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چکیده
بررسی دامنة نفوذ و گستر

واژههای فارسی در زبانهای دیگر و از آن جمله زبانهای اروپایی و به

طور خاص زبان انگلیسی از جمله موضوعات درخورتوجهی است که با وجود اهمیت انکارناپ یر

از

منظر زبانشناختی و نیز فرهنگی و تاریخی کماکان ابعاد مختلف آن در مطالعات ریشهشناختی مغفول مانده
است .در این بین ،بررسی واژههای انگلیسی با ریشة فارسی بیانگر آن است که بخش قابلتوجهی از این
مجموعه به نامهای گیاهان اختصاص داردا نامهایی که در دورههای مختلف زمانی و به شکل غیرمستقیم به
این زبان راه یافتهاند و در روند انتقال با تغییرات متعددی از جمله تغییرات آوایی و دگرگونیهای معنایی
(گستر  ،کاهش ،تغییر) همراه شدهاند .در این نوشتارکه مبتنی بر مطالعهای گسترده و جامع درخصوص
وامواژههای فارسی در زبانهای اروپایی و بهطور خاص زبان انگلیسی تدوین شده است ،بیست و چهار واژه
از مجموعِ بیش از چهل واژه شناساییشده برگرفته از نامهای فارسی گیاهان در زبان انگلیسی ،با تکیه بر
فرهنگها و مطالعات معتبر ریشهشناختی به شیوهای توصیفی -تحلیلی مورد بررسی قرار گرفتهاند .در این
بررسی ،سعی بر آن بوده تا اطالعات مرتبح با ریشة واژه در زبان فارسی ،معنا و دامنه کاربرد ،روند انتقال،
زبانهای واسح ،تغییرات آوایی و دگرگونیهای معنایی به نحوی نظاممند ارائه گردد .بهعالوه برای آشنایی
بیشتر با نوع کاربرد این واژهها در زبان مبدأ ،تا حد امکان در مورد تعدادی از مدخلها ،دادههایی از نحوة
کاربردشان در متون قدیم فارسی ارائه شدهاست .در مواردی نیز که این واژهها به دیگر زبانهای اروپایی راه
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 .9مقدمم
از ویژگیهای بارز زبان انگلیسی که از منظر زبانشناختی به این زبان حالت منحصر
به فردی بخشیده ،عدم مقاومت آن در برابر تغییرات و ت ثیرگ اریهای گسترده دیگر
زبانها بر مؤلّفههای تشکیلدهندة آن بوده که این روند در نظام واژگانی این زبان بیش از
دیگر نظامهای آن محسوس و آشکار است (ر.ک :دورکین .)1119 ،مجموعة واژگانی هر
زبان که در حقیقت بیثباتترین بخش هر زبان محسوب میشود ،در فرایندها و دورههای
مختلف زمانی و مت ثّر از رویدادها و تحوالت گوناگون اجتماعی ،تاریخی ،سیاسی،
فرهنگی و علمی به نحوی تحتتاثیر قرار میگیرد که نتیجه آن همانا وامگیری ،یا داد و
ستد واژگانی است.
زبان انگلیسی به عنوان عضوی از خانوادة زبانهای هندواروپایی در مراحل مختلف
حیات خود و به ویژه در دوران انگلیسی نو به وامگیریهای واژگانی گستردهای دست زده
است ،به نحوی که اینگونه وامگیریها مهمترین منبع واژگان این زبان شناخته میشود
(ر.ک :بمسبرگر .)1984 ،اکثر وامواژههای این زبان غالبای از زبانهای پرشمار این خانوادة
بزرگ بدان راه یافتهاند که در این روند شاهد وامگیریهای غالبای غیرمستقیم از واژههای
زبان فارسی بودهایما واژههایی که به استناد آقاگلزاده و داوری ( )1595به حوزة خاصی
محدود نشده و بهنحوی با فرهنگ ،اجتماع ،سیاست ،هنر ،ادبیات ،طب و طبیعت ایرانزمین
و فارسیزبانان گره خوردهاند.
از جمله واژههایی که بخش نسبتای قابلتوجهی از این وامواژهها را به خود اختصاص داده،
نام گیاهانی است که امروزه در زبان انگلیسی کاربرد دارند و ریشهیابی آنها بیانگر آن است
که در اصل نامهایی فارسی بودهاند که بهشکل غیرمستقیم و در دورههای مختلف زمانی به
زبان انگلیسی راه یافتهاند .بیشک وجود این نامها بیانگر آن است که در غالب موارد،
خاستگاه این گیاهان ایرانزمین بوده که به شیوههای گوناگون به زبانهای مختلف اروپایی
و از آن جمله انگلیسی وارد شدهاند.
 .9 -9شرح و بیان مسئلم

همانگونه که اشاره شد ،بررسی دامنة نفوذ و گستر واژههای فارسی در زبانهای
دیگر و از آن جمله زبان انگلیسی از جمله موضوعات مهم در مطالعات ریشهشناختی است
که با وجود برخی تال ها ،ابعاد مختلفی ازآن کماکان شایسته پژوهشهای نظاممند و
علمی بیشتر است .در این بین ،بررسی موضوعی این دسته از وامواژهها در زبانها و یا زبان
خاصی میتواند به نحوی دقیقتر به ابعاد مختلف این رویداد زبانی بپردازد .بیتردید با
توجه به دامنه و ابعاد گستر نامهای فارسی گیاهان در زبانهای مختلف و از آن جمله
زبان انگلیسی ،در این نوشتار تال بر آن بوده تا بهنحوی موضوعی به بررسی ریشهشناختی
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این دسته از واژهها در زبان انگلیسی پرداخته شود .حال در اینجا این پرسش مطرح میشود
که این دسته از واژهها در سیر انتقال خود از زبان فارسی به انگلیسی با چه دگرگونیهایی
از حیث معنایی و آوایی مواجه بودهاند؟ بررسی این دسته از وامواژهها نشاندهندة آن است
که بیش از چهل واژه در زبان انگلیسی که به نامهای گیاهان اشاره دارد ،ریشه در زبان
فارسی دارند که در این نوشتار به اجمال به بیست و چهار واژه از این مجموعه پرداخته شده
است.
در این مقاله ،مبنای شناسایی این دسته از وامواژهها فرهنگهای انگلیسیای بودهاست
که در قالب مجموعههای اختصاصی و عمومی به موضوع ریشهشناسی واژههای این زبان
پرداختهاند .البته از آنجا که در فرهنگهای معتبر انگلیسی نیز شاهد آن هستیم که در
مواردی بهدرستی به ریشه اصلی واژه نرسیدهاند و یا اختالفنظرهایی بین آنها وجود دارد،
از همین رو سعی برآن بوده تا حد امکان دیگر منابع و بهخصوص فرهنگهای معتبر قدیم
و جدید فارسی نیز مورد بررسی قرار گیرند .همچنین از آنجا که بسیاری از این واژهها در
روند انتقال خود به زبانهای اروپایی و از آن جمله انگلیسی ،ابتدا به زبان عربی راه یافته و
صورت معرّب پیدا کرده و سپس به دیگر زبانها وارد شدهاند ،از همینرو در مواردی
شاهدیم که برخی فرهنگهای انگلیسی ،ریشة این واژهها را تنها تا عربی دنبال کردهاند و
اشارهای به فارسی بودن آنها نداشتهاند .از این رو ،جدای از فرهنگهای انگلیسی و فارسی،
از فرهنگها ،آثار و تحقیقاتی که به ریشهیابی واژههای عربی و نیز واژههای معرّب فارسی
پرداختهاند ،استفاده شده است.
 .0 -9پیشینة پژوهش

بررسی ریشهشناختی واژههای فارسی در زبانهای دیگر و بهویژه زبانهای اروپایی با
انتشار آثاری چند همراه بوده است که بهطور خاص در مورد زبان انگلیسی میتوان به
داوری ( )1584و میرفضائیلیان ( ،)1583در مورد زبان فرانسوی به گوشهگیر( )1584و
دیهیم ( ،)1571در مورد زبان آلمانی به رمپیس ( ،)1568در مورد زبان سوئدی به آذران
( )1581و در مورد زبان اسپانیایی به داوری و ایرانمهر ( )1591اشاره کرد .از دیگر آثار
قابل ذکر میتوان درخصوص واژههای فارسی میانه در زبان انگلیسی به آقاگلزاده و
داوری ( )1588و دربارة نقش زبانهای واسح و بهطور خاص زبان عربی در انتقال واژههای
فارسی به زبانهای اروپایی به آقاگلزاده و داوری ( )1587اشاره نمود.
 .3 -9ضرورت و اهمیّت پژوهش

دربارة ضرورت و اهمیّت پژوهش میتوان به اجمال به مواردی از این دست اشاره نمود:
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نخست آنکه چنین پژوهشهایی میتواند به نوبه خود تصویرگر بخشی از دامنة نفوذ
واژههای زبان فارسی در زبانهای دیگر و در گسترههای مختلف جغرافیایی باشد.
درخصوص دامنه این گستر به استناد سرکاراتی درمییابیم که
دامنة نفوذ ،انتشار و گستر لغات دخیل ایرانی و فارسی از چنان وسعتی برخوردار است که
واقعای شگفتآور مینماید .از برمه و مالزی و چین در شر گرفته تا مجارستان و فنالند و بریتانیا
در غرب ،از دشتهای جنوبی روسیه و اقصی نقاط آسیای مرکزی و قفقاز در شمال گرفته تا
خلیج بنگال ،هند و اندونزی در جنوب هرجا که میرویم با واژههای برگرفته و دخیل فارسی
برخورد میکنیم .شمار زیادی از لغات ایرانی و فارسی طی قرون و ادوار در زبانهای آرامی،
سریانی ،عربی ،ارمنی ،گرجی ،ترکی ،هندی و چینی و به طور غیرمستقیم در برخی از زبانهای
اروپایی راه یافتهاند( .سرکاراتی)34 :1577 ،

دوم آنکه با توجه به اهمیت زبان انگلیسی و تاثیرگ اری واژگانی آن در دیگر زبانها،
بهطور خاص بررسی ریشهشناختی واژههای فارسی در این زبان ،میتواند زمینه بررسی
انتقال شماری از این واژهها در زبانهای دیگر ،بهویژه زبانهای اروپایی را هموار سازد.
شاهدی بر این مدعا را میتوان در آقاگلزاده و داوری ( )1587جست که مبیّن تصویری
شگفت از این ت ثیرگ اری زبانی است.
سوم آنکه ،اساسای به این دلیل که پدیده وامگیری واژگانی به اشکال مختلف از سویی با
رویدادهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و  ...پیوند خورده و از سویی دیگر وامواژهها به
حوزهای خاص محدود نشده و بهنحوی با فرهنگ ،سیاست ،اجتماع ،طب ،طبیعت ،هنر،
ادبیات و  ...گره خوردهاند ،آشکار است که این دسته از واژهها حامل فرهنگ و تمدن
سرزمین مبدأ خود هستند .در این باره سرکاراتی مینویسد« :اینگونه واژههای فارسی که
در چهار سوی گیتی پراکندهاند ،پیکهای گمنام ولی گویای تمدن ،زبان و فرهنگ ایران-
اند و باید هرجا که هستند و به هر وسیلهای که باشد ،آنها را با درایت و دقت گردآوری
کرد و درباره معنا و ریشه آنها به بررسی پرداخت» (سرکاراتی.)33 :1577،
و باالخره آنکه چنین پژوهشهایی زمینهای مناسب برای استفاده از دادههای آن در
مطالعات زبانشناختی فراهم میآورد که بیشک میتواند نمونهها و شواهدی ملموستر از
حیث تحوالت آوایی و دگرگونیهای معنایی در مقایسه با دادههای مورد مراجعه از
زبانهای ناآشنا پیشِ روی پژوهشگران و دانشجویان در حوزههای مطالعات زبانشناختی
فراهم آورد.
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 .0بيث و بررسی
در این بخش ،بیست و چهار واژه از این مجموعه در قالب مدخلهای جداگانه به شیوه
توصیفی -تحلیلی ارائه شده است .در مورد هر مدخل نیز به ریشة واژه در زبان فارسی،
روند انتقال ،زبانهای واسح ،دگرگونیهای معنایی همچون تغییر ،گستر و کاهش
معنایی و زمان ورود واژه ،مطالبی به اجمال ذکر شده و در مواردی هم که بین فرهنگها،
اختالفنظری وجود داشته و ضرورتی برای طرح آن بوده ،بدان پرداخته شدهاست .به
منظور آشنایی بیشتر با نوع کاربرد این واژهها در زبان مبدأ ،تا حد امکان در مورد تعدادی
از مدخلها ،دادههایی از نحوه کاربردشان در متون قدیم فارسی ارائه شدهاست .ضمنای
درخصوص زمان ورود این دسته از واژهها به زبان انگلیسی بهطور خاص دو فرهنگRHW
] [1و  [2] EONمورد استناد بودهاند .به فراخور موضوع درخصوص تعدادی از واژهها که
به دیگر زبانهای اروپایی هم راه یافتهاند در پایان هر مدخل اشارهای گ را شدهاست.
 alfalfa -1یونجه
[انگلیسی > alfalfa :اسپانیایی > alfalfa :عربی > al + fasfasa :فارسی میانه:
]aspast

«اسپست» یا «سپست» از جمله واژههای قدیمی زبان فارسی است و به گیاهی اطال
میشود که امروزه عمدتای آن را با واژه ترکی «یونجه» میشناسیم .بنا به شواهد متعدد
تاریخی ،این گیاه از دیرباز در ایران وجود داشته و از این ناحیه به شر و غرب عالم رفته
است (دهخدا .)1577 ،به استناد حسندوست ()1594ذیل مدخل اسپست اینگونه آمده
است :اسپست< فارسی میانه« aspast :اسپست ،یونجه»< ایرانی باستانaspa- asti :
*اسب خوراک» :جزء اول مشتق است از « *aspaاسب» و جزء دوم آن * esti-
«خوراک ،غ ا» مشتق است از ریشه« ad-خوردن» مشتق است از هندواروپایی * ed
«خوردن» آرامی دخیل  ’ spst :سریانی دخیل  spst’ - :و ’ pstst’-عربی دخیل:
أسفست ،فدّ ،فُصفصه ،فِصفِصه ،فَصفَصه اسپانیایی دخیل <( alfalfa :عربی :الفصفصه)
انگلیسی دخیل < ( alfalfa :اسپانیایی).
در متون قدیم فارسی میخوانیم:
] مرد سپاهی[ بانگ کرد وی] سلمان[ را که این سپست برگیر وبه خانه من ببر .سلمان
فرازرفت و آن سپست برداشتو هیچ نگفت که من امیرم(پند پیران ،به نقل از حسندوست،
.)1594
به استناد  RHWورود این واژه به زبان انگلیسی به سالهای 1853-1843م بازمیگردد.
در ضمن غالب فرهنگهای انگلیسی در ریشهیابی این واژه درنهایت به واژة عربی
«فصفصه» رسیدهاند .البته فرهنگ RHWبهدرستی به ریشة فارسی آن یعنی «اسپست» اشاره
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کردهاست .همچنین به استناد جوالیقی( )1931و امام شوشتری( )1547فصفصه معرّب واژه
فارسی اسپست است (ر.ک :آقاگلزاده و داوری.)1588 ،
این واژه به دیگر زبانهای اروپایی نیز راه یافته که بهعنوان نمونه به استناد  [3]ETCدر
آلمانی به شکل  alfalfaدر پرتغالی  alfafaو اسپانیایی  alfalfaکاربرد دارد.
alkekengi -1کاکنج ،عروسک پشتپرده
[انگلیسی > alkekengi :انگلیسی میانه > alkekengi:التینمیانه> alkekengi :
عربی > al-kākanj :فارسی :کاکنج/کاکونج /کاکونه ( kakune /kākanj/kākunaj
)]

«کاکنج» یا «کاکونه» گی اهی دارویی ،علفی ،پایا و خودرو است که میوة قرمز آن را
پردهای میپوشاند و همین پنهانشدن میوة آن در پردهای کروی و زردرنگ سبب شده تا
آن را «عروسک پشت پرده» نیز بنامند .این گیاه از دیرباز در طب سنتی ایران کاربرد داشته
است .کلیة فرهنگهای فارسی ،عربی و انگلیسی که به مقولة ریشهیابی پرداختهاند ،ریشة
آن را فارسی معرفی کردهاند .به استناد  RHWورود این واژه به زبان مقصد به اواخر دوره
انگلیسی میانه و مشخصای به خالل سالهای  1411-1431م بازمیگردد .در ضمن نام علمی
این گیاه  Physalis alkekengiاست.
 azedarach -5آزاددرخت
[انگلیسی > azadarac(h) :فرانسوی > azedarak :اسپانیایی> acedaraque :
عربی > āzādderakht :فارسی :آزاددرخت (]) āzādderakht
«آزاددرخت» نوعی درخت آسیایی است که از قدیم در ایران و هند جایگاهی ویژه
داشتهاست .این درخت جنگلی و بلند که برگهای سبز مایل به سیاه و گلهایی سرخ و
خوشبو دارد ،در مناطق مختلف ایران با نامهای متعددی شناخته میشود .به استناد لغتنامه
دهخدا...« :و چون از هسته آن در پارهای جایها سبحه کنند «درخت تسبیح» نیز خوانند و
در عربی آنرا «شجره التسبیح» نامند .» ...نکتة جالبتوجه آنکه از نامهای دیگر این
درخت در انگلیسی  =( bead-treeدرخت تسبیح) است.
در آثار منظوم فارسی میخوانیم:
پیراهن بلبل کند از برگ خزانم
آزاددرخت چمن عشقم و دهقان
(درویش واله هروی ،به نقل از آنندراج)

من بنده آن قد چون آزاددرختم

من هندوی آن صورت چون لعبت چینم
(شرف شروه ،به نقل از لغتنامه دهخدا)
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در ضمن نام علمی این درخت  Melica azadarachاست که با نامهایی چونChina-
 treeو  China berryهم شناخته میشود .ورود این واژه به زبان انگلیسی به اواسح قرن

هجدهم باز میگردد.
 azadirachta -4آزاددرخت هندی ،نیم
> فارسی:آزاددرخت
[انگلیسی > azadirachta:التیننوazadirachta :
(]) āzādderakht
گونهای از آزاددرخت است که در جنوب آسیا و بهویژه در هند اهمیّت و جایگاه
خاصّی دارد .این گیاه که از دیرباز مورد توجه و احترام مردم این کشور بوده ،درختی زیبا
و بومی این ناحیه است که عالوه بر مصرف دارویی ،بهعنوان گیاهی مقدس مورد احترام
بومیان میباشد .نکته قابلتوجه درباره این واژه آنکه ریشه آن همانند مدخل پیشین،
«آزاددرخت» است که سیر انتقال متفاوتی را طی نموده و صرفای به گونهای خاص از این
درخت اشاره دارد.
نام علمی این درخت  Azadirachta indicaو در انگلیسی با نامهایی چون neem
و margosaنیز شناخته میشود.
 belleric -3بلیله
[انگلیسی > belleric :فرانسوی > belleric :عربی > balilaj :فارسی :بلیله (])balila
«بلیله» یا صورت معرب آن «بلیلج» ،درختچهای است بومی مناطق گرمسیری که میوهای
زردرنگ ،تخممرغی و کشیده دارد و از دیرباز در طب سنتی ایران کاربرد داشتهاست.
در آثار قدیم فارسی میخوانیم«:شهری است بر سر کوهی ......همه راه درختان هلیله و
بلیله و آمله و داروهاست که به همه جهان برند »( حدودالعالم ،به نقل از فرهنگ سخن)
البته در زبان انگلیسی این واژه عمدتای به معنای میوه این گیاه است که کاربردی صنعتی
و دارویی دارد .ورود این واژه به زبان انگلیسی به اواسح قرن هفدهم باز میگردد و نام
علمی آن  Terminalia bellericaاست.
 calabash -6کدو قلیانی
[انگلیسی > calabash :فرانسوی > calebasse :اسپانیایی > calabaza :عربی:
 > kharbuzفارسی :خربز (]) kharboz
«خربز» صورت قدیمی «خربزه» بوده که عالوه بر معنای اصلیا به هندوانه نیز اشاره
داشته و در عربی نیز عمدتای در همین معنا کاربرد داشتهاست.
این واژه در زبان انگلیسی نسبت به معنای اولیها در زبان مبدأ با نوعی تغییر معنایی
همراه شده و به نوعی کدوی قلیانی استوایی اشاره دارد .همین مسئله سبب شده برخی
فرهنگهای انگلیسی در روند ریشهیابی این واژه دچار اشتباه شوند .بهعنوان نمونه ،این
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تغییر معنا موجب شده تا فرهنگهای [4]AHDو  [5]WTIریشة این واژه را با قید احتیاط
«قرعه یابسه» (=کدوی خشک شده) معرفی نمایند که احتماال بهواسطه نزدیکی معنایی این
دو واژه می باشد و این در حالی است که این دو واژه از لحا آوایی با یکدیگر بسیار
متفاوتند .همچنین فرهنگهایی چون  [8]ORG ، [7]SOD ، [6]ENCو  [9]OXDریشة
این واژه را صریحای خربز یا خربزه میدانند.
این واژه که به شمار قابلتوجّهی از زبانهای اروپایی راه یافته در آلمانی به شکل
 kalebasseدر اسپانیایی  calabazaدر پرتغالی  cabaçaدر فرانسوی calebasse
در هلندی  kalebasو در سوئدی  kalebassکاربرد دارد.
 caper -7کبر ،کور ،خیارشنگ
[انگلیسی > caper :انگلیسی میانه > caperes :التین> capparis :یونانی :
 > kapparisفارسی:کبر /کور(])kabar/kavar
«کبر» یا صورت قدیمیتر آن «کور» گیاهی درختچهای و دو لپهای با شاخههای
پوشیده از کرک ،برگهای سبز روشن و گلهای سفید است که ریشه ،پوست و میوه آن
مصرف دارویی و غنچه آن در برخی ترشیجات استفاده میشود.
درآثار منظوم فارسی میخوانیم:
در میان باغ از سیر و کبر
هر هویجی باشد کردی دگر
) مولوی :نقل از لغت نامه دهخدا (

البته در مورد ریشة این واژه در فرهنگهای مختلف ،اختالفنظرهایی وجود دارد.
اگرچه فرهنگهای  AHD ، WTIو SODریشة این واژه را تا یونرانی دنبال کردهاند ،امرا
فرهنرگ  ENCواژة یونانی را واژهای دخیل دانسته و البته ریشة آن را مشخد نکرده
است .فرهنگ معین نیز واژة کبر فارسی را صرفای همریشه با واژة یونانی دانسته است ،اما
فرهنگهای  [10]CDEو [11] NWDضمن دخیل شمردن واژة یونانی ،ریشة آن را
صریحای کبر فارسی معرفی نمودهاند .این واژه در اواخر دوران انگلیسی میانه و مشخصای در
خالل سال های 1573 -1411م به این زبان وارد شد و نام علمی آن Capparis spinosh
است .این واژه در اسپانیایی به شکل  alcaparraکاربرد دارد.
 cubeb -8کبابه ،کبابه چینیا فلفل جاوهای.
[انگلیسی >cubeb :انگلیسی میانه > cubeb :فرانسوی باستان  > cubebe :التین میانه :
> cubebaفارسی :کبابه (] )kabābe
«کبابه» نوعی گیاه درختچهای و باالرونده از خانوادة فلفل است که میوة آن مصرف
دارویی و خوراکی دارد .از آنجا که عمده گستر این گیاه در مناطق آسیای شرقی و از
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آن جمله چین و اندونزی بوده است ،از قدیم این گیاه را بهعنوان «کبابه چینی» هم
میشناختهاند.
در آثار منظوم فارسی میخوانیم:
که هر یک به از نار بربار بود
کبابه به هر جای بسیار بود
( اسدی ،به نقل از لغتنامه دهخدا )

فلفل و میخک و بزبار و کبابه چینی

جوز بویا بود و هیل و قرنفل در کار
( بسحا اطمه ،به نقل از لغتنامه دهخدا)

برخالف نظر غالب فرهنگهای انگلیسی که این واژه را تا عربی ریشهیابی کردهاند،
این واژه در اصل فارسی است که در این زبان شکلی معرّب یافته است .فرهنگ معین این
واژه را معرّب از فارسی دانسته و آنندراج نیز آنرا واژهای فارسی و معادل عربی آنرا
«حب العروس» خواندهاست .فرهنگ سخن نیز این واژه را فارسی میداند .در حاشیة برهان
قاطع ،به استناد «شرح اسماء العقار قرطبی» میخوانیم« :کلمه کبابه که در عربی به تشدید
بای اول است ،فارسی است » .امام شوشتری ( )1547نیز این واژه را در عربی ،معرّب از
فارسی دانسته است.
به استناد  RHWاین واژه در دوران انگلیسی میانه و مشخصای در خالل سالهای-1511
1131م به این زبان وارد شده که عالوه بر حفظ معنای اوّلیها با نوعی تغییرمعنا نیز همراه
بوده و بهگونه ای از فلفل رایج در جاوه که شبیه گیاه کبابه است ،اشاره دارد .در ضمن نام
علمی این گیاه  Piper cubebaاست .این واژه در اسپانیایی به شکل  cubebaکاربرد
دارد.
 doronicum -9درونک ،درونه
[انگلیسی > doronicum :التین نو > doronicum :عربی > darunaj :فارسی :درونک
(]) darunak
«درونک» یا صورت معرّب و البته پرکاربردتر آن در فارسی یعنی «درونج» گیاهی
است چند ساله ،با ساقههای بلند ،برگهایی پهن و کرکدار و گلهایی زردرنگ که
ریشهای دوایی و شبیه به عقرب دارد و از همینرو ،آن را با نام «درونج عقربی» هم می-
شناسند.
در ریشهیابی این واژه ،فرهنگهای  WTIو  OXDبدون توجه به معرّببودن واژه درونج
و بدون پرداختن به اصل آن ،به اشتباه ریشة آن را عربی معرفی کردهاندا اما به استناد
فرهنگهایی چون AHD ،RHWو  SODاصل این واژه فارسی است .لغتنامه دهخدا،
برهان قاطع ،فرهنگ سخن و نیز پرتو( ) 1577و امامشوشتری ( )1547درونج را صورت
معرب درونک فارسی معرفی کردهاند.
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ورود این واژه به زبان انگلیسی به اوایل قرن هفدهم باز میگردد و با نام علمی
 Doronicumشناخته میشود.
 fustic -11درخت فاستیکا چوب درخت فاستیک
[انگلیسی > fustic :انگلیسی میانه  > fustic :فرانسوی میانه  > fustic :عربی :
 > fostoqفارسی میانه]pistag :
معنای امروزی این واژه در انگلیسی با صورت اوّلیه آن در زبان فارسی یعنی «پسته»
تفاوت دارد« .فاستیک» در ختی کوتاه ،دوپایه و بومی مناطق گرمسیری ایاالت متحده است
که از چوب آن نوعی رنگ زرد مالیم که در رنگکردن پشم کاربرد دارد ،بهدست
میآید .به عالوه ،این چوب و نیز رنگ حاصل از آن نیز با همین نام در انگلیسی شناخته
میشود.
به استناد  RHWورود این واژه به انگلیسی به سالهای  1413- 73م باز میگردد و نام
علمی آن  Chlorophora trinctoriaاست (.برای توضیح بیشتر به مدخل pistachio
رجوع شود) .این واژه در اسپانیایی بهشکل  fusteteکاربرد دارد.
 galingale -11خولنجان
[انگلیسی > galingale / galangal :انگلیسی میانه  > galingal :فرانسوی باستان :
> galingalعربی  > khulanjān :فارسی  :خولنجان ( ])khulanjān
«خولنجان» یا «خاولنجان» گیاهی علفی و پایا از خانواده زنجبیل است که ساقه زیرزمینی
معطّر آن مصرف دارویی و خوراکی دارد .این گیاه از قدیم مورد توجه ایرانیان بوده و
حتی از آنجا که آن را به انوشیروان نسبت میدادهاند ،در کتب طب قدیم با نامهای
«خسرودارو» و «کسریدارو» هم آمدهاست .بهاستناد کلیه فرهنگهای فارسی و انگلیسی
این واژه فارسی است .ورود این واژه به زبان انگلیسی به اواخر قرن شانزدهم باز میگردد.
 jasmine -11یاسمن ،یاسمن سفید
[انگلیسی  > jasmine :فرانسوی > jasmine :فرانسوی میانه  > jassemin :عربی:
 > yāsaminفارسی :یاسمن /یاسمین(] )yāsaman /yāsamin
«یاسمن» درختچهای زینتی با گلهای درشت و معطّر است که در رنگهایی چون
سفید ،زرد و قرمز یافت میشود و کاربرد عمدة آن در صنعت عطرسازی است .این گل از
دیرباز مورد توجّه ایرانیان بوده و جایگاهی خاص در ادبیات فارسی داشته است.
این واژه که بهاستناد کلیة فرهنگها فارسی است ،در انگلیسی عالوه بر اطال به این نوع
خاص از گیاه ،با نوعی گستر معنایی همراه بوده و به کلیة گونههای مشابه آن هم اشاره
دارد .همچنین در زبان انگلیسی عطر حاصل از این گل و نیز رنگ زرد مالیم با این واژه
شناخته میشود.

مجلّة مطالعات ایرانی11 /

ورود این واژه به زبان انگلیسی به سالهای 1361 -81م باز میگردد و نام علمی خانوادة
آن  Jasminumاست.
این واژه در آلمانی به شکل  jasminدر چک  jasmínدر اسپانیایی  jazmínدر
فرانسوی  jasminدر ایتالیایی  gelsominoدر هلندی  jasmijnو در لهستانی jaśmin
کاربرد دارد.
 mezereum/ mezereon -15مازریون
[انگلیسی > mezereum/ mezereon :انگلیسی میانه > mizerion:التین میانه:
 > mezereonعربی > māzariyun :فارسی :مازریون (])māzariyun
«مازریون» گیاهی درختچهای ،خودرو و زینتی است که پوستی قهوهای یا خاکستری،
برگهایی مایل به زرد ،میوهای کروی و دانههایی گالبی شکل دارد که از دیرباز در طب
سنتی ایرانیان مورد توجه بوده ،بهطوری که از پوست آن در درمان استسقا و تاولآوردن
پوست بدن استفاده میشده است.
درآثار منظوم فارسی میخوانیم :
ور به درویشی زکاتت داد باید یک درم

طبع را از ناخوشی چون ماز و مازریون کنی
( ناصرخسرو ،به نقل از فرهنگ سخن)

فرهنگهای  SODو  ODEبه اشتباه این واژه را تا عربی ریشهیابی نمودهاند .به استناد
فرهنگهای متعدّد فارسی همچون برهان قاطع ،رشیدی ،آنندراج و لغتنامه دهخدا این
واژه فارسی است .امام شوشتری ( )1547نیز این واژه را در عربی ،معرّب واژة فارسی
مازریون برشمرده که در این زبان بههمان شکل معرّب شدهاست .فرهنگهای متعدّد
انگلیسی و از آن جمله  AHD ،RHWو  WTIاصل این واژه را فارسی دانستهاند که در سیر
انتقال ابتدا به عربی وارد شده و سپس به التین و از این زبان به انگلیسی راه یافتهاست.
فرهنگ سخن بهاشتباه این واژه را معرّب از التین دانسته و این در حالی است که واژة التین
خود از عربی وام گرفته شدهاست (ر.ک .داوری و داوری.)1588 ،
به استناد  RHWاین واژه در اواخر دوره انگلیسی میانه و مشخصای در خالل سالهای 81
–  1471م به این زبان وارد شده و نام علمی آن  Dapha mezereumاست.
 peach -14هلوا درخت هلو
[انگلیسی > peach :انگلیسی میانه  > peche :فرانسوی باستان  > pesche :التین متاخر:
 > pesca < pessicaالتین > (malum) persicum :یونانیpersikon ( :
 > ) malonفارسی باستان] pārsa :
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این واژه پرکاربرد درزبان انگلیسی ،به استناد کلیة فرهنگها و مطالعات ریشهشناختی،
برگرفته از نام قدیم ایران یعنی  pārsaمیباشد که ریشه و روند انتقال متفاوتی از سایر
واژهها دارد.
به استناد  ،AHDدر گ شته یونانیان با مشاهده هلو در سرزمین ایران ،ابتدا آن را «سیب
پارسی» ( )persikon malonنامیدند که همین نام به التین منتقل شد .در دوران التین
متاخّر بود که واژة سیب از این نام ح ف و در روند انتقال به فرانسوی باستان و انگلیسی
میانه با تغییر آوایی همراه شد و در انگلیسی بهصورت کنونی درآمد .هماکنون این واژه در
انگلیسی ،عالوه بر میوه و درخت هلو ،به رنگ گلبهی یعنی رنگ این میوه نیز اشاره دارد.
این واژه در اواخر قرن دوازدهم به زبان انگلیسی راه یافت و نام علمی آن Prunus
 persicaاست .این واژه در ایتالیایی به شکل  pescaدر هلندی  perzikو در پرتغالی
 pêssegoو در سوئدی  persikaکاربرد دارد.
 pistachio -13پسته ،مغز پستها درخت پسته
[انگلیسی  >pistachio :انگلیسی میانه  > pistachio :ایتالیایی  > pistachio :التین :
 > pistaciumیونانی > pistakion :فارسی میانه]pistag:
«پسته» از جمله میوههای قدیمی ایران است که نام آن از زبان فارسی به بسیاری از زبانها
و از آن جمله انگلیسی انتقال یافته است .به استناد حسندوست( )1594ذیل مدخل پسته
میخوانیم « :پسته < فارسی میانه : pistag :احتماالی مرتبح است با کلمه پستان و به مناسبت
شباهتش به نوک پستان چنین خوانده شده است».
این واژه در دوران انگلیسی میانه و بهطور مشخد در خالل سالهای 1573 -1413م به این
زبان راه یافت و با نام علمی  Pistachia veraشناخته می شود.
همانطور که در مدخل  fusticاشاره شد ،نام این گیاه یک بار در دوره فارسی میانه به
عربی راه یافته و در قالب واژهای معرب به فرانسوی میانه و سپس به انگلیسی میانه وارد
شده که ظاهرای در این دوره با نوعی تغییر معنایی همراه شده است بهطوریکه امروزه متاثر
از همان تغییر معنایی به درختی کوتاه و دوپایه با شباهت ظاهری به درخت پسته اطال می-
شود .البته همانگونه که در این مدخل اشاره شد ،نام این گیاه پیشتر در دوره فارسی میانه
به یونانی راه یافته و با همان معنای اصلی در زبان مبداء به زبانهای مختلف اروپایی و از آن
جمله انگلیسی وارد شده است.
این واژه در آلمانی بهشکل  pistazieدر اسپانیایی pistachoدر ایتالیایی pistachioدر
لهستانی  pistacjaو در سوئدی  pistaschکاربرد دارد.
 sebestan -16سپستانا (درختچه) گیگر
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[انگلیسی > sebestan :انگلیسی میانه > sebestan :عربی  > sebestan :فارسی:
سپستان (])sepestān
«سپستان» درختچهای از خانواده گاوزبان است که در نواحی گرمسیری میروید و میوه
آن مصرف دارویی دارد .این واژه در اصل صورت دیگر «سگ پستان» است و علت آن
شباهت ظاهری میوههای آن به پستانهای شیردار ماده سگ است .به استناد حسندوست
( ،)1594جزء اول لغت سپستان یعنی («اسپه»  +پستان ) -که در عربی با عنوان « اطبا الکلبه»
یعنی پستانهای شیردار ماده سگ خوانده میشود  -به معنای سگ است که در فارسی به-
شکل اسبه ،اسپه  ،اسباه و اسپاه کاربرد داشته است.
در آثار منظوم فارسی میخوانیم :
در زقومش هم دوپستان هم سپستان دیدهاند
شیرزدگان امید و سینهرنجوران عشق
( خاقانی ،به نقل از لغتنامه دهخدا )

اما این واژه عالوه بر این گیاه و میوة آن ،به نوعی درختچة بومی مناطق گرمسیری
آمریکا و دریای کاراییب اطال میگردد که با نام  geigger treeنیز شناخته میشود.
ورود این واژه در معنای نخستین خود به انگلیسی به اواخر دوران میانه بازمیگردد و نام
علمی آن  Cordia myxaاست.
 sesban/sesbania -17سیسبان
[انگلیسی > sesban(ia) :فرانسوی > sesban(ie) :عربی  > saysabān :فارسی:
سیسبان )] )sisabān
«سیسبان» درختچهای با برگهای شانهای و از تیره پروانهواران است که معموالی در
کنار جویهای آب و حاشیه مردابها میروید و عالوه برکاربرد طبی ،بهعنوان نوعی
علوفه دامی استفاده میشود .دهخدا با فارسیخواندن این واژه ،بهاستناد برهان قاطع معنای
نخست آنرا تخم گیاه پنجانگشت دانسته و سپس بهاستناد مه باالسما و فرهنگ نفیسی و
نیز رجوع به تحفه حکیم مؤمن ،آنرا درختی دارویی خوانده است که در نواحی مختلف
ایران میروید .فرهنگهای انگلیسی نیز و از آن جمله  OXDصریحای ریشه این واژه را
فارسی دانستهاند.
ورود این واژه به زبان انگلیسی به اواخر قرن نوزدهم باز میگردد و با نام علمی
 Sesbania aculeateشناخته میشود.
 setwall -18سنبلطیب ،علفگربه ،والرین
[انگلیسی > setwall :انگلیسی میانه  > setewale :فرانسوی باستان  > citoual :فارسی:
زدوار (])zadvār
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«زدوار» گیاهی از تیره زنجبیلیهاست که از دیرباز مصرف دارویی داشته است ،اما
امروزه این واژه در انگلیسی با تغییر معنایی همراه شده و بهمعنای سنبلطیب یا علفگربه
بهکار میرود که خود دربرگیرنده چند نوع گیاه علفی و پایا با ریشههای معطّر ،بزرگ و
دارویی است که ریشة آن مورد عالقه گربه بوده و از همینرو با عنوان علفگربه شناخته
میشود .این واژه در انگلیسی ،عالوه بر خود گیاه ،به ریشة معطّر آن که از دیرباز کاربرد
دارویی داشته است ،اشاره دارد.
ورود این واژه به انگلیسی به دوران میانه باز میگردد که ابتدا در معنای اصلی خود
یعنی زدوار کاربرد داشته و این معنا تا اواسح قرن هفدهم در این زبان رایج بوده است .اما
معنای رایج این واژه یعنی سنبلطیب در اواسح قرن شانزدهم در زبان انگلیسی شکلگرفته
و هماکنون مراد از این واژه نه زدوار بلکه گیاه سنبلطیب است .در ضمن نام علمی این
گیاه  Valeriana officinalisمیباشد( .درخصوص بحث درباره ریشة فارسی این واژه به
توضیحات مدخل  zedoaryرجوع گردد.).
سما
sumac -19
[انگلیسی  < sumac(h) :انگلیسی میانه  < sumac(h) :فرانسوی باستان < sumac(h) :
التین میانه > sumac(h) :عربی > sommāq:فارسی :سماک (])somāk
«سماک» یا صورت معرّب و رایج آن در فارسی یعنی «سما » ،اشاره به گردی
تر مزه دارد که مصرف خوراکی داشته و از گیاهی بههمین نام بهدست میآید.
اگرچه برخی فرهنگهای انگلیسی ریشة این واژه را تا عربی دنبال کردهاند ،اما به
استناد برهان قاطع ،آنندراج ،فرهنگ سخن ،معین و نیز پرتو ( )1577سما عربی معرّب
سماک فارسی است .دهخدا و نیز غیاثاللغات ،سما را دیگر صورت فارسی واژه سماک
معرفی کردهاندا همچنین امامشوشتری ( )1547سما به تشدید «م» را در عربی صورت
معرب سما فارسی معرفی کردهاست .این واژه در دوره انگلیسی میانه و مشخصای در
سالهای 1131- 1511م به زبان انگلیسی وارد شد که عالوه بر گرد خوراکی ،به خود گیاه
نیز اشاره دارد.
این واژه در زبان اسپانیایی بهشکل  zumaqueدر پرتغالی  sumagreدر مجاری
 szömörceدر آلبانیایی  shqemeو در سوئدی  sumakکاربرد دارد.
 taraxacum -11تلخ جکوک ،کاسنی زرد ،طرخشقون
[انگلیسی > taraxacum :التین میانه > taraxacum :عربی> tarakhshaqun :
فارسی :تلخجکوک(])talkhjakuk
«تلخجکوک» یا «تلخچکوک» از جمله گیاهان علفی خودرو و معموالی چندساله است
که ریشه ،برگ ،گل و دانه آن مصرف دارویی دارد.
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در بین فرهنگهای انگلیسی ،اگرچه فرهنگ RHWریشة این واژه را تا فارسی دنبال
کردهاست ،اما ریشة آن را واژه «طرخشقون» دانستهاست .این در حالی است که این واژه
خود صورت معرّب واژة فارسی تلخجکوک است که البته در قالب همین صورتِ معرّب
نیز در فارسی کاربرد دارد.
به استناد  RHWورود این واژه به زبان انگلیسی به سالهای 1711- 11م باز میگردد و
نام علمی آن  Taraxacum officinaleاست .این واژه در پرتغالی به شکل taráxaco
کاربرد دارد.
 Tarragon -11ترخون ،ترخانا برگ ترخون ،ادویه ترخون.
[انگلیسی> tarragon :فرانسوی میانه > tragon :التین میانه > trachon :یونانی:
> tarkhonعربی > tarkhun :فارسی :ترخون /ترخان (])tarakhān/tarakhun
«ترخون»« ،ترخان» یا صورت معرب آن «طرخون» ،گیاهی علفی و پایا با برگهای معطّر
و تند است که عالوه بر مصرف خوراکی ،کاربرد دارویی دارد .همچنین برگهای خشک
وکوبیدة آن نیز به عنوان ادویه و چاشنی مورد استفاده بوده است:
بوی بریان میرسد ترخان بدان خواهم فشاند بر مزعفر حلقهچی در دور نان خواهم فشاند
(بسحا اطعمه ،به نقل از لغتنامه دهخدا )
فرهنگ  WTIریشة این واژه را تا طرخون عربی دنبال کرده است OXD.نیز ریشة این

واژه را تا عربی دنبال کرده ،اما مت کّر این نکته شده که بهاستناد لغویان عرب ،واژهای
دخیل در این زبان است و البته اشارهای به اصل آن نکردهاست .بهاستناد فرهنگ رشیدی،
برهان قاطع ،غیاثاللغات ،سخن و نیز پرتو ( ،)1577امام شوشتری ( )1547و عطاردی
( ) 119:1574طرخون عربی ،معرّب واژة فارسی ترخون است.
 tulip -11اللها گل الله
[انگلیسی > tulip :فرانسوی> tulipe :ترکی > tulbent :فارسی :دولبند (](dulband
«دولبند» نه نام گیاه که بهاستناد فرهنگهایی چون لغتنامه دهخدا ،آنندراج و فرهنگ
نفیسی و نیز فرهنگهای متعدّد انگلیسی همچون  AHD ،RHWو  OEDواژهای فارسی و به
معنای دستار و عمامه بوده است:
«شمعون در پی آن رسید و در گور رفت و دید کفنها جدا نهاده وآن دولبند که بر سر او
پیچیده بود ،نبود ( » .ترجمه دیاتسارون ،به نقل از لغتنامه دهخدا )
این نوع عمامه پیشتر در بین ترکها رواج داشته و در اندازه ،رنگ و اشکال مختلف
بهکارگرفته میشده ،بهطوریکه در دربار سالطین عثمانی «دولبنددارآغا» به یکی از
صاحبمنصبان دربار اطال میشد که در مراسمهای رسمی ،عمامه واگردان سلطان را
حمل میکرد.
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اما این واژه در سیر انتقال خود با نوعی تغییر مدلول و بهتبع آن تغییر معنا همراه بوده
است .به استناد  AHDاین واژه کمی پیشتر ،از زبان ترکی و در همان معنای دستار و عمامه
به زبانهای اروپایی راه یافتهبود و در اواسح قرن شانزدهم با ورود نوعی گل الله از کشور
عثمانی به اروپا بود که اروپاییان با مشاهده گلبرگهای درهمپیچیده آن و مشابهتش به
عمامه یا همان دولبندهای ترکان عثمانی،آن گل را نیز با همان واژهای که برگرفته از
ترکی و اصل آن دولبند فارسی است ،نامیدند.
یادآوری میگردد که واژه انگلیسی  = ( turbanعمامه ،دستار ) نیز برگرفته از همین
واژة فارسی است که سیر انتقال متفاوتی را داشته است (ر.ک .آقاگلزاده و داوری.)1587:
این واژه در آلمانی بهشکل  tulpeدر اسپانیایی  tulipánدر فرانسوی  tulipeدر
ایتالیایی  tulipanoدر پرتغالی tulipaو در سوئدی  tulpanکاربرد دارد.
 zedoary -15زدوار ،جدوار ،ماه پروین
[انگلیسی> zedoary :انگلیسی میانه > zeduarye :التین میانه> zedoarium :عربی:
 > zadvārفارسی =( zadvār :زدوار)]
همانطور که پیشتر در مدخل  setwallاشاره شد ،زدوار گیاهی از تیرة زنجبیلیها و
دارای ساقه ای باریک و زیرزمینی است که مصرف دارویی دارد .در فارسی عمدتای مراد از
زدوار ،همان بیخ و ریشه گیاه است که از دیرباز در طب سنتی کاربرد داشته است.
 OEDو OXDریشة این واژه را تا عربی دنبال کردهاند و این در حالیاست که این واژه
در عربی ،خود صورت معرّب واژة فارسی است .به استناد برهان قاطع ،غیاثاللغات،
فرهنگ رشیدی ،لغتنامة دهخدا و فرهن فارسی معین ،زدوار واژهای فارسی است.
فرهنگ رشیدی« ،ژد» یا « زد» را بهمعنای صمغ و معنای ترکیبی ژدوار یا زدوار را «مانند
صمغ» دانسته است ،چراکه بیخ تازه این گیاه همانند صمغ نرم میباشد .غیاثاللغات در
اینباره مینویسد« :زد به فارسی بهمعنی صمغ است چنانکه «صمغالزیتون» را در فارسی «زد
زیتون» و «صمغ اللوز» را «زد بادام» ترجمه نمایند ...در هرصورت زد بهمعنی صمغ درست و
صحیح است و جدوار و زدوار یعنی صمغمانند».
برهان قاطع نیز « ژد» در واژه «ژدوار» را به معنای مطلق صمغ دانستهاست .امام
شوشتری( )1577نیز جدوار را صورت معرب ژدوار معرفی نمودهاست .پرتو( )1577نیز
اصل این واژه را فارسی معرفی کردهاست .در بین فرهنگهای انگلیسی ، CDE
 WTI ، AHD،RHWو  SODاصل این واژه را صریحای فارسی دانستهاند و حتی SOD
و  CDEدر سیر انتقال این واژه از فارسی به انگلیسی ،هیچ اشارهای به زبان عربی نداشتهاند .
ورود این واژه به اواخر انگلیسی میانه و بهطور مشخد به سالهای 1413- 73م باز
میگردد .همچنین نام علمی این گیاه  Curcuma zedoariaاست.
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 zerumbet -14زرنباد ،زرنبات
[انگلیسی > zerumbet :پرتغالی> zerumbet :فارسی :زرنباد (]) zaronbād
«زرنباد» گیاهی از تیرة زنجبیلیها با ساقة زیرزمینی ،میوهای کپسولی و دانههای معطّر
است که در تولید داروهای گیاهی کاربرد داشته و از خویشاوندان گیاه زدوار میباشد.
همین مشابهت سبب شده تا محمد معین بهاشتباه زدوار را همان زرنباد بداند و این در
حالیاست که این دو صرفای دو گونه خویشاوند و مشابه یکدیگر هستند .فرهنگ سخن هم
بهاشتباه واژه فارسی زرنباد را برگرفته از التین میداند (ر.ک .داوری و داوری ،)1588 ،اما
جدای از نظر فرهنگهای انگلیسی چون  OXD ، OEDو  SODکه ریشة این واژه را
صریحای فارسی میدانند ،برهان قاطع ،غیاثاللغات ،فرهنگ پنج بخشی ،لغتنامهدهخدا،
معین و نیز پرتو ( ) 1577صریحای این واژه را فارسی دانستهاند .از دیگر نامهای این واژه در
زبان فارسی میتوان به زرباد و زرینه اشاره کرد .ورود این واژه به زبان انگلیسی به اواخر
قرن شانزدهم باز میگردد.
 .3نتیجمگیری
همانطور که پیشتر اشاره شد ،در این نوشتار تعدادی از نامهای گیاهان با ریشة فارسی
در زبان انگلیسی مورد بررسی قرارگرفت .از آنجاکه اینگونه واژهها ،در سیر انتقال خود به
زبانهای مختلف راه یافتهاند ،بیشک میتوان این موضوع را در زبانهای دیگر و از آن
جمله زبانهای اروپایی همچون التین ،فرانسوی ،اسپانیایی و ....مورد بررسی قرارداد.
همچنین پرداختن بهنحوه انتقال این واژهها خود میتواند موضوعی مستقل و قابلتحقیق
باشد .بهعالوه همانگونه که در بخشهای مختلف این نوشتار اشارهشد ،بهرغم بررسیها و
تحقیقات گستردهای که در حوزه مطالعات ریشهشناختی زبان انگلیسی انجامشده ،باز هم
شاهد کاستیهایی در اینگونه آثار هستیم که در این نوشتار به فراخور حال به نمونههایی از
این موارد اشاره شد .بیشک وجود این نارساییها ضرورت پژوهشها ومطالعات دقیقتر را
از سوی فرهنگنگاران ،ریشهشناسان و پژوهشگران برجستهتر میسازد .از سویی دیگر این
گونه بررسیها نه تنها نشاندهنده دامنه گستر زبان فارسی در دیگر زبانهاست ،بلکه
میتواند گشاینده باب جدیدی در روند پژوهشها و بررسیهایی در حوزه مطالعات
ریشهشناختی و فرهنگنگاری محسوب شود.
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