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 0مقدمه
اگر بخواهیم تعریفی سادا و گویا از وارگیری بن دسف دهیم« ،فرایهددی اسدف ندن در آن،
عهاصر زبانی از زبان واردههدا وارد زبانِ پذیرا /وارگیرندا میشوند و بناینترتی  ،جیئدی از نظدار

زبانِ پذیرا میگردند» (نغیگوی نهن  .)911 :8939اما عهوان و رویکرد مقالة حاضر براسداس
این تعری

از سازونار وارگیری اسف:
اگر در پی هجور مفاهیم تازا ،آن مفاهیم را در رال

الفاظی صورتبهدی نهدیم ندن از

درون نظار زبان وارپذیر در وضعیف موجودش بن دسف نیامدا باشد ،در آن صورت از
سازونار وارگیری استفادا نرداایم (حسشهاس .)111 :8911

حسشهاس با توجن بن دو مؤلفة «بیرون از رلمرو زبان وارپذیر» و «بیرون از وضدعیف
موجود» ،فرایهد وارگیری را در انواع چهارگانة زیر گهجاندا اسف:
 )8وارگیری بیرونی از زبان وار دا [یا زبان دور] ،مثدل «شدیفف» و «فدوت» از زبدان
انگلیسی ،بنترتی

برای مفاهیم نویافتة  shiftو .foot

 )1وارگیری بیروندی از زبدان سدور ،مثدل «چخمداق» و «گلهگددن» از زبدان ترندی،
بنترتی

برای مفداهیم  cock of a gunو [ breech blockمقصدود ایدن اسدف ندن زبدان

فارسی برای مفاهیم یادشدا در زبان انگلیسی ،از زبان ترنی وار گرفتن اسف یعهی زبانی
غیر از دو زبان وارگیرندا و واردههدا].

8

 )9وارگیری درونی و تاریخی ،مثل «ارت » و «سرههگ» از گذشتنهای زبان فارسی،
بنترتی

برای مفاهیم نویافتة  armyو .colonel

 )3وارگیری درونی و جغرافیایی ،مثل «چرخبال» از تاجیکی برای مفهور
یا «شروا» و «پوشن» از گوی های جهو  ،بنترتی

helicopter

برای  balladو ( beddingهمان).

آنچن در مقالة حاضر مورد بررسی ردرار مدیگیدرد ،وارگیدری دروندی و تداریخی و
جایگاا آن در فرایهد واژاگییهی فرههگستان اسف .اصطالح «وارگیدری» در فرههگسدتان
سور« ،اخذ ین واژا از زبانهای بیگانن (معموالً غربی) با همان مفهدومی ندن در زبدان مبدد ،دارد»

تعری

شدا اسف (اصول و ضوابط واژاگییهدی  )31 :8911و ازاینرو ،با ندوع اول از اندواع

 .8توضیح درون رال  ،افیودة نگارندا اسف.

061

مطالعات واژهگزینی 4
بررسی وامگیری درونی و تاریخی...

وارگیریِ پی

مقاله

گفتن مطابقف دارد .فرههگستان سور «واژاها و ریشنهای متعلس بدن زبدانهدای

باستانی و میانة ایران» (همان )98 :را در نهار «همة واژاهای فارسیتبار نن در فرههگهدای معتبدر

ضبط شدااند» (همان )11 :جیء مهاب واژاگییهی برمیشمرد ،اما در نوع سور از تقسیمبهدیِ
حسشهاس (وارگیریِ درونی و تاریخی) ،مثالهای «ارت » و «سرههگ» آمدا اسدف ندن
اولی از لغف فارسی میانن بنصورت اشتقاق معکوس وار گرفتن شددا (← ادامدة مقالدن) و
دومی ،نن در آ اری چون شاههامن ،رابوسنامن و تاریخ بیهقی بن نار رفتدن (اندوری :8918

 ،)3839-3831برگرفتن از فارسی نو در سداهای چهارر و پهجم هجری اسف.
در این مقالن ،چون بن برداشف و دریافف مخای

فارسیزبان از واژاهدای مصدو

نظر داریم ،بهراگیری از واژاهای زبانهای ایرانی دورة باستان و میاندن ،ندن ازجملدن در
فرههگهای زبان پهلوی یا فرههگ ریشنشهاختی زبان فارسی ضبط شدا ،و نیدی فارسدی
دری ردیم را ،نن در فرههگ بیرگ سخن با نشانة اختصاریِ (ردد ).بدنمعهدی «رددیمی»
مشخص شدا اسف ،از مقولة وارگیری درونی و تاریخی رلمداد نرداایم ،زیرا این ربیدل
واژاها در فارسی امروزی ناربرد ندارد و برای عمدور فارسدیزباندان شدهاختن و مفهدور
نیسف.
در مقالة حاضر ،پس از بررسی داداهای پژوه  ،نوشدیداایدم بدا دسدتنبهددی ایدن
واژاها ،زیربخ هایی برای وارگیری درونی و تاریخی ارائن دهدیم .سدرانجار ،در تبیدین
اینگونن وارگیری ،دالیل و ضرورتهایی را جسفوجو و فهرسف نرداایم نن براساس
آنها میتوان وارگیریِ دروندی و تداریخی را روا داشدف یدا در مدواردی اجتهدا ناپدذیر
انگاشف.

 1دادههای پژوهش
داداهای پژوه

حاضر ،بن دو بخ

تقسیم شدا اسف :نخسف ،وارواژاهایی نن ربل از

فرههگستان سور در انجمدن واژاگییهدی ارتد

و فرههگسدتان اول و دور بدن تصدوی

رسیدا اسف (این نموننها برگرفتن از شهاختنترین واژاهای مصو
در حکم مقدمنای برای رسیدن بن بخ

بودا و بررسی آنهدا

دور مقالن اسف) و دور ،نموننهایی از واژاهای
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مصو فرههگسدتان زبدان و اد فارسدی (فرههگسدتان سدور) 8ندن براسداس فرههدگ
واژاهای مصو فرههگستان و نتا های هیارواژا ،از هر دو حوزة عمومی و تخصصی
با موضوع و حجم مقالن برگییدا و بررسی شدا اسف.

متهاس

1

 0-1وامواژههای مصوب قبل از فرهنگستان سوم
از بدو واژاگییهی رسمی تا تشکیل فرههگستان اول و سپس در فرههگستان دور بن وارگیری
درونی و تاریخی توجن شدا اسف .چهد نمونن از این وارواژاها در ادامن میآید.
خلبان

واژاگییهی بن صورت رسمی در انجمهی نن با حضور نمایهدگان دو وزارتخاندة جهدگ و
معارف در سال  8919شکل گرفف ،آغداز شدد (روسدتایی  .)11 :8911از میدان واژاهدای
برگییدة این انجمن ،نن پاراای بعدها بن تصوی

فرههگستان اول رسیدا اسف« ،خلبان»

را میتوان نموننای از وارگیری درونی و تاریخی بن حسا

آورد.

9

سازة نخسف این واژة مشتس (خلن) ارتبایی با مصدر «خلیدن» نددارد ،چهدانندن در
فرههگ سخن «خَلن» بنمعهای «هر چیی نو تیی نن در جدایی بخلدد /فدرورود ،مانهدد سدوزن و
چو

یا آهن نو تیی نن با آن چهارپایان را میرانهد» ،مدخلی جدا از «خلن» بنمعهدای «پداروی

رایسرانی» در نظر گرفتن شدا اسف.
در فرههگ سخن ،برای خلن در معهای اخیر ،این بیف از دیدوان ناصرخسدرو شداهد
آوردا شدا اسف:
آ

تیراسف این جهان نشتیف را

بادبان نن دان

و یاعف خلن
(انوری )1183 :8918

 .8وارگیری درونی و تاریخی افیون بر واژاها ،پیشوندها و پسوندها را نیی دربر میگیرد نن خدود موضدوع جداگاندنای
اسف ،از آن جملن :پیشوندهای «تراد ،پادد ،دُژد» و پسوند «دین» (اصول و ضوابط واژاگییهی .)99 :8911
 .1در مقالن ،از واژاهدای مصدو حدوزاهدای تخصصدیِ روانشهاسدی ،نشداورزی ،معمداری ،سدالمف ،شدیمی،
زیسفشهاسی و پیشکی نمونن آورداایم تا تهوع و فراگیر بودن این شیوا از وارگیری را نشان دهد.
 .9در فهرسف واژاهای نو ،نن تا پایان سال  8983در فرههگستان ایران پذیرفتن شدا اسدف( ،واژاهدای ندو :8983
 )11و نتا واژاهای برابر فرههگستان ایران ،واژة «هواپیما» درج شدا (نیانوش  ،)113 :8918ولی واژة «خلبدان»
نیامدا اسف.
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در فرههگ ریشنشهاختی زبان فارسی« ،خلن» با ریددِ «ظداهراً» بدا لغتدی سانسدکریف
مرتبط دانستن شدا و افیون بر بیف ناصرخسرو ،عبارتی از دارا نامن شاهد آمدا اسف:
نگاا نرد هر تیری دید چهدِ خلة نشتی ،و نار سار نریمان بر آنها نوشتن (حسندوسدف
.)8813 :8939

انجمن وزارت جهگ این واژا را از زبان فارسی نهدن بدن وار گرفتدن و بدا افدیودن
پسوند «د بان» و از رهگذر فرایهد اشدتقاق ،واژة «خلبدان» را در برابدر  piloteفرانسدوی
ساختن اسف .با توجن بن معهای پسوند «د بان» ،از خلبان ،مفهور «محافظ یا مسئول پارو»
(= پاروزن ،رایسران) برمیآید .اما در ایهجا معهای «راندن» از آن اخذ شدا و این واژا در
مفهور رانهدة هواپیما بن نار رفتن اسف .باید افیود نن خلبان بن شیوة گردابرداری از واژة
انگلیسی  pilotساختن شدا نن خود از واژاای یونانی بنمعهی پدارو گرفتدن شددا اسدف

8

(یبایبائی .)11 :8931

سازندگان واژة «خلبان» ،نن همزمان با «هواپیما» سداختن شددا اسدف ،مدیتوانسدتهد
بنآسانی «هواپیماران» را بنجای آن برگییههد تا از شفافیف معهایی برخدوردار باشدد ،امدا
خلبان نن بن اندازة دو هجا از هواپیماران سبنتر 1اسف ،انعطاف بیشتری در فرایهدهای
بعدی واژاسازی نشان میدهد (خلبانی ،نمنخلبان ،خلبان خودندار) و مهدمتدر آنکدن
داللف خلبان بر رانهدة بالگرد نیی امکانپذیر اسف.
ارتش

ارت

در برابر «رشون» ،نمونة دیگری از ساختنهای انجمن پی گفتن اسف .این واژا بن

این صورت در زبانهای ایرانی میانن و ایرانی باستان سابقنای ندارد و از لغف ارتیشدار/
ارتشدار ساختن شدا اسف .ریشة لغف ارتشدار در فارسی میاندن بدنمعهدای «جهگداور و
سپاهی» ،بن واژاای اوستایی بازمیگردد ندن سدازة اول آن ( )raөaēºدر معهدای «ارابدن و
 .8بناینترتی  ،این احتمال تردیدآمیی نن جیء نخسف خلبدان صدورت دیگدری از «خد » باشدد ،درسدف نمدینمایدد:
«خلنبان در برابر «ییاراچی» سابس ظاهراً از «خلن» بن معهی پارو! (یا از خ ؟) ساختن شدا اسف» (صادری .)38 :8938
« .1سهگیهی» ( )heavinessدر آ ار هانیهی بن تعداد هجاها ،واژاها و سازاهای نحوی یدن واحدد دسدتوری اشدارا
دارد (دبیرمقدر  .)91 :8931بهابراین ،چهین برداشف میشود نن واژاای نن از تعداد هجاهای نمتری نسبف بن واژة
دیگر برخوردار اسف ،سبنتر از آن بن شمار میآید.
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گردونن» و سازة دور آن( -štār- ،شتار) در معهای «ایستادا و برپا» اسف .بهابراین ،ریشة
اوستاییِ ارتشدار ،یعهی ایستادا بر گردونن نن مجازاً در معهای «آمادابننبدرد و جهگجدو»
ناربرد یافتن اسف .نکتن ایهجاسف نن در وارگیری از این لغف ،تصور نردااند نن مرنّ
از ارت  +دار بنمعهای «دارندة ارتد  ،سدپاهبد» اسدف آنگداا «دار» را حدذف ندردا و
«ارت » را بنمعهی «سپاا و لشکر» در نظر گرفتناند .بددینترتید  ،در ایدن وارگیدری از
زبان فارسی میاندن ،فرایهدد اشدتقاق معکدوس یدا سداخف معکدوس ()back-formation

صورت گرفتن اسف( 8حسندوسف  .)811 :8939بهابراین ،لغف ارت  ،محصول بازتحلیدلِ
لغف فارسی میانة «ارتشدار» اسف نن بن اشتقاق معکوس یا ساخف معکدوس انجامیددا
اسف.
در دو نموننای ندن آوردیدم ،باسدتانگرایدیِ واژگدانی در نخسدتین انجمدن رسدمی
واژاگییهی آشکار اسف .بهراگیری از واژاهای نهن در واژاگییهی را میتدوان در ندار و
واژاهای پذیرفتة فرههگستان ایران (فرههگسدتان اول ،تأسدیس 8983ش) و فرههگسدتان
زبان ایران (فرههگستان دور ،تأسیس 8933ش) نیی جسفوجو نرد.
فرهنگستان

لغف فرههگستان نن در برابر «آنادمی» فرانسوی ساختن شدا ،وارگیری از زبدان فارسدی
میانن بودا اسف گوایهکن آگاهیِ سازندگان لغف «فرههگستان» بن پیشیهة آن مسلّم نیسف.
پورداود در نخستین شمارة نامة فرههگستان ،در مقالنای نوتاا ،فرههگستان را ایدنگوندن
ریشنشهاسی مینهد:
ترنی یافتن از سن جدیء (فردد [پیشدوند] ،ههدگ [=نشدیدن ،تربیدف یدافتن] - ،سدتان
[پسوند])« .ههگ» با پیشوند «فرد» بنمعهی «دان

و اد » اسدف و بدا همدین معهدی در

 .8از رهگذر این فرایهد ،گویشوران برمبهای شباهف ظاهریِ ساختار ین واژا با ساختار واژة آشهایشان ،بخشدی از
ین واژا را ،نن بن یکی از وندها یا واژاهای زبانشان شباهف دارد ،حذف مینههد و واژة جدیدی میسازند .برای
مثال ،وارواژة عربی «رل » دراصل «رلعی» بودا اسف ،اما اهل زبان «رلعی» را بن ریاس با صففهایی نن بدا افدیودا
شدن پسوند «د ی» بن اسم ساختن شدا اند (مانهد آههی ،چوبی ،سربی) صفف پهداشتناند و با حذف پسدوند از آن،
واژة رل را ساختن اند .ساخف معکوس در این موارد برا ر بازتحلیل رخ دادا اسدف یعهدی سداختار تداریخیِ واژا
نادیدا گرفتن شدا و برای آن ساختاری متفاوت تصور شدا اسف (یبایبائی .)113 ،11-13 :8931
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متون فارسی میانن بن نار رفتن اسف« .فرههگستان» نیدی در زبدان پهلدوی رایدج بدودا و
بنمعهی «دانشگاا یا دبستان» ناربرد داشتن اسدف .وجدود واژاهدایی ازربیدلِ «داتسدتان»
(دات /داد= ردانون) و «نیرنگسدتان» (نیرندگ= دعددا) در فارسدی میاندن و «نارسددتان» و
«شکارستان» و «شبستان» در فارسی دری نشان میدهد نن افیودن پسوند «د سدتان» بدن
نلمات ذات و معهی هردو امکانپذیر و درسف اسف (پورداود  .)139-131 :8933

پرونده
پروندا معادل لغف فرانسوی «دوسین» اسف .در فارسی نهن بن معهی «بقچنای بدودا اسدف

نن پارچنفروشدان دوراگدرد در آن پارچدن مدیگذاشدتهد» (اندوری  .)8933 :8918ایدن واژا ندن
بنصورت «پلفهدا» و «پلوندا» نیی ناربرد داشتن ،همریشن با «بستن» اسدف (حسدندوسدف
 )133 :8939و امروزا بن معهی «مجموعة ایالعات ،اسهاد ،مدار و مانهدد آنهدا ندن از نسدی یدا
چییی در جایی نگهداری میشود» ،رایج اسف (انوری .)8933 :8918

یاخته

یکی از معانی یاختن« ،خانن» اسدف (برهدان  )1381 :8913و همدین معهاسدف ندن مبهدای
انتخا

این واژا در برابر سلول فرانسوی بودا اسف 8.البتن شاهدی از ناربرد یاختدن در

این معها در فرههگهای لغف نیامدا 1و ارتبا ریشة یاختن با این معها بر نگارندا روشن
نیسف ،زیرا یاختن مشتس از مصدر یاختن /یازیدن اسف .ایدن مصددر در هدر دو معهدای
«دراز نردن» (متعدی) و «دراز شدن یا نشیدا شدن» (الزر) ناربرد داشتن اسدف (اندوری

 .)1333 :8918امروزا گذشتن از معهی خانن ،میتوان ساختواژة یاختدن را «سدتا گذشدتة
مصدر الزر (یاخف) +پسوند د ا» دانسف و معهدای «دراز و نشدیدا» از آن ارادا ندرد و
سپس صفف حاصل را با تغییر مقولن ،بن اسم تبدیل نرد و بنعهوان اصطالحی علمی بدر
 .8نویسهدا با راههمایی دنتر رضا عطاریان ،پژوهشگر ارشد گروا واژاگییهی فرههگسدتان ،بدن ارتبدا ایدن معهدی
یاختن با سلول پی بردا اسف.
 .1در فرههگ جهانگیری بن همین معهی آمدا و رشیدی از او نقل نردا اسف (برهان  ،1381 :8913حاشدیة  .)1در
پیکرة گروا فرههگنویسی فرههگستان زبان و اد فارسی ،شاهدی بر ناربرد یاختن در معهیِ «خاندن» یدا «حجدرا»
ضبط نشدا اسف.

مقاله

مطالعات واژهگزینی 4
بررسی وامگیری درونی و تاریخی...

067

همة سلولهای بدن (هم سلولهای عصبی و سلولهای ماهیچنای ،نن ساختاری نشیدا
دارند ،و هم دیگر سلولها) ایالق نرد.
رایانه

شهاختنترین معادل مصو

فرههگستان دور رایانن اسف نن از رهگذر وارگیری درونی و

تاریخی ساختن شدا اسف .ستا حدال از مصددر  rāyenidanدر زبدان پهلدوی،

rāyen-

اسف نن  -enدر آن نشانة واداری (سببی) بن شمار میآید .در زبان پهلوی  rāyenidanدر
معانیِ «ترتی

دادن رهبری نردن ،هددایف ندردن نظدم و سدامان دادن ،آمدادا ندردن

راندن ،روان نردن» بن نار رفتن اسف .فرههگستان با توجن بن معادل فرانسدوی ندامپیوتر
( )ordinateurنن معهای «نظمبخشهدا» دارد ،از ستا

حدال مصددر پهلدوی بدنصدورت

«رایان» (بنجای «رایِن») در معهای «نظم و سامان دادن» بهرا گرفتن و با افدیودن پسدوند
«د ا» (با تلفظ [ ،)]eبن آن مفهور فاعلی بخشیدا اسف رایانن 8:نظمدههدا ،ساماندههددا.

1

چون پس از اشتقاق لغف رایانن ،این واژا بنعهوان ندار بدرای ابدیار وضد شددا اسدف،
میتوان «د ا» را در ایهجا در ریاس با واژاهایی ازربیل «گیرا ،نوبن ،تابن» پسوند ابیارساز
رلمداد نرد.
 1-1وامواژههای مصوب فرهنگستان سوم
فرههگستان زبان و اد

فارسی (فرههگستان سور) ،با توجن بدن تجربدة دو فرههگسدتان

پیشین در استفادا از فرایهد وارگیری درونی و تاریخی ،در مواردی از «نلمات تاریخی»

9

بهرا گرفتن اسف .نموننهایی از اینگونن وارگیری را در ادامن آورداایم.

 .8این لغف بنصورت  rāyēnāgدر فارسی میانة مانوی بنمعهای «راهبر ،هدایفنههدا ،راههما» بن ندار رفتدن اسدف
(مهصوری .)913 :8913
 .1رایانن داداها را بنعهوان درونداد ،نظم میبخشد و پردازش مینهد و فراوردة این پردازش را بنصورت بروندداد
در اختیار ناربر میگذارد.
 .9نلمات تاریخی یعهی نلماتی نن تهها در ین دورا از تاریخ زبان متداول بدودا اسدف و انهدون تههدا در ههگدار
مطالعة آ ار آن دورا با آنها روبنرو میشویم (خانلری .)811 :8911
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هیمهسوز

هیمنسوز در برابر واژة فرانسوی «شومیهن» تصوی

شدا اسف (فرههگ واژاهدای مصدو

فرههگستان « .)891 :8919هیمن» بنمعهای «هییر» در ادبیات فارسی بن نار رفتن اسف:
گر هیمن عود گردد و گر سهگ دُر شود

مشهو نن چشم آدمیِ تهگ پر شود
(سعدی :انوری )1333 :8918

هیمن در فارسی امروز ناربرد ندارد و بهراگیری از آن برای ساختن واژة مهاسد در
برابر شومیهن بخف رواج واژة جدید را افیای میدهد .بنبیاندیگر« ،هییرسوز» چنبسدا
واژاای «درِدستی» جلوا نهد ،درحالی نن ردمف و غرابف «هیمدنسدوز» بدن آن تشدخص
زبانی میبخشد .تشخص یا فخامف زبانی و زبان فاخر را میتوان معادلهدایی در برابدر
 prestigeو  prestige languageدر حوزة زبانشهاسی اجتماعی رلمداد نرد نن نداظر بدر
).
ارزیابیِ مثبف گوننهای زبانی اسف )et al. 2004: 249
دستینه
دستیهن واژا ای نهن اسف نن در چهد معهی ناربرد داشدتن اسدف« :ترریمدن [انجامدة نسدخة
خطی] دستخط الهگو رشتنای از ابریشم و مانهد آن ،نن بر دستة ساز مدیبسدتهد» (اندوری :8918

 .)9113فرههگستان دور ،بر پایة معهای دور (دستخط) ،ایدن واژا را در برابدر
(دستخط و امضا) بن تصوی رساندا بود (صفارمقدر  ،)893 :8933اما فرههگستان سور آن
را در برابدددر  handbookانگلیسدددی و  manuelفرانسدددوی (نتدددابی ندددن ایالعدددات و
دستورالعمل هایی دربارة موضوعی خاص یا ابیار یا دستگاا ارائن دهدد نتدا راههمدا)
تصوی نردا و بدار معهدایی جدیددی بدن آن افدیودا اسدف (فرههدگ واژاهدای مصدو

autograph

فرههگستان  .)11 :8919

یارانه
در فرههگ بیرگ سخن ناربرد نهن یارانن تهها در معهای ریدی ضبط شدا اسدف :مانهدد

یار ،دوستانن:
دال معهی بیرراری بگویم

بهن گوش ،یارانن بشهو ،نن یاری
(مولوی)
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همچهین ،معهایی نیدین بن این را جداگانن در ذیل همین مدخل آوردا اسف :از روی

موافقف و سازگاری ،دوستانن:
ین حملة دیگر همن در ررص درآییم مسددتانن و یارانددن نددن آن یددار درآمددد
هسف مستی نن نشد گوش مرا یارانن از چهین ص ّ نعالم سوی پیشانن بدرد

(مولوی :انوری .)1339 :8918
شفیعیندنهی در شرح لغف «یارانن» در بیف «ین حملة دیگدر ،»...آن را «بدن شدیوة
عیّاران» معهی ندردا و افدیودا اسدف« :عیّدار همدان نلمدة «یدار» و «ایدار» پهلدوی اسدف ندن
در متددون دورة اسددالمی بددن شددکل عیّددار درآمدددا اسددف»( 8شددفیعی ندددنهی  .)381 :8913بددن
نظر میرسد نن در شاهد اخیدر فرههدگ سدخن نیدی از «یاراندن» همدین معهدای خداص
برمیآید.
اما آنچن ناربرد نهن یارانن را بن واژة امروزی ارتبا میدهد ،این بیف موالناسف:
چون نگن نردر ،چن دیدر؟ آفف جان و دلی

ای مسلمانان ،ز رحمف یاریی یاراننای

در ایهجا شارح ،یارانن را «نمن» معهی نردا و بدا «یداری» متدرادف انگاشدتن اسدف
(همان .)331 :این معهی اسمی از یارانن ،نن از فرههگهای لغف فوت شدا اسدف ،چهدین
ساختی دارد :یار +د انن (پسوند نسبف)  یارانن (اسم).
بن تعبیر دیگر ،در این واژا «د انن» بدنجدای « -ی» ردرار گرفتدن و بهدابراین« ،یاراندن»
مترادف با «یاری» اسف .بنهررو ،فرههگستان گویا با آگاهی از چهین سابقنای ،از هر دو
پسوند نسبف بهرا گرفتن اسف :یار - +ی - +انن ← یاریاندن .یعهدی «آنچدن بدرای یداری
اسف» .سپس ،بنریاس بدا واژاهدایی مانهدد «ماهیاندن» و «سدالیانن» ندن در آنهدا «دد اندن»
بنصورت «د ایانن» درآمدا( 1نلباسی  )813 :8911و بدنشدکل «ماهاندن» و «سداالنن» نیدی در
فارسی ناربرد دارد« ،یاریانن» را نیی بنصورت «یارانن» مخف
فرانسوی بن تصوی

رساندا اسف (فرههگ واژاهای مصو

نردا و معادل با «سوبسید»
فرههگستان .)899 :8919

 .8جوانمردان و رادان و وابستگان بن انجمنهای «فِتیان» ،یکدیگر را «یار» مینامیدااند (نیازی .)181 :8933
 .1نظر دیگر آن اسف نن پسوند «د گانن» در «ماهگانن» و «سالگانن» اند اند بن «د یانن» تبدیل شدا اسف (مقربی
.)91-98 :8931
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آبزن

آبین برابر با جکوزی (نار تجارتیِ حوضچن ای نن از ایراف آن آ با فشدار بدن داخدل
پاشیدا میشود) ساختن شدا اسف (فرههگ واژاهای مصو فرههگستان .)8 :8919
این واژا در زبان پهلوی بنصورت «آپین» ناربرد داشتن و «ظرفی نن در آن تن بشدویهد،
گرمابن» معهی شدا اسف (فراوشی  .)91 :8918آبین در متدون نهدن فارسدی دری «حدوض
نوچن از سفال ،آهن و مانهد آنها بودا اسف نن برای شسفوشوی بدن بن نار میرفف و در نوعی
از آن آ

و دارو میریختهد و بیمار را در آن مینشاندند» (انوری .)11 :8918

تکاور

تکاور در برابر  commandoبن تصوی

رسیدا اسف« .تن» در متون نهن فارسی بنمعهی

«دویدن ،تهد رفتن ،تاختن» و نیی «مسافتی نن اس

در ین تاخف میپیماید» بن نار رفتن

اسف و «تگاور /تکاور» نیی در معهای «تییتگ و تهدرو» صفف اس

بودا اسدف (همدان:

 8138و ،)8119اما «تن» در پهلوی افیون بر «شتا  ،تنودو» ،در معهیِ «حملن ،هجدور»
نیی ناربرد داشتن اسف (فرا وشدی  131 :8918مکهدیی  .)833 :8911ازایدن رو ،فرههگسدتان
«تن» را در واژة «تکاور» با این معهدا در نظدر گرفتدن و از «تکداور» معهدای «جهگجدو و
جهگهدا» ارادا نردا و آن را برابر «نماندو» تصوی

نردا اسف (فرههگ واژاهدای مصدو

فرههگستان  .)93 :8919در ساختار واژة «پاتن» (= پادتن) ،فرههگستان اول از همین معها
بهرا بردا و آن را در برابر «حملن» در عربی و  attackدر انگلیسی بدن تصدوی

رسداندا

اسف .با وجود نیدیکیِ آوایی واژة انگلیسی و فارسی ،این دو واژا ظاهراً از یدن ریشدن
نیستهد (حسندوسف .)119 :8919

آژدار

آژ صورت نهن آج (برجستگیهای سطح چییی :آجِ سوهان ،آج الستین رویدیِ اتومبیدل،
آج نارنج) اسف (اندوری  13 :8918و  .)33فرههگسدتان آن را در «آژدار» برابدر بدا «پرفدوراژ»
(دارای ردیفی از سوراخهای پیدرپی بر روی سربرگ و تمبر و فیلم و مانهد آنهدا) بدن ندار
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بردا اسف( 8فرههگ واژاهای مصو فرههگستان  .)9 :8919مصدر «آژَدن»« /آژِدن» (= آجیددن)
بنمعهی «آجدار نردن و دندانندار نردن چییی» [نیی :فروبردن سوزن ،نشتر و مانهد آنها در چییی] اسف

(همان )31 :ستا حال آژدن« ،آژَن» اسف (مهصدوری و حسدنزادا  ،)1 :8913امدا در فرههدگ
سخن «آژ» ستا حال بن شمار آمدا اسف .فرههگستان از همین سدتا بدا افدیودن پسدوند
ابیارساز« ،آژا» (دستگاهی برای آژدار نردن ناغذ یا محصوالت ناغدذی) را سداختن اسدف
(فرههگ واژاهای مصو فرههگستان .)9 :8919

کازه
در متون نهن فارسی نازا با معانی «جایی نهداشدا در نوا یا بیابان بدرای بیتوتدة مسدافران یدا

چهارپایان» خانة محقر:
امّید وصل تو نیسف در وهم من نن آخر در نازة گدایان سلطان چگونن باشد
(موالنا)»

و «آالچیس ،نومن» بن نار رفتن اسف (انوری  .)1111 :8918ظاهراً نازا از فعل ندارآوایدی
ندن (= نهدن) اسف نن ندد و نددا و نددی بدنمعهدی خاندن از آن در فارسدی هسدف
(مقربی .)811 :8931بن نظر میرسد فرههگستان در معادلیدابی بدرای ( caseجعبدنای ندن
اجیای اصلی سخفافیاری رایانن براساس یرحی خاص در آن جای دادا شدود) شدکل
نوشتاریِ لغف انگلیسی را مبها ررار دادا و چون از نازا (خانة محقّدر) در فارسدی نهدن
معهای مکانی و نوچکی برداشف میشدود ،آن را در نهدار «محفظدن» در برابدر  caseبدن
تصوی

رساندا اسف( 1فرههگ واژاهای مصو فرههگستان .)881 :8919

 .8فرههگ بیرگ سخن باآنکن «آژ» را با نشان «رد =( ».ردیمی) مشخص نردا ،در مددخل «آژدار» ،بدرای ایدن لغدف در
ترنی «گیوة آژدار» از نتا شرح زندگانی من (ا رِ عبداهلل مستوفی) شاهد آوردا و آن را ردیمی رلمدداد نکدردا اسدف
(انوری  33 :8918و .)31
 .1تلفظی نن براساس امالی نلمن باشد و نن تلفظ وارعی آن نن با توجن بن تغییدرات احتمدالی تداریخی در گفتدار
شکل گرفتن اسف ،تلفظ امالیی ( )spelling pronunciationنامیدا میشود (نغیگوی نهن  .)831 :8939بهدابراین،
شاید بتوان این فرایهد را گردابرداری خطی نامید بن این معها نن واژاگیین تلفظی را براساس حدرفنویسدی واژة
بیگانن فرض گرفتن و در فرههگهای لغف فارسی ،واژاای نیدین بن این تلفظ فرضی جسفوجو نردا اسدف ندن
ایجاد ارتبا معهایی آن با واژة بیگانن امکانپذیر باشد .در برابر این نوع گردابدرداری ،گدردابدرداری آوایدی ردرار
میگیرد نن در واژة «افسر» اتفاق افتادا اسف بدینگونن نن لغف  officerانگلیسی معادل «افسر» ررار گرفتن نن در
فارسی نهن بنمعهی «تاج» اسف.
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آرَمش

فرههگستان آرم

را نن مخفّ

آرام

اسف و در فارسی نهن نداربرد داشدتن (دهخددا

 ،)813 :8933در برابر  relaxationدر رشتة روانشهاسی بن تصوی

رساندا اسف (فرههگ

واژاهای مصو فرههگستان  .)3 :8938بنعبارتدیگر ،با بننارگیریِ صورت مخفّ

نهن از

(نن معهایی عار دارد) ،اصطالح خاص روانشهاختیِ آن 8ساختن میشود و سپس

آرام

در فرایهدهای بعدی واژاسازی (مانهد :آرَم

درمانی) بن نار میرود (همان).

«آگداهی») را

فرههگستان اول از همین شگرد بهرا بردا و «آگهی» (صدورت مخفد
در برابر «اعالن ،اعالمین» برگییدا اسف (واژاهای نو .)9 :8983
سوخ

سوخ واژة نهن بنمعهی «پیاز» اسف:
مینیابم نان خشن و سوخ ش

تو همن حلوا نهی در ش

یل

(نسایی :انوری .)3131 :8918

فرههگسددتان سددوخ را در نهددار پیدداز تصددوی

نددردا و مقصددود از آن در اصددطالح

نشاورزی (شاخة علور باغبانی) اندار اختصاصدی شددة زیرزمیهدی و اغلد

پوشدیدا از

فلسهای ضدخیم گوشدتی ...اسدف (فرههدگ واژاهدای مصدو فرههگسدتان  )811 :8913و
بن اینترتی  ،مفهور عار پیاز از آن ارادا شدا اسف ،نن صدرفاً پیداز خدورانی (در مقابدلِ
سیر) .در فرایهدهای بعدیِ واژاسازی نیی سوخ و پیاز همزمان در نهار هم آمدااند:
سوخپرور ،پیازپرور (شخصی یا شرنتی نن گیاهدان سدوخدار را بدنیدور عمددا تولیدد نهدد و
بفروشد)
سوخک ،پیاز

(اندار نوچن سوخمانهدی نن روی صفحة پاینای بدن وجدود آمددا و دروارد

پایگاهی اسف نن پس از نمو نامل بن سوخ تبدیل میشود) (همان.)819-811 :

اما آنجا نن برای ادای مفهومی دیگر بن افیودن پسوند «د یدیا» نیداز اسدف ،ترنید
«سوخ» با این پسوند ،همسویی بیشتری با رواعد آوایی زبان فارسدی دارد .بهدابراین ،در
 .8در دو معهی ) 8 :فرون نردن ته یا شور یا هیجان یا شدت در نتیجة آرامد
بازگشف ماهیچن بن شرایط استراحف پس از ین برهن گرفتگی.

ذهدن یدا بددن یدا هدردو )1
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نهار «سوخییا» ،از «پیاز » در گروا نحوی استفادا شدا اسف تا مفهور مترادف با آن را
برساند :سوخییا ،8پیاز هوایی (سوخکی نن در بخ

هوایی گیاا تشکیل شود) (همان.)819 :

آهون

فرههگستان اصطالح معماریِ آهون را در برابر ( valutمجرای افقی بدرای عبدور لولدنهدا و
بافتنهای تأسیسات ساختمان) (فرههگ واژاهای مصو فرههگستان  )81 :8931تصدوی

ندردا

اسف .این لغف در فارسی نهن بن معهی «گذرگاا زیرزمیهی ،نق » ناربرد داشتن اسف:
مردر ...در چااها و آهونها و نارییهای نهن میگریختهد (راوندی :انوری .)839 :8918

ـ کامش

در لغفنامة دهخدا «نام » اسم مصدر از نامیدن رلمداد شدا ،امدا در فرههدگ سدخن،
اسم مصدر از غیرفعل انگاشتن شدا اسف .نامیددن و نامسدتن( 1در پهلدوی kāmitan :و

 )kāmistanدر فارسی میانن و متون نهن فارسی دری نداربرد داشدتن اسدف .هرچهدد در
ایهجا از مهظر ریشنشهاختی با مصدرهای جعلی (تبدیلی یدا برسداختن) روبدنرو هسدتیم
(مهصوری و حسنزادا  ،)183 :8913میتوانیم «نام » را اسدم مصددر (مصددر شدیهی) از
همین مصدرها تصور نهیم:
نار  نامیدن /نامستن  نام .
بنهررو ،نام

بنمعهی «آسای

9

و خوشی» در فارسی نهن بن نار رفتن:

نن دل بگرفف رامین را ز رام

نن ویسن سیر گشف از ناز و نام
(ویس و رامین :انوری )1383 :8918

 .8پسوند «د ییا» ازلحاظ تاریخی گوننای از پسوند «د چن» اسف و در واژة «پانییا» معهای نسدبف دارد (نلباسدی
 =( )813 :8911آنچن پا اسف) .فرههگستان از این پسوند در معهای شباهف و نیی نسبف بهرا گرفتن اسف برای
نمونن ،در «سوخییا» و «میلییا» (معادلِ باسیل نوعی بانتری میلنایشکل) شباهف در نظر بودا اسف.
 .1بنمعهی «خواستن ،آرزو نردن ،میل داشتن» و «نیدین بودن وروع امری ،نیدین بودن» (مهصوری و حسدنزادا
)183 :8913
 .9البتن افیودن پسوند «د ِش» ،عالوابر ستا حال فعل ،بر اسم و صفف نیی سابقن دارد و فرههگستان نیدی پدس از
سالها بح و بررسی آن را پذیرفتن اسف (یبایبایی .)31 :8931
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و در فارسی میانن نیی بنصورت ( kāmišnبنمعهیِ خواسدتاری ،تمایدل ،رصدد ،ارادا)
ناربرد داشتن اسف (فراوشی  .)981 :8918اما بن نظر میرسد آنچن در برگییددن «ندام »
بنعهوان معادلی برای «سکس» تعییننههدا بودا ،معهای «نار» در زبان پهلوی از ین سدو
و در فارسی دری (بنویژا در ترنیبات) از سوی دیگر اسف:
نفسانی ،میل جهسی ،خوشی (همان)913 :

نار :میل ،خواسف ،رصد ،مقصود ،مراد ،ارادا ،خواه
نار (مجاز) :عمل جهسی و همخوابگی:
اگر شویَم برای نار باید

مرا بینار بودن بهتر آید
(ویس و رامین :انوری )1381 :8918

همچهین ،در ترنیباتی نظیرِ نار جستن از نسی ،نار [بر]آمدن از نسی ،نار برگرفتن،
نار بخشیدن بن نسی ،معهای همآغوشی و همبستری وجود دارد (همان).
بن این ترتی  ،فرههگستان با پی
نو ،لغف نام

چشم داشتن معهای نار در فارسی میاندن و فارسدی

را در برابر سکس تصوی

8

ندردا (فرههدگ واژاهدای مصدو فرههگسدتان

 )811 :8931و سپس نام ابیار (یا نمنابیار جهسی) ،ندام درمدانی (سدکستراپدی)،
نام شهاسی (سکسولوژی) ،نام شهاس (سکسولوژیسف) ،ندام شدهاختی /نامشدی
(سکسددولوژین) (هددیارواژة روانشهاسددی  )881-883 :8931و خددوا نددام

()sleep sex

(همان )11 :را بر پایة آن ساختن اسف.
کافتن
نافتن همریشن با «شکافتن» و نیی «ناویدن» و «نَفتن» اسف (مهصدوری و حسدنزادا :8913

 .)183امروز میتوان «نافتن» را صورت دیگری از «شکافتن» تعبیر ندرد .معهدای اصدلیِ
این واژا شکافتن بودا اسف:
سپاا آن صدفها همینافتهد

بن خروار دُر هرنسی یافتهد
(اسدی :انوری )1133 :8918

فرههگستان از «نافف» (ستا گذشتة نافتن) در فرایهدهای واژاسازی بهرا بردا اسف:
 .8نام نن در فارسی نهن اسم حالف بودا (= بننار بودن ،شاد بودن) ،انهون بن اسم مصدر تبدیل شددا اسدف.
(برای آگاهی از تفاوت اسم حالف و اسم مصدر ← ،یبایبائی )91-13 ،81 :8931
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آبکافف (هیدرولیی :گسستن شدن ین مولکول در وانه

(فرههگ واژاهای مصو

075

بدا آ  ،)...آبکدافتی ،آبکافدفشددنی

فرههگستان )1-8 :8919

نورنافف (فرایهد تجییة آ

بن نمن انرژی نورانی ،)...نورنافتی (فرههدگ واژاهدای مصدو

فرههگستان )111-118 :8913

ترانافف (دیالیی) ،خوننافدف ( ،)hemolysisچشدمگوشدننافدف (( )cantholysisهدیارواژة
پیشکی .)11 ،13 ،38 :8931

همچهین آن را در برابر ( lysisتخری یاختن برا ر ازهمپاشیدگیِ دیوارة آن) تصوی
نردا و از آن« ،ناففآما 8،ناففآمایی ،ناففآمایشی ،ناففزایی ،ناففزایایی» را ساختن
اسف (فرههگ واژاهای مصو فرههگستان « )111 :8931ناف» (ستا حال ندافتن) نیدی در
1
«نافهداتن» بن نار رفتن اسف.
آمیژه

آمیژا صورت دیگری از «آمییا» اسف نن در برهان رای ضبط شدا اسف (برهان .)19 :8913
فرههگستان این صورت نهن را از نو زندا نردا اسف تا از ین سو ،تلفظ آمیدژا ،تدداعیگر
ارتبا آن با آمییا باشد و از سوی دیگر ،مفهومی خاص را در حدوزة ژنشهاسدی (موجدود
زندا یا بافف یا مولکولی نن از ترنی اجیایی با خاستگااهای ژنیِ متفاوت بن وجدود آمددا
باشد (هیارواژة زیسفشهاسی  )1 :8931مهتقل سازد« .آمیژگی» 9نیی همین ویژگدی را در ریداس
با «آمیختگی» دارد.
الد
«الد بن معهی دیوار باشد ،چن سَرالد ،سر دیوار و بهالد ،بن دیوار را گویهد و بهیداد و بهدای دیدوار را
نیی گفتناند .هر چیهن و ردا را نیی گویهد از دیوار گِلی ندن بدر بداالی هدم گذارندد» (برهدان :8913

 .)8131شاهدی بر ناربرد الد بنمعهی دیوار:
 .8عاملی نن باع القای نافف در ین یاختن میشود (هیارواژة پیشکی « .)833 :8939آما» ستا حال از مصددر
نهن آمادن /آمودن بن معهی «آمادا نردن ،آراستن» اسف (حسندوسف  .)811 :8939بهابراین« ،ناففآما» لفظاً یعهی
آمادانههدا و زمیهنساز نافف آمای هم بنمعهی «آمادا نردن» اسف.
 .1در معهددی سدداختیِ «دارای ت دنِ نافهدددا /شددکافهدا» از اندددامنهددای درونیاختددنای نددن دارای زیمایددنهددای
(= آنییمهای) آ نافتی اسف (هیارواژة زیسفشهاسی.)839 :8931
 .9آمیختگیِ یاختنها یا مولکولهای دنا و پروتئینها( ...همان)839 :
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نریید از درخف اُرس نافور

نخیید از میان الد الدن
(مهوچهری :حسندوسف )111 :8939

«الد در ایرانی باستان ،بنمعهی یبقن ،چیهن ،رشر اسف و الد لفظاً یعهی (آنچن) نهادا شدا اسدف»
(همان« .)1111 :بهالد نیی با «بهیاد» همریشن اسف» (همان.)111 :
فرههگستان اول «بُنالد» را بنعهوان اصطالحی در زمینشهاسی برگییدا بود (نیدانوش

 ،)891 :8918اما فرههگستان سور آن را در برابر  =( cambiumبافتی نن بن موازات محور
یولی گیاا ررار دارد و مهشأ رشد انوی یا رطری گیداا اسدف) تصدوی

ندردا و از آن،

بنالدی و بنالدزایدی (= فرایهدد تشدکیل بدنالد در گیاهدان آونددی) را سداختن اسدف
(هیارواژة زیسفشهاسی .)13 :8931
همچهین« ،سرالد» (در فارسی نهن بنمعهی «سرِ دیوار») را در معهای «بافتی نن توانایی

تقسیم یاختنهای تشکیلدههدة آن زیاد اسف »...برگییدا نن در فرایهدهای بعددی واژاگییهدی
بن صورت سرالدی و پی سرالد (= سرالد انتهایی) هم آمدا اسف (همان.)31 ،891 ،891 :
از الد در واژاهای «دوالد» (= موجود یا یاختة دارای دو دسدف فدارتدنِ [=نرومدوزور]
همساخف) و «تنالد» (= موجود یا یاختة دارای فقط یکدسف فارتن) (همدان)11 ،818 :

ظاهراً معهیِ «الین» خواستن شدا اسف.

8

زاگ

زاگ معادلِ ( zygoteیاختنای دوالد نن از آمییش نامنهای تدنالد ندر و مدادا حاصدل
میشود) و مترادف تخم اسف «ازآنجانن «تخدم» در برابدر واژاهدای بیگاندة متعدددی بدن ندار
میرود ،فرههگستان بدرای خداص ندردن « »zygoteواژة «زاگ» را برگییددا اسدف .زاگ از زایَدگ
پهلوی بنمعهی فرزند گرفتن شدا 1نن مطابس با رواعد تحول آوایی بدنصدورت زاگ بازسدازی شددا

اسف» (واژاهای مصو فرههگستان  .)888 :8931مقصود از بازسازی براساس رواعد تحدول
آوایی را میتوان در ریاس زاگ با واژة «خاگ» دریافف نن صورت آن در فارسدی میاندن
 .8بندلیل نامأنوس بودن «الد» برای دان آموزان دو واژة  cambiumو  meristemبا معدادلهدای بُدنالد و سدرالد
مجدداً در گروا زیسفشهاسی و سپس در شورای واژاگییهی مطرح شد و بنترتی  ،معادلهای «الینزا» و «پدارزا»
در برابر آنها بن تصوی رسید و مجموعة واژاهای مرتبط با آنها براساس دو معادل جدید ساختن شد.
 :zāyak .1فرزند ،نسل (فراوشی )111 :8918
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خایَن اسف (حسندوسف  )8131 :8939یا واژة «الوَ » (بنمعهای تَغار) را در نظر گرفف ندن
8

با تبدیل  -āva-بن  -ā-بنصورت «ال » درآمدا و در همان معهی بن نار رفتدن اسدف (همدان:

 .)1113بناینترتی  ،فرههگستان زایگ را از فارسی میاندن وار گرفتدن و سدپس آن را نوتداا
ساختن و زاگ را بنعهوان معادلی خاص در حوزة زیسفشهاسی تصوی

نردا اسف .آنگداا
1

این لغف ،پاینای برای اعمال فرایهدهای بعدی واژاسازی ررار گرفتن اسف :پارزاگ .
کُماله

یاختدن در

نمالن ساختاری فهجانی شکل در فرایهد تشکیل جهین اسف نن از ین ردید
ایراف و ین حفرة پر از مای در مرنی تشکیل شدا اسف (واژاهدای مصدو فرههگسدتان
 .)811 :8913واژة نهن «نُم» ،نن ههوز در برخی گدوی هدا نداربرد دارد (حسدندوسدف
 ،)1133 :8939بنمعهی «شکم» اسف:
بن آرار دل خفتگان در بُهن

چن دانهد حالِ نُمِ گُرسِهن؟
(سعدی :انوری )1388 :8918

بن نظر میآید لغف «نومیگ» بنمعهی «معدا» (مکهیی  )818 :8911با پسوند «د ین /د
یگ» مهسو بن همین واژا باشد.
بنهررو ،فرههگستان «د الن» را ،نن پسوند نسدبف اسدف (نلباسدی  ،)818 :8911بدن آن
افیودا و ظاهراً از این پسوند معهای شباهف ارادا نردا و نمالن را بنمعهی «شدکممانهدد»
ساختن اسف.
گُشناب
9

معهای اصلی «گُشن» ،نر یا حیوان نر اسف:

 .8در فرههگ ریشنشهاختی زبان فارسی ،دو شاهد از ناربرد ال پشف بنصورت «الو پشدف» در دو مدتن نهدن
فارسی (الههاین و مختصر ناف ) نقل شدا اسف (حسندوسف .)1111 :8939
 merozygote .1زاگی بانتریایی نن نامالً دوالد نیسف و عالوابر فارتن خدود حداوی ژنهدای اضدافی خدارج از
فارتن اسف (واژاهای مصو فرههگستان .)33 :8931
 .9در لغفنامة دهخدا لغف «گَشن /گَشَن» در ین مدخل ضبط شدا اسف با این توضیح نن گشدن (بدا حرندات
مختل ) دراصل معهای «نر» داشتن و سپس مجازاً بنمعهی «انبوا» بن نار رفتن اسف .سدپس لغدف «گُشدن» (ندر) در
مدخل جداگاننای ررار گرفتن اسف (دهخددا  .)83833 ،83831 :8933در فرههدگ ریشدنشدهاختی زبدان فارسدی،
«گَشن /گَشَن» (انبوا) و «گُشن» (نر) از دو ریشة متفاوت دانستن شدا اسف (حسندوسف .)1383 :8939
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آن مَن نن ز پیدایی در چشم نمیآید

جان از میة عشق

بیگشن همیزاید
(مولوی :انوری )1831 :8918

فرههگستان از ترنی این واژة نهن با «آ » ،واژة مرنّ
«آ ِ گشن») را ساختن و بنمعهی «مای سفید غلیظ شامل زامن و ترشحات غدد دستگاا جهسی
نر» در برابر اسپرر تصوی نردا اسف .گُشها دان ،گُشها راا ،گُشدها ریدیی بدر پایدة
گشها ساختن شدا اسف (هیارواژة زیسفشهاسی .)838 :8931
8

«گشها » (بدا زیرسداخفِ

خاگ

خاگ بنمعهی «تخممرغ» بودا (انوری  )1111 :8918و نار غذای «خاگیهن» (خداگ +د یهدن)
از آن برگرفتن شدا و با «خاویار» و «خاین» همریشدن اسدف (حسدندوسدف .)8131 :8939
فرههگستان این لغف را با تغییر معهایی بنمعهی «لولنای پیچیدا نن گشدها مهدراداران در آن
ذخیرا و بالغ میشود» تصوی نردا اسف (هیارواژة زیسفشهاسی .)19 :8931
گُند

گُهد در فارسی نهن بنمعهی خاین (خُصین) بودا و جیء اول در واژة «گهداور» (= شجاع)
بن همین لغف مربو اسف( 1حسندوسف  .)1333-1331 :8939فرههگستان این واژة نهن
را با توسی معهایی (غدّة جهسی نن در زنان تخمدان و در مردان بیضدن ندار دارد) احیدا
نردا اسف (هیارواژة زیسفشهاسی .)831 :8931
راکیزه

رانییا از را  :رشتة سوزن (دهخدا  +)88311 :8933د ییا (پسوند شباهف) ترنی

یافتدن

 .8زامن نموننای اسف از بهرایابی فرههگستان از «واژاهای متعلس بن زبانها و گوی های زندة ایراندی» بدنعهدوان
یکی از مهاب واژاگییهی .زامن از واژة «زاماد» (= داماد) در زبان نردی گرفتن شدا و پس از نوتااسازی بنصدورت
«زار» و افیودن پسوند د ا در برابر اسپرر یا اسپرماتوزوئید (یاختنهای جهسی نر بالغ) بدن تصدوی رسدیدا اسدف
(اصول و ضوابط واژاگییهی .)98 :8911
 .1برخی پژوهشگران ،گهد را در گهداور /گهدآور در معهی «سپاا و دستة جهگاور» دانستناند (ندن در زبدان عربدی
بنصورت جُهد معرّ شدا اسف) و گهدآور را «فرماندا و ساالرِ گهد» معهی نردااند نن دالوری از ویژگدیهدای او
بودا اسف (نیازی  .)181 :8933افیون بر این ،گهدآور را لغتی همگون با نُهداور و نُهداگر رلمداد نردااند نن نُهدا
(شجاعف) در آن ،مرنّ از نُهد (شجاع) +ا (سازندة اسممعهی از صفف) اسف (برهدان  8313 :8913حاشدیة 81
 8138حاشیة  .)88بهابراین ،گهداور /نهداور بنمعهی «برخوردار از شجاعف» اسف.
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اسف .فرههگستان رانییا را در برابر «میتونهدری» (اندامکی نروی یدا میلدنایشدکل در
درون میانیاختة [=سیتوپالسم] یاختنهای هوهستنای نن عهدادار تهفس هوازی و تولید
انرژی اسف) تصوی
از ترنید

نردا اسف (هیارواژة زیسفشهاسی  .)811 :8931لغف «میتونهددری»

دو واژة یوندانی ( mitosرشدتن) و ( chondrionدانددة نوچدن) سداختن شدددا

( )The Heritage Dictionary 1975: 841و پارة نخسف لغف ،بیدانگر شدکل میلدنای و
پارة دور ،نشان دههدة شکل نروی این اندامن اسف .با توجن بن شدکل متغیدر و اغلد
رشتن ای یا نرویِ میتونهدری ،فرههگستان شباهف بن رشتن را در نظر گرفتن و رانیدیا را
ساختن و آن را با داللف گسترداتر ،برای همة اشکال این اندامن بن نار بردا اسف.
گُردیزه

گردیددیا از گُددردا (نلیددن) +د یددیا (پسددوند نسددبف) ترنی د

یافتددن و پددس از اعمددال

اختصارسازی بنروش آمییاسازی (ادغار) با حذفِ هدای نداملفوظ و همدیا بدنصدورت
گُردییا درآمدا اسف .گُردا در معهای «نول ،پشف» واژاای متداول اسف ،اما فرههگستان
معهای اصلی و نهن آن (نلین) را در واژاسازی لحاظ داشتن ،ندن در برخدی گدوی هدا
ههوز ناربرد دارد ،و گردییا را معادل با «نفرون» بنمعهی «واحد ساختمانی و نارنردی نلیدن

در مهراداران» ساختن اسف (هیارواژة زیسفشهاسی .)813 :8931
کُریچه

واژة نریچن نن بنصورتهای «نریچ» و «نریی» نیی در اد

نهن بن نار رفتن و با زبَر حرف

آغازین نیی در فرههگ سخن ضبط شدا ،بنمعهی «خانة نوچن ،نلبن» اسدف (اندوری :8918

 .)1113فرههگستان با انتیاع دو مفهور مکان و نوچکی از این لغف ،آن را در برابر «وانوئل»
(فضا یا حفراای غشادار در درونیاختن نن عمل هضم یا ترشح یا ذخیرا یا دف مدواد را بدر
عهدا دارد) تصوی

نردا اسف (هیارواژة زیسفشهاسی .)833 :8931

8

 .8این لفظ بندلیل نامأنوس بودن برای دان آموزان مجدداً در گروا زیسفشهاسی و شورای واژاگییهی مطرح شد
و معادل «ناوا » در برابر آن بن تصوی رسید .ناوا از ناو (بنمعهی تهی و خالی و میان تهی)  - +ا (پسدوند
اسمساز) ساختن شدا اسف.
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سَرده

سَردا با های ناملفوظ ،در زبان پهلوی بنصورت «سَردَ  ،سَرِدَ  ،سَرتَن» بدن ندار رفتدن و
بن معهی نوع ،جسم ،رسدم بدودا اسدف (فدراوشدی  .)333 ،333 :8918فرههگسدتان در حدوزة
زیسفشهاسی عمومی آن را در معهای «هفتمین رتبة اصلی در آراینشهاسی موجودات زندا ،پایینتر
از تیرا و باالتر از گونن» تصوی نردا اسف (هیارواژة زیسفشهاسی .)891 :8931
آسه

لغف آسن را نن اغل فرههگها (از جملن لغفنامة دهخدا) «سهگ آسیا» معهی نردااندد
(دهخدا  ،)8913 :8933فرههگ سخن با معهای «محور سهگ آسیا» ضبط نردا اسف (انوری
 .)811 :8918با توجن بن معهای اصلی «آس» (= سهگ آسیا)« ،آسن» نن واژاای همگون بدا
آن ،بلکن دارای پسوند نسبف اسف و مترادف با «رط الرَّحی» در عربی ،بنمعهی محوری
اسف نن سهگ آسیا بن دور آن میگردد .در یدن بررسدیِ ریشدنشدهاختیِ دریدس« ،آسدن
(محور سهگ آسیا )» در زمرة ترنی هایی یاد شدا اسف ندن از «آس» در فارسدی ندو
یافف میشود (رضاییباغبیدی .)13 :8931
فرههگستان اول آسن را بنجای محور ( axeبن زبان فرانسوی) در فییین و نیدی axis
در پیشکی و استخوانشهاسی تصدوی ندردا بدود (نیدانوش  )11 :8918ندن اولدی رواج
نیافف ،اما دومی در پیشکی ناربرد پیدا نرد 8.فرههگسدتان سدور ،ایدن واژة نهدن را در
برابر  axonدر حوزة زیسفشهاسی (بنمعهی زائدا یا رشتة عصبی استواننای بلهدد )...بدن
تصوی رساندا اسف (هیارواژة زیسفشهاسی  ،)3 :8931زیرا در امتداد محور یولی یاختة
عصبی اسف.
تاگ

تاگ صورت نهن لغفِ «تا» (بنمعهیِ تدن و هدمریشدن بدا آن) در فارسدی میاندن اسدف
(حسندوسف  .)331 :8939تاگ ،نن در برابر  cloneبرگییدا شدا اسف ،دو تعرید دارد:

 .8فرههگ سخن در مدخل آسن ،معهای «محور» را در حوزة ریاضی برچس زدا اسف نن درسف نمینماید ،زیرا
در این معهی ،لغف «محور» ناربرد دارد ،نن آسن .آسن در معهای پیشکی (دومین مهرة گدردن ،اسدتخوان محدور) را
رضایی باغبیدی بنصورت «آسنیی» (مشتس از آسن) آوردا اسف (رضاییباغبیدی  ،13 :8931پانویس .)9
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 )8مجموعنای از مولکولها و یاختنها و موجودات همسان ندن از نیدای واحدد سرچشدمن گرفتدن

باشهد  )1زادگان ین فرد در نتیجة تکثیر رویشی یا بکرزایی (هیارواژة زیسفشهاسی .)11 :8931
از هر دو تعری  ،معهای اسم مجموعن دریافف میشدود ،بدنگوندنایندن همدة اعضدای
همسان آن ،از نیای واحد یدا یدن فدرد پدیدد آمددا باشدهد .از «تداگسدازی» در برابدر
( clonningتولید گروهی از افراد با ژن نمود یکسان ،از راا زادآوری غیرجهسی) (همدان)
نیی معهای مجموعة واحد و یکسان (تاگ یا تن) برمیآید.
تَنجش

مصدر «تهجیدن» ،در فارسی نهن ،در دو معهای «پیچیدن و درهمفشردن» (متعدی) و «بن هم
فشردا شدن ،درهم نشیدا شدن» (الزر) بن نار رفتن اسف .شاهدی برای معهای الزر فعل:
بتهجید عذرا چو مردان جهگ ترنجید بر بارگی تهگ تهگ
(عهصری :مهصوری و حسنزادا )811 :8913

فرههگستان از این مصدر نهن در معهای الزر ،اسم مصدر مشتس سداختن و در نهدارِ

«گرفف» ،بنعهوان برابرنهاد برای ( spasmاسپاسم) 8در حوزة پیشکی بن تصوی

رساندا

اسف و سپس از آن ،تهجشی ( )spasmodicو تهج زدا ( )spasmodicرا سداختن اسدف
(هیارواژة پیشدکی  .)31 :8931عالوابراین« ،تهج » (پاسخ بخشدی از گیداا ...بدن محدر
بیرونی ،مستقل از جهف تأ یر آن) و «تهجشی» در حوزة زیسفشهاسدی برابدر بدا
و  nasticتصوی

nastie

شدا اسف (هیارواژة زیسفشهاسی .)11 :8931

پیخال

پیخال بنمعهی فضلن و سرگین جانوران اسف:
درآمدر پسِ دشمن چو چَرغ ورف شکار

چو چرز برزد ناگن بن ری ِ من پیخال
(اسدی :انوری )8311 :8918

این لغف از :پیخ (ریِ چشم)  +د ال (پسوند نسبف) ترنی

یافتن اسف.

 .8انقباض ممتد غیرارادی عضالنی نن ممکن اسف جیئی از ین اختالل عمومی یا بنمهیلة پاسدخی موضدعی بدن
حالتی دردنا باشد (هیارواژة پیشکی )31 :8931
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فرههگستان گسترة معهاییِ پیخدال را از سدرگین جدانوران بدنمعهدای مطلدس مددفوع
گسترش دادا و آن را در نهار لغف «مدفوع» در برابر  fecesدر حوزة پیشدکی تصدوی
نردا اسف ،اما در فرایهددهای بعددیِ واژاسدازی تههدا از پیخدال اسدتفادا ندردا اسدف:
چر پیخالی ،سهگپیخال ،سیااپیخال (هیارواژة پیشکی .)39 ،31 ،18 ،93 :8931
پیخال با همین معها در مجموعن واژاهای مصدو فرههگسدتان اول نیدی درج شددا
اسف (نیانوش .)18 :8918
دَشتان
واژة دشتان اگرچن در برخی فرههگهای ردیم ضبط شدا (حائض را میگویهد ،یعهدی زندی

نن خون حیض آید (برهان  ،))111 :8913در متون فارسی نو (دری) بن ندار نرفتدن اسدف.
ازآنجانن دشتان واژاای فقهی در آیین زرتشتی اسف ،همچهان در میدان زرتشدتیان زنددا
اسف و بن صورت دُشتان ضبط شدا اسف (اشیدری  .)118 :8938در فارسی میانن ،دشدتان
هم بنمعهی راعدگی و هم زن راعدا آمدا اسف (مکهیی  )11 :8911بداایدنوصد  ،گویدا
معهای اصلیِ آن ،راعدگی بودا زیرا لغف «دشتانومهد» (= زن راعدا) از آن مشدتس شددا
اسف (همان).
فرههگستان دشتان را در برابر  menstruationو همراا با لغف راعدگی تصوی نردا،
اما در اغل فرایهدهای بعدیِ واژاسازی درزمیهة پیشکی از «دشتان» استفادا نردا اسف:
نخسفدشدتان /راعددگی اول ،دُشدشدتانی /راعددگی دردندا  ،دُشدشدتانی آماسدی ،دُشدشدتانی

تهجشی ،بیدشتانی ،سپیددشتان ،نمدشتانی (هیارواژة پیشکی .)8931
خونریسی

خونریسی بنمعهی «دف مدفوع خونین» اسف (همدان .)13 :مدادّة ماضدی ریسدتن ،یعهدی
«ریسف ،»-با افیودا شدن پسوند «د یسف» (پسوند سازندة مادة ماضی جعلی) بدن مدادة
مضارع ساختن شدا اسدف( .مهصدوری و حسدنزادا  .)811 :8913در ایدن بیدف از مثهدوی
مولوی ناربرد مصدر را میتوان دید:
چون در ایهجا نیسف وجن زیستن

بر چهین خانن بباید ریستن
(انوری )9333 :8918
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بن این ترتی  ،فرههگستان مصدری جعلی (تبدیلی یدا برسداختن) را از فارسدیِ نهدن
برگرفتن و بنجای دُشواژا (تابو) 8در واژاگییهی بن نار بردا اسف.
کَژنه
«نژنن پیهن و وصلن و پارا را گویهد نن بر جامن دوزندد و بدن عربدی رُرعدن خوانهدد» (برهدان :8913

 .)8131این واژا در برابر لغف  patchدر فرههگستان با این تعری

تصوی

«محدودة تغییررنگ یا تغییرشکلیافتن ای در پوسف یدا غشداهای مخدایی ندن بدنسدب

شدا اسدف:
التهدا

و

پرخونی و برجستگی و جی آنها ،از رسمف های مجاور متمایی میشود» (هدیارواژة پیشدکی :8931

 .)811شباهف محدودة تغییررنگ یا تغییرشکلیافتن در پوسف بدا نژندن (وصدلة جامدن)
سب

این نارگذاری بودا اسف .

آرَک

لغف «آرا» در فارسی نهن بنمعهی «بیخ و بُن دندانها» بودا (برهدان  )99 :8913و ظداهراً بدن
لغددف «آروارا» مربددو اسددف (حسددندوسددف  .)39 :8939فرههگسددتان لغددف آرا را پددس از
نوتااسازی و افیودن پسوند نسبف « ،» -بدنصدورت آرَ در برابدر ( alveolusحفدراای
استخوانی نن ریشة دندان در آن ررار گرفتدن اسدف) تصدوی ندردا و آرَندی ،آر آمداس،
آر برداری ،آر بری ،آر سازا را بدر پایدة آن سداختن اسدف (هدیارواژة پیشدکی .)3 :8931
بناینترتی  ،فرق مفهور آر و آروارا (هرین از دو رطعن استخوان نن دندانهای باالیی و
پاییهی بر آن جای دارند) با دو واژة متفاوت و محتمالً همریشن نشان دادا شدا اسف.
پُژَک

لغف «پُژ» در برهان رای بنمعهی «برفرییا» ضدبط شددا اسدف (برهدان  .)933 :8913در
فرههگستان با افیودن «( » -پسوند شباهف) بن آن 1،واژة پُژَ (نهشتنای ندرر و نداز

 .8دشواژا (تابو) نلمنای اسف نن مربو بن موضوعاتی ناخوشایهد ،چون مرگ ،اندار و فعالیفهای جهسی و جدی آنهدا،
میشود و ناربرد آن در مورعیفهای بنخصوص رسمی معموالً مذمور اسف (نغیگوی نهن .)831-831 :8939
 .1بن ریاس با واژة «برفن».

مطالعات واژهگزینی 4

084

بررسی وامگیری درونی و تاریخی...

مقاله

نن بر روی سطح دندانها تشکیل میشود) در برابر «پال » در دنددانپیشدکی برگییددا
شدا اسف (هیارواژة پیشکی .)11 :8931

 1انواع وامگیری درونی و تاریخی
نموننهایی را نن در این مقالن بررسی نرداایم ،میتوان در دو دستن جای داد:
 )8وارگیری با معهای تازا (نوگییه ) :در این نوع از وارگیدریِ دروندی و تداریخی،
واژة نهن با معهایی تازا و متفاوت ،اما مدرتبط بدا معهدای نهدن احیدا مدیشدود .برخدی
نموننهای پی گفتن را می توان در این دستن گهجاند .بدرای مثدال :فرههگسدتان (معهدای
نهن :دبستان ← معهای امروزی :معدادل آندادمی) دسدتیهن (معهدای نهدن :دسدتخط
معهای امروزی :معادل ههدبو ) آهون (معهای نهن :نق

←

← معهدای امدروزی :مجدرای
← معهدای

افقی برای عبور تأسیسات ساختمان) آسن (معهای نهن :محور سهگ آسیا

امروزی :زائدا یا رشتة عصبی بلهد) نژندن (معهدای نهدن :وصدلن ← معهدای امدروزی:
محدودة تغییررنگ یا تغییرشکلیافتن در پوسف).
 )1وارگیری با معهای نهن (بازگییه ) :نن در روند آن ،واژة نهن با همان مفهور نهن،
بن رلمرو زبان بازمیگردد .برای نمونن :گُشن (در «گشها ») هیمن (در «هیمنسوز») آژ (در
«آژدار») پُژ (در «پُژَ ») ریستن (در «خونریسی») نافتن (در «آ نافف») در ایدن دسدتن
میگهجهد .چهین واژاهایی را میتوان «بازگییدا» نارگذاری نرد.
بر پایة این دستنبهدی ،هرگاا ین واژة فراموششدا ،از فارسی نهن (خواا فارسدی
باستان و فارسی میانن ،خواا فارسی نو) وارگیری شود ،اگر با معهای تازا ،ولی مرتبط بدا
معهای نهن ،در فرایهد واژاگییهی بن نار رود ،واژاای نوگییدا بن شمار میآید و با شیوة
نوگییه

ساختن شدا اسف .اما اگر با همان معهای نهن در واژاگییهدی اسدتفادا شدود،

میتوان آن را بازگییدا بن شمار آورد و شیوة ساخف آن را بازگییه

نامید.

8

 .8البتن این دستنبهدی بنمعهای مرزبهدی رطعی میان نوگییه و بازگییه نیسف .گاهی نموننهدایی را مدیتدوان
یافف نن با تعری یکی از این دو شیوا همخوانی بیشتر دارند ،اما از ویژگی دستة دیگدر بدیبهدرا نیسدتهد یدا در
وضعیتی بیهابین ررار میگیرند .برای نمونن ،اگر در«آ نافف» ،سازة نافف (= شکافتن) را ،نن در دستة بازگییه
گهجانداایم ،در معهای خاصّ تجیین نردن در نظر بگیریم ،بدا ندوعی تغییدر معهدایی (تخصدیص) در واژا روبدنرو
هستیم نن آن را بن نوگییه نیدین مینهد.
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فرههگستان شیواهای واژاگییهی را در چهار روش احصا نردا اسف:
 )8برگییه

(انتخا

ین واژا یا عبارت از میان واژاها و عبدارتهدای موجدود در

زبان)
 )1نوگییه

(ان تخدا

یدن واژة موجدود در زبدان و دادن مفهدومی جدیدد بدن آن

بنیورینن با مفهور اولین بیارتبا نباشد)
 )9ساختن اصطالح (بن سن شیوا :واژاسازی ،ساختن گروا نحوی ،اختصارسازی)
 )3وارگیری (اخذ ین واژا از زبانهای بیگانن (معموالً غربی) با همان مفهدومی ندن
در زبان مبد ،دارد) (اصول و ضوابط واژاگییهی .)81-88 :8911

واژاهایی نن با فرایهد برگییه
رهگذر ندوگییه

انتخدا

انتخدا

شدوند« ،واژة برگییددا» ،واژاهدایی ندن از

شدوند« ،واژة نوگییددا» ،واژاهدایی ندن محصدول سداختن

اصطالح باشهد« ،واژة نوساختن (نوواژا)» نامیدا می شوند (← مهصدوری )893-899 :8931

و واژاهایی نن از زبان بیگانن اخذ شدااند« ،وارواژا» نار دارند.
مقایسة انواع وارگیری درونی و تاریخی با شیواهای واژاگییهی ،نشان میدهد نن در
تقسیمبهدی فرههگستان ،اوالً هیچین از این ربیل واژاها ،وارواژا بن شمار نمیآیهد ،بلکن
غالباً واژة نوگییدا رلمداد میشوند 8.انیداً واژاهدایی ندن در مقالدة حاضدر «بازگییددا»
نامیداایم ،در تقسیمبهدی فرههگستان «نوساختن یا نوواژا» محسو میشوند ،زیرا ابتددا
از مهاب واژاگییهی (خواا ،واژاهای زبانهای میانن و باسدتان ،خدواا واژاهدای نهدن در
فارسی نو) برگرفتن شدااند و سپس فرایهدهای واژاسازی (اشدتقاق و ترنید ) بدر آنهدا
1
اعمال گردیدا اسف.

 .8ذنر رید «غالباً» از آنجاسف نن ممکن اسف فرههگستان در دستنبهدیِ خدود ،برخدی از ایدن واژاهدای نهدن را
«برگییدا» محسو نهد ،چرانن شاید پی تر در نتا های تخصصی احیا شدا و بن نار رفتن باشهد و بهابراین ،در
زمان واژاگییهی فرههگستان ،جیو معادلهای موجود در زبان بن شمار آیهد .آنگاا فرههگستان ،تهها ایدن واژاهدای
نهن را از میان معادلها برگییدا و رسمیف بخشیدا باشد.
 .1در داداهای این پژوه واژة «دشتان» استثها بن شمار میآید ،زیرا عالوابر پذیرش فرایهدهای واژاسازی (مانهدِ
دشدشتانی ،نمدشتانی ،بیدشتانی) ،با حفظ معهای ردیم بنتههایی نیی بازگییدا شدا و بن تصدوی رسدیدا اسدف.
دنتر رضا عطاریان بن نگارندا یادآور شد نن واژة مصو «افکانن» در برابر  abortusدر حوزة پیشدکی (هدیارواژة
پیشکی  )19 :8939مانهد دشتان ،بازگییدة فرههگستان سور اسف و معدادل رایدج آن در زبدان فارسدی «محصدول
سقط» بودا اسف.
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بهابراین ،میتوان «بازگییه » را بر شیواهای چهارگانة واژاگییهی افیود تا شدیواای
نن براساس آن ،واژا هایی از میدان نلمدات تداریخی زبدان فارسدی بددون تغییدر معهدی
وارگیری شدا و در فرایهدهای واژاسازی بن نار رفتدناندد ،در دسدتنای جداگاندن ردرار
گیرند.

 4انواع تغییر معنایی در فرایند وامگیری درونی و تاریخی
چهاننن گذشف ،اغل

واژاهایی نن از گذشتة تاریخی زبان فارسی در واژاگییهی بن نار

رفتناند ،نوگییدا بن شمار میآیهد .فرههگسدتان ندوگییه
تعری

را گسدترش معهدایی آگاهاندن

مینهد نن در فرایهد آن« ،معهی سابس واژا حفظ میشود ،ولی معهیِ جدید هم بر آن بار

میگردد ،مانهد واژاهای مجلس و سپر و پیچ و یخچال نن افیون بر معهای سابس ،بر معهای جدیدی

نیی داللف دارند» (اصول و ضوابط واژاگییهی  .)91 :8931آنگاا چهد مثال از واژاهای مصو
فرههگستان اول و سور میآورد نن دو نمونن از آن میان ،نقل میشود (همان:)91 :
واژة فارسی
چین

معهی ردیم

شکستن یا بنهمنشیدگی در پوسف صورت یدا پارچدن (زمددینشهاسددی) خمددی در
یا چرر و امثال آنها

آبین

معهی جدید
سهگهای چیهنای

حوض نوچن از سفال یا آهن یا مانهد آنها ندن بدرای حوضچنای ندن از ایدراف
با فشدار بدن داخدل

شسفوشوی بدن بن نار میرفف و در نوعی از آن آ

آن آ

و دارو میریختهد و بیمار را در آن مینشاندند.

پاشیدا میشود.

بن نظر میرسد میان این دو واژة نوگییدا تفداوت هسدف در اولدی (چدین) ،معهدی
جدید بر معهی ردیم افیودا شدا و تعمیم معهایی رخ دادا اسف ،امدا در دومدی (آبدین)،
واژا در معهی ردیم فراموش شدا و با معهی جدید از نو زندا شدا اسف .بنعبارتدیگر،
اگرچن در فرههگ لغف ین معهی بر مفاهیم آبدین افدیودا شددا ،دروارد ندن گسدترش
معهایی ،بلکن «جابنجایی معهایی» 8اتفاق افتادا اسف.

1. semantic shift
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این جابن جایی معهایی از رهگذر ارتبایی نن میدان معهدای رددیم و مصدداق جدیدد
تصور میشود ،صورت میگیرد برای مثال ،شباهف میان بخ

تغییرشکلیافتة پوسدف

با نژنن (وصلن) یا شباهف دوسین با پروندا (بقچة پارچنفروشدان دوراگدرد) یدا ارتبدا
معهاییِ رایانن (نظمبخشهدا) با عمل پردازش در دستگاا رایانن ،زمیهنساز این جابنجدایی
معهایی از رهگذر وارگیری درونی و تاریخی میشود.
گذشتن از جابنجدایی معهدایی ،گداا در ایدن وارگیدری ،بدا توسدی معهدایی روبدنرو
میشویم چهاننن «گهد» (بیضن) با معهایی اعم از معهی نهن احیا شدا اسدف و بدر غددة
جهسی (شامل بیضن و تخمدان) داللف مینهدد« .پیخدال» نیدی ندن در معهدای «سدرگین
جانوران» ناربرد داشتن ،بر مطلس «مدفوع» داللدف یافتدن اسدف .در مقابدل ،معهدای عدار
«آرَم » در فارسیِ نهن ،بن معهیِ روانشهاختی ( )relaxationتخصیص یافتن یدا معهدای
عار «سردا» در فارسی میانن (نوع ،رسم) ،با تخصیص معهایی 8در حوزة زیسدفشهاسدی
(هفتمین رتبة اصلی در آراینشهاسی موجودات زندا) بن نار بردا شدا اسف.

 5شیوههای وامگیری درونی و تاریخی
بررسی داداهای این مقالن نشان میدهد ندن مدیتدوان شدیواهدای وارگیدری دروندی و
تاریخی را در واژاهای مصو

فرههگستان سور ،در چهار دستن جای داد:

 )8بهرایابی از صورت نهنِ ین واژة امروزی برای بیان مفاهیم جدید ،مانهد آرَمد
(آرام ) ،آمیژا (آمییا) ،آژدار (آجدار) و نافتن (شکافتن).
 )1وارگیریِ واژة نهن ،بدون تغییر آوایی و صرفی ،مانهد دستیهن ،آبین ،تکاور ،نازا،
سوخ ،آهون ،آسن و نژنن.
 )9بن نار بردن واژة نهن در فرایهدد اشدتقاق ،در واژاهدایی ازربیدلِ نُمالدن ،رانیدیا،
گُردییا ،آرَ و پُژَ (در این فرایهد هرجا نن نیاز بودا ،روش اختصارسازی اعمال شدا
اسف :گردا  - +ییا ← گُردییا ،آرا - +

← آرَ ).

1. semantic narrowing
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 ) 3بن نار بدردن واژة نهدن در فرایهدد ترنید

یدا ترنید

و اشدتقاق ،بدرای مثدال:

هیمنسوز ،آژدار ،گشها  ،دوالد ،خونریسی و بهالدزایی.

 6تبیین وامگیری درونی و تاریخی
در تبیین وارگیریِ درونی و تاریخی در زبان فارسی نیی همان دالیلی مطرح اسف نن در
سایر زبانها در روند وض لغف بن نار گرفتن شدا اسف .دو زبان فرانسن و انگلیسی بدن
وارگیریِ بینهایف از زبانهای یونانی و التیهی ،بنویژا برای ناربردهدای علمدی و فهّدی
روی آوردااند( 8آشوری  .)31 :8913اگر اروپاییان زبانهای یونانی و التیهی را همانگوندن
از یاد بردا بودند نن ما زبانهای نهن پهلوی و فارسی باستان و اوستایی را ،زبدانهدای
فرانسن و انگلیسی با چسبیدن بن ساختار یبیعی یا خودجوش خود ،نمیتوانستهد بستری
برای مدرنیف و نیازهای زبانیِ بیپایان آن باشهد (همان.)13 :
نظری بن نموننهای بررسیشدا در این مقالن ،نشان میدهد نن انبوهیِ واژاهدای علمدی
بنویژا در زیسفشهاسی و پیشکی ،بهرایابی از واژاهای نهدن را بدنعهدوان یکدی از مهداب
واژاگییهی الیارآور مینهد ،چرانن نمیتوان انتظار داشف زبدان فارسدی تههدا بدا اسدتفادا از
ظرفیف واژاهای رایج خود ،از عهدة معادلیابی برای اصطالحات روزافدیون تخصصدی در
زبان علمی انگلیسی برآید نن خود ،چهاننن گذشف ،برخوردار از گهجیهدة واژاهدای نهدن
یونانی و التیهی اسف .گذشتن از آن ،پرهیی از ناربرد دُشواژا (مثالً در خونریسی) و خاص
نردن واژا درزمیهة تخصصی (مثالً زاگ ،پیخال ،دشتان بنترتی بنجای «تخم»« ،مددفوع» و
«راعدگی») از دالیل روی آوردن بن وارگیری درونی و تاریخی اسف.
اگر دو مورد زیر از نتابچة اصول و ضوابط واژاگییهی مصو

فرههگسدتان دربدارة

«واژاها و ریشنهای متعلس بن زبانهای باستانی و میانة ایران» را بدر واژاهدای رددیم در
فارسی نو 1تعمیم دهیم ،میایا و معای

وارگیری درونی و تاریخی را بازمینمایاند:

 .8بهراگیری از یونانی و التین (بنعهوان زبانهای نالسین اروپایی) را میتوان با اندنی تسامح در زمرة وارگیریِ
درونی و تاریخی دانسف و نسبف زبانهای فرانسن و انگلیسی را با زبانهای نهن یونانی و التین ،نمدابی نظیدر
ارتبا زبان فارسی نو با زبانهای فارسی میانن ،فارسی باستان و اوستایی رلمداد نرد.
 .1چهاننن پی تر آمد ،مقصود از «واژاهای ردیم در فارسی نو» لغاتی اسف نن در گذشتة تداریخی زبدان فارسدی
دری ناربرد داشتن و در فرههگ بیرگ سخن با برچس «رد( ».ردیمی) مشخص شدااند.
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 )8زبان فارسی نهونی بازماندة این زبانهاسف و چهانچن بخواهیم میان الفاظ متعلدس
بن زبان بیگانن و الفاظ متعلس بن این زبانها دسف بن انتخا

بینیم ،ارجح اسدف ندن بدن

این زبانها روی آوریم .از این زبانها باید با درف و بن ههگار ضدرورت اسدتفادا ندرد،
چرانن واژاهای آنها معموالً همانهد الفاظ بیگانن برای فارسیزبانان ندامفهور و نامدأنوس
اسف( .اصول و ضوابط واژاگییهی )98 :8911

 )1عهاصر وارگرفتنشدا از زبانهای باستانی و میانة ایراندی بدنراحتدی بدا واژاهدای
فارسی ترنی میشوند و بندلیل نیدین بودن مقولنهای دستوری و ساخفهای صرفی
آنها با زبان فارسی امروز ناربرد آنها مشکلآفرین نخواهد بود ،مشرو بر آنکن با مفهور
و شیوة ناربرد آنها آشها باشیم (همان.)99 :
درمورد اول ،بن تیرگی معهایی واژاهای ردیم برای فارسیزبانان اشدارا شددا اسدف.
برای نمونن ،یاختن ،پروندا ،نازا ،سوخ ،آهون ،زاگ ،رانییا ،سردا ،آسن و تداگ یکسدرا
در زبان فارسی امروز ،تیرا بن شمار میآیهد ،همانیورنن در زبان انگلیسی نیدی ویژگدی
تیرگی در اغل واژاهای نهن مصداق دارد .درسف اسف نن تیرگی ،فهم معهای واژا را
برای مخایبان دشوار مینهد و محتمالً بخف ربول و جاافتادگی واژة مصو را نداه
میدهد ،اما گاهی برعکس ،ابهدار در چهدین واژاهدایی ،امکدان پدذیرش واژا و توسدی
معهایی را فراهم میآورد 8.بدرای مثدال ،اگدر خلبدان بدا واژاای شدفاف (مدثالً پاروبدان)
جایگیین میشد ،پذیرش آن بنمعهای رانهدة هواپیما دشوار مینمود ،یدا اگدر رشدتنوارا
بنجای رانییا ررار میگرفف ،ایالق آن بن اشکال گوناگون ایدن انددامن ،بدا مخالفدف
متخصصان روبنرو میشد 1.گذشتن از این ،باید گفدف ندوگییهیِ پداراای واژاهدا چهدان
سهجیدا بودا نن بنرغم وارگیریِ درونی و تاریخی ،شفافیف معهایی برررار ماندا اسدف.
در واژاهایی نظیر فرههگستان و دستیهن و یارانن و آبین انگییش صرفی یا ساختی 9عامل
شفافیف اسف .در واژاهایی نظیر آرَم و آژدار و نافتن نیی تخفید یدا تغییدر آوایدی،

 .8دنتر رضا عطاریان ،اهمیف این نکتن در فرایهد واژاگییهی را بن نگارندا خایرنشان نردا اسف.
 .1نگارندا بن یاد دارد نن ین بار دنتر خسرو فرشیدورد ،در نالس درس دستور زبان فارسی دانشدگاا تهدران ،در
انتقاد بن واژاسازیِ فرههگستان دور ،علف جا نیفتادن واژة «رایانن» را ابهار معهایی آن برشمرد و پیشههاد نرد نن در
برابر نامپیوتر« ،مغیوارا» بن تصوی برسد ،حالآنکن شفافیف بی ازاندازا در ایهجا مان از جاافتادگی واژا اسف.
 .9در انگییش صرفی یا ساختی ،صورت صرفی یا اشتقاری نلمات تا حدی بیاننههدة معهدی آنهدا اسدف (بدایهی
.)811 :8933
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مخای فارسیزبان را بن صورت آشهای امروزی واژا راههمایی مدینهدد .همچهدین ،در
لغف «هیمنسوز» (معادلِ شومیهن) ،ناربرد جیء شفاف «سدوز» در نهدار «هیمدن» ،ندن در
8
هجای اول با هییر اشترا دارد ،پی بردن بن ترادف هییر و هیمن را آسان میسازد.
از مورد دور ،مییف نیدیکدی واژا هدای نهدن بدا فارسدی امدروز و نداربرد آنهدا در
فرایهدهای بعدیِ واژاسازی برداشف میشود .برای مثال ،رانییا و میتونهددری هدردو از
لحاظ معهایی تیرا بن شمار میآیهد ،امدا معدادل فارسدی (رانیدیا) از نظدر آوایدی بدرای
فارسیزبانان راحفتر اسف و در بافف زبان فارسی (بن ریاس واژاای مانهد پانییا) آشها
جلوا مینهد و آسانتر جای میگیرد .توجن بن خوشنواژاای نن مثالً از «الد» یا «ندافتن»
ساختن میشود ،نشان از ناراییِ واژاهای نهن در فرایهد واژاگییهدی دارد« .ندام » (در
برابر سکس) را میتوان بنعهوان واژاای نوگییدا برشمرد نن از یدن سدو بدا توجدن بدن
معهیِ نهاییِ «نار» در ترنیباتی ازربیلِ نار گرفتن ،شفافیف معهایی دارد و از سوی دیگر،
ازنظر آوایی و صرفی با زبان فارسی سازگارتر اسف و سداخف خوشدنواژة «ندام » را
بنآسانی امکانپذیر میسازد.
هرچهد واژاگییهی ،فعالیتی در حوزة زبان اسف ،وارگیری درونی و تداریخی ندوعی
باستانگرایی 1بن شمار میآید نن یکی از شیواهای ههجارگرییی برای برجستنسدازی و
ایجاد زبان ادبی اسف 9.باستانگرایی را میتوان ادامة حیات زبان گذشتن در خالل زبدان
انهون تعری

نرد و پس از وزن و رافین ،معروفترین و پرتأ یرترین راا تشدخّص دادن

بن زبان را ناربرد آرنائین زبان ،بنمعهی استعمال الفاظی نن در زبان روزمرا و عادی بدن
نار نمیروند ،دانسف و آن را در دو شاخة واژگان و نحو مورد مطالعن ررار داد .مفهدور
باستانگرایی ،محدود بن احیای واژا های مردا نیسف ،حتی انتخا

تلفظ ردیمیتر یدن

نلمن ،خود نوعی باستانگرایی اسف (شدفیعی نددنهی  13 :8939و  .)11بدن نظدر مدیآیدد
ازیریس باستانگرایی در واژاگییهی نیی میتوان از امتیاز این تشخّص زبدانی بهدرا بدرد.

 .8بن سخن دیگر ،چهانچن فارسیزبانان بدانهد هیمنسوز در برابر شومیهن ساختن شدا اسف ،بدا شدهیدن «هیمدن» در
واژة مرنّ «هیمنسوز» بنسب شباهف آواییِ آن با هییر ،میتوانهد حدس بینهد نن هیمن مترادف هییر اسف.

2. archaism

) ،انواع ههجارگرییی فهرسف شددا اسدف ،از
 .9در نتا از زبانشهاسی بن ادبیات نن بن نقل از لیچ (, 1969
باستانگرایی ،بن «ههجارگرییی زمانی» تعبیر شدا اسف (صفوی .)13 :8933
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و دشدتان بدرای نداربر

فارسیزبان چهدان آشها نیسف ،درعینحال برجستن و شاخص جلدوا مدینهدد و همدین
ویژگی بن جاافتادگی این ربیل واژاها در حوزة تخصصی یاری میرساند.
درمجموع ،اگر بپذیریم نن تداور و گسترش واژاگییهی ،اهل ین زبان را بن تواندایی
آن زبان باورمهد مینهد ،بهرایابی بجا و سهجیدا از گهجیهة زبان فارسی نهن و زبانهای
میانن و باستان ،چهاننن در فرههگستان سور صورت میگیرد ،غهای زبدان فارسدی را بدن
پشتوانة گذشتة تاریخیِ آن نمایان میسازد و باور بن توانایی و نارایی امدروزیِ آن را در
ذهن فارسیزبانان نیرو میبخشد.

 7نتیجه
در این مقالن ،بررسی وارگیریِ درونی و تاریخی بنعهوان یکدی از مهداب واژاگییهدی ،از
بررسی نخستین لغات ساختة انجمنهای واژاسدازیِ پهلدوی اول و واژاهدای مصدو
فرههگستان اول و دور آغاز شد و با تمرنی بر واژاهدای عمدومی و تخصصدیِ مصدو
فرههگستان زبان و اد

فارسی (فرههگستان سور) ،ادامن یافف .با ارجاع بن فرههگهدای

زبان پهلوی و ریشنشهاختی ،نشان دادیم نن چگونن فرههگستان واژاهدای نهدن ،خدواا
واژاهای متعلس بن زبانهای باستانی و میانن ،خواا واژاهای فراموششدة فارسدی جدیدد
را از رهگذر تخصیص و توسی و جابنجایی معهایی دوبارا احیدا ندردا و بدا اشدتقاق و
ترنی

در فرایهدهای بعدی واژاسازی بن نار گرفتن اسف .بر این اساس ،میتوان شدیوة

«بازگییه » را بر شیواهای چهارگانة واژاگییهی افدیود تدا وارگیدری نلمدات تداریخی
(بدون تغییر معهایی) را دربر گیرد .نظری بر ضرورتهایی نن فرههگستان را ،بنویدژا در
واژاهای تخصصیِ حوزة زیسفشهاسی و پیشکی ،بن وارگیری درونی و تاریخی سدوق
دادا اسف ،و نیی تحلیل میایا و معای

این شیوا (ازجملن ،تیرگدی و شدفافیف معهدایی)،

نشان میدهد نن فرههگستان سور ،با بهرایابی آگاهانن از عملکرد دو فرههگستان پیشدین
و برخورداری از مشیِ مهطقی خود ،توانستن اسدف واژاهدای تداریخی زبدان فارسدی را
بنمثابة ظرفیتی در واژاگییهی علمی بن نار گیرد.
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