمی

پس این ظرف باید در ظرف بزرگتری ریخته شود که قابل دسترس همگان  شوده میآن ریخت هر نسلی درذهنیات و تجربیات  که

بانهای ی آن به زها، تعابیر و واژگانی است که سینه به سینه نقل شده و ریشهها، ترانهالمثلاین زبان شامل کنایات، ضرب واقع شود.

ها و اعتقادات و آداب و رسوم مردمانش دارد،  مکتوب شود سبب جاودانگی سنت حال اگر این ادبیات که ریشه در گردد.قدیمتر باز می

با پیوند دادن و کند تواند با بار واژگانی که در خود حمل میها میزبانمایه به طوریکه خرده فرهنگ ها و زبان و فرهنگ ملتها شده

ی آنان نشئت ادبیات فولکلوریک میراث یک ملت است و از گذشته»های متحدی را شکل دهد چرا که ها به هم فرهنگفرهنگ

تی ی واحدی نیستند بلکه از درون ملی اندیشههایی هستند که زادهها ترانهسرودهبه طوریکه به عنوان مثال گفته شده بومی .گیردمی

-های گوناگون با هم میرسد که خانوادهها در میان اقوام گوناگون شباهت دارند و این شباهت به زمانی میواین خیزندبرمی

  (.141؛ 1311)ذولفقاری و همکاران، «زیستند

ه باز جمله گویشهای فارسی  است که گویش جیرفتیباشد،های زبانی عالی میها و سازهز مؤلفهیکی از گویشهایی که سرشار ا

ی جیرفت اقلیمی است با طوایف و طبیعت و آداب و رسوم مختلف شاعران و ادیبان این خطّه از آنجایی که منطقه. آیدشمار می

های چهب»لق کنند همچنانکه هوشنگ مرادی کرمانی توانست با نوشتن ناحیه را در آثار خود ختوانند عناصر اقلیمی بارز این بوممی

ین گیری از اناحیه کویر استفاده کند. وامکه به زبان محلی کرمانی است از لغات و واژگان مخصوص روستائیان بوم« قالیبافخانه

 د.نقش زیادی در باروری زبان دارهای محلی زبانمای

های مختلفی را هم در خود جمع کرده های گوناگون گویشبرخورداری از طوایف مختلف و فرهنگی جیرفت به دلیل منطقه

 است که به نحویی همدیگر صحبت کنند و ای است که افراد قادرند به لهجههای محلی به گونهها و زباناست و این گویش

 های زبانی درمایهبه طوریکه این بن دانندهمدیگر را می زبانی هایمایهبنو مردمانش شود هم مربوط می به های زبانی آناندرونمایه

شود به باشد، باعث میخورد. این ادبیات فولکلور یا محلی که نوعی خالقیت ادبی هم میادبیات فولکلوریک و شفاهی آنها به چشم می

 هایی دست یافت که در پویایی زبان و برجستگی معانی آن تاثیر گذار است.معادل

واژگان  ی خوبی برای جایگزینیتواند گزینهتنی است که گاهی برای یافتن معادل دقیق بین دو زبان رجوع به ادبیات محلی میگف

ای هیابیمعادل»یابی ارائه گردیده و انواع ی معادلی پویا گردد. تاکنون نظرات بسیاری در امر معادلزبان مبدأ باشد و باعث ارائه

پیشنهاد شده است. و گفته شده که هرگاه مترجم نتواست معادلی بیابد  (44؛ 1312پور، )ولی« و ...  کاربردیدستوری، رسمی، متنی، 
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)همان؛  ت توسعه و کیفیت بخشدها و تغییرات معنایی و بیان غیر مستقیم به مجموعه کلماتواند با استفاده از واژگان قرضی، نو واژهمی

ای نداشتند حال آنکه رفتن به میان یابی ارائه گردیده که هیچکدام به زبان بومی اشارهمعادل(. و نظرات بسیار دیگری در امر 46

 ای از مفردات را دستگیر آنان کند.تواند گنجینهمردمان یک سرزمین می

 

 تحقیق و پرسشهای پیشینه 
بررسی »باشد: به قرار زیر میشناسی بومی صورت گرفته که پژوهشهای ارزشمندی در مجال ادبیات محلی و بومی و زبان 

از محمد مطلبی و سارا  «شناختی گویش محمدی جبالبارزبررسی زبان»محمد مطلبی و از « شناختی گویش رودباری کرمانزبان

 ملی( و بومی)دینی عناصر تحلیل و بررسی »از حسن ذولفقاری و لیال احمدی و « ایران سرودهای بومی شناسی گونه »و  کردستانی

از « هدایت صادق داستانی آثار در (فولکلور) مهعا فرهنگ عناصر کاربرد بررسی »و  از مصطفی گرجی« فارسی رمان ترینبزرگ

واکاوی در این پژوهشها روشنگر آن است که پژوهشگران تنها به بعد زبانشناسانه   لفورکی. احمدی میرعلی و مهدی زاده حسن عبداهلل

داشتند ای نهای بومی در زبان معیار اشارهگیری از عناصر بومی و کاربست زبانمایهو استخراج عناصر بومی پرداخته و هیچکدام به بهره

 گزینی وسازی، واژههای بومی شهرستان جیرفت و نقش آنها در واژهههایی از زبانمایی نمونهبا ارائهو پژوهش پیش رو بر آنست که 

 نست تا به سؤاالت زیر پاسخ گوید:و بر آ ایجاد مترادفات بپردازد.

 ـ آیا ادبیات و زبان محلی چیزی جدا از ادبیات و زبان معیار است؟ 1

 ارائه دهند؟ـ آیا حتما الزم است که ادیبان محلی فقط به زبان رسمی آثار خود را 2

 های بومی چه نقشی در غنی سازی زبانی دارند؟ ـ زبانمایه3

 

 گزینیسازی و واژهگیری از زبانمایه بومی در واژهبهره
 سازیـ واژه1

های جدید بتواند خود را از سازی راهی برای توانمند سازی زبانی است و زبان پویا زبانی است که از طریق خلق و ترویج واژهواژه

 ی واژگان باشد؛ چرا کهتواند روشی برای گسترش دامنههای محلی و بومی میحصار واژگانی در آورد. در این راستا توجه به زبانمایه

در این مجال طبق  برخی پژوهشها که در گویش جبالبارز جنوبی صورت گرفته مشخص  .ها ریشه در زبانهای قدیم دارنداین گویش

، )مطلبی و همکاران «انداند در این گویش باقی ماندهایرانی باستان و میانه که در فارسی فراموش شده تعدادی از کلمات»شده که 

              به عنوان نمونه؛  خدمتی به توانمندسازی زبانی کرد هاواژهن با وامگیری از این کهنتواو می (111؛ 1313

 .   [ در گویش محمدی جبالبارزkaften ]  و    [ فارسی میانه/باستان kaftan ]  =افتادن   

    .در گویش محمدی[  bayom]   و  در فارسی میانه/ باستان[  bam  ]   = بامداد  

 [       در گویش محمدی جبالبارزhomin]   ,   [در فارسی میانه/ باستان hamin]      فصل خرماچینی

 [       در گویش محمدی جبالبارز)جَمَل(jamal]  ,[     در فارسی میانه/ باستانjam ] دوقولو

 (114. )همان؛ در گویش محمدی جبالبارز [Avos]   ,در فارسی میانه/ باستان[   Abus]   آبستن

 

 ساخت مترادفاتـ 1ـ1

معنایی را گویند که در هر سیاق و عبارتی قابل تبادل و جایگزینی با هم باشند و وجود این مقوله سبب مترادفات کلمات هم

ی وجود ترداف مخالفان و موافقانی دارد اما امروزه تمام زبانشناسان بر امکان وقوع کلمات گرچه مسئلهشود زبان پربار و غنی گردد. می

ای از کلمات دهد که هر زبانی مشتمل بر پارهواقعیت ملموس نشان می» مترادف در هر زبانی از زبانهای بشری اتفاق نظر دارند و

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

4 
 

ی گویشهای مختلف است که (. اما یکی از عواملی که کلمات مترادف را به وجود آورده مسئله344؛ 1334)عبد التواب،« مترادف است

یکی از عوامل رشد وکثرت مترادفات در  قدر مسلّم از این روست که(. 361کند )همان؛ هر گویشی نامی را بر یک چیز اطالق می

ت کرده است و قران کریم که کالم فصیح اسر گویشی نامی را بر یک چیز اطالق میعربی فصیح گویشهای مختلف است به طوریکه ه

ی زبان عربی مثل دریایی است که  نهر کلمات را در خود سرازیر کرده و گویشها را در دل خود جا داده است و عامل مهمی در توسعه

ت وبالغت از نظیر ساختن سجع و تجنیس و قافیه و ی راههای فصاحموجب گسترش و توسعه»ی ترادف توانسته ته و با مسئلهگش

مثل زبان عربی زبان فارسی نیز از این قاعده مستثنی نیست و  (.404؛ 1، ج1161سیوطی، «)ترجیع و دیگر انواع صنایع بدیعی شود

آنها بهره جست و از این طریق تواند از انواع گویشها استفاده کند و آن را در زبان ذخیره نماید تا بتوان در موقعیتهای مختلف از می

گرچه ممکن است این واژگان در ابتدا نامأنوس به نظر آیند و بار معنایی و عاطفی خود را منتقل ی واژگان خود را افزایش دهد. دامنه

ار را توانستند این کنکنند اما به مرور زمان قادرند تأثیرات خود را بر جا بگذارند چنانچه واژگانی که از زبان عربی وارد فارسی شدند 

 باشد.تواند مترادف قرار گیرد از قرار زیر میکه میمحلی  هایی از این واژگان نمونه بکنند.

 

 حیواناتنام ـ 1ـ1ـ1

ود. شهایی نظیر توله و جوجه و... پرهیز میگوییدر زبان محلی جیرفتی تقریبا هر بچه حیوانی نام مخصوص خود را دارد و از کلی

اقع و تواند مترادف آنمی «کُچَک» یکلمهشود تعبیر می «هاپو»که گاها و مخصوصا در زبان کودکان به « سگتوله»مثال؛ به عنوان 

آوا )اسم صوت( است یعنی اسم آن بر گرفته از یابیم که این کلمه یک نامی هاپو اندکی تأمل داشته باشیم در می. اگر به کلمهشود

است  ، اسمیحال آنکه کچک یک نام است و نه نام آوا و این نام کنداین توله سگ آن را ادا میاسم صوتی )هاپ هاپ( است که 

ه سگ ب هاگفته شود جیرفتی در همین راستا الزم به ذکر است که .نهاده شده است توله سگبر اردادی از جانب مردم این ناحیه کهقر

تری در ادا نسبت به ماده سگ گفتن ماج عالوه بر زایش زبان سهولت بیششایان ذکر است که  گویند.می« ماج»ی دارای فرزند ماده

و  ( مذکر -= جاندار+ حیوان +بالغماجعبارتست از ؛  آحاد معنایی آنر حالیکه ؛ چرا که تعداد حروف آن کمتر و ادای آن آسانتر ددارد

است که در فرهنگ « ماچه»که ماج همان  و گفتنی است .آسان و موجز است چمد مفهوم در یک کلمه فشرده سازی شده و این

 (.1331، واج ی)ذیل مادهآمده است« ی خر و سگماده»عمید به معنای 

مرغی است که »ی دهخدا نامهدر لغتواژه  این و باشدمی« چوک»یگیرد کلمهی دیگر که در موقعیت جوجه قرار مییک کلمه

 .... در بیت شعری آن را آورده استچنانچه  (1333 ی چوک،ذیل ماده) «خویشتن از درخت بیاویزد

 . چوک ز شاخ درخت خویشتن آویخته/ ماغ سیه با دو بال غالیه آمیخته

 ویندگهای مرغ و پرندگان چوک میها به جوجهو جیرفتیتوان گفت گاهی چوک اسمی است بر مطلق بچه حیوانها تقریبا نیز می

ی دیگر در این واژه .گویندمی« تیش یا توش»رسد گذاری میی ما بین جوجگی و تخمشود و در سنّی ماده که بزرگ میو به جوجه

زغالۀ ب ،بزغالۀ شیرمست»ی کهره در فرهنگ عمید واژهشایان ذکر است که . گویندمی« کَهره»ها به آن مجال بزغاله است که جیرفتی

 گویند.می« پارِک»نیز به گوساله مردمان این سرزمین  .ی بزغاله()ذیل مادهتعریف شده است «شیرخوار

 به این جانورهای مربوط به مارمولک هستند. در گویش جیرفتی به سازی ایجاد کند واژهتواند واژهیکی دیگر از مواردی که می

در  بیشترالبته این واژه نام دارد که « کروغن لیسَ»ای و براق دارد که بدنی نرم و ژلههم شود و نوعی مارمولک گفته می« کلپَکَ»

 خوانند.که آن را به همین نام می شودمی روستاهای نزدیک به کهنوج و نیز روستاهای بخش جبالبارز جنوبی و مردهک شنیده

ا راهی هشود که این داللتیک مسما داللت کنند نه تنها نقصانی در زبان ایجاد نمی اگر این کلمات وارد زبان اصلی بشوند و بر

ی ه بوتهباین تعابیر های جدید دیگر امکان دارد آن را به کار نبرند و داشتن آن؛ چرا که نسلبرای توانمندسازی زبان و زنده نگه است

 برایمان نامأنوسند.  اما شنویم ما از پدر بزرگ و مادر بزرگهایمان میکه فراموشی سپرده شوند چنانچه بسیاری از واژگان را 
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ای ههای این درختان نامهای مرکبات و تنوع گونهایست سرسبز از نخلستانها و بوستانی جیرفت منطقهمنطقه: ـ نخل1ـ1ـ2

گویند. می« هومین»نیز نام مخصوص خود را داراست و آن را  و حتی فصل برداشت محصول خرما متفاوتی را هم پدید آورده است

؛ 1313گفتند )مطلبی و همکاران، می «hamim»که ایرانیان باستان به آن الزم به ذکر است که این واژه اصل باستانی دارد به طوری

اسم مخصوص خود را داراست به عنوان از آن هرکدام  ی دارد کهشود. و خرما انواع مختلفگفته می« پیش»به برگ نخل نیز  (.114

که در اواخر فصل خرما خرمای درشت زرد و  «یعالی مهتر»درشتر و رنگ روشنتر از آن  و« مُرداسِنگ»مثال؛ آن نوع خرمای ریز زرد 

؛ و چنین گفته شده  شاهونی نام داردخوانند های محلی هم راجع به آن میکه در ترانهو نوعی خرما نام دارد « هلیلی»رسد چینی می

رسد و زودتر از بقیه می یک نوع خرما هم که شود وگفته می« مُغ»گفتنی است که به خود درخت خرما  «.. . . شاهونی شاهِ مُغانه»

 .گنجدانواع و اقسام خرما وجود دارد که ذکر آن در این مقال نمی نام دارد.« نگار»ای درشت و کشیده است دارای هسته کشیده وزرد و 

 

 : بازیها ـ1ـ1ـ3

یه وهای زندگی را شببرد و الگتحوالت روز افزون جهانی شدن و شهرنشینی مدرن سبک زندگی مردمان را رو به سوی یکسانی می

ه توجهی شدهایی که به آن کمزند. از جمله فرهنگو این خطری است که به تنوعات فرهنگی مرز پرگهر ما ضربه می هم ساخته است

هایی است که گاهی برای ایجاد از مقوله»و احیانا نادیده گرفته شده است بازیهای محلی و ورزشهای سنتی است. حال آنکه این مهم 

ها تدابیری اندیشیده شود (. بایستی برای نگاهداشت این سنت6؛ 1310فر، )رضوان «رفته استل میان افراد و جوامع به کار میتعام

ی این تفریحات سالم و های بعدی از پیشینهی احیای آنها اجرا شود تا نسلهایی به بهانهو عالوه بر معرفی آنها هر از گاهی برنامه

از این تفریحات به قرار زیر است. در تفریحات  ایگهگاهی بازشناسایی شوند. نمونه شده و ونه و چاالکانه آگاهارزشمند و جوانمردگ

 باشد.نامبرده معادل و مترادف جیرفتی آن مد نظر است که چنین می

 است. قایم شدن، پنهان شدن به معنی ( پتیدن). پَت پَتَکاقایم موشک: 

 دسته دو به کنندگان شرکت است، برخوردار مختلفى قواعد از لذا و دارد رواج ایران مناطق تمام در تقریباً بازى این: الک و دولک

 )الک(سانتیمتر 80 حدوداً طول به چوبى وسیله به اول، دسته سرتیم .شود مى انتخاب قرعه قید به آغازکننده تیم شوند تقسیم مى

. معادل این (10؛ 1310گذارد )رضوانفر، مى پرتاب محل کنار در را الک و کند مى پرتاب مقابل تیم سمت به را )دولک(کوچک چوب

 . شودنیز نامیده می(« kalaال )کَ»بازی در جیرفت اصطالح 

. چوب چاپ نوعی تفریح جالب است که در مراسمات عروسی اجرا گویندمی« چاپ چوبْ»چوب بازی: در جیرفت به این تفریح 

ای باال برده و میچرخانند چوب را به نحو هنرمندانهآنها این سرگرمی دو حریف دارد و  شود.ومعموال از درخت آرچین تهیه می شود.می

و حرکات چوب آنها که به هم میخورد میکند  دفاع نیز او و برد مى یورش حریف بههر کدام و پس از حرکات نمایشی و موزون 

شود از ساز گرفته تا دهل و  . . . هارمونی ای که نواخته میحرکات چرخشی و نمایشی با موسیقیی همه ضمن اینکهضربدری است. 

انواعی از بازیها و سرگرمی و تفریح وجود دارد که نیاز به تحقیی جداگانه دارد و بررسی و ثبت و ضبط آن بار واژگانی را افزایش دارد. 

 دهد. می

 

 سایرـ 1ـ1ـ4

در هر جمله یک ضرب مردمانش به گونه ای که در گفتار های فراوانی در این گویش وجود دارد المثلواژگان، عبارات و ضرب

 ههمان ناحیالمثل نیز نهفته است و سعی می کنند با استفاده از اصطالحات و ضرب المثلهای رایج در ادبیات فارسی و گاه خاص 

سازد و یم از لحاظ امثال و حکم  غنیان است که زب بذله گو و نکته سنج منظور خود را به شنونده القاء کنند فکر باریک بین و طبع

 یااست و تمثیل سازه تمثیلنوعی آید؛ زیرا ضرب المثل یکی از راههای ایجاز و اختصار در کالم به شمار می الزم به ذکر است که

 ها چنین است:ای از این ضرب المثل. نمونهگوینده منظور خود را با کمترین الفاظ بیان کندکه آیدنوشت به شمار میکوته
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این ضرب المثل در موقعیتی کاربرد دارد که بخواهیم به طرف مقابل بگوییم آن عملی که تو «. اگر تو کُت کجی من میخ کجم»ـ 

ری مکر یا چیزی دیگ ی باالتری نسبت به عمل تو قرار دارم مثال اگر کسی بخواهد لجبازی یاترم و من در درجهبه آن واقفی من  واقف

 د من از تو لجبازتر، مکارتر یا ... هستم.نتا بگوی برندبه کار میرا برای او را از خود نشان دهد این تمثیل 

گردیم(. گفتنی است که )شهاز یا شاهاز( چیزی است معادل )آب در کوزه و ماتشنه لبان می« سوار خر است و شهاز خر است»ـ 

 که از محمد بخشی ـ شاعر جیرفتی ـبرای فهم بیشتر این کلمه بیت زیر  باشد.تجو و دنبال کردن، میدر این گویش به معنای جس

 شود:به عنوان شاهد مثال آورده می

 (21؛ 1312)علیمرادی،  خدا دونه چه نازه چشمون تو / نَیَه غرصه شهاز چشمون تو

 نیاید.ت داند که چشمانت چه نازند/ الهی غصه پی چشمابرگردان: خدا 

گویند. این ضرب المثل معادل ضرب المثل )مورچه ها به گنجشک )چغوک( میجیرفتی«. چربیش چه باشهکه چغوک چیه »ـ 

 ش چه باشد( هست.چیه که کله پاچه

 باشد.برد( مییعنی مال مفتی است بگذار بیفتهد. که چیزی معادل )باد آورده را باد می« مال مفته بهل بفته»ـ 

ز کم خوردن کسی را تب نگیرد، ز پر خوردن به روز سگ »حکمتهای فراوانی نیز رایج است که یک نمونه آن این است: همچنین 

 «بمیرد

 و ی ترادف، چه واژگان و چه تعابیر و اصطالحات در هنگام نیاز به توسعه و گسترش الفاظ، مفید و نیکوستبه هر روی پدیده

قدر مسلم از این روست که زبانشناسان نیز به این امر اذعان ای بزرگ به زبان ببخشد رمایهتواند سوامگیری از زبانهای محلی می

سی از زبان انگلی»گوید: می« اولمان»ی زبان شده و در این باب اند عامل وامگیری کلمات از دیگر زبانها باعث توسعهاند و گفتهداشته

رسد؛ زیرا آغوش خود را به روی وامگیری از زبانهای التین های اروپایی به آن نمیی مترادفات پربار و غنی است و هیچیک از زبانجنبه

ی معانی دقیق است و در دالالت مختلف و تنوع در تعبیرات به مجاور باز کرده است و به همین دلیل است که این زبان از جنبه

های زبانهای محلی مایهتوتند آغوش خود را به روی بنیزبان فارسی نیز م (.343؛ 1343)عبدالتواب، « ای از رشد رسیده استدرجه

 تر گردد.باز کند و شکوفاتر و پررونق

 

 یابیومعادل ـ واژه گزینی2
ای واژه از ای پارهدر هر دورهتواند از موج ورود واژگان بیگانه به زبان خودداری نماید. ایست که کاربست آن مییابی مقولهمعاد

 وی شکوفایی تمدن اسالمی زبان عربی زبان علم و فرهنگ شده بود کند. در دورهدستخوش تغییراتی میرا راههای مختلف زبان 

به  سیل واژگان راها و این فناوریهای نوین است انگلیسی طالیه دار تکنولوژی و در زمان حاضرمفردات فراوانی وارد زبان فارسی شد 

ابی یاما برای تسریع در روند معادلگزینی قابل ستایش است. کشور برای واژهان زبان درکه البته نقش فرهنگست کندوارد می مازبان 

 های مختلف جامعه و زبان بومی بهره گرفته شود.های فرهنگبهتر است از زبانمایه

 

 یابی واژگان عربیمعادلـ 2ـ1

گزینند به الفاظ روان و مطابق ذوق خود را برمیروند و مردمان هم میپیش زبانها به سمت سادگی  ی زبانشناسان،به عقیده

تیم ی ایرانیان وارد زبان گشت. ما منکر این نیسطوریکه وقتی دامنه زبان عربی در کشور ما گسترش یافت الفاظی از آن متناسب قریحه

ا ی از مالحت و مفاهیم خود رتواند بر غنای ادبیات بیفزاید چنانچه شعر حافظ و سعدی بخشکه تبادل زبانی و مبادالت فرهنگی می

دن توان با سر زمیین آثار بزرگ حذف گردد بلکه مرادمان اینست که نظور ما این نیست که الفاظ عربی او م وامدار زبان عربی است

بان محلی ز ی زبان معیار افزون وواژگان یافت و بدین ترتیب گنجینهبسیاری از بها دادن به آن معادلهایی برای به ادب فولکلوریک و 

ه قبال زیرا همانطور ک ؛فزایداطبیعی است که واژگان زیاد برغنای ادبیات می. ضمن اینکه رودکه ریشه در قدیم دارد به غبار فراموشی ن
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 الت مختلف سجع و آهنگ به سخنتوان با کاربست واژگان متعدد با دالهای شعر و نثر و حتی کالم عادی میذکر شد در موقعیت

  داد.

 مثال در گویش. به عنوان توانند این رسالت را به دوش بکشندهر روی در هر گویش محلی مسلما واژگانی وجود دارند که میبه 

ای عربی است که معادل کلمه «عصر»توان معادلی برای واژگانی عربی قرار داد مثال؛ ی این بحث یک سری واژگان را میمورد مطالعه

( نام داشته )مطلبی و ewarگردد که )است. اصل این واژه به فارسی میانه و باستان برمی« ییوار»گویش جبالبارز جنوبی آن در 

که در اشعار محلی نیز این کلمه آمده است.  ی تغییرات آوایی به )ییوار( تبدیل شده است.. )ایوار( در نتیجه(114؛ 1313همکاران،

 «:پرویز فتحی»ای از بنگرید به بیت زیر از چارپاره

 (143؛ 1312)علیمرادی،  به جرم عاشقی محکوم بوتُم/ نزیک مرز یوار اَی مُنی کشت

 برگردان: به جرم عاشقی محکوم شدم/ مرا در غروب از پای انداخت.

ست ه«پسین»و آن ها دارد معادلی دیگری نیز در گویش جیرفتی که به زمان اشاره دارد نیز در همین راستا« غروب»ی البته واژه 

 :آمده چنین ر بیت زیر که شعر یکی از شاعران این دیار است،که د

 . (36؛ 1311)علیمرادی،  ترپسینگاهی خودش را کرده از پاییز ... حلق آویز / زنی از برق خشم خنجر یک مرد عریان

یند گومی 1«پاتِرَپ»باشد و بجای آن می« تهدید»ی ی عربی دیگر که بنده خود به هیچ وجه از بزرگترها نشنیدم کلمهیک کلمه

د باشمی« کثیف»ی ی دیگر واژهکلمه رود که بخواهند طرف را از کاری باز دارند.در جایی به کار می و این کلمه نوعی هشدار است و

ال ح تحوّل معنایی یافته است ولی به هر همی کثیف در زبان عربی داللت بر فشردگی دارد و نه پلیدی و در زبان فارسی هر چند واژه

ثیف گسترده تر از ککلمه داللت این  گرچه برندرا به کار می« پَچَل»ی ها گاها بجای این کلمه واژهبنیاد این واژه عربی است. جیرفتی

ای موجز است که دارای معانی کثیف و زشت و به دردنخور واژه ر واقعد با کثیف عموم و خصوص من وجه است اما ی آناست و رابطه

 .دای در اقتصاد زبانی هم داشته باشتواند نقش ویژهتوان گفت جانشینی این لفظ بجای آن صفات قبیح میبه نوعی میباشد و می

مثال اگر بخواهند  .شودگفته می (towar« )تُوار»باشد. این واژه در گویش بومی ناحیه می« صدا»ی دیگری در این باب کلمه

و  «ندزپرنده پر نمی»در این مجال نیز برای اینکه مثل آورند که در فالن جا  را توار کردم( گویند )اوبگویند فالنی را صدا زدم، می

  .«کوکو توار نمیده»گویند میو سکوت حکمفرماست، هیچ نوع سرو صدایی نیست 

بی است مثال های عرشده باز هم واژههم ای جایگزین آن نشده و اگر باشد که در فارسی معیار کلمهمی« رقص»ی دیگر واژه

 ، این واژه)حرکات موزون( در همین راستاست. اما در گویش مردمان ناحیه جبالبارز جنوبی که اندکی متأثر از رودباریِ کرمانی است

ست گفتنی ا کند: )چمیدی(.دی( چنین تعبیر میی. به طور مثال اگر کسی بخواهد بگوید )رقصمرسوم است« چمیدن»تحت عنوان 

و در شعر شعرا نیز به همین باشد می« ، راه رفتن به ناز، پیچ و خم خوردنخرامیدن»در فرهنگ عمید به معنای ی چمیدن که واژه

 ؛باشدچمان در بیت زیر که از حافظ است نیز به معنای خرامان می معانی بکار برده شده است به عنوان مثال

 کندنمیشود یاد خزان کند/ همدم گل نمیسرو چمان من چرا میل چمن نمی

 

 

 

 

 باشد. بنگرید به این بیت شعر:رقصیدن میاما این واژه در ادبیات مرزو بوم جیرفت همان 
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 (23؛ 1311)علیمرادی،  3ی خونی دُ دُ دُ دخترگال/ دوتا جنازه2زنه استال، بِچَم که سر کوه می1بِچَم

و کاربرد دارد اما نه داللت عام نجس « نجس»ی کلمهی )صَدَم( است. صدم بجای آید واژهی دیگر که به نظر جالب مییک واژه

و آن ظرف با برخورد بزاق  رود که حیوانی مثل سگ ظرفی یا چیزی را لیسیده باشدبلکه در موقعیتی به کار می آن نه معادل تام

 گویند این ظرف صدم است یا سگ آن را صدم کرده است.می، حیوان نجس شده باشد

ست که بجای اضطراب و تشویش کاربرد دارد. به عنوان مثال اگر بخواهند بگویند فالنی دچار اضطراب و ا« تلواسه»ی دیگر واژه

 باشند:از دیگر واژها موارد زیر می فالنی به تلواسه افتاده است. :گویندتشویش شده می

 راشید(.راشیدن: سگ عوعو کرد؛ سگ )صاف کردن: پالودن(، )عوعو: )سِقَده: عزیزم(، )عمامه:پوته(، 

 

 

 های جدیدـ خلق واژه3
گیری یا از زبان خارجی است که در پی تعامالت آورد این وامهر زبانی برای پویایی و پرباری به وامگیری از زبانهای دیگر روی می

 شودمی های محلی گرفتهها و گویشلهجهاز دهد و دیگری وامگیری درونی و داخلی است که سریع مردمان با دنیای خارج رخ می

 ،اناگر به زب به هر روی شود.شده و حتی گاهی هم به تمسخر گرفته می انگاشتهظاهرا نادیده   وامگیری داخیرسد که اما به نظر می

ژگان و ی واد چیزی جز افزایش گنجینهنهای زبان محلی ارج نهاده شود و وارد زبان معیار گردمایهبنبه  اندیشنمدانه نگریسته شود و

ظرفیت  زباشد و ا تازه و تعابیربرای واژه آفرینی و خلق کلمات ای آسان تواند گزینهزبان بومی می د داشت؛ چرا کهندر پی نخواه زایایی

ای از این واژگان که در جیرفت کاربرد دارد به قرار زیر نمونه .برخوردارستهای زبانی برای کمک به تولید و باز تولید سازه زیادی

 است:

ی پِرِشک یک آید واژهپرند پرشک نام دارند به نظر میی آتش که به اطراف میهای ریز حاصل از جرقهها و خرده: دانه)پِرِشک( 

های محلی ناحیه ایست که در لهجه. به هر روی این واژهرقه و پرتاب شراره گرفته شدهو از صدای حاصل از آتش هنگام ج استنام آوا 

ها مستعمل شود و در فرهنگ لغات قرار گیرد و در زبان مردم ساری و جاری های شرارهبرای آن ریز دانه تواندجیرفت وجود دارد و می

 . گردد

 ای دیگر از واژگانپاره شود.ای چوبین است که به عنوان یک ستون یا عمود، تحت چیزی نهاده میپاگ: پاگ پایه

 ،ریسمان بافته شده از برگهای نل)چیلک(، بستر خشک رودخانه )گوست()کَمو(، باد مالیم گرم و سوزان )لُوار(،  کوچک الک    

 ی دراز )میالک(، نرم و آهسته و پاورچین راه رفتن )لیم لیم( و . . .گیسوی بافته شده
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  1 برقص

  2 ستاره

  3 دختر جوان
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گر ی دیهافرهنگآید و پویائی فرهنگی مستلزم ارتباط با خردهی فرهنگی به شمار میزبان هویت هر قومی است و یک مقولهـ 

 های محلی دارد. به طوریکه این ارتباطهای بومی و ارتباط با فرهنگگیری از زبانمایهبودن نیاز به وام بسته است و زبان برای رهایی از

ق و لشود؛ چرا که به تولید و باز تولید خویش از طریق خراهی برای توانمندسازی زبانی است که در نهایت منجر به زبانی پویا می

 تواندهای محلی میهای زبانبرخورد گویشها و سازه نهد.پردازد و خود را از حصار واژگانی بیرون میترویج واژگان و مفاهیم جدید می

 ها نقش مؤثری در غنای زبانی داردمایهاستفاده از این بن عامل مهمی در پیدایش کلمات مترادف در زبان معیار و رسمی گردد.

تواند به شکل مکتوب در آید و عامل ماندگاری آن شود؛ چرا که ادبیات شفاهی محلی عالوه بر صورت شفاهی می نشر ادبیاتـ 

ود شی مردمانش دارد و مکتوب شدن آن سبب ماندگاری زبان و فرهنگ ملتها میاندیشه ها، اعتقادات، فرهنگ ومحلی ریشه در سنت

د به دریای فرهنگ و واژگان زبان اصلی نرا در خود داراز واژگان ای که گنجینهجویباری  توانند مثلها میفرهنگو سرانجام این خرده

 د.نتر سازکراند و آن را بینبپیوند

تواند عامل مهمی در خلق و ابتکار واژگان جدید باشد و یک زبان پویا زبانی است که بتواند به ابتکارات زبانی ی بومی میمایهزبانـ 

ابی یفرایند معادل دفات و واژگان جدید و گاهی بهآلی است برای خلق متراگشای ایدهه به زبان و ادبیات محلی راهدست یابد. مراجع

اص ی زبانی خمایهگیری از بنبا بهرهتوان ادبیات محلی می سر زدن به همچنانکه با  کند.در دو زبان کمک شایانی به مترجمان می

 نوع واژگانی روی آورد و زبان را از انحصار واژگانی نجات داد.گزینی، تسازی، واژهآن به واژه

 
 

 منابع و مآخذ
 ، چاپ دوم، تهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانلغت نامه دهخدا( 1333دهخدا ،علی اکبر ) ـ1

 .143ـ130هشتم، صص های ایران، ادب پژوهی، ش هفتم و شناسی بومی سروده( گونه1311ـ ذوالفقاری، حسن و لیال احمدی ) 2

 بوم. نشرآباد(، بازیهای بومی و محلی ایران، چاپ اول، تهران، 1310رضوانفر، مرتضی) 3

 (، المزهر فی علوم اللغۀ، تحقیق:محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره.1161ـ سیوطی، جالل الدین)4

مشهد. معاونت فرهنگی آستان  .و زبانشناسی مباحثی در فقه اللغه(. مترجم؛ حمیدرضا شیخی.  1343ـ ـ عبدالتواب، رمضان. )6

 قدس رضوی.

 (، شروگ ماه )مجموعه شعر محلی جنوب استان کرمان(، چاپ دوم، کرمان، انتشارات فرهنگ عامه.1312ـ علیمرادی، منصور)4

 .نشر نون ،کرمانچاپ دوم،  (، آوازهای عقیم باد،1311ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ)3

 (فرهنگ عمید، چاپ هشتم، تهران، انتشارات امیرکبیر.1331حسن )ـ عمید، 1

ی زبانشناسی و گویشهای شناختی گویش محمدی جبالبارز کرمان، مجله(، بررسی زبان1313ـ مطلبی، محمد و سارا کردستانی) 1

 .120ـ 13، صص 10خراسان دانشگاه فردوسی مشهد، بهار و تابستان، ش 

 .یابی در ترجمه، نشریه زبان و ادب دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابنبررسی نظریات معادل(، 1312پور، واله)ـ ولی10

 

 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

