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  چكيده

هـاي مختلـف، از جملـه موضـوعات درخـور            هاي فارسي در زبان    رش واژه بررسي دامنة نفوذ و گست    
آيد كه تـاكنون بـه انتـشار آثـار داخلـي و خـارجي                شمار مي  شناختي به  هاي ريشه  توجه در حوزة پژوهش   

هـاي   در ايـن ميـان، در بـين زبـان    . هاي واژگاني مستقل انجاميـده اسـت    متعددي در قالب مقاله يا فرهنگ     
كه شاهد انتـشار     نحوي ليسي به عللي چند، توجه بيشتري را به خود جلب كرده است؛ به            اروپايي، زبان انگ  

 تـاليف   فرهنـگ واژگـان فارسـي در انگليـسي        توان به    ايم كه از آن جمله مي      آثار متعددي در اين باره بوده     
هـا،   عفاشاره كرد؛ اثري كه بازبيني و نقد آن، با هـدف ارائـة تـصويري از ضـ           ) 1385(احمد ميرفضائليان   

هـاي ايـن فرهنـگ       طـور خالصـه، كاسـتي      بـه . هاي آن، موضوع اصلي اين مقالـه اسـت         ها و اشتباه   كاستي
شده، سـير انتقـال و توضـيحات         هاي عرضه  ها، ريشه  شناختي در شش مقوله و بر پايه ارزيابي مدخل         ريشه
هـا مبـين آن      يافتـه . استتحليلي در اين مقاله آمده      -اي توصيفي  شده ذيل هر مدخل بررسي و به شيوه        داده

هـاي نامناسـب، آوردن    هاي فارسي، ذكر شـواهد و مثـال   هاي غيرفارسي به جاي واژه   است كه معرفي واژه   
  .آيد حساب مي هاي اين فرهنگ به ترين ضعف مهم... هاي نامناسب، معرفي سير انتقال نادرست و  معادل
   .بان انگليسي، دگرگوني معناييشناسي، واژة فارسي، ز  نقد فرهنگ، ريشه:هاي كليدي واژه
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  قدمهم -1
گيـري   شـناختي، مقولـه وام   هـاي ريـشه   هاي درخور توجه، در حوزة پژوهش      از جمله مقوله  

هاي واسـط،   ، معرفي زبان يا زبان  است كه مشخصاً به معرفي ريشه، سير و زمان انتقال     1واژگاني
ايـن دسـته از     . پـردازد   انتقـالي مـي     و بعضاً داليل چنين    3، تغييرات آوايي  2هاي معنايي  دگرگوني
شناختي يا در آثـاري مـستقل، بـه توصـيف و      هاي تخصصي ريشه ها، عمدتاً در فرهنگ  پژوهش

اند كه در اين بـين، پـژوهش پيرامـون           ها پرداخته  هاي زباني خاص در ديگر زبان       واژه تحليل وام 
هـا نيـز از ايـن     سي در ديگـر زبـان  هاي فار واژه هاي ديگر در فارسي و يا وام    هاي   زبان    واژه وام

  . قاعده مستثنا نبوده است
كنندة آن است كه پـژوهش در خـصوص دامنـة نفـوذ و گـسترش                 بررسي آثار موجود، بيان   

هاي ديگر، از جمله موضوعاتي است كه جايگاهي قابل اعتنا در حـوزة     زبان هاي فارسي در   واژه
 متعدد داخلي و خـارجي، همچـون بررسـي          شناختي يافته است و انتشار آثار      هاي ريشه  پژوهش

، )1375چوهـدري،  (، اردو )1908؛ شـير،  1347امام شوشتري، (هاي فارسي در زبان عربي      واژه
، ســوئدي )1390داوري و ايرانمهــر، (؛ اســپانيايي )1382گيــر، ؛ گوشــه1371ديهــيم،(فرانـسوي  

ــسي  ) 1381آذران، ( ــاألخره انگليـ ــجاديه، (و بـ ــفائيان، 1364سـ ؛ 1384داوري، ؛ 1380؛ صـ
  .خود شاهدي گويا بر اين مدعاست) 1393زاده و داوري،  ؛ آقاگل1385ميرفضائليان، 

هـاي فارسـي     طور مشخص، به بررسي واژه     اما در اين بين، از جمله آثار متأخر مطرح كه به          
 است كه در سـال  واژگان فارسي در انگليسي   در زبان انگليسي پرداخته، فرهنگي است با عنوان         

 نيـز   1389به قلم احمد ميرفضائليان در انتشارات فرهنگ معاصر منتشر شـد و در سـال                 1385
گونه ويرايشي، تجديد چاپ شده؛ فرهنگي كه بازبيني و نقد آن، موضوع اصـلي ايـن      بدون هيچ 
  . مقاله است

  روش پژوهش -2
 هـر   شـده ذيـل     همـراه توضـيحات آورده      هاي آن، بـه     در نقد و بازبيني اين اثر، كلية مدخل       

 تحليلي و مبتني بر آثاري معتبر در ايـن حـوزه، بـه              -اي توصيفي   مدخل بررسي شده و به شيوه     
__________________________________________________________________ 

1. lexical borrowing 

2. semantic changes 

3. phonological changes 
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هـاي متعـدد در حـوزة زبـان           اسـتفاده از فرهنـگ    . هاي آن پرداخته شده اسـت       ترين كاستي  مهم
ها، روي آوردن به منابع موجود در حوزة زبـان           ها و اطالعات آن     انگليسي، بسنده نكردن به داده    

ويژه عربي و همچنين رجـوع بـه مطالعـات و تحقيقـات              هاي واسط، به    ي و نيز ديگر زبان    فارس
يـابي عاميانـه و    پرهيز از هرگونه ريشه. ناپذير بوده است شناختي موجود، ضرورتي اجتناب  ريشه

غيرعلمي و پرهيز از نگاه جانبدارانه به زبان فارسي در همة مراحل بازبيني و نقد اين اثر، مـورد      
  . و تأكيد بوده استتوجه

  بحث و بررسي -3
تـوان در ايـن مـوارد      هـاي ايـن فرهنـگ را مـي          هـا و ضـعف      ترين نارسايي  طور كلي مهم   به
  :بندي كرد گانه طبقه شش

  هاي فارسي؛ جاي واژه  هاي غيرفارسي به معرفي واژه) الف
  هاي نادرست يا نامناسب در انگليسي؛ آوردن معادل) ب
  رست؛شواهد و توضيحات ناد) ج
  معرفي سير انتقال ناقص و نادرست؛) د
  نشده؛ هاي فارسي يافت واژه) ه
  .هاي پراكنده اشتباه) و

هايي متناسب بـا موضـوع    گانه، شواهد واستدالل در ادامه درخصوص هر يك از موارد شش       
  .آورده شده است

  هاي فارسي مثابة واژه هاي غيرفارسي به معرفي واژه -1-3
 فارسي يا ايرانـي،    هايي با ريشة    سي با ريشه غيرفارسي در جايگاه واژه      هاي انگلي   معرفي واژه 

توان در    هاي غيرفارسي را مي     هاي اين اثر است كه اين دسته از ريشه          ترين نارسايي  از جمله مهم  
  :سه طبقه خالصه كرد

  هاي سانسكريت و هندي؛ واژه) الف
  هاي عربي؛ واژه)  ب
  .ها ديگر زبان)  ج

 . بخش، شواهدي در رد ريشة ذكرشده در اين فرهنگ آورده شده استدر ادامه ذيل هر
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  هاي سانسكريت و هندي واژه -1-1-3
هاي ايراني يا فارسي، از جملـه   هاي سانسكريت يا هندي در طبقة خانواده زبان     آميختن واژه 

ايـن  . شناختي و از جمله ايـن اثـر قابـل مـشاهده اسـت              خطاهايي است كه در آثار متعدد ريشه      
  :توان در دو بخش ارزيابي كرد ف را ميضع

  اند يابي شده تنها تا فارسي ريشههايي با ريشة سانسكريت كه  مدخل -1-1-1-3
هايي با ريشه سانسكريت كه در اين اثر تنها تا فارسـي رديـابي شـده و                 در خصوص مدخل  

  :ه كردتوان به اين موارد اشار اند، مي هايي با ريشه فارسي معرفي شده عنوان واژه به
1 (* ankus =) انگژ، كجك(  

معرفي شده و اين در حالي است كه ايـن          » انگژ« اين واژه انگليسي برگرفته از واژه فارسي        
سـير انتقـال ايـن واژه بـه          SOD1بـه اسـتناد     . واژه خود در فارسي، دخيل از سانسكريت است       

  :گيرد انگليسي، زبان فارسي را دربر نمي
  ankus]:  انگليسي< ankas:  هندي< ankúsa: ت سانسكري[
2 (* lime =) ليموعماني (/ lemon =) ليمو(  

ريشه اين دو واژه در انگليسي، واژة ليمو در فارسي معرفي شده و اين در حالي اسـت كـه                    
ايـن  ) 1953 (نامـه  هرمـزد به استناد پورداود در   . اين واژه در فارسي، دخيل از سانسكريت است       

هاي درياي چين بـاز       ، درخت نيز به هند، چين، برمه و جزيره        واژه سانسكريت است و اصل آن     
، اصل اين گياه را از هند دانـسته و نـام آن را نيـز هنـدي             برهان قاطع معين در حاشية    . گردد  مي

بـه اسـتناد    . اند   نيز اين واژه را سانسكريت دانسته      معين و   سخن هاي  فرهنگ. معرفي كرده است  
 درباره سـير انتقـال ايـن        CHD4و   RHW2  ،ORG3 جمله   هاي متعدد انگليسي و از آن      فرهنگ
 :خوانيم واژه مي

  lemon]:  انگليسي< laimun :  عربي< limu:  فارسي< nimbu: سانسكريت[
3 (* lacquer =) الك، جال (  

__________________________________________________________________ 
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 يكي است، اما شاهديم كه در فرهنگ حاضـر، در           lac و   lacquerكه ريشة دو واژه      درحالي
يابي تنهـا      ريشه lacquerنسكريت آن اشاره شده و در مورد واژه          به ريشة سا   lacخصوص واژه   

بـه اسـتناد    . تا واژه الك در فارسي دنبـال شـده اسـت كـه خـود دخيـل از سانـسكريت اسـت                     
ريشة ايـن واژه سانـسكريت و سـير     AHD3 و   WTI1  ،SOD  ،OED2هاي متعدد چون      فرهنگ

  :انتقال آن بدين شرح است
 lacre:  پرتغالي >  lakk  :  عربي> lak:  فارسي > lakh:  هندي >  laksha: سانسكريت[

  lacquer]: انگليسي >  lacquer   : فرانسوي > 
4 (* nenuphar =) نيلوفر(  
هـاي متعـددي      رغم فارسي برشمردن ريشة اين واژه در فرهنگ حاضر، به استناد فرهنـگ             به
 فرهنـگ سـخن   گرچـه   .  اين واژه سانسكريت است     ريشة RHW و   SOD  ،WTI  ،AHDچون  

 ايـن واژه را در فارسـي   فرهنـگ معـين  اي اصيل دانـسته،   اشتباه واژة نيلوفر در فارسي را واژه    به
 سير انتقـال ايـن واژه بـدين     SODاستناد   به. درستي برگرفته از سانسكريت معرفي كرده است       به

  :نحو است
 < nenuphar التين ميانـه  nilufar عربي < ninufar فارسي < nilotopala: ت سانسكري[

  ] nenupharانگليسي 

حـال، در   ها در اين فرهنگ اشاره شده و بـااين  هايي كه به ريشة سانسكريت آن      مدخل -2-1-1-3
  اند هاي اين فرهنگ ذكر شده قالب مدخل

حـال، در    هـا اشـاره شـده و بـااين         هايي كـه بـه ريـشة سانـسكريت آن           در خصوص مدخل  
  :توان به اين موارد اشاره كرد  مياند، هاي اين فرهنگ گنجانيده شده مدخل

aubergine =) ــان ــات (= candy)/ بنــگ (= bhang)/ بادنج )/ چــادر (= chador)/ آبنب
jackal =) شغال /(lac =) الك /(lilac =) نيلي /(musk =)  شك مـ /(nard =)     نـاردين، سـنبل
  )/ ...نارنج، پرتقال (= orange)/ هندي

هـا از     فارسـي تنهـا زبـاني واسـط در سـير انتقـال آن              آشكار است كه در اين مـوارد، زبـان        
  .سانسكريت به انگليسي بوده است كه ذكر آن در اين فرهنگ بدين نحو موضوعيت ندارد

__________________________________________________________________ 
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  هاي عربي واژه -2-1-3
هاي بـارز    هاي فارسي از جمله كاستي     عنوان واژه  هاي انگليسي با ريشة عربي، به      معرفي واژه 

  : بررسي استاين اثر است كه در دو بخش قابل

هايي فارسي كـه   اند يا واژه يابي شده  هايي با ريشة عربي كه تنها تا فارسي ريشه          مدخل -1-2-1-3
  اند يابي شده تا عربي ريشه

اشتباه و بدون آوردن شـواهدي   كنندة آن است كه در موارد متعددي، به ها بيان بررسي مدخل 
هايي با ريشة فارسي وجود دارد كـه تـا     اژه يا و   ها فارسي معرفي شده    مقبول و مستدل، ريشة آن    

  :توان به اين مداخل اشاره كرد از جملة اين موارد، مي. اند يابي شده عربي ريشه
1 (magazine* =) خشاب اسلحه/ مجله(  

  خانه گنج: فارسي: شده ريشه معرفي
 در  .اسـت » مخـزن « عربـي     هاي انگليـسي، ايـن واژه برگرفتـه از واژه           به استناد كليه فرهنگ   

مؤلف تنها به اسـتناد  . هاي برجستة فارسي و عربي نيز اين واژه، عربي معرفي شده است     فرهنگ
، واژة عربـي مخـزن را محـرف واژه    )1375 آبـان    3 ( اطالعـات  اي منتشرشده در روزنامـه      مقاله

 را  فارسـي     magazineخانه برشمرده و تنها به اسـتناد همـين مطلـب، ريـشة واژة                فارسي گنج 
  سير انتقال اين AHD و CHD ،RHWهاي متعدد و از آن جمله به استناد فرهنگ . ستدانسته ا 

  :واژه بدين نحو است
ــي[ ــايي<مخــزن :  عرب ــه< magazzino:   ايتالي ــسوي ميان ــسي< magasin:  فران :  انگلي

magazine [ 
2 (* lascar =) ملوان هند شرقي(  

  العسكر: عربي: شده ريشة معرفي
» عـسكر «را برگرفتـه از واژة عربـي   » لـشكر « ين مدخل، واژة فارسـي مؤلف در سير انتقال ا 

اسـتناد   در اين بـاره بـه  . اين در حالي است كه واژة عربي، برگرفته از فارسي است          . دانسته است 
 و  RHWهـايي چـون       هاي انگليـسي، فرهنـگ      خوانيم كه در بين فرهنگ      مي) 54:1384(داوري  
ORG    شناسـان فـارس و عـرب نيـز           ريـشه . دانند   لشكر مي  صراحت برگرفته از     واژة عربي را به

دهخـدا،  نامه     لغت ،فرهنگ سخن ،  برهان قاطع به استناد     . دانند  عسكر را معرب لشكر فارسي مي     
، المنجد، معربات رشيدي، امام شوشتري و نيز بر طبق نظر جواليقي و نيز              آنندراج،  اللغات  غياث

  .اصل اين واژه در عربي، واژه فارسي لشكر است
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3 (* hangar =) خنجر(  
   انگليسي< فارسي <عربي : شده سير انتقال ارائه

زاده و   توضـيح آقاگـل   . نظرهـايي وجـود دارد      درخصوص ريشة اين واژة انگليسي اخـتالف      
 اصل اين واژه    SODبه استناد آنها، فرهنگ     . در اين خصوص راهگشاست   ) 161:1384(داوري  

 نامـه  لغتبرخالف نظر . اند  ن را فارسي دانسته    آ RHW و   OED  ،OXDهاي    را عربي و فرهنگ   
شـير،   شوشـتري و   ، عميد، امامبرهان قاطع دوست،    استناد حسن  را عربي دانسته، به    دهخدا كه آن    

شود كه ريـشة ايـن واژه كـه     يادآوري مي. اي دخيل در عربي است  اصل اين واژه فارسي و واژه     
 ذيل فرهنگ سخن  در تصحيح اثر با عنوان       ابتدا عربي معرفي شده بود،       فرهنگ بزرگ سخن  در  

اي  ، تـصحيح شـده و واژه  )1388( و متـأثر از مقالـه داوري و داوري    1390منتشرشده در سال      
  .فارسي برشمرده شده است

4 (* carob =) خرنوب(  
 ]  انگليسي<....  اسپانيايي < عربي <فارسي [:  شده سير انتقال ارائه

نمايد كه بـه اسـتناد كليـه          نوب، ذكر اين نكته ضروري مي     در مورد ريشة اين واژه يعني خر      
هـاي   هاي انگليسي مورد رجوع، ريشة اين واژه عربي است؛ همچنين به اسـتناد فرهنـگ     فرهنگ

. بودن اين واژه وجود ندارد      نيز ترديدي در عربي    معين و   سخن،  نامه  لغتچون   متعدد فارسي هم  
  . ريشة اين واژه عربي استSOD و RHWهاي متعدد و از آن جمله  به استناد فرهنگ

حـال، در قالـب    ها در اين فرهنگ اشاره شده و بااين      هايي كه به ريشه عربي آن       مدخل -2-2-1-3
  اند هاي اين فرهنگ ذكر شده مدخل

هايي با ريشة عربي در اين فرهنگ اسـت كـه    هاي جدي اين اثر، معرفي واژه    ازجمله كاستي 
نكتـه  . انـد   ها در زبان فارسـي، در ايـن فرهنـگ گنجانـده شـده              ظاهراً صرف كاربرد و رواج آن     

ها، زبان فارسـي در   كه در مورد تعداد نسبتاً      زيادي از اين واژه     تأمل در اين خصوص آن     قابل
در ايـن خـصوص و بـه        . ها از عربي به زبان انگليسي، هيچ نقشي نداشـته اسـت            سير انتقال آن  
  :هايي از اين دست اشاره كرد ان به واژهتو  ميRHW و SODهاي  استناد فرهنگ

qanat / kanat =) قنات / (kismet =) قسمت /(houri =) حوري /(emir =)  اميـر /(attar 
  )/ ...بلبل (= bulbul)/ نقاره (= naker)/ شربت (= sherbet)/ عطر(= 
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  هاي ديگر زبان -3-1-3
ها صريح اشاره كـرده      يشة آن هايي كه عمدتاً خود مؤلف به غيرفارسي بودن ر          آوردن مدخل 

هـا،   هاي اين اثر است كـه آوردن آن  و تنها زبان فارسي، نقش زبان واسط داشته، از ديگر كاستي          
از آن جملـه    . نه تنها با فرض خود مؤلف در تضاد است، بلكه از اعتبار كـار نيـز كاسـته اسـت                   

  :توان به اين موارد اشاره كرد مي
tandoor =) ــور ــدي <) تن ــد[ (= begum/  اكّ ــسلمان]درهن /  تركــي شــرقي <)  ملكــه م

camphor =) كافور (>   مااليي  /carmine =)  جوهر قرمزدانه (>      التـين ميانـه  /chappow =) 
 dragoman/  التين   <) دينار (= dinar/  اكّدي   <) قماش نخي  (= cuttanee/  تركي   <) غارت

/  اكّـدي    <) نفت خام  (= naphta/  آرامي <) پيريت آهن  (= marcasite/  اكّدي   <) مترجم(= 
santour =) سنتور (> يوناني  /scarlet =) التين <)پارچة مخملي ... /  

  هاي نادرست يا نامناسب در انگليسي آوردن معادل -2-3
هـاي انگليـسي كـه حـداقل حـدود يـك چهـارم               در خصوص تعداد نسبتا زيادي از مدخل      

ان آوردن معادل مناسب در فارسي وجود داشته،        دهد و امك   ها را به خود اختصاص    مي         مدخل
هـا و معـاني، بـدون         هايي عمدتاً تعريفي يا فهرستي از معادل        هايي نادرست، معادل    شاهد معادل 

طـور خـاص، در    ها هستيم و اين موضـوعي اسـت كـه بـه     اي آن   توجه به حوزة معنايي و مقوله     
توان به اين موارد اشـاره   ن جمله مياز آ. ها اهميت و جايگاهي خاص دارد     گزيني فرهنگ  معادل
  :كرد
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  هاي پيشنهادي شده در فرهنگ به همراه معادل هايي از معاني آورده نمونه. 1جدول شماره 

  معادل مناسب  شده در فرهنگ معادل يا معناي آورده  مدخل
biryani  ]نوعي غذاي پرادوية هندي حاوي گوشت، سـبزي،]آشپزي 

  ...برنج و
 برياني

kiosk 
  

جايگاه چوبي مخصوص فـروش روزنامـه جايگـاه: سككيو
 .چسبانند اي كه بر روي آن آگهي تبليغاتي مي استوانه

  آالچيق) پارك(-
   كيوسك، باجه-
  باجة تلفن-

naan    شده از آرد سفيد در شمال هنـد كـه در تنـور پختـه نان تهيه
  .شود مي

ــان ــان تنــوري، ن ن
 روغني هندي

ban  
  

ه هنگام جنگ، سِمت فرمانـدهي را افسراني ك  ]درمجارستان[
  .گرفتند به عهده مي

ــاي[ در اروپــــــ
ــرقي ــي،] شـ والـ

 فرمانده نظامي
penide      كه در درمان سـنتي سـرماخوردگي مـصرف(شكر جو سفيد

 ).شود مي
ــذ، ــد، پانيــ پانيــ

  شكرسرخ
turpeth  ]  ريـشة درخـت جلـب آسـيايي و اسـتراليايي]گياه شناسـي 

(turpethum Ipomoea)رفتـه وان مسهل به كار مـي  كه به عن
  .است

 تربد،]شناسي  گياه[
  پيچك صحرايي

khakis             اي بـا  لباس نظامي ارتش انگليس كه از پارچة نخـي يـا پنبـه
 .شود خطوط اريب بافته مي

ــشي، ــاس ارتـ لبـ
 يونيفورم ارتشي

belleric  ]ميــوه گينــا ]شناســي گيــاه Terminalia bellericaاز تيــره 
combretaceae   به عنوان منبع مادة رنگـي صـادر كه از هند 

  .شود مي

 بليله]شناسي گياه[

وار و   ذكر فهرسـت  ها، ضعف ديگر در خصوص نحوة آوردن معاني يا معادل فارسي واژه  
تـوان بـه      هاسـت كـه مـي      اي آن   هاي معنايي يـا مقولـه       ها بدون توجه به تفاوت     بدون ضابطة آن  

  :ها اشاره كرد هايي چند از آن نمونه
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  ها ضابطه معادل هايي از ذكر بي نمونه. 2شماره جدول 

ها و معاني در  نحوة آوردن معادل مدخل
  گزيني  نحوة مناسب معادل  فرهنگ

Peach    ــو ــوة هلـ ــت و ميـ  Persica)درخـ
prunus)،       رنـگ( شفتالو، به رنگ هلـو

، چيز لذيـذ، زن يـا دختـر)زرد هلويي 
  زيبا

   هلو-1
   درخت هلو-2
  گل بهي) رنگ (-3
  لعبت، تيكه) ورهمحا (-4
 چيز ناز، خوشگل) محاوره (-5
 هلو) حاوي، طعم (-6

caravan كاروان ، كجاوه، كالسكه، وسـيلة نقليـة
  سرپوشيده

   كاروان، قافله-1
  ارابه، گاوي) ها كولي (-2
   قافلة ماشين-3
ــل[ -4  كــاروان، واگــن،]اتومبي

  خانة سيار
   كاميون كانتينردار-5

gauze     ،تـور، برنجــك،گـاز، گـارس، تنزيـب 
  كريشه، مه، مه خفيف

  گردي  تور، پارچه-1
  گاز، باند) پزشكي (-2
   توري]پنجره[ -3
   مه رقيق-4

mummy  شده،  موميايي، جسد موميايي  
  زده و خشكانده، مرده حنوط

   آدم الغر و چروكيده] مجازاً[

   جسد موميايي-1
  موميا) قديمي (-2
  شده جسد خشك)مجازي (-3

musth  جنـسي (ة سـاالنه تحـرك      مست، دور(
  هاي نر فيل

شـدكي،  گـشن ) فيل و شتر   (-1
  مستي

  مست، گشن) فيل و شتر (-2
taffeta تافته، خوشمزه، لذيـذ، مطبـوع، نـازك

نارنجي، مشكل پـسند، مجلـل، مـزين،
  پرآب و تاب و باشكوه

  تافته) پارچه (-1
  ابريشمي، نخي) پارچه (-2
زبـان پرطمطـراق) مجازي (-3

  انهزبان متكلف
  تافته) شبيه، از جنس (-4
   متكلفانه، پرطمطراق-5
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  شواهد و توضيحات نادرست -4-2-3
شده  در اين فرهنگ، به فراخور حال، شاهد آوردن شواهدي منظوم در خصوص ريشه ارائه             

يا توضيحاتي در آن باره هستيم كه در مواردي چند، شواهد و توضيحاتي نادرست و نامناسـب                 
  :توان به اين موارد اشاره كرد جمله، ميبوده است كه از آن 

1 (* sjambok =) تازيانه(  
  چابك: ريشه فارسي
  :بيت شاهد

ــي    ــاله بت ــارده س ــكچ ــيرين دارمچاب كه به جان حلقه به گوش است مه چاردهش           ش
  )حافظ(

و » چابـك «هاي انگليسي يعني واژة   مؤلف صرف مشاهده ريشة فارسي اين واژه در فرهنگ        
معناي  اشتباه تصور كرده كه ريشة اين واژه، به        معناي قديم اين واژه در فارسي، به      بدون توجه به    

فرهنـگ   و نيـز     انامـة دهخـد    لغـت در خصوص اين واژه به اسـتناد        . رايج صفتي آن اشاره دارد    
بـوده  » شـالق و تازيانـه    «اي قديمي در فارسي و به معنـاي           واژه» چابك«يابيم كه    درميآنندراج  

  :است
خيــز دســت از عــرق ســستي او طوفــان     را ز ســايه خــود بــه گريــزاســپي اســت مــ

ــل   ــه مث ــسپرد گــر ب ــه گــام ب ــك گــام ب  و خنجـــر مهميـــزچابـــكشمـــشير بـــود   ي
  ]1395 ص آنندراجنقل از : سنجركاشي[

2 (* tangi =) گلوگاه، گردنه، تنگه(  
  )ه+ تنگ(تنگه : ريشة فارسي
  :بيت شاهد

 اگر صندوق را سـر     كه بگشايي    و زر   تنگـه  ها پـر    بسي صندوق 
  )امير خسرو دهلوي(

كاربرد داشـته  » دره و معبر«معناي  است كه به» تنگ«كه ريشة اين واژه در فارسي     نخست آن 
در فارسي، دره و معبـر      » تنگ«خوانيم كه ازجمله معاني       مي) 272:1384(استناد داوري    به. است

  :كاربرد يافته است» تنگي«كل و راه باريك ميان دو كوه است كه در هند و پاكستان به ش
ــه دشــت و راغتنــگآهــو ز  بر سبزه باده خوش بود اكنون اگـر خـوري            كــوه بيايــد ب

  ]7043نامه ص  نقل از لغت:  يرودك[
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گـردد؛ چـرا كـه     شـده بـاز مـي    تر در خصوص اين مدخل، به شاهد آورده       اما خطاي فاحش  
اسـتناد   اسـت كـه بـه   » تنكـه «گـر واژة     در بيت شاهد، صورت دي     [tan(e)ge]» تنگه«اساساً واژة   

قطعـة كـوچكي از فلـزات       ) منـسوخ : (تنكـه :  خوانيم   در خصوص معناي آن مي     فرهنگ سخن 
  .قيمتي كه به جاي پول رايج بوده است

3 (* veranda =) ايوان، بالكن(  
  برآمده: ريشه فارسي
  :بيت شاهد

 دوتاسـت   و گـردنش    برآمـده  پشت سـرش    كار منحنـي اسـت     نوكش چو نوك بوم سيه    
در قالب اسم، سبب شده تا اين واژه را در قالب صورت    » برآمده«معناي   توجهي مؤلف به    بي

اين در حـالي    . عنوان شاهد بياورد   پركاربرد آن، يعني صورت صفتي تصور كند و اين بيت را به           
رسـي   از جملـه معـاني ايـن واژه در فا   آنندراج فرهنگ و نيز نامه دهخدا لغتاستناد  است كه به   

  .بوده است كه در قالب اين معنا، به زبان انگليسي راه يافته است» دهليز و پيشگاه ايوان«
4 (* taffeta =) تافته(  

  تافته: ريشة فارسي
  :بيت شاهد

ــه او   ــت ك ــار حكم ــر ت ــه زه ــتتافت دوصــد خرقــة تــن رفــو يافتــه اســت        اس
  )، جاميهفت اورنگ(

پارچـة  «شـكل   ن واژه، بالفاصله معناي آن را بـه  كه مؤلف به دنبال ريشة فارسي اي       رغم آن  به
تافتـه  . مثابة شاهد مطرح كرده اسـت  آورده است، اما بيتي كامالً نامناسب را به » نخي يا ابريشمي  

صـورت شـاهدي     توان به   از اين بيت، مي   . در فارسي اسم است و ريشة اين واژه انگليسي است         
  :مناسب بهره برد

ــه    ــدا تافت ــسي از گ ــشته ك  تافتـه   سيم داديـش و هـم      زر و   نگ
  ]6274 ص نامه لغتنقل از : فاروقي[

5 (* rook =) رخ، قلعه(  
  برج: رخ: ريشة فارسي

  .اي معرب برشمرده شده است ذكر شده كه واژه» برج«معناي ريشة فارسي اين واژه 
كننـدة مفهـومي     ها و منابع متعدد، بيـان      بررسي معناي ريشة اين واژه، در فارسي، در فرهنگ        

شـود، بـه اسـتناد        نيـز شـناخته مـي     » قلعـه «در شطرنج كه بـه نـام        » رخ«اما واژه   . تفاوت است م
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 اللغـات   غيـاث اسـتناد    بـه .  اسـت »  رخ«اي    هاي متعدد فارسي، موسـوم بـه مـرغ افـسانه            فرهنگ
برد و به مـشابهت       ربايد و باال مي     رخ نام مرغ عظيمي است كه فيل و كرگدن را مي          «: خوانيم  مي

بخـشي نظـري     ، رشـيدي و پـنج     برهان قـاطع  . زند  ة شطرنج است كه از دور مهره مي       آن نام مهر  
توجـه   نكته قابـل . دانند مشابه در اين باره دارند و نام مهرة شطرنج را برگرفته از نام اين مرغ مي             

  .  دقيقاً قائل به همين نظر هستندWTI و RHW ،ORGهاي انگليسي نيز  آنكه در بين فرهنگ

   انتقال ناقص و نادرست معرفي سير -4-3
هـا از جهـاتي چـون بررسـي           شناختي، تشخيص سـير انتقـال واژه       اصوالً در تحقيقات ريشه   

در اين اثـر، شـاهد      . اهميت شاياني دارد  ... هاي آوايي، داليل انتقال و       دگرگوني  تغييرات معنايي، 
هـا هـستيم كـه        هاي آشكار در خصوص بـسياري از سـير انتقـال            هاي بارز يا ناهماهنگي     كاستي

  :شود ها اشاره مي هايي از آن اجمال به نمونه به
1 (* sandal) =) سندل) كفش(  

 ] انگليسي<پوش اي پاي گونه: sandal: اوستايي) ريشه با هم([: شده سير انتقال آورده
دل: فارسي) ريشه با هم(   سنَ

هاي متعـدد چـون      در خصوص سير انتقال اين واژه، از فارسي به انگليسي به استناد فرهنگ            
ORG ،OED و ENCخوانيم  مي:  
 ] انگليسي < انگليسي ميانه<  فرانسوي باستان<  التين< يوناني <فارسي [
2 (* persiennes  

 ] انگليسي<فارسي [: شده سير انتقال آورده
 [:كنندة اين سير انتقال است  بيانSOD ،WTI ،RHW هاي متعدد همچون  رجوع به فرهنگ

  ] انگليسي <  فرانسوي<  التين< يوناني <فارسي باستان  
3 (* barmecide  

 ] انگليسي<فارسي [: شده سير انتقال آورده
: مبين اين سير انتقال است    ...  و AHD  ،RHW  ،SODهاي متعدد همچون      رجوع به فرهنگ  

  ] انگليسي <  عربي<فارسي[
4 (* bafta  

 ] انگليسي<فارسي [: سير انتقال آمده در فرهنگ
اين واژه بـا واسـطة   ...  وRHW ،AHD ،SOD ،WTIهاي متعدد همچون       فرهنگ به استناد 

  ] انگليسي <  هندي<فارسي [:  زبان هندي به انگليسي، راه يافته است
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  نشده هاي فارسي يافت واژه -5-3
هاي انگليـسي، بـا ريـشة         كنندة آن است كه شماري از واژه       هاي فرهنگ، بيان    بررسي مدخل 

هـا   اند كه در اين بخش، به اجمال بـه تعـدادي از ايـن واژه                مغفول مانده  فارسي در اين فرهنگ   
  . شود ها اشاره مي  آن همراه با معنا و ريشة

adrop =)   اكسير، اكسير اعظم (> اسرب  /boza =)    بوزه، شراب بـرنج (>  بـوزه  /caper =) 
درخـت   (= fustet/   فنـك    <) فنك (= fennec/   كبابه <) كبابه (= cubeb/  كور <) كبر، كور 

نمـد   (= numnah/   مـزه    <) غـذا  پـيش  (= meze/   گـپ    <) وراجي (= gup/  پسته   <) گلپر
   نمد<) زين

  هاي پراكنده اشتباه -6-3
ها و اشتباهاتي هـستيم       جداي از مواردي كه بدان پرداخته شد، در اين فرهنگ شاهد كاستي           

اجمال  در اينجا، تنها به   . تبر بيشتر است  ها، در وهلة نخست در گرو رجوع به منابع مع          كه رفع آن  
  :شود ها اشاره مي ها و كاستي هايي از اين گونه اشتباه به نمونه

1 (* alfalfa =) يونجه، اسپست(  
رجـوع بـه منـابع     .  دانـسته اسـت    as-pestمؤلف ريشة اين واژه را برگرفته از واژة اوستايي          

ي ميانه است كه خود برگرفته از ايراني باستان         كنندة آن است كه ريشة اين واژه، فارس        معتبر بيان 
در خصوص ريشة فارسـي     ) 1384(زاده و داوري      ، آقاگل )1381(دوست   جداي از حسن  . است

  .اند اين واژه توضيحاتي راهگشا داده
2 (* angary =) ]حق طرفين درگير درجنگ نسبت به نابودي چيزي كه  متعلق به             ]حقوق 

  .)طرف است كشور بي
دانسته است و شـعري از      » انگاري«ه اين واژه را احتماالً برگرفته از واژة فارسي          مؤلف ريش 

  :محتشم كاشاني را براي شاهد آورده است
ــساري  ــه شرم ــارب ــنم انگ ــرار     عاشــقي چــه ك ــشد اق ــن ك ــت ز م ــر شــكنجة زلف اگ

طي وجه، ارتبـا   هيچ  در فارسي باستان است و به      WTIغافل از آنكه ريشه اين واژه به استناد           
  .با اين واژه در فارسي نو ندارد

3 (* arshin =)  متر  سانتي71گيري طول در روسيه معادل  واحد اندازه(آرشين(  
بودن آن اشاره كرده است، اما متـذكر ايـن نكتـه             يابي واژه، به فارسي     اگرچه مؤلف در ريشه   

) 53:1384(در ايـن خـصوص، بـه اسـتناد داوري       . هـا نيـافتم     شده كـه ريـشة آن را درفرهنـگ        
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ازجملـه  » ارش«: خـوانيم  بـاره مـي    در ايـن  . بوده است » ارش«يابيم كه ريشة آن در فارسي         درمي
  :  هاي طول بود كه از ديرباز در ايران باستان رواج داشته است مقياس

 راه بــــودارشكــــه ژرفــــيش نهــــصد هــم آنجــا يكـــي ســهمگين چــاه بـــود    
  ]1859 نامه لغتنقل از : اسدي[

: خـوانيم  دربارة ريشه واژه ارش در فارسـي نـو نيـز مـي            ) 78:1383(دوست    د حسن به استنا 
رش    .arashni:  فارسي باستان< arshin:  فارسي ميانه<اَ
4 (* ardeb =)  گيري وزن واحد اندازه(اردب(  

اگرچه مؤلف با قيد احتمال، ريشه اين واژه را فارسي باستان دانسته، اما يادآور ايـن مـسئله                  
 RHWاين در حالي است كه ريشة اين واژه به اسـتناد            . ها نيافته است    آن را در فرهنگ   شده كه   

اصـل ايـن    ) 76:1383(دوسـت     به استناد حسن  .  در فارسي باستان است    arta-pa واژة   AHDو  
» آرد« به معناي -arta*اي دخيل در يوناني و متشكل از     گردد و واژه    واژه، به ايران باستان باز مي     

  .بوده است» ظرف نگهداري آرد«بوده كه در مجموع، به معناي » پاييدن«عناي  به مpa*و 
5 (* mandoline =) ]ماندولين]موسيقي (  

اشـتباه واژه فارسـي      مؤلف ريشة اين واژه را بدون هيچ گونه توضيح و ذكر سير انتقالي، بـه              
 WTI و SODه هـاي انگليـسي و از آن جملـ    به استناد كليه فرهنـگ . معرفي كرده است » تنبور«

  .ريشة اين واژه ايتاليايي است و هيچ ارتباطي با فارسي ندارد
6 (* mastaba =) مصطبه، سكو(  

سپس مؤلف در خـصوص     . ريشة اين واژه، فارسي و عربي زبان واسط برشمرده شده است          
ايـن در   . هـا نيـافتم     اي بـراي آن در فرهنـگ       ريشة آن در فارسي، متذكر اين نكته شده كه ريشه         

اي عربي است كه ارتبـاطي بـه فارسـي نـدارد و بـه اسـتناد        واژه» مصطبه«ي است كه اساساً    حال
  .اي دخيل در فارسي كاربرد محدود داشته است  در قديم در قالب واژهنامه دهخدا لغت

7 (* pandura =) ]نوعي ساز زهي شبيه ماندولين]موسيقي (  
رفي كرده است كه البته هيچ ارتباطي بـه    مؤلف ريشه اين واژه را نيز فارسي و واژة تنبور مع          

  . ريشة اين واژه نيز ايتاليايي استWTI و SODبه استناد . فارسي ندارد
8 (* tapestry =) دار  نقشةپرد(  

  .معرفي شده است» تافته«ريشة اين واژه را با قيد احتمال ايراني و برگرفته از واژه 
بـه  .  اسـت  tapast(ak) واژة فارسـي ميانـه        ،ريشة آن ) 1393(زاده و داوري     به استناد آقاگل  

برگرفتـه از فارسـي   » بـسط و فـرش   «به معنـاي    » تپست«واژه  ) 328:1383(دوست    استناد حسن 
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كـه در قالـب واژه   » تـافتن و پيچيـدن  « بـه معنـاي    -tap احتمـاالً مـشتق از ريـشه         tapastميانه  
tapastakفارسي ميانة دخيل در يوناني است .  

  گيري نتيجه -4
هـاي مختلـف،    هاي فارسـي در زبـان   شناختي واژه   تر اشاره شد، بررسي ريشه      گونه كه پيش   نهما

شناسـي   روي پژوهشگران حوزة زبان فارسي و زبان تواند حوزة مطالعاتي در خور توجهي را پيش     مي
شناختي، به نحوي با مسائل فرهنگـي،        هايي جداي از موضوعي زبان      اساساً انتقال چنين واژه   . بگشايد

  .طلبند جتماعي و تاريخي نيز پيوند خورده و از همين رو دقت و توجه بيشتري را ميا
تـر و چـارچوبي    اگرچه فرهنـگ مـذكور، در مقايـسه بـا برخـي آثـار، از نظـامي هماهنـگ             

هاي جدي، از اعتبار آن در قالـب          ها و ضعف    جويد، اما وجود برخي كاستي      تر سود مي    مشخص
و، در مقالة حاضر تالش بر آن بوده تا با استناد به آثار مطرح و               ر ازاين. يك فرهنگ كاسته است   

تـرين   يـابي، مهـم   شاخصِ موجود و پرهيز از نگاهي جانبدارانه و غيرعلمي، به مقوله      ريـشه        
گونه كه در مقالـه بـدان    در مجموع، همان. هاي اين اثر، تا حد امكان معرفي و مرور شود       كاستي

تـوان حـداقل در شـش بخـش بـدين نحـو              هاي ايـن اثـر را مـي        ترين ضعف  پرداخته شد، مهم  
گـزينش  ) هـاي فارسـي؛ ب   عنـوان واژه  هـاي غيرفارسـي بـه    معرفي   واژه) الف: بندي كرد  طبقه
معرفي سـير   ) شواهد و توضيحات نادرست؛ د    ) هاي نادرست يا نامناسب در انگليسي؛ ج       معادل

  . هاي پراكنده اشتباه) ده؛ ونش هاي فارسي يافت واژه) انتقال ناقص و نادرست؛ ه
هـا و آثـاري علمـي كـه      ها و نيز تالش براي عرضة فرهنـگ        گونه اشتباه  ترديد، اصالح اين   بي

گيري از آثار    ها باشد، ابتدا در گرو بهره      هاي فارسي در ديگر زبان      مبين دامنة نفوذ و گسترش واژه     
 مضاف بر آنكه بايـد از هرگونـه         .جويي از چارچوب نظري قابل دفاع است       و منابع علمي و بهره    

در سـاية چنـين     . شدت اجتناب شـود    نگاه جانبدارانه و غيرعلمي به موضوعاتي از اين دست، به         
  .توان به تقويت اين حوزة مطالعاتي و انتشار آثاري پربارتر ياري رسانيد تالشي است كه مي

  منابع -5
  .نشر بلخ: انتهر. هاي ايراني در سوئدي واژه.   ) 1382(آذران، حسين 

شناختي آكـسفورد،    واژگان معرب فارسي در فرهنگ ريشه     ). 1384(زاده، فردوس؛ داوري، حسين      آقاگل
  .147-158: 5، پژوهش زبان و ادبيات فارسي
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 هاي فارسـي در زبـان انگليـسي        شناسي واژه  فرهنگ ريشه ). 1393(زاده، فردوس؛ داوري، حسين      آقاگل
  .ات علميانتشار: تهران). تحليلي-توصيفي(

  .انتشارات سخن: تهران. ، چاپ دوم ) جلد8 (فرهنگ بزرگ سخن). 1382 (انوري، حسن 

. ، زير نظر محمد دبيرسـياقي، چـاپ دوم  ) جلد7 (فرهنگ جامع فارسي آنندراج ). 1363 (پادشاه، محمد   
  .انتشارات خيام: تهران

  .انجمن ايران شناسي: تهران. هرمزدنامه). 1331(پورداود، ابراهيم 

. ، به اهتمـام محمـد معـين، چـاپ شـشم           ) جلد 5 (برهان قاطع ). 1370(خلف   حسين بن  تبريزي، محمد 
  . انتشارت اميركبير: تهران

شـركت انتـشارات علمـي و    : تهـران . هاي فارسي در زبـان اردو    فرهنگ واژه ).  1357(چوهدري، شاهد   
  .فرهنگي

  . فرهنگستان زبان و ادب فارسي: تهران. شناختي زبان فارسي فرهنگ ريشه). 1383(دوست، محمد  حسن

هاي فارسـي در زبـان اسـپانيايي،         شناختي واژه  بررسي ريشه ). 1390(داوري، حسين، ايرانمهر، ابوطالب     
  .175-202 : 19، مجله مطالعات ايراني

پايان نامـه كارشناسـي ارشـد زبـان شناسـي،           . واژگان فارسي در زبان انگليسي    ). 1384(داوري، حسين   
  . تربيت مدرس تهراندانشگاه

ادب و  . شناسي فرهنگ سخن   ضرورت بازنگري در بخش ريشه    ). 1388(داوري، رضا و داوري، حسين      
  .55-71: 25  ،زبان

  . انتشارات دانشگاه تهران: تهران. ، چاپ دوملغت نامه). 1377(اكبر  دهخدا، علي

 .33-58: 13،، فرهنگهاي دخيل فارسي در فرانسه واژه). 1371(ديهيم، گيتي 

: تهـران . ، بـا نگـرش فريـدون جنيـدي        هاي ايراني در زبان انگليـسي      واژه). 1364(علي   سجاديه، محمد 
  .انتشارات بنياد نيشابور

  . بيروت. كتاب االلفاظ الفارسيه المعربه). 1908( شير، السيد ادي 

  .نشر باز: تهران.  ايران و ايراني در زبان انگليسي). 1380(صفائيان، كامران 
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پژوهـشنامه دانـشكده ادبيـات و       هاي دخيل فارسي در زبان فرانـسه،         واژه). 1382(گير، عالالدين    هگوش
   37، علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي

  .انتشارات اميركبير: تهران. ، چاپ چهارمفرهنگ فارسي معين). 1360(معين، محمد 

  .هنگ معاصرفر:  تهران.واژگان فارسي در انگليسي) 1385(ميرفضائليان، احمد 
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