
 
 
 
 

 

 *پيدايش لغات نو
 

 دكتر پرويز ناتل خانلري

 

 و راپيوسته در تحول و تغيير و ترقي است و اين حال ا هر جامعة بشري

ين، اكند. گذشته از به الفاظ نوي براي ناميدن امور و چيزهاي تازه محتاج مي

وجود اي بهجاي آنها بايد لغات تازهشود و ناچار بهالفاظي متروك و منسوخ مي

 شود:بيايد. در زبان متداول هر ملتي اين احتياج به چند وجه برآورده مي

 
 ناميدن با عبارت وصفي

ري ه يايكي از وجوه رفع احتياج لغوي ناميدن اشياء و معاني جديد است ب

چراغ »و « ماشين دودي»اوصاف يا عبارتهاي وصفي. از اين قبيل است نامهاي 

 و مانند آنها.« چراغ برق»و « نآهراه»و « بخاري نفتي»و « زنبوري

نسبت دادن اشياء و امور تازه به كشور و سرزميني كه موطن اصلي آنها 

ها و محصوالت شود. گياهها و ميوهبوده است نيز از همين قبيل شمرده مي

شود. كشاورزي كه از كشوري ديگر آمده است غالباً به سرزمين اصلي منسوب مي

ناميده شده است، يعني گياه منسوب به  Mêdikê Botanêدر يوناني گياه اسپست 

                                                           

 .734تا  728صص ، 1340، آبان 7شمارة  ، دورة دوازدهم، مجلة سخن * 
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است، يعني آلوي ارمني. هلو  Prunus Armeniacaكشور ماد. نام زردآلو در التيني 

كه ظاهراً از ايران به كشورهاي ديگر رفته است به نام ايران منسوب شده و از 

ه به يعني درخت پارسي يا ايراني در زبان فرانس Persica arborصورت التيني 

كه هردو تلفظهاي برگشتة همان  Peachو در انگليسي به صورت  Pêcheشكل 

 است. كلمة التيني است درآمده

گونه كلمات فراوان است. از آن جمله است كلمات در فارسي نيز اين

 تبريزي )نوعي درخت(، چيني )نوعي از سفال(، كاشي، حلبي، هندوانه كه

رتقال، ارسي منسوب به ارس يعني صورت نخستين آن خربزة هندي است، پ

 رنگيفروسيه، دارچيني يا دارچين يعني گياه و درخت منسوب به چين، و گوجه 

 و توت فرنگي و مانند آنها.

ارد ني وگاهي نيز چيزها را به نام كسي كه نخستين بار آنها را به سرزمي

 ارسينامند. شايد در فكرده است يا در كشت و رواج آنها مؤثر بوده است مي

بيل قطالبي )نوعي خربزه(، صاحبي )نوعي انگور(، داودي )نوعي گل( از اين 

 هايي مانند اشرفي و عباسي نيز چنين است.باشد. نام سكه

 
 اشتقاق

ر هاق. وجه ديگر وضع الفاظ تازه است به يكي از دو طريقة تركيب و اشتق

 وردما بيشتر زباني به حكم قواعد و ساختمان كلي خود يكي از اين دو روش ر

 دهد.استفاده قرار مي

اي با يكي از اجزاء صرفي كه خود تنها مراد از اشتقاق آن است كه كلمه

اي تازه ايجاد كند. اين رود و معني مستقل ندارد تلفيق شود و كلمهكار نميبه



 77  پيدایش لغات نو

 خوانيم.مي« پسوند»يا « پيشوند»اجزاء را 

آيد يمازه بسيار به كار ازجمله اجزائي كه در فارسي براي ساختن لغت ت

ل است كه معني تصغير دارد. امابيشتر درمورد تخصيص استعما« اك»پسوند 

اي كه معني وصف و صفت دارد افزوده شود شود. اين پسوند چون به كلمهمي

رود كه به داشتن آن صفت مخصوص و ممتاز است. از كار ميبراي بيان اسمي به

شود تا به ريشة گياهي كه زردي وصف ميساخته « زردك»كه صفت است « زرد»

 خاص آن است اطالق شود. كلمات سرخك، سفيدك، سياهك نيز به همين قياس

 اند.ساخته شده

 و سپس به« زبر»است كه در تحول زبان فارسي به  «اك»همين پسوند 

ته تبديل يافته و به صورت هاء بيان حركت در خط فارسي امروز نوش« زير»

شود كه از ه ميمتعدد با الحاق اين جزء اسمهائي ساخت شود. از صفاتمي

د، خصوصيات آنها داشتن صفت معيني است. مانند شوره از شور، زرده از زر

ه كختي سياهه از سياه، و سفيده و سرخه )كسي كه موي سرخ دارد( و كبوده )در

نها. رويد( و مانند آاي كه در مزرعة گندم ميپوست آن كبود است( و تلخه )دانه

شود كه به آن عدد و چون به اعداد پيوسته شود براي چيزهائي علم مي

 مخصوصند. مانند پنجه و هفته و دهه و چله و صده و هزاره.

سازد كه رابطة آن با كلمة اصلي اي مياين جزء در الحاق به اسم كلمة تازه

اميدن رابطة شباهت است. از نام غالب اعضاي بدن كلماتي به اين طريق براي ن

چيزهايي كه با آن عضو شباهتي دارند ساخته شده است. از آن جمله است: 

چشمه، دماغه، دهنه، گوشه، دسته، پايه، سره، ساقه، كونه، كمره، كفه، ريشه، 

دهند( و مشته، پشته و انگشته )افزاري كه برزگران دانه و كاه را با آن باد مي
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اسمهاي ديگر ساخته شده همچنين است كلماتي است كه با همين روش از 

است. مانند شيره از شير، دامنه از دامن، آسمانه يعني سقف از آسمان، ناوه از ناو، 

 و مانند آنها.

 ه دركمثالهاي اين جزء را براي نمونه آورديم و اجزاء متعدد ديگر را 

رد. شود بر اين قياس بايد كفارسي هست و پيوسته با آنها لغت تازه ساخته مي

 كستان،، كودايستگاه، فرودگاه، دانشگاه، دادگاه، دانشكده، هنركده، برچسبمانند 

ديد پرسي هنرستان. بسيار كلمات ديگر كه از پنجاه سال پيش تاكنون در زبان فا

 شود.آمده، يا به معني و مورد خاص اطالق شده است از اين قبيل شمرده مي

 
 تركيب

وع ديگر، چنانكه از مجماما تركيب پيوستن چند لفظ مستقل است به يك

جز معني اصلي هريك از آن دو كلمه باشد. اي اراده شود كه بهآنها معني تازه

، گونه لغات و اصطالحات تازه داردزبان فارسي آمادگي خاص براي ساختن اين

اين  زبانان قسمتي از احتياجات خود را به لغات جديد باو در هر زماني فارسي

تيزكن، كن، تيغروشوئي، جاكاغذي، ماهوت پاك آورند. كلماتروش برمي

چرخه، دودكش و چراغ، سهكن، روميزي، زيرسيگاري، چهلجارختي، كفش

 صدها مانند اينها مثالهاي اين روش براي وضع كلمات جديد است.

 هاي فردي نيست. البته هركس مختارساخته شدن كلمات تازه نتيجة تفنن

گردد يابد و رايج مياي قبول عام مياما كلمه است كه لفظي جعل و اختراع كند.

ز اعضي كه برطبق قواعد دقيقي ساخته شده باشد و غالباً شرط است كه مشابه ب

 الفاظ جاري و متداول در زبان باشد.
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وسيلة قسمتي از كلمات تازه نيز برحسب احتياجات علمي و فرهنگي به

خوانند. مثال مي« لغات عالمانه»گونه ابداعات را شود و ايندانشمندان ساخته مي

شناسي، كالبدشناسي، گونه كلمات در فارسي امروز فراوان است. مانند واناين

شناسي، زيباشناسي، شناسي، انگلشناسي، كالبدشكافي، آسيبشناسي، چينهبافت

انداز، افكن، ناوشكن، نارنجكپزشكي، هواپيما، هوانورد، آتشكار، بمبچشم

 پوش، و بسيار مانند اينها.، چترباز، زرهانينشآبفشان، آتش

 اين بحث دربارة قواعد اشتقاق و تركيب، و باز نمودن اقسام هريك، در

يار ل بسمقاله مطرح نيست. اين كلمات بيشتر مربوط به دستور زبان است و تفصي

 دارد كه آنجا بايد آموخت.

 
 اقتباس لغات بيگانه

ي شود روش ديگري است كه براو نمينچه در دستور زبان از آن گفتگآ اما

 لفاظ وابول قناميدن امور و اشياء تازه در هر زباني متداول است، و آن اقتباس و 

 باشد.لغات بيگانه مي

علت  يك از زبانهاي اقوام متمدن از لغات فراوان بيگانه خالي نيست وهيچ

قي تر ووسعه اين امر آن است كه تمدن از ارتباط و برخورد ملتها با يكديگر ت

آن همراه كند با نام اصلي يابد، و غالباً آنچه ملتي از ملت ديگر اقتباس ميمي

ا يباشد، نه ناست. شايد تنها چند قبيلة وحشي بتوان يافت كه در زبانشان لفظ بيگا

ي كم باشد، زيرا كه با ديگران آشنايي و آميزش نداشته و از ايشان چيز

 گونه قبايلهمه وسايل جديد ارتباطي، اينما، با ايناند. اما در روزگار نياموخته

 اند.هم ناگزير از اخذ و اقتباس الفاظ بيگانه شده
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 نسبت لغات بيگانه

انه دهد كه نسبت لغات بيگنتيجة تحقيق در لغات بعضي از زبانها نشان مي

ة ماد 5140ع به لغات اصلي غالباً عدد بزرگي است. مثالً در زبان آلباني از مجمو

غت ل 430لغت كه در يكي از فرهنگهاي معتبر آن زبان ثبت شده است بيش از 

انند ملغت است از زبانهاي ديگر  4710اصيل آلباني وجود ندارد و مابقي كه 

لغت  730 اصل يوناني و رومانيائي و اسالوي و تركي گرفته شده كه از آن جمله

 مجهول است.

ه در اند. از آن جملاي ديگر كردهدر زبانه نظير اين تحقيق را دانشمندان

 438ا لغت كه در فرهنگي جمع آمده است تنه 1940زبان ارمني قديم از مجموع 

ز اكلمه  171لغت از پهلوي اشكاني و  680لغت ارمني اصل هست و از مابقي 

شده،  لغت از يوناني اقتباس 512لغت از زبان آشوري، و  133فارسي و عربي، 

 ديگر مقتبس است. كلمه از زبانهاي 1502فظ اصيل ل 438يعني در مقابل 

در زبان روماني هم چنين تحقيقي به عمل آمده است. اين زبان از 

مشتق  شود كه از التينيمنشعبات زبان التيني است و در آن لغتي اصيل شمرده مي

اقع شده لغت متداول اين زبان كه مورد بررسي و 9902شده باشد. اما از مجموع 

 لغت ديگر از زبانهاي بيگانه مقتبس است. 3566لغت اصيل و  6337تنها 

نظير  ايجياز اين نظر بررسي كنيم به نت ههريك از زبانهاي رايج جهان را ك

ر ها كه ذكر شد خواهيم رسيد. آميختگي لغات عربي با زبان فارسي آشكاهمين

يز اوان نيعني لغات فرس اين معني هم درست است. دانند. اما عكاست و همه مي

ز ااز فارسي به عربي رفته و مورد استعمال يافته است و دانشمندان عرب 

 اند.شود كتابها پرداختهخوانده مي« معرب»و « دخيل»مجموعة اين لغات كه 
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 علت اقتباس

ا آنه اگر مجموعة لغات بيگانه را كه در زباني وجود دارد از جهت معني

بان زپيش از اقتباس در آن  ب اين الفاظيابيم كه مصداق غالمطالعه كنيم درمي

ين ااز  وجود نداشته است. بنابراين با قسمتي از تاريخ تمدن و فرهنگ هر ملت

ي ز زبانداد و ستد ا و. كلمات بيگانه گاهي از راه بازرگاني توان شدطريق آشنا مي

ن توارا به آنها اطالق مي« جهانگرد»رود. لغاتي هست كه صفت به زبان ديگر مي

لتي مر هر دو سراسر جهان را گشته و  كرد، زيرا كه از يك كشور رو به راه نهاده

ه كاند. بيشتر اين كلمات نام محصوالت كشاورزي است يادگاري از خود گذاشته

 آمده است.اصل آنها از سرزمين معيني بوده و در كشورهاي ديگر به عمل نمي

 صي است و اصل آن ازاز اين جمله است نام شكر كه شيرة گياه مخصو

ني و در التي Sakxaronبوده در يوناني  Sarkaráهند است. اين كلمه در هندي 

Saccharum  و در فرانسهSucre  و در انگليسيSugar ت.و در عربي سكر شده اس 

مريكا دانيم از سرزمين ااست. اين گياه چنانكه مي« تنباكو»مثال ديگر كلمة 

بومي  نيز از زبانهاي ان وجود نداشته است. نام آنهاي ديگر جهآمده و در قاره

تداول ت، مامريكا گرفته شده و در همة زبانهاي جهان امروز، با تغييري در اصوا

بغ و و در عربي ت tabacو در فرانسه  Tobacoگرديده است، چنانكه در انگليسي 

 در فارسي تنباكو شده است.

اوان باشد، نسبت به رگونه محصوالت طبيعي، هرچه فناما شمارة اي

مجموع لغات مأخوذ و مقتبس بسيار نيست. بيشتر لغاتي كه از زباني به زبان 

هاي رود اصطالحات و الفاظ مربوط به تمدن و فرهنگ يعني ساختهديگر مي

توان دانست كه يك ملت در ادوار مختلف تاريخ خود از بشري است. از اينجا مي
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ي را از ديگران اقتباس كرده و تحت تأثير چه كدام قوم تمدن آموخته و چه امور

 عوامل اجتماعي و فرهنگي خارجي واقع شده است.

عني ت. يچنانكه گفتيم اقتباس الفاظ غالباً با اخذ معاني آنها همراه اس

يز نصلي درحقيقت معني تازه است كه از ديگران اقتباس شده و به تبع آن لفظ ا

ا لفظ تنه ي و مصداق در زبان وجود داشته ومورد قبول يافته است. اما گاهي معن

 اصلي به لفظي بيگانه تبديل شده است.

 بعضي ازدهد كه ملتي نسبت به ملت ديگر در اين امر در مواردي روي مي

ن ان آامور حس ستايش يافته باشد. در اين حال نخست طبقة برگزيده كه با زب

جاي ان بهي كلماتي را از آن زباي خودنمائيابد به عمد و برقوم بيگانه آشنايي مي

برد. سپس استعمال كلمات بيگانه نشانة يك كار ميالفاظ مستعمل زبان خود به

تر ئينشود و از آنجا نزد طبقات پانوع تجمل معنوي و امتياز فرهنگي قلمداد مي

يابد. متداول دهند نيز رواج ميكه برگزيدگان را سرمشق و مورد تقليد قرار مي

ه ة بسياري از لغات عربي در فارسي نتيجة همين حس بوده است كشدن شمار

ن آتر از معادل فارسي طبقة دانشمند به حكم عالقة مذهبي لفظ عربي را شريف

 ورده كدانسته و براي خودنمايي در استعمال آن به جاي كلمات معمول مبالغه 

 اند.وي از ايشان پرداختهكم عامه نيز به پيركم

امروز نسبت به لغات اروپائي پيش آمده است كه نظير اين حال 

سوي نويسندگان يكي از وسايل خودنمائي را استعمال الفاظ انگليسي و فران

اي در ميان نيست تا احتياجي به لفظ شمارند و حتي در مواردي كه معني تازهمي

 كنند.هاي خود پرهيز نميگونه كلمات در نوشتهبيگانه باشد از آوردن اين
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 اع كلمات دخيلانو

 خذ والفاظي را كه حاكي از معاني مربوط به تمدن و فرهنگ است و با ا

 توان تقسيم كرد:لي ميصع اشود به سه نواقتباس مفاهيم انها در زباني وارد مي

 الف ـ محصوالت كشاورزي و معدني

 ب ـ محصوالت صنعتي و هنري

 ج ـ اصطالحات مربوط به آداب و رسوم و فرهنگ

هيم گانه شواهد و امثالي خواينده براي هريك از اين انواع سهآة در شمار

 آورد.


