
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 3(مقدمات)شناسی و زبان فارسی  ريشه
 
 (دانشگاه تهران) مقامياحمدرضاقائمسید
 

  در األنباری له از مسائل خالف بین نحويان بصره و کوفه که ابنئاولین مس
را  بصريان : است اختالف بر سر اشتقاقِ  (5ـ3ص ، م3133 األنباری ابن)خود آورده 

ولی يکی ، اين هر دو اشتقاق نادرست است. اند و کوفیان از  انستهد مشتق از 
رأی بصريان را ترجیح داده و در  (543ـ531 ص، 3351 ابراهیمی دينانی)از فیلسوفان معاصر 

اعتبار  کلی بی ای مالحظات فلسفی آورده که ممکن است به برتری اسم بر مسمّی پاره
که از فرط عالقه به ، احمد مهینی يزدی. اما بنای آن بر چیزی نادرست است، نباشد

ردای ف پريروز و پس»و تشبّه به مارتین هايدگر و توجه به تقدير عالم و « اتیمولوژی»
، ام سید احمد فرديد بر خود نهادن providenceاز روی اشتقاق کلمۀ فرانسوی ، «تاريخ

، 3310 معارف)در زبان يونانی است  etymonريشه با  که اسم هم است هدر جايی گفته بود

و « امّت واحدة پريروز تاريخ»اين جزئی بود از سعی او در شناخت زبان . (553ص 
فقها نیز در فهم ، جز فیلسوفان. تعیینی کلمات از جانب خداونداثبات عقیده به وضع 

 «وجه اشتقاق»احکام و جز احکام و فهم روايات معصوم ناچار از دانستن  درست آياتِ

                                                                                                                        
. 3313مـاه   اين نوشته نسخۀ مفصّل سـخنرانی نويسـنده اسـت در فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی، در آبـان       . 3

نوشته شده، مخصوصاً بعضی شناسی  که در آنجا گفتیم، پیش از اين مقاالت خوبی به فارسی دربارة ريشه همچنان
عالوه،  به. مقاالت آقای مصطفی ذاکری، که اگر گوش شنوايی بود، شايد نیازی به تقرير و تحرير اين مطالب نبود

هـا امـروز در شـمار     های ديگر نوشته شده کـه مطالـب آن   شناسی به زبان ها و مقاالت متعددی دربارة ريشه کتاب
اگـر در  . ها کم نباشد ن سبب ممکن است اشتراکات اين نوشته با آن نوشتهشناسان است و به همی مسلّمات ريشه

آقـای دکتـر   . ای مطالـب اسـت   اينجا ارجاعات به آثار محققان ديگر اندک است به سبب همین مسلم گرفتن پاره
 .ونماز ايشان بسیار ممن. اشرف صادقی قبل از چاپ نوشته را خواندند و بعضی اغالط آن را تصحیح فرمودند علی
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    عمرمقبولۀ »در  است؛ لفظ  اند و اين خود گاه توالی مهمی هم داشته کلمات بوده
اهتمام علمای دين به اين قبیل مسائل چندان بوده که . ای از آن است نمونه« حنظله بن

 و  ای که يادآور  به شیوه، شیخ صدوق مبلغی اشتقاقات عامیانه رامثالً 
قاريان و مفسران قرآن . است هخود به ائمۀ شیعه نسبت داد در ، هنديان است

جمان و مفسران امروزين قرآن که دانستن زبان عربی را در بر خالف بعضی متر، نیز
شناخت الفاظ قرآن و غريبِ آن و متفرعات ، اند ترجمه و تفسیر قرآن ضروری ندانسته

اند و به قول يکی از دانشمندان  شمرده ها را اول شرط فهم کالم خدا می و مشتقات آن
اين گفتۀ ) است هبر همان بوداعتماد فقها و حکما و شعرا و بلغا هم ، قرون نخستین

اين معنا در مورد (. اند را چند نويسندة معاصر نقل کرده راغب اصفهانی در آغاز 
در شرح ابیات و عبارات ، دانیم که می چنان، ادبا نیز. ديگر متون مقدس هم صادق است

با آنکه علم اشتقاق ، بنابراين. اند پیشینیان معموالً به وجه اشتقاق کلمات توجه داشته
هر چند که اگر فقط متوجه شناخت شکلِ ، خالی از اهمیتی هم نیست، بزرگی نیست

نه چندان کمکی به ادبا ، شناسان است که شیوة بعضی ريشه چنان، اولینِ کلمه باشد
« مغالطۀ اشتقاقی»و در واقع گاه همان است که ، نه به فقها و مفسران، کند می

(etymological fallacy) االيام نسبت به آن  دانان هندی از قديم نامندش و مثالً منطق می
کار بعضی فیلسوفان  اين نوع اشتقاق شايد فقط به. (p. 85 ,1955 )اند  هشدار داده

 .ندا يا معنای حقیقی کلمات« اتیمون»به دنبال « اتیمولوژی»بیايد که هنوز در 
ل اولینِ کلمه در فالن زبان مفروض شناسی يا علم اشتقاق فقط متوجه شک اما ريشه

شناسی تاريخی يا به عبارت ديگر  ای است از زبان شناسی شعبه ريشه 3.يا موجود نیست
ای  و چون شعبه، شناسی تاريخی است از آن جهت که موضوع آن لغت است همان زبان

شناسی علم به تاريخ و تحوالت  ريشه، در واقع. از آن است ناگزير تطبیقی هم هست
، از جمله در تلفظ و امال  و در صورت هم، لغت يا قسمتی از تاريخ و تحوالت آن است

بیان اين تحوالت در يک مرحله . در انتقال و ورود آن به زبان ديگر و همدر معنا  هم
های  وابسته به شواهدِ لغت است و در آخرين مرحله قائم به قواعد بازسازی زبان

که کورت بالدينگر در  چنان، شناسی ريشه، بنابراين .مثل زبان هندواروپايی، مفروض
 «نامۀ لغت است؛ تولد لغت چیزی نیست جز نقطۀ شروع زندگی»، عبارتی مشهور گفته

                                                                                                                        
تاريخ آن در غرب، مخصوصاً در نزد فیلسوفانی چون افالطون . شويم جا وارد تاريخ علم اشتقاق نمی ما در اين. 3

هـای   و کتاب و  هايدگر، در هند، مخصوصاً در   نیتس و مارتین و رواقیان و آگوستین و اليب
ر نحويان و لغويانی چـون اصـمعی و ابـن دريـد و ابـن جنّـی و       لغت آنان، و در میان مسلمانان، مخصوصاً در آثا

 . جوالیقی، نیازمند تحقیق مفصل در آثار هر يک از اينان است
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( 1959, p. 239) ،شناس معموالً از گذشته به زمانی  و بايد افزود که چون ريشه
توان گفت که تولد  می، تر باز به گذشته در حرکت است تر و از آن زمان سپس سپس

خوب است در همین ، چون سخن از زبان مفروض گفتیم. لغت نقطۀ پايان هم هست
شناس بايد تمام آن  ريشه، ها آغاز بحث متذکر شويم که در شناخت لغات اين زبان

و همچنان ممکن است در جزئیاتش ، اند قواعد بازسازی را که محققان وضع کرده
، گاه هم از بازسازی خود مطمئن نشود مو اجرا کند و تازه آن موبه، تغییراتی ايجاد شود

آن زبان مفروض ــ مثالً هندواروپايی ــ لغت مورد  اتمگر آنکه در چند زبان از شعب
بايد در نتیجۀ ، نظر خود را بیابد و پیداست که مثالً اگر آن را فقط در دو زبان بیابد

خانواده  های هم لغت در ديگر زبان در پیدا کردن نظاير. جوی خود مردد باشدو جست
های  ريشه)هم بايد متوجه باشد که اگر اشتراکات در بیش از سه حرفِ ريشه است 

تر اعتماد کند و در وهلۀ آخر به ه يافتۀ خود بیشب، (اند حرفی هندواروپايی غالباً سه
از تحوالت بعدی که در هريک از اين ، عالوه به .صِرف ريشۀ مشترک رضا دهد

باز در همین آغاز . خانواده اتفاق افتاده اطالع درست داشته باشد های فرعی هم زبان
به  xvafna، و البد در فارسی باستان، در زبان اوستايی. خوب است مثالی ساده بزنیم

که صورت ،  -svapاز ريشۀ ، در زبان سنسکريت svapnaمعادل ، است« خواب»معنای 
احتماالً  صورت هندواروپايی اين کلمه، بنابراين. است« خفتن» -suép*آن  هندواروپايی

*suépno- اين . شود میxvafna  در زبان پهلویxwamn  شده و آن کلمۀ هندواروپايی
حال آيا درست . «خواب»هر دو به معنای ، است شده somnusهايی در التینی  با واسطه

دو چون اين ، کنیم؟ خیرهم بازسازی  -suémno*است که يک صورت هندواروپايیِ 
اند و  اند که مستقل از هم اتفاق افتاده گونیپهلوی و التینی حاصل يک هم صورتِ

 .تر زبان ندارند ربطی به ادوار قديم

 
 شناسي شناس و لوازم ریشه در شرایط ریشه

بايد ، برای يافتن اصل يک کلمههای آوايی  به بازیپرداختن شناس پیش از  ريشه .3
و پیش از آنکه به دنبال ، های مختلف آن شود و معانی و صورتآن کلمه متوجه تاريخ 

بايد به ، ها بگردد ريشۀ کلمه در ايرانی باستان و هندوايرانی و هندواروپايی و مانند آن
توجه کند و حتی گاه در خود همان زبان به ، مثل سغدی و پهلوی، تر های نزديک زبان

به قول بعضی نحويان « اشتقاق صغیر»يعنی )مۀ منظور برآيد جوی ريشۀ کلو جست
 (.عرب يا اشتقاق غیرتاريخی
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مقصود آنکه به . ای بپرهیزد نامه شناسی لغت شناس مخصوصاً بايد از ريشه ريشه .5
سنسکريت و عربی و جز  های خوارزمی و سغدی و پهلوی و نامه صرف رجوع به لغت

مطمئن ، و اساساً از کلمه بودن آن کلمه، معنای کلمهتوان از درستی صورت و  ها نمی آن
مگر آنکه در صورت و معنی لغتی ، ها رجوع کرد شد و الزم است که حتماً به خود متن

شناسان با رجوع به  بعضی از ريشه. هیچ ترديدی بین دانشمندان وجود نداشته باشد
مشابه ــ ولو آنکه در يک خانواده به هر معنای دور دو کلمۀ  های چند زبان هم نامه لغت

شوند تا آن دو لفظ را  ــ متوسل می زبان معنای اول لفظ باشد و در ديگری معنای پنجم
ولی اين هم ممکن است که دو کلمۀ شبیه ، اين البته ناممکن نیست. به هم وصل کنند

 به هم در دو زبان مختلف وجود داشته باشد که اصالً به هم نامربوط باشند و آن معنای
پیروی از اين شیوه ، بنابراين .مثالً پنجم حاصل تحول معنايی در خود آن زبان باشد

مخصوصاً . کاری است که به آن اعتماد چندانی نیست و در آن بايد احتیاط بسیار کرد
، بايد بسیار محتاط بود، هايی مثل لِین نامه حتی لغت، های عربی نامه در رجوع به لغت

. های پیشین است نامه بلکه لغت، ها نیست ها غالباً متن مهنا چون که اساس اين لغت
های  مثالً در ديوان، کنند بايد به اصل شواهدشان جا که شاهدی نقل میحتی آن، بنابراين

نويسان  نويسان عرب ــ مانند بعضی لغت رجوع کرد و هم توجه داشت که لغت، معتبر
 های گويشلغات ند و ا ع کردهمثل شمس فخری ــ گاه از خود شواهدی اخترا، فارسی

اند و از اين راه  اند يا از خود جعل کرده به هم آمیخته، آنکه متذکر شوندبی ، مختلف را
اند و در واقع در نوعی مسابقه  ها کرده نامه مترادفات و متشابهات بسیاری را وارد لغت

کند ــ و  کار می تنهايی اگر به مخصوصاً، شناس کند که ريشه تضا میپس اق. اند وارد شده
به معنای « فیلولوگ»اين عمالً ناممکن است يا حاصل کار چیز درخوری نخواهد بود ــ 

ها را  اديب باشد و متن، ای داشته باشد يک بهرهيعنی از علوم قديم از هر، ن باشدقديم آ
ها رجوع  لزوم به نسخهشناسی چیزهايی بداند و عندال از نسخه، خوب بخواند و بفهمد

وسیله از شواذّ لغوی و از تحريفات و تصحیفات اطالع حاصل کند و  و بدينکند 
وجود آمده و در واقع لغت نیست يا احیاناً به  مخصوصاً لغتی را که به اين دو سبب به

 .مرور در دايرة لغات زبان وارد شده بشناسد
های معتبر  نامه شناس بايد به متون يا واژه ريشه، يا معیار بر متون زبان اصلی عالوه. 3

های مختلف  گويشهای لغت را در  خانواده نیز رجوع کند و همۀ گونه های هم گويش
و با اين ، ها آگاه شود های معنايی و لفظی آن دست آورد و از تفاوت به شیوة استقرا به

د که کاربرد لغت در فالن ها بايد اندازه نگاه دارد و مخصوصاً توجه کن حال در نقل آن
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يافته و با قواعد  بسا از زبان معیار به آنجا راه  لزوماً نشانۀ کهنگی لغت نیست؛ چه گويش
ها  گويشتذکر دادن به اينکه لغتی در ، عالوه به. سازگار شده باشد گويشآوايی آن 

 .ها گويشقدر اهمیت دارد که تذکر دادن به وجود آن لغت در  نیامده همان
عامه و مانند   شناسی و فرهنگ شناسی و مردم ايد به تحقیقات تاريخی و باستانب. 4

وجود آمدن  معنا مخصوصاً در شناخت چگونگی بهاين . ها توجه تام و تمام کند آن
 .بعضی لغات و ورود لغات بیگانه به زبان حائز اهمیت بسیار است

و در کلمات عام ، ی جدا کندبايد کلمات عام زبان را از اعالم انسانی و جغرافیاي. 6
ها را در کار خود وارد کند و دست به گزينش نزند و حتی مثالً توجه  زبان تمامی آن

گرفته يا چرا با فالن يا فالن معنا را از کِی  دهد که چرا فالن کلمه معنای مجازی گرفته
 و  گويیم يا  می مثالً بگويد چرا )کار رفته  فعل خاص به

 .(ادامۀ مقاله ←)ها  و مانند اين (گويیم می
های  ها در ادوار مختلف زبان و در زبان ترين آن قواعد آوايی را بايد تا جزئی. 5

از تحوالت ، ديگر ــ به شرط آنکه لغت وارد زبان ديگر هم شده باشد ــ رعايت کند
اشرف  علیدکتر قاالت که مثالًً موضوع بعضی م، شده و تحوالت اخیرتر شناختهترکم

ها را در  قاعدگی تا مجبور نشود تمامی بی، آگاه باشد، استدر مورد زبان فارسی صادقی 
ترين  اين يکی از شايع. زبان مبدأ ــ مثالً در ايرانی باستان ــ توجیه و رفع و رجوع کند

 .(ادامۀ مقاله ←)شناسان است  اشتباهات ريشه
که های ديگر ــ به شرط آن م در زبانه ادوار و معانی مختلف لغت را در تمامی. 3

 .دست آورد تقرا بهبه شیوة اس  لغت وارد زبان ديگر هم شده باشد ــ
بشناسد و ، مخصوصاً قواعد ظريف اشتقاق و ترکیب لغات را، قواعد صرفی را. 5

کنند  شناسان می که بسیاری ريشه رعايت کند و گمان نکند ــ چنان مسائلترين  تا جزئی
ای بچسبد يا هر  ــ که مثالً در ايرانی باستان هر پسوندی ممکن است به هر کلمه

يا هر کار رود  به( باالنده، افزوده، ضعیف)لغت  ای از درجات پسوندی با هر درجه
 .(ادامۀ مقاله ←)ها  ز اينو جصورتی از کلمه جزء اول و دوم ترکیب واقع شود 

، دهند واسطۀ اشتقاق عامیانه صورت کلمات را تغییر می بايد بداند که اهل زبان به. 1
 شفافيا  های آشنا صورت را به (opaque) تیرهيا  های مبهم يعنی صورت

(transparent) ممکن ، تر است چون يافتن اشتقاق اين کلمات آشنا آسان. کنند بدل می
همان ، راه گريز از آن. شناس به خود زحمت پیدا کردن ريشۀ اصلی را ندهد ريشهاست 

 .های آن است ترين صورت های لغت و قديم استقرا و يافتن همۀ گونه
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شواهد و تتبع در تاريخ لغت در  یشناسی مبنی بر استقرا راست است که ريشه. 30
خانواده  همخانواده و غیر های نزديک و دور هم و در زبان( شواهد درونی)زبان خود 

چرا به ، وجود آمده شناس دريابد که فالن لغت کی به است تا ريشه( شواهد بیرونی)
 در کدام منطقه يا مناطق به، رفتهگ  از کی معانی ديگر ــ احیاناً مجازی ــ، وجود آمده

آيد که مجبور به  باز بسیار پیش می، است هها وارد شد وجود آمده و به کدام زبان يا زبان
يعنی بايد معلوم ، بیازمايدآن حدس را بايد ، وقتی حدسی زداما . حدس و گمان شود

کند که آيا حدس او به لحاظ معنايی اشکالی ندارد؟ نظاير اين تحول معنايی را جای 
توان يافت؟ به لحاظ آوايی چطور؟ به لحاظ صرفی چطور؟ آيا نظايری  ديگر هم می

های ديگر را رد  توان آن حدس های ديگر دارد؟ آيا می دارد؟ آيا چه برتری بر حدس
ها يا  قبل از آن بايد ببیند که شواهد جديد حدس، عالوه کرد و اين را اثبات کرد؟ به

کند يا الزم است نظر ديگری آورده شود يا اصالً  های محققان پیشین را تأيید می رأی
که اطالعات محققان پیشین ــ در کلیات و جزئیات ــ  مخصوصاً هر جا. الزم نیست

بايد مراقب باشد که رأی جديد را ديگر بر آن اطالعات کهنه ، غلط از آب درآمده باشد
 .استوار نکند
 .شويم به بعضی جزئیات اين مسائل وارد می ۀ بحثدر ادام

 
 بعضي مسائل آوایي و مسائل وابسته به آن

اولین چیزی است که ، ها در تمامی مراحل آن، ها تحوالت تاريخی آواهای زبان
که فالن حرف و اين اين بدان معناست که به صرف دانستن. شناس بايد بداند ريشه

شناسی دست زد؛ به صرف دانستن  توان به ريشه المخرجند نمی بهمان حرف قريب
االيام  و تجانس و حذف به قرينه هم که از قديم 3مانند حذف و ابدال و قلب، قواعد عام

تحوالت آوايی ممکن . شناس شد توان ريشه نمی، اند در شرق و غرب شناخته شده بوده
نیز . روايی نداشته باشند، ولو نزديک، است مختص يک منطقه باشند و در منطقۀ ديگر

دوار ديگر ای خاص از تحول فالن زبان باشند و در ا ممکن است منحصر به دوره
اتفاق افتاده و همین  ها قواعد آوايی کندتر گويشمثالً در بعضی . رعايت نشده باشند

به قول مرحوم  يا گويند می doubletها  وجود آمدن لغاتی شده که به آن باعث به يک
عکس اين مطلب آن است که تحوالت . (3515ص ، 3353قزوينی ) «شقیق»قزوينی لغات 

                                                                                                                        
دربارة قلب آورده درست باشد، که هست، بايد به قلـب توجـه   ( 3340کیا )اگر قسمی از آنچه دکتر صادق کیا . 3

 .1945 : مقالۀ هنینگبه بخش دوم  ←بیشتر کرد؛ نیز برای شاهدی آموزنده، 
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ای در فالن زبان يا  ک منطقه معموالً يکسان است و اگر کلمهآوايی در يک زبان و ي
يعنی ، ديگر است یگويشيک صورت از آنِ ، واحد به دو صورت ظاهر شده گويش

در  ، در پهلوی و   مانند، ای ديگر يا از آنِ گونه، لفظ دخیل است
 و  ، و  ، و  ، و  ، مردم تهران گويش

اول نتیجۀ اين سخن آن است که نبايد میان تحوالت آوايی در دو زبان . ها و جز اين
مثالً سايشی ، اگر خواسته باشیم مثالی ساده بزنیم، چون، کرد« التقاط»دور يا نزديک 

معتبر است و و خوارزمی اصطالحاً در آغاز کلمه در سغدی  دارواکهای  ی شدن انسداد
ای  شناس در توجیه تحول آوايی کلمه هر جا که ريشه، بنابراين. فارسی نیستدر 

نبايد دست به سوی قواعدی دراز کند که در زبان خود شاهدی از آن ، درماند
پس در اينجا نیز بايد تحوالت آوايی را از روی اسناد زبان به شیوة استقرا . است هنیافت

تحوالت را به کمک شواهد تاريخی و جغرافیايی يا به آن  و  استنتاج کند و 
المقدور معلوم نمايد و اگر نتوانست علت  شناسی حتی شناسی و نسخه گويشکمک 

الاقل به نظاير آن توجه دهد يا ، تحولی را نشان دهد يا مکان و زمان آن را مشخص کند
های  و زبان ها يشگوجوی آن نظاير ــ نه در هفت گوشۀ جهان ــ در و تاساساً به جس

های آوايی مشابه در  به بافت، چیزی عايدش نشد وجو جستمجاور برآيد و اگر از اين 
 .آنکه دست به التقاط زند بی، آورد  های دورتر هم روی زبان

شود؛ از جمله به  هم همیشه رعايت نمی واحد گويشو اما قواعد آوايی در زبان 
 و  ، و  به قیاس  : سبب قیاس يا مجاورت با کلمات ديگر

هم تلفظ  که گويا  شده؛  ، به سبب همراهی با  شده؛ 
در يک آيۀ  به سبب همراهی با  شده؛  ، شده به سبب همراهی با  می

 و   شده؛ ، به سبب همراهی با  شده؛   (5:35)مشهور قرآن 
شده؛  ، به قیاس   اند؛ شده و ،  تبديل به به قیاس 
 شده؛ ، به قیاس   اند؛ گرفته« ز»احتماالً به قیاس رازی  و  

در کلمات و . و بعضی شواهد ديگر هم از اين شمارند و  و  
عبارات پرکاربرد قالبی و اصوات و کلمات احساسی و در الفاظ زشت و ناسزاها نیز 

مانند ، کلمات ممکن است مخفف يا مشدد شوند يا از قواعد معمول آوايی تبعیت نکنند
good bye لغات علمايی. در زبان انگلیسی (learned words) انند اسامی خاص هم م

که لغاتی که از  چنان، ديگر لغات زبان باشد باممکن است تحولشان کندتر يا متفاوت 
شناسی عامیانه نیز ممکن است صورت  که ريشهديگر آن. اند ارد زبان پهلوی شدهو 
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، شده  که ، شده« چشم»به معنای  ه ک tīdagمثالً ؛ کلمه را تغییر دهد
و مانند آن شروع  upoو  apoا جزء اول کلمات يونانی که ب، شده که  

که  upokalamon وشده  که  Poseidonمثل ، شده  شود در عربی می
کلماتی . نما شده و کامالً انگلیسی checkmateکه در انگلیسی   وشده  

 همچون، که از زبان يا گويش يا گونۀ ديگری آمده باشند نیز همین حال را دارند
ها  نفوذ يا فرهنگستان مداخلۀ اشخاص صاحب. رود کار می کلماتی که در زبان جاهالن به

بر  وهعال، نیز ممکن است( گرايی کهنهاز جمله به سبب وضع لغات و )و دواير دولتی 
. است قواعد آوايی معمول را برهم زند؛ نمونۀ آن ، تغییر در معنای الفاظ

، سبب در ايرانی باستان و فالن زبان مفروض ها توجه کند و بی شناس بايد به اين ريشه
ت هم برای ابیّو نوعی جذّ که آنجا دست برای هر توجیه عجیب و غريبی باز است

 .نزنددست به تفنن ، بعضی دارد
های  در زبان. تر توضیح دهیمهايی بیش ز اين مسائل را با مثالست که بعضی االزم ا

تغییر درجات »که به آن  هستای آوايی و در عین حال صرفی  هندواروپايی پديده
اين و ايرانی باستان صورت سادة آن در هندی باستان  .گويند می (Ablaut)« ها مصوت

گويند؛ اگر  باشد به آن صورتِ ضعیف می  rيا  uيا  i ريشه است که اگر مصوّت اصلیِ
به  ra/arو هجای  auيا  aiای اضافه شود و از آن مصوت مرکب  به اين مصوت فتحه

الف بیايد و از ، گويند؛ و اگر به جای فتحه می( guṇa)به آن صورتِ افزوده ، وجود آيد
صورت باالنده  به آن، به دست آيد rā/ārيا هجای  āuيا  āiآن مصوت مرکب 

(vr ddhi )گويند  می( مثال مشهور آنbr -ta ،barati ،و bāra است) ؛ اگر مصوت کلمه
چون اين دو مصوت در هندوايرانی ، باشد( يعنی نون و میم هجايی يا آوايی)   و    

و صورت باالنده  amيا  anصورت افزوده ، دارد aصورت ضعیف ، اند شده aبدل به 
ān  ياām دست ، ای وامانديم ولی چنین نیست که هر جا از توجیه صورت کلمه 3.است

فالن لغت از ، به دامن اين قاعده شويم و بگويیم فالن لغت از صورت افزوده آمده
جات قواعد خاصی دارند که چون اين در ، صورت باالنده و فالن از صورت ضعیف

ثالً در های دستور زبان فراگرفت؛ م ها را در کتاب ن يک آ بايد يک
در  sa n-ā-از  آمده که  در اشتقاق  (55ص ، 3353 دوست حسن) 

به  nas-از ريشۀ ، است nasa-شکل ضعیف مادة مضارع  sa n-اوستايی مشتق است و 

                                                                                                                        
عـالوه، تغییـر    بـه . اسـت  هاست؛ تغییر کیفی درجات در هندوايرانی باقی نمانده اين تغییر کمّی درجات مصوت. 3

 .واسطۀ حذف صامت چاکنايی هم مسئلۀ جدايی است درجۀ مصوت به
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ديگر آنکه ، در اوستايی وجود ندارد (آوايی نون هجايی يا) n اول آنکه . «رسیدن»معنای 
« دار a-»در اوستايی مادة مضارع  -nasکه سوم آن و، است -nas- ،as ريشۀ ضعیفِ

پس سه اشتباه اينجاست . (و اين هم به جای خود نکتۀ مهمی است) ندارد( تیکتما)
فعل جعلی است   .ات آواشناسی و صرف تاريخیناشی از توجه نکردن به اولیّ

 -sanساخته شده و مسلماً از ريشۀ  واسطۀ اشتقاق معکوس از روی کلمۀ  که به
 .است« برآمدن، طلوع کردن»

صفت ( «ناهید») anāhitāکه  است هگفت (56ـ54ص ، 3315مواليی )محققی : مثال ديگر
تأيید ( «آلودگی») -āhitiدر ايرانی باستان است و اين را اسم  -āhiمفعولی از ريشۀ 

ای  است که مشکل ساده توجه نکرده اما، است ti-د کند که از همان ريشه و پسون می
، اينجا هست که ظاهراً همان باعث شده محققان پیشین از چنین راه حل آسانی بگذرند

البته هستند بعضی . و آن اين است که در ايرانی باستان ريشۀ دوهجايی وجود ندارد
ها  یر آنهای دوهجايی در زبان هندواروپايی که دستوريان هند از روی بقايای تأث ريشه

 setها را  اند و آن ها شده متوجه آن، مثل بعضی صفات مفعولی، در بعضی کلمات
توجه است  لۀ ديگری است که نويسنده ظاهراً نسبت به آن هم بیئولی آن مس، اند نامیده

 (.توجهی است که در ادامۀ مطلب آورده نشانۀ اين بی مطلبی)
از  که  است همدآ (p. 107 ,2007 ) در : مثال ديگر

gar-  يعنی نويسنده هم کلمه را اشتباهاً به فتح اول خوانده، است« ستودن»به معنای ،
، -grāmaنسبت است از  : از پیش روشن بوده اشتقاق هم متوجه نبوده که 

کار  بهسغدی و پهلوی اشکانی  های جديدترش در که از جمله در سنسکريت و صورت
هم  «ثروت»معنای جا نو از اي ،و مانند آن« ضیاع و عقار»و « ده»به معنای ، رفته

چئونگ . «دهقان»درست مانند ، «ثروتمند و محتشم»يعنی  ، بنابراين. است گرفته
چون ، تری است را هم آورده و اين ديگر چیز عجیب ذيل همان ريشه کلمۀ در 
دوست  در اين مورد حسن، درواقع. ريشه است هم با ( «هشدار») دانیم که  می

به اشتباهات مشابهی افتاده و حتی به  او نیز در مورد ، است چئونگ را گمراه کرده
 .است با دو ريشۀ متفاوت قائل شده دو 

شود و از  ای به ريشه اضافه می های هندواروپايی گاهی الحقه در زبان: مثال ديگر
از میان محققان مشهور بیلی در بعضی موارد که در اشتقاق . سازد ريشه ريشۀ جديد می

در . است s-ترين اين لواحق  رايج. است های معتقد شد ای فرومانده به چنین الحقه کلمه
اند که لفظ از  گفته (33ص ، 3353دوست  از جمله حسن)بعضی محققان ، اشتقاق 
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rais+s («؛ درست آن ظاهراً «رشتنvrais- )و اين صرفاً برای آن بوده که از ، است
ای در هیچ زبان  در هیچ کلمه: اند اما در دام ديگری افتاده، قاعدگی آوايی بگريزند بی

فارسی هم  /  فعل  از بن مضارعندارد و  s-ديگر ايرانی اين ريشه الحقۀ 
ريشۀ ، بنابراين(. شد می ون روکی اگر داشت به سبب قان)پیداست که ندارد 

 .را ظاهراً بايد در جای ديگری جست 
به آخر « ب»در فارسی گاهی يک (: در مورد تغییرات آوايی اخیرتر)مثال ديگر 

،  مانند، که گاهی حاصل اشتقاق عامیانه است است هبعضی کلمات اضافه شد
اگر کسی . و  ، و ، (معرب آن ) ، 

شناسی را  ريشه، ها در ايرانی باستان اصلی فرض کند«ب»گمان برد که بايد برای اين 
است  -p-از  « ب»که  (36ص ، همو)اند  ؛ مثالً بعضی احتمال دادهاست هضايع کرد
حرفی در  چنین. شود ساز واسطه می های سببی سنسکريت میان ريشه و ماده که در ماده

. رود کار می های سببی به سنسکريت هم در ماده های ايرانی نظیری ندارد و تازه در زبان
گاهی هم به آغاز . چنین اشتقاقی يعنی توجه نکردن به صرف و آواشناسی در عین حال

، ، ، مانند ، شود ای اضافه می«خ»يا «  ه»، در ادوار اخیرتر، بعضی کلمات
از آن جمله . شود اضافه می«  ه»و در پايان بعضی کلمات هم همین ، ها و جز اين 

از میان . و  ، ، ، (گويا در عین حال به قیاسِ )  است
و آن هم دخیل ، دارد و در خوارزمی hفقط در فارسی است که  ، های ايرانی زبان

دوست  حسن)آمده  -pāti-xšāyaθiyaاز  گويد حال اگر کسی ب. از فارسی است

چون ، است هآمد« نیست در جهان»از  مثل آن آست که گفته باشد  (533ص ، 3353
که به اول لغت افزوده جزئی است خیالی و هم خبری از چنین عنوان  -pātiهم آن 

خود نوآوری فارسی باستان  -xšāyaθiya. عجیب و غريبی در هیچ يک از اسناد نیست
 .است هکار نرفت جا با پیشوند به گاه در هیچ هیچ يا مادی است و

 -dr di-baraاز  که  است هگفت (ص پنجاه، 3353سرکاراتی )دانشمندی : مثال ديگر
اند  به آن دلیل که خواسته، اين هر دو اشتقاق غلط است. -dr dā-baraاز  و  است

را در همان دورة باستانی توجیه کنند و توجه به تأخر اضافه شدن  āو  ēمصوت 
کنید  سیاقاند يا به سبب ديگر؛  بوده ā احتماالً به قیاس کلماتی که مختوم به) ā مصوت

 dr dayaکه  چون، اند توجه بوده به تاريخ لغت هم بی، عالوه اند؛ به نکرده( ،  با
برخالف )شود  را نمی -dr diولی ، ر سنسکريت بازساختد -hr dayaی توان از رو را می

 يای، از طرف ديگر(. -hr diآمده و نه  hr dāگفتۀ نويسنده در هندی باستان نه 
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 بايست معروف ولی بنا بر اشتقاق مذکور يای آن می، مجهول است نه معروف 
 .باشد

به معنای   است که در خود -aiwištiاز  اند که لفظ  گفته: مثال ديگر
چه شد و اگر قاعدة روکی  šاند که آن  و نپرسیده است هکار رفت به« درس و بحث دينی»

 sه بدل ب šچگونه ممکن است آن ، شده -aiwištiکه در مورد ، بناست رعايت شود
3؟wيا  bنويسند نه با  می pرا با  ، و چرا در خط پهلوی شود؟

 

مشتق از « سپاس»به معنای  که  است هگفت (3315سلیمی )ای  نويسنده: مثال ديگر
کلی  اين نظر به. «دانستن»به معنای  -zanاست که صفت مفعولی است از ريشۀ  

« دانستن» -zanکه صفت مفعولی از ريشۀ و آن اين، به يک دلیل بسیار ساده، غلط است
zāta- به خالف ، شود مینzan- «چون مالک اول استعمال است نه تفنّنات و ، «زادن

است به داليلی که « حرّ»به معنای  از همان « سپاس»به معنای  . خیاالت
 .طلبد تفصیل می

که اين کلمه  است هآمد، ذيل ، در : مثال ديگر
ولی در ادامه اضافه ، درست است و اين pa(d)-nihānاز  است هدر پهلوی ساخته شد

 .چون تناقص آشکار است، استکلّی نادرست  بهآيد و اين  می -upaاز  paکه  است هشد
اما توجه ، است -manو ريشۀ  -dušگويند که از  معموالً می در اشتقاق : مثال ديگر

ــ از اصل  پشیمان و پژمان)است  جزء دوم هیچ ترکیبی واقع نشده -manکنند که ريشۀ  نمی
جمع آن )پهلوی  dušmenو  dušman. (نیستند، اند گويند چنین ــ هم که می ptzm’nسغدی 

 .است( -dušmanahو در عین حال از ) -dušmanyuمشتق از ( dušmenūnگاه 
از تصحیف و اندکی هم الزم است  امّا، توان اضافه کرد میالبته ها را  شمار اين مثال

وجه  های بی توجه به آن به بازسازی شناسان بی بعضی ريشه تحريف لغات ياد کنیم که
راهنمای از جهتی که خوب است  يک نمونۀ آن)زنند  های فرضی دست می در زبان

که مصحّف  است در   شناسان واقع شود ريشه
هگشاست نه پیداست که در اينجا تتبع لغوی و ادبی را(. (3310صادقی ) است 
بسیاری از اين لغات و صورت درست آن را . های آواشناسی و معناشناختی بازی

اند و کاربرد  اند و حتی آن تصحیفات و تحريفاتی هم که امروز لغت شده محققان يافته
،  يا  ترتیب از به، ، ،  ، ،،  مانند)دارند 

                                                                                                                        
در ايران بعضی آن را نقل و . اين مطلب را يکی از پارسیان هند گفته که اکنون به اصل منبعش دسترسی نداريم. 3

،   ، rهندواروپايی اگر بعد از  sگويند که  قاعدة روکی که چند بار در اين نوشته به آن اشاره شد می. کنند تأيید می
k ،   (Ruki) های مرکّب  و مصوت   ، وi    وu    وp  ًو قیاساg  بیايد، تبديل بهš شود  می( در هندی باستان بهṣ.) 
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کنند و  دشواری چندانی برای محقق ايجاد نمی 3(، ، ، ، 
های  نامو  (مانند نام بسیاری از گیاهان و داروها) مخصوصاً در لغات علمی، با اين حال

که نام  ظاهراً از ،  مانند)بعضی اصطالحات عوام و ( مانند )خاص 
از ظاهراً  ، از  ، ديگر اين آواز است

 تر کرد وی بیشوجو جستبايد  (ای است ازجمله در ماهور که نام گوشه 
ای را مصحّف يا محرّف يا معرّب يا تلفظ ديگر از کلمۀ  که بدون تتبع کلمهديگر آن

زيرا ، نیست گويا جمع و حاصل تصحیف  که مثالً  چنان، ديگر نبايد شمرد
ندارد و در منابع  pدر منابع چینی هم نام اين قوم يکسان نوشته نشده و گاهی اصالً 

 است هبود hētālکند که کلمه در پهلوی هم  معلوم میآمده و همین  pارمنی هم بدون 
(cp.  1901, p. 59) ، و « چرخ»که در معنای )آيد  عربی می مسلماً از  يا

فارسی  گويند  و سخن کسانی که می( ستادر عربی لغت کهنی « چرخ آسیا»نوعی 
و از اين لغات ، (از جمله نجفی در )وجهی ندارد  است و معرب آن 

 .توان شاهد آورد بسیار می
لغات تغییر تلفظ و امالی کلمات هم مطلب مهم ديگری است که مخصوصاً در 

بسیاری از اين لغات را مرحوم قزوينی  .دخیل از عربی در فارسی بايد به آن توجه کرد
اند  آورده« غلط مشهور»و مخصوصاً مرحوم خیامپور در سلسله مقاالت  در 

و آقای نجفی ( الخصوص در  علی)و ديگرانی چون مرحوم فرشیدورد 
اند يا چیزی به آن  هم نقل کرده( تفاريق به)مشاهی و آقای خر( در )

شناس  هرحال ريشه بسیاری از اين لغات را در شمار تحريف بايد آورد و به. اند افزوده
 پس از تتبع کافی در، جا ها اکتفا نکند و همه بايد متوجه باشد که به ذکر عربی بودن آن

فالن کلمه حاصل تصرف متذکر شود که ، های قديم عربی متون عربی و فرهنگ
مثالً  ؛ها زبانان يا اصالً ساختۀ آنان است به قیاس کلمات عربی يا از روی آن فارسی

است   ممال و  از است و  بگويد که مقبِل از 
ارة چون شمار اين کلمات بسیار زياد است و محققان پیشین درب... . و از  و 

تنها از بعضی مسائل لغوی ياد . گذريم ها درمی اند از ذکر آن ها بحث کرده غالب آن
شناسان  ها توجه کرده باشند يا ريشه شناسان ما کمتر به آن کنیم که ممکن است ريشه می

 .ها مطلع باشند جوان به هر حال بايد از آن
                                                                                                                        

زده و حـدس   اخیراً حـرف عجیبـی دربـارة اشـتقاق     ( 353، ص 3313خالقی مطلق )محقق مشهوری . 3
آن ثانوی يا حاصل تصحیف اسـت، از   ، که ! است« پوزه بر خاک مالیدن»است که در اصل به معنی  زده

bōzišn است آيد و در پس آن مفهومی حقوقی نهفته پهلوی می. 
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 blendها  به آن از جملۀ اين مسائل اشتقاق کلماتی است که در زبان انگلیسی
مثل )ت از جمله حْمقصود البته نَ. ها را کلمات منحوت شمرد توان آن گويند و می می

 (جُبايی معتزلی  نام از مثل )و از عَلَم  (از  
به نیست؛ مقصود آن نحتی است که از دو يا چند کلمه با تصرف در شکل کلمات 

مخصوصاً )فارس  احمد و ابن بن آيد و در گذشته بعضی لغويان مثل خلیل می وجود
اند و امروز  به آن قائل بوده( ها را منحوت شمرده ها و خماسی لغوی اخیر که همۀ رباعی

، منسوب به ، مثل )سازی عربی بسیار پرکاربرد است  در لغت
و در فارسی ( و بسیاری ديگر و  از ، ، و  از ، 

 مثل )اند  نیز به تبعیت از مرحوم دکتر مصاحب بعضی به شیوة آن لغت ساخته
زبانان نیز کلماتی  در گذشتۀ دور و نزديک زبان فارسی و در گفتار فارسی. (و 

، جامۀ پايیزی)  ،(و  از )  ،(و  از ) مانند 
« صاحب تأويل»يعنی ) ، (در عربی  کنید با سیا؛ قو  منسوب به 

و بعضی ناسزاها مثل ( و  از ) ، (در اصطالحات حروفیان
المسّب و  ظاهراً از ) يا  ، (و  از ) 

های خاص را نیز بايد  که بعضی نام چنان، شمار نحت آوردرا بايد در ( اليا 
 و  منحوت است از  منحوت شمرد؛ مثالً نام خانوادگی 

زاده  تقی ←) (حاکم تبريز بوده که بعدها لقب امیرنظام گرفته، جد خاندان، عالءالدوله)

های اخیر وارد زبان  که در سال های عجیب و غريبی گويا بعضی نام 3.(555ص ، 3310
  هردواند؛ از آن جمله، که حاصل نحت و قیاسارسی شده نیز از اين دستند يا آنف

و   که گويا نحتند از و   و، و  که گويا نحت است از 
ن کلمات توان نظاير اي های باستانی ايران نیز می در زبان. و اسمی مثل  

در ، -nmānaدر اوستای جديد )در اوستای قديم  -dmānaه ک چنان، منحوت را يافت
در پهلوی  māna- ،spahrو  -damظاهراً نحتی است از ( «خانه»به معنای  فارسی 

و ( -θwartaدر اصل )اوستايی  -θwāšaنحتی است از  احتماالً، «سپهر»به معنای 
sphaira دربارة ) يونانی يا خلطی است میان آن دوspahr 1955  ← و اصل آن, p. 

                                                                                                                        
هـم  ( agglutination)تـوان پیونـد    سازی را که با تخفیف يا حذفی در میانۀ لغت همراه است می اين شیوة لغت. 3

 هـای جغرافیـايی ماننـد     و نـام  ، ، ، نامید، ولی گويا بهتر است کلماتی مثل 
را در شمار پیوند بیاوريم و کلمات مذکور در بـاال را  ( ) ، () ، ()

اند، بـه ايـن کلمـات منحـوت      هم، گرچه به دلیل ديگر ساخته شده و  کلماتی مانند . در شمار نحت
 .شبیهند
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را نیز ظاهراً بايد منحوت « نماز بردن»در متون مانوی به معنای  namburdan ؛(89
هم توجه  (syntactic blend)بايد به نحت نحوی ، مات منحوتلعالوه بر اين ک 3.شمرد

که مثالً  چنان، کرد وجو جستمعنا را در آن  های ظاهراً بی کرد و علت بعضی ساخت
يا « مالیدن کسی شیره سر»و « کسی را گول زدن»نحتی است از « کسی گول مالیدن سر»
« کسی را کفری کردن»و « حرص کسی را درآوردن»ظاهراً از « کفر کسی را درآوردن»
باری مقصود آن است که (. هم خود قابل توجه است و  تحول معنای )

 .شناس جز تحوالت آوايی و قیاس بايد به نحت هم توجه داشته باشد ريشه
از ديگر اين مسائل تغییر صورت کلمات در مجاورت کلمات ديگر است که در 

شبه »ها را  اين فرايند ممکن است در کلماتی که ما آن. ای شد سطور قبل به آن اشاره
، ، ن عباراتی است مانند آنامیم ــ و مقصودمان از  می« باعات

چون در اين تعبیرات گاهی مضاف . ــ اتفاق افتد ، ، 
، ، مثل ) شود علیه می يل به معطوف و معطوفالیه تبد و مضاف
اتفاق ( و  از ، ، مثل )ا عکس آن ي (، 

گاهی اين تغییرات بیش . دآي می وجودبه هرحال تغییری در صورت کلمات  به، افتد می
به ، از )در قرآن کريم اتفاق افتاده  که در تعبیر چنان، از اين است

 و  و  کلمات مختوم به ، های آن آيه يعنی سجع، دلیل آنکه در اطراف
ذاکری بسیاری مصطفی . ()و  يا در تعابیری مثل( است آمده

ولی قدری در مهمل شمردن ، است هخود متذکر شد از اين مسائل را در 
 چرا که بدون ترديد مثالً در ، است هبعضی از کلمات افراط کرد

 سیاق)()مهمل نیست و در عبارت اخیرالذکرِ  يک از اجزای عبارت یچه
که به معنای ، است شک مخفف  جزء اول بی( و   کنید با

و جزء دوم   استعمال داشته( فارسی به همین معنا ترجمه از )« ادويه»و « وسیله»
نکتۀ ديگر  5.ند و مهمل نیستندا است و بنابراين باز هر دو جزء آن مستعمل محرّف 

 که  چنان، ندرت لغت شود که جزء مهمل اين نوع عبارات ممکن است خود بهاين
کار رفته و  در نوشته يا گفتار معاصران گاهی به و ( و برجاز ) و 

                                                                                                                        
ـان فارسـی        توان برای اين شیوة لغت با اينکه چند مثال ديگر هم می. 3 ـیوه در زب ـازی يافـت، ايـن ش ـا    )س ـتان ت از عهـد باس

ـاب      جا خـوب اسـت بـه نکتـه     همین. است چندان رايج نبوده( فارسی جديد ـام کت ـیم؛ ن بطلمیـوس   ای توجـه ده
ـ . است آمده در  mgstykصورت  به ـام نحتـی اسـت از روی       یاگر رأی محققانی که م ،  Megale Syntaxisگوينـد ايـن ن

ـاالً از متـون عربـی بـه متـون پهلـوی راه يافتـه        که نام اصلی آن است، درست باشد، آن اسـت،   گاه بايد نتیجه گرفت که احتم
 .گويند می( «رساله»يعنی ) مخصوصاً آنکه در متون سريانی هم به کتاب بطلمیوس همان 

 .است را يوسف سعادت دريافته اخیر دربارة  اين نکتۀ. 5
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توان  ی بیشتر احتماالً میوجو جستبا . است هشد زبان« واژگان»وارد ای  الاقل در دوره
 .تر هم يافت شواهد قديم

، ، هايی مانند  دانیم که کلمات و نام می. لۀ ديگر اشتقاق معکوس استئمس
 يعنی پس از انداختن پیشوند يا پسوند)ند ا حاصل اشتقاق معکوس و  ، 

( )و ، ، ، ، از روی  يا تحلیل نادرست اجزای کلمه
  اند که مثالً  بعضی نويسندگان گمان بردهو بنابراين عجیب است که ( اند ساخته شده

يکی از اين کلمات. (54ص ، 3353دوست  حسن)در  ـبرابر است با پسوند  در 
در . است هساخته شد است که به احتمال بسیار بر اثر اشتقاق معکوس از روی  

مفرداتی ، عربی نیز از روی بعضی از کلماتی که شکلشان شبیه جمع مکسّر است
از روی ، «قصر»به معنای ) ، (دخیل از فارسی، از روی ) اند مانند  ساخته
، از روی ) و مشهورتر از بقیه  (است ايرانی -apadāna که خود از 

يکی از اين دست کلمات . (واسطۀ سريانی و البته از اصل ايرانی به، خود از يونانی
ساخته  که از روی ( در فارسی امروز اصل کلمۀ ظاهراً )است  

است و ابهامی که بعضی از ( شايد در اصل هندی)شده که خود دخیل از فارسی 
الجمله  فی. شود دارند ظاهراً به اين صورت رفع می محققان در ساخت کلمۀ 

تر زبان احتمال اشتقاق  شناس بايد حتی در ادوار قديم مقصود آن است که ريشه
 .معکوس را از نظر دور ندارد

معموالً بر اثر عوض ، تغییری است که در تلفظ و امالی بعضی کلمات لۀ ديگرئمس
آمدن کلمات جديد در فارسی  وجودبه افتد و گاه باعث  اتفاق می، شدن جای تکیه

متذکر اين قبیل کلمات  (36ـ53ص ، 3350)گويا اول بار آقای دکتر صادقی )شود  می
در مثالً ) ، (در مثالً ) شناسی کلماتی مانند  در ريشه (.است هشد

از ترکیب نحوی ظاهراً ) ، (از  در ) ، (
مستقیماً از يعنی از روی اشتقاق معکوس؛ احتماالً ، از ) ، (

 و ای که مثالً  يعنی به همان شیوه، است ساخته نشده  ـبا اضافه کردن  
 به جای   ، (را بردارمثالً از ترکیب نحویِ ) ، (اند ساخته شده

و حتی کلمات جديدی مثل ( اگر نه به قیاس ساقۀ لشکرظاهراً از )
دارد و  که ظاهراً از روی ترکیبات نحویِ ، و  

بايد متوجه اين تحوالت جديد يا نسبتاً جديد در زبان بود و بیهوده . اند ساخته شده 
 .های دور نرساند ريشۀ کلمه را به گذشته
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 شناسي و تحوالت معنایي ریشه
شناس در پیدا کردن ريشۀ  دومین معیار ريشه، پس از تحوالت آوايی، تحوالت معنايی

معنای درست کلمه در  آوردن دست بهتر از پیدا کردن ريشه  ولی مهم، کلمات است
 شناس فالن کلمه را به فالن معنا در مثالً  ريشه کهاين. ادوار مختلف آن است

واروپايی  های زبان هند بیابد و بدون اطمینان از درستی آن معنا به سراغ يکی از فرهنگ
ای شبیه با معنايی شبیه در آن  ــ برود و ريشه (Rix)يا ريکس  (Pokorny)ــ پوکورنی 

، الحیل اين دو را به هم وصل کند نامش هرچه باشد بیايد و سپس به لطايف
معنايی  ايم که چنین کار بی تر کسی را ديدهعجب اين است که کمو ، شناسی نیست ريشه

طول تاريخ زبان اول کار آن است که معنا يا معانی درست کلمه در ، بنابراين 3.را نکند
5:و اين خود اصولی دارد، دست آيد گويند به می« پیکره»وز اصطالحاً از روی آنچه امر

 

آواشناسی تاريخی و پیدا  .آيد نه اشتقاق دست می وسیلۀ استقرا به معنای لفظ به. 3
ً راه به معنای کردن ريشۀ کلمه و جمع کردنِ آن با معناشناسی و منطق امروزی 

معناشناسی تاريخی به صرف معقول و منطقی بودن و ، برد؛ به عبارت ديگر اصلی نمی
زمانی برای  اشتقاق. چنین است در مورد اشتقاق. کند چیزی را اثبات نمی بدون

متفننان . های ديگر ناکارآمد از کار درآمده باشند آيد که شیوه کار می تعیین معنای کلمه به
آوردن  دست در متون يا عبارات مبهم برای به دارند کهشناسی معموالً عالقه  در ريشه

ای است که در آغاز سخن از آن  اين همان مغالطه. معنای کلمه متوسل به اشتقاق شوند
های  ولی در زبان، است« قدرت»ايرانی در هندو -kratu*مثالً معنای اصلی  .ياد کرديم

و « عقل»رده و غالباً معنای تخصیص پیدا ک «قدرت فکر»ايرانی ظاهراً نخست در معنای 
ايم نه  ما اين معنای اخیر را از روی استعمال لغت به دست آورده .است گرفته« حکمت»

ولی از روی ، است بوده« پیمان» تر  دانیم که معنای کهن يا می .از روی اشتقاق آن
ه است و اين ب« دوستی»و « محبت»ايم که معنای آن  استعمال آن در فارسی دريافته

 .معنای اشتقاقی چندان نزديک نیست

« آرکائیک»معنای کلمه بايد تمايز قائل شد میان زبان متون  آوردن دست بهدر . 5
نما و  قديمی، تر جديد زبانیآنچه در ، عالوه به .و زبان ديگر متون( ها مخصوصاً حماسه)

                                                                                                                        
هـا   هايی مانند پوکورنی را که بـه اصـل بسـیار کهـن زبـان      شناسی آن است که کتاب اول کار در آموختن ريشه. 3

 .کاران بگیريم پردازند از دست تازه می
. گويند می( Moshe Heldبه نام )دو اصل از اين اصول قواعدی است که محققان کتاب مقدس به آن قواعد هِلد . 5

مقصود ما در اين قسمت برشمردن تحوالت معنايی مختلف مثل تخصیص معنا يا توسعۀ معنا و مانند آن نیسـت؛  
 .ها واقف باشد شناس بايد به لحاظ نظری بر آن بیشتر کلیاتی مد نظر است که ريشه
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در اينجا  .تر ممکن است جزء کلمات هرروزه باشد در زبان متون قديم، شاعرانه است
، در فارسی .معنای کلمه بیشتر به کار بیايد آوردن دست بهممکن است اشتقاق در 

تر  که اصل کتاب کهنواسطۀ آن وسی بايد محتاط بود؛ بهفرد مخصوصاً در مورد 
معنای آن در زبان ديگر شاعران و  بامعنای کلمات آن هم ممکن است متفاوت ، بوده

در معنای دو ) ، ، توجه شود به کلماتی مثلمثالً )نويسندگان باشد 
 (.اند که بعضی محققان تذکر داده( ديو

های نظیر  بايد به کلماتی که در ترکیبات واحد يا مشابه در زبان واحد يا در سیاق. 3
ها را با هم سنجید تا حدود  روند توجه کرد و آن کار می خانواده به هم در دو زبان هم

عالوه معلوم شود که آيا دو کلمۀ  دست آيد؛ به ها يا معنای دقیقشان به معنای آن
در  اند که لفظ  ند يا خیر؛ مثالً نشان دادها ريشه در دو زبان در معنا هم معادل هم هم

و در اصل  است هبه خود گرفت یمختلف نیامعبر اثر ترکیب با کلمات ديگر چه  
بسیاری  (1968 )برنفريد شلرات . (3315مقامی  خطیبی و قائم) است هچه معنايی داشت

دانند که  جمع کرده و اوستادانان و وداشناسان می را و  از تعابیر نظیر هم در 
 .رساند ها چقدر به فهم معنای بعضی کلمات و جمالت مبهم کمک می اين مشابهت

آنکه از دو ريشۀ متفاوت يا چند زبان ولو ، بايد به تحوالت معنايی يکسان. 4
ای  از ريشهانگلیسی دراصل  beginدانیم که  مثالً می. توجه کرد، مختلف آمده باشند

، کند داللت می یشروع کار عربی هم که گاهی بر دارد؛ « گرفتن»آيد که معنای  می
به محققان کمک ، احتماالً افعال مشابهو ، اين دو. است« گرفتن»باز به همین معنای 

 .دارد« گرفتن»که آن هم معنای ( -g z)ای است  هم از ريشه کرده که دريابند 
ها هم بايد احتیاط  امّا در اين مقايسه، شناسان به اين نکته وقوف دارند معموالً همۀ ريشه

 ciθraدر توجیه دو معنای لغت  (p. 213 ,1959 )مثالً ايلیا گرشويچ . کرد
 speciesکه آن را با داده گیمن ارجاع  دوشن« عالی»به نظر ( «تبار و اصل»و « چهره»)

از  مشتق، «نوع»دارد هم معنای « صورت»عنای هم مخود التینی مقايسه کرده که 
specere «برداری از  امّا اين لغت التینی درواقع گرده .«ديدنeidos  يونانی است که آن

« نوع»معنای ، «صورت»است و جز معنای  مشتق شده« ديدن»ای به معنای  هم از ريشه
يونانی حاصل تحولی است که در فلسفۀ افالطون و  لفظاما اين دومعنايیِ  .هم دارد

اوستايی  ciθraارسطو اتفاق افتاده و هیچ کمکی به فهم علت دوگانگی معنايی 
درواقع ، تکرار شدهبا آنکه بعد از ايشان هم ، گیمن و گرشويچ و رأی دوشن کند مین

 .است نادرست
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ای ديگر از همان زبان يا  ای بر اثر خلط يا مشابهت يا مجاورت با کلمه اگر کلمه. 6
ين نکته توجه کرد و به ابايد در تعیین معنای آن ، ده باشدزبانی بیگانه معنايش تغییر کر

بُرّا و نیرومند و »اصل به معنای که در،  مثالً. هم به آن توجه داد یسشنا در ريشه
و قافیه شدنش با لفط اخیر و  واسطۀ شباهت با  به مرور به، است« محتشم

تحول معنای . است هو تقريباً از معنای اول تهی شد است همعنای آن دو را به خود گرفت
 ، (به سبب مشابهت با ) ، (به سبب مشابهت با ) کلمات 

از زمان مشروطه به بعد؛ در عربی هم نظیر اين تحول اتفاق  ت با به سبب مجاور)
، tension  ،challengeبه سبب مشابهت با) ، ، ، و ( است هافتاد

officer ،plateau تحول . ها البته بسیار مشهور است و مانند آن( و تصرف مترجمان
اين . توان در همین دسته جای داد هم می برداری را معنای کلمات بر اثر ترجمه يا گرده

را در هر  معنای  wāxšکه در پهلوی  چنان، است نوع تحول از قديم سابقه داشته
تحت ، ای است قرآنی که کلمه، به خود گرفته و « کلمه، عقل»و « روح»دو مفهوم 

صاحب « گواهان»عالوه بر معنای ، يعنی تحت تأثیر کاربرد مسیحیان، سريانی shdʾتأثیر 
برداری از روی  آن کلمۀ سريانی خود گرده. است هشدمعنای مشهور امروزی هم 

martyr توان شواهد ديگری هم از اين  ؛ در کتاب جفری می533ص ، 3355جفری ) يونانی است

معنای  که  چنان، امروز فراوان شدهاين نوع تحول معنايی . (نوع کلمات يافت
« مقدار»معنای  و ، اند کار برده به sensitiveچون آن را معادل ، گرفته« احساساتی»

و  گرفته« مجموعۀ متون»معنای ، corpusبرداری از روی  بر اثر گرده ، گرفته
شناس هم بايد به اين تحوالت معنايی توجه دهد و  ريشه، هرحال به. شواهد متعدد ديگر
ی خود را بر معانی متأخر وجو جستها بنای  ه برای يافتن اصل آنهم مراقب باشد ک

و البته بداند که تأخّر تاريخی لزوماً به معنای تازگی لفظ و معنا نیست؛ چه بسا ، نگذارد
از جمله دور بودنِ نويسندة آن از تحوالت ، به دلیلی، متنی که چند قرن جديدتر است

عطار يا متون حماسی مثل )تر  کهنزبان يا اقتباس و استفادة او از متون 
شناسی  اين نیز چیزی است که از تتبع ادبی و سبک. تر باشند الفاظش کهنه، (الذکر سابق

 .ها نامه لغت های خلمدنه از بازی با ، آيد دست می به

ها بايد متوجه تغییر معنا بر اثر  ريشۀ آن آوردن دست بهدر فهم معنای کلمات و . 5
، اند ای است که در معنای جديد استخدام شده مقصود در اينجا کلمات کهنه. بود« وضع»

. شوند های کهنه ساخته می و کلماتی که از روی ريشه، و و  مثل 
اين قبیل   یینی ــعبايد تاريخ وضع ــ غالباً به قول علمای اصول وضع تشناس  ريشه
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اوستايی  -spǝntaو آن خود از پهلوی  spandاز  نگويد که کلمات را بداند و مثالً 
، چون نه اين دو کلمۀ پهلوی و اوستايی چنین معنايی دارند، آيد می« مقدس»به معنای 

فته و درواقع حتی در پهلوی م هجری به کار ردهدر فارسی ماقبل قرن چهار نه 
توجه دهد را بايد خوانندة خود ، بنابراين. است کلمۀ بسیط کاربرد نداشتهعنوان هم به 

يک معنای جديد استخدام  قرن اخیر در ين کلمه را گروهی از نويسندگان درکه ا
يا آنکه مثالً . اند و لفظ را هم تا حدی خود از روی تحوالت آوايی ساخته اند کرده

 اصل پهلوی يا، است ی گويشرت که ظاهراً صو، يا جهت برای  بی
اصل ، يا لفظی شبیه آن در آرامی استکه ترجمۀ ، نسازد يا برای  تر کهن

چنین . (336ص ، 3353دوست  حسن) اند که بعضی شده چنان، ايرانی باستان متصور نشود
 .فرد يا گروه، سازان ديگر است در مورد لغات جعلی دساتیری يا لغت

ها معنای اول  معنای دوم يا سوم يا چندم بعضی کلمات ممکن است بعد از قرن. 3
 که نوعی فساد اخالقی است تحول معنايیِ مثالً معنای امروزی . آن کلمه شود
که در گذشته معنای  يا ، است و در گذشته ابداً استعمال نداشته يکی از معانی 

است و معنای  کلی از آن معانی خالی شده و امروز به داشته« رنج»و « ستم»و « غارت»
شناس نخست بايد  ريشه، بنابراين .است در گذشته ابداً وجود نداشتهچهارمی گرفته که 

دانیم که معنای کلمات  می، عالوه به. آورد دست بهتر را  معنی يا خوشۀ معنايی قديم
پیدا کند و اين تحوالت تحول ، از جمله مجاز، به داليل مختلف، ممکن است گاهی

به جوانانی اطالق ، از روی اسم يک خواننده، امروز  3همیشه عادی نیست؛
ولی پیداست که برای . گذارند؛ تقريباً چنین است در مورد  شود که پشت مو می می

که برای  چنان، ای جداگانه فرض کرد به اين معنای جديد نبايد ريشه  داريوش و

                                                                                                                        
برند ظاهراً  کار می که عوام امروز به و  : به بعضی از اين تحوالت معنايی توجه کنید. 3

، ص 3353قزوينـی  )انـد   از متفرعات دسـتگاه شـور کـرده    و  حاصل خلطی است که در دو گوشۀ 
را امروز    است؛ از علم صرف به تداول عامه راه پیدا کرده و ؛ (3136

را، کـه  يا برند؛ و  کار می به« طوالنی، مثالً با خودرودور »عوام در معنای 
. برند کار می گويی است، عوام در معنای به نفع خود مصادره کردن چیزی يا سخنی به همان درواقع نوعی اين

« سابقه»را به معنای  شگاه هم در زمان ما حتی بعضی استادان دان. است گرفته« همۀ نقاط»امروز معنای  
شـناس بايـد    ها در آينده بیشتر خواهـد شـد، ريشـه    دانند، و چون اين را يکی می و  برند و  کار می به

يکی . درآوردی هم بايد برحذر بود ای بکنیم به اين که از تحوّالت معنايی من استطراداً اشاره. احتیاط بیشتری بکند
اسـت، چـون   « گرداندن» -vartاز ريشۀ  گويد که  های باستانی در سر درس دانشگاه مکرّر می از مدرّسان زبان

. است هاست که معلوم شده دهه حال آنکه اشتقاق ! «اند گردانده می»اند  برده اند و می کرده ها را به زنجیر می برده
« قـانون »در فارسـی باسـتان بـه معنـی      -dātaاز  مقتبس« اطالعات»در زبان انگلیسی به معنی  dataگويد که  يا می

. اسـت  بـوده « اطالعـات »شده در حکـم   است، چون قوانین شاهان هخامنشی که در سرتاسر شاهنشاهی پخش می
 !للّهسبحان ا
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بر اثر حذف يک  ای لغات پاره. نبايد ريشۀ جدا قائل شد« ارتوگرافی»معنای در  
، (در معنای ادارة اماکن عمومی) مثل ، اند گرفته متفاوتکلی  جزئشان معنايی به

از ) و  ، (diet)، («بلبل») ، (ریدر معنای اتوبوس شه) 
به  ، (اند آورده در جنوب شرقی آسیا می يعنی ارزيزی که از قلع، 

معلوم است که  3.و بسیاری ديگر( ؛ به فارسی از )« جراحی»معنای 
 ←مثالً ) اند گاهی گرفته هرچند، برای اين قبیل لغات هم نبايد ريشۀ جدا در نظر گرفت

تر زبان  که در ادوار قديمو به همین قراين بايد احتمال داد ، («هزار»ذيل ، 3353دوست  حسن
شايد اين مثال روشن کند که گاهی . که البته افتاده، هم چنین تحوالتی اتفاق افتاده باشد

عنی ي -abdaدر زبان اوستايی : عجیب باشندقدر  هچتحوالت معنايی ممکن است 
 ،نافريفته»اصل کلمه يعنی . است هاين لغت به ادوار بعد هم رسید. «العاده فوق، شگفت»

به معنای  -dabريشۀ صورت ضعیف از صفت مفعولی ، -adbda*از ، «نافريفتنی
صفتی ، -adbhuta، لفظ شبیه آن در (. توجه شود 5به تأثیر قانون بارتولومه)« فريفتن»

العاده  است برای ايزدان و از اينجا معنای امر ماوراءطبیعی و سپس هرچیز فوق
همیشه بايد احتماالت مختلف در تحول معانی را در شناس  ريشه، بنابراين. است هگرفت

3.های ايرانی باستان و ماقبل آن دلیری نکند نظر آورد و در جعل ريشه
 

                                                                                                                        
توان معادل الفاظ مرتجل منطقیان شـمرد،   ، می(3335ابوالقاسمی )اند  که بعضی محققان گفته اين الفاظ را، چنان. 3

 .ای نیست ها رابطه لفاظی که بین معنای اول و دوم آنيعنی ا
بیاينـد، در هنـدی باسـتان     sو  t، اگر پـیش از  (bh ،dh ،gh)های واکدار دمشی  بنا بر قانون بارتولومه، انسدادی. 5

. -buddhaشود  می budh+taکنند، مثالً  دهند و آن دو را با خود همگون، يعنی واکدار، می می sو  tدمش خود را به 
شـود   مـی  dabh+ta*بنـابراين، مـثالً   . در اوستای قديم هم اين قاعده رعايت شده، امّا طبعاً دمشی در کار نیسـت 

*dabda .ندرت، اين قاعده رعايت نشده و مثالً معادل  در اوستای جديد و فارسی باستان، جز بهaogd  « گفـت »
اين همگونی اخیر را هم بعضی استادان ايرانـی  . است ه، يعنی همگونی پسرو شدaoxtaشود  در اوستای جديد می

 .آورند و اين نادرست است در دانشگاه جزء قانون بارتولومه می
تر بايد از هر دو حد افراط و تفريط پرهیز کرد، يعنی از پیدا کردن ريشۀ جـدا   های کهن يافتن ريشه در واقع در. 3

اند، و فروکاسـتن چنـدين لفـظ     اند ولی در معنا از هم دور شده هريش برای دو يا چند لفظ مشترکی که احتماالً هم
البته بايد اعتراف کرد که در عمل نیفتادن در يکی از ايـن  )ريشه به ريشۀ واحد با ترفندهای معناشناسی  ظاهراً هم

ا حدی و ت شکل ديگر اين افراط اين است که به شیوة امثال چئونگ در (. دو حد دشوار است
چندين معنای متأخر را به ريشۀ واحد ايرانی باستان و ماقبل آن هم  يوسف سعادت در 

هـای ايرانـی و    مـتن « تـرين  کهـن »در واقع، بايد دقت کافی کنیم که احتیاطاً فقط آن معنـايی را کـه   . نسبت دهیم
ۀ ايرانی باستان يا هندوايرانی نسـبت دهـیم و از اسـنادِ    کنند مثالً به ريش های سنسکريت تأيید می متن« ترين کهن»

معانی اخیرتر به اصل ريشه بپرهیزيم، مگر آنکه بتوانیم به داليل و قراينی کهنگی فالن معنای فالن کلمه در متـون  
مثالً )رد تر دا نیز بايد مواظب باشیم که اگر هم لفظ اصلی دو معنا يا بیش. جديدتر را اثبات کنیم يا محتمل بنمايیم

، بسته به کلمۀ مورد بحث، يکـی از  (middle)و ديگری ناگذر ( active)يکی متعدی و ديگری الزم، يا يکی گذرا 
در صـرف  )« جـاری شـدن  »و « رفتن»هم ( در صرف گذرا)است « راندن»هم  -vazمثالً ريشۀ . معانی را ذکر کنیم

راندن »بگويیم از اين ريشه است به معنای  و   و بنابراين کامالً درست نیست که در اشتقاق مثالً( ناگذر
 .است آمده که در  ، چنان«گردونه و مانند آن
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ناگزير به تحول ، شناس بر اثر حدس دريافته اگر در اشتقاق فرضی که ريشه. 5
اول کاری که بايد کند اين است که تحوالت آوايی و ، معنايی نامعقولی قائل شده

 ←در اين باره )تر و بهتری پیدا کند  شايد توجیه راحت، فی را دوباره بررسی کندصر

مثالً در  .(p. 306ff ,1961 .: است هقانون سومی که سمرنی وضع کرد
 gar-š از ريشۀ است که  آمده (31ص ، 3353دوست  حسن) 

بهتر است اين فعل . اين تحول معنايی قدری بعید استاست و « دست کشیدن، مالیدن»
و  ، را در آن حاصل قیاس بشماريم šبدانیم و « خیسیدن» -garريشۀ  را از همان

 .و  ، و  به قیاس ، 

ها در تحول معنايی معلوم شود؛ يک مثالش  شناسی الزم است که واسطه در ريشه. 1
که گیرندة تلويزيون ، (antenna)  .است اند  که بعضی محققان غربی گفته

نقطۀ »بلکه ، است «دکل کشتی»در التینی گرفته نشده که  antennaمستقیماً از ، است
يک مثال فارسیِ آن کلمۀ . نورشناسی استدر تحول معنايی آن کاربردش در جا« مهم

دوست »از  -friها گاهی توجهی به اين نشده که چرا ريشۀ  فرهنگ در. است 
در انتقال « نقطۀ مهم»در واقع . است هگرفت« دعا گفتن»معنای « خشنود کردن»و « داشتن

سطۀ اوراد و وا خشنود کردن ايزدان به» معنا ظاهراً اين است که اين ريشه گاهی معنای
؛ آيا است هگرفت« خلق»چرا همین فعل معنای  گاه بايد پرسید که آن. است هداشت« ادعیه

؟ («کُن»نظیر )واسطۀ کلمه است  معنايی عرفانی در پشت کلمه است؟ آيا مقصود خلق به
هرحال مطلب را نبايد ابتر رها کرد  ؟ بهاست هاين تحول معنايی شد بيا چیز ديگری سب

است که در  مثال ديگر کلمۀ  .نقل رأی چند فرهنگ ديگر اکتفا نمودو به صرف 
بال »و « دشمنی»، «دشمن»فارسی امروز معنای خاصی دارد، ولی در گذشته غالباً معنای 

است، يعنی هر چیزی که  «مانع و ضد» معنای اصلی آن در . است داشته« و مصیبت
ن کلمه، با آنکه در چند زبان ايرانی میانه کاربرد اي. مزدا را بگیرد جلوِ آفرينش اهوره

های  در کتاب. ها دارد، احتماالً لغتی است علمايی و دخیل از اوستايی در اين زبان
 (61، تر از آن در  ، و قديم35 پايان از جمله ) پهلوی و در خود 

، بلکه ها ترين  بزرگ از( «زن بدکار»از جمله به معنای ) است که  گفته شده
، بنابراين. گیرد مزدا را می ترين آنان، است، يعنی بیش از همه جلوِ آفرينش اهوره بزرگ

 ريشه در تصورات زردشتی احتماالً« زن بدکار»به « ضد و دشمن»از  تحول معنای 
 .گردد های دور بازمی دارد و به گذشته
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 شناسي و الفاظ دخیل ریشه
اين مطلبی است البته . اند واژه الفاظ دخیل در زبانند يا به اصطالح امروز وامبعضی 
هايی در همان  شناسان برای اين الفاظ هم ريشه آيد که ريشه ولی بسیار پیش می، معروف

را که لفظی  که ــ اگر خواسته باشیم مثالی ساده بزنیم ــ  چنان، تراشند زبان می
به : عکس اين مطلب هم صادق است. اند ار دانستهکمغولی است بعضی مخفف 

خانوادة دور يا  های هم صرف دشواری يافتن اصل لغت در زبان خود يا ديگر زبان
فارسی  نبايد از روی قرائن ضعیف حکم به دخیل بودن لفظ کرد؛ مثالً ، نزديک

خالف آنچه مثالً ربط دارد و به « هوشیار و بیدار»پهلوی به معنای  gubrāgاحتماالً با 
های آن زبان پیدا  نامه چون در لغت، ظاهراً ترکی نیست، آمده در 
ها را بکند که  شناس بايد همان احتیاط لۀ الفاظ دخیل نیز ريشهئباری در مس3.است هنشد

ها در  نخست آنکه احتمال ورود الفاظ دخیل را تا دورترين زمان. تاکنون تذکر داديم
و و  الفاظی چون ، 5ازجمله میخائیل ويتسل، که بعضی محققان چنان، نظر گیرد

به احتمال دخیل از ، ها را که اصل هندواروپايی ندارند و جز اين و  و  
که در فارسی با را يا بعضی کلماتی ، اند تمدن مرو و بلخ در زبان هندوايرانیان دانسته

احتماالً )دی های کهن از اکّ واژه امو،  وو  و مانند ، آتش ربط دارند
و  مانند ، يا بعضی کلمات مهم يونانی، اند شمرده( هايی مثل آرامی واسطۀ زبان به

بعضی ديگر از محققان  را و نام حروف الفبا و نام سیارات و بروج( واحد وزن) 
و همین  (pp. 33-40 ,1992 : بورکرت و مراجع او)اند  دانسته های سامی دخیل از زبان

 .اند يافته های ايرانی و عربی هم راه لغات از طرف ديگر به زبان
بايد جزئیات تاريخی و زبانی را به  3حال چگونه بايد پی به دخیل بودن لفظی برد؟

                                                                                                                        
؛ مرجع گفتۀ 463، ص 3310مجتبايی )فیلیپ خوری حتّی و به تبع او يکی از دانشمندان ايرانی : دو نمونۀ ديگر. 3

و  بچه »به معنای  التینی،  pullaniدر عربی و فارسی از  اند که  گفته( است فیلیپ خوری هم در همان جا آمده
انـد   آمـده  که از صلیبیان و زنان اهل فلسطین به دنیـا مـی   های صلیبی بر فرزندانی آيد که در دورة جنگ ، می«توله

های آرامی و عبری هم سابقۀ قديم  کار رفته و در زبان در قرآن کريم به دانیم که  است، ولی می شده اطالق می
د ، و شـاي (p. 462 ,2007 )چئونـگ  . انـد  بنابراين، اين محققان در دخیل شمردن اين لفظ عجله کرده. دارد

های هندواروپايی نظیر نـدارد و   اند که در ديگر زبان ای در ايرانی باستان فرض کرده ريشه بعضی ديگر، برای 
کـه   احتمـاالً، همچنـان   . انـد  ــ که دخیل از سغدی در فارسی است ـــ شـده   و ريشگی  قائل به هم
از  که در آرامی و عبری هم نظیر دارد و در سريانی است  ziwāگفته، دخیل از ( 35، ص 3355)مارکوارت 

 .است کار رفته به« زيبايی چهره»جمله به معنای 
ـاالً بـه يـک مقالـۀ او کـه       . است ويتسل دربارة الفاظ دخیل در زبان هندوايرانی يا خاصتاً هندی چند مقاله نوشته. 5 ـا اجم اينج

 .p. 10 ,3-2002 (: توان ديد جا می را در همان منابع ديگر)دهیم  تر باشد ارجاع می ممکن است در دسترس
خواهیم خواننده را به بحث مختصـر و   اند، ولی ما مخصوصاً می بسیاری از آثار دربارة الفاظ دخیل بحث کرده. 3

 .بسیار مفید بورکرت در اثر اخیرالذکر او راهنمايی کنیم
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 مال آنبررسی کرد؛ مثالً به تقدم و تأخر استع( دهنده و گیرنده)دقت در هر دو سو 
توجه کرد؛ به مقدار کاربرد آن توجه کرد؛ توجه کرد که آيا در کدام  نلغت در دو زبا

؛ توجه کرد که آيا 3تری داردهای بیش خانواده آن کلمۀ منظور هميک از اين دو زبان 
ای که مثالً زبان فارسی در آن تکلم  به همان منطقه، اگر شیء است، مدلول آن کلمه

؛ توجه کرد که آيا کلمۀ منظور به لحاظ است ها از جای ديگر آمدشود تعلق دارد ي می
در آن  غیرعادی یمعنايی و صرفی و آوايی در زبانِ ما دشواری يا پیچیدگی دارد يا چیز

شناس احتمال قوی دهد  ديگر آنکه اگر ريشه. و احتماالً سؤاالتی ديگر، هست يا نیست
کند که آيا آن کلمه  وجو جستبايد ، م شود که فالن کلمه دخیل استيا بر او مسلّ

ای وارد شده و  ای؟ اگر از طريق واسطه مستقیماً وارد زبان ديگر شده يا از طريق واسطه
کار دشوارتر می شود؛ از جمله ، آن واسطه به خانوادة زبانی ديگری تعلق داشته باشد

بدون در دست ، با اين همه. کند شناخت آواشناسی آن زبان واسطه اهمیت بسیار پیدا می
، واسطۀ اشتقاق عامیانه مخصوصاً که به، داشتن اسناد تاريخی کار معموالً دشوار است

گیرنده  صورت کلمات معموالً در زبان وام، ای کرديم که در سطور قبل اشاره چنان
يا آنکه ممکن است فالن گردد  ای از زبان خود مشتبه می يا با کلمهشود  دگرگون می

دهنده فرعی شده وارد زبان  ای فرعی يا معنايی که بعدها در زبان وامکلمه در يک معن
دخیل از  به معنای نوعی گیاه سمی  مثالَ. گم کند ديگر شود و به اين ترتیب رد

در اوستايی به  vīšaبا ( viṣaدر سنسکريت )هندی  ۀگرچه اين کلم. هندی است
ريشه است، ولی اين کلمۀ ايرانی بعدها در پهلوی و فارسی معنای  هم« زهر»معنای 

و در معنای نوعی گیاه سمی، همراه با  (، يعنی سودامانند )گرفته  «خلط»
، و بین اين است ، از هندی داخل فارسی شدهو  بعضی از سموم ديگر مثل 

مثال ديگر، از  .يکی را بايد فارسی شمرد و ديگری را دخیل از هندی؛ دو بايد تمیز نهاد
، کار رفته به« سراپرده»غالباً به معنای در فارسی که  . است  نوع ديگر،

و نوعی « نما اره و آبفوّ»داشته و احیاناً معنای « تخت و منصّه»تر معنای  در ادوار قديم
بند آبی همراه با حوض و تخت و سنگفرش مانند بناهای آبی شوشتر که به آن 

و عربی هم مندايی اين کلمه به ارمنی و . اند گفته می يا  
ولی ، ها بارزتر است تا در زبان فارسی تر در آن زبان راه يافته و اين معنای قديم

االً از زبان پهلوی اشکانی به ارمنی و مندايی و باز در يک پیداست که احتم، هرحال به
 .(1963 )است  مرحلۀ بعد از پهلوی ساسانی وارد ارمنی و عربی شده

                                                                                                                        
 .دخیل از سغدی است« زيبا»فارسی به معنای  توان حدس زد که  به همین قرينه ظاهراً می. 3
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شناس بايد اسبابی فراهم کند که راه برای او هموارتر شود  ريشه، ها با وجود اين دشواری
های ديگر در  هايی از الفاظ دخیل از زبان و اولین کار او از اين جهت آن است که فهرست

های  های کشور خود در زبان زبان خود و زباناز های از الفاظ دخیل  زبان خود و فهرست
بر تحوالت ، تقريبی ورود اين لغات اطالع حاصل کنداز زمان ، ديگر در تمام ادوار تهیه کند

مقايسه )واقف شود ، مندند گاه قاعده که، آوايی اين کلمات به هنگام وارد شدن به زبان ديگر

و از اين طريق به  (شود مثالً با مقالۀ مشهور تلگدی دربارة الفاظ دخیل ايرانی در آرامی تلمودی
ی چون روديگر که مثالً محققان چنان)ببرد ی های گويشی کلمات در زبان خود پ گونه

سعی در های ديگر اجماالً  ايرانی در زباناز روی کلمات دخیل  (333ص ، 3355)اشمیت 
ار ترين ک اولین و آسان، در اين راه(. اند های ايرانی میانه کرده زبانشناخت اختالفات گويشی 

خود وابسته است به استقصای  دقت استخراج کند و اين اين است که قواعد تعريب را به
، های کهن شناسی زبان جز کمک به گويش، کار  گاه از اين آن. کلمات دخیل ايرانی در عربی

های  چون گاهی نمودِ صورت، که الفاظ دخیلو آن اين، فايدة ديگری هم حاصل خواهد شد
ۀ آن خواهند تاريخ لغت و ريش آوردن دست بهشناس در  دستیار ريشه، ترند تر يا اصیل قديم
اند که  ديگریتر از هر شاهد  که مثالً بعضی کلمات دخیل از ايرانی در آرامی قديم چنان، شد

های  و پیداست که ممکن است صورت اصلی را بهتر از بازمانده 3است در متون ايرانی آمده
 .نشان دهند آن کلمات در ايرانی میانه

بعضی محققان برای شناخت  در پايان اين بخش بد نیست که به دو معیاری که
  :؛ نقل از سمرنی)مالکیل . ای بکنیم اند اشاره داده بعضی الفاظ دخیل قرار

1961, p. 293) های درونی نتوان معلوم کرد که لغتی خودی يا  که اگر با مالک است هگفت
مثالً اگر )نما چه اصلی دارد يا دقیقاً نتوان معلوم کرد که چه اصلی دارد  خودی

کار رفته  و همان لغت در زبان همسايگان نیز به( های آواشناختی داشته باشد دشواری
لغت در زبان ما هم دخیل باشد که آن گاه احتمال اين آن، هم دخیل باشدجا باشد و در آن

که  است هظاهراً نشان داد (56ص ، 3350آساطوريان )شود؛ مثالً يکی از محققان  تر میبیش
جا و در آن دارد (avelik)در زبان آذربايجان اصل ارمنی ( نام نوعی گیاه) لغت 

جا هم رود و در آن کار می ترکی آناطولی و کردی زازا هم به عالوه در پرکاربرد است و به
که لفظ  است همعلوم کرد (p. 109 ,1987  :نقل از بار)دخیل از ارمنی است؛ يا درايور 

dyn بلکه « و قضا حکم»جا نه به معنای اصل ايرانی دارد و در آن (3/33) در کتاب

                                                                                                                        
در  Aramaicهـا بـه زبـان آرامـی در ذيـل مـدخل        توان با تاريخ تقريبـی ورود آن  فهرستی از اين کلمات را می. 3

 .يافت ة
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در اين معنا در آرامی و  و مؤيد آن اين است که، است هکار رفت به« مذهب»به معنای 
 .سريانی و عربی هم دخیل از ايرانی است

با نام ، های رومی از متخصصان زبان، است (B. E. Vidos)معیار دوم از ويدو 
و  ، (p. 292 ,1961 ,: نقل از سمرنی) étymologie organiqueيا « ق يکپارچهاشتقا»

منشأ نامعلومی داشته ، مخصوصاً در دريانوردی، آن اين است که اگر لغتی يا اصطالحی
محتمل است که از همان اصلی آمده باشد که ديگر لغات در آن موضوع از آن ، باشد
اولین شواهد استعمال اين اصطالح با اولین شواهد استعمال الخصوص اگر  علی، اند آمده

، اگر آن لغت يا اصطالح جزئی اصلی از يک کل باشد. زمان باشد آن لغاتِ ديگر هم
توان اين معیار را در مورد بعضی اصطالحات  ظاهراً می. 3شود تر هم می احتمال قوی

تقريباً به معنی ) و  ، مانند ، دخیل از فارسی در عربی دريانوردیِ
، (: جمع) ، ، (، ، و ) ، («رئیس پلیس بندر»

اسم ديگر ستارة  ) ، («اجزای دايرة افق»در معنای ، : جمع) 
، ، (احتماالً از ، «ساحل») مثل ، و بعضی ديگر که گاهی مبهمند( جُدی است

  ←دربارة اين الفاظ )به کار بست ( در شکل درياها و سواحل) ، 
که  يا در مورد بعضی الفاظ دخیل از ايرانی در ارمنی که چنان، (1954  ;1924

اند  به آنجا رفته، به صورت يک مجموعه، کیش ناهید لزوماً با، است هويکاندر دريافت
( 1946, ch. 1) ،مثل، ها ها يا وابسته به آن های هندی پارچه يا در مورد بعضی نام 

که چون در چندين گويش  «کتان زمخت») و  ، ، ، ،  ،
يا در مورد بعضی  ، (احتماالً هندی است نه عربی، رود هندی و حتی در زبان کولیان اروپا به کار می

مانند ، قلندران و رندان که اصل هندی دارند يا احتماالً اصل هندی دارنداصطالحات 
،  و، ، ، (بعید است ترکی باشد) ، ، ، ، 
 از اينجا شايد بتوان حدس زد که (. بعید است منسوب به لوط باشد)  و 

فارسی و  که پیشوندی است شبیه  ، -kaهم لغتی هندی باشد و مشتق باشد از 
ای با بعضی معانی  کلمه) landaraو ، کند داللت بر معنايی بد يا تأکید بر بدی چیزی می

که خود ، و مسلماً با  و  که احتماالً با  («آدم بد و بدشکل»منفی مثل 
از  ، اين البته حدسی بیش نیست و مخصوصاً اشکالی دارد 5 .ريشه است هم، هندی است

                                                                                                                        
ۀ خوبی از اند نمون کلمات مربوط به صنعت چاپ و خودرو و ابزار و ادوات آن که از روسی وارد فارسی شده. 3

 .(3354صادقی  ←)شوند  وار از يک زبان وارد زبان ديگر می اند که مجموعه اين قبیل کلمات
هـای   به اين صورت که ما حدس زديم در فرهنـگ  kalandaraظاهراً ترديدی نیست، امّا  در هندی بودن . 5

و هـم   نشده هم کلمۀ  که در متنی چاپمجتبايی شفاهاً به بنده فرمودند لله ا آقای دکتر فتح. است هندی نیامده
 .اند را به همین صورت يافته کلمۀ 
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. قلندر نه شخص، است هدر فارسی در آغاز معنای لنگر قلندران داشت آن جهت که 
توان به محک نقد زد و از آن طريق  همۀ کلمات مبهم اين فهرست را می، با اين حال

 .آورد دست بهاشتقاق بعضی کلمات مبهم فارسی را 
امّا پیش از آن مايلیم از يک بحث ، کنیم جا ختم می مقدماتی را همین اين بحث

که از بعضی  3(زير چاپ، فیروزبخش)شناسی دقیق ياد کنیم از پژمان فیروزبخش  ريشه
 .شناسان کلمات فارسی قرار گیرد جهات شايسته است که سرمشق همۀ ريشه

 
 :منابع

 مجلۀ، «(چند نمونه معرفی مقدماتی با)زبان فارسی شناسی  فرهنگ ريشه»، (3350)گارنیک ، آساطوريان
 .34ـ53 های فحهص، 35 مارةش، 
 .تهران، هرمس، ، (3351)غالمحسین ، ابراهیمی دينانی

، به تصحیح ، (3133)االنباری  ابن
 .بريل گوتهلد وايل،

های  ، صفحه36شمارة ، مجلۀ آشنا، «منقول و مرتجل، مترادف و مشترک»، (3335)ابوالقاسمی، محسن 
 .15 ـ 56

 ،(ويراستار)روديگر اشمیت در  ،«های ايرانی میانه در يک نگاه زبان» ،(3355)اشمیت، روديگر 
 .، ققنوس، تهران3بیدی و همکاران، جلدِ  ، ترجمۀ حسن رضايی باغ

 .تهران، توس، چاپ سوم، به کوشش ايرج افشار، ، (3310)حسن ، زاده تقی
 .تهران، توس، چاپ دوم، ای ترجمۀ فريدون بدره، ، (3355)آرتور ، جفری
، ادب فارسـی فرهنگسـتان زبـان و   ، ، (3353)محمد ، دوست حسن

 .تهران
و  6 مارةش،  مجلۀ، «رای و رأی»، (3315)رضا احمد سید، مقامی ابوالفضل و قائم، خطیبی
 .544ـ553 های فحهص، 5
 .تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ، (3353)مصطفی ، ذاکری

 مجلۀ، «زبان فارسی و ضرورت تدوين آنشناختی  دربارة فرهنگ ريشه»، (3333)بهمن ، سرکاراتی
سـه ـ    ، مقدمۀ)=  35ـ53 های فحهص ، 33 مارةش، 

 (.پنجو پنجاه
 مارةش،  مجلۀ، «’سپاس‘در معنای  پیشنهادی برای ريشۀ واژة »، (3315)مینا ، سلیمی
 .303ـ515 های فحهص، 5و  6

 .، سخن، تهران، (3350)اشرف  صادقی، علی

                                                                                                                        
اين مقاله در شـمارة کنـونی مجلـۀ    ]نسخۀ قبل از چاپ مقاله را نويسنده از روی لطف در اختیار بنده گذاشت . 3

 .([مجلۀ )است  چاپ شده 
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، مجلۀ ، «ها کلمات روسی در زبان فارسی و تاريخچۀ ورود آن»، (3354)اشرف  علی، صادقی
 .45ـ3های  صفحه، 40شمارة 

 .553ـ566های  ، صفحه، مجلۀ «آزيغ يا آريغ»، (3310)اشرف  صادقی، علی
 .«فردوسی ای از  توفیدن يا نوفیدن؟ تصحیح واژه»، (زير چاپ)پژمان ، فیروزبخش

 .تهران، علمی، چاپ دوم، کوشش ايرج افشار به، ، (3353)محمد ، قزوينی
 .تهران، دانشگاه تهران، ، (3340)صادق ، کیا

، د افشاروبنیاد موقوفات دکتر محم، زاده ترجمۀ داود منشی، ، (3355)يوزف ، مارکوارت
 .تهران
به کوشش امید ، در ، «هايی دربارة چند واژه نکته»، (3310) هللّا فتح، مجتبايی

 .565ـ543 های فحهص، تهران، نیلوفر، زاده طبیب
 .آبادان، پرسش، ، (3310)عباس ، معارف
 .تهران، عارف بزرگ اسالمیمال ةدائر، ، (3315)چنگیز ، مواليی
 .تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ سوم، ، (3330)ابوالحسن ، نجفی
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