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 مقدمه  0
هددی اسدف ندن در آن،    فرای»گیری بن دسف دهیم،  اگر بخواهیم تعریفی سادا و گویا از وار

ترتی ، جیئدی از نظدار    این  شوند و بن گیرندا می دههدا وارد زبانِ پذیرا/ وار عهاصر زبانی از زبان وار

. اما عهوان و رویکرد مقالة حاضر براسداس  (911: 8939نغیگوی نهن ) «گردند زبانِ پذیرا می
 گیری اسف: این تعری  از سازونار وار

بهدی نهدیم ندن از    ازا، آن مفاهیم را در رال  الفاظی صورتاگر در پی هجور مفاهیم ت
پذیر در وضعیف موجودش بن دسف نیامدا باشد، در آن صورت از  درون نظار زبان وار

 (. 111: 8911شهاس  حس)ایم  گیری استفادا نردا سازونار وار

ضدعیف  بیرون از و»و « پذیر بیرون از رلمرو زبان وار»شهاس با توجن بن دو مؤلفة  حس
 گیری را در انواع چهارگانة زیر گهجاندا اسف: ، فرایهد وار«موجود
از زبدان  « فدوت »و « شدیفف »دا ]یا زبان دور[، مثدل   گیری بیرونی از زبان وار ( وار8

 .footو  shiftترتی  برای مفاهیم نویافتة  انگلیسی، بن
ن ترندی،  از زبدا « گلهگددن »و « چخمداق »گیری بیروندی از زبدان سدور، مثدل      ( وار1
]مقصدود ایدن اسدف ندن زبدان       breech blockو  cock of a gunترتی  برای مفداهیم   بن

فارسی برای مفاهیم یادشدا در زبان انگلیسی، از زبان ترنی وار گرفتن اسف  یعهی زبانی 
 8دههدا[. گیرندا و وار غیر از دو زبان وار

های زبان فارسی،  ذشتناز گ« سرههگ»و « ارت »گیری درونی و تاریخی، مثل  ( وار9
 .colonelو  armyترتی  برای مفاهیم نویافتة  بن

 helicopterاز تاجیکی برای مفهور « بال چرخ»گیری درونی و جغرافیایی، مثل  ( وار3
 .همان()  beddingو  balladترتی  برای  های جهو ، بن از گوی « پوشن»و « شروا»یا 

گیدری دروندی و تداریخی و     گیدرد، وار  رسی ردرار مدی  آنچن در مقالة حاضر مورد بر
در فرههگسدتان  « گیدری  وار»گییهی فرههگستان اسف. اصطالح  جایگاا آن در فرایهد واژا

 «معموالً غربی( با همان مفهدومی ندن در زبدان مبدد، دارد    )های بیگانن  اخذ ین واژا از زبان»سور، 
رو، با ندوع اول از اندواع     و ازاین (31: 8911 گییهدی  اصول و ضوابط واژا) تعری  شدا اسف 

                                                                                                                   
 . توضیح درون رال ، افیودة نگارندا اسف.8
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هدای   های متعلس بدن زبدان   ها و ریشن واژا»گفتن مطابقف دارد. فرههگستان سور  گیریِ پی  وار

هدای معتبدر    تبار نن در فرههگ های فارسی همة واژا»را در نهار ( 98همان: ) «باستانی و میانة ایران

بهدیِ  شمرد، اما در نوع سور از تقسیم یهی برمیگی  جیء مهاب  واژا( 11همان: )« اند ضبط شدا
آمدا اسدف ندن   « سرههگ»و « ارت »های  گیریِ درونی و تاریخی(، مثال وار)شهاس  حس

و  ادامدة مقالدن(  ← )صورت اشتقاق معکوس وار گرفتن شددا   اولی از لغف فارسی میانن بن
: 8918  اندوری ) ار رفتدن  بن ن تاریخ بیهقیو  نامن رابوس، شاههامندومی، نن در آ اری چون 

 های چهارر و پهجم هجری اسف.    برگرفتن از فارسی نو در سدا ،(3831-3839
هدای مصدو     زبان از واژا در این مقالن، چون بن برداشف و دریافف مخای  فارسی

جملدن در  های ایرانی دورة باستان و میاندن، ندن از   های زبان گیری از واژا نظر داریم، بهرا
ضبط شدا، و نیدی فارسدی    زبان فارسی شهاختی فرههگ ریشنهای زبان پهلوی یا  فرههگ

« رددیمی »معهدی    ردد.( بدن  )با نشانة اختصاریِ  فرههگ بیرگ سخندری ردیم را، نن در 
ایم، زیرا این ربیدل   گیری درونی و تاریخی رلمداد نردا مشخص شدا اسف، از مقولة وار

زباندان شدهاختن و مفهدور     زی ناربرد ندارد و برای عمدور فارسدی  ها در فارسی امرو واژا
 نیسف. 

بهددی ایدن    ایدم بدا دسدتن    های پژوه ، نوشدیدا  در مقالة حاضر، پس از بررسی دادا
گیری درونی و تاریخی ارائن دهدیم. سدرانجار، در تبیدین     هایی برای وار ها، زیربخ  واژا
ایم نن براساس  وجو و فهرسف نردا سفهایی را ج گیری، دالیل و ضرورت گونن وار این

ناپدذیر   گیریِ دروندی و تداریخی را روا داشدف یدا در مدواردی اجتهدا        توان وار آنها می
 انگاشف.

 های پژوهش داده  1
هایی نن ربل از  واژا  بن دو بخ  تقسیم شدا اسف: نخسف، وار ،های پژوه  حاضر دادا

فرههگسدتان اول و دور بدن تصدوی     گییهدی ارتد  و     فرههگستان سور در انجمدن واژا 
های مصو  بودا و بررسی آنهدا   ترین واژا ها برگرفتن از شهاختن این نمونن)رسیدا اسف 

های  هایی از واژا ای برای رسیدن بن بخ  دور مقالن اسف( و دور، نمونن در حکم مقدمن



061 
 4  گزینی مطالعات واژه

 مقاله
  گیری درونی و تاریخی... بررسی وام

 

 

فرههدگ  ندن براسداس    8فرههگسدتان سدور(  )مصو  فرههگسدتان زبدان و اد  فارسدی    
   ، از هر دو حوزة عمومی و تخصصیهیارواژاهای  و نتا های مصو  فرههگستان  واژا

      1.  با موضوع و حجم مقالن برگییدا و بررسی شدا اسف متهاس  

 از فرهنگستان سوم های مصوب قبل  واژه وام  1-0

ری گی گییهی رسمی تا تشکیل فرههگستان اول و سپس در فرههگستان دور بن وار از بدو واژا
 آید.  ها در ادامن می واژا درونی و تاریخی توجن شدا اسف. چهد نمونن از این وار

 خلبان

صورت رسمی در انجمهی نن با حضور نمایهدگان دو وزارتخاندة جهدگ و     گییهی بن واژا
هدای   . از میدان واژا (11: 8911  روسدتایی )  شکل گرفف، آغداز شدد   8919معارف در سال 

« خلبان»ای بعدها بن تصوی  فرههگستان اول رسیدا اسف،  برگییدة این انجمن، نن پارا
   9گیری درونی و تاریخی بن حسا  آورد. ای از وار توان نمونن را می

ندن در   نددارد، چهدان  « خلیدن»خلن( ارتبایی با مصدر )سازة نخسف این واژة مشتس 
تیی نن در جدایی بخلدد/ فدرورود، مانهدد سدوزن و       هر چیی نو »معهای  بن« لنخَ»فرههگ سخن 

پداروی  »معهدای   بن« خلن»، مدخلی جدا از «رانهد تیی نن با آن چهارپایان را می چو  یا آهن نو 

 در نظر گرفتن شدا اسف.  «رانی رایس
 ناصرخسدرو شداهد   دیدوان ، برای خلن در معهای اخیر، این بیف از فرههگ سخندر 

 آوردا شدا اسف:
 بادبان نن دان  و یاعف خلن سف این جهان نشتیف را آ  تیرا

  (1183: 8918  انوری) 

                                                                                                                   
ای  گیرد نن خدود موضدوع جداگاندن    ها، پیشوندها و پسوندها را نیی دربر می گیری درونی و تاریخی افیون بر واژا . وار8

 .(99: 8911گییهی  اصول و ضوابط واژا) « ین د» و پسوند « ، پادد، دُژد تراد» اسف، از آن جملن: پیشوندهای 
شهاسدی، نشداورزی، معمداری، سدالمف، شدیمی،       هدای تخصصدیِ روان   هدای مصدو  حدوزا    . در مقالن، از واژا1

 گیری را نشان دهد.  ایم تا تهوع و فراگیر بودن این شیوا از وار شهاسی و پیشکی نمونن آوردا زیسف

: 8983 هدای ندو   واژااسدف، )  در فرههگستان ایران پذیرفتن شدا 8983های نو، نن تا پایان سال  . در فهرسف واژا9
« خلبدان » (، ولی واژة 113: 8918درج شدا )نیانوش « هواپیما» ، واژة های برابر فرههگستان ایران واژا( و نتا  11

 نیامدا اسف. 



064 
  4  گزینی واژهمطالعات 

 مقاله
 گیری درونی و تاریخی... بررسی وام

 

بدا لغتدی سانسدکریف    « ظداهراً »با ریددِ  « خلن»، شهاختی زبان فارسی فرههگ ریشندر 
 شاهد آمدا اسف:  نامن دارا مرتبط دانستن شدا و افیون بر بیف ناصرخسرو، عبارتی از 

  دوسدف  حسن) لة نشتی، و نار سار نریمان بر آنها نوشتن نگاا نرد هر تیری دید چهدِ خ
8939 :8813). 

انجمن وزارت جهگ این واژا را از زبان فارسی نهدن بدن وار گرفتدن و بدا افدیودن      
فرانسدوی   piloteرا در برابدر  « خلبدان »د اشدتقاق، واژة  و از رهگذر فرایه« د بان»پسوند 

« محافظ یا مسئول پارو»، از خلبان، مفهور «د بان»معهای پسوند   ساختن اسف. با توجن بن
از آن اخذ شدا و این واژا در « راندن»آید. اما در ایهجا معهای  ران( برمی پاروزن، رایس =)

برداری از واژة  باید افیود نن خلبان بن شیوة گردامفهور رانهدة هواپیما بن نار رفتن اسف. 
 8پدارو گرفتدن شددا اسدف    معهی  ای یونانی بن ساختن شدا نن خود از واژا pilotانگلیسی 

 .(11: 8931  یبایبائی) 

توانسدتهد   سداختن شددا اسدف، مدی    « هواپیما»زمان با  ، نن هم«خلبان»سازندگان واژة 
ای آن برگییههد تا از شفافیف معهایی برخدوردار باشدد، امدا    ج را بن« هواپیماران»آسانی  بن

اسف، انعطاف بیشتری در فرایهدهای  1تر اندازة دو هجا از هواپیماران سبن  خلبان نن بن
تدر آنکدن    خلبان، خلبان خودندار( و مهدم   خلبانی، نمن)دهد  سازی نشان می بعدی واژا

 ف.   پذیر اس داللف خلبان بر رانهدة بالگرد نیی امکان

 ارتش

گفتن اسف. این واژا بن  های انجمن پی  ، نمونة دیگری از ساختن«رشون»ارت  در برابر 
ای ندارد و از لغف ارتیشدار/  های ایرانی میانن و ایرانی باستان سابقن این صورت در زبان

جهگداور و  »معهدای   ارتشدار ساختن شدا اسف. ریشة لغف ارتشدار در فارسی میاندن بدن  
ارابدن و  »( در معهدای  raөaēº)گردد ندن سدازة اول آن    ای اوستایی بازمی بن واژا، «سپاهی

                                                                                                                   
نمایدد:   باشدد، درسدف نمدی   « خد  » ترتی ، این احتمال تردیدآمیی نن جیء نخسف خلبدان صدورت دیگدری از     این . بن8
 .  (38: 8938)صادری  « بن معهی پارو! )یا از خ ؟( ساختن شدا اسف« خلن» سابس ظاهراً از « چی ییارا» رابر بان در ب خلن» 

های نحوی یدن واحدد دسدتوری اشدارا      ها و سازا ( در آ ار هانیهی بن تعداد هجاها، واژاheaviness« )سهگیهی» . 1
بن واژة  نن از تعداد هجاهای نمتری نسبف  ای شود نن واژا (. بهابراین، چهین برداشف می91: 8931دارد )دبیرمقدر 

 آید.   تر از آن بن شمار می دیگر برخوردار اسف، سبن
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اسف. بهابراین، ریشة « ایستادا و برپا»شتار( در معهای ) -štār-و سازة دور آن، « گردونن
« نبدرد و جهگجدو   بن آمادا»اوستاییِ ارتشدار، یعهی ایستادا بر گردونن نن مجازاً در معهای 

اند نن مرنّ   گیری از این لغف، تصور نردا نکتن ایهجاسف نن در وار ناربرد یافتن اسف.
ا حدذف ندردا و   ر« دار»اسدف  آنگداا   « دارندة ارتد ، سدپاهبد  »معهای  از ارت + دار بن

گیدری از   ترتید ، در ایدن وار   اند. بددین  در نظر گرفتن« سپاا و لشکر»ی معه را بن« ارت »
( back-formation)س یدا سداخف معکدوس    زبان فارسی میاندن، فرایهدد اشدتقاق معکدو    

بهابراین، لغف ارت ، محصول بازتحلیدلِ  . (811: 8939 دوسف  حسن)  8صورت گرفتن اسف
ق معکوس یا ساخف معکدوس انجامیددا   اسف نن بن اشتقا« ارتشدار»لغف فارسی میانة 

 اسف.
گرایدیِ واژگدانی در نخسدتین انجمدن رسدمی       ای ندن آوردیدم، باسدتان    در دو نمونن

تدوان در ندار و    گییهی را می های نهن در واژا گیری از واژا گییهی آشکار اسف. بهرا واژا
سدتان  ش( و فرههگ8983فرههگسدتان اول، تأسدیس   )های پذیرفتة فرههگستان ایران  واژا

 .وجو نرد ش( نیی جسف8933فرههگستان دور، تأسیس )زبان ایران 

 فرهنگستان

گیری از زبدان فارسدی    فرانسوی ساختن شدا، وار« آنادمی»لغف فرههگستان نن در برابر 
بن پیشیهة آن مسلّم نیسف. « فرههگستان»میانن بودا اسف  گوایهکن آگاهیِ سازندگان لغف 

گوندن   ای نوتاا، فرههگستان را ایدن  ، در مقالنمة فرههگستانناپورداود در نخستین شمارة 
 نهد: شهاسی می ریشن

سدتان   - فردد ]پیشدوند[، ههدگ ]=نشدیدن، تربیدف یدافتن[،      )یافتن از سن جدیء   ترنی 
اسدف و بدا همدین معهدی در     « دان  و اد »معهی  بن« فرد»با پیشوند « ههگ»]پسوند[(. 

                                                                                                                   
. از رهگذر این فرایهد، گویشوران برمبهای شباهف ظاهریِ ساختار ین واژا با ساختار واژة آشهایشان، بخشدی از  8

سازند. برای  نههد و واژة جدیدی می ذف میهای زبانشان شباهف دارد، ح ین واژا را، نن بن یکی از وندها یا واژا
هایی نن بدا افدیودا    را بن ریاس با صفف« رلعی» بودا اسف، اما اهل زبان « رلعی» دراصل « رل » واژة عربی  مثال، وار

اند و با حذف پسدوند از آن،   اند )مانهد آههی، چوبی، سربی( صفف پهداشتن بن اسم ساختن شدا« د ی» شدن پسوند 
اند. ساخف معکوس در این موارد برا ر بازتحلیل رخ دادا اسدف  یعهدی سداختار تداریخیِ واژا      را ساختن واژة رل 

 (.113، 11-13: 8931نادیدا گرفتن شدا و برای آن ساختاری متفاوت تصور شدا اسف )یبایبائی 
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نیدی در زبدان پهلدوی رایدج بدودا و      « رههگستانف»متون فارسی میانن بن نار رفتن اسف. 
« داتسدتان »هدایی ازربیدلِ    ناربرد داشتن اسدف. وجدود واژا  « دانشگاا یا دبستان»معهی  بن
و « نارسددتان»نیرندگ= دعددا( در فارسدی میاندن و    )« نیرنگسدتان »دات/ داد= ردانون( و  )
بدن  « د سدتان »دهد نن افیودن پسوند  در فارسی دری نشان می« شبستان»و « شکارستان»

.(139-131: 8933پورداود ) پذیر و درسف اسف  نلمات ذات و معهی هردو امکان

 پرونده

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

. ایدن واژا ندن   (8933: 8918  اندوری )  «گذاشدتهد  گدرد در آن پارچدن مدی    فروشدان دورا  نن پارچن

  دوسدف  حسدن ) اسدف  « بستن»ریشن با  نیی ناربرد داشتن، هم« پلوندا»و « پلفهدا»صورت   بن

نهدد آنهدا ندن از نسدی یدا      مجموعة ایالعات، اسهاد، مدار  و ما»معهی   و امروزا بن (133: 8939

    .  (8933: 8918انوری ) ، رایج اسف «شود چییی در جایی نگهداری می

 یاخته

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

دی از ناربرد یاختدن در  البتن شاه 8.انتخا  این واژا در برابر سلول فرانسوی بودا اسف

و ارتبا  ریشة یاختن با این معها بر نگارندا روشن  1های لغف نیامدا این معها در فرههگ

دو معهدای   نیسف، زیرا یاختن مشتس از مصدر یاختن/ یازیدن اسف. ایدن مصددر در هدر   

  اندوری ) الزر( ناربرد داشتن اسدف  )« دراز شدن یا نشیدا شدن»متعدی( و )« دراز نردن»

سدتا  گذشدتة   »توان ساختواژة یاختدن را   . امروزا گذشتن از معهی خانن، می(1333: 8918

از آن ارادا ندرد و  « شدیدا دراز و ن»دانسف و معهدای  « یاخف(+ پسوند د ا )مصدر الزر 

عهوان اصطالحی علمی بدر    سپس صفف حاصل را با تغییر مقولن، بن اسم تبدیل نرد و بن

                                                                                                                   
بدن ارتبدا  ایدن معهدی      گییهی فرههگسدتان،  . نویسهدا با راههمایی دنتر رضا عطاریان، پژوهشگر ارشد گروا واژا8

 یاختن با سلول پی بردا اسف. 
(. در 1، حاشدیة  1381: 8913بن همین معهی آمدا و رشیدی از او نقل نردا اسف )برهان  فرههگ جهانگیری. در 1

« حجدرا » یدا  « خاندن » نویسی فرههگستان زبان و اد  فارسی، شاهدی بر ناربرد یاختن در معهیِ  پیکرة گروا فرههگ
 اسف.ضبط نشدا 
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ای، نن ساختاری نشیدا  های ماهیچن های عصبی و سلول هم سلول)های بدن  همة سلول

 ها( ایالق نرد.    دارند، و هم دیگر سلول

 رایانه

گیری درونی و  ور رایانن اسف نن از رهگذر وارترین معادل مصو  فرههگستان د شهاختن
 -rāyenدر زبدان پهلدوی،    rāyenidanتاریخی ساختن شدا اسف. ستا  حدال از مصددر   

در  rāyenidanآید. در زبان پهلوی  سببی( بن شمار می)در آن نشانة واداری  en-اسف نن 
آمدادا ندردن    ترتی  دادن  رهبری نردن، هددایف ندردن  نظدم و سدامان دادن،     »معانیِ 

بن نار رفتن اسف. فرههگستان با توجن بن معادل فرانسدوی ندامپیوتر   « راندن، روان نردن
(ordinateur نن معهای )«صدورت   دارد، از ستا  حدال مصددر پهلدوی بدن    « بخشهدا نظم
 بهرا گرفتن و با افدیودن پسدوند   « نظم و سامان دادن»در معهای «( رایِن»جای  بن)« رایان»
 1دههددا.  دههدا، سامان نظم 8[(، بن آن مفهور فاعلی بخشیدا اسف  رایانن:eتلفظ ]با )« ا د»

عهوان ندار بدرای ابدیار وضد  شددا اسدف،        چون پس از اشتقاق لغف رایانن، این واژا بن
پسوند ابیارساز « گیرا، نوبن، تابن»هایی ازربیل  را در ایهجا در ریاس با واژا« د ا»توان  می

 رلمداد نرد.  

 های مصوب فرهنگستان سوم واژه وام  1-1

فرههگستان سور(، با توجن بدن تجربدة دو فرههگسدتان    )فرههگستان زبان و اد  فارسی 
 9«نلمات تاریخی»گیری درونی و تاریخی، در مواردی از  پیشین در استفادا از فرایهد وار

 م. ای گیری را در ادامن آوردا گونن وار هایی از این بهرا گرفتن اسف. نمونن

                                                                                                                   
بن ندار رفتدن اسدف    « نههدا، راههما راهبر، هدایف» معهای  در فارسی میانة مانوی بن rāyēnāgصورت  . این لغف بن8
 .(913: 8913  )مهصوری 
صورت بروندداد   نهد و فراوردة این پردازش را بن بخشد و پردازش می عهوان درونداد، نظم می ها را بن . رایانن دادا1

 گذارد.  یار ناربر میدر اخت

. نلمات تاریخی یعهی نلماتی نن تهها در ین دورا از تاریخ زبان متداول بدودا اسدف و انهدون تههدا در ههگدار      9
 .(811: 8911  )خانلری شویم  رو می مطالعة آ ار آن دورا با آنها روبن
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 سوز هیمه

هدای مصدو     فرههگ واژا)تصوی  شدا اسف « شومیهن»سوز در برابر واژة فرانسوی  هیمن

 در ادبیات فارسی بن نار رفتن اسف: « هییر»معهای  بن« هیمن. »(891: 8919فرههگستان 
   آدمیِ تهگ پر شود چشممشهو نن          گر هیمن عود گردد و گر سهگ دُر شود

  (1333: 8918  سعدی: انوری)

گیری از آن برای ساختن واژة مهاسد  در   هیمن در فارسی امروز ناربرد ندارد و بهرا
بسدا   چن« سوز هییر»دیگر،  بیان دهد. بن افیای  می برابر شومیهن بخف رواج واژة جدید را

بدن آن تشدخص   « سدوز  هیمدن »نن ردمف و غرابف   جلوا نهد، درحالی« دستی درِ»ای  واژا
هدایی در برابدر    توان معادل بخشد. تشخص یا فخامف زبانی و زبان فاخر را می زبانی می
prestige  وprestige language رلمداد نرد نن نداظر بدر    شهاسی اجتماعی در حوزة زبان

 (. (et al. 2004: 249 های زبانی اسف ارزیابیِ مثبف گونن

 دستینه

ترریمدن ]انجامدة نسدخة    »ای نهن اسف نن در چهد معهی ناربرد داشدتن اسدف:    دستیهن واژا

: 8918  اندوری )  «بسدتهد  ای از ابریشم و مانهد آن، نن بر دستة ساز مدی  خطی[  دستخط  الهگو  رشتن

 autographدستخط(، ایدن واژا را در برابدر   ). فرههگستان دور، بر پایة معهای دور (9113
سور آن  ، اما فرههگستان(893: 8933صفارمقدر ) دستخط و امضا( بن تصوی  رساندا بود )

نتدددابی ندددن ایالعدددات و )فرانسدددوی  manuelانگلیسدددی و  handbookرا در برابدددر 
هایی دربارة موضوعی خاص یا ابیار یا دستگاا ارائن دهدد  نتدا  راههمدا(     دستورالعمل

هدای مصدو     فرههدگ واژا ) تصوی  نردا و بدار معهدایی جدیددی بدن آن افدیودا اسدف       
.(11: 8919فرههگستان 

 یارانه

مانهدد  ناربرد نهن یارانن تهها در معهای ریدی ضبط شدا اسدف:   هگ بیرگ سخنفرهدر 

 :یار، دوستانن
 بهن گوش، یارانن بشهو، نن یاری رراری بگویم دال معهی بی

 مولوی( )
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از روی همچهین، معهایی نیدین بن این را جداگانن در ذیل همین مدخل آوردا اسف: 

 :موافقف و سازگاری، دوستانن
 گر همن در ررص درآییمین حملة دی

 

 مسددتانن و یارانددن نددن آن یددار درآمددد 

 هسف مستی نن نشد گوش مرا یارانن 

 

 از چهین ص ّ نعالم سوی پیشانن بدرد 

 . (1339: 8918انوری  :مولوی) 
بدن شدیوة   »، آن را «ین حملة دیگدر... »در بیف  «یارانن»ندنهی در شرح لغف  شفیعی
 پهلدوی اسدف ندن    «ایدار »و  «یدار »عیّدار همدان نلمدة    » معهی ندردا و افدیودا اسدف:   « عیّاران

 . بددن(381: 8913ندددنهی   شددفیعی)  8«در متددون دورة اسددالمی بددن شددکل عیّددار درآمدددا اسددف  

همدین معهدای خداص    « یاراندن »نیدی از   فرههدگ سدخن  رسد نن در شاهد اخیدر   نظر می
   آید. برمی

 دهد، این بیف موالناسف: اما آنچن ناربرد نهن یارانن را بن واژة امروزی ارتبا  می

 ای ای مسلمانان، ز رحمف یاریی یارانن چون نگن نردر، چن دیدر؟ آفف جان و دلی

متدرادف انگاشدتن اسدف    « یداری »معهی نردا و بدا  « نمن»در ایهجا شارح، یارانن را  
های لغف فوت شدا اسدف، چهدین    . این معهی اسمی از یارانن، نن از فرههگ(331همان: ) 
 اسم(.)یارانن   پسوند نسبف()اختی دارد: یار+ د انن س

« یاراندن »ردرار گرفتدن و بهدابراین،    « ی -»جدای   بدن « د انن»بن تعبیر دیگر، در این واژا 
دو  ای، از هر فرههگستان گویا با آگاهی از چهین سابقن ،هررو اسف. بن« یاری»مترادف با 

آنچدن بدرای یداری    »یعهدی   یاریاندن.  ←انن  -ی+  -پسوند نسبف بهرا گرفتن اسف: یار+ 
« دد اندن  »ندن در آنهدا   « سدالیانن »و « ماهیاندن »هدایی مانهدد    ریاس بدا واژا  سپس، بن«. اسف
نیدی در  « سداالنن »و « ماهاندن »شدکل    و بدن  (813: 8911  نلباسی)  1درآمدا« ایانن   د»صورت   بن

« سوبسید»مخف  نردا و معادل با « یارانن»صورت   را نیی بن« یاریانن»فارسی ناربرد دارد، 
             (.899: 8919های مصو  فرههگستان  فرههگ واژا)فرانسوی بن تصوی  رساندا اسف 

                                                                                                                   
 (. 181: 8933اند )نیازی  انامید می« یار» ، یکدیگر را «فِتیان» های  . جوانمردان و رادان و وابستگان بن انجمن8
تبدیل شدا اسف )مقربی « د یانن» اند  بن  اند « سالگانن» و « ماهگانن» در « د گانن» . نظر دیگر آن اسف نن پسوند 1

8931 :98-91 .) 



071 
  4  گزینی واژهمطالعات 

 مقاله
 گیری درونی و تاریخی... بررسی وام

 

 آبزن

ای نن از ایراف آن آ  با فشدار بدن داخدل     نار تجارتیِ حوضچن)آبین برابر با جکوزی 
 . (8: 8919های مصو  فرههگستان  فرههگ واژا) شود( ساختن شدا اسف  پاشیدا می

ظرفی نن در آن تن بشدویهد،  »ناربرد داشتن و « آپین»صورت  ن پهلوی بناین واژا در زبا

حدوض  ». آبین در متدون نهدن فارسدی دری    (91: 8918  وشی فرا )معهی شدا اسف  «گرمابن

رفف و در نوعی  شوی بدن بن نار میو برای شسف نوچن از سفال، آهن و مانهد آنها بودا اسف نن

 .(11: 8918  انوری)  «نشاندند ریختهد و بیمار را در آن می از آن آ  و دارو می

 تکاور

 معهی در متون نهن فارسی بن« تن»بن تصوی  رسیدا اسف.  commandoتکاور در برابر 
بن نار رفتن « پیماید میمسافتی نن اس  در ین تاخف »و نیی « دویدن، تهد رفتن، تاختن»

همدان:  )صفف اس  بودا اسدف  « تییتگ و تهدرو»نیی در معهای « تگاور/ تکاور»اسف و 

« حملن، هجدور »، در معهیِ «ودو شتا ، تن»در پهلوی افیون بر « تن»، اما (8119و 8138
رو، فرههگسدتان    ازایدن  (.833: 8911  مکهدیی    131: 8918  وشدی  فرا )نیی ناربرد داشتن اسف 

جهگجدو و  »معهدای  « تکداور »با این معهدا در نظدر گرفتدن و از    « تکاور»را در واژة « تن»
هدای مصدو     فرههگ واژا) ا اسف تصوی  نرد« نماندو»ارادا نردا و آن را برابر « جهگهدا

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

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

 آژدار

های سطح چییی: آجِ سوهان، آج الستین رویدیِ اتومبیدل،    برجستگی)صورت نهن آج  آژ
« پرفدوراژ »برابدر بدا   « آژدار». فرههگسدتان آن را در  (33و  13: 8918  اندوری ) آج نارنج( اسف 

ن ندار  ( بد هدا پی بر روی سربرگ و تمبر و فیلم و مانهد آن در های پی دارای ردیفی از سوراخ)
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= آجیددن(  )« آژِدن«/ »آژَدن»مصدر  (.9: 8919های مصو  فرههگستان  فرههگ واژا) 8بردا اسف
 ]نیی: فروبردن سوزن، نشتر و مانهد آنها در چییی[ اسف« دار نردن چییی دار نردن و دندانن آج»معهی  بن
فرههدگ  در ، امدا  (1: 8913زادا  مهصدوری و حسدن  )اسف « آژَن»  ستا  حال آژدن، (31همان: )

ستا  حال بن شمار آمدا اسف. فرههگستان از همین سدتا  بدا افدیودن پسدوند     « آژ» سخن
دستگاهی برای آژدار نردن ناغذ یا محصوالت ناغدذی( را سداختن اسدف    )« آژا»ابیارساز، 

 (. 9: 8919های مصو  فرههگستان  فرههگ واژا)

 کازه

ر نوا یا بیابان بدرای بیتوتدة مسدافران یدا     شدا د جایی نهدا»در متون نهن فارسی نازا با معانی 

 :   خانة محقر«چهارپایان
 در نازة گدایان سلطان چگونن باشد امّید وصل تو نیسف در وهم من نن آخر

 «موالنا()

آوایدی   . ظاهراً نازا از فعل ندار (1111: 8918انوری )بن نار رفتن اسف  «آالچیس، نومن»و 
معهدی خاندن از آن در فارسدی هسدف      بدن  = نهدن( اسف نن ندد و نددا و نددی   )ندن 

ای ندن   جعبدن ) caseیدابی بدرای    رسد فرههگستان در معادل . بن نظر می(811: 8931مقربی)
افیاری رایانن براساس یرحی خاص در آن جای دادا شدود( شدکل    اجیای اصلی سخف

هدن  خانة محقّدر( در فارسدی ن  )نوشتاریِ لغف انگلیسی را مبها ررار دادا و چون از نازا 
بدن   caseبرابدر   در« محفظدن »شدود، آن را در نهدار    معهای مکانی و نوچکی برداشف می

 .       (881: 8919های مصو  فرههگستان  فرههگ واژا) 1تصوی  رساندا اسف

                                                                                                                   
، بدرای ایدن لغدف در    «آژدار» ردیمی( مشخص نردا، در مددخل  « )= رد.» را با نشان « آژ» باآنکن فرههگ بیرگ سخن . 8
)ا رِ عبداهلل مستوفی( شاهد آوردا و آن را ردیمی رلمدداد نکدردا اسدف     شرح زندگانی مناز نتا  « گیوة آژدار» نی  تر
 .(31و  33: 8918  )انوری 

وارعی آن نن با توجن بن تغییدرات احتمدالی تداریخی در گفتدار      . تلفظی نن براساس امالی نلمن باشد و نن تلفظ1
(. بهدابراین،  831: 8939شود )نغیگوی نهن  ( نامیدا میspelling pronunciationشکل گرفتن اسف، تلفظ امالیی )
اژة نویسدی و  گیین تلفظی را براساس حدرف  برداری خطی نامید  بن این معها نن واژا شاید بتوان این فرایهد را گردا

وجو نردا اسدف ندن    ای نیدین بن این تلفظ فرضی جسف های لغف فارسی، واژا بیگانن فرض گرفتن و در فرههگ
بدرداری آوایدی ردرار     بدرداری، گدردا   پذیر باشد. در برابر این نوع گردا ایجاد ارتبا  معهایی آن با واژة بیگانن امکان

ررار گرفتن نن در « افسر» انگلیسی معادل  officerگونن نن لغف  اتفاق افتادا اسف  بدین« افسر» گیرد نن در واژة  می
 اسف. « تاج» معهی  فارسی نهن بن
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 آرَمش

دهخددا  ) فرههگستان آرم  را نن مخفّ  آرام  اسف و در فارسی نهن نداربرد داشدتن  

فرههگ ) شهاسی بن تصوی  رساندا اسف  ر رشتة رواند relaxation، در برابر (813: 8933

نارگیریِ صورت مخفّ  نهن از  دیگر، با بن عبارت . بن(3: 8938های مصو  فرههگستان  واژا
شود و سپس  ساختن می 8شهاختیِ آن دارد(، اصطالح خاص رواننن معهایی عار )آرام  

 همان(.)رود  درمانی( بن نار می مانهد: آرَم )سازی  در فرایهدهای بعدی واژا
را «( آگداهی »صدورت مخفد    )« آگهی»فرههگستان اول از همین شگرد بهرا بردا و 

 . (9: 8983 های نو واژا) برگییدا اسف « اعالن، اعالمین»در برابر 

 سوخ

 اسف: « پیاز»معهی  سوخ واژة نهن بن
 تو همن حلوا نهی در ش  یل  نیابم نان خشن و سوخ ش  می

 . (3131: 8918انوری  نسایی:)

فرههگسددتان سددوخ را در نهددار پیدداز تصددوی  نددردا و مقصددود از آن در اصددطالح  
شددة زیرزمیهدی و اغلد  پوشدیدا از      شاخة علور باغبانی( اندار اختصاصدی )نشاورزی 

و  (811: 8913هدای مصدو  فرههگسدتان     فرههدگ واژا ) های ضدخیم گوشدتی... اسدف     فلس
در مقابدلِ  )ترتی ، مفهور عار پیاز از آن ارادا شدا اسف، نن صدرفاً پیداز خدورانی     این  بن

 اند: زمان در نهار هم آمدا سازی نیی سوخ و پیاز هم سیر(. در فرایهدهای بعدیِ واژا
یدور عمددا تولیدد نهدد و      دار را بدن  شخصی یا شرنتی نن گیاهدان سدوخ  )، پیازپرور پرورسوخ

 بفروشد( 

ای بدن وجدود آمددا و دروارد       مانهدی نن روی صفحة پاین اندار نوچن سوخ)، پیاز  سوخک

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

نیداز اسدف، ترنید     « د یدیا »فهومی دیگر بن افیودن پسوند اما آنجا نن برای ادای م
با این پسوند، همسویی بیشتری با رواعد آوایی زبان فارسدی دارد. بهدابراین، در   « سوخ»

                                                                                                                   
( 1( فرون  نردن ته  یا شور یا هیجان یا شدت در نتیجة آرامد  ذهدن یدا بددن یدا هدردو        8. در دو معهی: 8

 بازگشف ماهیچن بن شرایط استراحف پس از ین برهن گرفتگی.
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در گروا نحوی استفادا شدا اسف تا مفهور مترادف با آن را « پیاز »، از «سوخییا»نهار 
  .(819همان: ) هوایی گیاا تشکیل شود(سوخکی نن در بخ  )، پیاز  هوایی 8سوخییابرساند: 

 آهون

هدا و   مجرای افقی بدرای عبدور لولدن   ) valutفرههگستان اصطالح معماریِ آهون را در برابر 
تصدوی  ندردا    (81: 8931های مصو  فرههگستان  فرههگ واژا) های تأسیسات ساختمان(  بافتن

 ناربرد داشتن اسف:« گذرگاا زیرزمیهی، نق »اسف. این لغف در فارسی نهن بن معهی 
 .(839: 8918  راوندی: انوری)  گریختهد ها و نارییهای نهن می ها و آهون مردر... در چاا

 ـ کامش

، فرههدگ سدخن  میدن رلمداد شدا، امدا در  اسم مصدر از نا« نام »دهخدا  نامة لغفدر 
و  kāmitanدر پهلدوی:  ) 1اسم مصدر از غیرفعل انگاشتن شدا اسف. نامیددن و نامسدتن  

kāmistan     در فارسی میانن و متون نهن فارسی دری نداربرد داشدتن اسدف. هرچهدد در )
م رو هسدتی  تبدیلی یدا برسداختن( روبدن   )شهاختی با مصدرهای جعلی  ایهجا از مهظر ریشن

مصددر شدیهی( از   )را اسدم مصددر   « نام »توانیم  ، می(183: 8913زادا  و حسن  مهصوری) 
 همین مصدرها تصور نهیم:

 9نام . نامیدن/ نامستن  نار 
 در فارسی نهن بن نار رفتن: « آسای  و خوشی»معهی  رو، نام  بن هر  بن

 نن ویسن سیر گشف از ناز و نام  ا ز رام نن دل بگرفف رامین ر

 (1383: 8918  انوری  ویس و رامین:)

                                                                                                                   
معهای نسدبف دارد )نلباسدی   « پانییا» اسف و در واژة « د چن» ای از پسوند  ازلحاظ تاریخی گونن« ییا د » . پسوند 8

( )= آنچن پا  اسف(. فرههگستان از این پسوند در معهای شباهف و نیی نسبف بهرا گرفتن اسف  برای 813: 8911
 ( شباهف در نظر بودا اسف.  شکل ای )معادلِ باسیل  نوعی بانتری میلن« میلییا» و « سوخییا» نمونن، در 

زادا  و حسدن   )مهصوری « نیدین بودن وروع امری، نیدین بودن» و « خواستن، آرزو نردن، میل داشتن»معهی  . بن1
8913 :183)  

بر ستا  حال فعل، بر اسم و صفف نیی سابقن دارد و فرههگستان نیدی پدس از    ، عالوا«د ِش» ن پسوند . البتن افیود9
 .(31: 8931  )یبایبایی ها بح  و بررسی آن را پذیرفتن اسف  سال
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معهیِ خواسدتاری، تمایدل، رصدد، ارادا(     بن) kāmišnصورت   و در فارسی میانن نیی بن
« ندام  »رسد آنچن در برگییددن   ی. اما بن نظر م(981: 8918  وشی فرا)ناربرد داشتن اسف 

سدو    ین در زبان پهلوی از« نار»نههدا بودا، معهای  تعیین« سکس»عهوان معادلی برای   بن
 ویژا در ترنیبات( از سوی دیگر اسف: بن)و در فارسی دری 

 (913همان: ) نار: میل، خواسف، رصد، مقصود، مراد، ارادا، خواه  نفسانی، میل جهسی، خوشی 

 خوابگی: مجاز(: عمل جهسی و هم)نار 

 بودن بهتر آید  نار مرا بی    اگر شویَم برای نار باید

 (1381: 8918: انوری ویس و رامین) 

آمدن از نسی، نار برگرفتن، همچهین، در ترنیباتی نظیرِ نار جستن از نسی، نار ]بر[ 
 .همان()دارد بستری وجود  آغوشی و هم نار بخشیدن بن نسی، معهای هم

ترتی ، فرههگستان با پی  چشم داشتن معهای نار در فارسی میاندن و فارسدی     این  بن
هدای مصدو  فرههگسدتان     فرههدگ واژا ) 8نو، لغف نام  را در برابر سکس تصوی  ندردا 

تراپدی(،   سدکس )درمدانی   ابیار جهسی(، ندام   یا نمن)ابیار  م و سپس نا( 811: 8931
شدهاختی/ نامشدی    سکسولوژیسف(، ندام  )شهاس  سکسولوژی(، نام )شهاسی  نام 

( sleep sex)نددام   و خددوا  (881-883: 8931 شهاسددی هددیارواژة روان) سکسددولوژین( )
 را بر پایة آن ساختن اسف.  (11همان: ) 

 کافتن

: 8913زادا  مهصدوری و حسدن  )  اسف« نَفتن»و « ناویدن»نیی  و« شکافتن»ریشن با  نافتن هم

تعبیر ندرد. معهدای اصدلیِ    « شکافتن»را صورت دیگری از « نافتن»توان  . امروز می(183
 این واژا شکافتن بودا اسف: 
 بن خروار دُر هرنسی یافتهد  نافتهد ها همی سپاا آن صدف

 (1133: 8918  اسدی: انوری)

 سازی بهرا بردا اسف:  ستا  گذشتة نافتن( در فرایهدهای واژا)« نافف»گستان از فرهه

                                                                                                                   
نار بودن، شاد بودن(، انهون بن اسم مصدر تبدیل شددا اسدف.    . نام  نن در فارسی نهن اسم حالف بودا )= بن8
 (91-13، 81: 8931یبایبائی ← ای آگاهی از تفاوت اسم حالف و اسم مصدر، )بر
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 شددنی  هیدرولیی: گسستن شدن ین مولکول در وانه  بدا آ ...(، آبکدافتی، آبکافدف   )آبکافف 
  (1-8: 8919های مصو  فرههگستان  فرههگ واژا) 

هدای مصدو     فرههدگ واژا )  فرایهد تجییة آ  بن نمن انرژی نورانی...(، نورنافتی)نورنافف 
   (111-118: 8913فرههگستان 
هدیارواژة  )  (cantholysis)نافدف   گوشدن  (، چشدم hemolysis)نافدف   دیالیی(، خون)ترانافف 

  .(11، 13، 38: 8931 پیشکی
پاشیدگیِ دیوارة آن( تصوی   تخری  یاختن برا ر ازهم) lysisهمچهین آن را در برابر 

را ساختن « زایایی زایی، نافف آمایشی، نافف آمایی، نافف نافف 8آما، نافف»نردا و از آن، 
ر ستا  حال ندافتن( نیدی د  )« ناف» (111: 8931های مصو  فرههگستان  فرههگ واژا) اسف 

 1بن نار رفتن اسف.« تن نافهدا»

 آمیژه

. (19: 8913برهان ) ضبط شدا اسف  برهان رای اسف نن در « آمییا»آمیژا صورت دیگری از 
سو، تلفظ آمیدژا، تدداعیگر     ین فرههگستان این صورت نهن را از نو زندا نردا اسف تا از

موجدود  )شهاسدی   دیگر، مفهومی خاص را در حدوزة ژن   یسو  ارتبا  آن با آمییا باشد و از
های ژنیِ متفاوت بن وجدود آمددا    زندا یا بافف یا مولکولی نن از ترنی  اجیایی با خاستگاا

نیی همین ویژگدی را در ریداس    9«آمیژگی»مهتقل سازد.  (1: 8931شهاسی  هیارواژة زیسف) باشد
 دارد.     « آمیختگی»با 

 الد

ر باشد، چن سَرالد، سر دیوار و بهالد، بن دیوار را گویهد و بهیداد و بهدای دیدوار را    الد بن معهی دیوا»

: 8913برهدان  )  «اند. هر چیهن و ردا را نیی گویهد از دیوار گِلی ندن بدر بداالی هدم گذارندد      نیی گفتن

 معهی دیوار:   شاهدی بر ناربرد الد بن .(8131

                                                                                                                   
از مصددر  ستا  حال « آما» . (833: 8939هیارواژة پیشکی ) شود  . عاملی نن باع  القای نافف در ین یاختن می8

لفظاً یعهی « آما نافف» بهابراین،  .(811: 8939  دوسف )حسن اسف « آمادا نردن، آراستن» معهی  نهن آمادن/ آمودن بن
 اسف.« آمادا نردن» معهی   ساز نافف  آمای  هم بن نههدا و زمیهن آمادا
 هددای مایددن ای نددن دارای زی یاختددن هددای درون   از اندددامن«دارای تددنِ نافهدددا/ شددکافهدا» . در معهددی سدداختیِ 1

 .( 839: 8931شهاسی )هیارواژة زیسف نافتی اسف  های( آ  )= آنییم
 (839)همان:  ها...  های دنا و پروتئین ها یا مولکول . آمیختگیِ یاختن9
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 نخیید از میان الد الدن نریید از درخف اُرس نافور

 (111: 8939  دوسف مهوچهری: حسن) 

« آنچن( نهادا شدا اسدف )معهی یبقن، چیهن، رشر اسف و الد لفظاً یعهی  الد در ایرانی باستان، بن»

 (.111همان: )« ریشن اسف هم «بهیاد»بهالد نیی با ». (1111همان: ) 
  نیدانوش ) شهاسی برگییدا بود  عهوان اصطالحی در زمین  را بن« الد نبُ»فرههگستان اول 

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

الد در گیاهدان آونددی( را سداختن اسدف      ل بدن = فرایهدد تشدکی  )الدزایدی   الدی و بن بن
 .( 13: 8931شهاسی  هیارواژة زیسف) 

بافتی نن توانایی » را در معهای«( سرِ دیوار»معهی  در فارسی نهن بن)« سرالد»همچهین،  

گییهدی   برگییدا نن در فرایهدهای بعددی واژا  «زیاد اسف... دههدة آن های تشکیل تقسیم یاختن
. (31، 891، 891همان: )= سرالد انتهایی( هم آمدا اسف )سرالد  صورت سرالدی و پی   بن

تدنِ ]=نرومدوزور[    = موجود یا یاختة دارای دو دسدف فدار  )« دوالد»های  از الد در واژا
 (11، 818همدان:  )تن(  فقط یکدسف فار= موجود یا یاختة دارای )« الد تن»ساخف( و  هم

 8خواستن شدا اسف.« الین»معهیِ  ظاهراً 

 زاگ

الد ندر و مدادا حاصدل     های تدن  ای دوالد نن از آمییش نامن یاختن) zygoteزاگ معادلِ 
هدای بیگاندة متعدددی بدن ندار       در برابدر واژا « تخدم »ازآنجانن » شود( و مترادف تخم اسف  می

را برگییددا اسدف. زاگ از زایَدگ    « زاگ»واژة « zygote»خداص ندردن    رود، فرههگستان بدرای  می

صدورت زاگ بازسدازی شددا     نن مطابس با رواعد تحول آوایی بدن  1معهی فرزند گرفتن شدا پهلوی بن

مقصود از بازسازی براساس رواعد تحدول   .(888: 8931 های مصو  فرههگستان واژا) « اسف
دریافف نن صورت آن در فارسدی میاندن   « خاگ»توان در ریاس زاگ با واژة  آوایی را می

                                                                                                                   
و سدرالد   دال نهدای بُد   با معدادل  meristemو  cambiumآموزان دو واژة  برای دان « الد»دلیل نامأنوس بودن  . بن8

« پدارزا »و « زا الین»های  ترتی ، معادل گییهی مطرح شد و بن شهاسی و سپس در شورای واژا مجدداً در گروا زیسف
 جدید ساختن شد.های مرتبط با آنها براساس دو معادل  در برابر آنها بن تصوی  رسید و مجموعة واژا

1 .zāyak (111: 8918  وشی )فرا : فرزند، نسل  
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معهای تَغار( را در نظر گرفف ندن   بن)« الوَ »یا واژة  (8131: 8939دوسف  حسن)خایَن اسف 
همدان:  ) 8درآمدا و در همان معهی بن نار رفتدن اسدف  « ال »صورت   بن -ā-بن  -āva-با تبدیل 

گرفتدن و سدپس آن را نوتداا      وار ترتی ، فرههگستان زایگ را از فارسی میاندن   این  . بن(1113
شهاسی تصوی  نردا اسف. آنگداا   عهوان معادلی خاص در حوزة زیسف ساختن و زاگ را بن

 1سازی ررار گرفتن اسف: پارزاگ. ای برای اعمال فرایهدهای بعدی واژا این لغف، پاین

 کُماله
یاختدن در  شکل در فرایهد تشکیل جهین اسف نن از ین ردید    نمالن ساختاری فهجانی

 هدای مصدو  فرههگسدتان    واژا) ایراف و ین حفرة پر از مای  در مرنی تشکیل شدا اسف 
دوسدف   حسدن )هدا نداربرد دارد    ، نن ههوز در برخی گدوی  «نُم». واژة نهن (811: 8913
 اسف: « شکم»معهی   ، بن(1133: 8939

 چن دانهد حالِ نُمِ گُرسِهن؟     بن آرار دل خفتگان در بُهن
 (1388: 8918  سعدی: انوری) 

د ین/ د  »با پسوند  (818: 8911  مکهیی) « معدا»معهی   بن« نومیگ»آید لغف  بن نظر می 
 ین واژا باشد.  مهسو  بن هم« یگ
، بدن آن  (818: 8911  نلباسدی ) را، نن پسوند نسدبف اسدف   « د الن»رو، فرههگستان  هر بن

« مانهدد  شدکم »معهی  افیودا و ظاهراً از این پسوند معهای شباهف ارادا نردا و نمالن را بن
 ساختن اسف.  

 گُشناب

 نر یا حیوان نر اسف: 9،«گُشن»معهای اصلی 

                                                                                                                   
در دو مدتن نهدن   « پشدف  الو » صورت   پشف بن ، دو شاهد از ناربرد ال ان فارسیشهاختی زب فرههگ ریشن. در 8

 (.1111: 8939دوسف  ( نقل شدا اسف )حسنمختصر ناف و  الههاینفارسی )

1. merozygote هدای اضدافی خدارج از     تن خدود حداوی ژن   بر فار زاگی بانتریایی نن نامالً دوالد نیسف و عالوا
 .(33: 8931 ههگستانهای مصو  فر ا واژ) تن اسف  فار
در ین مدخل ضبط شدا اسف  با این توضیح نن گشدن )بدا حرندات    « گَشن/ گَشَن» دهخدا لغف  نامة لغف. در 9

)ندر( در  « گُشدن » بن نار رفتن اسف. سدپس لغدف   « انبوا» معهی  داشتن و سپس مجازاً بن« نر» مختل ( دراصل معهای 
، شدهاختی زبدان فارسدی    فرههدگ ریشدن  (. در 83833، 83831: 8933ای ررار گرفتن اسف )دهخددا   مدخل جداگانن

 (.  1383: 8939دوسف  )نر( از دو ریشة متفاوت دانستن شدا اسف )حسن« گُشن» )انبوا( و « گَشن/ گَشَن» 
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 زاید  گشن همی جان از میة عشق  بی  آید نن ز پیدایی در چشم نمیآن مَن 

 (1831: 8918  مولوی: انوری)  

بدا زیرسداخفِ   )« گشها »، واژة مرنّ  «آ »فرههگستان از ترنی  این واژة نهن با  
و ترشحات غدد دستگاا جهسی  8مای  سفید غلیظ شامل زامن»معهی  را ساختن و بن«( آ ِ گشن»
ریدیی بدر پایدة     راا، گُشدها   دان، گُشها  ردا اسف. گُشها در برابر اسپرر تصوی  ن «نر

 .( 838: 8931شهاسی  هیارواژة زیسف) گشها  ساختن شدا اسف 

 خاگ
د یهدن(  خداگ+   )« خاگیهن»و نار غذای  (1111: 8918انوری )بودا « مرغ تخم»معهی   خاگ بن

 (.8131: 8939دوسدف   حسدن )ریشدن اسدف    هم« خاین»و « خاویار»از آن برگرفتن شدا و با 
داران در آن  ای پیچیدا نن گشدها  مهدرا   لولن»معهی  فرههگستان این لغف را با تغییر معهایی بن

 . (19: 8931شهاسی  هیارواژة زیسف) تصوی  نردا اسف  «شود ذخیرا و بالغ می

 گُند
شجاع(  =)« گهداور»خُصین( بودا و جیء اول در واژة )معهی خاین   گُهد در فارسی نهن بن

فرههگستان این واژة نهن  (.1333-1331: 8939دوسف  حسن) 1بن همین لغف مربو  اسف
تخمدان و در مردان بیضدن ندار دارد( احیدا    غدّة جهسی نن در زنان )را با توسی  معهایی 

 .  (831: 8931شهاسی  هیارواژة زیسف) نردا اسف 

 راکیزه

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

                                                                                                                   
 عهدوان   بدن « های زندة ایراندی  ها و گوی  های متعلس بن زبان واژا» یابی فرههگستان از  ای اسف از بهرا . زامن نمونن8

صدورت    سازی بن داماد( در زبان نردی گرفتن شدا و پس از نوتاا« )= زاماد» گییهی. زامن از واژة  یکی از مهاب  واژا
های جهسی نر بالغ( بدن تصدوی  رسدیدا اسدف      و افیودن پسوند د ا در برابر اسپرر یا اسپرماتوزوئید )یاختن « زار» 
 . (98: 8911 گییهی اصول و ضوابط واژا) 
اند )ندن در زبدان عربدی     دانستن« سپاا و دستة جهگاور» هشگران، گهد را در گهداور/ گهدآور در معهی . برخی پژو1
هدای او   اند نن دالوری از ویژگدی  معهی نردا« فرماندا و ساالرِ گهد» صورت جُهد معرّ  شدا اسف( و گهدآور را  بن

اند نن نُهدا  مگون با نُهداور و نُهداگر رلمداد نردااین، گهدآور را لغتی ه  بر   (. افیون181: 8933بودا اسف )نیازی 
  81حاشدیة   8313: 8913معهی از صفف( اسف )برهدان   )شجاعف( در آن، مرنّ  از نُهد )شجاع(+ ا )سازندة اسم

 اسف.   « برخوردار از شجاعف» معهی  (. بهابراین، گهداور/ نهداور بن88حاشیة  8138
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شدکل در   ای اندامکی نروی یدا میلدن  )« میتونهدری»نییا را در برابر اسف. فرههگستان را
دار تهفس هوازی و تولید  ای نن عهدا های هوهستن یاختة ]=سیتوپالسم[ یاختن درون میان

« میتونهددری ». لغف (811: 8931سی شها هیارواژة زیسف) انرژی اسف( تصوی  نردا اسف 
 دانددة نوچدن( سداختن شدددا  ) chondrionرشدتن( و  ) mitosاز ترنید  دو واژة یوندانی   

(The Heritage Dictionary 1975: 841   و پارة نخسف لغف، بیدانگر شدکل میلدن ) و   ای
دههدة شکل نروی این اندامن اسف. با توجن بن شدکل متغیدر و اغلد      پارة دور، نشان

ای یا نرویِ میتونهدری، فرههگستان شباهف بن رشتن را در نظر گرفتن و رانیدیا را   رشتن
 تر، برای همة اشکال این اندامن بن نار بردا اسف. ساختن و آن را با داللف گستردا

 گُردیزه

پسددوند نسددبف( ترنیدد  یافتددن و پددس از اعمددال  )نلیددن(+ د یددیا   )گردیددیا از گُددردا 
صدورت    ادغار( با حذفِ هدای نداملفوظ و همدیا بدن    )زی سا روش آمییا اختصارسازی بن

ای متداول اسف، اما فرههگستان  واژا« نول، پشف»گُردییا درآمدا اسف. گُردا در معهای 
هدا   سازی لحاظ داشتن، ندن در برخدی گدوی     نلین( را در واژا)معهای اصلی و نهن آن 

واحد ساختمانی و نارنردی نلیدن  »معهی  بن« نفرون»ههوز ناربرد دارد، و گردییا را معادل با 

 . (813: 8931شهاسی  هیارواژة زیسف) ساختن اسف  «داران در مهرا

 کُریچه

نیی در اد  نهن بن نار رفتن و با زبَر حرف « نریی»و « نریچ»های  صورت واژة نریچن نن بن
 :8918 اندوری ) اسدف  « خانة نوچن، نلبن»معهی   ضبط شدا، بن فرههگ سخنن نیی در آغازی

« وانوئل». فرههگستان با انتیاع دو مفهور مکان و نوچکی از این لغف، آن را در برابر (1113
یاختن نن عمل هضم یا ترشح یا ذخیرا یا دف  مدواد را بدر    ای غشادار در درون ا یا حفرافض)

 8.(833: 8931شهاسی  هیارواژة زیسف) عهدا دارد( تصوی  نردا اسف 

                                                                                                                   
گییهی مطرح شد  شهاسی و شورای واژا آموزان مجدداً در گروا زیسف برای دان  دلیل نامأنوس بودن . این لفظ بن8

ا  )پسدوند   -معهی تهی و خالی و میان تهی( +  در برابر آن بن تصوی  رسید. ناوا  از ناو )بن« ناوا »و معادل 
 ساز( ساختن شدا اسف.  اسم
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 سَرده

بدن ندار رفتدن و    « سَردَ ، سَرِدَ ، سَرتَن»صورت   سَردا با های ناملفوظ، در زبان پهلوی بن
. فرههگسدتان در حدوزة   (333، 333: 8918  وشدی  فدرا  )معهی نوع، جسم، رسدم بدودا اسدف      بن

تر  شهاسی موجودات زندا، پایین هفتمین رتبة اصلی در آراین»شهاسی عمومی آن را در معهای  زیسف

 .( 891: 8931شهاسی  هیارواژة زیسف) تصوی  نردا اسف  «از تیرا و باالتر از گونن

 آسه

اندد   معهی نردا« سهگ آسیا»دهخدا(  نامة لغفاز جملن )ها  هگلغف آسن را نن اغل  فره
  انوری) ضبط نردا اسف « محور سهگ آسیا»با معهای  فرههگ سخن، (8913: 8933دهخدا ) 

ای همگون بدا   نن واژا« آسن»= سهگ آسیا(، )« آس»معهای اصلی   . با توجن بن(811: 8918
معهی محوری   در عربی، بن« الرَّحی رط »آن، بلکن دارای پسوند نسبف اسف و مترادف با 

آسدن  »شدهاختیِ دریدس،    گردد. در یدن بررسدیِ ریشدن    سهگ آسیا بن دور آن می اسف نن
در فارسدی ندو   « آس»هایی یاد شدا اسف ندن از   در زمرة ترنی « محور سهگ آسیا ()

 .(13: 8931بیدی  باغ رضایی) شود  یافف می
 axisبن زبان فرانسوی( در فییین و نیدی   axe)جای محور  فرههگستان اول آسن را بن

ندن اولدی رواج    (11: 8918  نیدانوش ) شهاسی تصدوی  ندردا بدود     در پیشکی و استخوان
فرههگسدتان سدور، ایدن واژة نهدن را در      8نیافف، اما دومی در پیشکی ناربرد پیدا نرد.

ای بلهدد...( بدن    دا یا رشتة عصبی استواننئمعهی زا بن)شهاسی  در حوزة زیسف axonبرابر 
، زیرا در امتداد محور یولی یاختة (3: 8931شهاسی  هیارواژة زیسف) تصوی  رساندا اسف 

 عصبی اسف.

 تاگ

ریشدن بدا آن( در فارسدی میاندن اسدف       معهیِ تدن و هدم   بن)« تا»تاگ صورت نهن لغفِ 
برگییدا شدا اسف، دو تعرید  دارد:   clone. تاگ، نن در برابر (331: 8939دوسف  حسن) 

                                                                                                                   
نماید، زیرا  رچس  زدا اسف نن درسف نمیرا در حوزة ریاضی ب« محور» در مدخل آسن، معهای  فرههگ سخن. 8

ناربرد دارد، نن آسن. آسن در معهای پیشکی )دومین مهرة گدردن، اسدتخوان محدور( را    « محور» در این معهی، لغف 
 . (9، پانویس 13: 8931بیدی  باغ )رضایی )مشتس از آسن( آوردا اسف « یی آسن» صورت  بیدی بن رضایی باغ
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ها و موجودات همسان ندن از نیدای واحدد سرچشدمن گرفتدن       ها و یاختن ای از مولکول ( مجموعن8

. (11: 8931شهاسی  هیارواژة زیسف) ( زادگان ین فرد در نتیجة تکثیر رویشی یا بکرزایی1باشهد  
ندن همدة اعضدای     ای گوندن  بدن  ،شدود  تعری ، معهای اسم مجموعن دریافف میدو  از هر

در برابدر  « سدازی  تداگ »همسان آن، از نیای واحد یدا یدن فدرد پدیدد آمددا باشدهد. از       
clonning (تولید گروهی از افراد با ژن  )همدان( )نمود یکسان، از راا زادآوری غیرجهسی 

 آید.         ( برمیتاگ یا تن)نیی معهای مجموعة واحد و یکسان 

 تَنجش

هم   بن»متعدی( و )« فشردن پیچیدن و درهم»، در فارسی نهن، در دو معهای «تهجیدن»مصدر 
 الزر( بن نار رفتن اسف. شاهدی برای معهای الزر فعل:)« فشردا شدن، درهم نشیدا شدن

   ترنجید بر بارگی تهگ تهگ بتهجید عذرا چو مردان جهگ
 (811: 8913زادا  و حسن  عهصری: مهصوری)

فرههگستان از این مصدر نهن در معهای الزر، اسم مصدر مشتس سداختن و در نهدارِ   
در حوزة پیشکی بن تصوی  رساندا  8اسپاسم() spasmهوان برابرنهاد برای ع ، بن«گرفف»

  ( را سداختن اسدف  spasmodic)زدا  ( و تهج spasmodic)اسف و سپس از آن، تهجشی 
پاسخ بخشدی از گیداا... بدن محدر      )« تهج »این،  بر  . عالوا(31: 8931 هیارواژة پیشدکی ) 

 nastieشهاسدی برابدر بدا     زیسف در حوزة« تهجشی»بیرونی، مستقل از جهف تأ یر آن( و 
 .(11: 8931شهاسی  هیارواژة زیسف)تصوی  شدا اسف   nasticو

 پیخال

 معهی فضلن و سرگین جانوران اسف:  پیخال بن
 چو چرز برزد ناگن بن ری ِ من پیخال        درآمدر پسِ دشمن چو چَرغ ورف شکار

 (8311: 8918  اسدی: انوری) 

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

                                                                                                                   
مهیلة پاسدخی موضدعی بدن     باض ممتد غیرارادی عضالنی نن ممکن اسف جیئی از ین اختالل عمومی یا بن. انق8

 (31: 8931هیارواژة پیشکی حالتی دردنا  باشد )
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معهدای مطلدس مددفوع     فرههگستان گسترة معهاییِ پیخدال را از سدرگین جدانوران بدن    
در حوزة پیشدکی تصدوی     fecesدر برابر « مدفوع»گسترش دادا و آن را در نهار لغف 

سدازی تههدا از پیخدال اسدتفادا ندردا اسدف:        نردا اسف، اما در فرایهددهای بعددیِ واژا  
 .(39، 31 ،18، 93: 8931 هیارواژة پیشکی)  پیخال پیخال، سیاا پیخالی، سهگ چر 

های مصدو  فرههگسدتان اول نیدی درج شددا      پیخال با همین معها در مجموعن واژا
 .(18: 8918  نیانوش) اسف 

 دَشتان

گویهد، یعهدی زندی    حائض را می)های ردیم ضبط شدا  واژة دشتان اگرچن در برخی فرههگ

ار نرفتدن اسدف.   دری( بن ند )، در متون فارسی نو ((111: 8913برهان ) نن خون حیض  آید
ای فقهی در آیین زرتشتی اسف، همچهان در میدان زرتشدتیان زنددا     ازآنجانن دشتان واژا

. در فارسی میانن، دشدتان  (118: 8938  اشیدری) صورت دُشتان ضبط شدا اسف   اسف و بن
وصد ، گویدا    ایدن    بدا (11: 8911  مکهیی) معهی راعدگی و هم زن راعدا آمدا اسف  هم بن

= زن راعدا( از آن مشدتس شددا   )« دشتانومهد»زیرا لغف  معهای اصلیِ آن، راعدگی بودا 
 . همان()اسف 

و همراا با لغف راعدگی تصوی  نردا،  menstruationفرههگستان دشتان را در برابر 
استفادا نردا اسف: « دشتان»سازی درزمیهة پیشکی از  اما در اغل  فرایهدهای بعدیِ واژا

دشدتانی   دشدتانی آماسدی، دُش   اعددگی دردندا ، دُش  دشدتانی/ ر  دشدتان/ راعددگی اول، دُش   نخسف

 .(8931 هیارواژة پیشکی)  دشتانی دشتانی، سپیددشتان، نم تهجشی، بی

 ریسی خون

. مدادّة ماضدی ریسدتن، یعهدی     ( 13همدان:  ) اسف « دف  مدفوع خونین»معهی  ریسی بن خون
پسوند سازندة مادة ماضی جعلی( بدن مدادة   )« د یسف»، با افیودا شدن پسوند «-ریسف»

 مثهدوی . در ایدن بیدف از   (811: 8913زادا  و حسدن   مهصدوری ) مضارع ساختن شدا اسدف.  
 توان دید:  مولوی ناربرد مصدر را می

 اید ریستنبر چهین خانن بب چون در ایهجا نیسف وجن زیستن

 (9333: 8918انوری ) 



081 
 4  گزینی مطالعات واژه

 مقاله
  گیری درونی و تاریخی... بررسی وام

 

 

تبدیلی یدا برسداختن( را از فارسدیِ نهدن     )ترتی ، فرههگستان مصدری جعلی   این  بن
 گییهی بن نار بردا اسف.    در واژا 8تابو()جای دُشواژا  برگرفتن و بن

 کَژنه

: 8913برهدان  )  «نژنن پیهن و وصلن و پارا را گویهد نن بر جامن دوزندد و بدن عربدی رُرعدن خوانهدد     »

در فرههگستان با این تعری  تصوی  شدا اسدف:   patch. این واژا در برابر لغف (8131
سدب  التهدا  و    بدن ای در پوسف یدا غشداهای مخدایی ندن      یافتن محدودة تغییررنگ یا تغییرشکل»

: 8931 هدیارواژة پیشدکی  )  «شود های مجاور متمایی می پرخونی و برجستگی و جی آنها، از رسمف

وصدلة جامدن(   )ندن  یافتن در پوسف بدا نژ  . شباهف محدودة تغییررنگ یا تغییرشکل(811
گذاری بودا اسف.  سب  این نار

 آرَک

و ظداهراً بدن    (99: 8913برهدان  ) بودا « ها بیخ و بُن دندان»معهی  در فارسی نهن بن« آرا»لغف 
. فرههگسددتان لغددف آرا را پددس از (39: 8939  دوسددف حسددن) بددو  اسددف مر« آروارا»لغددف 
ای  حفدرا ) alveolusصدورت آرَ  در برابدر     ، بدن «   -»سازی و افیودن پسوند نسبف  نوتاا

آمداس،   ررار گرفتدن اسدف( تصدوی  ندردا و آرَندی، آر       استخوانی نن ریشة دندان در آن
. (3: 8931 هدیارواژة پیشدکی  ) سازا را بدر پایدة آن سداختن اسدف      بری، آر  برداری، آر  آر 
های باالیی و  هرین از دو رطعن استخوان نن دندان)آروارا  ترتی ، فرق مفهور آر  و  این  بن

 ریشن نشان دادا شدا اسف. پاییهی بر آن جای دارند( با دو واژة متفاوت و محتمالً هم

 پُژَک

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

                                                                                                                   
، هدا های جهسی و جدی آن  ای اسف نن مربو  بن موضوعاتی ناخوشایهد، چون مرگ، اندار و فعالیف . دشواژا )تابو( نلمن8
 .(831-831: 8939  نهن  )نغیگوی خصوص رسمی معموالً مذمور اسف  های بن در مورعیفشود و ناربرد آن  می
 «.برفن» ریاس با واژة   . بن1
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پیشدکی برگییددا    در دنددان « پال »شود( در برابر  ها تشکیل می نن بر روی سطح دندان
 .(11: 8931 هیارواژة پیشکی)شدا اسف 

 گیری درونی و تاریخی انواع وام  1
 توان در دو دستن جای داد:   ایم، می هایی را نن در این مقالن بررسی نردا نمونن
گیدریِ دروندی و تداریخی،     نوگییه (: در این نوع از وار)گیری با معهای تازا  ( وار8

. برخدی  شدود  واژة نهن با معهایی تازا و متفاوت، اما مدرتبط بدا معهدای نهدن احیدا مدی      
معهدای  )توان در این دستن گهجاند. بدرای مثدال: فرههگسدتان     گفتن را می های پی  نمونن

 ← معهدای نهدن: دسدتخط   )معهای امروزی: معدادل آندادمی(  دسدتیهن     ← نهن: دبستان
معهدای امدروزی: مجدرای     ← معهای نهن: نق )معهای امروزی: معادل ههدبو (  آهون 

معهدای   ← معهای نهن: محور سهگ آسیا )ن(  آسن افقی برای عبور تأسیسات ساختما
معهدای امدروزی:    ← معهدای نهدن: وصدلن   )امروزی: زائدا یا رشتة عصبی بلهد(  نژندن  

 در پوسف(.  یافتن محدودة تغییررنگ یا تغییرشکل
بازگییه (: نن در روند آن، واژة نهن با همان مفهور نهن، )گیری با معهای نهن  ( وار1

در )  آژ «(سوز هیمن»در )  هیمن «(گشها »در )گردد. برای نمونن: گُشن  زمیبن رلمرو زبان با
در ایدن دسدتن   «( نافف آ »در )  نافتن «(ریسی خون»در )  ریستن «(پُژَ »در )  پُژ «(آژدار»
 گذاری نرد.   نار« بازگییدا»توان  هایی را می گهجهد. چهین واژا می
خواا فارسدی  )شدا، از فارسی نهن  فراموشبهدی، هرگاا ین واژة  بر پایة این دستن 

بدا   گیری شود، اگر با معهای تازا، ولی مرتبط  باستان و فارسی میانن، خواا فارسی نو( وار
آید و با شیوة  ای نوگییدا بن شمار می گییهی بن نار رود، واژا معهای نهن، در فرایهد واژا

گییهدی اسدتفادا شدود،     ر واژانوگییه  ساختن شدا اسف. اما اگر با همان معهای نهن د
      8توان آن را بازگییدا بن شمار آورد و شیوة ساخف آن را بازگییه  نامید. می

                                                                                                                   
تدوان   هدایی را مدی   معهای مرزبهدی رطعی میان نوگییه  و بازگییه  نیسف. گاهی نمونن بهدی بن . البتن این دستن8

بهدرا نیسدتهد یدا در     بیشتر دارند، اما از ویژگی دستة دیگدر بدی   یافف نن با تعری  یکی از این دو شیوا همخوانی 
، سازة نافف )= شکافتن( را، نن در دستة بازگییه  «نافف آ » برای نمونن، اگر در گیرند. وضعیتی بیهابین ررار می

رو  ایم، در معهای خاصّ تجیین نردن در نظر بگیریم، بدا ندوعی تغییدر معهدایی )تخصدیص( در واژا روبدن       گهجاندا
 نهد.        هستیم نن آن را بن نوگییه  نیدین می



085 
 4  گزینی مطالعات واژه

 مقاله
  گیری درونی و تاریخی... بررسی وام

 

 

 گییهی را در چهار روش احصا نردا اسف: های واژا فرههگستان شیوا
هدای موجدود در    ها و عبدارت  انتخا  ین واژا یا عبارت از میان واژا)( برگییه  8
 زبان( 
تخدا  یدن واژة موجدود در زبدان و دادن مفهدومی جدیدد بدن آن        ان)( نوگییه  1
 ارتبا  نباشد(   نن با مفهور اولین بی یوری بن

 سازی، ساختن گروا نحوی، اختصارسازی(   بن سن شیوا: واژا)( ساختن اصطالح 9
معموالً غربی( با همان مفهدومی ندن   )های بیگانن  اخذ ین واژا از زبان)گیری  ( وار3

 .(81-88: 8911 گییهی اصول و ضوابط واژا) ، دارد( در زبان مبد
هدایی ندن از    ، واژا«واژة برگییددا »هایی نن با فرایهد برگییه  انتخدا  شدوند،    واژا

هدایی ندن محصدول سداختن      ، واژا«واژة نوگییددا »رهگذر ندوگییه  انتخدا  شدوند،    
 (893-899: 8931  مهصدوری  ←) شوند  نامیدا می« نوواژا()واژة نوساختن »اصطالح باشهد، 

 نار دارند. « واژا وار»اند،  هایی نن از زبان بیگانن اخذ شدا و واژا
دهد نن در  گییهی، نشان می ای واژاه گیری درونی و تاریخی با شیوا مقایسة انواع وار

آیهد، بلکن  واژا بن شمار نمی ها، وار ین از این ربیل واژا بهدی فرههگستان، اوالً هیچ تقسیم
« بازگییددا »هدایی ندن در مقالدة حاضدر       انیداً واژا  8شوند. غالباً واژة نوگییدا رلمداد می

شوند، زیرا ابتددا   محسو  می« انوساختن یا نوواژ»بهدی فرههگستان  ایم، در تقسیم نامیدا
هدای نهدن در    های میانن و باسدتان، خدواا واژا   های زبان خواا، واژا)گییهی  از مهاب  واژا

اشدتقاق و ترنید ( بدر آنهدا     )سازی  اند و سپس فرایهدهای واژا فارسی نو( برگرفتن شدا
 1اعمال گردیدا اسف.

                                                                                                                   

هدای نهدن را    بهدیِ خدود، برخدی از ایدن واژا    مکن اسف فرههگستان در دستناز آنجاسف نن م« غالباً» . ذنر رید 8
های تخصصی احیا شدا و بن نار رفتن باشهد و بهابراین، در  تر در نتا  محسو  نهد، چرانن شاید پی « برگییدا» 

هدای   ا ایدن واژا های موجود در زبان بن شمار آیهد. آنگاا فرههگستان، تهه گییهی فرههگستان، جیو معادل زمان واژا
 ها برگییدا و رسمیف بخشیدا باشد.  نهن را از میان معادل

سازی )مانهدِ  بر پذیرش فرایهدهای واژا آید، زیرا عالوا استثها بن شمار می« دشتان» های این پژوه  واژة  . در دادا1
ا و بن تصدوی  رسدیدا اسدف.    تههایی نیی بازگییدا شد دشتانی(، با حفظ معهای ردیم بن دشتانی، بی دشتانی، نم دش

هدیارواژة  در حوزة پیشدکی )  abortusدر برابر « افکانن» دنتر رضا عطاریان بن نگارندا یادآور شد نن واژة مصو  
محصدول  » ( مانهد دشتان، بازگییدة فرههگستان سور اسف و معدادل رایدج آن در زبدان فارسدی     19: 8939پیشکی 
 بودا اسف.    « سقط
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ای  گییهی افیود تا شدیوا  انة واژاهای چهارگ را بر شیوا« بازگییه »توان  بهابراین، می
هایی از میدان نلمدات تداریخی زبدان فارسدی بددون تغییدر معهدی          نن براساس آن، واژا

ای جداگاندن ردرار    اندد، در دسدتن   سازی بن نار رفتدن  گیری شدا و در فرایهدهای واژا وار
 گیرند.           

 گیری درونی و تاریخی انواع تغییر معنایی در فرایند وام  4
گییهی بن نار  هایی نن از گذشتة تاریخی زبان فارسی در واژا نن گذشف، اغل  واژا انچه
آیهد. فرههگسدتان ندوگییه  را گسدترش معهدایی آگاهاندن       اند، نوگییدا بن شمار می رفتن

شود، ولی معهیِ جدید هم بر آن بار  معهی سابس واژا حفظ می»نهد نن در فرایهد آن،  تعری  می

های مجلس و سپر و پیچ و یخچال نن افیون بر معهای سابس، بر معهای جدیدی  واژاگردد، مانهد  می

های مصو   . آنگاا چهد مثال از واژا(91: 8931 گییهی اصول و ضوابط واژا)  «نیی داللف دارند
 :(91همان: )شود  آورد نن دو نمونن از آن میان، نقل می فرههگستان اول و سور می

 
 معهی جدید معهی ردیم واژة فارسی

نشیدگی در پوسف صورت یدا پارچدن    هم شکستن یا بن نچی

 یا چرر و امثال آنها

شهاسددی( خمددی در  زمددین)

 ای های چیهن سهگ

حوض نوچن از سفال یا آهن یا مانهد آنها ندن بدرای    آبین

رفف و در نوعی از آن آ   وشوی بدن بن نار می شسف

 نشاندند. ریختهد و بیمار را در آن می و دارو می

ن از ایدراف  ای ند  حوضچن

آن آ  با فشدار بدن داخدل    

 .شود پاشیدا می

چدین(، معهدی   )رسد میان این دو واژة نوگییدا تفداوت هسدف  در اولدی     بن نظر می
آبدین(،  )جدید بر معهی ردیم افیودا شدا و تعمیم معهایی رخ دادا اسف، امدا در دومدی   

دیگر،  عبارت سف. بنواژا در معهی ردیم فراموش شدا و با معهی جدید از نو زندا شدا ا
اگرچن در فرههگ لغف ین معهی بر مفاهیم آبدین افدیودا شددا، دروارد  ندن گسدترش       

 اتفاق افتادا اسف.  8«جایی معهایی جابن»معهایی، بلکن 

                                                                                                                   
1. semantic shift 
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جایی معهایی از رهگذر ارتبایی نن میدان معهدای رددیم و مصدداق جدیدد       این جابن

یافتة پوسدف   یان بخ  تغییرشکلگیرد  برای مثال، شباهف م شود، صورت می تصور می

گدرد( یدا ارتبدا      فروشدان دورا  بقچة پارچن)وصلن( یا شباهف دوسین با پروندا )با نژنن 

جدایی   ساز این جابن بخشهدا( با عمل پردازش در دستگاا رایانن، زمیهن نظم)معهاییِ رایانن 

 شود.      گیری درونی و تاریخی می معهایی از رهگذر وار

رو  گیدری، بدا توسدی  معهدایی روبدن      جدایی معهدایی، گداا در ایدن وار     نگذشتن از جاب

بیضن( با معهایی اعم از معهی نهن احیا شدا اسدف و بدر غددة    )« گهد»نن  شویم  چهان می

سدرگین  »نیدی ندن در معهدای    « پیخدال »نهدد.   شامل بیضن و تخمدان( داللف می)جهسی 

فتدن اسدف. در مقابدل، معهدای عدار      داللدف یا « مدفوع»ناربرد داشتن، بر مطلس « جانوران

( تخصیص یافتن یدا معهدای   relaxation)شهاختی  در فارسیِ نهن، بن معهیِ روان« آرَم »

شهاسدی   در حوزة زیسدف  8نوع، رسم(، با تخصیص معهایی)در فارسی میانن « سردا»عار 

 شهاسی موجودات زندا( بن نار بردا شدا اسف.   هفتمین رتبة اصلی در آراین)

 درونی و تاریخیی گیر های وام وهشی  5
گیدری دروندی و    هدای وار  تدوان شدیوا   دهد ندن مدی   های این مقالن نشان می بررسی دادا

 های مصو  فرههگستان سور، در چهار دستن جای داد:  تاریخی را در واژا

یابی از صورت نهنِ ین واژة امروزی برای بیان مفاهیم جدید، مانهد آرَمد    ( بهرا8

 شکافتن(.)دار( و نافتن  آج)آمییا(، آژدار )میژا آرام (، آ)

گیریِ واژة نهن، بدون تغییر آوایی و صرفی، مانهد دستیهن، آبین، تکاور، نازا،  ( وار1

 سوخ، آهون، آسن و نژنن.

هدایی ازربیدلِ نُمالدن، رانیدیا،      ( بن نار بردن واژة نهن در فرایهدد اشدتقاق، در واژا  9

این فرایهد هرجا نن نیاز بودا، روش اختصارسازی اعمال شدا در )گُردییا، آرَ  و پُژَ  

 آرَ (. ←   -+  گُردییا، آرا ← ییا -+  اسف: گردا

                                                                                                                   
1  . semantic narrowing 
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( بن نار بدردن واژة نهدن در فرایهدد ترنید  یدا ترنید  و اشدتقاق، بدرای مثدال:          3
 ریسی و بهالدزایی.   سوز، آژدار، گشها ، دوالد، خون هیمن

 ریخیگیری درونی و تا تبیین وام  6
گیریِ درونی و تاریخی در زبان فارسی نیی همان دالیلی مطرح اسف نن در  در تبیین وار
ها در روند وض  لغف بن نار گرفتن شدا اسف. دو زبان فرانسن و انگلیسی بدن   سایر زبان

ویژا برای ناربردهدای علمدی و فهّدی     های یونانی و التیهی، بن نهایف از زبان گیریِ بی وار
گوندن   یونانی و التیهی را همانهای  . اگر اروپاییان زبان(31: 8913آشوری )  8اند روی آوردا

هدای   های نهن پهلوی و فارسی باستان و اوستایی را، زبدان  از یاد بردا بودند نن ما زبان
توانستهد بستری  فرانسن و انگلیسی با چسبیدن بن ساختار یبیعی یا خودجوش خود، نمی

 .   (13همان: )پایان آن باشهد  برای مدرنیف و نیازهای زبانیِ بی
هدای علمدی    دهد نن انبوهیِ واژا شدا در این مقالن، نشان می های بررسی نمونن نظری بن

عهدوان یکدی از مهداب       های نهدن را بدن   یابی از واژا شهاسی و پیشکی، بهرا ویژا در زیسف بن
توان انتظار داشف زبدان فارسدی تههدا بدا اسدتفادا از       نهد، چرانن نمی آور می گییهی الیار واژا

یابی برای اصطالحات روزافدیون تخصصدی در    رایج خود، از عهدة معادلهای  ظرفیف واژا
هدای نهدن    نن گذشف، برخوردار از گهجیهدة واژا  زبان علمی انگلیسی برآید نن خود، چهان

ریسی( و خاص  مثالً در خون)یونانی و التیهی اسف. گذشتن از آن، پرهیی از ناربرد دُشواژا 
و « مددفوع »، «تخم»جای  ترتی  بن گ، پیخال، دشتان بنمثالً زا)نردن واژا درزمیهة تخصصی 

 گیری درونی و تاریخی اسف.  آوردن بن وار از دالیل روی «( راعدگی»
مصو  فرههگسدتان دربدارة    گییهی اصول و ضوابط واژااگر دو مورد زیر از نتابچة 

هدای رددیم در    را بدر واژا « های باستانی و میانة ایران های متعلس بن زبان ها و ریشن واژا»
 نمایاند:    گیری درونی و تاریخی را بازمی تعمیم دهیم، میایا و معای  وار 1فارسی نو

                                                                                                                   
گیریِ  توان با اندنی تسامح در زمرة وار های نالسین اروپایی( را می عهوان زبان  گیری از یونانی و التین )بن . بهرا8

های نهن یونانی و التین، نمدابی  نظیدر    زبان های فرانسن و انگلیسی را با  درونی و تاریخی دانسف و نسبف زبان
 های فارسی میانن، فارسی باستان و اوستایی رلمداد نرد.    با زبان ارتبا  زبان فارسی نو

لغاتی اسف نن در گذشتة تداریخی زبدان فارسدی    « های ردیم در فارسی نو واژا» تر آمد، مقصود از  نن پی  . چهان1
 اند. )ردیمی( مشخص شدا« رد.» با برچس   فرههگ بیرگ سخنو در   دری ناربرد داشتن
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هاسف و چهانچن بخواهیم میان الفاظ متعلدس   ( زبان فارسی نهونی بازماندة این زبان8
ها دسف بن انتخا  بینیم، ارجح اسدف ندن بدن     بن زبان بیگانن و الفاظ متعلس بن این زبان

ضدرورت اسدتفادا ندرد،    ههگار   بن ها باید با درف و ها روی آوریم. از این زبان ناین زبا
زبانان ندامفهور و نامدأنوس    های آنها معموالً همانهد الفاظ بیگانن برای فارسی چرانن واژا

 (98: 8911 گییهی اصول و ضوابط واژا) اسف. 

هدای   واژاراحتدی بدا    های باستانی و میانة ایراندی بدن   شدا از زبان گرفتن ( عهاصر وار1
های صرفی  های دستوری و ساخف دلیل نیدین بودن مقولن شوند و بن فارسی ترنی  می

آفرین نخواهد بود، مشرو  بر آنکن با مفهور  آنها با زبان فارسی امروز ناربرد آنها مشکل
 .(99همان: ) و شیوة ناربرد آنها آشها باشیم 

اشدارا شددا اسدف.    زبانان  های ردیم برای فارسی درمورد اول، بن تیرگی معهایی واژا
برای نمونن، یاختن، پروندا، نازا، سوخ، آهون، زاگ، رانییا، سردا، آسن و تداگ یکسدرا   

یورنن در زبان انگلیسی نیدی ویژگدی    آیهد، همان در زبان فارسی امروز، تیرا بن شمار می
های نهن مصداق دارد. درسف اسف نن تیرگی، فهم معهای واژا را  تیرگی در اغل  واژا

نهد و محتمالً بخف ربول و جاافتادگی واژة مصو  را نداه    خایبان دشوار میبرای م
هدایی، امکدان پدذیرش واژا و توسدی       دهد، اما گاهی برعکس، ابهدار در چهدین واژا   می

مدثالً پاروبدان(   )ای شدفاف   بدرای مثدال، اگدر خلبدان بدا واژا      8آورد. معهایی را فراهم می
وارا  نمود، یدا اگدر رشدتن    انهدة هواپیما دشوار میمعهای ر شد، پذیرش آن بن جایگیین می

گرفف، ایالق آن بن اشکال گوناگون ایدن انددامن، بدا مخالفدف      جای رانییا ررار می بن
هدا چهدان    ای واژا این، باید گفدف ندوگییهیِ پدارا    از  گذشتن 1شد. رو می متخصصان روبن

عهایی برررار ماندا اسدف.  گیریِ درونی و تاریخی، شفافیف م رغم وار سهجیدا بودا نن بن
عامل  9هایی نظیر فرههگستان و دستیهن و یارانن و آبین انگییش صرفی یا ساختی در واژا

هایی نظیر آرَم  و آژدار و نافتن نیی تخفید  یدا تغییدر آوایدی،      شفافیف اسف. در واژا

                                                                                                                   
 گییهی را بن نگارندا خایرنشان نردا اسف. ریان، اهمیف این نکتن در فرایهد واژا. دنتر رضا عطا8

بار دنتر خسرو فرشیدورد، در نالس درس دستور زبان فارسی دانشدگاا تهدران، در    . نگارندا بن یاد دارد نن ین1
آن برشمرد و پیشههاد نرد نن در  را ابهار معهایی« رایانن» سازیِ فرههگستان دور، علف جا نیفتادن واژة  انتقاد بن واژا

 ازاندازا در ایهجا مان  از جاافتادگی واژا اسف.  آنکن شفافیف بی   بن تصوی  برسد، حال« مغیوارا» برابر نامپیوتر، 
نههدة معهدی آنهدا اسدف )بدایهی      . در انگییش صرفی یا ساختی، صورت صرفی یا اشتقاری نلمات تا حدی بیان9

8933 :811.) 
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ر نهدد. همچهدین، د   صورت آشهای امروزی واژا راههمایی مدی    زبان را بن مخای  فارسی
، ندن در  «هیمدن »در نهدار  « سدوز »معادلِ شومیهن(، ناربرد جیء شفاف )« سوز هیمن»لغف 

 8سازد. بردن بن ترادف هییر و هیمن را آسان می  هجای اول با هییر اشترا  دارد، پی
هدای نهدن بدا فارسدی امدروز و نداربرد آنهدا در         از مورد دور، مییف نیدیکدی واژا 

شود. برای مثال، رانییا و میتونهددری هدردو از    شف میسازی بردا فرایهدهای بعدیِ واژا
رانیدیا( از نظدر آوایدی بدرای     )آیهد، امدا معدادل فارسدی     لحاظ معهایی تیرا بن شمار می

ای مانهد پانییا( آشها  ریاس واژا بن )تر اسف و در بافف زبان فارسی  زبانان راحف فارسی
« ندافتن »یا « الد»ای نن مثالً از  واژا گیرد. توجن بن خوشن تر جای می نهد و آسان جلوا می
در )« ندام  »گییهدی دارد.   های نهن در فرایهد واژا شود، نشان از ناراییِ واژا ساختن می

سدو بدا توجدن بدن       یدن  ای نوگییدا برشمرد نن از عهوان واژا  توان بن برابر سکس( را می
دیگر،   سوی عهایی دارد و ازدر ترنیباتی ازربیلِ نار گرفتن، شفافیف م« نار»معهیِ نهاییِ 

را « ندام  »واژة  ازنظر آوایی و صرفی با زبان فارسی سازگارتر اسف و سداخف خوشدن  
 سازد.  پذیر می آسانی امکان بن

گیری درونی و تداریخی ندوعی    گییهی، فعالیتی در حوزة زبان اسف، وار هرچهد واژا
سدازی و   گرییی برای برجستنهای ههجار آید نن یکی از شیوا بن شمار می 1گرایی باستان

خالل زبدان   توان ادامة حیات زبان گذشتن در گرایی را می باستان 9ایجاد زبان ادبی اسف.
تشدخّص دادن    ترین و پرتأ یرترین راا انهون تعری  نرد و پس از وزن و رافین، معروف

ا و عادی بدن  معهی استعمال الفاظی نن در زبان روزمر  بن ،بن زبان را ناربرد آرنائین زبان
روند، دانسف و آن را در دو شاخة واژگان و نحو مورد مطالعن ررار داد. مفهدور   نار نمی
تر یدن   های مردا نیسف، حتی انتخا  تلفظ ردیمی گرایی، محدود بن احیای واژا باستان

آیدد   . بدن نظدر مدی   (11و  13: 8939  نددنهی   شدفیعی ) گرایی اسف  نلمن، خود نوعی باستان
توان از امتیاز این تشخّص زبدانی بهدرا بدرد.     گییهی نیی می گرایی در واژا ازیریس باستان

                                                                                                                   
در « هیمدن » برابر شومیهن ساختن شدا اسف، بدا شدهیدن    سوز در زبانان بدانهد هیمن دیگر، چهانچن فارسی . بن سخن8

 توانهد حدس بینهد نن هیمن مترادف هییر اسف.  سب  شباهف آواییِ آن با هییر، می بن« سوز هیمن»   واژة مرنّ
2. archaism 

(، انواع ههجارگرییی فهرسف شددا اسدف، از   1969 ,چ )نن بن نقل از لی از زبانشهاسی بن ادبیات. در نتا  9
 (.   13: 8933تعبیر شدا اسف )صفوی « ههجارگرییی زمانی» گرایی، بن  باستان
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سدوز، آرَمد ، گشدها ، تدهج  و دشدتان بدرای نداربر         هدایی مانهدد هیمدن    اگرچن واژا
نهدد و همدین    حال برجستن و شاخص جلدوا مدی   زبان چهدان آشها نیسف، درعین فارسی

 رساند.  ها در حوزة تخصصی یاری می ژگی بن جاافتادگی این ربیل واژاوی

ین زبان را بن تواندایی    گییهی، اهل درمجموع، اگر بپذیریم نن تداور و گسترش واژا

های  یابی بجا و سهجیدا از گهجیهة زبان فارسی نهن و زبان نهد، بهرا آن زبان باورمهد می

گیرد، غهای زبدان فارسدی را بدن     ستان سور صورت مینن در فرههگ میانن و باستان، چهان

سازد و باور بن توانایی و نارایی امدروزیِ آن را در   پشتوانة گذشتة تاریخیِ آن نمایان می

 بخشد.      زبانان نیرو می ذهن فارسی

 نتیجه    7
 گییهدی، از  عهوان یکدی از مهداب  واژا    گیریِ درونی و تاریخی بن در این مقالن، بررسی وار

هدای مصدو     سدازیِ پهلدوی اول و واژا   های واژا بررسی نخستین لغات ساختة انجمن

هدای عمدومی و تخصصدیِ مصدو       فرههگستان اول و دور آغاز شد و با تمرنی بر واژا

هدای   ادامن یافف. با ارجاع بن فرههگ ،فرههگستان سور()فرههگستان زبان و اد  فارسی 

هدای نهدن، خدواا     م نن چگونن فرههگستان واژاشهاختی، نشان دادی زبان پهلوی و ریشن

شدة فارسدی جدیدد    های فراموش های باستانی و میانن، خواا واژا های متعلس بن زبان واژا

جایی معهایی دوبارا احیدا ندردا و بدا اشدتقاق و      را از رهگذر تخصیص و توسی  و جابن

توان شدیوة   اساس، می  این سازی بن نار گرفتن اسف. بر ترنی  در فرایهدهای بعدی واژا

گیدری نلمدات تداریخی     گییهی افدیود تدا وار   های چهارگانة واژا را بر شیوا« بازگییه »

ویدژا در   هایی نن فرههگستان را، بن بدون تغییر معهایی( را دربر گیرد. نظری بر ضرورت)

گیری درونی و تاریخی سدوق   بن وار ،شهاسی و پیشکی های تخصصیِ حوزة زیسف واژا

ازجملن، تیرگدی و شدفافیف معهدایی(،    )ف، و نیی تحلیل میایا و معای  این شیوا دادا اس

یابی آگاهانن از عملکرد دو فرههگستان پیشدین   دهد نن فرههگستان سور، با بهرا نشان می

هدای تداریخی زبدان فارسدی را      و برخورداری از مشیِ مهطقی خود، توانستن اسدف واژا 

        می بن نار گیرد.گییهی عل مثابة ظرفیتی در واژا بن
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 ، تهران: سخن.غیلیات شمس تبریی(، 8913)، محمدرضا  ندنهی  شفیعی  

 : آگن. ، تهرانشعر  موسیقی(، 8939) دددددددددد  

نشدر   ،(«1)ها و امکانات واژا سدازی در زبدان فارسدی معاصدر      واشی»(، 8938)اشرف  علی صادری،   
 .31-93 ، ص31، ش دان 

 ، 3، ش نامدة فرههگسدتان   ،«گییهدی  فرههگسدتان دور، پژوهشدگاا واژا  »(، 8933)صفارمقدر، احمدد    
 .831-891 ص

 .: چشمن، تهرانجلد اول: نظم() از زبانشهاسی بن ادبیات(، 8939)صفوی، نورش 
 ، تهران: فرههگ معاصر.فرههگ توصیفی دستور زبان فارسی(، 8931)  عالءالدین ، یبایبایی  

تهران: فرههگسدتان زبدان و اد  فارسدی،      (، 8919) های مصو  فرههگستان: دفتر اول فرههگ واژا  
 گروا نشر آ ار.
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: صدا و سیمای جمهوری اسدالمی   ، تهران ایران  برابر فرههگستان  های واژا(، 8918)  ، حسن نیانوش  
 ایران، سروش.

 ، تهران: توس.فارسیترنی  در زبان (، 8931مقربی، مصطفی )  
  : پژوهشگاا ، تهران ، ترجمة مهشید میرفخرائی پهلوی  زبان  نوچن  فرههگ(، 8911)، دی. ان  مکهیی

 . فرههگی  و مطالعات  انسانی  علور
 فرههگستان زبان و اد  فارسی.  ، تهران: گییهی در ایران و جهان واژا  (، 8931)، رضا  مهصوری  

:  ، تهران( زردشتی  میانن  فارسی)  پهلوی  زبان  های فعل  شهاختی ریشن  بررسی(، 8913)  ، یداهلل مهصوری  
 نشر آ ار.گروا ،  فارسی  و اد   زبان  فرههگستان

تهدران:    ، شهاختی افعال در زبان فارسدی  بررسی ریشن(، 8913)زادا  ، و جمیلن حسن ، یداهلل مهصوری  
 فرههگستان زبان و اد  فارسی.

 ، تهران: علمی.شهاسی تاریخی فرههگ توصیفی زبان(، 8939)، مهرداد  نهن  ینغیگو  

تهدران:    (، 8983) ( اسدف   شددا   پذیرفتدن   ایدران   در فرههگسدتان  8983  سال  تا پایان  نن)نو   های واژا
 فرههگستان ایران. ةدبیرخان

فرههگستان زبدان و اد    ، تهران:(8931)شهاسی(  های روان مجموعة واژا) 8 شهاسی هیارواژة روان
 نشر آ ار.گروا فارسی، 

تهدران:   (،8931) شهاسی عمومی، علور گیداهی(  های زیسف مجموعة واژا)شهاسی  هیار واژة زیسف  
   نشر آ ار.گروا فرههگستان زبان و اد  فارسی، 

ان: (، تهدر 8931) های علور پاین پیشکی، پیشکی، دندانپیشکی( مجموعة واژا) 8هیار واژة پیشکی 
 فرههگستان زبان و اد  فارسی، گروا نشر آ ار.

 شهاسدی...(  شهاسدی، شدهوایی   های اَرتاپیشکی، اعتیاد، پیوند، روان مجموعة واژا) 1 هیارواژة پیشکی
 (، تهران: فرههگستان زبان و اد  فارسی، گروا نشر آ ار.8939)
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