
، تهران 1393،دوستمحمد حسن، شناختی فارسی فرهنگ ریشه

1ة پنج جلديدور، فرهنگستان زبان و ادب فارسی

و با نظارت روانشاد دکتر سرکاراتی بهزیر همین نام  1383جلد نخست این مجموعه در سال 

 موعۀمجاما در  ؛از ایشان از سوي فرهنگستان زبان و ادب فارسی انتشار یافته استاي  همقدم

 165در  اي مقدمهتغییر اساسی یافته و ، ها واژهکار و  ةشیو، پنج جلدي کنونی ساختار جلد اول

و سپس پیوست  ،)صفحه 61پیوست یکم در (فارسی  هايواجشامل تحوالت تاریخی  ،صفحه

شایع آنها  اروپایی و تحوالتزبان فرضی هندو هايواجدوم و فهرست سوم شامل جدول تطبیقی 

و  ها واژهسر.آمده است ها یک از زبانبراي هرییها مادر در قالب جدول واروپاییِهند در زبان

 که باید جلد نخستاي  هگون، بهجلد پیشین تغییر یافته است نسبتبهآگاهی ذیل آنها نیز 

.شمار آوردلیفی مستقل از جلد پیشین بهأکنونی را ت

ستان زبان و ادب فارسی علمی فرهنگت أعضو هی، دوستدکتر محمد حسن ،مجموعه لفؤم

ي باستانی است و از تحوالت تاریخی زبان فارسی و ها فرهنگ و زبان آموختۀ رشتۀو دانش

.ي آن شناختی علمی داردها گویش

در سال »ي ایرانی نوها و گویش ها رهنگ تطبیقی موضوعی زبانف«از او دو جلد کتاب 

نهمین و بیست(انتخاب کتاب سال  نهاییِ لۀمرح انتشار یافته است و تا)حهفص 1189(1389

ي ها واژهدر اطالعات گویشی .معرفی شده است گزیدهعنوان اثر بهنیز رسیده و  )1390،دوره

ا ي تاریخی را بها شایستگی استفاده برده و آگاهیبهنیز از این اثر  کنونی در کتاب شده بحث

.ترکرده استشواهد گویشی استواربهناداست

کار سخن گفته و خاطرنشان کرده بهجلد نخست از عشق خویش  یسنده در سخن آغازيِنو

مدد عشقی که بهاما ، را راهی پرخطر و مقصدي ناپدید دیدهشناسی  ریشهاست که با اینکه کار 

واژة زبان  5514شناسی  صفحه و تجزیه و تحلیل ریشه 2955ها در  شناسی واژه ریشهشامل چهار جلد نخست .1

صفحه و  154]نو[هاي فارسی فهرست واژه:ر دو بخشها د ها و گویش فهرست لغات زبانشامل فارسی، جلد پنجم 

صفحه 403+12هاي یونانی، سنسکریت، اوستایی و فارسی باستان و غیرهندواروپایی  فهرست لغات زبان
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پایان خویش را در این وادي سهمناك و بیسال از عمر  16،داشته است ها این گونه پژوهشبه

.سپري کرده است

آمده نشان از آن دارد که در این سخن صادق است و به حجم کار و میزان اطالعات گرد

بندند که جاي کارهایی دل میبهو بیشتر  هراسندنشده میي دشوار و پیمودهها ز راهآنان که ا

.درسی بزرگ داده است، حرف و نظر و ایراد و اشکال کمتر دارد

ها رویداد ۀرد و شناخت اصل و پایاي کهن داشینهها پیآن اشتقاقو لغات ۀدر ریشتاًمل 

و کوشش آدمیان در  ها واژهیافتن ارتباطی میان نام و کاربرد .گرایش طبیعی آدمی است

لغات بوده است و پیوسته ذهن آنان پیوندي شناسی  ریشهنخستین گام در ، شناخت این ارتباط

ي درست ارزش علمی دارد هاافتدری.جستجو کرده است که گاه درست و زمانی نادرست است

است اما از آن رو که مستلزم کندوکاو  گرچه از نظر علمی مردود ،و رسیدن به نتایج نادرست

پیشرفت دانش .هم نیست خالی از ارزش ،ها بوده استها و تضاد ذهنی و یافتن مشابهت

وهقانون درآورد بطه ولغات را تحت ضا ۀششناخت ری، شناسی تاریخیویژه زبانبه،شناسیزبان

.هاي نادرست در بعد وسیعی کاسته استاز میزان خطاها و نظر

توجه خاص بوده  ها واژهیابی و شناخت اصل و منشاً ریشه ۀایران باستان نیز به مساًلدر 

مطالب بسیاري است که  ةخود دربردارند)و تفسیر اوستا به پهلوي ترجمه(ي زند ها متن .است

ي لغت ها در فرهنگ .رساندمیمدد شناسی  ریشهکار بهاست و یا شناسی  ریشهیابی و یا ریشه

آمده  میانبهسخن  ها واژهاز منشاً  گاهرهان قاطع و لغت فرس اسدي نیز مانند جهانگیري و ب

فارسی ي غیرها نتي دولتی و یا از راه ترجمه مها اناز طریق سازم ،ي اخیرها در سده.است

یی وضع شده است که ها با توجه به ریشه لغات معادل، آثار علمی لفانؤو ممترجمان کوشش به

.جویی شده استبهرهبه غالب آنها مراجعه و از آنها  ،کتاب مورد بحثشناسی  ریشهدر مجموعۀ

از»فارسی نوشناسی  ریشهبنیاد «چون کتاب اي  هبر آثار شناختوهشناختی عالاطالعات ریشه

اي  هي اخیر گسترش قابل مالحظها در سالنیبرگ  »پهلوي دستنامه«و جلد دوم  پاول هورن

 ي انتشار یافتهها ترجمه، ها در مجله شده هاي علمی چاپ مقالههمۀ کند میاقتضایافته است که 

ي ها نامه واژهو ، شده به فارسی نوتحریر ي پهلويِها ي کتابها نامه واژههاي اروپایی و  از زبان

و این  شود خورد استخراجمیها واژهیابی کار ریشهبهآنچه و  دنبررسی شو، شده گویشی منتشر

، کار ساخته است فعال و عاشقِ، که نه از یک نفر بلکه از یک گروه منسجم سترگکاري است
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ن عادي یک و حتی بیش از توا ،گرامی تا آنجا که توانسته است ةنویسند، در کتاب مورد بحث

در  ها رده است و کتاب او از حیث موارد مربوط به گویشخذ مراجعه کبه منابع و مآ ،پژوهشگر

ي اخیر ها آثار مشابه برتري دارد اما در همین زمینه نیز آثاري در سال بر همۀ، ها واژهذیل سر

مانند  ییها مراجعه به کتاب .را نیز تکمیل کندتواند مطالب گویشی میشده است که منتشر 

گویش ایرانی از  شصت و هفت ۀنام واژه، کتر جمال رضاییدبیرجند از روانشاد  نامۀ گویشِ واژه

هاي گویشی  نامه و واژه رضا زمردیاناز دکتر قایننامۀ گویشِ واژهو زنده یاد دکتر صادق کیا

تواند میاین کتاب و یا ادامه کار  ةي آیندها نیز در چاپ ستااخیر انتشار یافتهدیگر که در دهۀ

.غناي اثر را بیشتر کند

شناسی  ریشهي مرتبط با ها یکی مراجعه به اصل متن، ت این کتاب بر آثار مشابه دیگرمزی

ي ها واژه شناسیِ ریشه،عنوان مثالبه.در آثار دیگران شده نه ترجمه و یا مطالب نقل ،است

استاد روانشاد  ۀوسیلبهبرهان قاطع ي ها در زیرنویس هوبشمان و نیبرگ، هورن مذکور در کتاب

آورده است  دکتر معین آنچه دوست تنها به با دقت نقل شده است اما دکتر حسنمحمد معین

ي مختلف بهترین ها یان ریشهر آنکه متمهماکتفا نکرده و به اصل آثار نیز مراجعه کرده است و 

.هاي دیگر نیز صادقانه ارجاع داده استنظرکرده و به اظهارنظر را نقل اظهار

،کندمیتقویت را شناسی  ریشهي ها داشتکتاب که بر یشیِي گوها آگاهی، دیگر آنکه دو

تواند با منابع جدید میاین بخش از کار که  .تر استشتر و دقیقیب ها دیگر نوشته نسبتبه

یید و تأمنظور تکمیل بهه و بلکه در حاشی، به اصل کار ارتباط مستقیم ندارد، پربارتر نیز شود

.ودمند استس، ي پیشنهاديها ریشه

بسیار ستودنی است و در آثار اي  هنداشتن خطاهاي تایپی و متنی است که پدید، دیگرس

.یر استظنبه زبان فارسی کم شده چاپ

بحث گذاشته شده بهدر چهار جلد کتاب  را واژهپنج هزارمجموعه بیش از ، چهارم آنکه

براین بنا.ندك استاست اما درقیاس با شمار واژگان زبان فارسی ارقمی قابل مالحظهاست که

شدت احساس به، در کار تکمیل کتاب باشند تشکیل گروه مستقلی که دائماًکار ونیاز به ادامۀ

.شودمی

فرهنگ مختصر «عنوان ،با توجه به گستردگی واژگان زبان فارسی، گمان نگارندهبه

.تر استمناسببراي این کتاب »شناختی فارسیریشه
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به  ،مندي از مطالب کتاب داشته استبهرهسه ماه اخیر براي  یی که در دوها در مراجعه

ذکر ست وها واژهي گویشی ها شتر مربوط به صورتبرخورده است که بیاي  هحاشید جزئی ورموا

:بیندمیاین گفتار از سودي خالی ندربرخی از آنها را

:توان توضیح زیر را نیز افزودمی.آتشکده:/kān-taš-ā/آتشکان:31شمارة واژة 

چه .باشد)3848شمارة.کن، معدن←(کان +تشن است که واژه ترکیبی از آحتمال آا

.تش استآمعدن تشکده منبع وآ

و»ویاس«:viبا پیشوند :افزوده شود.خمیازه، هدردهان:/sā-ā/ساآ:102شمارة واژة 

.)109-1367:110، فخراییمیر.نک(.»گیاس«

،بادآ براي کاربرد آن در گویش افضل.پلُ، گونه، اندرون دهان:/buč/بوچ:910ژة شمارة وا

.)45-1372:53، محصلراشد.نک(

در  معنادر همین .کردنتفحص، کردنجستجو:/dan-li-pā/پالیدن:1059واژة شمارة 

نیز و)1370:110،رضایی.نک(،»واپالیدن«و»پال پال«نیز وpālida{n{گویش بیرجندي 

جستجو (xona pālخونه پال:مآباد بیرجند که خود گویشور آن هست قیسآباد افضلدر گویش 

 کردنِمنظور الیروبی و برطرفبهویژه چاه قنات هب ها چاهدر جستجوča[h]pal:)اندرون خانهدر

.بآي ها بندش

.پوسیده:/la-pu/پوله :1290واژة شمارة 

،بیرجنددر گویش قاین و ،پوسیده معنايبر وسیده که عالوهپ معنايبهpudaتلفظ دیگري از 

همراه بهن بوي بد تخم مرغ گندیده آي ها که آروغاست رخوريپۀی درنتیجیبیمار«معنايبه

.)1385:6، و زمردیان1370:125،رضایی.نک(.»دارد

/زرتتجر و:1436و1489هاي شمارة  واژه :jar-ta/و/zar-ta/:زمستانی یا تابستانی  خانۀ

.نک(.يو تزرتزر ،سقف ویژةاي  هتیغپوشش ضربی و:)بیرجندي(tazarpušپوشرتز .ییالقی

در)1370:140، رضایی پوش که بیشتر براي اتاق بزرگ و دراز ضربی:tazarتزر:قاینیو

.)1385:60، زمردیان.نک(سازند میحیوانات 

 ۀریش ةوان درباربتشاید  .خوب، سالم:/xāv-dur/و/xāv-dar/:اخودر:2312واژة شمارة 

:آن گفت که
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dorvāx, durvāx˂ drvāxa˂ drva+ aka 45-1372:53، راشد محصل.نک(نیز.(

:، همانرضایی.نک(درست ، سترتند:/dorvāxi/و درواخی/dorvāx/خدروا بیرجنديِ

.)94:مانزمردیان، ه.کن(نیز چنین است در قاینی و.)220

.همکوکلبه و...خانهمطلق منزل و:/za-āk/کازه:3979واژة شمارة 

:رضایی، همان.نک(.دو کوهشکاف میان دو تپه و معنايبه/kā-za/در بیرجندي کازه

 در زمستان که خصوصاًاي  هکلب معناينیز درو آباد افضلدر گویش  معنابا همین تلفظ و )354

م تلفظ ه/Kauz/کوز معنااین درشود وساخته می)بزغالهو رّهب(ک براي گوسفندان کوچ

.شودمی

بیرجند نیز اطالق  نگهردۀناحیو آباد افضلمیان اي  همیان دوتپه به منطق معنايدر 

.است/kāzayekalverd/جایی که نام آن کازه کلورد  ،شودمی

توان احتمال داد که می:/gazdum/و گزدم/dumžka/دمژک:3990واژة شمارة 

کج دارد  /دم کژو هم استگزد یعنی گزدممیاز دم چه هم ،دید است ۀدو زاوی ةدهندنشان

.باشد)مادة مضارع از گزیدن(گز واژة صورت پارتی نیز احتمال دارد که کژیعنی کژدم است و

است، گزدم  ،داندمینجا که آتا  ،ي جنوب خراسانها در گویش ).1-1347:13،متینی.نک(

.آواها وجود نداردجز در نام اصوالً »ژ«آنجا چه در

»سوراخ«معنايي خراسان جنوبی ها در گویش.بغل:/kul/،/kal/کل:4052واژة شمارة 

.سوراخ یا گودي زیر بغل:/kolebāl/کل بالسوراخ سوزن و:/kolesuza/مانند کل سوزه .دارد

 معنايبهمجازاً ،»زیر بال کسی را گرفتن«بغل دارد و  ايمعنخود در این ترکیب »بال«واژة

.ستمعناید این ؤم ،کردنحمایت

-kole/گویند کُلِ خونه یه دارممیمثالً .کوچک نیز هست ۀکلبه و خان معنايبهل کُ

xoneye-dārom/ ،بسیار کوچکی دارم که به سوراخ شبیه است ۀیعنی کلبه و خان.

هنوز کاربرد  آباد قیسنگدبزغاله در گویش هر معنايدر/:ra-ka(h)/رههک:4269واژة شمارة 

پس از چرا در آنجا گرد  ها فضایی که بزغاله یا بره«/ka(h)ragal/گلدارد و ترکیب کهره

ل در این ترکیب گَ(رودمیکار بهنیز  »آیند تا استراحت کنند و حق خروج از آن را ندارندمی

جایی که «،)صفت(varatafšauuاوستایی ، بسنجید.)است »گرد«ۀافتی لصورت تحو ظاهراً
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آنجا که افراد حق خروج از آن را «varataviraو نیز  »توانند از آن خارج شوندمیپایان نچهار

.)1367:132،فخراییمیر و 1368ستون  ،بارتولومه.نک(.»ندارند

از نوع مطالب آنها  ذکر ندارد وی شناس ریشهارتباط مستقیم به  غالباً ،در باال ذکر شد آنچه

نقص تلقی  ،رويهیچبه ،نبود آنهانیز الزامی نیست وآنها  است و آوردن جنبی کارواي  هحاشی

تن کار یک یا دو ها این همه اشارهبر آن، ن افزو .دهدمین لف را تقلیلؤشود و ارزش کار ممین

.گیر و مداومزمان ،بلکه کاري است گروهی ،نیست

است دلبسته به اي  هخود نشان داده است که پژوهند ةشد دوست با آثار چاپحسنتر دک

و قدرت هدایت یک گروه مستقل  .پیگیر و برخوردار از نیروي جوانی ،کاردانپرتوان و ،کار

تواند تدوین فرهنگ میهمکاري با کوشش وهمراه باشند دارد وهمدل وپژوهشی را که با او

این کار دربه سرانجامی برساند و ،ردوام استببزرگ و ، حی ملیا که طررشناسی  ریشهکامل 

رنج کامیاب این راه پرامید که در.یاري و همراهی سازمانی است که او در آن عضویت دارد گروِ

امیدوار است که با انگیزه و بااخالق آرزوي توفیق دارد ومتواضع و ةاین نویسندبراي .شود

مصمم  پژوهانِاین راهی است که جز با همت دانش چه .ادامه دهد نخستین راه را عشقِ

.پیوسته ادامه خواهد داشت ،شده استآغاز آنچه .رسدمیسرانجام نبه

ر که به پایان رسید کار مغانمبگمان 

ك استناخورده در رگ تاة دهزار با

تقی راشد محصلمحمد

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

منابع

:تهران.، زیر نظر بهمن سرکاراتیشناختی فارسیفرهنگ ریشه).1383(دوست، محمد حسن
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.فرهنگستان زبان و ادب فارسی:تهران.دوم
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فرهنگستان زبان :تهران.5-1، جلد شناختی فارسییشهفرهنگ ر).1393(دوست، محمد حسن

.و ادب فارسی

، نامگانی استاد مرز پرگهر،»دربارة چند واژة کهن فارسی«).1372(راشد محصل، محمدتقی

.انتشارات نوید :شیراز .علی سامی

.روزبهان:تهران.نامۀ گویشِ بیرجند واژه).1370(جمال ،رضایی

.فرهنگستان زبان و ادب فارسی:تهران.نامۀ گویشِ قاین واژه).1385(زمردیان، رضا 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات :تهران.نامه شصت و هفت گویشواژه).1390(کیا، صادق 

.فرهنگی

.1-4:13ش،ادبیات مشهد ةدانشکد ۀمجل.گزدم و کژدم ).1347(متینی، جالل

.مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی :هرانت .روایت پهلوي).1367(مهشید میرفخرایی،
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