در دریای «واژه ها»
 ر) .پاپا .بابا.پدر (پاد َ
نیاک .نیا .
پاپانوروز .بابا نوروز.
پاپانوئل .بابانوئل
(عمو نوروز!!)

دکتر ناصر انقطاع
یکی از چهار زبان «کالسیک» جهان ،زبان پارسی است .زبان «کالسیک» به زبانی گفتهه یهی دهکه کهه هارا هت هفت
برجسته بادد که هیگر زبان ها جهان (به جز چهار زبان کالسیک التین کهن -ایتالیهایی -سنکسهریت ت پارسهید هارا ایهن
فت نبادند.
 -۱هر هرازا سده ها ت داید هزاران سال آسیب چشمگیر به ساختار هستکر ت ریشه گیر تاژه ها آن تاره نشهده
بادد .بدانگکنه که نکدته ها ت گفته ها بیش از هزار سال پیش آن زبان برا گکیندگان کنکنی اش نیز یفهکم ت رتا بادد.

چایه ها رتهکی ت فرهتسی ،که بیش از یک هزار سال پیش سرتهه دده است همه به آسانی برا یا یفهکم ت بهه کهار
برهنی است.
بک جک یکلیان آید همی
یاه یار یهربان آید همی
رته آیک ت هردتی ها آن
خنگ ها را تا ییان آید همی
ا بخارا ،داهباش ت داهز
ییر ز تک ییهمان آید همی
یا:
تکانا بکه هر که هانا بکه
زهانش هل پیر برنا بکه
یا :
این حدیثم چه خکش آی د که سحرگه یی خکاند

بر هر ییکده ا با هف ت نی ،ترسایی
گر یسلمانی از این است که حافظ هاره
تا اگر از پس ایرتز بکه فرهایی
ت ...ت ...از این نمکنه ها بی اندازه از گذدته تا ایرتز ،به یا نشان یی ههند که زبان پارسی بسان ککه هیاتند اسهتکار ت سهر
بلند بر بلندا تاریخ ایستاهه است.
 -۲تیژگی هیگر زبان کالسیک آن است که یی تکان تاژه ههایش را پهی گرفهت ت ریشهه یهابی کهره .بهرا نمکنهه تاژه
«یاهر» که اگر آن را باز کنیم ،از ریشه «یاه» ت پسکند « َ -ر » پدید آیده .تاژه «یاه» ت یا ت یایه ت یهاهه ت ها ت هایهه ...
ت ...همه به یعنا زاینده اند  .همانگکنه که خمیر ترش را که از باکتر ها تخمیر کننهده پدیهد آیهده ،هنگهایی کهه بهه یهک
التک بزرگ از خمیر فطیر یی زنند هر فا له چند هقیقه سراسر التک را تبدیل به خمیر ترش ت آیاهه برا نهان پخهتن یهی
کند ت به این خمیر ترش «خمیریایه» یی گکیند .یعنی خمیر زاینده.
پس یاهر یا یاهه یعنی عنصر زاینده.
این بررسی را یی گکیند :ریشه یابی.
اکنکن از یک کاردناس زبان انگلیسی بپرسید تاژه  Motherهارا چه ریشه ا است؟ یا نمی تکاند پاسخ ههد ت یها
یی گکید از زبان پارسی گرفته دده است.
بر این پایه ،پس از این سر آغاز ککتاه به بررسی ت ریشه یابی تاژه ها پدر ،پاپا ،نیاک( ،نیاد یی پرهازیم.
اگر تاژه پدر را ریشه یابی کنیم پی یی بریم هر زبان پارسی کهن از پیکند «پاه» ت «پسکند َ -ر» پدید آیده است.
«پاه» به یعنا «نگهبان» ت «هارنده» است یانند آذرپاه ،سپه پاه (سپهبدد بارپاه (باربدد هژپاه ...ت ...ت...

پسکند «َ -ر» نیز پسکند تیژه خانکاهه است (یاهر ،پسر ،هختر ،براهر ،خکاهر ت...د هنکز هم هر بسیار از رتستاها ایهران،
بکیژه هر آذرآباهگان به «پِدر»« ،پَدَر» یی گکیند پس تاژه «پدر» از «پهاه َ -ر» گرفتهه دهده اسهت .یعنهی نگهبهان ت هارنهده ت
سرپرست خانکاهه .یعنا تاژه «یاهر» نیز رتدن دد.
پاپا :هر پارسی کهن ت پارسی ییانی (پهلک ساسانید به پدر بزرگ ،پاپا یی گفتند .این تاژه ،هر برخکرهها ییان ایهران
ت یکنان به زبان آنان رفت ت به دیکه یکنانیان «پاپاس» گفته دد .باز هم به یعنا «پدر پدر» (پدر بزرگد.
ایرانیان به نماه نکرتز ت پیام آتر داه ت نکگرایی ت جاتهانگی «پاپانکرتز» یی گفتند یعنی «پدر بهزرگ ،نهکرتز» ت ایهن
نام بر رت این نماه جاتهانگی یاندگار بکه .تا تازیان به ایران تاختند .ت چکن آنان از به کهار بهرهن بنهد تاژه «پ» هر گفتهار
خکه ناتکان بکهند «پاپانکرتز» را «بابا نکرتز» گفتند .ت همین رتش گفتار را ایرانیان تهاز زهه بهه کهار برهنهد ت «بابها نهکرتز»
جا «پاپانکرتز» را گرفت.
ا کاش هست انداز به رتش ها ارزدمند ایرانی ت باستانی ،به همین جا پایان یی گرفهت .تلهی گرتههی خشهک
اندیش ناآگاه ت خکهنما ،آیدند ت برا اینکه چیز گفته بادند نغمه هیگر را سهاز کرهنهد ت گفتنهد :تاژه «بابهانکرتز»،
اهانت به همه ایرانیان است .زیرا همه ایرانیان هارا یک پدر بیشتر نیستند .پس تاژه «بابا» اهانت به ساخت ترجاتنهد!!
یاهران یا یی دکه( .زیرا فرق یعنا بابا را با «پدر» نمی هانستند ت ادتباه یی کرهندد ت افزتهند کهه بهتهر آن اسهت کهه بگهکییم
«عمک نکرتز!!»
گرتهی چشمگیر از همان کسانی که اهل اندیشیدن نیستند ت هر چیز را بی اندیشه باتر یهی کننهد .بگفتهه هیگهر پیهرت
تعبُد هستندت نه تعقل ،به این نماه جاتهانگی گفتند« :عمک نکرتز!»
نه! چنین نیست .پاپا ،بابا ،یعنی پدر بزرگ ت پدر بزرگ گفتن نماه نکرتز هرگز اهانت به یاهران بزرگهکار یها نخکاههد
بکه( .هر اینجا دایسته گفتن است که پدید آیدن ت پا گرفتن نماه به نام «پاپا نکئل» هر آغاز ههر سهال ترسهایی نیهز ،ریشهه هر
اندیشه ایرانی هاره .زیرا همان باتر «پاپانکرتز» که نماه نیک اندیشی ت پیام آتر تندرستی که ایرانیان باتر هادتند ،به سردت
«پاپا نکئل » نیز انتقال یافتد
چکن کهیش یسهیت تها یر فراتانهی از کهیش یههر (ییتراییسهم ایرانهید را پذیرفتهه بهکه ،رتییهان ،پهیش از یسهیحی دهدن،
ییتراییست بکهند( .کتاب حافظ ت کیش یهر نکدته همین نکیسندهد
پس پاپانکئل آنها ،گذدته از نایش که «پاپا ت نکئل ت نکرتز» یک یعنا را هارند .رخت ت ریخت پاپانکئل نیز ایرانی اسهت.
زیرا هم رهایش به رنگ سرخ است که رنگ هلخکاه ییترا ت رنگ دهنل ییتهرا اسهت ،ت ههم کهاله پاپانکئهل نیهز کهاله فریهژ
(سردکستهد است که کاله ییترا بکهه.
ایا هست کم پاپانکئل این بخت را نسبت به بابا نکرتز هادته که هنکز هم فقط به جا بابانکئل ،به ات پاپانکئل یهی گکینهد.
نه عمک نکئل!!!
بهر رت  ،پاپانکئل بی گمان پدیده ا بازگرفته دده از «پاپا نکرتز» یا ایرانی ها است.
به تاژه «نیا» یی رسیم :این تاژه که هر پارسی کهن ت پارسی ییانی «نیاک» گفته یی دد ایرتز به ناهرست به پهدر بهزرگ
گفته یی دکه .هر حالی که هر زبان ها ییانی ت کهن ایرانی به پدر بزرگ تنهها «پاپها» یهی گفتنهد ت از پهدر بهزرگ بهاالتر را
«نیاک» یا «نیا» یی گفتند.
این ادتباه از هنگایی پدید آید که پس از تاختن تازیان از هگرگکن ددن زبان پهلک ساسانی بهه زبهان پارسهی ایهرتز
پدرِ پدر را «نیا» گفتند .هر حالی که چنین نیست .پدرِ «پاپا» یا بابا را «نیا» یا «نیاک» یی گکیند .پدرِ پدر  ،پاپا یاا بابا است.
«نیا» ،یا «نیاک» هرست جانشین تاژه «جد» است .یعنی از پشت سکم به بعد.
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