
1991تابستانوبهار،1شمارۀ،9سالشناسی،ایرانهایپژوهش   
(191تاص179)ازص

 

درشددارَنْگسترَهایصورتو-sel*هندواروپاییهایبازتاببرخی

ایرانی
 

1آبادیلیمصلحیمصلحع
هایباستانی،دانشگاهتهراندانشجویدکتریفرهنگوزبان

زهرهزرشناس
هایباستانی،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیاستادفرهنگوزبان

 62/2/98 :مقاله پذیرش تاریخ ؛62/5/98: مقاله دریافت تاریخ

چکیده
ای طوالنی در ایران و کشورهای  ایرانی پیشینه های زبان های  اژهیابی و شناسان برای ریشه زبان های تالش

اخیر در باب مطالعات تاریخی و تطبیقی زبان نیز  های رفت ویژه کشورهای اروپایی، دارد و پیش دیگر، به

تر در این زمینه و پیش نهادن نظرهای تازه در کنار بازنگری نظرهای پیشینیان منجر  به دقت بیش

 های مطالعات تطبیقی زبان های گیری از روش این پژوهش، سعی شده که با بهرهاست. در  شده

 های های گنجینة زبان ایرانی، بخشی از واژه های های موجود از زبان هندواروپایی و تلفیق آنها با دانسته

-معنا»و ایرانی بررسی و با نیای هندواروپایی آغازین آنها مرتبط شود. برای این منظور، با روش تطبیقی 

ای مادر در هندواروپایی آغازین بازسازی و سپس با  شود که ریشه ، نخست تالش می«شناختی تباره

های  شده از موارد گسترندافزایی به ریشة مادر و بررسی سوابق این ریشه گیری از سوابق شناخته بهره

درخور نها داده نشده، نیایی ای برای آ هایی که تا کنون ریشه گسترنددار در ایرانی، برای برخی از واژه

 . در اینجا به بررسی ریشة مادرِگرددنهاد  گزین پیش هایی جای معرفی شود و برای برخی دیگر نیز ریشه

*sel- تبارهای آنها در  شود و در این میان هم ایرانی پرداخته می های آن در برخی از زبان های و بازتاب

 شوند. ضمنی معرفی می صورت هندواروپایی نیز به دیگرِ های زبان
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 مقدمه
تر را با توجه  های کهنشناسی آن است که صورت چنان غالب در ریشه تی و همروش سن

در های جدیدتر و در یک یا چند گروه زبانی بازسازی کنند.  به شواهد موجود در دوره

شده به کمک  های بازسازی کمک صورت اهای ترکیبی دوسویه ب ، روشهای اخیر نیز سال

نیز شواهد شده و  های بازسازی با علم به صورت ،؛ بدین ترتیب کهاست هشناسان آمد ریشه

جامعة علمی  به آزمایی، س از راستیپ ،وهای ممکن بین این دو سو بررسی  زبانی، ارتباط

نوعی از روش دوم بهره گرفته شده، با این تفاوت که  پژوهش، به  ند. در اینشو معرفی می

عنوان یک موجودیت واحد )چه از لحاظ فقط  به چند صورت مشابه هندواروپاییبا 

شود و سپس شواهد زبانی مرتبط معرفی  مفهومی( برخورد میـ  صوری و چه صوری

و  -sel*پیش از بحث در بارة مباحث اصلی مربوط به ریشة هندواروپایی شوند.  می

هایی  ترین فرایندها و پدیده های گوناگون گسترنددارش، الزم است برخی از مهم صورت

دهند، چه در خود هندواروپایی و چه  تأثیر قرار می های هندواروپایی را تحت را که ریشه

 م.های فرزند، مرور کنی در زبان

 Schwebeablautگشتیاواکهمیان
شدة هندواروپایی بین دو  های بازسازی دهد که برخی از ریشه این پدیده زمانی رخ می

)موسوم به حالت دو( تناوب دارند؛ که  CReC )موسوم به حالت یک( و CeRC صورت

دو حاصل عوامل  فرض در هندواروپایی و حالتِ یک صورت پیش در این میانه حالتِ

هم درون هندواروپایی و هم درون ـ  فرایندهای اشتقاقی ،ست. از جملة این عوامل  نویثا

Ozolin) (Antilla, 1969)است ـ  های فرزند زبان     2015). 

s-شناوریاs-mobile 
  ای اشاره دارد که در آن یک ریشه شناور در مطالعات هندواروپایی به پدیده-sاصطالح 

ها  آغازی دارد ولی همین آوا در برخی دیگر از بازتاب -s*هایش  بظاهراً در برخی از بازتا

شود. دشواری این پدیده اینجاست که دو وجه دارد: یا این آوا ذاتیِ ریشه بوده  ناپدید می

خوان پایانی واژة پیشین است حذف شده، یا بخشی از واژة پیشین  و چون گمان شده هم

واژگانی، گمان شده جزو خود ریشه است. به دلیل سردرگمی در مورد مرز  ،وبوده 

یک از این موارد رخ داده، برای هر موردی متفاوت  تصمیم نهایی در بارة این که کدام

توان تصمیمی قطعی در این  های کافی در اختیار نباشد، نمی است و تا زمانی که داده

تأثیر  در ریشه تحتگشت را  واکه داد میان تواند رخ شناور می-sموارد گرفت. جدا از این، 



1991/171تابستانوبهار،1شمارۀ،9سالشناسی،ایرانهایپژوهش

های گسترنددار )با فرض انشقاق از یک  قرار دهد. برای مثال، در ادامة مطالب، صورت

گسترند(  تنهایی )بی تواند به نمی -sel*شناور هستند؛ زیرا -sریشة مادر(، حاکی از وجود 

ین تر در بارة رابطة ب هجای باز( تبدیل شود. برای اطالعات بیش )ریشه با تک -sle**به 

s-نک. گشت، واکه شناور و میان Ozolin    2015 ،برای خودِ  وs-.شناور، نک Sihler, 
1995. 

هاایحنجره

در هندوایرانی در یک  (h₃*و  h₂*و  h₁*) شدة هندواروپایی ای عمدتاً پذیرفته سه حنجره

 یلوبوتسک لکساندرها را ا های گوناگون آن اند که بازتاب ادغام شده (H*)ای  حنجره

(Lubotsky, 1981) مایرهوفر انفردو م (Mayrhofer, 2005) شکلی نسبتاً مفصل بررسی  به

اند.  های خود را در یونانی حفظ کرده ای ویژگی اند. با وجود این، این سه حنجره کرده

در اینجا یعنی آواهای  R)توان در جدول زیر خالصه کرد  ها را در یونانی می ای رفتار حنجره

 (:l, r, m, n هایsonorantرسا یا 
 *HC *CHC      
 h₁ e e    
 h₂ a a    
 h₃ o o    

که بعدتر در طول این مقاله به کار خواهد آمد، حاکی  ،(1981مشاهدات لوبوتسکی )

ای  شامل واکة میانه -C(R)eHCهای هندواروپایی با الگوی  از این است که برخی ریشه

ها و مشتقات خودایستای خود  در همه یا برخی از صورت)و نه لزوماً یک واکة کشیده( 

را  -C(R)a Cو  -C(R)aC شکلتواند هردو  در هندوایرانی هستند؛ یعنی، ریشة حاصل می

تواند در جاهایی که  به خود بگیرد. یک ویژگی دیگر هندوایرانی این است که می

 ة ریشه را به کار بَرَد.بنیاد یا ساده باید بگیرد، صورت افزود ـهندواروپایی ریشة صفر

  
-sel*ندواروپاییآغازینه.1
نمایکلی.1-1

هایی  شش مدخل را برای ریشه (Pokorny, 1959: 898-900)پوکورنی  ولیوسی

 Indogermanisches etymologischesدر کتاب  -sel*هندواروپایی با شکل 
Wörterbuch (IEW) :فهرست کرده که از این قرارند 

1) *sel- ()اقامتگاه؛ محل زندگی  
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2) *sel- )      - شده از تنة درخت( )تیر یا تختة ساخته (نیز  
3) *sel- )گرفتن؛ به دست آوردن( 
4) *sel- )جَستن و سپس فرود آمدن( 
5) *sel- )خزیدن؛ سریدن( 
6) *sel- )    ә- مهربان و آرام( (نیز -     و( 

 

س از لحاظ واپسین نظریات مربوط به پ، (Rix et al., 2001) ریکس و دیگران لموته

 Lexikon der indogermanischen Verben (LIV)ها، پنج مورد را در  ای حنجره

 اند: فهرست کرده
1) *sel- )خود را آزاد کردن؛ جَستن( 
2) *sel- )اقامت کردن؛ )شب را( در جایی ماندن( 
3) *sel- )خزیدن( 
4)     h₁- )گرفتن( 
5)     h₂- دن()مهربان ش  

 

 پردازد: دادهای پوکورنی و ریکس و دیگران می جدول زیر به مقایسة برون
IEW (1959) LIV (2001) 
*sel- “Wohnra m” *sel- “wohn n  v rw i  n” 
    -         - “Ba k n  Br tt  a   Stämm n od r Br tt rn 
V rf rtigt  ” Ø 

*sel- “n hm n   rgr if n”     h₁- “n hm n” 

*sel- “ pring n” *sel- “ ich  o  chn    n; 
 pring n” 

*sel- “ ch  ich n  kri ch n” *sel- “ ch  ich n” 
    -       ә-       - “gün tig  güt r Stimm ng  b gütig n”     h₂- “gnädig ward n” 

 
وجویتبارۀمعناشناختیدرجست.1-1

 semanto-cladisticsشناسی یا  تر است معناتبارهکه به ،جُستن تبار مفهومی مشترک

شناسان تاریخی و تطبیقی برای  خوانده شود، یکی از فرایندهای مورد استفادة زبان

 -sel*های حاصل از  است. با توجه به تشابه و تنوع صورت ها بوده صورت بازسازی پیش

ای را  معناشناختی ها آن است که آیا چنین تبارة هندواروپایی، یکی از نخستین ایده

توان برپا کرد. برای این منظور، شکستن اجزای مفهومی هریک به معناژه یا  می

sememeهاست.  ها از اولین گام 
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پرکردن  و LIV های جدول پیشین، بر پایة آخرین ویراست ةاولی شکستن معناییِ

 د:باشبه صورت زیر  «تواند می» IEWهای  جای خالی آن به کمک داده
Roots/Meanings More Simplified Meanings 

(A) *sel- “wohn n  v rw i  n” to live, to dwell, to stay, to reside, to 
settle > to stop moving (around) 

)B)     -         - “Ba k n  Br tt  a   
Stämm n od r Br tt rn V rf rtigt  ” 

beam, log, plank > narrow or flat piece 
(of wood cut out of a whole tree/trunk) 

)C)     h₁- “n hm n” to take, to grab, to capture > cause to 
give (up) 

(D) *sel- “ ich  o  chn    n;  pring n” to spring, to break free, to release > to 
let go 

(E) *sel- “ ch  ich n” to sneak, to move stealthily, to crawl > 
to move slowly > to lag (behind) 

)F)     h₂- “gnädig ward n” to become gracious, to become lenient, 
to be kind > to forgive 

ای برای پوشش  چندان مشکلی در حین بازسازی معناژه Dو  Cو  Aیکادهای 

اند؛  ای گریزان ین بازسازیظاهراً از چن Fو  Eو  Bمفهومی هرسه ندارند؛ ولی یکادهای 

پوشش داد. حال، عطف « از دست دادن»یا « دادن وا»توان با معناژة  گروه نخست را می

باید « کردن  آهسته حرکت»گونه توضیح داد که برای  توان این را می Eبه گروه دوم، 

ایم؛  «کاهیده»، کلّ درخت را به قطعات باریک یا تخت Bدر «. از دست داد»سرعت را 

از »سخت  ی، حالتFاند. در  «از دست رفته»توان در نظر گرفت که ابعاد اولیه  می پس

و برای خالصه کردن بحث، در همة شش مفهومی که  است. در کل شده« دست داده

از دست »صورت  ای واحد را به ند، معناژهباشیک ریشه  توانند میظاهر و دراصل  اکنون به

آن  که البته پذیرشِ شود بازسازی کرد؛ می« پرتنش(دادن )وضعیت یا کیفیتی یکپارچه/

  سازد. کند ولی نپذیرفتن آن نیز خللی در روند کار ما وارد نمی تر می کار را راحت

 -tsel*چون  هایی هم واضح است که پذیرش این استدالل خللی نیز در بازسازی

آورد؛  دید نمیپ Eبرای ریشة  (Lubotsky & Kroonen, 2009) توسط کرونن و لوبوتسکی

کند؛  نقض نمی LIV (6۰۰1)در  F و Cهای  را در ریشه h₂*و  h₁*های  ای یا شمول حنجره

و  -sel*توان برای گسترنددار کردن  را می H*خوان،  مانند هر گسترندی از نوع هم چون

 پدیدآیی معانی تازه به کار برد.
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-sel*گسترش.1

اند ولی در برخی موارد  ایرانی بازتاب یافته ست که در هایی تمرکز در اینجا بر صورت

 .ستا های فرزند هندواروپایی آورده شده هایی کمکی نیز از دیگر زبان نمونه

گشتواکهگسترشبدونمیان.1-1

تر ذکر شدند  پیش -sel*ریشة مادر  ی(extended)هشد گستَرَنْدْدار های برخی از صورت

به آن ساخته  h₂*و  h₁*ای  حنجره یها(root extension)که ظاهراً با افزودن گسترند

گسترندهای دیگر باشند  افزودنِتوانند حاصل  اند. موارد دیگری نیز هستند که می شده

 آیند: که در زیر می

«ول/رهاکردن؛فرستادن»:-  sel- g*ریشة.آ-1-1
 <ناگهان(  ادن ایستاری فعلی )بهاز دست د <تحول معنایی: از دست دادن )وضعیت یا کیفیتی یکپارچه/پرتنش( 

 .به حرکت در آوردن؛ رها کردن؛ فرستادن

برای ایرانی و با تردید برای یونانی )در  LIVدر  -sel-⁽g ⁾*و افزودة  -⁽ g⁾-     سادةدرجة 

hard-  hr اند: فارسی باستان  میان بقیه( ذکر شده  d-  و اوستاییharәz-/hәrәz- « ساطع

فارسی نو  >« )شُل؛ ول» harzagفارسی میانه «: شتن؛ پالودنکردن؛ بیرون دادن؛ هِ

نادان؛ »( -hal*فارسی میانه  > -hard*فارسی باستان از ) halag؛ فارسی میانه «(هرزه»

 ؛(68۸5: 1۱9۱دوست،  )حسننیز به اینجا مربوط است « هالو»احتماالً فارسی نو  ؛«احتیاط بی

hr )از فارسی باستان  -hylفارسی میانه   d-) « اجازه دادن؛ ترک کردن؛ عفو کردن؛

 ,Durkin Rix et al) )به همان معانی( - h) ) tn  h r؛ پارتی «نشاندن؛ نصب کردن
2001: 259) (Reichelt, 1911: 277) (MacKenzie, 1971) (Meisterernst, 2004). 

مالیات، »   xara؛ «هزینه»  ar فارسی نو  <)« مالیات، عوارض» hargفارسی میانه 

راه » h-l-kممکن است به همین ریشه مربوط باشند و نه به ریشة سامی  («عوارض

hala ka*و صورت آرامی « رفتن  (Henning, 1935: 291-293) ب. هنینگ والتر ، که 

و فارسی باستان  (hara g*)های فرضی فارسی میانه  بود. همة شکل نهاد کرده پیش

(*hara ka-)  که برای*hrʾg به( ای جhrg بازسازی شده )گیری  توانند وام اند، می شاهددار

قیاس  ج و به-ر-باشند که در عربی بر پایة ثالثی خ« خراج»مجدد از صورت معرّب 

 قس. گوهر/جوهر.. (M. Schwartz). برای این فرضیه، بنگرید به م. شوارتس  ساخته شده

باژ » -harH*ه شکل ای ایرانی آغازین ب ریشه (Cheung, 2007: 131) چونگ انیج

 -sel*تواند به همان  را پیش نهاده که در نهایت می« دادن؛ تهاتر کردن؛ دادوستد کردن

بر گردد. «( به دست آوردن؛ مالک شدن< گرفتن » -sel-h₁*هندواروپایی )در این مورد، 
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( -i   ؛ فارسی نو )با پیشوند «کار» arkو یغنابی « کار؛ کسب» ʾrkhقس. سغدی 

قاطی کردن؛ عوض » -whyr-/whwr)از فارسی میانة « عوض کردن( »گوهر)یدن

-ای دیگر که سیمز جا مربوط باشند )در کنار ریشه احتمال دارد به همین که ،«(کردن

 -harg*. اگر بتوانیم ریشة ایرانی آغازین است(این مقاله ویلیامز داده و خارج از بحث 

را بازسازی کنیم، واژة همتای « شود(بخشی از اموال )که برای منظوری رها/واگذار »

sa شسنسکریت  rga- «رها کردن» (Monier-Williams, 1899: 1183c)  خواهد بود که

شده  متناظر مفهومی اصلی ریشة گسترنددارشده است. در این صورت، شکل بازسازی

 )هردو( را پوشش دهد. - sarj*و  -sarg*باشد تا هندوایرانی  -sel-⁽g ⁾*باید 

«خزیدن؛سریدن:»-ser-p*ریشة.ب-1-1
خزیدن؛ آهسته < به حرکت در آمدن < تحول معنایی: از دست دادن )وضعیت یا کیفیتی یکپارچه/پرتنش( 

 .حرکت کردن؛ دزدکی رفتن

است، با  -sel*نامزد خوبی برای ریشة گسترنددار از  -ser-p*هندواروپایی آغازین 

ایرانی آغازین ریشة متناظر با ودایی  .-p-*و گسترش با  -r/l-*گزینی متناوب  جای

*sarp-  به شکل*(h)arp- گشتة  واکه ندارد، ولی صورت میان*(h)rap- توان طبق  را می

)با  -Hrab/f*ای به شکل  ریشه (Cheung, 2007: 184) بینی کرد. چونگ قاعده پیش

 -rebh* روپاییریشة هندوا (Rix et al., 2001: 496)ای آغازین(، ریکس و دیگران  حنجره

را فهرست  -rebh*ای به شکل  ریشه (Pokorny, 1959: 853) و پوکورنی )با عالمت سؤال(

راه » -rap/f*تبار با ریشة ایرانی  توانند هم ها می مشتقات ذیل آن «برخی»اند که  کرده

 بعضی از باشند. تبارها( در قسمت هم ἕρπωخزیدن؛ قس. یونانی > )از تحول: آهسته حرکت کردن « رفتن

، ایرلندی «حمله کردن» -rf، شامل پارتی LIVو  IEWنهادشده در  تبارهای پیش هم

، یا به دالیل معنایی «به حرکت در آمدن» reben، یا ژرمنی میانة علیا «بازی» rebمیانه 

تباران: فارسی  برخی هم .خواهند بودهای آواشناختی، به اینجا مربوط ن یا بنا بر دشواری

 - lo (سورانی) ، کردی-rapt/ra(w)بلوچی ، -rw(b)-/lw(b)، فارسی میانه -raftan/ravنو 

a، )با پیشوند «رفتن؛ ترک کردن»-roy  (کرمانجی)و  a( ختنی ?-   ru h- جا( )چونگ، همان .

مار، »  rp n  و « خزیدن؛ سُریدن» rp  -ere  ؛ التینی «خزیدن؛ رفتن» ἕρπωیونانی 

 .(de Vaan, 2008) «خزنده
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گشتواکهگسترشبامیان.1-1

گشت نیز  واکه میان گسترندافزاییِ توأم بابا  -sel*ریشة مادر هندواروپایی آغازین 

را  -CeR->*CeR-C->*CRe-C*یر است. در این صورت، این ریشه سِ گسترش یافته

مشمول ممکن است است و  -s* جا در این خوان آغازین چون هم کهسر گذاشته  پشت

در نظر  -ReC(C)* ست که صورت حاصل را به شکل شناور شود، منطقی-sپدیدة 

 Cآید که هریک از  به دست می -le(C)C(s)*ها، شکل نهایی  ای بگیریم. با لحاظ حنجره
 های موجود در ایرانیِ ها باشد. ریشه ای تواند یکی از حنجره زمان( می غیرهم طور به) ها

 د بود:حاصل از این شکل، از این قرار خواهن

«نزارشدن:»-le-⁽g ⁾(s)*ریشة.آ-1-1
عاد/قوت/وزن/پوشش )مو، از دست دادن اب <تحول معنایی: از دست دادن )وضعیت یا کیفیتی یکپارچه/پرتنش( 

 کوچک/نازک/نحیف/سبک )و نتیجتاً چابک( شدن؛ صاف/ساده/کچل/لیز شدن <پشم، ...(

. rag-/*raɣ-/*raz*؛ اوستایی -rag-/*rad*فارسی باستان  > - rag-  ra ایرانی باستان 

بینی  این ریشه شاهد مستقیمی در فارسی باستان یا اوستایی ندارد و طبق قاعده پیش

تبارهای موجود در ایرانی میانه و نو  داشتند. برخی هم های فوق را باید می شده که شکل

 .باشند  ها در ایرانی باستان حاکی از وجود این صورتتوانند  می

  شاخة باریک؛ واحد شمارش چیزهای باریک و نازک، «: الغ/الخ»فارسی نو

  .-ra  ga*. در این معنا، احتماالً از ایرانی باستان نامة دهخدا( )لغتچون مو و ترکه  هم
شاخة » lâɣa؛ دوانی «شاخه» lighgä؛ ممسنی «شاخه» leq/liq/likقس. کردی 

 «.ترکه» lek؛ لکی «خوشه» lik؛ بختیاری «درخت

  نازک، باریک، نزار، نحیف. احتماالً از ایرانی باستان«: الغر/ریغل»فارسی نو 

*ra   g-ra- (<PIE *(s)leg-ro-)گزینی متناوب  ، با جای*-r/l- یا هِشت ) و میان

فیهی صورت ایرانی  گشت در حالت مفعول ناشی از جای« ریغل»/قلب(. ْگشت جای

اکه ممکن است باشد. قس. یغنابی )احتماالً سازی و گون باستان، یا صرفاً حاصل ناهم

 la  a؛ «بد» loɣar؛ وخی (Novák, 2010) «ضعیف؛ خسته» lo qدخیل از تاجیکی( 

 «باریکه آب» laxta، )خلیلی( «الغر» rangaiشده(  ؛ پشتو )خیشومی«الغر»

(Morgenstierne, 2003). ای مشترک در ایرانی  های فوق همگی حاکی از ریشه صورت

  د.هستن
تباران دیگرش  فارسی را )بدون توجه به هم« الغر» توان  از لحاظ شکلی و معنایی می

ای در سطح آوایی به  ؛ ولی مشکالت اساسینیز گرفت λαγαρόςدر ایرانی( از یونانی 
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 کند. بیکس  تر در یونانی نسبت به هندوایرانی بروز می ناپذیر انعطافدلیل قواعد 

(Beekes, 2010: 819-820)  این واژة یونانی را ذیل مدخلλαγαίω )>> λαγάσαι) 

« درون»توانند از لحاظ مفهومی  کند که اینها نمی می  آورده، ولی اشاره« رها کردن»

 semantic cladeخود زبان یونانی با هم مرتبط باشند. هر چند از نظر تبارة معنایی یا 

یک ریشه باشند، استدالل وی آنجا توانند از  ها می تر دیده شد( این گونه که پیش )همان

کند صورت  ، او تالش میرویست، صحیح و معتبر است. از این  که مربوط به زبان یونانی

    h₂g-  را برای یونانی بازسازی کند که منجر به*sla g-  باید شود )نک. جدول

هرگونه های اولیه( و همین، به اذعان خود وی،  ها در یونانی در بخش یادآوری ای حنجره

های هندواروپایی  شان در دیگر زبان تباران بالقوه  های یونانی را با هم ارتباط صورت

 سازد. توجیه و توضیح می غیرقابل

کشد که الزم است یونانی یک  حل، بیکس سپس این نظر را پیش می عنوان راه به

اً با واژة باشد )که ندارد( یا این که نهایت نیز داشته دومی بنیاد )ساده(ـ شکل صفر

اگر  ولی ؛های زیرالیه برخورد شود عنوان موردی دخیل از زبان به« الگاروس»

شناسی مذکور برای ایرانی پذیرفته شود، تمامی این دردسرها رفع و واژة یونانی  ریشه

شود که بعدها، هم از لحاظ  های ایرانی باستان فرض می یادشده دخیل از یکی از زبان

شده؛  ضعیف» (χαλαρός )>> χαλαίωواژی، در یونانی با  ختمفهومی، هم از نظر سا

)صورتی  λαγγάζωاست. مشکالتی مشابه در مورد فعل یونانی  قیاس شده« شل، ول، لغ

س ـکه بیک ندـک دق میـگاهی یکسان( نیز صـماالً با خاستـده احتـش شومیـخی

(Beekes, 2010: 1608-1609) تواند با قواعد آوایی  یدرستی بر این باور است که نم باز به

سازی یا  شود. در واقع، ممکن است که این فعل حاصل پس  درون یونانی توضیح داده

back-formation .درون خود یونانی باشد 

  سغدیrʾɣ «یغنابی « پوشش بیابان؛ بائر؛ بدون(ro ɣ «؛ فارسی میانه «جنگل؛ دمن

ra ɣ «مرغزار، دشت)» )Novák, 2010) (Henning, 1940: 95).  احتماالً از ایرانی باستان

*ra  ga- «پوشش؛ کچل دشت خالی و بی.» 
ولی از  -r ga ها را از ایرانی باستان  نیز این صورت (Bailey, 1979: 368-9)بیلی 

 -  re*)بدون توضیحی در مورد ساخت( و نهایتاً هندواروپایی  - ra   g*صورت احتمالی 
 .سهگزین برای ریشة اخیر، بنگرید به بخش  جای داند. برای توضیحات می« گشودن»
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نهاد  سغدی پیش« راغ»را برای  -r ga ( نیز صورت ایرانی 6۰۰۱مورگنستیرنه )

 )نشانة پرسش از خود وی است(. ?-ra   ga کند ولی از شکل  می

  نفیسی، )بیابان؛ دشت( را از فرهنگ نفیسی  =« )خَرایَگ»واژة  (1۱۸۸نامه،  )لغتدهخدا

های  تبار کهَنی متعلق به همین تباره در زبان کند که ممکن است هم نقل می (1۱۱۱

بر  ra g-a-ka->*xra ɣaka->xara yag(h)*ایرانی باشد. در این صورت، ظاهراً به 

a-*گردد. همین واژه با طی تحول  می  ya->*-a -  بدل شده که در « خراگ/خراک»به

، «بیابان»های فارسی، در مفهوم  برخی گویش چنان در متون فارسی نو سابقه دارد و هم

 رود. برای نمونه، در کتاب ارشاد الزراعه )اثر قاسم بن یوسف هروی( در چند به کار می
 ذکر شده؛ از جمله، « خراک»صورت  جا این واژه به

کشت گندم یا جو را زراعت نمایند  اگر خواهند که زمین خراک را در آخر سال به طریق سیاه»

که انبار بسیار در زمین خراک و شدیار که باذنجان  باید» یا، « ا آب داده شیار نمایند.زمین ر

 «زراعت خواهند نمود نریزند.
  صاف، ساده، هموار. احتماالً از فارسی باستان «: لَشْن/لَشَن»فارسی نو ra na- 

(*(s)le⁽g ⁾-no-> *laj -na-> *raz-na-)ا مرتبط این واژه ر( 6561: 1۱9۱)دوست  . حسن

sبا سنسکریت   laks n  a- (=  )لیز(*(s)legh-s->) لخشیدن»داند. قس. فارسی نو  می »

سر خوردن( که یا با همین صورت سنسکریت مرتبط است یا به ریشة مورد بحث ما  =)

توانند با  ها از لحاظ نظری می . واضح است که هردوی این-le⁽g ⁾-s(s)*با شکل 

 هندواروپایی بر گردند. -sel*گسترندهای متفاوت، به 

  فارسی میانه > « )لژن»شدة  ، همراه با تلفظ و امالی اکنون منسوخ«لجن»فارسی نو

 a anبا همین گسترند قرار بگیرد.   (، ممکن است زیر همین تبارة معنایی و همین ریشه

ای معن آنها، همگی بهمانند  ، وna     ، آشتیانی r   n، یزدی n    قس. خوانساری 

 «.لجن»

  یغنابیle   xna (=  و )صاف؛ نغز و ظریفle xo  na k (= هایی از  واژه صاف( )احتماالً وام

 (1۱28)افشار،  جا مربوط باشند ینـکن است به همـی تاجیکی( ممـگویشی از فارس
(Eilers, 1976) (Kia, 1956) . 

  صاف و نرم.  مورد مو( )دردر وضعیت راحت؛  ها( )در مورد اعضا و ماهیچه«: لَخت»فارسی نو

است   در این معنا، قابل مقایسه .rax-ta- (PIE *(s)leg-to->)*احتماالً از ایرانی باستان 

شدة  است. صورت خیشومی -so-⁽ g⁾        راحت، گشاد( که از  =) laxusبا التینی 

دین باشد. ب تبار در ایرانی و التینی شده هایی هم همین ریشه ممکن است منجر به واژه



1991/119تابستانوبهار،1شمارۀ،9سالشناسی،ایرانهایپژوهش

 داده را به دست می -lang*در هندوایرانی  -len⁽g ⁾(s)*ترتیب که هندواروپایی آغازین 

(de Vaan, 2008: 325) . شَل بودن؛ کند بودن. قس. «(: لنگیدن»)و « لَنگ»فارسی نو

در عین حال، هندواروپایی آغازین  شُل بودن؛ شَل بودن(. =) -lan gaسنسکریت 

*(s)len⁽g ⁾-u- (= صورت ضعیف؛ بی )های التینی  حالlangueo   و مشتقاتش نظیر

languidus را به دست داده (Mayrhofer, 1956) (Monier-Williams, 1899) (de Vaan, 

ژرمنی ؛ slak*نورس باستان ؛ slakaz* آغازینتبارهای دیگر: ژرمنی  برخی هم .(2008

 .(Beekes, 2010) «نحیف»عنای م ؛ همه بهslæc؛ انگلیسی باستان slah*باستان علیا 

«رفتن؛راهرفتن:»-re-p(s)*ریشة.ب-1-1

 «.ب -1 -6»زیر بخش ، «-er-p(s)*»بنگرید به 

گسترشباگسترندهایترکیبی.1-9

توان با افزودن بیش از یک گسترند نیز  های مادر هندواروپایی آغازین را می ریشه

و  -  - های  واکه توان به نیم پرکاربرد، می «میانجی»گسترش داد. از میان گسترندهای 

 -i آیند. برای الگوی هندواروپایی آغازین  اشاره کرد که پیش از گسترندهای دیگر می - 

 ) )  -i  -C- ، ًچند نمونه در هندوایرانی وجود دارد:ظاهرا 

i-  ( ( ریشة.آ-1-9  -⁽g ⁾-:«،جاریجَستن)وسپسفروافتادن(؛افتادن؛ریختن

است.(دهشمدخل-(s)*بدونLIVدر)اینریشه«شدن
 <ناگهان(  از دست دادن ایستاری موجود )به <تحول معنایی: از دست دادن )وضعیت یا کیفیتی یکپارچه/پرتنش( 

 مشوش شدن؛ جستن )و سپس فرو افتادن(؛ افتادن؛ ریختن <به حرکت در آمدن؛ رها شدن؛ جاری شدن 

rai  ایرانی آغازین  g-/ rai rai فارسی باستان  > -    g-  rai  d- اوستایی ؛*rae z-: 

  لگد زدن )پاها را ناگهان باال بردن و زدن و فرود آمدن(. («: -آلیختن )آلیز»فارسی نو

rai احتماالً از ایرانی باستان  . قس. -r/l-*گزینی متناوب  و جای - a*با پیشوند فعلی  -  

؛ «لرزیدن» -lik؛ یغنابی «بازی کردن؛ رقصیدن» -li stin, laystin/li z )کرمانجی( کردی

مربوط ( -le-g(s)*)یا به ممکن است به اینجا که غیرثابت، لرزان( =« )لغ»فارسی نو 

 (.6۰۰۸ها از چونگ،  )مثالباشند 

  جاری شدن(. احتماالً از ایرانی آغازین (« )= -ریختن )ریز»فارسی نو rai  g  - (+ -
ta-)نة مانوی . قس. فارسی میا*re xt «فارسی میانه«)ی طال(  قالب/ریخته ، re xt (re z-) 

؛ -ryzسغدی بودایی «. جاری شدن» -pati- :pahre z*؛ با پیشوند «جاری شدن؛ ریختن»

ها را زیر  این (6۰۰۸)چونگ «. ریخته شدن» -wyrxs: سغدی مسیحی -a  a با پیشوند 
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rai  مدخلی به شکل  آورده و گفته متناظر هندواروپایی آن  «ریختن؛ جاری شدن» -  

را گسترندداری از ریشة فرضی دیگری به شکل  ضمناً همین ریشهتوان یافت.  را نمی

  rai نیازی به چنین مفروضاتی شاید شده،  داند. با توجه به تبارة معنایی معرفی می -  

riتبارهای دیگر: یغنابی  هم .باشدن  xs- «؛ سیوندی«ریختن؛ جاری شدن ri -, re   - 

r؛ کردی «ریختن؛ انداختن»  e  - «؛ و مانند آنها.«جاری شدن؛ )بیرون( ریختن 

  فرو افتادن(. احتماالً از ایرانی آغازین  =(« )-ریختن )ریز»فارسی نو rai  g  - (+ -
ta-).  پارتیryz- «؛ سغدی «ها( افتادن )برگryz-، چنین با پیشوند  هم a  a- :ʾwryz- 

تکاندن » -ri xsa  n، )واداری( «افتادن )از درخت، آسمان(» -ri xs؛ یغنابی «دنفرو افتا»

تادن ـاف» -  rتو ـ؛ پش«الغر شدن؛ فاسد شدن» -re z؛ بلوچی «)درخت(؛ انداختن

 .(Novák, 2010) (Morgenstierne, 1938) (Gharib, 1995) «ها(؛ ریخته شدن)برگ
rai در زیر مدخل  (6۰۰۸)چونگ  هم دارد « ریختن»ده که فعل پشتو معنای ، آور-  

کند که  ست و مجدداً عنوان می برداری از فارسی ولی بر این باور است که این معنا گرده

 ظاهراًتوان برایشان در نظر گرفت. در حالی که این دو  هیچ ارتباطی با هندواروپایی نمی

ی و در دورة ایرانی با دو مفهوم جداگانه هستند که مشخصاً در خود ایران هیک ریش

 اند. یافتهمعنایی آغازین تخصیص 

r.  rai ( re zag*ای فرضی  احتماالً از فارسی میانه«. ریز)ه(»فارسی نو    -a-ka->). 

است. در مورد معنای فرضی  قبول موردی دشوار مانده شناسی قابل این واژه از نظر ریشه

دوست  ، گمان حسن«فتاده؛ خردهای جدا شده و ا کامل و یکپارچه بدنةچیزی که از »

به   اند، پذیرفتنی از یک ریشه« افتادن(=ریختن )»و « ریزه»که  (15۰9و  15۰۱: 1۱9۱)

 -sel* های قیاس است با مدخل دوم پوکورنی از صورت رسد. در این صورت، قابل نظر می

« ریزه سنگ»؛ فارسی نو «ریزه سنگ» ʾsngryzgدر  re zag*و نیز، احتماالً پارتی 

(Durkin-Meisterernst, 2004: 55) از فارسی میانه « ریگ». همچنین، قس. فارسی نو(

rygگزین، بنگرید به هوبشمان (. برای نظر جای )(Hübschmann, 1895: 68  ریگ»که »

rai جای  را به  ⁽g ⁾-a-(ka-) ،از فارسی باستان  rai  ka-  و ریشة rai جاری کردن، بیرون » - 

 ,ryncʾk(k)ده( سغدی ش )خیشومی تبار احتمالی: های هم اژهو داند. می« ریختن
ryncwk, ryncyk «؛ یغنابی «ریز، کوچک؛ سبک؛ بچهrizgi   «؛ سنگلیجی «خرده؛ ریزه

rizya k «کوچک» ،ri  k «حیوان کوچک؛ بزغاله» (Gharib, 1995) (Morgenstierne, 
1938) . 
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i-  ( ( ریشة.ب-1-9  -⁽g ⁾-:«مالیدن(Rix et al., 2001)سریدن؛(Beekes, 2010)» 

 >سریدن؛ لغزیدن  >به حرکت در آمدن > تحول معنایی: از دست دادن )وضعیت یا کیفیتی یکپارچه/پرتنش(
 .مالیده شدن

h)rai(  ایرانی آغازین  g  - < غربی  ایرانی شرقی و شمال )h)rai  g  -: 

rai  ماالً از ایرانیاحت .(خوردن زیل= ) «لیزیدن»؛ «لیز» نو یفارس   •   -a- 

 )  r.  rai   -a- >). 
  به« لیسک»فارسی نو(  جای شکل موردانتظار*le zakاحتماالً از ایرانی .)  rai   -a-

ka- (Monchi-Zadeh, 1990).  قس. گیلکیli sk «لیز» (ibid.) .تبارهای احتمالی:  مدیگر ه

؛ نورسی باستان «کرم )خاکی(» sliêka؛ لتونیایی «ای حلزون گونه» sli ekasلیتوانیایی 

sli kr «؛ انگلیسی باستان «صافsli can «؛ انگلیسی «صاف کردنslick «؛ ژرمنی «صاف

 ,Klein)آنها ند ، و مان«ت کردنـرکـی حـدن؛ دزدکـزیـخ» sli hhanیا ـان علـباست

1971) (Fraenkel, 1962) (Derksen, 1998). 

  یغنابیxilk/xelk: از گشت،  با جای ،سیال و خزنده. احتماالً ویخ رُفت، برف یخ

*(h)raig-a-ka->*xle  (k)k. 
  ( گِل یا لجن )چسبناک(. احتماالً از ایرانی آغازین «: خلیش»فارسی نوh)rai   -i  a- 

<   rai   a- <   rai   a-« .از لحاظ حفظ « خلیش*h->*x- مقایسه  آغازین قابل

  .(1۱21، برهان قاطع) (1۱۸۸دهخدا، ( )1۱۱۱)نفیسی،  «خرایگ»است با 
روی  پی -le-C(s)*تبارهای دیگری در هندواروپایی وجود دارند که از الگوی  هم

 ؛ انگلیسی باستانslimولی با گسترندهای دیگر. از جمله، ژرمنی میانة علیا  کنند می

sli m (Klein, 1971)خلیش»معنای  ؛ هردو به.» 

i-  ( ( ریشة.پ-1-9  -k  -«:در)اینریشه«تَرککردنرفتن؛LIVبدون*(s)-مدخل

است.(دهش

 .رفتن؛ ترک کردن >به حرکت در آمدن  >تحول معنایی: از دست دادن )وضعیت و کیفیتی یکپارچه/پرتنش( 

h)rai( ایرانی آغازین   k  - <  فارسی باستان rai  k  - ؛ اوستاییrae k  -.  

ای از افعال نیز  اهد دارد و شامل طیف گستردههای ایرانی ش این ریشه در اکثر زبان

غیر ها،  اند از )مثال اند. برخی از آنها عبارت شود که با پیشوندهای گوناگون پدید آمده می

 ,MacKenzie, 1971; Durkin-Meister-Ernst آن ذکر شود، همگی از جزمواردی که  از

2004; Gharib, 1995; Cheung, 2007): 
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  کسی که  =« )ریزن»عفو کردن؛ رها کردن. فارسی نو («: -ریز*ریشتن )»فارسی نو

نیز به همین « -زری»جا مربوط است؛ ستاک مضارع  باد رها می کند( ظاهراً به همین

برای  ممکن است( ریختنانتظار  جای صورت مورد )به ریشتناست.  ترتیب بازسازی شده

 .باشد هو در دورانی متأخرتر ساخته شد« ریختن»ایجاد تمایز با 
  فرار کردن. از فارسی میانة («: -گریختن )گریز»فارسی نوwlyxtn (wlyc-) /wryxt 

(wryz-)  به همان معنا؛ همگی با پیشوند   i-. 
  گشت در  خودداری/دوری/پرهیز کردن. نتیجة جای(«: -پرهیختن )پرهیز»فارسی نو

ا؛ همگی با پیشوند به همان معن pʾhlyxtn (pʾhlyc-)/phryxt (phryz-)فارسی میانة 

*pati-. 
  )سغدی )ناگذرا/آغازیprɣs-/prxs-سر( ماندن. یغنابی شرقی  : )باقی/پشتpara xs-  و

سر  پشت :-  prسر/عقب ماندن؛ بدون کمک ماندن. خورازمی  : پشت-pira xsغربی 

 .-apa*گذاشتن؛ ترک کردن؛ همگی با پیشوند 
  سغدیpr(ʾ)yc-ند : ترک کردن؛ ول کردن. با پیشو*pari-. 
  ماترک؛ بقایا؛ میراث«(: ریگ مرده»یا « ری مرده»)در ترکیب « ری، ریگ»فارسی نو 

(Bailey, 1979: 217) احتماالً از ایرانی باستان . rai  k-a- قس. اوستایی .rae xənah- 

rai (« ارث؛ میراث»  k-nah->) ؛ سنسکریتrekn ah, riktha - « ارث؛ اموال به ارث

داند  جا مربوط می را نیز به همین« بقایا» rxmʾk, rxmyhسغدی  (6۰۰۸)؛ چونگ «رسیده

rik-ma*ها احتماالً از ایرانی باستان  دهد. این ولی در مورد ساخت آنها توضیحی نمی   -
ka « رفتن؛ حرکت کردن» -srekتبارهای دیگر: سنسکریت  برخی هم هستند. -  

) ) )rai  k->) هن با حفظ احتماالً از همین ریشه و صورتی ک*s- .یونانی  آغازین است

λείπω «شده(  ؛ التینی )خیشومی«کنم ترک می in    «؛ گوتی «کنم ترک می  iƕan 

 (Rix et al., 2001) آنها، و مانند «ترک کردن»   kʻan ؛ ارمنی «دهم قرض می»

(Martirosyan, 2010). 

i-  ( ( ریشة.ت-1-9  -dh-:«لغزیدن؛سریدن»
سریدن؛ لغزیدن  >به حرکت در آمدن  >: از دست دادن )وضعیت یا کیفیتی یکپارچه/پرتنش( تحول معنایی

 .خطا کردن؛ مرتکب لغزش شدن >

ai ( ( این ریشة گسترنددار باید طبق قاعده صورت هندوایرانی آغازین   dh- {l, r} 

-Monier)« وردنـست خـردن؛ شکـخطا ک  -sridh-/sredhت دهد که ودایی ـرا به دس
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Williams, 1899: 1274b)  از آن بر جای مانده )یک صورت*h₃   i  dh-  بازسازی شده که

رسد که  به نظر میدر یونانی بوده؛ ولی  λισθεϊν  اش به خاطر مشتقات  حنجرة آغازی

بنگرید به ). بپوشیمچشم  -h₃*و از  بگیریمآن را استثنایی غیرعامل در نظر  بهتر است

Beekes, 2010: 1068-1069) تا کنون هیچ بازتابی از . ) ) ai  dh- نهاد  در ایرانی پیش

نشده؛ ولی با توجه به این که صورت هندوایرانی آغازین باید منجر به صورت ایرانی 

h)rai( باستان   d- های آن شناسایی کرد: عنوان بازتاب توان موارد زیر را به شده، می می 

  ون چاه، چاله، آبگیر،...(. این فعل تاکنون لغزیدن )به در(«: -ریه*ریستن )»فارسی نو

کم سه  و دست از نظرها دور مانده، با وجود این که در فرهنگ نفیسی، برهان قاطع

است. افزون بر این، نفیسی  نامة دیگر ثبت شده و دهخدا نیز آنها را نقل کرده لغت

امیدی( و مصدری شکست؛ نا =« )ریهْ»ای از فارسی نو به شکل   و دیگران واژه جا( )همان

اند. بر  افتادن؛ سریدن، لغزیدن( را ثبت و ضبط کرده =« )ریهیدن»جعلی به شکل 

ست. در  بازسازی قابل« ریستن»برای « -ریه»ها نیز ستاک مضارع  اساس همین صورت

شدة ایرانی باستان هستند،  بینی مند از همان صورت پیش ها حاصل تحول قاعده واقع، این

 به این ترتیب:
یرانی باستانا  *raid-ta- > *raista- > فارسی نو r  t. 

 .(-(r h  فارسی نو < -raid-a- >  rai a- >  raiθ)a)- >  r θ  ایرانی باستان
ربط داده که از لحاظ « ریختن»فارسی نو را به « ریهیدن» (1۱9۱)دوست  حسن

برخی  آوایی پذیرفتنی نیست و از نظر مفهومی نیز توجیهش کمی دشوار است.

؛ «لغزیدن؛ سریدن» slîdân؛ التویایی «لغزیدن» slideتبارهای دیگر: انگلیسی  هم

 «.لیز، لغزنده» slidùsلیتوانیایی 
 

-C-  -  ( ( صورتگسترنددارترکیبی-9

در نظر بگیریم،  -sel*را بالقوه صورتی دیگر از  -ser*اگر ریشة مادر هندواروپایی آغازین 

که در آن  قرار داد { r, l } (-C)-  -  ( ( توان تحت الگوی  ز میرا نی -   r( ( ریشة 

C=Ø  یا است. در این صورت، معناگانsemantics مقایسه خواهند بود با  آن قابل

i-  ( (  معناگان  -⁽g ⁾-چیرگی دارد.« جاری شدن»ز میان آنها مفهوم ا ، که 
  منجر به ایرانی آغازین  -    ( ( هندواروپایی آغازین*)h)ra  - شده که از آن  می

 -ravanاز  raonąmاست؛ از جمله: اوستایی )اضافی جمع(  واژگان بسیاری برجای مانده
(<*(h)rau-an-) ؛ سغدیrw - (<*(h)r(a)u-s-) «؛ یغنابی «جاری شدن؛ سرریز شدن

r  - «)؛ خوارزمی «جاری شدن؛ افتادن )ستارگانrw- «و « جاری شدنrʾwy- « جاری
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 (-rauta(h)-<*(h)rau-tah> )از« رود»؛ فارسی نو «ریختن» -rʾwارتی ؛ پ«کردن
 ,Monier-Williams) (Reichelt, 1911) «رود»  r ta سکریت ـفارسی باستان؛ قس. سن
1899) (Cheung, 2007). تبارها: سنسکریت  برخی دیگر از همsrav- «؛ «جاری شدن

؛ ارمنی «آرامی( جاری شدن به») rav   ti ؛ لیتوانیایی «جاری شدن»     یونانی 
a ogan   «یاری کردن آب.» 

 ظاهراً مفهومی دیگر نیز در خود داشته  -    ( ( ها، ریشة هندواروپایی  افزون بر این

 -ravahهایی چون اوستایی  است که صورت« رها کردن، آزاد کردن؛ باز کردن»و آن 

باشد )در این صورت، صورت  ندهممکن است از آن برجای ما« رهایی، آزادی؛ فضای باز»

 r     -  باید به  (1959)در پوکورنی ) )r   -os/es-  اصالح شود(. فعل فارسی نو

جا مربوط  نیز به همین )فرهنگ نفیسی(رها/آزاد/عفو شدن؛ معاف شدن(  =« )ریویدن»

h)ra  -i( ( باید از ایرانی باستان -است که ستاک مضارع آن )ریو  a- (شکل  شده با ساخته

 بنیاد( باشد.جای شکل ساده یا صفرـ  زودة ریشه بهاف
  که در  است همان ظاهراً« شل و آویزان؛ گشاد» -    ( ( هندواروپایی آغازین

است. یغنابی  منعکس شده« لنگ زدن/بودن» (- rav- ) r -))var.  r سنسکریت 

 aw   «انداخته و  آب خربزة فاسد و =« )لَوش/لُوش»و فارسی نو « وپاچلفتی دست

باید بوده و « لنگ بودن؛ هدر دادن»* -ra  - -a شده(، هردو ظاهراً از ایرانی آغازین  نرم

تنبل و بیکار( و  =« )لَوَند»به همین ریشه مربوط باشند. به همین ترتیب، فارسی نو 

 ؛، عاطل و باطلناکار» -ra  -ant یرانی آغازین ا ، که از«تنبل» av nd یغنابی دخیل 

در  هایی بازتاب -⁽ g⁾-*باید مشتق باشند. همین ریشه ظاهراً با گسترند « هدردهنده

 هندواروپایی دارد:
«شَلیدن،لنگیدن؛کُندبودن»:-⁽ g⁾-  -  ( ( ریشة.آ-9

از دست دادن قوت؛ از دست دادن ایستار  >تحول معنایی: از دست دادن )وضعیت یا کیفیتی یکپارچه/پرتنش( 

 .ن؛ شُل )و آویزان( شدن؛ شَلیدنکُند شد >

نار ـ)در ک -  h)ra( منجر به ایرانی آغازین  -  g -  -  ( ( آغازین هندواروپایی 

*(h)raug- )شَل، لَنگ، فلج( را  =« )لُنج/لنجا»اش فارسی نو  شده شده که خیشومی می

شابه، بنگرید به ای م برای تحول معنایی .(-(h)r n -)a  ka( داده )با تحول از  به دست می

 نرا، که ای (65۱6: 1۱9۱)دوست  نظر حسن. -  le- g(s)*زیر ریشة « لَنگ»و « لَخت»

دشواری  اند، از لحاظ معنایی و قواعد آوایی به مربوط« ابله» -locakaها به سنسکریت  واژه

 شود پذیرفت.  می



1991/119تابستانوبهار،1شمارۀ،9سالشناسی،ایرانهایپژوهش

نروژی )گویشی(  ؛«کُند بودن» sloggaتبار: سوئدی )گویشی(  های هم برخی دیگر از واژه

slugga «؛ نروژی «کُند بودنslauk «آدم شَل» ،lukr, lugr «؛ انگلیسی «شُل؛ گشاد

 «.ضعیف» k   ؛ ژرمنی سفال «کُند» sluggiمیانه 
 

نتیجه.1

نهادی موجود، هرچند  های پیش شناختی در برخورد با ریشه رویکرد )معنا(تباره

های گوناگون به کار گرفته  ن و در مناسبتشناسا از سوی زبانو محدود وگریخته   جسته

شناختی اهمیت  چنان در پدید آوردن دید و نمایی کالن در مطالعات ریشه شود، هم می

ظاهر مرتبط )چه از نظر شکلی، چه از  هایی به گذاری ریشه در اینجا، با کنارهم دارد.

ای اولیه  به ریشه های مشابهْ نخست ای، صورت ای تباره لحاظ معنایی( و با ایجاد شبکه

از آن چندین ریشة دیگر با گسترندافزایی و  ظاهراً)ریشة مادر( کاهیده شدند که 

های  گشت سرچشمه گرفتند. در این پژوهش، بر اساس شواهد موجود در زبان واکه میان

و سپس  شدنهاد  پیش -sel*ای هندواروپایی آغازین به شکل  هندواروپایی، ریشه

ای از  د. بر پایة همین رویکرد، مجموعهدیرگآن در ایرانی معرفی  های احتمالی بازتاب

 اند. که برخی از آنها برای نخستین بار است که مطرح شده شد نهاد ها پیش شناسی ریشه

و   seR- { r, l }*تبار بازمانده از های هم برای کوتاه کردن بحث، بسیاری از واژه

 ،شناختی از نظر ریشه ،است در آینده های گسترنددار آن ذکر نشدند که الزم صورت

چنان که زمینه را برای ادامة راه فراهم  موضوع بحث هم بررسی مجدد و بازنگری شوند.

 سازد، به روی بازآزمایی و نقد نیز باز خواهد ماند. می
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