
*ـــدر اين مقاله٬ همه واژه هاي پهلوي به شيوه مکنزي (Ä منابع) آوانگاري شده است.

واژهـگزيني در عصر ساساني و تأثير آن در فارسي دري*
حسن رضائي باغ بيدي

عصر ساساني از درخشان ترين دوران هاي فرهنگي ايران پيش از اسالم است. اـگر چـه
بسياري از آثار مکتوب آن دوره بر جاي نمانده٬ هنوز در معدود کتاب هاي بازمانده به
زبان پهلوي (فارسي ميانه)ـــ که بيشتر آنها پس از دوره ساساني و در سده هاي سوم و
چهارم هجري تأليف نـهايي يـافته انـدـــ و نـيز در البـه الي کـتاب هاي نـويسندگان دوره
اسالمي مي توان از پيشرفت هاي علمي آن دوره ونيز از گام هايي کـه در راه واژهـگـزيني
برداشته شده بود آـگاهي يافت.ابن نديم٬ به نقل از ابوسهل بن نوبخت٬ يکي از مترجمان
ـکتاب هاي پهلوي به عربي (وفـات: ٢٠٠ـه)٬ مـي نويسد کـه بـه فـرمان اردشـير بـابکان
(پادشاهي: ٢٢٤ـ٢٤٠ـم)٬ و پسرش شاپور (پادشاهي: ٢٤٠ـ٢٧٠ـم) کتاب هايي را از هند٬

١ـ)ــابن النديم٬ الفهرست ٬ قاهرة٬ المکتبة التجارية الکبري٬ ص٣٤٨-٣٤٩.

[ ـميانه] ـترجمه کردند١ . هم چنين٬ به روايت چين و روم به ايران آوردند و به زبان فارسي
ـکتاب چهارم دينکرد ٬ شاپور فرمان داد کـتاب هاي مـربوط بـه پـزشکي٬ سـتاره شناسي٬
حرکت٬ زمان٬ مکان٬ جوهر٬ آفرينش٬ کون٬ فساد٬ تغيير َعَرض٬ مـنطق و صـنايع را از

٢ـ)ــاحمد تفضلي٬ تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم ٬ به کوشش ژاله آموزگار٬ تهران٬ انتشارات سخن٬ ٬١٣٧٦ ص٣١٥.

هند٬ روم و ديگر سرزمين ها گردآوري کنند و به اوستا ي موجود منضم سازند٢ . ياقوت نيز
مي نويسد در اّرجاِن فارس افرادي زندگي مي کردند که به خطي شکسـتهـــ مـخصوص
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٣ـ)ــياقوت َحَموي٬ معجم البلدان ٬ ٥ ج٬ بيروت٬ داراحياء التراث العربي٬ ١٣٩٩ هـق/١٩٧٩ م٬ ج٬٣ ص١١٢.

نگارش کتاب هاي پزشکي٬ ستاره شناسي و فلسفهـــ مي نوشتند٣ . تأسيس مـدرسه هاي
هـا٬ نـصيبين و جـنديشاپور در زمـان پـادشاهي مــهم عــلمي در شــهرهايي چـون الّر
خسروـانوشيروان (پادشاهي: ٥٣١ـ٥٧٩ـم)٬ مراـکزي براي برخورد افکار هندي٬ چيني٬

رياني و ايراني٬ به وجود آورد. يوناني٬ رومي٬ ُس
فلسفه از جمله علومي بود که در دوره ساساني رونق بسيار داشت. به نوشته تاريخ
ابوالفداء٬ شاپور٬ پسر اردشير٬ در گردآوري و ترجمه کتاب هاي فلسفي يوناني اهـتمام

٤ـ)ــابوالفداء٬ المختصر في اخبار البشر ٬ ٢ مجلد٬ ٤ جزء٬ بيروت٬ دار المعرفة٬ مجلد ٬١ جزء ٬١ ص٤٧-٤٨.

زيادي به خرج مي داد٤ . خسروـانوشيروان نيز چندان شيفته فـلسفه بـود کـه در مـحضر
پزشک و فيلسوف سـرياني٬ اورانـيوس٬ فـلسفه مـي آموخت. حـتي يکـي از مسـيحيان
نستوري٬ به نام پولُس پارسي٬ کتابي مختصر در منطق ارسطويي براي استفاده خسرو به
زبان سرياني تأليف کرده بود. به عالوه٬ مدتي پس از تعطيلي مدرسه فلسفه آتن به فرمان
امپراتور يوستينيانوس در سال ٥٢٩ـم٬ هفت تن از فالسفه براي مدتي به دربار خسرو در

5) A. Christensen, L' Iran sous les Sassanides, 2ème éd., Copenhague, Ejnar Munksgaard, 1944,

réimpression 1971, pp. 427-428.

تيسفون پناه آوردند٥ . بعدها يکي از آن هفتـتن٬ به نام پريسکيانوس٬ رساله اي با عنوان
"پاسخ هاي پريسکيانوس به ترديدهاي شاهنشاه خسرو" تأليف کرد که ترجمه بخشي از

٦ـ)ــتفضلي٬ همان جا٬ ص١٦٠.

آن به زبان التيني مـوجود است٦ . در آثـار بـازمانده پـهلوي٬ اشـاراتـي بـه انـديشه هاي
فيلسوفان يوناني٬ به خصوص ارسطو و سوفسطاييان٬ ديده مـي شود. وجـود واژه هـاي
¦so "سوفسطايي"(مکنزي)٬ fista¦ نزي) و ¦fâ "فيلسوف " (مَکِ la¦ so¦ fa¦ يوناني االصل٬ مانند
در متن هاي پهلوي٬ به آشنايي دانشمندان زردشتي با فلسفه يـوناني گـواهـي مـي دهد.
¦mu "معتزلي" ( شکَند tazalâ¦ g و ¦dahrâ "دهري" ( دينکرد) g به عالوه٬ کاربرد واژه هايي چون
ـگُمانيگ ِوزار ) در نوشته هاي زردشتِي قـرن هاي نـخستين هـجري آشـنايي فـيلسوفان و

متکلمان زردشتي را با فلسفه و کالم اسالمي مي نماياند.

-Caraka ) زاهـد و پـزشک مـعروف ـکه ( ٧ـ)ــابن النديم٬ همان جا٬ ص٤٣٥. اين کتاب احتماًال ترجمه کتاب َچَر
هند باستان بوده است.

تا آنجا که مي دانيم٬ در زمـينه پـزشکي٬ کـتابي هـندي بـه نـام سـيَرـک٧ و٬ در زمـينه
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٨ـ)ــهمان جا٬ ص٣٩٠. اين واژه به صورت «الزبرج» تصحيف شده است. «البزيدج» در واقع معّرب واژه پهلوِي
¦wizâ به معناي «ـگزيده» است. dag.٩ـ)ــتفضلي٬ همان جا٬ ص٣١٦ و ٣٢٠

ستاره شناسي٬ کتابي يوناني معروف به البزيدج٨ به پهلوي ترجمه شده بود. در آثار بازمانده
پهلوي٬ اشاراتي به اخالط اربـعه در طب بـقراطـي و کـتاب المَـِجسطي بـطلميوس ديـده
¦hora "زايـچه" balgam "بـلغم" (مکـنزي)٬ مي شود٩ . وجود واژه هـاي يـوناني االصـل
¦ka "ـکالبد" (مکنزي)٬ و واژه هاي lbod (تفضلي٬ تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم ٬ ٣١٦)٬
¦bâ "بيش٬ اقونيطون" (مکنزي)٬ s§ ¦bala "بالُدر" (ـگياهي طبي) (مکنزي)٬ dur هندي االصل
§kos " کوشا" (دومين برج نجومي a¦ ¦ka "ـکافور" (مکنزي)٬ pu¦ rهليله" (مکنزي)٬" halâ¦ lag

در هند) (تفضلي٬ همان جا) در نوشته هاي پهلوي گواهي آشکار بر آـگاهي ايـرانـيان از
دانش پزشکي و ستاره شناسي يونانيان و هنديان است.

از از نوعي که برشمرديم٬ عالوه بر آن که واژه هايي را ناـگفته پيداست که تبادالت علمي٬
زبان هاي بيگانه به زبان پهلوي وارد مي کرد٬ دانشمندان ايراني را بـرمي انگـيخت تـا بـراي
از واژه هاو اصطالحات علمي بيگانه معادل يابي ودر پاره اي از موارد واژه سازي کنند. برخي 
اـگر چه٬ با ورود اسالم به ايران٬ زبان عربي به تدريج زبان دين و دولت شد٬ فارسي
دريـــ که درـواقع صورت تحول يافته پهلوي بودـــ هم چنان در مـيان مـردم ايـران رواج
داشت و شيوه هاي واژه سازي پهلوي کم و بيش در ميان دانشمندان و نويسندگان ايراني

به کار مي رفت.
موضوع مقاله حاضر بررسي شيوه هاي واژهـگزيني و واژه سازي بـراي اصـطالحات
تخصصي٬ به خصوص در زمينه هاي فلسفه٬ پزشکي و ستاره شناسي٬ در متن هاي پهلوي
و تداوم آن شيوه ها در آثار منثور فارسي دري٬ به خصوص در قرن هاي چهارم و پـنجم
هجري در آثار بزرگاني چون ابن سينا٬ بيروني و ناصرخسرو است. در پاره اي از موارد٬
معادل ها يا واژه هاي برساخته پهلوي را تنها با چند تحول طبيعِي آوايي مي توان در آثار
فارسي دري نيز مشاهده کرد. اين امر نشان مي دهد که اوًال٬ در قرن هاي چهارم و پنجم

10) G. Lazard, "The Rise of the New Persian Language", The Cambridge History of Iran, vol. 4, ed.

R.N. Frye, Cambridge University Press, 1975, reprinted 1993, p. 632.

نيز در قابوس نامه (به کوشش غالمحسين يوسفي٬ تهران٬ انتشارات علمي و فرهنگي٬ ٬١٣٦٨ ص١٠١)٬ که از آثـار
Ä

هجري٬ هنوز تا اندازه اي تماس با آثار پهلوي برقرار بوده است١٠ ؛ ثانيًا بسياري از واژه ها
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Ã اواخر قرن پنجم هجري است٬ چنين آمده است: «در کتابي از آِن پارسيان به خط پهلوي خواندم که زردشت را
پرسيدند٬ هم برين گونه جواب داد٬ گفت: زياي گويا (= حّي ناطق)٬ زياي گوياميرا (= حّي ناطق ميّت)٬ زياي ميرا

ت)». (= حّي ميّ

و اصطالحاِت فارسِي بهـکارـرفته در آثار بزرگاني چون ابن سينا و بيروني٬ برـخالف تصور

١١ـ)ــمحمد معين٬ «لغات فارسي ابن سينا و تأثير آن در ادبيات»٬ جشن نامه ابن سينا ٬ ٢ ج٬ تهران٬ انتشارات انجمن
آثار ملي٬ ٬١٣٣٤ ج٬٢ ص٣٥٣.

عده اي١١ ٬ زاييده ذهن خالق آنها نبوده بلکه٬ پيش از آنان٬ حتي در نـوشته هاي پـهلوي
سابقه داشته است؛ ثالثًا اين سخن که در زمان ابن سينا زبان فارسي "از حيث مـفردات
لغات و ترکيبات و اصطالحات قدرت قبول و بـيان مـفاهيم و مـعاني دشـوار عـلمي را

١٢ـ)ــحسين خطيبي ٬ «نثر فارسي در نيمه دوم قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم و سبک نثر فارسي ابن سينا»٬
جشن نامه ابن سينا ٬ ٢ ج٬ تهران٬ انتشارات انجمن آثار ملي٬ ٬١٣٣٤ ج٬٢ ص٣١٧.

نداشت "١٢ بسيار غيرمنصفانه است.
شيوه هاي متداول واژهـگزيني در متن هاي پهلوي به اين شرح است:

١. ترجمه قـرضيـــ نـويسندگان مـتن هاي پـهلوي گـاه تـرکيبي خـارجـي را بـه اجـزاي
سازنده اش تقسيم و هر جزء را به زبان خويش ترجمه کرده اند. نمونه هاي زير آشـنايي
نويسندگان متن هاي پهلوي را با نوشته هاي سرياني و يوناني و حتي در قرن هاي نخستين

هجري با قرآن کريم به اثبات مي رساند:
§das (ابوالقاسمي٬ ٢٦): "فرزندان دست ر است"٬ نيکو کاران٬ از سرياني: ne¦ za¦ daga¦ n

¦banya ؛ ya¦ mina¦

¦ge (تفضلي٬ همان جا٬ ١٦٠): "ـکيهان کوچک" عالم صغير٬ از يوناني: ha¦ n â¦ ko¦ dak

mikros ؛ kosmos

¦ge (تــفضلي٬ هــمان جا): "ـکــيهان بــزرگ" عـالم کـبير٬ از يـوناني: ha¦ n â¦ wuzurg

makros ؛ kosmos

١٣ـ)ــاز آنجا که دينکرد واژه نامه ندارد٬ ترجمه دومناش از کتاب سوم دينکرد مبنا قرار گرفته و به شماره صفحات آن
ارجاع داده شده است.

بيين (سوره ¦payga ( دينکرد ٬ ٥٠)١٣ : "مُهِر پيامبران"٬ از عربي: خاتم النّ mbara¦ n a¦ wis§ t

احزاب٬ آيه ٤٠)؛
philosophia ؛ ¦xrad-do ( دينکرد ٬ ٣٤٩): " خردـدوستي"٬ فلسفه٬ از يوناني: s§ agâ¦ h
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¦zamâ (مکــنزي): "زمــين پيمايي٬ زمـين سنجي"٬ هـندسه٬ از يـوناني: g-payma¦ nâ¦ h

. geo¦ metria

ادامه همين فرايند را در آثار فارسي دري و به خصوص٬ در آثار فـارسي ابـن سينا و
بيروني مي توان يافت. برخي از نمونه هاي ترجمه قرضي در آثار فارسي دري عبارت اند از:

آِب آميخته ( التفهيم ): ماِء مضاف جنبِش به خواست ( دانش نامه ): حرکت ارادي
الجثه ايستاده به خود ( دانش نامه ): قائم بالذات ُخ ردـتن ( حّي بن يقظان ): صغير
بامداِد دروغين ( التفهيم ): صبح کاذب دانِش شمار ( التفهيم ): علم حساب
[ ـ=ـکيوان٬ زحل] درياِي مرده ( حدودالعالم ): بحرالميّت بِد بزرگ ( التفهيم ): نحس اـکبر
[ ـ=بهرام٬ مريخ] ر استـپاي ( التفهيم ): متساوي الساقين بِد ُخرد( التفهيم ): نحس اصغر
بسيارـپهلو ( دانش نامه ): کثيراالضالع ر استـپهلو ( التفهيم ): متساوي االضالع
بهره پذير ( دانش نامه ): قابل قسمت ستارگاِن ابري ( التفهيم ): کواـکب سحابي
جاِن سخن گويا ( دانش نامه ): نفس ناطقه ستاره ايستاده ( التفهيم ): کوکب ثابت

٢. گزينش واژه هاي متداولـــ در بسياري از متن هاي بازمانده پهلوي٬ واژه هاي روزمره
و متداول را در مفهومي علمي به کار گرفته اند. اين شيوه را ابن سينا و بيروني نيز به کار
برده و واژه هاي زنده و متداول فارسي را مجازًا براي مفاهيم فـلسفي و عـلمي بـه کـار

برده اند. برخي از اين گونه واژه ها در آثار پهلوي به شرح زير است:

فارسي ميانه برابر فارسي معني
bar (دينکرد ٬ ١٨٢) "بر" معلول

¦ba ( بندهشن ) باال ( التفهيم ) ارتفاع la¦ y

bun (دينکرد ٬ ١٨٢) "بن" اصل

¦dra(h)na (بندهشن ) درازا ( دانش نامه )٬ درازي (زادالمسافرين ) طول y

¦go (دينکرد ٬ ١٥٠) ـگوهر ( دانش نامه ) جوهر hr

§nis ( بندهشن ) "نشيب" حضيض e¦ b

¦pahna ( بندهشن ) پهنا ( دانش نامه ) عرض y
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rastag (دينکرد ٬ ١٢٥) "رسته" عنصر؛ طبع

¦ruwa (دينکرد ٬ ١٢٦) روان ( دانش نامه ) نفس n

¦wiha (دينکرد ٬ ٬٨٥ ٩٧) "بهانه" علت n(ag)

نام هاي برج هاي دوازدهـگانه بهترين نمونه از اين نوع واژهـگزيني است:

فارسي ميانه ( دربندهشن ) بر ابرفارسي (در التفهيم ) بر ابرعربي بر ابرالتيني

Aquarius ¦do دول٬ ريزنده آب دلو٬ دالي٬ ساـکُِب الماء l

Gemini ¦do دوپيکر٬ دوکودک برپاي ايستاده توأمان٬ جوزا pahikar

Scorpio gazdum ـکژدم عقرب

Taurus ¦ga ـگاو ثور w

Spica ,Virgo ¦ho خوشه٬ جوانـزن٬ دوشيزه باـخوشه سنبله٬ عذراء s§ ag

Cancer karzang خرچنگ سرطان

Pisces ¦ma ماهي٬ دوماهي حوت٬ سمکتين hâ¦ g

Sagittarius ¦ne نيم اسب٬ تيرانداز قوس٬ رامي m asp

Leo §s شير اسد agr

Libra ¦tara ترازو ميزان zu¦ g

Capricorn بُ ز(ـک)٬ بزغاله َجْدي ¦wahâ بهي ( آثارـالباقية)٬ g

Aries َحَمل warrag بّره

و اينک چند نمونه از اين نوع واژهـگزيني در متن هاي فارسي دري:

( دانش نامه ): ضخامت برا افزودن ( شمارنامه ): جمع ستَ
بخشيدن ( شمارنامه ): تقسيم شکافتن ( التفهيم ): اشتقاق
پهلو ( التفهيم ): ضلع ـکاستن ( شمارنامه ): تفريق

تهي ( التفهيم ): صفر ـگراني ( التفهيم ): ثقل
[ ـبراي زاويه] ـگردش ( التفهيم ): محيط (دايره) تيز ( التفهيم ): حاّده
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[ ـبراي زاويه] ( التفهيم ): منحني ـگشاده ( التفهيم ): منفرجه َخم
فتن ( شمارنامه ): تفريق ـگوشه ( التفهيم ): زاويه ُر
کُره زدن ( شمارنامه ): ضرب ـگوي ( التفهيم):

ژرفا (زادـالمسافرين ): عمق هموار ( دانش نامه ): مسطح

٣. ترکيبـــ ديگر شيوه متداول واژهـگزيني در متن هاي پهلوي ترکيب دو يا چند واژه با
يکديگر است. واژه هاي ترکيب شونده مي توانند بسيط يا مشتق باشند. در زير به برخي از
مهم ترين ترکيبات برساخته در نوشته هاي پهلوي اشاره مي شود. همان گونه که خواهيد
ديد برخي از اين ترکيبات به فارسي دري رسيده اند و حتي در پاره اي از موارد در فارسي

امروز نيز به کار مي روند:

فارسي ميانه ترکيب برابر در فارسي دري معني

١٤ـ)ــالزم به ذـکر است که متن پهلوي کتاب « شکندگُ مانيگ ِوزار » از ميان رفته و اـکنون تنها تحرير پازند و ترجـمه
سنسکريت آن موجود است. پنج فصل نخست اين کـتاب را در زمـان هاي مـتأخر دوبـاره از پـازند بـه پـهلوي

برگردانيده اند.

¦akana ( شکند گمانيگ وزار )١٤ "بي کرانه دانشي" علِم اليتناهي rag da¦ nis§ nâ¦ h

¦axtar(a ( بندهشن ) اختر(آ)مار منّجم )ma¦ r

¦a (دينکرد ٬ ١٧٥) آز ادـکامي اختيار za¦ d ka¦ mâ¦ h

¦bu (مکنزي) "بوْم َچ ند"٬ زمين لرز ( التفهيم ) زلزله m c§ andag

§c (مکنزي) "چهرشناسي" علم طبيعيات ihr s§ na¦ sâ¦ h

§c (مکنزي) "چم گويايي" منطق im go¦ wa¦ gâ¦ h

§c ( ـگزيده هاي زادسپرم ) "چم خواستاران" استدالليون im xwa¦ sta¦ ra¦ n

¦da ( بندهشن ) "داروآميزي" داروسازي ru¦ g a¦ me¦ zis§ nâ¦ h

¦de ( شکند گمانيگ وزار ) "دين دانشي" الهيات n da¦ nis§ nâ¦ h

ن انگار" ثنوي ¦do ( ـگزيده هاي زادسپرم ) "دوبُ bunis§ tag hanga¦ r

ني" ثنويت ¦do ( شکند گمانيگ وزار ) "دوبُ bunis§ tâ¦ h

¦hama ( شکند گمانيگ وزار ) "هميشه ايست" ابدي§ gâ¦ ha¦ e¦ stis§ n
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¦hango ( شکند گمانيگ وزار ) "دانِش همانندي" علِم قياسي s§ â¦ dag da¦ nis§ nâ¦ h

¦ne ( شکند گمانيگ وزار ) "نيستـايزدگو" منکِر وجوِد خدا st yazad go¦ w

¦ne (افنان٬ ١٣٥) نشايدـبودن ( دانش نامه ) ممتنع(الوجود) s§ a¦ ye¦ d bu¦ dan

pad (دينکرد ٬ ١٤٨) "بهـکام"٬ به خواست ( دانش نامه ) ارادي ka¦ mag

star (دينکرد ٬ ١٩٩) استاره شمار٬ (ا)ـستاره شمر ( التفهيم ) منّجم o¦ s§ ma¦ r

§s (افنان٬ ١٣٥) شايدـبود(ن) ( دانش نامه ) ممکن(الوجود) a¦ ye¦ d bu¦ dan

افه §us ( بندهشن ) شترـگاوـپلنگ زّر tur ga¦ w palang

¦xwadâ (دينکرد ٬ ٢٦٠) "دانايِي خودي" علِم حضوري g da¦ na¦ gâ¦ h

¦zo ( ـگزيده هاي زادسپرم ) "زور آهنجا"٬ زور آهنجيدن (زادـالمسافرين ) قّوِت جاذبه r â¦ a¦ hanja¦ g

نمونه هاي فراواني از ترکيب سازي را در متن هاي فارسي دري نيز مي توان ديد٬ با اين
تفاوت که در فارسي دري گاه واژه هاي اصيل فارسي را با واژه هاي عربي ترکيب کرده اند
و٬ بدين سان٬ ترکيباتي دورگه پديد آورده اند٬ ايـنک نـمونه هايي از تـرکيبات فـارسي و

ترکيبات دورگه:

آِب پشت ( هدايةـالمتعلّمينـفيـالطّب ): نطفه٬ مني علِم برين ( دانش نامه ): متافيزيک
آتِش آسماني ( التفهيم ): صاعقه٬ برق علِم ترازو ( دانش نامه ): منطق

پنج پهلو ( التفهيم ): مخّمس علِم سپِس طبيعت ( دانش نامه ): علِم مابعدالطبيعه
چهارسو ( التفهيم ): مربع فروترين جاي ( التفهيم ): حضيض
شان ( التفهيم ): عيد قربان دردـنشاننده( هدايةـالمتعلّمينـفيـالطّب ): مسکِّن ـگوسپندکُ
دفتِر سال ( التفهيم ): تقويم ناجايگير ( جامعـالحکمتين ): المکان

ديرـرو(نده) ( هدايةـالمتعلّمينـفيـالطّب ): مزمن نفس سخن گوي ( جامع الحکمتين ): نفِس ناطقه
ستاره ياب ( التفهيم ): اسطرالب هرآينه هستي ( دانش نامه ): واجب الوجود
سه سو ( التفهيم ): مثلث هسِت اول ( جامعـالحکمتين ): موجوِد اول

٤. وندافزايي يا اشتقاقـــ شيوه بسيار زايـا و مـتداول واژه سـازي در مـتن هاي پـهلوي
-a (-an پـيش از مـصوت ها) و استفاده از وندهاي اشتقاقي٬ به خصوص پيشوند نـفي
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§is- (اسم مصدرساز) n ¦â- (اسم معني ساز) و h ¦â- (سازنده صفت نسبي)٬ g پسوندهاي
است٬ ماننِد:

فارسي ميانه برابر فارسي معني
¦a-grift-a ( بندهشن ) "َا ـگرفتار" نامحسوس r

[ ـاربعه] ¦a ( ـگزيده هاي زادسپرم ) "آميزشان" اخالط me¦ z-is§ n-a¦ n

¦a ( بندهشن ) "آميزشي"٬ آميزش ( دانش نامه ) مزاج me¦ z-is§ n-â¦ h

نيّت ¦baw-e (دينکرد ٬ ٣٢٦) "بوانيداري" مُکَوِّ n-â¦ d-a¦ r-â¦ h

§c (مکنزي) چندي ( دانش نامه ) ـکّميّت and-â¦ h

§c (دينکرد ٬ ١٦٤) "چيي"٬ چيزي٬ چيستي ( ـکشفـالمحجوب ) ماهيّت e¦ -â¦ h

§c (دينکرد ٬ ١٨٢) چوني ( جامعـالحکمتين ) ـکيفيّت iyo¦ n-â¦ h

¦dâ (دينکرد ٬ ٤٧) ديداري ( ـکشفـالمحجوب ) مرئي d-a¦ r-â¦ g

¦e ( شکند گمانيگ وزار ) يکيي ( دانش نامه ) وحدت k-â¦ h

َاين ستاِن ديني ) ـکجايي ( دانش نامه) ¦ku ( داِد -gya¦ g-â¦ h

¦padâ (دينکرد ٬ ٣٥٧) "پذيرفتار"٬ پذيرا ( دانش نامه ) قابل rift-a¦ r

١٥ـ)ــبيروني (در التفهيم ) واژه «تنومندي» را به معناي «ِجرم» به کار برده است.

¦tan-o ( ـگزيده هاي زادسپرم ) تنومندي ( دانش نامه ) جسميّت١٥ mand-â¦ h

¦tuhâ ( بندهشن ) "تهيگي"٬ تهي ( التفهيم ) خالٔ g-â¦ h

¦xwad-â (دينکرد ٬ ٣٥٦) خودي ( دانش نامه ) ذات h

تداوم اين شيوه زاياي واژه سازي را در متن هاي فارسي دري نيز مي توان ديد:

اويي ( خوانـاالخوان ): هويّت چرايي ( دانش نامه ): علّت
ن چيزي ( ـکشف المحجوب ): ماهيّت مُکَوِّ باشاننده (زادـالمسافرين):
اره بستناـکي ( دانش نامه ): انجماد رونده ( جامعـالحکمتين ): سيّ

ياِت وجود ): وضع بي هشانه ( هدايةـالمتعلّمينـفيـالطّب ): هذيان نهادگي ( رساله در علم کلّ
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در اينجا بايد افزود اين باور که بهـکارگيري وندهاي اشتقاقي را در ساخت خوشه هاي

١٦ـ)ــرضا صادقي٬ «تجربه هاي زبان فارسي در علم»٬ مجموعه مقاالت سمينار زبان فارسي و زبان علم ٬ تهران٬ مرکز نشر
١٧ـ)ــهمان جا٬ ص٨٦ـ.دانشگاهي٬ ٬١٣٧٢ ص٨٥ـ.

اـکنده١٦ ٬ واژگاني ابن سينا گسترش داده و بدين سان بذر باروري را در بستر زبان فارسي پر
هيچ وجه٬ باور درستي نيست. درـواقع٬ بهتر آن است که بگوييم ابن سينا ادامهـدهنده به 
سنت رايج واژه سازي در اواخـر دوره سـاساني و اوايـل دوره اسـالمي بـوده است کـه
نمونه هاي آن را در متن هاي پهلوي مي توان يافت. اـگر مثًال در آثار ابن سينا براي مفهوم
فلسفِي "حرکت" از مصدِر "جنبيدن" و ماده مضارع آن "جنبــ" صورت هاي جنباندن٬
جنبانيدن٬ جنبش٬ جنبنده٬ جنباننده٬ جنبيده و جنبايي١٧ را مي يابيم٬ اين بدان معنا نيست
ـکه او نخستين بار اين مشتقات را ساخته است٬ چون در آثار فلسفي پـهلوي نـيز٬ بـراي
همين مفهوم٬ مشتقاتي مشابه و حتي بيش از آنچه ابن سينا به کار برده مي يابيم؛ ماننِد:

ستان ديني ): "َاُج نبا"٬ بي حرکت٬ ناجنبان ( هدايةـالمتعلّمينـفيـالطّب ) ¦a-jumb-a ( داِد g

§a-jumb-is ( دادستان ديني ): "َا جنبش"٬ بي حرکتي n

ـک؛ متحّرـک ¦jumb-a ( شکند گمانيگ وزار ): جنبا٬ محّر g

¦jumb-a ( ـگزيده هاي زادسپرم ): جنبايي٬ تحّرـک g-â¦ h

¦jumb-e ( بندهشن ): جنباندن٬ جنبانيدن n-â¦ d-an

¦jumb-e ( ـگزيده هاي زادسپرم ): جنبانش n-is§ n

§jumb-is (دينکرد ٬ ٧٤): جنبش٬ حرکت n

§jumb-is (فره وشي): جنبشي n-â¦ g

§jumb-is (دينکرد ٬ ٣٣٤): جنبش٬ حرکت n-â¦ h

¦jumb-â ( بندهشن ): جنبانده شدن h-ist-an

نمونه ديگري از يک خوشه گسترده واژگـاني در آثـار فـارسي دري مشـتقات فـعل
"ـکردن" با معاني گوناـگون علمي و فلسفي است. در اين مورد نيز٬ مي توان تداوِم بخشي از
زايايي زبان فارسي را در گذر از مرحله ميانه به مـرحـله نـو مشـاهده کـرد. ابـن سينا در
دانش نامهـعاليي مشتقات زير را به کار برده است: کردني٬ کرده (مـفعول٬ مُـحَدث)٬ کُـنا
ـنندگي نايي (فاعلي)٬ کُنش (فعل؛ ان يفعل)٬ کُ ننده (فاعل٬ مُحِدث)٬ کُ (فاعل٬ فعيل)٬ کُ
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ياِت وجود ) واژه «ـکُ نندگي» را در معني «ان ينفعل» به کار برده است. ١٨ـ)ــخيام (در رساله در علم کلّ

نيدن (ان ينفعل)؛ در حالي که شمار مشتقات همين فعل نيدن و بِکُ کُ مُْحِدثيّت)٬١٨ ت٬ (فاعليّ
در متن هاي فلسفي پهلوي تقريبًا دوـبرابر آن است که ابن سينا به کار برده؛ ماننِد:

a-kard ( مينوي خرد ): "َا ـکرد"٬ ناـکرده

¦a-kard-a (فره وشي): "َا ـکردار"٬ ناـکننده٬ غيرفعال r

¦a-kard-a (فره وشي): "َا ـکرداري"٬ ناـکنندگي؛ عدم فعاليت r-â¦ h

§a-kun-is (دينکرد ٬ ٢٤٥): "َاـکُ نش"٬ ناـکننده٬ بي کنش n

§a-kun-is (افنان٬ ٢٦٠):"َاـکُ نشي"٬ ناـکنندگي٬ بي کنشي n-â¦ h

§dus ( بندهشن ): بدکنشي٬ بدکرداري -kun-is§ n-â¦ h

§ham-kun-is ( ـگزيده هاي زادسپرم ): هم کُنِش٬ هم کردار٬ هم کار n

شي٬ هم کرداري٬ هم کاري §ham-kun-is ( ـگزيده هاي زادسپرم ): هم کُنِ n-â¦ h

¦harwisp-kard-a ( ـگزيده هاي زادسپرم ): همه[ ـکار] ـکننده٬ قادرمطلق r

شي٬ نيک کرداري §hu-kun-is ( ـگزيده هاي زادسپرم ): نيک کُنِ n-â¦ h

kard ( ـگزيده هاي زادسپرم ): کرده٬ عمل

حَدث kard-ag (دينکرد ٬ ٢٦٠): کرده٬ مفعول٬ مُ

١٩ـ)ــخيام (در همان جا) واژه «ـکردگي» را به معناي «ان يفعل» به کار برده است.

¦kard-ag-â (فره وشي): کردگي٬ منفعلي١٩ h

¦kard-a (دينکرد ٬ ٢٦٠): "ـکردار"٬ کننده٬ فاعل٬ محِدث r

¦kard-a ( ـگزيده هاي زادسپرم ):"ـکرداري"٬ کُ نندگي٬ فاعليّت٬ محدثيّت r-â¦ h

¦kard-a (دينکرد ٬ ٣١٧): "ـکردارترين"٬ کننده ترين r-dom

¦kir-â (فره وشي): کرده شدن h-ist-an

نا٬ فاعل٬ فعيل ¦kun-a (دينکرد ٬ ١٢٢): کُ g

کُنِش٬ فعل٬ ان يفعل §kun-is ( بندهشن): n

کُنِش گر٬ کُ ننده §kun-is ( ـگزيده هاي زادسپرم): n-gar

نشي §kun-is (فره وشي): کُ n-â¦ g

§kun-is ( ـگزيده هاي زادسپرم ):"ـکُنِ شي"٬ کنش٬ فعل n-â¦ h

§kun-is (فره وشي): از روي کُنِش٬ عمًال n-â¦ ha¦

§kun-is ( بندهشن ): "ـکُنِ ش مند"٬ کارـکن٬ فّعال n-o¦ mand

§weh-kun-is ( ـگزيده هاي زادسپرم ): "بهـکنشي"٬ نيک کنشي٬ نيک کرداري n-â¦ h
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در پايان٬ براي نشان دادِن عمِق زايايِي زبـان پـهلوي در سـاخِت واژه هـاي عـلمي و
¦bu "بودن" اشاره مي شود: dan فلسفي٬ به برخي از مهم ترين مشتقات فعل

¦abe ( ـگزيده هاي زادسپرم ): "بي بود"٬ کمبود؛ ( بندهشن ): ديوـتفريط -bu¦ d

¦abe ( ـگزيده هاي زادسپرم ): "بي بودي"٬ کمبود؛ ( بندهشن ): تفريط -bu¦ d-â¦ h

¦baw-e (نيبرگ): باشندگان (در آينده)؛ ( بندهشن ): آيندگان d-a¦ n

¦baw-e (دينکرد ٬ ٣٢٧): بودکردن٬ به وجود آوردن n-â¦ d-an

¦baw-e (دينکرد ٬ ٣٢٦): بودکنندگي٬ به وجود آورندگي n-â¦ d-a¦ r-â¦ h

§baw-is ( بندهشن ): بوشن ( رساله نفس )٬ کون٬ هستي٬ وجود n

§baw-is (دينکرد ٬ ٢٤٩): هست کننده٬ به وجود آورنده n-ga¦ r

§baw-is (فره وشي): هستي٬ وجود n-â¦ h

¦baw-â ( ـگزيده هاي زادسپرم ): بوده شدن٬ ايجاد شدن h-ist-an

¦ba ( ـگزيده هاي زادسپرم ):وجود٬ هستي٬ کون s§ -is§ n

ن بسنجيد با: باشاننده ( خوانـاالخوان ): مکوِّ
ن باشنده (زادـالمسافرين ): مکوَّ

باشيدن ( خوانـاالخوان ): تکوين
¦bu ( بندهشن ): بود ( خوانـاالخوان )٬ وجود؛ موجود d

¦bu (دينکرد ٬ ٢٠١): بوده (زادـالمسافرين )٬ موجود d-ag

¦bu (فره وشي): بودگي (زادـالمسافرين )٬ وجود d-ag-â¦ h

¦bu ( ـگزيده هاي زادسپرم ): بودش (زادـالمسافرين )٬ هستي٬ وجود d-is§ n

¦bu (فره وشي): بودي٬ هستي d-â¦ h

§ham-baw-is ( ـگزيده هاي زادسپرم ):ترکيب n

§ham-baw-is (دينکرد ٬ ٣٧٢): مرکّب n-â¦ g

§ham-baw-is (دينکرد ٬ ٣٢٦):ترکيب n-â¦ h

¦hame (نيبرگ): ابديت٬ جاودانگي -baw-e¦ d-â¦ h

¦hame (نيبرگ): ازليت -bu¦ d-â¦ h

منابع
ابن سينا٬ دانش نامه عاليي (الهيات)٬ به کوشش محمد معين٬ چ ٬٢ کتاب فروشي دهخدا٬

تهران ١٣٥٢.
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ــــــــ٬ دانش نامه عاليي (رياضيات)٬ به کوشش مجتبي مينوي٬ انتشارات انجمن آثار ملي٬
تهران ١٣٣٠.

ــــــــ٬ دانش نامه عاليي (منطق و فلسفه اولي)٬ به کوشش احـمد خـر اسـاني٬ کـتاب خانه
فارابي٬ تهران ١٣٦٠.

ــــــــ٬ دانش نامه عاليي (منطق و طبيعيات)٬ به کوشش محمد معين و سيد محمد مشکوة٬
چ ٬٢ کتاب فروشي دهخدا٬ تهران ١٣٥٢.

ــــــــ٬ رساله نفس ٬ به کوشش موسي عميد٬ انتشارات انجمن آثار ملي٬ تهران ١٣٣١.
ابوالقاسمي٬ محسن٬ واژگان زبان فارسي دري ٬ مؤسسه فرهنگي گلچين ادب٬ تهران ١٣٧٨.
افنان٬ سهيل محسن٬ واژه نامه فلسفي (فارسيـ عربي ـ انگليسي ـ فرانسه ـ پهلوي ـ يوناني ـ التيني) ٬

چ ٬٢ نشر قطره٬ تهران ١٣٦٢.
بخاري٬ ابوبکر ربيع بن احمدـاالخويني٬ هداية المتعلّمين في الطّب ٬ به کوشش جالل متيني٬

چ ٬٢ انتشارات دانشگاه فردوسي٬ مشهد ١٣٧١.
بهار٬ مهرداد٬ واژه نامه بندهشن ٬ انتشارات بنياد فرهنگ ايران٬ تهران ١٣٤٥.

ــــــــ٬ واژه نامه گزيده هاي زادسپرم ٬ انتشارات بنياد فرهنگ ايران٬ تهران ١٣٥١.
بيروني٬ ابوريحان٬ آثار الباقية عن القرون الخالية ٬ به کوشش زاخو٬ اليپزيک ١٩٢٣.

ــــــــ٬ کتاب التفهيم الوائل صناعة التنجيم ٬ به کوشش جالل الدين همايي٬ انتشارات انجمن
آثار ملي٬ تهران.

تفضلي٬ احمد٬ تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم ٬ به کوشش ژاله آموزگار٬ انتشارات سخن٬
تهران ١٣٧٦.

ــــــــ٬ واژه نامه مينوي خرد ٬ انتشارات بنياد فرهنگ ايران٬ تهران ١٣٤٨.
حدود العالم من المشرق الي المغرب ٬ با مقدمه بارتولد و تعليقات مينورسکي٬ به کوشش مريم

ميراحمدي و غالمرضا ورهرام٬ دانشگاه الزهرا٬ تهران ١٣٧٢.
حسن دوست٬ محمد٬ بررسي بيست پرسش نخست داِدستان دينيگ ٬ پايان نامه دکتري در رشته
فرهنگ و زبان هاي باستاني٬ دانشگاه آزاد اسالمي٬ واحد علوم و تحقيقات٬ تهران ١٣٧٨.

حّي بن يقظان ٬ به کوشش هانري کربن٬ چ ٬٣ مرکز نشر دانشگاهي٬ تهران ١٣٦٦.
خيام٬ عمربن ابراهيم٬ "رساله در علم کليات وجود"٬ دانش نامه خيامي٬ مجموعه رسائل علمي و
فلسفي و ادبي عمر بن ابراهيم خّيامي ٬ به کوشش رحيم رضازاده ملک٬ انـتشارات عـلم و
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هنر و صداي معاصر٬ تهران ٬١٣٧٧ ص٣٧٧-٣٩٣.
سجستاني٬ ابويعقوب٬ کشفـالمحجوب ٬ با مـقدمه هـنري کـربين٬ قسـمت ايـر انشـناسي

انستيتو ايران و فرانسه٬ ١٣٢٧.
طبري٬ محمد بن ايوب٬ شمارنامه ٬ به کوشش تقي بينش٬ انتشارات بنياد فـرهنگ ايـران٬

تهران ١٣٤٥.
فره وشي٬ بهرام٬ فرهنگ زبان پهلوي ٬ چ ٬٣ انتشارات دانشگاه تهران٬ تهران ١٣٥٨.

مکنزي٬ د.ن.٬ فرهنگ کوچک زبان پهلوي ٬ ترجمه مهشيد ميرفخرايـي٬ پـژوهشگاه عـلوم
انساني و مطالعات فرهنگي٬ تهران ١٣٧٣.

ناصر خسرو٬ جامع الحکمتين ٬ به کوشش هنري کربين و محمد معين٬ قسمت اير انشناسي
انستيتو ايران و فرانسه٬ ٬١٣٣٢ ويرايش دوم٬ انتشارات طهوري٬ تهران ١٣٦٣.

ـــــــــ٬ خوانـاالخوان ٬ به کوشش ع. قويم٬ کتاب خانه باراني٬ تهران ١٣٣٨.
ـــــــــ٬ زادـالمسافرين ٬ به کوشش محمد بـذل الّرحـمن٬ کـتاب فروشي مـحمودي٬ تـهران
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