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بررسي اصطالحات عاميانه خودرو
از ديدگاه روششناسي و فرهنگنگاري
سيد مهدي سمائي )فرهنگستان زبان و ادب فارسي(
فرهنگ اصطالحات عاميانه خودرو  ٬شهرداد ميرزايي و رجبعلي مختارپور ٬مرکز نشر
دانشگاهي ٬تهران  ٬١٣٨٢دوازدهـ ١٨٤ +صفحه.
يکي از فوايد بررسي گونههاي غيررسمي زبان استفاده از شيوههاي واژهسازي آنهاست.
در اين گونهها ٬از طبيعيترين شيوههاي واژهسازي که منطبق با ذوق و سليقه مردم است
استفاده ميشود .اين نوع واژهسـازي نـاآـگـاهانه است؛ يـعني اطـالعات واژهسـازان از
شم ي است .با بررسي اين شـيوهها مـيتوان گـرايشـهاي
ساختمان واژهها و اجزاي آن ّ

طبيعي زبان در ساختن واژههاي جديد را مشخص کرد.

زبان اصناف يکي از گونههاي اجتماعي زبان است که در آن واژهسـازي نـاآـگـاهانه
انجام ميشود .فرهنگ اصطالحات عاميانه خودرو مربوط به الفاظ و اصطالحاتي است کـه
عمدتًا اصنافي نظير مکانيسينهاي خودرو آنها را به کار ميبرند.
از جمله مشکالت بررسي گونههاي اجتماعي زبان تشخيص دقيق گـونه آنـهاست٬
اينکه چگونه ميتوان لغت و اصطالحي را با اطمينان به فـالن گـونه اجـتماعي مـربوط
زبان اصناف تا حدّ ي آسان است؛ زيرا ميتوان نزد
دانست يا ندانست .مشکل تشخيص ِ
اهل هر صنف رفت و درباره اصطالحات متداول در آن صـنف تـحقيق کـرد .هـرچـند
احتمال خلط کلمات غيرصنفي نيز وجود دارد.
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نقد و بررسي

در »روش پژوهش« فرهنگ )صفحه هفت تا دوازده( نوشته شده که واژهها به دو صورت
شناسايي شـدهانـد :مـطالعه اسـنادي و مـطالعه مـيدانـي .واژههـا ٬در اصـل ٬بـه روش
ـکتابخانهاي گردآوري شدهاند؛ يعني با مراجعه به  ١٤٢کتابي کـه در »ـکـتابشناسي« و ٣١
ـکتابي که در »فهرست منابع« آمده )ص ده و  (١٤٨-١٤٧و سپس براي تکميل آنها و تکميل
تعاريف با »چند تـعميرکار مـجرب« تـماس گـرفته شـده و از نـظر آنـان اسـتفاده شـده
است.
در فهرست کتابهايي که براي نوشتن فرهنگ به آنها مراجـعه شـده ٬فـقط دو کـتاب
هست که مربوط به زبان عاميانه است .يکي کتاب کوچه شاملو و ديگري فرهنگ فـارسي

عاميانه ابوالحسن نجفي .حاال اين سؤال پيش ميآيد که نويسندگان چگونه به عاميانه بودن
اصطالحات پي بردهاند .شکي نيست که بيشتر لغـات کـتاب عـاميانهانـد و آثـار شـيوه
واژهسازي مردم کوچه و بازار در آن پيداست .نگفته پيداست که سگدست و انـبرکالغي و
شغالدست و فشنگي و شـانهاي و ششپـر و چـپقي را عـالمان نسـاختهانـد؛ امّـا بـهتر بـود کـه

نويسندگان در مقدمه توضيح مختصري ميدادند که چگونه پي به عاميانه بودن کلمات
بردهاند .نگفته نماند که لغات غيرعاميانه نيز در فرهنگ هست .بهخصوص ٬الفاظ قرضي

محر ف و معروض فرايندهاي آوايي عاميانه شده باشند ٬نميتوان عاميانه
را ٬هرچند که ّ
دانست .شمار واژههاي قرضي فرهنگ  ١٧٥است.

اين فرهنگ  ٢٦٥٦مدخل دارد که  ٥٩٩مدخل آن ارجاعي است؛ يعني بـراي آنـها
تعريف داده نشده و براي تعريف به مدخلهاي ديگر ارجاع داده شدهاند .بنابراين ٬شمار
مدخلهاي تعريفدار  ٢٠٥٧است.
اغلب مدخلها مربوط به اصنافي است که به نوعي با خودرو سرـوـکار دارند .در ّ
کل
فرهنگ  ٬حدود  ٢٠مدخل )ـکمتر از يک درصد مجموع اصطالحات( غيرصنفي استـــ
لغاتي نظير آييننامه  ٬افسر  ٬امتحان شهر  ٬امتحان تپه  ٬ايستگاه  ٬دور زدن  ٬راندن  ٬پشت فرمان نشستن ٬
بنزين زدن .باقي اصطالحات مـربوط بـه نـقاشها و آپـاراتـيها و اتـاقسازها و تـزييناتيها و
تــعويضروغنيها و صــافکارها و بــاتريسازها و اـگــزوزسازها و آژانســهاست .آمــار
تقريبي آنها در جدول صفحه بعد نشان داده شده است.
اصطالحات هر صنف و درصد
ِ
ّ
نام ابزارهاست
از ٢٠٥٧مدخل فرهنگ  ٨٤٥فقره ) ٤٢درصد کل مدخلها( مربوط به ِ
ــ اصطالحاتي نظير آمپر  ٬انگشتي  ٬بوبين  ٬پروانه  ٬تفنگي  ٬جک  ٬چـدني  ٬حـلزونفرمان  ٬خـرمايي ٬
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دوپهني  ٬دياق  ٬غربالک  ٬فشفشه  ٬قامه  ٬کپه  ٬گلداني  ٬ليسه  ٬ماهک  ٬نعلبکي  ٬ورشو  ٬هزارخاري  ٬يوغ.
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آژانسي

چنان که مؤلفان متذکر شدهاند )صفحه هفت(  ٬اصطالحات مربوط به خـودرو بسـيار
ب ي ش ت ر از آن است ک ه در فرهنگ آم ده است؛ ب ن اب راي ن ٬ج ا دارد کـه ب ه مـرور تکـميل
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ـ
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ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

شود.
بهتر است در چاپهاي بعد ٬جدول عاليم و نشانهها افزوده شود و کـاربرد عـاليمي
نظـير پ يکان و قالّب و مربّع در آن مشخص گ ردد .در ص ورت ک ن ون ي ٬داخل ق الّب گاهي
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

اطالعات مربوط به ارجاعات آمده )مدخل آتشزنه( و گـاهي اطـالعات ريشـهشناختي
)مدخل شلنگ( و زماني اطالعات ديگر )مدخل پارک کردن  ٬آببندي کردن(.
جلو بعضي از فعلهاي مرکب که ٬به نظر نويسندگان فرهنگ  ٬همکرد آنها به دو صورت
به کار ميرود قالبي آمده است؛ مثل آببندي کردن ]ـشدن[ ـ ٬پارک کردن ]ـشدن[ ـ ٬تصادف کردن

]ـشدن[ ـ .در اين باره ٬الزم است خاطرنشان شود که آببندي کردن و پارک کردن متعدياند و
به قياس با فعلهاي مشابه به صورت ماشينه آببندي شده و ماشينه خوب پـارک شـده بـه کـار
ميروند .در حالي که تصادف کردن و تصادف شدن چنين رابطهاي نـدارنـد .بـهتر بـود در
اينـگونه موارد از مدخلهاي مستقل استفاده ميشد.
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با ذـکر مثال ميتوان مقوله دستوري کلمات را شناخت و به شيوه کاربرد آنها در بافت
و معني دقيقشان پي برد .آوردن مثال ٬به خصوص براي عبارتهاي فعلي نظير تف به دنده

آمده ]ـرفتن[ الزم است .مؤلفان ٬در اين مورد ٬يکدست عمل نکردهاند و فقط براي بعضي
از مدخلها مثال آوردهاند.
معموًال صورت انتزاعي افعال را در مدخل ميآورند تا خواننده خود ٬با قواعدي که
در ذهن دارد ٬آنها را به صورت انضمامي درآورد .به همين دليل است که مصدر مدخل
ميشود نه صيغههاي فعلي .از اين رو ٬بهتر ميبود مدخل تقه نـخوردن بـه صـورت تـقه

خوردن ميآمد و سپس ٬همان گونه که در تعريف آمده ٬توضيح داده ميشد که اين فعل
فقط به شکل منفي به کار ميرود و مثالي هم برايش ذـکر ميشد.
بعضي از عبارات فعلي نظير به خوردش رفتن و به ته زدن و با هـمديگر آببـندي شـدن

مدخل شدهاند .اين گونه اصطالحات ٬که به خصوص با حرف اضافه شروع ميشوند٬
اصلي عـبارت
معموًال مدخل نميشوند .در اين گونه موارد ٬بهتر است يکي از کلمات
ِ

مدخل اصلي شود و خو ِد عبارت در مدخل فرعي بيايد .آوردن حرف اضافه در
فعلي
ِ
مدخل باعث اخالل در جستجوي اطالعاتي ميشود که خواننده در ذهن دارد.
صورت التيني اصطالحات قرضي و معني آنها در زبان اصلي در جلو مدخلها آمده
است .اما مواردي هست که اين اطالعات قيد نشده است؛ بُکْسباد و بُک ِْس لبند ــــ بکسـل

ـکردن مدخل نشده استـــ از آن جملهاند .مواردي هم هست که ايرادهايي دارد .مؤلفان
باـک را واژه فرانسه يعني
فرانسه

re¨ servoire

bac

دانستهاند؛ در حالي که مخزن بـنزين خـودرو را در زبـان

ميگويند .مدخلهاي سيلندر و شارژ و ديفرانسيل مأخوذ از انگـليسي

معرفي شدهاند ٬در حالي که تلفظ آنها فرانسوي است و به يقين از زبـان فـرانسـه وارد
فارسي شدهاند .رزين و زيگزاـگ و کيلومتر هم احتماًال از زبان فرانسه گرفته شدهاند .گاراج

هم مأخوذ از زبان انگليسي فرض شده که احتماًال از

garage

فرانسه گرفته شده و تلفظ

محر ف آن )ـگاراژ( است .جا داشت که مؤلفان در مقدمه توضيح ميدادند که چگونه
ـگاراج ّ
پي به اصل اصطالحات قرضي بردهاند .در مدخل اتومات آمده که ايـن کـلمه کـوتاهشده

اتوماتيک است .اتومات واژه فرانسه و اسـم است .در حـالي کـه اتـوماتيک صـفت است و
معنايي ديگر دارد .اين دو واژه به دو معني در فارسي به کار ميروند و صورت تغييريافته
يکديگر نيستند.
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در چند مورد نيز امالي کـلمات التـيني نـادرست است .دولوکس و مـوتور و فـيبر و
انژکسيون به

صورت de luxe

و

moteur

و

fibre

و

injection

نوشته ميشوند.

مـحرف آن ضـبط کـنند.
مؤلفان قصد داشتهاند کلمات قرضي را با تـلفّظ عـاميانه و
ّ

همچنان که آرميچر را آلميچر نوشتهاند .از طرفي بين ديـفرانسـيل و ديـفرنسيل و دفـرنسيال و

دفرينسيال ظاهرًا دفرنسيال در تداول عامه رايجتر است؛ ّام ا ٬به جاي آن ٬ديفرانسيل  ٬که گونه
رسمي است ٬مدخل قرار گرفته است.
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