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        بهروزيانبهروزيانبهروزيانبهروزيانعبدالرحيم عبدالرحيم عبدالرحيم عبدالرحيم 
  »شناختي زبان فارسي تدوين فرهنگ ريشه«نگاهي دوباره به طرح 

  )مقالهنقد (

تاريخ  (1377سال چهارم، شماره اول، بهار  – نامة فرهنگستاندهمين شمارة در سيز
شناختيِ زبانِ  دربارة فرهنگ ريشه«اي بسيار عالمانه با عنوان  ، مقاله)1378انتشار مهرماه 

به قلم تواناي استاد فرزانه دكتر بهمن سركاراتي ) 72-21صص (» فارسي و ضرورت تدوين آن
 كه در پانوشت صفحه بدان اشاره شده، مقالة مذكور در واقع متن به چاپ رسيد و آن گونه

 در محل فرهنگستان زبان و ادب فارسي 1377ويراستة دو سخنراني مؤلف مقاله در خرداد ماه 
از آنجا كه مطالب مطرح شده در مقالة مذكور، به نوعي بازتاب ديدگاه مؤلف در اين . است

تدوين «ص راهكارهاي نظري و عملي ايشان جهت شناسي و به طور اخ زمينه، يعني ريشه
است، به داليلي كه در پي خواهد آمد، مورد ارزيابي » شناختي در زبان فارسي فرهنگ ريشه

به اين نكتة بنيادين اشاره شود كه اساساً تحليل، است اما پيش از آن بايسته . گيرد قرار مي
ه علمي به منزلة ابطال آن نيست، بلكه بررسي و ارزيابي و به طور كلي نقد يك اثر يا ديدگا

  . بيشتر جهت تبيين و به طور كلي شفاف نمودن موضوع يك اثر است
با آگاهي از اين نكته، بايسته و بلكه فريضه است كه نخست مراتب احترام و سپاس 
خويش را صادقانه به استاد دانشمند و فرزانه، دكتر بهمن سركاراتي و دانش گستردة ايشان 

از آنجا كه نگارنده، نه به صورت نظري، بلكه عمالً سالها خود را صرفاً درگير اين .  نمايمتقديم
هاي خود را  اي بيش نبوده نباشد، تا از اين طريق تجربه ام، اين مقاله شايد بهانه مقوله نموده

لذا، اگر به غفلت سهوي در اين سياهه رفته باشد، ضمن پوزش از مقام معظم . پيشكش نمايم
داناي به كار خويش «يشان، صميمانه سپاسگزار خواهم بود كه آن را گوشزد نمايند كه تنها ا

  ...» نياز است از داور بي
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زيرا . ارزش و اعتبار هر كالم و سخن، اصوالً به منطقي است كه در نهاد آن كالم نهفته است
 رو، در پرداختن به هر از اين. شخصيصة ذاتي كالم در منطقي بودن آن است و نه در جسماني بودن

. موضوعي، نخست بايد اسلوب و روش خاص آن موضوع در چارچوب منطقي آن دانش مشخص گردد
بررسي، دقيقاً بايد مشخص و » موضع«بررسي و هم » موضوع«به عبارتي در تنظيم يك اثر علمي، هم 

ت كه شناسايي ، اصلي اساسي در منطق هر دانش اس»تعريف«اصل . شود» تعريف«به عبارت ديگر 
سازد، چرا كه ابهام در تعريف، خود به خود منجر به  حدود و ثغور يك موضوع يا مطلب را ممكن مي

با اين . نمايد تر باشد، كاملتر مي گردد و ظاهراً يك تعريف هر اندازه ساده پيچيدگي موضوع مي
  .زمينه، الزم است به اصل موضوع پرداخته شود پيش

با » ... و شناختي زبان فارسي فرهنگ ريشهدربارة «دشده، يعني اصلي مقالة يا» عنوان«
به . و محور اصلي مقاله، يعني متن، انسجام و سنخيت و همخواني كامل ندارد» موضوع«

زبان «و » زبان«، »شناسي ريشه«، »فرهنگ«ها و اصطالحات به كارگرفته شدة  عبارتي، واژه
ند كه در ذيل به طور مستقل به آنها پرداخته ا هيچكدام به صورت شفاف تعريف نشده» فارسي

  .شود مي
   فرهنگ- 1

 در زبان فارسي و به طور عموم در مجموعه زبانهاي ايراني، 1»فرهنگ«كاربرد واژة 
 2.االطالق به معاني مختلف به كار رفته است اي علي اي نسبتاً طوالني دارد و در هر دوره پيشينه

از لغات يا » تعريف شده«اي  ، اطالق اين نام به مجموعهشود اما آنچه به اين بحث مربوط مي
ها با اين عنوان  نامه هاي زيادي از لغت اصطالحات زباني در زبان است كه امروزه مجموعه

شناسان  به اين معني، نخستين بار توسط لغت» فرهنگ«گويا اصطالح . اند منتشر شده
زيرا ايرانيان كه زبان . فارسي شده استگوي هند ترويج گرديد و پس از آن وارد زبان  پارسي

دانستند و از اين  نياز مي هاي پارسي بي نامه فارسي، زبان مادري آنان بود، خود را نسبتاً از لغت
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اما در ممالك همجوار ايران، از جمله . رو كمتر به تأليف فرهنگ زبان خويش توجه نمودند
سمي درباري و ادبي آنان بود، وضعيتي  كه زبان فارسي ديرگاهي زبان ر- هندوستان و تركيه

در نتيجه دانشمندان اين مناطق نياز به تدوين فرهنگهاي فارسي را احساس . ديگر داشت
 آن سرزمينها كه به نمود كه براي زنده نگه داشتن بخشي از ادبيات كردند و اين طبيعي مي

نمونة همين جريان . دآن صورت گير» تعليم«اشته شده بود، تالشي به منظور زبان فارسي نگ
دانيم كه تدوين بسياري از قاموسهاي  نيز براي زبان عربي در ايران اتفاق افتاد و امروز ما مي

  3.عربي و بلكه به طور كلي صرف و نحو عربي مرهون دانشمندان ايراني است
اما صرف نظر از اين موضوع، پيشرفت چشمگير علوم در دنياي غرب، بويژه از اواخر 

ها به سوي دانش و  ده ميالدي موجب گرديد تا در كنار ساير گرايشها و همسوييقرن نوز
در ) ها نامه در حوزة تدوين واژه(» فرهنگ«اقع اصطالح وتكنولوژي دنياي غرب، واژه و در 

هايي اطالق گردد كه در نوع خود در غرب ماهيتاً از نظر محتوا و  ايران، عمالً به مجموعه
توان به اصطالحات  از اين جمله مي. گرفتند  سطح قرار نميحوزة شمول خود، در يك

Encyclopedia, Dictionary, Word Book, Lexicon  را نام برد كه در اروپا و غرب .... و
هاي مشابه،  البته تعاريف و عملكرد خاص خود را دارند، اما در فارسي در اغلب موارد در نمونه

ته است و تنها در چند دهة اخير براي تمايز ميان اين براي آنها به كار رف» فرهنگ«اصطالح 
، »نامه لغت«، »نامه فرهنگ«، »نامه واژه«ها از يكديگر، از اصطالحاتي ديگر، از جمله  مجموعه

  . استفاده شده است...  و 4»دانشنامه«، »دايرة المعارف«
 خاصي به هر حال هنوز هم اين مقوله در زبان فارسي به طور دقيق و جامع تعريف

تبيين ندارد و از اين رو در به كارگيري اين اصطالح، الزم است كه چهارچوب و قالب آن دقيقاً 
ارائه شده، بسيار مبهم و » فرهنگ«كه از » تعريفي«و نه » توصيف«در مقالة مورد بحث نيز . گردد

دهد و در جايي  تشكيل مي» اسامي خاص«هاي اشتقاقي را  در سراسر مقاله، بيشتر نمونه. پيچيده است
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بايد از پيش مشخص كنيم كه آيا متعرض اسامي خاص و نامهاي جغرافيايي «هم يادآور شده است كه 
 اساس هاي كتاب مؤلف همچنين در جايي ديگر، ضمن برشمردن كاستي). 56ص (»خواهيم شد يا نه

اي در فرهنگ مورد  ورههاي عاميانه و الفاظ محا  تلويحاً به گنجاندن واژه5 از پاول هرناشتقاق فارسي
هاي دخيل   صراحتاً به آوردن واژه56-51 و 45-43هاي  و در صفحه) 41ص(نظر اشاره دارند 

هاي فارسي و ايراني دخيل در زبانهاي ديگر در فرهنگ مذكور اصرار  غيرايراني و نيز گردآوري واژه
فرهنگ «گسترش يافته و به ، عنوان مقاله اندكي 41 و نيز 40افزون بر اين، در صفحة . اند نموده
شناختي  فرهنگ جامع ريشهيابد كه ظاهراً مراد ايشان   تغيير نام مي»شناختي جامع زبان فارسي ريشه

اما به هر حال، در اين زمينه بايستي گفت چنين فرهنگي، آن هم به صورت .  استزبان فارسي
مام عناصر واژگاني زبان، چه ادبي، تخصصي و تفسيري پيرامون يك زبان زندة دنيا، آن هم تلفيقي از ت

، چه عاريتي از زبانهاي ديگر و چه به عاريت رفته در ياي، چه عاميانه و ادب چه گفتاري و محاوره
نه تاكنون ... زبانهاي ديگر، چه اسامي خاص، اعم از اشخاص و اماكن و اسامي مربوط به ملل و نحل و 

ي بر بنياد متدهاي رايج امروزي است، انجام خواهد صورت گرفته و نه تا زماني كه اساس اتيمولوژ
تدوين چنين فرهنگهايي، چنان كه اشاره خواهد شد، در حد فرهنگهاي عمومي و نيمه . پذيرفت

هاي ديگر، جنبة  ها و شناسه شناختي آن در كنار ساير جنبه تخصصي است كه بخش ريشه
  .از آن باشدگيري  رساني دارد و نه محور اساسي كه قصد نتيجه اطالع

  

  :شناسي  ريشه- 2
)Étymologie ( اطالق شده، دانشي است مبتني بر » شناسي ريشه«كه در فارسي بدان

اصطالح ريشه، به عنوان نامي براي بخش . ساختمان واژگان در قلمرو زبانهاي خويشاوند
   6.مركزي هر كلمه، از دستور زبان عبري گرفته شده است

 – ميالدي بر اساس زبانشناسي تاريخي 19ر خالل سدة شناسي كه د دانش نوپاي ريشه
بنا نهاده شد، در واقع نتيجة تمامي ) Historical and Comprative Linguistics(تطبيقي 
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. تالشهايي بود كه همگي در جهت اثبات خويشاوندي زبانهاي ملل مختلف صورت گرفت
ولين كسي بود كه براي شناس بزرگ اروپايي، ا سنسكريت) 1794- 1746(سرويليام جونز 

ديدگاهي كه وي . نخستين بار به رابطة ميان زبانهاي سنسكريت، التين و يوناني پي برده بود
باني آن بود، سرانجام در ساية پژوهشهاي دقيق و علمي اگوست فريدريك پات در سالهاي 

 اينكه اين ريزي شد تا شناسي به معني دقيق و علمي جديد پي  نتيجه داد و ريشه1836 و 1833
شناسي هر صورت زباني  كم قالب اصلي خود را يافت و از اين زمان به بعد ريشه دانش كم

تر در همان زبان و  عبارت بود از تاريخ آن صورت كه خود از طريق يافتن صورتهاي كهن
هاي متنوع صورت موجود در زبان   خانواده كه همگي گونه صورتهاي موجود در زبانهاي هم

  7.آيد راهم ميمادرند، ف
گيري اين روند تاريخي، در مقدمة مقالة مذكور آمده  اي از اولين عناصر شكل تاريخچه

شناختي، از ذكر برخي  رغم اين، مؤلف در پرداختن به اصول تدوين فرهنگ ريشه است، اما علي
  .شود پوشي شده است كه در ذيل به آنها اشاره مي اصول اساسي آن چشم

هر نوع » تدوين«ر در ذكر ضوابط و هنجارها و معيارهايي جهت  مؤلف مقالة مذكو- 1
به يكي از اصول و هنجارهاي رايج و بسيار اساسي در ) 61-46صص(قاموس اشتقاقي 
اند، هر چند  اي ننموده هيچ اشاره» ذكر منابع«و » استناد«شناسي، يعني اصل  فرهنگهاي ريشه

ذكر منبع و استناد از آن جهت . اند ار بودهكه در سراسر مقالة خويش، خود به اين اصل وفاد
دهد كه هنگام استفاده بتوان ميان آرا و نقل  حايز اهميت است و اين امكان را به خواننده مي

بنابراين، . پذير فرق گذاشت هاي شاذ و احياناً تشكيك قولهاي مؤكد و محكم و آرا و فرضيه
 از ذكر نام آن منبع غفلت نشود كه اين الزم و بلكه واجب است كه هنگام نقل قول از منبعي

  .كار عالوه بر رعايت امانت، نقطة قوت هر اثر علمي نيز خواهد بود
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، از پشتو، لري، شغني، »خُسر«، هنگام برشمردن معادلهايي براي واژة 47 در صفحة - 2
گويش و » لري«شود، حال آنكه از اين جمع، تنها  ياد مي» گويش«پراچي و وخي به عنوان 

  .آيند به شمار مي» زبانهاي ايراني«مابقي در زمرة 
شناسي اين  در ريشه«:  در همان صفحه، در ضمن پرداختن به واژة خُسر آمده است- 3

 در نظر بگيريم، در آن صورت گونة تا عهد زبانهاي ايراني باستانواژه، اگر عمق زماني را 
ذكر كنيم تا برسيم به گونة ) xasorي  خوارزم. قس (xvasur* به گونة بايدفارسي ميانة آن را 

  .»-śvaśura و سنسكريت -xvasura*اوستايي 
نخست آن كه گونة فارسي ميانة خُسر به چه : اين مطلب چند نكتة در خور تأمل دارد

ت كه براي پيش از آن به چه معني است؟ آيا بدان معني اس» بايد«دليل بازسازي شده و قيد 
گونة ميانة آنها » بايد«پيشينه يا قرينة مكتوب فارسي ميانه ندارند،  هاي فارسي كه ديگر واژه

تا برسيم به گونة اوستايي  ... «را بازسازي و صورت فرضي آنها را ارائه داد؟ دوم، در عبارت 
*xvasura- و سنسكريت śvaśura-«پرسش اول آن . شود ، خود منجر به دو پرسش ديگر مي

مكتوب و مستند بودن ذكر شده، يا مراد تأكيد بر اين نكته كه نمونة اوستايي آيا از جهت 
ها، بازماندة اوستايي است؟ اما پرسش دوم مربوط  است كه واژة خُسر فارسي با حذف واسطه

اگر عمق زماني را تا ... «به ذكر شاهد سنسكريت است كه با عبارت آغازين بند مذكور يعني 
، كه در واقع تعيين يك چهارچوپ عملي است، »...رمعهد زبانهاي ايراني باستاني در نظر بگي

  .زيرا سنسكريت اصالً زباني ايراني نيست. آشكارا در تناقض است
مؤلف در تبيين و تعيين چارچوبي فراتر از چارچوب ) 47ص( در ادامة همان مطلب - 4

، در آن ولي اگر مرز زماني را تا دوران هند و اروپايي تعيين كنيم«: آورند اوليه، چنين مي
پس از ارائة گونة اوستايي، همزادهاي اين واژه را در ديگر زبانهاي خويشاوند، » بايد«صورت 

  و غيره ذكر كنيم، swahirō: ،گوتيswehur:  ، آلماني كهنsocer:  ، التينيέκνόςيعني يوناني 
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لي، عمالً در تعيين و تبيين چارچوب عم. »...تا برسيم به صورت بازسازي شدة هند و اروپايي  
در توضيح بايستي گفت كه زبان فارسي امروزين يا . يك اصل اساسي ناديده گرفته شده است

... حتي اوستايي، هيچ ارتباطي با زبانهاي ذكر شده، يعني يوناني، التيني، آلماني كهن، گوتي و 
شناسي در  به عبارتي، در دادن اطالعات ريشه. ندارد، مگر به واسطة زبان هند و اروپايي مادر

خط «خصوص واژگان يك زبان و در اينجا جهت اثبات خويشاوندي آن با زبانهاي ديگر، 
بايد رعايت شود، چنان كه اين اصل از اصول و عرفهاي رايج در فرهنگهاي » سير طولي

بنابر اين، اگر بخواهيم خط سير طولي يا سير تاريخي زبان فارسي را از . شناختي است ريشه
فارسي نو از فارسي ميانه، از پارسي باستان : ترسيم كنيم، اين گونه خواهد بودجديد به قديم 

در اين صورت، . ، از هند و ايراني، از هند و اروپايي مادر)يا ايراني كهن شاخة جنوب غربي(
شايسته آن است كه همزادهاي واژة مورد نظر، يا اشتقاقهاي آن در ديگر زبانهاي هند و 

پس از ذكر صورت بازسازي شدة هند ... يوناني، التين، ژرمني، سكسوني و اروپايي مادر مانند 
  . و اروپايي ذكر شوندو نه پيش از آن

تعيين جهت «، يكي از اصول و معيارها )49ص( از اصول مورد بحث مقاله 3 در بند - 5
تجو بدين معني كه در جس... «: ذكر شده و دربارة اين اصل چنين توضيح داده شده است» تحقيق

توان حركت باژگونه كرد و از اكنون آغازيد و به سوي  ها مي براي يافتن وجه اشتقاق واژه
يا گذشته باز گشت تا به قديمترين گونة لغت در دوران باستاني رسيد كه شيوة معمول است، 

آنگاه مؤلف . »بالعكس، جهت حركت از گذشته به اكنون را انتخاب كرد كه چندان معمول نيست
دهند و  موس نمودن هر يك از اين دو شيوه، يك واژه را به عنوان نمونه در اين قالبها قرار ميجهت مل

شيوة اول، چنان كه «: افزايند كه در واقع تأكيدي است بر گفتة پيشين، مي) 50ص(در ادامة مطلب 
 از شناختي است، ولي شيوة دوم، يعني حركت توضيح داديم، روش معمول در نگارش فرهنگهاي ريشه

شناختي واژگان هند  فرهنگ ريشههاي اشتقاقي مانند   كه در بعضي از قاموس–گذشته به سوي حال 
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 تأليف فانيچك و غيره رعايت شناختي زبانهاي التيني فرهنگ ريشه پوكورني، – از والده و اروپايي
  .» به نوبة خود مزيتهايي دارد–شده 

ناختي، هر دو شيوه معمول است ش بر خالف گفتة مؤلف، در نگارش فرهنگهاي ريشه
دام شيوه معمول و كدام غيرمعمول يا اين كه كدام يك برتري يا مزيتي كتوان گفت كه  و نمي

 –در مورد همان دو اثري كه مؤلف خود به عنوان نمونه براي شيوة دوم . نسبت به ديگري دارد
فت كه مؤلفان اين دو اثر توان گ  آيا مي8اند،  ذكر نموده–يعني حركت از گذشته به سوي حال 

 – يعني حركت از اكنون به گذشته – تبعيت كرده و اگر شيوة اول شيوة غيرمعمولاز يك 
، كردند؟ در تبيين اين اصل از اصول مورد نظر  استفاده مياي معمول شيوهكردند، از  را اتخاذ مي

به .  است»موضوع پژوهش« بايستي بدان توجه داشت، ، آنچه »تعيين جهت حركت«يعني 
به . كند و نه برعكس است كه شيوه را تعيين مي» موضوع و هدف پژوهش«عبارت ديگر، اين 

شناسي در خصوص مجموع واژگان يك زبان يا يك  عنوان نمونه، اگر موضوع تحقيق، ريشه
لم پسنديده و منطقي و علمي ، قدر مس)كه البته هدف از آن هم بايد مشخص باشد(گويش باشد 

اما چنان چه موضوع پژوهش .  شيوة نخست، يعني از جديد به قديم برگزيده شود است كهآن 
شناسي مجموع واژگان چند زبان يا چند گويش در يك مجموعه باشد، نه ترجيحاً،  ريشه

بلكه وجوباً و ضرورتاً بايد شيوة دوم، يعني از گذشته به اكنون اعمال گردد و بديهي است كه 
ها در جايگاه خود مزيتهاي خاص خود را دارند و نيازي هم  شيوهبه كارگيري هر يك از اين 

ها بدون در نظر  به توضيح نيست كه عدم دقت در به كارگيري درست هر يك از اين شيوه
  .گرفتن موضوع تحقيق، چه مشكالتي و پيچيدگيهايي در پي خواهد داشت

اي  كر نمونه در ادامة همين بحث، مؤلف جهت روشن نمودن اين دو شيوه، به ذ- 6
توان گفت كه  مي) يعني از اكنون به گذشته(در صورت اختيار شق اول «): 49ص(اند  پرداخته

  پهلوي و اين كلمه از ايراني باستان vayūgاز ... » بيوگ«مثالً تطور تاريخي واژة فارسي 
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*vaduka- به جاي مانده است كه در اوستا به صورت vaδū- به كار » زن، همسر« به معني
اما اگر شق دوم را . مأخوذ است» راهنمايي كردن، بردنِ عروس «-vadرفته است كه از ريشة 

اختيار كنيم، يعني جهت تحقيق را از گذشته به حال برگزينيم، بايد از ريشة هند و اروپايي 
*ųedh- شروع كنيم و » هدايت كردن، بردن عروس به خانة شوهر، ازدواج كردن« به معني

، يوناني »عروس، زن جوان «-vadhǘسنسكريت :  زبانهاي گوناگون بيابيممشتقاتش را در
ονέδν» و غيره تا برسيم به زبانهاي ايراني، از ... ، انگليسي كهن ...، آلماني كهن »هدية عروس

زن،  «δwa، خوارزمي »شيربها «wal-war، پشتو »زن، همسر «uδ, vaδvaجمله سغدي 
  .» و گويشهاي ايراني نوو غيره و نهايتاً به فارسي» زوجه

در مقام مقايسة اين دو شيوه با يكديگر، به چند نكتة مبهم و متناقض برخورد 
 يعني از اكنون به گذشته، نمونة ارائه –كنيم، بدين صورت كه در توضيح شيوة نخست  مي

 يا اما در شق دوم. شود ، از فارسي نو شروع و نهايتاً به ايراني باستان منتهي مي)بيوگ(شده 
در اينجا اين پرسش مطرح . شود همان شيوة دوم، از هند و اروپايي آغاز و به فارسي نو ختم مي

هاي ارائه شده، تنها تا  است كه در شق اول كه همانا از جديد به قديم است، چرا در نمونه
دهد، چرا  بسنده شده، اما در شق دوم، همان گونه كه عين عبارت نشان مي» ايراني باستان«
؟ آيا اين بدان معني است كه فقط در صورت »شروع كنيم... بايد از ريشة هند و اروپايي «

هاي هند و اروپايي و مشتقات و همزادهاي آن  گزينش شق دوم، مجاز به آوردن و ذكر نمونه
ها و  نكتة ديگر آن كه در ذكر نمونه. در زبانهاي خويشاوند هستيم؟ كه البته اين طور نيست

هاي هند و اروپايي و ارتباط آنها با زبانهاي ايراني و به طور اخص با زبان فارسي، مشتقات زبان
اما از موارد قابل تأمل در عبارت مذكور اين است . باز هم خط سير طولي رعايت نشده است

تا برسيم به ... « : افزايد كه مؤلف پس از ذكر موارد فوق از زبانهاي اروپايي، بالفاصله مي
از آنجا كه آوردن شاهد و ذكر نمونه . »...، خوارزمي ...، پشتو ...اني، از جمله سغدي زبانهاي اير
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بايد دقيقاً هماهنگ با الگوي ارائه شده باشد، ابهام يا لغزش در ذكر جزئيات، منجر به لمطه 
زيرا داشتن يك مجموعه و كل منطقي، منوط به . گردد الگو ميازدن و حتي نقض كل همان 

در عبارت فوق، مؤلف چرا در رسيدن به زبانهاي ايراني، به .  منطقي آن استداشتن اجزاء
ها يا اشتقاقات دورة  رود و از ذكر نمونه مي) سغدي و خوارزمي(يكباره به سراغ زبانهاي ميانه 

؟ حال آن كه در مورد همان واژة مورد نظر كند  ميپوشي چشم) اوستايي يا پارسي باستان(كهن 
 شق اول صورت بازسازي شدة ايراني كهن و نمونة اوستايي آن ذكر گرديده در توضيح) بيوگ(

: دهد ، ادامه مي)50ص( و خوارزمي پشتوهاي سغدي،  دوم آن كه مؤلف پس از ذكر نمونه. است
شود، زبان زندة  كه چنان كه مالحظه مي» نهايتاً به فارسي و گويشهاي ايراني نو... تا برسيم ... «

آورند و حتي در جايي ديگر  زبانهاي ميانه و مردة سغدي و خوارزمي ميپشتو را در كنار 
  . گنجانند مي» گويشهاي ايراني«اين زبان را در زمرة ) 5.، س47ص(

» اصل گزينش كارماية مشخص«، از اصول ياد شده، در خصوص )51ص (4 در بند - 7
يكرة لغوي اين زبان را توان كل پ در مورد فرهنگ اشتقاقي زبان فارسي، مي«: چنين آمده است

آنچه در اين ميان ... «: تر و در چند سطر پايين» كارمايه قرار داد، يا بخش خاصي از آن را
. دار است كه دو سويه مسئله» لغات دخيل«آورد، عبارت است از  اي پديد مي مشكل جداگانه

 زبانهاي ديگر بدين معني كه طرز رفتار خود را بايد از يك سو با انبوه لغات برگرفته از
 و در ادامه 9»هاي فارسي در زبانهاي ديگر واژه مشخص كنيم و از سوي ديگر، با مجموعة وام

زبان فارسي مانند هر زبان زنده و پوياي ديگر، طي قرنها، شمار زيادي از الفاظ «: افزايند مي
و فرنگي به وام .. .بيگانه را از زبانهاي يوناني، آرامي، سرياني، عربي، هندي، تركي و مغولي و 

آنگاه مؤلف به تشريح اين دو گروه از . »...اند لغات دخيل در فارسي دو گروه. گرفته است
ها  به نظر من، اين گونه واژه«: نمايد گيري مي پردازد و در نهايت چنين نتيجه هاي دخيل مي واژه

شناختي  شوند و بايد در فرهنگ ريشه و اصالحات، جزئي از واژگان فارسي محسوب مي
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مؤلف پافشاري خود را مبني بر گنجاندن ) 40ص(همچنين در جايي ديگر . »فارسي بيايند
لغات دخيل «: نمايند شناختي زبان فارسي اين گونه ابراز مي هاي دخيل در فرهنگ ريشه واژه

پژوهي  شناختي جامع، ريشه به جاي خود بايد در فرهنگ ريشه... غيرايراني در زبان فارسي 
هاي دخيل غيرايراني و گنجاندن آنها در   توجيه مؤلف در مورد اين دسته از واژه.»شوند

شايد در وهلة اول چنان بنمايد كه «: چنين است»  زبان فارسيجامعشناختي  فرهنگ ريشه«
شناختي لغات دخيل در قاموس اشتقاقي زبان فارسي چه ضرورتي دارد و كافي  بررسي ريشه

ولي بايد يادآوري كرد كه در . معني آن در زبان بيگانه اشاره شوداست كه تنها به اصل لغت و 
بسياري موارد، مسئله بدين سادگي نيست و ضروري است كه دربارة ريشه و معني اصلي لغت 

در توضيح همين موضوع، ). 53- 52صص(» دخيل و تغييرات آن در زبان فارسي بحث شود
به نيمي از لغات رايج فارسي، بويژه در آثار نزديك «: دارند ايشان در جايي ديگر اظهار مي

شناختي  نمايد كه در فرهنگ ريشه در وهلة اول چنان مي. اند ري، لغات دخيل عربيانوشت
اغلب الفاظ تازي . در صورتي كه چنين نيست. ها بپردازيم واژه فارسي الزم نيست كه بدين وام

آرايي فارسي و طي  نحوة واجدر زبان فارسي، در جريان تطابق ناگزير ساختارشان با 
هاي اين زبان، هم از لحاظ صورت و هم از لحاظ معني دچار نوعي  كاربردشان در زنجيرة واژه

بديهي است كه لغات دخيل، به دليل اهميت زياد آنها در زبان كه نمايانگر ... اند  شده» تفريس«
شناختي   قاموس ريشهنوعي تأثيرپذيري زبان و فرهنگي از زبان و فرهنگي ديگر است، در

ايشان براي توضيح بيشتر، در پانوشت شمارة ). 43ص(» بررسي شوند» بايد«جامع زبان فارسي 
آنها در زبان » تفريس«هايي از دگرگوني صورت و معني الفاظ تازي و  ، نمونه44 صفحة 80

 آنها هم من فقط به چند نمونه از لغات عربي كه در فارسي در«: سازد فارسي را خاطرنشان مي
تبديل كسره به فتحه، : از لحاظ تلفظ. كنم از لحاظ تلفظ و هم از لحاظ تصريف شده، اگتفا مي

و عكس آن مانند .... تبديل كسره و فتحه به ضمه مانند قُمار، ترجمه . مانند عطر، مهار، اَنعام
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به معني ، حيف »نشست«اجالس به معني : از لحاظ تغييرات معنايي... نزهت، صندوق و 
بديهي است كه از لحاظ آوايي، تغييرات . و غيره» نگريستن«تماشا به معني ... ، »افسوس«

الفاظ تازي در زبان فارسي بسيار چشمگير است و هيچ يك از حروف خاص عربي مثل ح، 
  .»شود كنند، تلفظ نمي ط، ص، ظ و غيره در زبان فارسي، آن چنان كه اعراب تلفظ مي

. هاي دخيل خواهيم رفت كنيم و سپس به سراغ واژه اياني آغاز مينخست از ديدگاه پ
هاي دخيل در يك زبان، اگر  توجيه اخير مؤلف در قبال تغيير و تحول آوايي و معنايي واژه
اي كه  كند، اما در حد و اندازه چه موضوعي است اساسي كه تحقيق در اين زمينه را ايجاب مي

شناسي، ارتباطي با اين مقوله به معني  ز نظر اصول و مباني ريشهاند، ا مؤلف براي آن تعيين نموده
اخص آن، بويژه در ارتباط با زبانهاي غير خويشاوند ندارد، بلكه موضوعي است در حوزة 

و همان گونه كه خود مؤلف بيش از ديگران بدان واقفند، » شناسي واج«و » آواشناسي تاريخي«
و » شناسي واج«يا » آواشناسي«و آنهم در بخش » شناسي گويش«بيشترين كاربرد را در 

در هر گويش، يا زبان، به اقتضاي ويژگيهاي . تحوالت واجي يا آوايي آن گويش يا زبان دارد
آوايي و واجي و نيز مصاديق كاربردي كه خاص دستگاه فراگويي آن گويش، يا زبان است، 

هاي  يشي ديگر، دستخوش دگرگونييك واژه، اصطالح يا عبارت وام گرفته شده از زبان يا گو
هايي است  هاي عاريتي، يكي از شيوه به ديگر سخن، بررسي در واژه. شود آوايي و معنايي مي

كه گرايشهاي تحول و تبديل واجهاي اصيل همان زبان يا گويش را، در مقام مقايسه آشكار 
، اتفاقي است كه »هـ« به هاي عاريتي از عربي در فارسي در واژه» ح«تبديل مثالً واج . سازد مي
، چنان كه دوسوسور زبان را از (langue)» زبان«دهد و نه در   رخ مي(parole)» گفتار«در 

يك امر كلي است و حال » زبان«كند كه    و بر اين نكته تأكيد مي10كند گفتار كامالً جدا مي
يق در مورد تحوالت  از اين رو، تحق11. شود امري است كه در زمان متحقق مي» گفتار«آن كه 

هاي عاريتي از زبانهاي  آن هم در زمينة واژه» گفتار«و دگرگونيهاي آوايي، بويژه در 
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. ، ضرورتي ندارد»شناختي زبان فارسي فرهنگ ريشه«غيرخويشاوند و منعكس نمودن آنها در 
تحوالت اما در ارتباط با زبان فارسي به طور كلي، اگر چنين كار و تحقيقي در زمينة تغيير و 

خانواده صورت پذيرد، البته كاري  هاي دخيل، بويژه از زبانهاي غير هم واجها و معاني واژه
  .شناسي ندارد است بسيار ارزشمند و سودمند، اما به هر حال ارتباط اصولي با ريشه

. است» عنصري از واژه«يا » واژه«شناسي، موضوع شناخت يك زبان،  در دانش ريشه
و صورت جسماني واژه و محتوا » ساختار«فرم يعني . »محتوا«و » فرم «واژه عبارت است از

بنابر اين در برخورد با واژه، ما با يك الية بيروني و يك هستة دروني و در . يعني معني آن
با اين ديدگاه، بايد ميان اين دو وجه . عين حال در ارتباط تنگاتنگ با يكديگر روبرو هستيم

اي  از خلط آنها با يكديگر پرهيز كرد، زيرا فرم مقولهيك خط فاصل مشخص كشيد و 
است كه به » ذهني«و » انتزاعي«اي كامالً  و ملموس است، حال آن كه محتوا مقوله» عيني«
حركت تاريخي ساختار در بعد زمان و مكان، جز در موارد . شود مربوط مي» ادراك«

استحالة محتوا امري است كه سيستماتيك و منظم است، در صورتي كه  استثنايي، حركتي 
در . رود احتمال وقوع آن مي... تحت هر شرايطي اعم از تاريخي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و 

توان  بررسي تاريخي تغييرهاي ساختاري، وقوع يك تغيير و تحول را با استناد به قرايني مي
د، حال آن كه آگاهي از افت بيني كرد، زيرا اين گونه دگرگونيها در يك سيستم اتفاق مي پيش

تحول . تحول يك معني منوط به شناخت و دانستن شرايط و عوامل اين تغيير و تحول است
بنابر اين، در برخورد با . دهد معنايي اتفاقي تاريخي است كه آن هم فقط يك بار رخ مي

د و ايم كه احتمال تجربة مجدد آن وجود ندار موجه» غيرتجربي«محتوا، با جرياني سيال و 
شايد گفتة هراكليتوس در مورد كلية موارد حيات آلي نيز در اينجا نيز مصداق داشته باشد كه 

بنابر اين، از اين ديدگاه ما با دو مقولة . »توان در يك رودخانه دو بار آبتني كرد هيچ گاه نمي«
» فرم« يا »ساختار«در اين مورد با ) شناسي ريشه(اتيمولوژي . كامالً جدا از هم روبرو هستيم
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اما . واژه سر و كار دارد، زيرا ماهيتاً دانشي است كه برآيند يك مكتب ساختارگرايي است
اين سخن به آن معني نيست كه محتوا ناديده گرفته شود، بلكه برعكس، از آنجا كه محتوا 

شود  نقشي بسيار تعيين كننده در شناخت واژه دارد، در زمينة بررسي، با ساختار مشترك مي
 .E(هگل و هوسرل » پديدارشناسي«افزون بر اين، بايد اين مطلب را نيز پذيرفت كه جنبش و 

Husserl (با وجود اين در دانش 12.تأثيري بسزا در طرح زبانشناسي ساختارگرا داشته است 
برتري ) محتوا(» ذهني«هاي  بر بررسي) ساختار(» عيني«هاي  شناسي، موضوع بررسي ريشه

  . دكامالً محسوسي دار
هاي دخيل، چون مستقيماً با زبان در ارتباط است، پس الزم است زبان  اما موضوع واژه

هاي عاريتي در مجموعة واژگان يك  به طور كلي و زبان فارسي به طور اخص و حضور واژه
  .زبان بررسي شود

  
   زبان و زبان فارسي- 3

زيرا در هر نوع . تتعريفي كه واقعيت كلي زبان را آشكار كند، به درستي معلوم نيس
زيرا زبان . تعريف همواره اين احتمال وجود دارد كه غفلتاً جزء به جاي كل نشانده شود

اي ساده و يك شكل نيست، بلكه مركب از عناصر گوناگوني است كه چه از لحاظ  پديده
بندي و طبقات  زبان داراي اليه. گيرند زيستي و چه از لحاظ اصولي، در يك سطح قرار نمي

ترين طبقات مذكور  گمان زبان عواطف اولين و بنيادي اي است كه بي يافته تلف و نظاممخ
زيرا زبان در ابتدا، نه براي بيان افكار و عقايد، بلكه به منظور رساندن احساسات و . باشد مي

اي  در ارتباط با انسان و جامعة انساني، زبان به طور كلي مجموعه. تأثرات به وجود آمده است
اما گوناگوني محيط پيرامون و تنوع . فتارهاي آگاهانه در مواجهه با محيط پيرامون استاز ر

شرايط در زيستگاهها و جوامع مختلف بشري، ضرورتاً منجر به تنوع اين نوع رفتارها و 
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خود عبارت است از رفتاري ) فونكسيونل(زبان در بعد عملكردي . گردد واكنشها مي
و ) Representation(و نمود ) Symbolْ(بنابر اين، نماد ). Symbjlic(خردمندانه و نمادين 

از اين . رود هاي زبان در جوامع انساني به شمار مي انديشه و رفتار نمادين از بارزترين مشخصه
در تعريف انسان به جاي تعريف ) E. Cassirer(رو و بر اين مبنا است كه ارنست كاسيرر 

  13.كند استفاده مي» حيوان سمبليك«از عبارت » ناطقحيوان «يا » حيوان خردمند«قديمي 
تر اجتماعي  هاي تجربي فردي و در سطح گسترده اي از سمبل بنابراين، زبان مجموعه

صورتهاي سمبليك زبان در دنياي ذهني و بيان آنها به صورت رفتاري نمادين نه ناشي از . است
اين صورت قادر است . عناصر استعناصر سازندة آنها، بلكه مرهون صورت و ساختمان اين 

نمونة بارز اين نوع از . پذير متجلي گردد و يا حتي تغيير مكان دهد در هر گونه مادة حس
يعني » كور و كر و الل«توان در نزد دو كودك  هاي سمبليك زبان انسان را به وضوح مي جنبه

. را آموختندهاي مخصوص، حرف زدن  هلن كلر و لورا بريجمن يافت كه از طريق شيوه
صورتهاي سمبليك در بطن اشيا و امور قرار ندارند، بلكه جاي آنها مكاني در عرصة كيفيات 

سازد و چگونگي و كيفيت  هاي آفاق انسان است كه جهان او را مي اين كرانه. حسي است
جهان براي اشخاصي . دهد برداشت هر آدمي از دنياي بيروني اوست كه جهان وي را شكل مي

در جريان پيدايش و تكامل زبان، . شود برند، متفاوت نمايان مي گان متفاوتي به كار ميكه واژ
كند، بلكه برعكس، اين زبان  اين انسان نيست كه چارچوب زبان خود را تعريف و تبيين مي

زبان خالق بشر  «(J.Monod)كند، تا جايي كه به اعتقاد مونود  است كه انسان را تعريف مي
  14.» اواست و نه مخلوق

از طريق . يافته برخوردار است زبان از نوعي منظومة منطقي، سيستماتيك و سازمان
توان در تفكر سخنگويان آن  كشف عناصر منطقي و تشكيل دهندة هر زباني است كه مي

زبان نوعي « در اين رابطه بر اين باور است كه (B.L.Whorf)بنيامين لي ورف . رخنه كرد
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دهد و بر همين اساس است كه هر زباني تفكر  را تشكيل ميمنطق و چارچوب ارجاع 
تر دارد و  اما در اين خصوص هومبولت توصيفي دقيق. »بخشد سخنگويان خود را شكل مي

ها  تفاوت ميان زبانهاي گوناگون، تفاوت آواها و نشانه«سازد كه  بدرستي خاطرنشان مي
 نير مدعي است كه (E.Sapir)پير ادوارد سا. »بيني آنهاست نيست، بلكه اختالف در جهان

در . كند واژگان يك زبان به وضوح، محيط جغرافيايي و اجتماعي يك قوم را منعكس مي«
ها، تصورات، عاليق و مشاغلي است كه  اي پيچيده از انديشه واقع كل واژگان يك زبان، سياهه

   15.»توجه آن قوم را به خود جلب كرده است
لفيقي از چند صوت براي اطالق به يك معني يا شيء در يك زبان، تنها ت» واژه«

هاي  بيني ج يافته و منظم از مجموعة تفكر و جهان بلكه بسيار فراتر از آن، جزئي نضنيست،
واژه عالوه بر فرم و محتواي خود، در ارتباط با ساير عناصر . بنيادينِ منظومة زبان است

شايد . تة اين منظومه، داراي جايگاه استسازندة زبان و درميان مجموعة منظم و سازمان ياف
در منطق رياضي، . بتوان به نوعي اين جايگاه را با جايگاه عدد در ميان منظومة اعداد مانند كرد

اعداد هيچگونه تفاوتي با يكديگر ندارند، جز تفاوتي كه وضع هر يك از آنها در سيستم كلِ 
ود ندارد، مگر آنچه كه از طريق نسبتهايي به عبارتي، عدد هيچ گونه هويتي از خ. اعداد دارد

در واقع، هر واژه بخشي از مجموعة باورها، . آورد كه در يك پيوستار صوري به دست مي
به ديگر سخن، در هر زباني، به نوعي تفكر . بيني سخنگويان يك زبان است تفكر و جهان

وجود دارد كه .. .غالب ناشي از شرايط محيطي، اجتماعي، تاريخي، سياسي، اقتصادي و 
مثالً در زبان فارسي تنها يك واژه براي ناميدن . كند هاي بيان خاص خود را ايجاب مي شيوه

وجود » شتر«شود، حال آنكه در عربي بيش از شش هزار واژه براي ناميدن  ديده مي» شتر«
ار و دارد كه هر كدام غالباً توصيف صفتي از آنها مربوط به صورت و قد و رنگ و سن و رفت

كند و اين در حالي است كه در بيشتر زبانهاي اروپايي، تنها يك  حركت چهارپا را بيان مي
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) با واسطه از عبري، فنيقي و عربي(واژه براي ناميدن شتر كاربرد دارد كه تازه آن هم عاريتي 
، »برف« يا چنان كه ورف مشاهده كرده است، زبانهاي اسكيمو براي انواع مختلف 16.است
هاي گوناگوني دارند، در حالي كه در زبانهاي اروپايي فقط يك واژه براي برف به كار  واژه
  . اي براي آن وجود ندارد رود و در برخي از زبانهاي افريقايي، اصالً واژه مي

تا اينجا بايد پذيرفت كه يك قوم براي اموري كه با آنها در ارتباط است، واژه دارد و براي 
زبانها از لحاظ واژگان آشكارا با . اي داشته باشد تباطي ندارد، طبيعتاً نبايد واژهاموري كه با آنها ار

. يكديگر متفاوتند و اين تفاوت به طور عام، به تفاوت محيط سخنگويان آن زبانها وابسته است
نيز ناشي از يك مجموعة منسجم ذهني است كه آن » ساختار صرفي«واژگان يك زبان حتي از نظر 

شود، ممكن است در  بيان مي» اسم«به عنوان نمونه، آنچه كه در زباني با . كند ن ديگر ممتاز ميرا از زبا
حتي . بنابراين، هر زبان ساختار فكري خاص خود را دارد. بازگو شود» فعل«زبان ديگر همان مفهوم با 

ام دارند، در زبانهايي كه خويشاوندي بسيار نزديك و از لحاظ ساختمان كلي با يكديگر شباهت ت
هاي يوناني و  همان طور كه هومبولت متذكر شده، واژه. توان يافت الفاظ و اسامي مشابه واحد نمي

شوند، يكي نيستند و  آسمان هستند، با اينكه هر دو به يك چيز مربوط مي» ماه«التيني كه به معني 
menواژة يوناني . كنند يك مفهوم را القا نمي

زمان » اندازه گرفتن«ه را كه ، نقش يا وظيفة ما)ماه (17
lunaرساند، حال آنكه لفظ التيني  باشد، مي

ماه را » روشنايي يا پرتو«، lu-c-naو در اصل  ) ماه (18
بنابراين، اختالف ميان زبانها بيش از آن است كه بتوان ميان آنها يك نوع همبستگي به . كند ابالغ مي

لف باشد، نه وحدت جوهري، بلكه در واقع وحدت اگر هم وحدتي ميان زبانهاي مخت«. وجود آورد
  .»آنهاست) فونكسيونل(عملكردي 

اي روشن گردد كه ورود يك واژة دخيل، آن هم از يك  با اين توضيح شايد تا اندازه
زبان غيرخويشاوند به مجموعة واژگان و بلكه منظومة يك زبان، جز اطالق لفظ بر معني، 

افزون بر اين، ذكر اين نكته الزم است كه مؤلف در . باشدتواند داشته  چه جايگاهي ديگر مي
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هاي دخيل  واژه«و تقسيم آنها به دو گروه ) 52-51صص(هاي دخيل در زبان فارسي  تفريق واژه
، نه ادبيات كالسيك و دست كم به صورت محدود و »هاي دخيل رايج واژه«و » منسوخ

اما اين پرسش ). 52ص(اند   معيار قرار دادهرا» زبان و گفتار رايج و امروزي«تعريف شده، بلكه 
هاي دخيل، آن هم از زبانهاي غيرخويشاوند،  يابي واژه اصولي شايد بجا باشد كه اساساً ريشه

 همان گونه كه خود مؤلف –شناسي  ريشه) و نه هدف(اي دارد؟ اگر يكي از نتايج  چه نتيجه
بيني ايراني است، در  ي فكري و جهان رسيدن به بنيادها–) 59- 58صص(اند  بدان اشاره نموده

بيني اقوام غيرايراني و حتي غيرخويشاوند، نظير اقوام سامي، بابلي،  اين صورت، تبيين جهان
بيني ايراني داشته  تواند با جهان چه سنخيتي مي... فنيقي، آرامي، سرياني و حتي ترك و مغول و 

 كه دادن آگاهي و اطالعات سودمند، باشد؟ يك واقعيت را بايد در نظر داشت و آن اين است
ولو به صورت دقيق و علمي، هر چند در جاي خود بسيار باارزش است، اما در جايگاهي كه 
موضوع آن سنخيتي با بحث و موضوع اصلي نداشته باشد، نه تنها سودمند نخواهد بود، بلكه 

ا بر خالف ضوابط مؤلف، ام. تواند زيانبار باشد و تأثير منفي بر كل اثر داشته باشد حتي مي
هاي دخيل در فارسي داشته باشيم، آيا بهتر نيست كه  چنان چه قصد يك تقسيم بندي از واژه

 دوره يا مرز – چنان كه عرف فرهنگهاي تخصصي در اين زمينه است –معيار ناظر بر آن 
). زبانهاي ايرانيدورة ميانة (هاي دخيل يا عاريتي تا پايان دورة ساساني  زماني باشد؟ مثالً واژه

كه دست كم اسناد مكتوب از آنها باقي ... هايي مانند ياقوت، مرواريد، دين، ديوان، دبير و  واژه
 چنان –ها  واژه شناختي، در رويارويي با وام هاي ريشه است و اين در حالي است كه در بررسي
 اصل واژه در  تا جايي مجاز به پيشرفت هستيم كه–كه در فرهنگهاي تخصصي مرسوم است 

هاي غيرخويشاوند و پرداختن به آنها در  واژه آوردن وام. زبان مبداء ذكر شود و نه بيش از آن
هاي اصيل  شناختي، آن هم به صورت جامع و دقيق در كنار ساير واژه هاي ريشه قالب بررسي

ريم و زيرا صرف نظر از تجاوز آشكار بر ح. فارسي، بسيار غيرمعمول و دور از انتظار است
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بيني زبانهاي ديگر، صدها و بلكه هزاران واژة مثالً عربي در فارسي وجود دارد كه  قلمرو جهان
زيرا چنان كه پيشتر هم . پرداختن به آنها نيازمند خرج اطالعات اساسي و جانبي بسيار است
به عنوان . بيني كهن است گفته شد، هر واژه، يا حتي هر حرف، يادگار و تداوم يك جهان

) Sinaitic(مصرشناس انگليسي در خصوص خط سينايي ) Gardiner(مونه، چنان كه گاردينر ن
) چشم (= ayin‘براي نمايش واژة سامي  ) چشم       (=       شود، نشانة هيروگليف يادآور مي

   19.رفته است سامي به كار مي) ayin‘(» ع«و نيز نوشتن حرف 
» عين«است كه در زبان فارسي هم واژة ذكر اين نمونه از آن جهت حايز اهميت 

را داريم و جداي از مسئلة اصالتها، چنان » عين«و هم تلفظ آن ) عين(» ع«، هم حرف )چشم(
ها  يابي تا اين درجه را داشته باشيم، در آن صورت با خيل عظيمي از اين نوع واژه چه قصد ريشه

اي ديگري همچون تركي، مغولي، هاي دخيل از  زبانه روبرو هستيم و تازه اين سواي واژه
و در دورة جديد زبانهاي اروپايي و آسيايي است كه براي ... سرياني، عبري، يوناني و 

در . اي از اين زبانها، خواه ناخواه پاي ديگر زبانها هم به ميان كشيده خواهد شد يابي واژه ريشه
ود دارد كه گردآوري و زبان فارسي معاصر، تقريباً از هر زباني دست كم عنصري دخيل وج

  .يابي عميق همة آنها آن هم به صورت مفصل، ادعايي بس بزرگ است ريشه
هاي دخيل در فارسي كاري اين چنين صورت  اما چنان چه قرار باشد در زمينة واژه

اي جداگانه تحت عنواني شبيه   بهتر است در قالب مجموعه– چنان كه مرسوم است –گيرد 
صورت گيرد كه البته به دليل نياز به » هاي دخيل در زبان فارسي اژهشناختي و فرهنگ ريشه«

تخصصهاي گوناگون و نياز به تشكيل تيمي خبره و آگاه و دشواريهايي كه در اين راه وجود 
تر آن است كه زبانهاي مورد نظر به صورت جداگانه و تخصصي بررسي شوند،  دارد، شايسته

اند  يش به چندين پژوهش از اين نوع اشاره نمودههمان گونه كه خود مؤلف در مقالة خو
،  20 اثر ولفگانگ لنتزايراني شمالي در شاهنامة فردوسي) زبان(عناصر ، از جمله )44ص(
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 از عناصر تركي و مغولي در فارسي نو، 21 از والتر هنينگهاي عاريتي سغدي در فارسي نو واژه
  ...  و 23فارسي به كوشش تئودور نلدكههاي عاريتي يوناني در زبان    و نيز واژه22دورفر

شناختي  فرهنگ ريشه«هاي دخيل در  اما مؤلف نه تنها خواهان گنجاندن اين نوع واژه
هاي ايراني كه در ادوار مختلف وارد  واژه است، بلكه سخت بر اين باورند كه وام» زبان فارسي

 مجارستاني، فنالندي، اي، مالزيايي، چيني در شرق، زبانهاي بيگانة ديگر، همچون برمه
بريتانيايي در غرب، زبانهاي رايج در دشتهاي جنوب روسيه و اقصي نقاط آسياي مركزي و 

هاي دخيل  اند، به عالوه، واژه قفقاز در شمال و خليج بنگال در هند و اندونزي در جنوب رفته
ناسي فارسي ش بايد در فرهنگ ريشه... در سنسكريت و تركي و ايغوري و جغتايي و ازبكي و 

  ). 55- 54.صص(مورد بررسي واقع شوند 
ها، البته سخني كامالً علمي و منطقي  پيشنهاد گردآوري و سپس پژوهش بر روي اين نوع واژه

 كه خود 24اند است، چنان كه بسياري از دانشمندان بر روي اين مقوله پژوهشهاي ارزشمندي انجام داده
   25.اند ع پژوهشهاي جداگانه در اين زمينه اشاره نمودهبه چند مورد از اين نو) 55ص(مؤلف نيز 

آيد، عالقة وافري  ها و مثالها بر مي همچنين مؤلف در سراسر مقاله، چنان كه از نمونه
 56 كه در صفحة چنان كه دارند،در فرهنگ مورد بحث » اسامي خاص«به آوردن و گنجاندن 

شناختي  ه براي تدوين فرهنگ ريشههمچنين در انتخاب كارماي«: گويند در اين مورد مي
فارسي، بايد از پيش مشخص كنيم كه آيا متعرض اسامي خاص و نامهاي جغرافيايي خواهيم 

در ميان اين اسامي، چه به صورت «) 57ص(شايد يك از داليل ايشان آن باشد كه . »شد، يا نه
كه از لحاظ كنيم  هايي برخورد مي  مركب، به واژهاسامي بسيط، چه به صورت دو جزء

در اينجا باز هم از گفتة خود ايشان، يعني از . »شناسي از اهميت فراواني برخوردارند ريشه
 26.كنيم اند، استفاده مي كه خود معرفي نموده» هاي ايراني نامه نام«منابع تخصصي تحت عنوان 

» دو سويه«ل هاي دخي تجمع اين همه واژه از مليتها و تابعيتهاي مختلف، از اسامي خاص و واژه
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، خلق پيكري ناساز و ناهموار بود و )41ص(اي  هاي ادبي و عاميانه و محاوره گرفته تا واژه
توان يافت  ترين چيزها را در آن مي بيشتر به چنتة درويشي خواهد ماند كه عجيب و غريب

توان گفت كه  كه حاصلي جز پربرگ و حجيم كردن يك فرهنگ نخواهد داشت و حتي مي
گنجد  نمي» شناختي زبان فارسي دانشنامة ريشه«در قالب ) سواي از اصول تدوين(ي چنين طرح

  .»كتاب حجيم در حكم مصيبت عظيم است«كه به قول ليسينگ 
اما اصوالً بايد به اين نكته توجه نمود كه براي تدوين يك فرهنگ اتيمولوژي در زباني 

ا معطوف آن است، چيست؟ آيا صرف ، هستة مركزي كه تمام تالشه»زبان فارسي«مثالً مانند 
زبان «به طور عام يا » زبان«يا » شناسي واژگان ريشه«هدف است، يا » فرهنگ«تدوين يك 

در اين نوع از پژوهشها بايد محور » زبان فارسي«و بديهي است كه . به طور خاص» فارسي
است كه نخست شناسي مثالً در ارتباط با زبان فارسي اين  هدف ريشه. اصلي را تشكيل دهد

يكي از زبانهاي خانوادة ايراني است و ديگر  آنكه جاگاه اين » زبان فارسي«ثابت كند كه 
يعني اين كه ارتباط زبان . زبان و ارتباط آن را با ديگر زبانهاي اين خانواده مشخص كند

، كردي )در قفقاز(، آستيني )در شرق ايران(فارسي را با ديگر زبانهاي زندة ايراني مانند پشتو 
در نواحي مركزي و شمالي (، تاتي )در شرق ايران(، بلوچي )در ايران، تركيه، عراق و قفقاز(

هاي اوستا در هزارة اول پيش از  مشخص كند و نيز تعيين كند كه زبان سروده... و ) ايران
 هاي شاهنشاهان هخامنشي، زبان پارتي يا پهلوي ميالد، پارسي باستان، يعني زبان سنگنوشته

هاي زردشتي و  ، پهلوي ساساني، يعني زبان نوشته)هاي ششم و هفتم ميالدي در سده(اشكاني 
، )هاي منسوب به ماني و پيروان او زبان نوشته(هاي شاهان ساساني، زبان مانوي  سنگنوشته
چه سنخيتي وجود دارد؟ ... ، سغدي، سكايي و )هاي مسير آمودريا زبان مردم واحه(خوارزمي 
آن، با گويشهاي رايج امروزي در سرزمين پهناور ايران چه ارتباطي دارد و سرانجام افزون بر 

  . هاي آن مشخص كند ارتباط آن را با زبان هند و اروپايي مادر و ديگر شعبه
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هاي مختلف آن در طول  شناسي، شناسايي تحوالت زبان طي دوره از اهداف ديگر ريشه
را نيز نبايد فراموش كرد كه از طريق همين تاريخ و كشف قواعد آن است و اين مطلب 

در . بندي زباني و مقايسة تطبيقي آنها بود كه زبان هند و اروپايي مادر بازسازي گرديد تقسيم
 تطبيقي، تنها جستجو براي يافتن –شناسي، يا به طور عام زبانشناسي تاريخي  واقع، هدف ريشه

شناسي   بلكه امروزه بيشتر مقايسة ردهميراث مشترك زبانها در يك خانوادة زباني نيست،
  .شود  با اين رويكرد، بار ديگر به اصل مقاله پرداخته مي27.زبانهاست
 از اين اصول 5 در ذكر معيارهاي برشمرده براي تدوين يك قاموس اشتقاقي، در بند - 8

شناختي، در بسياري  در هر فرهنگ اشتقاقي، عالوه بر توضيحات ريشه«: آمده است) 58ص(
موارد، براي روشن ساختن چگونگي تطور معني يا معاني لغات، به ناچار بايد مبلغي اطالعات 
جنبي ارائه كرد كه جنبة لغوي ندارند، بلكه به ساختار كلي جامعه و تاريخ و فرهنگ و آيين 

مؤلف براي روشن . »شوند گويندگان زبان مورد نظر، چه در حال و چه در گذشته مربوط مي
 براي روشن نمودن وجه 60از جمله در صفحة . آورد موضوع چند نمونه را شاهد مينمودن اين 

اعراب نياكان «: جويد در توضيح، از برخي اطالعات جنبي و فرازباني ياري مي» ايران«اشتقاق 
اي از ابيات بشّاربن  سپس به ذكر نمونه. »...ناميدند  مي» بني احرار«يا » احرار«ما ايرانيان را 

در شاهنامة فردوسي » ايرانيان«و (!) » ايران«كاربرد واژة آزاد، آزاده و آزادگان در معني برد به 
تنها به ياري آگاهي به دست آمده از وجه اشتقاق «): 60ص(گيرد كه  پردازد و آنگاه چنين نتيجه مي مي

چرا تازيان يابيم كه  مشتق است، در مي» شريف و آزاده« به معني -airyaكه از واژة » ايران«نام 
  .»ناميدند و فردوسي آزاد و آزادگان مي» احرار«مردمان اين مرز و بوم كهن را 

احرار ارتباطي با  گيري مؤلف، از نظر اطالعات فرازباني، احرار يا بني بر خالف نتيجه
 و »آزاده«اي داشته باشد، با واژة  ندارد، بلكه اگر قرار باشد ارتباطي معنايي با واژه» ايران«

در توضيح . استدر ارتباط  »خاندان ويس«معة طبقاتي ايران، بويژه در دوران ساساني و جا
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يا » ايراني«را بارها به معني » آزاده«در شاهنامه واژة فردوسي بايستي گفت كه عالوه بر آنكه 
توان يك نوع  اي مي به كار برده است، از نظر سابقه و كاربرد تاريخي و ريشه» ايراني اصيل«

 به دو معني āzādدر پهلوي زردشتي . احرار تصور نمود اط معنايي با احرار و بنيارتب
، در 29»آزاد، رها «’’d’z در فارسي و پارتي ميانة مانوي 28،»رها، آزاد«و » زاده، آزاده نجيب«

 و 30»زاده مرد آزاد، نجيب «’’zty(y) مانوي - ، »زاده آزاده، نجيب «’’k(w)’ztسغدي بودايي 
اما نكتة .  به كار رفته است31»)زادگان نجيب(از نژاد آزادگان « به معني -1āzātaيي در اوستا

 در كتيبة داريوش در بيستون -āmātāدر خصوص واژة ) Herzfeld(جالب، نظر هرتسفلد 
 -āzāta تصحيح  و سپس با اوستايي -ādātāوي ابتدا آن را به .  است32)7، سطر 1ستون (

آزاده، اصيل و «ن باور است كه اين واژه قرينة اوستايي خود به معني وي بر اي. كند مقايسه مي
 بوده است كه 33)»خاندان سلطنتي «-viθپارسي باستان (» ويس«سران  ، لقب بزرگان و»نجيب

زاده  نجيب«در اصل به معني ) »زادن «-zan، اوستايي -jan*ايراني كهن  (با توجه به ريشة آن 
) »ويس«يعني (زاده شده در ميان طبقة اشراف يا خاندان سلطنتي «تر  ، يا به عبارت دقيق»)شده(

 شواهد موجود از ديگر 35.كند نيز اين فرضيه را تأييد مي) Bailey( استاد بيلي 34.باشد مي
، از اصل )kingدر انگليسي نو  (» شاه «cyningزبانهاي هند و اروپايي، از جمله انگلوسكسوني 

، از ريشة هند و )»پسري از تبار شاهي«: و در اصل مشتق از(» شاه «kuningaz*تر   كهن
» زاده نجيب«افزون بر اين، معني . كند تر مي ، اين فرضيه را محكم»زادن «gen*اروپايي مادر 

از اصالت بيشتري برخوردار است، همان گونه كه هرتسفلد و آندرياس » آزاده«براي واژة 
نمايد كه واژة   در اين زمينه باز هم منطقي مي36.دانند كننده نمي را قانع» قيد رها، بي«معني 

 در زبانهاي اروپايي مقايسه شود، از جمله در انگليسي -gen*با ديگر اشتقاقات ريشة » آزاده«
kin» در كنار واژة »تبار، خاندان ،viθ-اي و معنايي قابل   در پارسي باستان، از نظر ريشه

    .مقايسه با بحث مربوط هستند
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يا » ايراني«به » االحرار بني«يا » احرار«گيري مؤلف، اطالق  رغم نتيجه ر اين، عليبناب
بني «و نيز » احرار«، بلكه -airya، نه به سبب يادگار معنايي  )اگر چنين باشد(» ايرانيان«

يعني . است» آزاده«واژة   ناظر براز اين بابتاست و » آزادگان«اي دقيق از  ترجمه» االحرار
و از نظر اشتقاقي صفت مفعولي واقع شدن  توجه به جامعة مردساالري دوران كهن اينكه با

، »شاهزادگان، پوران ويس «Wispuhrān .نيز قس –) زاده شده در خاندان شاهي(» آزاده«واژة 
معني دقيق توان با اطمينان   مي-) »، شاهپورشاهزاده «Wyspwhrفارسي و پارتي ميانة مانوي (
كه بعدها تعميم يافته، به جميع قلمداد نمود »  زاده شده در خاندان شاهيپسرِ«را » آزاده«

نيز دقيقاً » االحرار بني«شد و از اين رو،  خاندان اشراف و اعيان و اصيل ايراني اطالق مي
  .ندارد» ايران«واژة   و هيچ ارتباط معنايي هم با باشد برگردان صورت جمع همين واژه مي

شناسي  پردازد كه اساس و شالودة ريشه بندي ضوابطي مي ته، مؤلف به دس61 در ص- 9
، يعني تغييرات معنايي )3بند( در تشريح سومين ضابطه 65دهند و در صفحة  را تشكيل مي

شود به تبيين نحوة تغييرات معنايي لغات در طول  ضابطة سوم مربوط مي«: گويند چنين مي
 دو عنصر لفظ و معني تشكيل يافته و نيز اگر اگر بپذيريم كه هر واژه از. تاريخ كاربرد آنها

 چون نه لفظي بدون –اند  ارج بپذيريم كه اين دو عنصر در سامان كلي هر زبان هميمال و هم
بر خالف گفتة مؤلف، . »تواند وجود داشته باشد معني و نه هيچ معني و مفهومي بدون كالبد لفظي مي

به عبارت ديگر، . ط به وجود كالبد لفظي آن نيستضرورتاً وجود يك معني يا مفهوم همواره منو
يعني يك لفظ همواره داراي معني است، حتي يك لفظ . شمول حوزة معني عامتر از لفظ است

اما براي رساندن يك معني، همواره وجود لفظ الزم . شود معني آن قلمداد مي» معنايي بي«معني، همان  بي
رفتار « شد، زبان نه مجموعة لغات و الفاظ، بلكه نوعي چرا كه، همان گونه كه پيشتر گفته. نيست
مثالً تمام عالئم قراردادي در هر زمينه، چه زباني و غيرزباني، مانند عالئم . انساني است» نمادين
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هاي سمبليك انساني همگي داراي  راهنمايي و رانندگي و نيز ايما و اشاره و بسياري عناصر و نشانه
  .ن آن كه عنصر لفظ در آنها دخالتي داشته باشدمعنا و مفهوم هستند، بدو

اما در ادامة همان مطلب، مؤلف پس از همرديف قرار دادن لفظ و معني در كنار يكديگر و لزوم 
» هدف غايي«حتي از يك لحاظ شايد بتوان گفت كه «: افزايد مي) 66ص(هاي يكسان آنها  بررسي

و اين در حالي است » هاي هر زبان است معنايي واژهشناختي، شناخت دقيقِ تحوالت  هاي ريشه پژوهش
شناسي اين نيست كه معاني واژگان  هدف اصلي ريشه«: دارند صراحتاً اظهار مي) 37ص(كه در جاي ديگر 

، كه البته منظور ايشان، چنان كه در دنبالة »يك زبان را، چه در حال و چه در ادوار گذشته تعيين كند
. واژه بايد به طور يكسان مطمح نظر باشد» معني«و » ساختار«ند، اين است كه ا همين مطالب عنوان نموده

اند، تبيين تحوالت معنايي، به دليل   نيز بدان اشاره نموده66اما همان گونه كه گفته شد و مؤلف در صفحة 
... ي و قاعده بودن آنها كه خود معلول علل فرازباني، از جمله عوامل اجتماعي، سياسي، فرهنگي، دين بي

با وجود اين، ايراد اساسي در گفتة ايشان آن است كه . است، بسيار دشوار و در شرايطي غيرممكن است
رغم صراحت مؤلف، هدف نيست، زيرا نخست آنكه  شناسي، علي اساساً تبيين تحوالت معنايي در ريشه

 خود اين دانش است كه شود كه آن هم به دليل ماهيت شناسي به ساختار بيش از معني توجه مي در ريشه
شناسي، به عنوان  دوم آنكه، شناخت تحوالت معنايي در ريشه. برآيد يك مكتب ساختارگرايي است

  . رود هاي پيگيري و تعقيب يك واژه به شمار مي يكي از اسلوبها و شيوه
شناسي، عبارت است از تاريخ يك واژه يا عنصري از واژه كه اساس و اشتقاق  ريشه
 19شناسان در خالل سدة  به طور كلي، اصول و ضوابطي كه زبان. گيرد ر بر ميآن را نيز د

 –شناسي تطبيقي  شناسي مدرن بر بنياد اسلوبها و روشهاي زبان ميالدي براي پژوهشهاي ريشه
  .باشد تاريخي بنا نهادند و تاكنون نيز معتبر است، به شرح زير مي

 و مشتقات آن بايد معلوم و /لهادوة معا صورت اولية واژه يا عنصر واژه، به عال- الف 
  .مشخص گردد
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اتيمون  (اي با واجهاي فرم اوليه   همة واجهاي يك واژه، بايستي از نظر مقايسه-ب
Etymon (آن مطابقت داشته باشد. 

  در مطابقة آوايي يك واژه، چنان چه هر واجي از قواعد معمول انحرافي داشته - ج
 .جه و معقول توضيح داده شودباشد، آن واج بايد به نحو مو

 .شود، بايد توضيح داده شود  هر نوع تغيير معنايي كه در گذر تاريخي واژه ديده مي- د

هايي كه به نوعي در بر دارندة اصوات يا تركيبي از اصوات   ساختار واجي واژه-ه
و شوند، يا به هر نح غيربومي بوده و به طور پراكنده در زبان مورد بررسي مشاهده مي

از نظر تطابق آوايي نوعي انحراف كه نشان دهندة عاريتي و قرضي بودن احتمالي 
آنهاست، بيش از آن كه محصول ميراث زبان اصلي باشد، بايد شناسايي و زبان اصلي 

37.آنها را معلوم كرد
  

، نه »حقيقت همه چيز است«در پايان شايد اين گفتة هگل مناسبت داشته باشد كه 
جانبة زبان، جز به ياري و همبستگي بسياري از علوم  سايي كامل و همهشنا. بخشي از آن

شناسي، پرده برداشتن از روي بعدي از ابعاد يكي  تالش دانش ريشه. پذير نيست امروزي امكان
  .است» زبان«هاي طبيعت بشري يعني  از شگفتي
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  :پانوشتها

ريشة  + -fraند، مشتق از پيشوند شناس بر آن اتفاق دار  علماي ريشهاغلب چنان كه  -1

ang-θ» كشيدن«..  

» تعليم و تربيت؛ آگاهي، دانش« به معني frahang (CPD.32) مثالً در پهلوي زردشتي  -2

. به كار رفته است» تأديب«و » ادب«و در متون دوران بعد از اسالمي غالباً و به طور عموم به معني 

جاريه و عهد مشروطيت در ايران، به معاني ديگري هم به اما از نظر اصطالحي، بويژه در دوران قا

اين وزارت در دورة . تأسيس شد» وزارت فرهنگ« وزارتي با نام 1329در سال . كار رفته است

تغيير نام » وزارت معارف«در زمان مشروطه به . را داشت» وزارت علوم«شاه قاجار عنوان  ناصرالدين

به » وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه«لي به نام  در مجلس شوراي م1328داد و در سال 

اين . با تغيير و تحوالتي همراه بود» وزارت فرهنگ« شمسي 1336 تا 1329از سال . تصويب رسيد

كه وزارت » وزارت هنر«و » وزارت آموزش و پرورش«: وزارت به دو وزارتخانة مستقل تبديل شد

  .تغيير عنوان داد» وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي« به 1979اخير پس از انقالب اسالمي سال 

كه در ايران به عنوان صفت اشخاص بويژه باسوادي كه در ابتدا » فرهنگي«ظاهراً اصطالح 

اند و سپس به صورت عام به همة افرادي كه به  عضو يكي از دستگاههاي وابسته به اين وزارت بوده

تر از  اند و امروزه حتي دايرة شمول آن وسيع ر داشتهحرفه سر و كا) به عنوان(نحوي با قلم و كاغذ 

اما معني ديگر آن كه در برخي از علوم، از جمله در .  است، از همين زمان سر شده است گذشته شده

مطرح است و به مجموعة باورها و آداب و رسوم و رفتارها ... شناسي و  فلسفه، علوم اجتماعي، جامعه

 است كه هر Culture وارداتي از غرب و ترجمة نسبتاً جديدي از واژة شود، يك قوم اطالق مي... و 

چند ارتباط چنداني با موضوع مورد بحث ما ندارد، اما از آن جهت كه معرف شخصيت چندگانة 

  .هاي مختلف كاربردي زبان فارسي است، خالي از فايده هم نيست در حوزه» فرهنگ«

  .چهل و هفت. محمد معين، برهان قاطع، ص.:  نيز نك-3

دانشنامة «را نخستين بار ابوعلي ابن سينا در اثر معروف خود » دانشنامه« ظاهراً اصطالح -4

  .به كار برده است» عالئي

5- Grundriss der Neupersischen Etymologie, Strassburg 1893. 
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تهران شناس، مركز نشر دانشگاهي،  محمد حق  زبان، ترجمة دكتر علي– لئونارد بلومفيلد -6

  .13، ص1379

  .16-15 همان منبع، صص-7

8- A. Walde – J. Pokorny, Vergleichendes Wörtterbuch der 
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- A Vaniček, Etymologisches Wörtterbuch der lateinischen Sprachen, 
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