
 

 
 دالن گرد هم آییم!بیا سوته

 1«هم»پیشوند  ةبحثی دربار
 

 بیدگلی فاطمه مدیحی
 

« هم»پیشوندِ توجه مرا به  دوست همدانییکی از دوستان واژه ةدر نوشتای جملهچندی پیش 
هایی بسیارند واژه«. های خود هستنددنبال همها همواره بهآدم»آن جمله این بود: جلب کرد. 

 توان به مدد آن برساخت.ها را هم میشوند و بسیاری از واژهآغاز می «هم»که با پیشوند 
بودیم و  کالسهمای بودیم، در یک دوره ارکهمبودیم،  رشتههم دوستواژهمثالً من و آن 

هایمان ورزم که همهای دیگری با هم پیدا کردیم! آن جملة تأثیرگذار دوست واژهبعدها هم
حرفی ذهن مرا به این پیشوندِ دوفایده اول این بود که  فایده داشت:دو با هم کم نبود، 

و فایده دوم این بود که  تر کردبخشرایم لذتها را بزدن در وادِی واژهتر و پرسهحساس
شود، تغییر هایی که با پیشوند هم آغاز میبعضی از واژهمعنی نهفته در پشت نگاهم را به 

 از حضرت موالنا آغاز کنم: « هم»پیشوندِ . اجازه بدهید این وجیزه را با ذکر مثالهایی از داد
 ست ا مرد با نامحرمان چون بندی /ستا پیوندی و زبانی خویشیهم

 ای بسا دو ترک چون بیگانگان  /زبانو ترک هم وای بسا هند
 زبانی بهتر است دلی از همهم /پس زبانِ محرمی خود دیگر است

ای که با پیشوند واژهاولین جالبم، پیدا کرد «هم»ای به پیشوند که توجه ویژهبعد از این
 :های اخواندر میان یکی از سروده ؛ ناگهان و آن همبود گناههمبه چشمم آمد، « هم»

گناه، ای ای هم /به دیدارم بیا /بهشتم نیز و هم دوزخ /گناهِ من در این برزخبیا، ای هم
مانم و بیداد و من می /هاگناهیهای بیپوشند رو در خوابکه اینان زود می /مهربان با من

 خوابی....بی
اش این بود که ام، یکیدر کانال تلگرامی -راه انداختن همهمة پیشوند همبه از تأثیرات

نوشته بود که مطلب را خوانده بود،  دوستیراهی دوستان را برانگیخته بودم. فکری و همهم

                                                           
بار در کانال اش را اولینمایهجانکه « -هم»مدار در مدارا با پیشوندِ ایست دلخوانید نوشتهآنچه می 1

 مطالبی به آن افزودم.چاپ شود مترجم قرار شد این وجیزه در که ام منتشر کردم و پس از آنتلگرامی
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ای چند روز بعد هم دکلمه« پای منی!روی... بهش گفتم تو همم پیادهبا یکی از دوستام میر»
همیشگی کانال برایم نوشت که به  مراهانیکی از ه مرگ!رستاد به نام هماز علیرضا آذر ف

ای  گویم ای همزاد، ای همراه،با قلم می :مشیری افتادهفریدون در شعر  سرنوشتهمیاد 
 /خوش!دست شعرهایم را نوشتی، /های زشت!های دورانهردومان حیران بازی /سرنوشتهم

 هایم را کجا خواهی نوشت؟اشک
 . دامادهمگویند می کشور به باجناق که در شمال یکی از همراهان کانال نوشته بود

طور است، اما من هم همینراستش، در بیدگلِ ما، حوالی مرنجاب، نگینِ کویر مرکزی ایران 
، البته عروسهمگویند جاری می ایران هم به کویریِ  دقت نکرده بودم. در بعضی شهرهای

ی بعد در جایی البته چند. «یاده»گویند جاری می بهها م که چرا بیدگلیوقت نفهمیدچمن هی
«. یاد»گویند ست، به جاری میستانی مااهای هم، که یکی از شهرستانخواندم که در قمشه

تر از تر و گویانظرم زیبابه دامادهمو  عروسهمدر کل، مضمون و ساختار دو واژۀ اما 
ها بر آن افرادی که این واژه کهیا هرواژۀ دیگریست چرا« یاده»و « جاری»و  «باجناق»

ها را . کسانی که این واژهاندواقع، با هم، عروس و داماد یک خانوادهآنها داللت دارند، در
 ا هم خیلی دوست دارم: ن شعر سعدی رایاند. اند انگار مکتب نرفته زبانشناس بودهساخته

 بر خشک اوفتد، قیمت بداند آب را ماهی که  /کسنفس چون من نداند هیچیار هم مقدار
 گوید: حافظ هم می

 نشین دارددمِ او گشت و دولت همسعادت هم /خاطرِ مجموع و یارِ نازنین داردکو هر آن
تر،  عالوه های قدیمیدوست دارم به این نکته اشاره کنم که بیدگلی همدمدربارۀ واژۀ 

صحبت و هم»در معنای « دادندم»صحبت، از مصدر در معنای هم دمهمبر واژۀ 
جا کمی با هم گوید: بیا بنشین اینادربزرگم میکنند. مثالً گاهی ماستفاده می «شدنکالمهم

کار برده است، را به شکل فعل به« دادندم»آن مصدر حافظ هم بیتی دارد که در دم بدهیم. 
دمار از من برآوردی،  دهی تا کی؟/دم می از غِم عشقت دمم فرو رفت  گوید:جا که میآن

 گویی برآوردم نمی
داشتنی شود در این بیتِ دوستآغاز می «هم»هایی که با پیشوند یکی دیگر از واژه

. که علم عشق در دفتر نباشد /درس ماییگوید: بشوی اوراق اگر همست که میحافظ ا
کار برده، که انگار به ای با پیشوند همد که در آن واژهسعدی در غزلی دیگر بیتی دار
 ام:کم من در جای دیگر ندیدهمنحصر به خودش است و دست

 شرکتی به خوردن و خفتن دواب را هم /است ور این ذوق در تو نیستدمیّت عشق آ
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است. یعنی عشق، نشانة آدمیت است و خوردن و خوابیدن  شرکتهمنظیر واژۀ کم آن
 عشق با چهارپایان خواهد بود. ویژگی مشترک فرد بی

آغاز شده، نمونه  «هم»به زینت پیشوند  هایی کهاگر بخواهیم فهرستی بنویسیم از واژه
به و الخ.  پیالههم، کیش، همصدا، همداستان، همراهمهمدرد، همسفر، همسفره، هبسیار است: 

هایی که روز به آنهم ها بعضی؛ اندزاده شده گویند، چون تقریباً با هممی همزادچندقلوها 
 روزهمبرم و آن من اما واژۀ دیگری هم به کار میگویند. همزاد می تولدشان یکی باشد

زاد همسالِ من نیست تا ست اما همتولدش با من یکیگویم که روزِبه کسی می روزهم است.
سان افتاده حساب بیاییم. صحبت از چندقلو شد، شاید شما هم مثل من یاد واژۀ همهم به

 ایم. ای که بیشتر در دنیای دوقلویی و چندقلویی شنیدهباشید، واژه
نشیِن ار در آن هست: رفیقِ خیلِ خیالیم و همدحافظ بیت زیبایی دارد که چندتا واژۀ هم

نشین معنای همقرین و به صفتِ مرکبِ قرانهم. قرانِ فراقهجران و همقرینِ آتشِ /شکیب
  ِافزاید. یک بیت هم از فردوسیکاررفته، بر زیباییِ بیت میکلمات بهمعناییِاست و همین هم

های ادبیات و سال بنده و درسسنباشید یا همخوانینویسم  که اگر اهلِ شاهنامهبزرگ می
  واشکبوس:فارسی دبیرستان در یادتان مانده باشد، بیت برایتان آشناست، داستان رستم

 .آوردت آمد، مشو بازِجایآزمای/ همروشید کای مردِ رزمخ
جای ها بههای تلگرامی از دوستی سیستانی شنیده بود که آنصاحب یکی از کانال

های مبنی بر همراهی سگ سیستانیگزینیو خالصة قصة این واژه !سگهمگویند ه میسایهم
این مطلب، چندواژۀ راستِ کارِ مطلب ما به آن  یها بود. پیروهمسایگان برای دفع غریبه

نویسم: در قلم خودم، برایتان میبهتر است بگویم به، یا واضافهکانال رسید که با کمی حذف
گزینند. را برمی زلفهمها و خراسانی ریشهمگویند ارس به باجناق میدارابِ استان ف

شان سربازیدوره خدمتِپدرها به هم ! بعضیگردنیهمگویند چشمی میو همها به چشمدارابی
کند و برای بیرون رفتن از  خانه سر میو بعضی مادرها به کسی که چادربه قطارهمگویند می

 .  چادریهمگویند میشود ها میهمراه آن
، «هم»دهم به یک برابرگزینی با کمک پیشوند بخش پایانی این نوشتار را اختصاص می

ام و حق استادی بر من مند شدهمدد فضای مجازی از محضرشان بهرهاز سوی دو نفر که به
ست که ایواژه دیگر،ام مرا بر آن داشت که ازشان یادی کنم و دارند و وظیفة شاگردی

-Rideگردند برای روزی دیدم که در گروهی دنبال معادل میبَرَد. کار مینگارنده به

sharing market. ست که چند نفر با هم نم راثی با این توضیح که رایدشیرینگ زمانیخا
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سفر »وجو در اینترنت را پیشنهاد داد. جست« گیریتاکسیهم»گیرند، معادل تاکسی می
گروه دیگری بردم، جناب صفرزاده  داد و وقتی این واژه را بهرا نشان می« مشارکتی

  نهاد.را پیش« سواریهم»
برم آشنا کار میای که خودم بهد، نوبت آن است که شما را با واژهنوبتی هم که باش

تعبیر و ترجمه شده است. بله! « نیمة گمشده»ای دارند که در فارسی به ها واژهانگلیسی کنم.
Soulmate.  ؛ همانطور که به «روحهم»من، درست یا غلط، دوست دارم بگویمclassmate  

اگر  گنجد. حتیموضوع اعتقاد به روح در این مقال نمی توجه به«. کالسیهم»گوییم می
فلسفی  و اشند و عدم وجودش را از نظر علمیوجود روح اعتقاد نداشته ب کسانی باشند که به

نخواهم « روحهم»بردارِ واژۀ هم بشوم، دست قاعد یا سردرگمبرایم ثابت کنند، حتی اگر مت
دو یک هر /و لیلی کیست؟ من ام؟ لیلیّن کیم شد. این بیت معروف نظامی را ببینید:

 اند.روحومجنون همگوید که لیلینظرم نظامی از زبان مجنون لیلی میبه. روحیم، اندر دو بدن
روح شاید تأییدی بر واژۀ همورد دیگر اشاره کنم تا خواهم به چند مجز این بیت نظامی می

  :باشد
 

دوری و  در بیتی از شطح اشارت کند حسین به معشوق که روح من با روح تو بیامیخت. در
نژاد. هاشمی قاسم  .٣٨۵شرح شطحیات، ص   - حسین منصور حالج) نزدیکی من تواَم، تو منی

 (۵٣۵، ص ٣، چ ١٣٩۵مند. تهران: مرکز، عارفان فَرَهسیبیّ و دو آینه: در مقامات و مناقب 
 

 )میشل امپندارم نصف شدهم که اکنون میجا جفت او باشچندان خو گرفته بودم همه
 .(۴۰ص ،١ ، چ١٣٩۵قدکپور. تهران: گمان،  ةب دوستی و دو جستار دیگر. ترجمدومونتنی. دربا

 
چنان که او هم، اگر جای شوم. همدلتنگِ او میکاری دست بزنم، هرچه بیندیشم، به هر به

ای، و در دوستی هم، آنچه را شد. چراکه در هر امر شایستهشک دلتنگِ من میمن بود، بی
دومونتنی. در باب دوستی و دو جستار  )میشل کردیت بار بهتر و برتر از من مینهابایست بیمی

 .(۴١-۴۰صص  ،١، چ ١٣٩۵قدکپور. تهران: گمان،  الله ةترجمدیگر. 
  

دو بیتی را های باباطاهر وام گرفتم، آن که عنوان این نوشته را از یکی از دوبیتیچنان
 کنم: میحسن ختام این نوشتار 

 
 ها واکریم، غم وانماییمسخن /دالن گردهم آییمبیا سوته

 تر آییموزنین ،تریمسوتههر آن  /ها بسنجیمغم ،ترازو آوریم
***** 


