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  )II(ھند و اروپایی Iھای آریایی جایگاه زبان پارسی در گروه زبان

آرمان بنيادين نگارنده از نوشتن اين گزارش ھا آشنايي ھرچه بيشتر با توانمندي ھاي بسيار زبان 

توانمندي ھايي كه زير كوھي از نا آگاھي، كژ پنداري و كژ انديشي و ستم زمانه  ؛پارسي است

زباني كه تنھا زبان گروه زبانھاي آريايي (ھند و اروپايي)  .به دست فراموشي سپرده شده است

ار زيبا و شيوا ھنوز پيوند ريشه ھاي كھن يسبھاي آن افزون برسادگي و آھنگ  است كه واژه

آرمان ديگرنگارنده اين است كه كساني كه اين زبان  .كھن آريايي نگاه داشته استخود را با زبان 

را سست و ناتوان مي شمارند به انديشه بسيار نادرست خويش پي ببرند و نيز كساني كه قصد 

به ياري  و آموزش زبانھاي اروپايي به ويژه زبان انگليسي را دارند با آساني و ژرف انديشي بيشتر

زبان پارسي دري و پارسي ميانه و پارسي باستان و سرانجام زبان اوستايي و زبان سنسكريت 

استه خود دست يابند. بي گمان كه پيوند بسيار ژرفي با زبان ھاي نام برده شده دارد به خو

زيرا به  ،گيري اين زبانھا به ايشان در فراگيري ديگر زبانھاي اروپايي ياري شاياني خواھد كردياد

خوبي درخواھند يافت كه تا چه اندازه ھمانند ھم ھستند و نيزانگيزه اي در ميان ما خواھد 

 ساخت كه ھر چه بيشتر در پاسداري از داشته ھاي خود كوشا و پويا باشيم و ھرگز دچار بيگانه

  پرستي و از خود بيگانگي نگرديم.

د به آسانی خواھد دید که چگونه ریشه خواننده گرامی با پی گيری و ژرف اندیشی خوھم چنين 

زبان ھای آریایی در ایران و حتی زبان ھای بومی ایران است. برای نمونه در خواھد یافت چگونه 

ھستی  Vو ھرزندی IVو گيEنی IIIریشه برخی واژه ھای کھن فرانسوی در زبان ھای مازندرانی

فرانسوی  VI»گل«است نژاد  گرفته است و اصE بر پایه پيشرفته ترین پژوھش ھا ثابت شده

                                           
I. Aryan languages 
II. Indo-European languages 
III. Mazandarani 
IV. Gilaki 
V. Harzandi 
VI. The Gauls or Gallic people 
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و  IIییاو ایتالي Iه برخی واژه ھای آلمانیھمان گيEنی ھای شمال ایران ھستند و نيز ریش

به غيره  و VIIIو سيستانی VIIو راجی VIو بختياری Vو لری IVرا در زبان ھای کردی IIIانگليسی

ھای اسکاندیناوی خود خواھد دید که نژاد مردم کشورآسانی باز خواھد یافت. خواننده گرامی 

رستم «ھمان سکاھای ایرانی تبار ھستند و نيز در خواھد یافت چرا فردوسی بزرگ به رستم 

 »سکستان« ،گفته است و نام فاميلی ھای سگوند، اسکينی، ساکی، سگزآبادیمي »سگزی

  IX.ھمگی ریشه در نام تيره آریایی سکاھای ایرانی دارد غيره نام کھن سيستان) و(

نخست به واكاوي دانش زبان شناسي و گروه بندي زبانھاي آريايي  ھا ه اين آرمانبراي رسيدن ب

 وتوان جزشناسي را مي دانش زبان .و ديدگاه دانشمندان اين دانش در اين زمينه مي پردازيم

دانشھاي تازه اي دانست كه پيدايش آن به سرآغاز سده نوزدھم برمي گردد. در اين سده است 

دانشي به خود مي گيرد. انگيزه پيشرفت در اين دانش آشنايي شناسي رنگ  كه زبان

و غير درايويدي بود. دكتر  یيعني زبان ھنديان آرياي Xدانشمندان اروپايي با زبان سنسكريت

ند و در دانشگاه ھاي فريدون جنيدي كه يكي از برجسته ترين زبان شناسان كنوني ايران ھست

زندگي و مھاجرت E شناخته شده ھستند در كتاب در كشور ھاي گوناگون كام ايران شناسي

توضيح) (ھاي شرقي نكيژش گونه درباره آشنايي دانشمندان اروپايي با زبان اين ١٣آريايي ھا رويه 

در قرن اخير، ھنگامي كه دانشمندان اروپايي به شرق توجه كردند، ابتدا به آموختن «: مي دھند

اقتصادي اروپا با ھندوستان زودتر از ساير ممالك برقرار پرداختند زيرا كه رابطه  XIزبان ھاي ھندي

                                           
I. German language 
II. Italian language 
III. English Language 
IV. Kurdish language 
V. Luri language 
VI. Bakhtiari dialect 
VII. Raji 
VIII. Sistani dialect 

IX .برای نمونه واژه (Athan) اوستایی در زبان سکستانی (Asan)  هگونه در زبان انگليسی ببه معنی سپس(then)  
خواند علت آن  )را در زبان انگليسی باید مانند واک (ث (th) جالب است بدانيم اگر می گویند واک .خوانده می شود

  .ھم ریشه بودن زبان انگليسی با زبان اوستایی و پارسی باستان است
X. Sanskrit 
XI. Indian Languages 
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گرديد. در بررسي و پژوھش در زبان اين شبه قاره، با شگفتي فراوان متوجه اين واقعيت شدند 

كه نكات مشترك بسيار زيادي بين آن و زبان ھاي اروپايي موجود است و اين تشابھات آنقدر زياد 

شت كه وجود اين وجوه مشترك را اتفاقي فرض كنند. سپس بود كه امكان اين را باقي نمي گذا

اروپا از يك آبشخور آب خورده است و در اصل يكي بوده است و به آن  گفتند كه زبان مردم ھند و

و  )پارسي ميانه( Iدير زماني پس از آن، پژوھش در زبان پھلوي .اروپايي نام نھادند زبان ھند و

شروع گرديد و شگفتي وقتي بيشتر شد كه  IVو پارسي باستان IIIو اوستايي IIپارسي دري

يشه ردانستند زبان ھاي ايراني و ھندي بسيار نزديك تر از ھند و اروپايي است و تمام اين ھا از 

اما با وجود  ؛نام نھادند Vواحدي برخوردارند پس شاخه ديگري از اين زبان را زبان ھاي ھند و ايراني

اشتباه كردند زيرا مي بايست كه ھمه اين ت، اروپاييان در نام گذاري اين كه واقعيت ھمين اس

نه زبان ھند و  ،زبان ھاي آريايي نام مي نھادند كه مادر ھمه شان زبان نژاد آريايي بود را زبان ھا

باز گفتي از فرنشين  ۶٧ايشان در ھمان كتاب در پا برگي رويه  ».اروپايي و نه ھند و ايراني

 شايسته و سزاوار ژرف نگري و تيز بان شناسي انگلستان را آورده اند كه بسيار(رئيس) انجمن ز

پروفسور ھارولد «: ي خوانندگان گرامي بازگو مي كندبيني است كه نگارنده نيز به ھمان گونه برا

انگلستان در رساله زبان پارسي خود در كتاب  )زبان شناسي(رئيس انجمن فقه الغه  VIوالتر

ترجمه دكتر معين مي گويد كه دانشجوي انگليسي ھم كه بخواھد زبان  ٢٨٧ه ميراث ايران صفح

 ».مادري خود را نيك تحصيل كند، بايستي از كتيبه ھاي پارسي باستان اطEعاتي به دست آورد

زبان مردماني  ؛كار ميرود ھمان زبان آريايي استه به ھر روي نام زبان ھند و اروپايي كه امروزه ب

كه ھزاران سال پيش از ميEد مسيح در يكجا با ھم ميزيسته اند. در زير ديدگاه دانشمندان زبان 

  .شناس را در اين باره مي آوريم تا اين جستار ھرچه بيشتر براي خوانندگان گرامي روشن تر گردد

                                           
I. Arsacid Pahlavi or Pahlavanik 
II.Dari language 
III. Avestan language 
IV. Old Persian 
V. Indo-Iranian 
VI. Sir Harold Walter Bailey 
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اين چنين سخنان  ١٩٠زبان و زبان شناسي رويه  زبان شناس نامي در كتاب خويش Iرابرت ھال 

كه يكي از نخستين سنسكريت شناسان بزرگ غربي بود،  IIويليام جونز«گو ميكند:خود را باز

ميEدي اظھار  ١٧٨۶اولين كسي است كه اين رابطه را با صراحت بيان كرده است. او در سال 

لحاظ ال و ھم از با يكديگر ھم از لحاظ ريشه ھاي افع IVو �تين IIIيوناني ،داشت كه سنسكريت

ارتباطي محكم تر از آن دارند كه بتواند احتما� محصول تصادف باشند. در  صورت ھاي دستوري

چنان محكم است كه ھيچ زبان شناسي نمي تواند به مطالعه آنھا بپردازد و  واقع اين ارتباط آن

معتقد نشود كه اين سه بايد از منبع مشتركي كه شايد ديگر وجود ندارند، منشعب شده 

زماني است كه ھنوز اروپايي ھا با زبانھاي از گونه كه گفته شد اين ديدگاه ھا  ھمان »د.باشن

زيرا كه پيوند زبان اوستايي و پارسي باستان و ميانه و دري با  ،ايراني آشنايي چنداني نداشتند

  .زبان سنسكريت بسيار فراوان است

بحث  معروف خود را با عنوان كتاب VميEدي يك دانشمند آلماني به نام شلگل ١٨٠٨در سال 

او در كتاب خويش با شور وشوق فراگير آورد كه زبان  .منتشر كرد درباره زبان و فلسفه ھنديان

سنسكريت با زبان ھاي ديگر مانند زبان پارسي و يوناني و آلماني خويشاوندي انكار ناپذيري 

 .دارند

دانشمند آلماني به نام فرانتز « مي نويسد: ۴٧زبان شناسي و زبان پارسي رويه نويسنده كتاب 

م آورد. نخستين كتاب او شواھد و د�يل انكار ناپذيري درباره خويشاوندي اين زبان ھا فراھ VIبوپ

تصرف كلمات را در زبان سنسكريت و �تيني و پارسي و آلماني با ھم مقايسه كرده  كه در آن

  ».ميEدي انتشار يافت ١٨١۶بود، در سال 

                                           
I. Robert Anderson Hall, Jr 
II. Sir William Jones 
III. Greek language 
IV. Latin language 
V. Karl Wilhelm Friedrich Schlegel 
VI. Franz Bopp 
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ه با آشنايي ھر چه بيشتر دانشمندان با زبانھاي كھن ايران ديگر جايي براي دودلي نمانده امروز

رسي كه بر پايه گفته است كه زبان ھاي ايراني در گروه زبانھاي آريايي جاي مي گيرند. زبان پا

ساده ترين و خوش آھنگ ترين زبان اين گروه است، توانمندي ھاي بسيار نھفته و  زبان شناسان

رآمدي دارد كه نياز به پژوھش ھاي بسيار گسترده و ھمكاري بسيارپردامنه و پيوسته ميان كا

گروه ھاي مردمي و دانشگاھيان و سازمان ھاي گوناگون با دانشمندان زبان شناس دارد. 

شادروان پروفسور محمود حسابي در گفتاري كه بر پايه دانش ھاي رياضي و زبان شناسي است 

ميليون واژه را دارد  ٢٢۶ده اند كه زبان پارسي دري توانايي ساخت دست كم به اين فرجام رسي

در  كه اين شمارگان واژه به سان درياي بيكراني است كه انديشه سخنور مانند يك كشتي شناور

  د.زيبايي به اين سو و آن سو مي رو اين درياي آبي آرام به نرمي و

) و زبانھاي گروه كردي كه بسيار پربار IIIو ينغابي IIو خوارزم Iاگر ما از زبان ھاي پارسي (سغدي

اين شمارگان واژه ھا سر به آسمان خواھد سائيد به  ،ھستند بھره شايسته و سزاواربگيريم

و ديگر دشواري ھاي  اشت. شور بختانه برپايه نبود خودباوريگونه اي كه پاياني براي آن نتوان پند

ھزار واژه است  ۶٠٠ياد شده در آغاز گزارش، شمارگان كاربردي واژگان زبان پارسي تنھا نزديك به 

كه خواننده گرامي خود با يك نگاه ساده به آساني به ژرفاي بي مھري كه به زبان پارسي شده 

ن از يك سو در نوشته واژه ھا و شماره ھاي آ ،است پي خواھد برد. زباني كه ريشه ھاي فعل ھا

سال پيش از ميEد مسيح در بغاز كوي تركيه در  ١٣۵٠در  Vو ھيتي IVھاي اقوام باستاني ميتاني

و از سويي ديگر تا  VIنزديكي شھر استانبول كنوني برپايه نوشته ھاي دانشمند نامي اليور گرني

نوشته ھاي دكتر  پيش از ميEد بر پايه ١۴٠٠زديكي ھاي مصب رود خانه يانگ تسه چين از ن

                                           
I. The Sogdian language 
II. Khwarezmian, also known as Chorasmian 
III. The Yaghnobi language 
IV. Mitanni 
V. Hittites 
VI. Oliver Gurney 
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 IIن چين در زمان مانيدانشمند ايران شناس دانشگاه كانادا تا كتيبه ھاي تركستا Iريچارد فولتز

است. گونه خميده  بلنداي سرفراز آن اين ر تازيانه نا آگاھي و بي مھري مادر زي ،يافت شده است

و سنگ ھاي  )فلزھا(ل ھا ھا و نام توپازباني كه نام بسياري از شھرھا و كشورھا و كوه ھا و رود

بايسته به ياد آوري است كه  دارند. آنريشه در  كاني (معدني) در سراسر جھان از چين تا آمريكا

اين زبان متعلق به قوم ويژه اي نيست و ميوه تEش و كوشش ھمه ايرانيان از خراسان تا 

  III.نھفته استآذربايجان و از كردستان تا بلوچستان است كه سند تاريخي ايران در آن 

دانشمندان زبان شناس زبان ھاي گروه . اكنون به دسته بندي زبان ھاي گروه آريايي مي پردازيم

و به  IVبخش مي كنند كه به دسته ھاي شرقي زبانھا ستم   ھاي آريايي را به ھشت دسته

مي گويند. از شناسه ھاي زبان ھاي شرقي مانند اوستايي و پارسي  Vدسته غربي آن كنتوم

گونه اي كه حتي يك واژه با واك (ل) نه در زبان ه تان اين است كه واك (ل) در آن نمي باشد بباس

اوستايي است و نه در زبان پارسي باستان كه سپس ھا اين واك درون زبان پارسي ميانه و 

يده به سان پارسي دري شده است و امروزه نيز بكار ميرود. اين ھشت دسته به گونه بسيار چك

  :ده بندي شده انزير دست

و پارسي دري و كردي  VII، پارسي ميانهVIھاي سنسكريت، اوستايي، پارسي باستان، مادينزبا -

  یو لر

  VIIIیزبان ارمن -

                                           
I. Richard Foltz 
II. Mani 

III  .گونه پيوسته به چاپ خواھد رسيد، انگيزه آن ه نگارنده را اين اميد است كه اين گزارش ھا كه به ياري خداوند ب
دارند برپا كند تا با  ،تازه اي در ميان خوانندگان گرامي كه دل در گرو ايران، اين سرزمين ھميشه جاويد شود كه شور

  ياري و پيشنھادھاي ايشان بتوان سھم اندكي در شكوفايي ھرچه بيشتر زبان شيواي پارسي داشت.
IV. Satem 
V. Centum 
VI. Median language 
VII. Middle Persian 
VIII. Armenian language 
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  IVزو يوناني امرو III، دورين ھاIIآتيكھا ،Iزبان ھاي يوناني كھن -

  Vیزبان آلبان -

  VIIIا، �تين، رمن ھVII، امبريVIارنده اسكزبانھاي ايتاليايي دربرد -

  IXزبانھاي سلتي -

، XIVژي، نروXIII، سوئديXII، دانماركيXIايسلندي زبان ھای دربردارنده Xزبان ھاي شاخه ژرمني -

  وانگليسي و آلماني كھن و ن

  XIXاروات ھک، XVIII، چك ھاXVII، لھستاني ھاXVIھا ، روسXVزبان ھاي ليتواني -

واژه از زبانھاي  ۵٠٠٠آوري مي دانم اين است كه نزديك به نكته درخور نگرش ديگري كه نياز به ياد

و  XXIIو اكدي XXIنژادان مانند عبري XXايراني كھن تا پارسي دري وارد زبان ھاي گروه سامي

(استقبال) خوانندگان از اين گونه گزارش ھا خشنود كننده  شده است كه اگر پيشواز XXIIIعربي

                                           
I. Ancient Greek 
II. Attic-lonic 
III. Doric 
IV. Modern Greek 
V. Albanian language 
VI. Oscan language 
VII. Umbrian language 
VIII. Romance language 
IX. Selti languages 
X. Germanic languages 
XI. Icelandic language 
XII. Danish language 
XIII. Swedish language 
XIV. Norwegian language 
XV. Lithuanian language 
XVI. Russian language 
XVII. Polish language 
XVIII. Czech language 
XIX. Croatian language 
XX. Semitic languages 
XXI. Hebrew language 
XXII. Akkadian language 
XXIII. Arabic language 
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اندن باشد در آينده نزديك به اين پرسمان نيز خواھيم پرداخت ولي آرمان كنوني نگارنده شناس

  .ن ھاي آريايي مي باشدچه بيشتر زبان پارسي در گروه زباھر

در آغاز به شناسايي زبان اوستايي كه يك سند ماندگار زبان شناسي آريايي است مي پردازيم. 

كرد نوين به پژوھش ھاي دانشمندان زبان تا كه بخش كھن اوستا است با روياوس Iزبان گات ھاي

از ميEد در سرزمين ھاي شرقي و شمال شرقي ايران  شناس دست كم در ھزاره سوم پيش

روامند بوده است كه ريشه زبان پارسي باستان و مادي باستان مي باشد. اين سند بزرگ زبان 

 ،نسكريت و اوستايي كامE آشكار گرددده است كه پيوند ميان زبان ھاي سشناسي انگيزه آن ش

باستان در اين دو زبان نھفته است. نخست براي گونه اي كه ريشه زبان ھاي �تين و يوناني ه ب

  :آگاھي بيشتر از ديرينگي اين زبان ديدگاه دانشمندان زبان شناس را در اين باره جويا مي شويم

بر اساس اصول زبان شناسي تائيد مي كند زبان گات ھاي اوستا مادر زبان ھاي  گدكتر ھان

و پھلوي و پارسي دري است. ھمچنين دكتر ھانگ بر اين  IIمادي، پارسي ھخامنشي و پارتي

باورند كه چون براي تحول زباني مانند گات ھا به زبان پارسي ھخامنشي بر اساس و اصول علم 

اين و به استناد اين بنابر ،و گذشت زمان �زم بوده استھزار سال وقت  ٣تا  ٢زبانشناسي �اقل 

ھزار سال پيش از اين  ۵ھا زباني است كه در حدود  نظريه علمي مي توان گفت كه زبان گات

سھم ايرانيان در پيدايش و آفرينش خط در جھان نوشته ركن الدين ھمايون فرخ (رايج بوده است. 

  )٣٠۴رويه 

ر اين باره مي نويسد: زبان گات ھا بي اندازه كھن است و مي توان آن را به عنوان دكتر نيبرگ د

كنون مي شناسيم، شناخت. اين زبان با زبان اي آريايي كه تاونه ھاي زبان ھكھن ترين نم

سنسكريت ھند باستان به اندازه اي نزديك است كه گويي بايد پذيرفت مردي از گروه گات ھا، 

                                           
I. Gathas 
II. Parthian language 
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دين ھاي ايران باستان رويه (ھندوستان را مي توانست دريابد.  Iزبان مردي از محافل ريگ وداي

۵٠(  

دكتر ويليامز و نيز دكتر ميلز بر پايه دانش زبانشناسي از ديرينگي گات پروفسور راجام بھا گوات و 

برداشتي از كتاب مرز ( .ھا يعني ھمان زبان اوستايي به عنوان مادر زبان آريايي ھا ياد مي كنند

  )٩٠و  ٨٩مزدايي نوشته اميد عطايي فرد رويه 

ه ھاي دانشمندان را درباره شناسي آشنا شديم و ديدگا اكنون كه با گوشه ھايي از دانش زبان

اين جستار بازگو كرديم آرام آرام به ھم سنجي واژه ھا مي پردازيم كه بي گزافه گويي بسيار زيبا 

  :دلنشين است به ويژه براي سه گروه و

 اين گروه نخست كساني كه زبان پارسي را سست و ناتوان و بي پشتيبان مي شمارند دريغ از

  .ني بسيار كھن است كه مادر زبان ھاي گروه آريايي استكه اين زبان داراي پشتيبا

گروه دوم كساني كه ھمواره در انديشه سرفرازي و پيشرفت ايران، اين سرزمين ھميشه جاويد 

  .ھستند و ھرگز در برابر بيگانگان سھش (حس) كمبود نمي كنند

ژه انگليسي گروه سوم كساني ھستند كه در انديشه فراگيري زبانھاي گروه آريايي به وي

  .ھستند

ھمچنين در اين جستارھا در جاي خويش از زبان ھاي كردي و لري كه ميانجي ميان گروه زبان 

بھره بايسته گرفته خواھد شد. بايسته  دنھاي خاوري آريايي با زبان ھاي باختري آريايي مي باش

آوري است كه زبان ھاي بومي ايران در شناخت پيوند زبان ھاي آريايي سند بسيار به ياد

                                           
I. Rigveda 
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و يا زبان راجي و يا  Iاستواري ھستند. براي نمونه برخي زمان ھا يك واژه در زبان دليجاني

  .مي تواند بسيار راه گشا باشد IIسنگسري

اين واژه  .مادي) استجھان ( »گئوش«نخستين واژه اي كه به آن مي پردازيم واژه اوستايي 

 .ديس شده استدگر »ژئو«دگرديس شده سپس در زبان يوناني كھن به  »گئو«نخست به 

  )٣۵۴دانش كيھان و زمين در ايران ويچ نوشته دكتر مانوئل بربريان رويه (

 اكنون دانشجوي رشته زبان انگليسي به آساني در خواھد يافت ريشه واژه ژئو در واژه ھاي 

 IVكه ترجمه عربي آن (جغرافي) است و نيز ژئو پليتيك IIIگرافيه ھاي تركيبي) ژئوآميختاري (كلم

  شده است. ديسدگر »گيتي«از كجاست. اين واژه در زبان پارسي به  غيره و

پارسي ميانه يا ھمان زبان پھلوي است. اين واژه در انگليسي به  (فضا) از» اسپاش«واژه 

فرھنگ پارسي به پھلوي نوشته دكتر بھرام فره وشي ( .دگرديس شده است V»اسپيس«

  VI)١٨٨و واژه ھاي مصوب فرھنگستان پارسي رويه  ٣٨۴   رويه

در زبان پارسي و انگليسي و ريشه ھم بھر (مشترك) آن مي پردازيم.  »خورشيد«اكنون به واژه 

(خ)  از ويژگي ھاي زبان ھاي آريايي شرقي دگرديسي واك (س) به (ه) و گاھي ھم (ه) به

ه در زبان پارسي دري به واژه ك »آگاس«و  »راس«مانند اين واژه ھا در زبان پارسي ميانه  ؛است

دگرديس شده است و نيز مانند نام كشور ھند كه از نام رود سند گرفته » آگاه«و  »راه« ھاي

شده است كه امروزه ھر دو گونه آن در پارسي دري كاربرد دارد. واژه سنسكريتي و اوستايي 

كرد به قانون زبان شناسي آريايي ديس شده و سپس با رويدگر »ھور«نخست به ديس  »سور«

                                           
I. Delijani or Deligoni 
II. Sangsari or Sangisari 
III. Geography 
IV. Geopolitics 
V. Space 

VI . بايسته به ياد آوري است كه كتاب دكتر بھرام فره وشي يك مرجع دانشگاھي بسيار شناخته شده است كه
  .نگارنده ھر كجا از واژه ھاي پارسي ميانه يا ھمان پھلوي بھره گرفته است بر پايه اين كتاب ارزشمند است
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كه به معناي درخشان است، به  »شيد«زوده شدن واژه ديس شده است كه با افدگر »خور«به 

  .خورشيد امروزين درآمده است

كه  (ر) به واك (ن) مي باشديكي ديگر از دگرگوني ھاي آوايي زبان آريايي دگرديسي واك 

ين گونه است كه واژه سنسكريتي و دي در اين باره يافت شده است. بسندھاي تاريخي بسيار

در آمده  I»سان«ديس شده و سپس به ديس دگر »سون«گونه نخست به  »سور«اوستايي 

برداشت از كتاب آرياييان و مردم كاشي و پارس ھا ( .است و در زبان انگليسي امروزه روان است

انتشارات دانش نامه كاشان نوشته شادروان دكتر جھان شاه درخشاني  ٣و ديگر ايرانيان جلد 

ني ھرچه بيشتر در خواھد يافت معني روز يكشنبه اكنون خواننده گرامي به آسا II)١٠٨رويه 

  IVز خورشيد) در زبان انگليسي چيست.=روIII(سان دي

در زبان اوستايي به معني مھتاب و ماه مي باشد. اين واژه در زبان تالشي به  »مانگه«واژه 

بكار  »ماه«و در زبان پارسي باستان و پارسي ميانه و پارسي دري به گونه  »مانگه«ھمين گونه 

به  V»مون«كار مي رود. واژه انگليسي ه ب »مانگ«مي رفته و مي رود و در زبان كردي نيز به گونه 

ودر زبان روسي به  »موند«از ھمين ريشه است. اين واژه در زبان آلماني به گونه  »ماه«معني 

ز كار مي رود. ھمچنين زمان سي روه ب »ماس«و در زبان سنسكريت به گونه  »مائي«گونه 

و در زبان  »مويس«و در زبان فرانسوي به گونه  VI»مانث«گردشي ماه در زبان انگليسي به گونه 

 »مان دگ«در انگليسي و واژه  VII»مان دي«مي رود. ھمچنين واژه  بكار »ماند«سوئدي به گونه 

پيوند واژه ھاي لري با (روز ماه) از ھمين ريشه است. ني (روز دوشنبه=در زبان سوئدي به مع

                                           
I. Sun 

II  . بايسته به ياد آوري است كه كتاب ايشان نخست در آلمان و به زبان آلماني چاپ شده است و يك مرجع
مصر شناسي نيز به فرنام (عنوان) يك مرجع   مي باشد كه از آن در دايره المعارف شده) تائيد یا ھايسته(ايستانده 

  فرمند (معتبر) ياد شده است.
III. Sunday 

IV  . بدانيم نام گذاري روزھاي ھفته در زبان انگليسي اقتباس از ايران باستان است و راز تعطيلي روز جالب است
  .يكشنبه به فرنام (عنوان) روز خورشيد در ايران باستان نھفته است

V. Moon 
VI. Month 
VII. Monday 
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 ٢٩كتاب نامه پھلواني استاد دكتر جنيدي رويه   - ۴٠رويه  نوشته ايرج محرر ديگر زبان ھاي آريايي

  )١٣۵كتاب واژه ھاي ايراني در زبان سوئدي نوشته دكتر محمد حسين آذران رويه  -

 ،»سترك«در پارسي ميانه  ،»ستر«مي پردازيم. اين واژه در اوستايي  »ستاره«اكنون به واژه 

در ميمه  ،»آستاره«در سيستاني  ،»استره«در كردي مھابادي به گونه  ،»ستاره«ري پارسي د

 »ستره«نيزدر گويش خراساني به گونه   و »اساره«يلويه و بوير احمد گدر كھ ،»استره«اصفھان 

و در  »استره«و در زبان فرانسوي به گونه  I»استار«گونه ه است. اين واژه در زبان انگليسي ب

نھاي آريايي پيوند واژه ھاي لري با ديگر زبا(گفته مي شود.  »استE«زبان ايتاليايي به گونه 

كتاب واژه ھاي ايراني در زبان سوئدي دكتر محمد حسين آذران رويه  -  ٧٣نوشته ايرج محرر رويه 

ين ريشه ان انگليسي از ھمب) در زتاريخ( II»ھيستوري«به ياد آوري است كه واژه  بایسته )١٨٣

ھاي جھان را بر پايه جايگيري ستارگان در آسمان مي نگاشتند كم زيرا در گذشته رخداد، است

  .كم اين واژه به معني تاريخ در زبان انگليسي جا افتاد و معني مفھومي به خود گرفت

و به  »ووت«اين واژه در زبان سنسكريت به گونه  .به معني باد مي باشد »وات«واژه اوستايي 

به كار مي رفته است. اين واژه در  »وات«معني باد مي باشد كه در زبان پارسي ميانه به گونه 

ديس شده است. دگر »ويت«و در خود زبان روسي به گونه  »ود«زبان آسي ھاي روسيه به گونه 

بان و در ز »ونتوس«در زبان �تين به گونه  ،»ونت«ھمچنين اين واژه در زبان فرانسوي به گونه 

كار مي روند كه ھمگي ريشه در ھمان زبان اوستايي دارند. ه ب III»وايند«انگليسي به گونه 

پنجره=جايگاه ورود باد به خانه) به چه معني است و ريشه ( »ويندوز«به آساني درمي يابيم واژه 

 ۴٣آريايي رويه  پيوند واژه ھاي لري با ديگر زبان ھاي(و پيوند آن با زبان ھاي ايراني چگونه است. 

  )٣۵٧كتاب دانش كيھان و زمين در ايران ويچ دكتر مانوئل بربريان رويه  -

                                           
I. Star 
II. History 
III. Wind 
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را شنيده ايد. شايد نخست پرسيده شود چرا  I»ژوپيتر«كنون نام استوره تا به گمان بسيار 

نوشته است؟ پاسخ اين است كه اين واژه معرب  »استوره«را به گونه  »اسطوره«نگارنده واژه 

براي ھمين درست آن است كه اين گونه نوشته  ؛(عربي شده) واژه ستاره در زبان يوناني است

در  »ژئو«باز مي گرديم. در آغاز گزارش ھا ديديم كه واژه  »ژوپيتر«شود. به گفتمان درباره واژه 

اوستايي دارد و اين واژه در پارسي  »گئو«ژه زبان يوناني به معني ھستي است كه ريشه در وا

 »پدر«ھم آشكارا به معني  »پيتر«ديس شده است. واژه دگر »گيتي«دري به واژه بسيار زيباي 

 پدر گيتياست. اكنون به آساني ھر چه بيشتر در خواھيم يافت واژه (ژوپيتر=ژئو+پيتر) به معني 

گ ترين سياره رايانيده خورشيدي (منظومه است. اين ھمان نام سياره مشتري است كه چون بزر

ي ھا ريشه ايراني آن را ترجمه لغوي یه اروپاشمسي) است اين گونه نام گذاري شده است ك

ھنريك   نقش ايرانيان در تاريخ و تمدن جھان نوشته دكتر رفيع و به نقل از پروفسور(كرده اند. 

  )۴۴رويه  IIنيبرگ

 III»استيت«به معناي حالت است كه در انگليسي به پارسي ميانه  »استش« واژه ديگر واژه

 (فعل) كارواژه )١٨۵ كتاب فرھنگ پارسي به پھلوي دكتر فره وشي رويه( .ديس شده استدگر

در زبانھاي پارسي و انگليسي و ديگر زبانھاي آريايي بسيار  »است، ايستادن، ايستاندن«ھاي 

اكنون  .ھمانند ھم ھستند و ريشه ھاي فراواني دارند كه در آينده بيشتر به آنھا خواھيم پرداخت

دانشجوي زبان انگليسي و نيز دانشجويان رشته ھاي مھندسي و رياضي و فيزيك مي دانند كه 

  .از كجاست »فضاي حالت«اي به معن IV»استيت اسپيس«ريشه واژه 

در زبان  »كن«اكنون به واكاوي واژه اي مي پردازيم كه بسيار پركاربرد و پر دامنه است. واژه 

امروزي است كه امروزه در كارواژه ھاي  »كندن«اوستايي و پارسي باستان به معني ھمين 

به معني  »كردن«ارواژه بكار مي رود. اين واژه پس از دگرديسي به ك »فركندن، پرآكندن، آكندن«
                                           
I. Jupiter 
II Henrik Samuel Nyberg 
III. State 
IV. State space 
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ساختن درآمده است كه بسيار كاربرد دارد. دليل آن اين بوده است كه نخستين خانه ھا را بشر 

در ھزاران سال پيش با كندن در زمين و كندن غارھاي دستي آغاز كرده است. ديرينگي اين واژه 

مي به آساني مي تواند به ديرينگي دوره كندن غارھاي دستي در ايران مي باشد كه خواننده گرا

معرب شده ( »قند« ،»كد« ،»كند« ،»كن« ،»كنت«به ديرينگي آن پي ببرد. اين واژه به گونه ھاي 

در اردبيل،  »كناب«(قندھار)،  »كندھار« ،(سمرقند) »كنتسمر«ھاي ت و كند) در شھركن

بكار مي  غيره و »كندلوس« ،»كديور«، »كدبانو« ،در استان تھران »كن«در خراسان و  »بروسكن«

كيلومتري  ۵٠در  »كندوان«ترين سند ھاي تاريخي در اين باره مي توان از نام كھن آشكار رود. از

باز ميگرديم. اين  »كنت«برد اين واژه به واژه . اكنون پس از اشاره كوچك به كارشھر تبريز نام برد

به معني كشور و روستا كه اولي بزرگ ترين مجموعه  I»كانتري«واژه در زبان انگليسي به گونه 

ساختماني در يك ميھن و دومي كوچك ترين مجموعه ساختماني در كشور است درآمده است. 

كرمان (در زبان پارسي كدخداي جھان و كدخداي روستا را نيز دقيقا به ھمين معني داريم. 

كتاب شگفتي ھاي ايران  - يدي به كوشش محمد علي گEب زادهشناسي گزارش فريدون جن

  )١٩باستان نوشته اميد عطايي فرد رويه 

 و »گويال«، »يخچال«، »گودال«يك پسوند پارسي است كه مي توان در واژه ھاي  »لا«پسوند 

كه به زبان فرانسه و برخي ديگر از زبان  II»كانال« ر دانشمندان و پژوھندگان واژهديد. به نظ غيره

ايراني است كه از ريشه  ای در اصل واژه نگليسي و سوئدي و غيره راه يافتهھاي اروپايي مانند ا

و آن آبراھي است پھناور كه توسط بشر كنده مي   ساخته شده »ال«و پسوند  (کندن)» كن«

كه از  »كنده«یا » كندك«سال پيش نيز واژه  ١۵٠٠شود تا دو دريا يا دو نھر را به ھم بپيوندد. 

                                           
I. Country 
II. Canal 
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واژه (شده است.  »خندق«سلمان فارسي به زبان عربي راه يافته و  ھمين ريشه آمده، توسط

  I)٩٩ھاي ايراني در زبان سوئدي رويه 

به معني ساختن  »كردن«ديسي به كارواژه پس از دگر »كندن«ھمان گونه كه گفته شد كارواژه 

: دسروده فردوسي نگاه ويژه بفرمايي درآمده است كه بسيار پر دامنه و پركاربرد است. لطفا به اين

  »ورا نام كردند دارابگرد/چو ديوار شھر اندر آورد گرد«

داراب+گرد) كه ھمان تخت جمشيد امروزين است به معني ساخته شده به وسيله ( »دارابگرد«

به  »ويروگرد«و  »ستگردد«گاف) در شھر ھاي با كسره و  با فتحه گاف( »گرد«است.  »داراب«

 »گرد«. واژه ندديس شده امعرب شدن به دستجرد و بروجرد دگركار رفته است كه امروزه پس از 

تازه به معني شھر در آمده است و با تركيب با نام ھاي  »گراد«روسي به گونه  در زبان

پايتخت  IV»بلگراد«شھر  .ساخته شده اند III»گراداستالين« و II»لنينگراد« ھايي با نام ھايشھر

است كه بخش اول آن ھمان (بغ) پارسي به  »بئوگراد«نيز به زبان صربي به صورت  انصربست

مقاله كرمان شناسي استاد فريدون جنيدي (بغداد نيز ديده مي شود.  معني ايزد است كه در

  )٢٢شگفتي ھاي ايران باستان اميد عطايي فرد رويه  -  ۵ و ۴رويه 

خوانندگان گرامي با دگرگوني آوايي در زبان ھاي اكنون نگارنده براي آشنايي ھرچه بيشتر 

 »ميشل«، »مايكل«به گونه ھاي  V»ميكائيل«واژه عبري  :گوناگون گروه آريايي يك مثال مي آورد

ھاي (خ) در جا (ش) و يعني واك ھاي (ك)، ؛ديس مي شوددگردر زبان ھاي آريايي  »ميخائيل«و 

                                           
I  . بودن اين  آریاییبا رويكرد به اينكه نخستين كانال ھا توسط ھخامنشيان در جھان كنده شده است، برھان تاريخي

  .واژه بيشتر آشكار و نمايان مي گردد
II. Leningrad 
III. Stalingrad 
IV. Belgrade 
V. Michael 
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دگان گرامي درخواست مي شود به خوبي اين گوناگون به يكديگر دگرديس مي شوند. از خوانن

  I.مثال را به ياد بسپارند

 »شان« و »شن«پس از سده ھا به واژه ھاي می پردازیم که  »كن«واژه به واکاوی  دوباره اکنون

شاندرمن به خوبي آشكار است.  و شانديز شان، لوشان،اامروزه در نام شھرھاي ك در آمده و

كاشانه ريشه در ھمين واژه ھا دارند. اكنون ديگر به آساني  و ھمچنين واژه ھاي گلشن، آشيانه

انگليسي كه به معني روستا و كشور است از كجاست و ھرگز  »كانتري«مي دانيم ريشه واژه 

  IIكرد.آن را فراموش نخواھيم 

ايرانيان براي آرامش در برابر يورش دشمنان  است. »برج«ه نمونه ديگري كه به آن مي پردازيم واژ

برج مي ساخته اند و ھنگام خطر به درون برج پناه مي بردند كه ھنوز واژه برج و بارو در زبان ما 

درآمده  »برج«است كه معرب آن به ديس  »برج«ھم وزن آوايي  »برگ«روان است. ريشه اين واژه 

در زبان ھاي اروپايي و  »بورگ«آساني درخواھد يافت ريشه واژه ست. اكنون خواننده گرامي به ا

بر گرفته از كتاب (از كجاست.  V»سن پترزبورگ«و  IV»فرایبورگ«، III»ھامبورگ«نام شھر ھاي 

  VI)٢٢شگفتي ھاي ايران باستان رويه 

واژه در اردھال این  .خانه در زبان انگليسي مي پردازيمبه معني  VII»ھوس«اكنون به واكاوي واژه 

نيز در ُھولير کردستان غربی بر » ھول«جایگاه ارد) کردستان ھنوز ھست و به گونه ی ارد+ھال=(

 .زبان می آید. بايسته به يادآوري است نام مشھد اردھال در كاشان نيز از ھمين ريشه است

رد و است که در ُھوش تویسرکان و بروج (howsh) »ھوش« به شکل »ھول«گونه ای دیگر از 
                                           

I  . ھرچه آسان تر بخش ھاي ديگر اين گزارش ھا را كه بر پايه دانش زبان  مثال اینخوانندگان گرامي با به ياد داشتن
كه آشكارا  »اتم«و  »شيمي«و  »ماشين«و  »مكانيك«به ويژه در واژه ھاي  ؛دريابند می توانند زبان شناسي است

  بركشنده و جالب ھستند. ايراني و ريشه ھاي آن بسيار
II  .ساني ھر چه بيشتر در خواھند يافت چگونه نام كشور ھاي جھان از در دنباله گزارش ھا خوانندگان گرامي به آ

  .زبان پارسي دارند و نام رودھا ريشه درچين تا آمريكاي جنوبي 
III. Hamburg 
IV. Freiburg 
V. Saint Petersburg 

VI  . در آينده سخن خواھيم گفت »پترز«درباره ريشه ايراني.  
VII. House 
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ھوشجان شھرکرد و ھوشدان ھرمزگان و نيز ھوش به معنی سرا و حياط خانه در کردی و لری و 

بدانيم به ھمين  جالب است .به ھمين معنی در آمده است (owsho) »اوشو«نيز به صورت 

در ھم چنين  انگليسی آن نيز دو روستا به نام ھوس در مشھد و فردوس خراسان داریم. گویش

قد است اين معت »ادي شير«به معني خانه است. » ھوش«، لري و بختياري ريشه زبانھاي كردي

كرمان شناسي به گزارش فريدون جنيدي به كوشش محمد علي گEب ( ريشه ايراني مي باشد.

واژه ھاي  - ١٠٣پيوند واژه ھاي لري با ديگر زبان ھاي آريايي نوشته ايرج محرر رويه  - ٩ زاده رويه

  I)۴۴ايراني در زبان انگليسي نوشته شادروان دكتر سيد محمد علي سجاديه رويه 

با فتحه الف) و در زبان پارسي ميانه به ( »اسن«در زبان پارسي باستان  اوستايي »سئن«واژه 

به كار مي رفته است كه امروزه در زبان پارسي دري به  »آسين گر« و »آسن«، »آسين«گونه 

در زبان ھاي كردي  »اھن«و  »اسن«درآمده است. اين واژه به گونه ھاي  »آھنگر«و  »آھن«سان 

و سيستاني و خراساني گويش مي شود. خواننده گرامي اكنون به آساني درخواھد يافت ريشه 

بر (. سين) در زبان آلماني از كجا است با كسره الف و( »ايسن«در زبان انگليسي و  II»آيرن«واژه 

فرھنگ واژه   -  ١٢۵زندگي و مھاجرت آريايي ھا نوشته استاد فريدون جنيدي رويه  گفته از كتاب

كتاب آموزش خط و زبان  -  ١٧ھاي پارسي به زبان پھلوي نوشته دكتر بھرام فره وشي رويه 

كتاب دانش كيھان و زمين در ايران  -  ١۴پھلوي اشكاني و ساساني استاد فريدون جنيدي رويه 

  )٣۵۴ئل بربريان رويه ويچ نوشته دكتر مانو

در زبان  »پارسه وه« :مانند ،نيز از نام قوم پارس برخاسته استنام آھن در زبان ھاي كھن ديگر 

در زبان  ؛در زبان آرامي »پورزئE«و  »پرزئE« ،در زبان عبري »برزل« ،در زبان اكدي »پرزيلو«ھندي، 

به ياد آوري است كه در نوشته  بایسته. گفته شده است» فرزل«عربي نيز به قيچي آھن بري 

نام برده شده است كه دانشمندان زبان شناس آن را بر گرفته از  »فرزيان«ھاي عھد عتيق از قوم 

                                           
I  . اسقف كلداني است كه كتابي درباره واژه ھاي پارسي در زبان عربي  »ادي شير«بايسته به يادآوري است كه

  .زبان شناسان پرآوازه مي باشد ونوشته است و جز
II. Iron 
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آرياييان و كاشي ھا و پارس ھا و ديگر ايرانيان جلد سوم انتشارات ( مي دانند. »پارس«نام قوم 

با گذر زمان در زبان  »برزل«و  »پرزئE«و  »پرزيلو«واژه ھاي ) ۵٠۵و  ٣٠٢دانش نامه كاشان رويه 

نام آھن در زبان پارسي ميانه نيز داراي بار مفھومي بوده  Iد.ديس شده اندگر »فلز«بي به واژه عر

ميتوانستيم آھن بگوييم. افزون بر آن يك نام ويژه نيز  سي ميانه به جاي فلزراست. ما در زبان پا

را مي  »توپال«بوده است. در پارسي دري امروزي نيز واژه زيباي  »آيوكشست«داشته ايم كه 

كتاب فرھنگ واژه  - ١٣٩٠چاپ سال  ١٨٩واژه ھاي فرھنگستان پارسي رويه (توانيم بكار ببريم. 

  II)٣٨۶پھلوي دكتر بھرام فره وشي رويه    ھاي پارسي به

دانش  پايي مي باشد از كتاباي ديگر اروواكاوي واژه ھا در زبان ھ در دنباله اين گزارش ھا كه

 وبھره بايسته را مي گيريم. ايشان جز كيھان و زمين در ايران ويچ نوشته دكتر مانوئل بربريان

بزرگترين زمين شناسان كنوني جھان مي باشند كه دلبستگي ايشان به سرزمين ايران ايشان را 

به چاپ اين كتاب بسيار ارزشمند بسيار گرايشمند كرده است كه در زير به بررسي گوشه ھايي 

  .از آن مي پردازيم

ھخامنشيان به گونه  بوده است. اين واژه در زبان »نقره«در زبان اوستايي به معني  »ارزنتا«واژه 

 »ارزنتا«در آمده است. از يكسو واژه  »ارزيز«و در زبان پھلوي دوره ساساني به گونه  »ارزاتا«

با كسره واك (   »ارژنت«و در زبان فرانسوي به گونه  »ارژنتين«در زبان �تين به سان   اوستايي

ھمان كتاب . (يس شده استددگر »ارژينت«در زبان روماني  و »ارژنتو«در زبان ايتاليايي  ،ت)

و پارسي ھراچيان آجاريان  ،پھلوي ،اوستايي ،كتاب فرھنگ واژه ھاي ھمانند ارمني -  ٣۵۴   رويه

                                           
I  . واكاوي اين ريشه در زبان ھاي ھندي باستان كه نزديكي بسياري با زبان اوستايي دارد و ھمچنين در راستای

روان دكتر جھانشاه درخشاني كه يك مرجع بسيار خوب براي تاريخ و زبان زبان سامي نژادان از نوشته ھاي شاد
. بايسته به ياد آوري است كتاب ايشان در دانشگاه زبان شناسي اتريش بررسي و گرفتيم شناسي مي باشد بھره

  .ھايسته=تائيد) شده است(ايستانده 
II  . فلز   پارسيان آھن را به آنھا نمي شناساندند آنان نام سامي نژادان اگر می توانيم بگویيماكنون ما با سر بلندي

 فلز از نام قوم پارس است كه در گذر زمان در زبان سامي نژادان به اين سان درآمده است و ؟!را از كجا مي ساختند
 ويعني اين نام نخست تنھا براي آھن بوده است كه اعراب از آن براي مس و جيوه  ؛بار مفھومي به خود گرفته است

  .بھره مي گيرند غيره
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 »آرژانتين«اكنون به آساني ھرچه بيشتر درخواھيم يافت ريشه نام كشور  )٩۴ترجمه آرين رويه 

  .ستبه معني سرزمين نقره در آن سوي كره زمين در آمريكاي جنوبي از كجا

از آنھا گرفته  )درياي مازندران( Iكاسي ھا يك قوم و تيره ايراني بوده اند كه نام درياي كاسپين

شده است. دانشمندان بسياري مانند پروفسور اسپايزر و پروفسور مينورسكي بختياري ھاي 

امروزي را فرزندان اين قوم كھن ايراني مي دانند. دكتر مانوئل بربريان در كتاب ياد شده نام توپال 

 ط دانشمندان ايستاندهتوس(فلز) قلع را در زبان يوناني از اين قوم ميدانند كه درستي اين نظريه 

درآمده است كه چرايي آن  »كاسي تورس«(تائيد) شده است. اين واژه در زبان يوناني به گونه 

  )٣۵۴ھمان كتاب رويه ((فلز) را به يونان برده اند.  اين است كه قوم كاسي ھا اين توپال

  )٣۵۴ ھمان كتاب رويه(در آمده است.  II»�زوليت«ليسي به گونه گدر زبان ان (�جورد) �ژوردواژه 

مي باشد. اين واژه در زبان  )معدني» (كاني«در زبان انگليسي به معني  III»مينرال«واژه 

با صداي كسره واك ر) دگرديس شده است كه ريشه ھمه آنھا واژه ( »مينر«فرانسوي به گونه 

  )٣۵۵ھمان كتاب رويه (به معني بلور در زبان پارسي مي باشد.  »مينا«

 V»مينرال ايل«، به سنگ معدن تبديل كردن)( IV»مينراليز«در زبان انگليسي بھر نخست واژه ھاي 

 و )آب معدني( VI»مينرال واتر« ،روغن معدني و نفتبه معنی  )با صداي ضمه واك الف(

  پارسي گرفته شده است. »مينا«معدن شناسي) ھمگي از واژه ( VII»لوژيمينرا«

نيز برگرفته از اين  »ماد«به معني ميان و ميانه است. نام قوم تاريخي  »مئيديه«واژه اوستايي 

نام را براي خود برگزيده  ريشه است. ايرانيان چون خود را در ميان جھان باستان مي دانستند اين

                                           
I. Caspian Sea 
II. Lazulite 
III. Mineral 
IV. Mineralize 
V. Mineral oil 
VI. Mineral water 
VII. Mineralogy 
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پارسھا و ديگر ايرانيان نوشته دكتر جھانشاه  ،كاشي ھا ،برگرفته از كتاب آرياييان( بودند.

  I)٣٢٣تا  ٣٢٢درخشاني رويه 

نيمه «يا  »ميان ماه«به معني  »يوستي«بنابر تحقيق دانشمند آلماني  »ميديو ماه«نام باستاني 

اين واژه باستاني ايراني در زبان ھاي اروپايي مخصوصا در  .ماه شب چھاردھم) است( »ماه

 ھای به معني مياني در زبان انگليسي و واژه II»ميد«انگليسي كاربرد فراوان دارد. واژه 

به معني  III»مديال« ھای واژهاین ریشه به . ھستنددر زبان سوئدي از ھمين ريشه  »ميد،ميت«

واژه ھاي ايراني در . (راه يافته است نيز غيره به معني نيمه شب و IV»تیميد نا«، نزديك به مركز

 V»ممديو«به ياد آوري است كه اندازه  بایسته )١٢٢زبان سوئدي دكتر محمد حسين آذران رويه 

  .ميانه است به معني نيز پوشاك

برخورده ايم كه نمونه آشكار و ھويداي آن  »نيمروز«در نوشته ھاي باستاني ايران بارھا به واژه 

با كسره ( »نمروچ«سروده ھاي شاھنامه فردوسي است. اين واژه در زبان پارسي ميانه به گونه 

 النھار)روز=( »روچ«نيم=نصف) » (نم«واك ن) نوشته شده است. اين واژه در زبان عربي به گونه 

صليبي به زبان ھاي اروپايي راه  یاين واژه پس از جنگ ھا .ه استمعرب شد» نصف النھار« به

  .ميانه و نيم روز) ترجمه شد( VI»ميد دي«يافت و به گونه 

و سپس  »اكسون«بان سنسكريت و اوستايي در زبان يوناني به در ز »اكسه و اشه«واژه ھاي 

. اكنون به آساني مي ندديس شده ااست دگر »محور«كه به معني  »اكسيس«در زبان �تين به 

ني محور جلو و عقب عقب و جلو در خودرو را دريابيم كه به مع VII»اكسل«توانيم ريشه واژه 

                                           
I  . خوشبختانه سند ھاي فراواني در پيوند با نام اين قوم از فلسطين و مصر تا ميان رودان به دست آمده است كه به

  .اند واكاوي ريشه اين نام صحه گذاشته
II. Mid 
III. Medial 
IV. Midnight 
V. Medium 
VI. Midday 
VII. Axle 
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در نرم افزار ھاي رايانه اي به چه  I»ساكس«و ھمچنين اكنون مي دانيم كه واژه  ؛مي باشد

ديس شده گرد »آسه«معني است. اين واژه در زبان پارسي دري پس از افتادن واك (ك) به 

  )١٨٨رويه  ٣آرياييان مردم كاشي و پارس و ديگر ايرانيان جلد (است. 

كندن سخن گفته شد. در دنباله اين گزارش بايد به معني  »كن«در گزارش پيشين درباره واژه 

از ھمين ريشه اوستايي است. زيرا اين زنان بودند كه با كندن غارھاي  »زن«بگويم كه واژه 

را در ھنگامه يخبندان نجات دادند كه امروزه  »آريايي«دستي در كوه ھا و در زمين نژاد سفيد 

 ين واژه در زبان اوستايي به گونهكنده ھستند. ااميليارد نفر در جھان پر ١بيش از فرزندان آنھا 

 »ژن«در زبان يوناني به گونه  ،با فتحه جيم)( »جن«در زبان سنسكريت  ،با فتحه جيم)( »جني«

در  ،با فتحه ژ)( »ژن«در زبان پارسي ميانه  ،نام استوره)( »ژينوس«در زبان �تين  ،)با كسره ن(

به معني زن  ،با كسره ژ)( »ژن«در زبان بلغاري به گونه  ،با كسره ژ)( »ژن«زبان كردي و تالشي 

 به معني زن دار، »ژناتي«به معني زن و  »ژنا«به معني زنانه و در زبان روسي  »ژنسكي«و 

به معني زن سا�ري، در زبان  »ژينكو كراسي« ،در زبان فرانسوي به معني بانو »ژينه و ژينكو«

اوستايي  »كن«ر مي رود كه ھمگي ريشه در ھمان كاه ب غيره و »جنيكا«سمناني به گونه 

فرھنگ واژه ھاي پارسي  - ٨۴پيوند واژه ھاي لري با ديگر زبان ھاي آريايي ايرج محرر رويه ( .دندار

ھزار نوشته دكتر سيد ضيا الدين ھاجري  ٢٠كتاب فرھنگ  - ٢٨۴به پھلوي دكتر فره وشي رويه 

  )١٩٢رويه 

ھمان گونه كه مي نگريد نزديكي گويش اروپايي اين واژه به گويش كردي و تالشي آن بسيار 

يي در زبان ھاي اروپايي معني مفھومي نيز به خود گرفته است، چون زن توانا »ژن«است. واژه 

                                           
I. Access 
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ژه كار رفت كه امروزه در واه گي دارد آرام آرام اين واژه در زبان ھاي اروپايي به اين مفھوم بزايند

  IVبه كار مي رود. III»ژنتيك«و دانش  )ھوا زا( II»اكسيژن«آب زا)، ( I»ھيدرو ژن«ھايي مانند 

اين واژه در زبان لكي به گونه  در زبان پارسي ميانه به معني شوھر ذكر شده است. »ميرك«واژه 

در  ،)با فتحه ميم( »مري«و در زبان فرانسوي به گونه  »ميره«و در گويش لري به گونه    »ميرده«

و نيز در زبان انگليسي به گونه  »ماريتو« يتالياييدر زبان ا ،»ماريدو«زبان اسپانيولي به گونه 

واژه ھاي ايراني در زبان انگليسي دكتر (است.  آمده به معني ازدواج كردن) با تشديد ر( V»مري«

فرھنگ واژه  - ٨۴ه پيوند واژه ھاي لري با ديگر زبان ھاي آريايي ايرج محرر روي -  ٨۵سجاديه رويه 

  )٣٣٧ھاي پارسي به پھلوي دكتر فره وشي رويه 

در پارسي ميانه  ،»دختا«در زبان پارسي باستان به گونه  اوستايي به معني دختر »دوگد«واژه 

در زبان  ،»دوھيتر«ھندوستان ريگ وداي ر د ،»دوھيتا«در زبان سنسكريت  ،»دوخت، دخت«

با ( »دوتر«ي در زبان سوئد ،)با ضمه ت نخست( »تختر«در زبان آلماني  ،VI»داتر«انگليسي 

به معني دختر كوچك آمده است. اين واژه در زبان  »دوچكا«و در زبان روسي  ،)تشديد روي ت

در شرق گيEن  ،)با ضمه ت( »دت«اھي و سمناني و سنگسري به گونه ھاي كردي كرمانش

گ پارسي به پھلوي دكتر فره وشي رويه فرھن(كار مي رود. ه ب هغير با فتحه دال و ت) و( »دتر«

واژه ھاي ايراني در زبان سوئدي  -  ٨۵پيوند واژه ھاي لري با ديگر زبان ھاي آريايي رويه  - ٢۴۴

كه نامي دخترانه و نام  VII»دوشكا«به ياد آوري است كه واژه روسي  بايسته )۶٩دكتر آذران رويه 

  .است »دوچكا«Eح روسي مي باشد از ھمين ريشه يك نوع س

                                           
I. Hydrogen 
II. Oxygen 
III. Genetics 

IV  . سخن خواھيم گفت »ايك«در آينده در بخش ھمانندي دستوري درباره پسوند.  
V. Marry 
VI. Daughter 
VII. Dshk 
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) در پارسي ميانه و پارسي دري به معني پسر مي باشد كه پواک با ضمه ( »پس«واژه 

 :سروده ھاي فردوسي نگاه بفرماييد درسروده ھاي فردوسي نيز آمده است. به اين مصرع از

ب و  واک با ضمه( I»بي«اين واژه در زبان انگليسي به گونه ...» پس شھريار جھان اردشير«

به كار مي رود.  »، پيسپوس«آمده است. اين واژه در زبان سوئدي به گونه ري) د واک ساكن

فرھنگ پارسي به پھلوي دكتر فره وشي  -  ١۵٩واژه ھاي ايراني در زبان سوئدي دكتر آذران رويه (

  II)١١٢رويه 

نو «ك بوده و ھست. براي نمونه واژه يك واژه اصيل پارسي است كه به معني كود »باوه«واژه 

به معني كودك نو رسيده و نو نھال در فارسي كاربرد بسيار دارد و در گويش ھاي گوناگون  »باوه

ژه در زبان انگليسي و گويش مي شود. ھمين وا »ببه«ه ويژه در استان مركزي به گونه ايراني ب

واژه ھاي ايراني در زبان سوئدي (بكار مي رود.  )با كسره ب نخست( III»بيبي« شکل سوئدي به

  )۴۵ران رويه دكتر آذ

 ،)بزرگ» (وزرگ«مانند  ،است مندواربسيار  آریاییدگر ديسي واك (واو) به (ب) در زبان ھاي 

يا  »بابه«مي تواند به گونه  »باوه«براي ھمين است كه واژه  غيره،) و با�( »وا�« ،)بس( »وس«

  .ھمان (ببه) در استان مركزي درآيد

 بوده »براتر«و  »برات«با كسر ب و فتحه ت) در زبان پارسي ميانه به گونه ( »براتر«واژه اوستايي 

اما در بيشتر گويش ھاي ايراني  اگر چه در پارسي رسمي امروز برادر گفته مي شود است.

 ان از صداي (آ) به (او) به گونهگفته ميشود. در زبان سوئدي با توجه به تمايل اين زب »برار«

 :اف اليه ھر دو مانند گيلكي استو مي شود كه در حالت مضاف و مضگفرا »برور«و  »برودر«

بكار  »برور«در زبان بختياري نيز به گونه  . این واژه)به معني برادر من »مين برور«یا ( »مي برار«

                                           
I. boy 

II  .سوئدي و دانماركي و نروژي نگارنده اين احتمال بسيار را مي دھد كه  با رويكرد به نزديكي زبان آلماني با زبان
  .ريشه اين واژه در آن زبان ھا نيز از ھمين واژه باشد ولي چون مرجع آن را نيافته به ھمين احتمال بسنده مي كند

III. Baby 
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) و در با كسره ت( »فراتر«و در زبان �تين  »بھراتر«واژه در زبان سنسكريت به گونه  مي رود. اين

كه در (در زبان اسپانيولي  ،»برودر«) و در آلماني به گونه الذبا كسره ب و ( I»رذبرا«انگليسي 

 »فراتلو«و در زبان ايتاليايي  »فراتر« )برد داردي مانند كشور آرژانتين بسيار كارآمريكاي جنوب

پيوند واژه ھاي لري با  -  ۵۴واژه ھاي ايراني در زبان سوئدي دكتر آذران رويه (گويش مي شود. 

واژه ھاي ايراني در زبان انگليسي دكتر سجاديه رويه  - ٩٠گر زبان ھاي آريايي ايرج محرر رويه دي

  )٧٠فرھنگ پارسي به پھلوي دكتر فره وشي رويه  - ١٢۵

در زبانھاي اوستايي، سنسكريت، كردي،  IIIو مادر IIپدربايسته به ياد آوري است كه واژه ھاي 

، سوئدي، نروژي، فرانسوي، ايتاليايي، ، �تينخراساني، انگليسي، آلمانيلري، گيلكي، 

  .، ارمني و.... بسيار ھمانند ھم و از ريشه اوستايي و سنسكريتي ھستندIVاسپانيايي

) در ھزاره دوم پيش از ميEد در نوشته ھا و كتيبه ھاي كاف و سين هبا فتح( »كوي سر«نام 

مصري يافت شده است كه آشكارا ايراني است و با كيسار در كتيبه ھاي ميان روداني برابري 

 V»سزار«در زبان �تين به گونه  و »كاي زر«دارد. اين واژه در زبان گوتيك (زبان كھن آلمان) به گونه 

و  ۴١۵پارس ھا و ديگر ايرانيان دكتر درخشاني رويه  ،مردم كاشي ،آرياييان(ديس شده است. دگر

در آمده است و به  »قيصر«بايسته به ياد آوري است كه اين واژه در زبان عبري و آرامي به  )۴١٨

  .گفته شده است كه امروزه در زبان عربي بسيار كاربرد دارد »قصر«جايگاه قيصر 

) در معني شاه به كار ميرفته و در پارسي باستان و كافبا فتحه ( »كوي«در زبان اوستايي واژه 

ھمين مفھوم را داشته است. در زبان  »كيا«و در گويش كھن تبري  »كي«پارسي ميانه واژه 

در معني پادشاه كاربرد بسيار داشته است كه در كتيبه  »كي، كيا، كيان«پارسي واژه ھاي 

ن اروپايي و پژوھندگان ايراني اتفاق نظر دارند بيستون نيز نمونه آن بكار رفته است. خاورشناسا

                                           
I. Brother 
II. Father 
III. Mother 
IV. Spanish language 
V. Cesar 
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ھاي ي و واژه ھاي مشابه رايج در كشورآلمان» كونگ«انگليسي و  I»كينگ«كه واژه ھاي 

 »كوي«دير پاي  ھای اسكانديناوي و ايسلند و آلمان و برخي كشور ھاي ديگر ھمه ريشه در واژه

واژه ھاي ايراني در زبان  -  ١٠٨آذران رويه  واژه ھاي ايراني در زبان سوئدي دكتر( .دارند »كي«و 

كي « ،»كي خسرو«به ياد آوري است كه نام ھاي  بایسته )٣٧انگليسي دكتر سجاديه رويه 

  .ھمگي ريشه در اين واژه دارند غيره كيارش) و( »آرش كي« ،)كيانوش( »آنوش

در زبان ھای آریایی  »است، ایستادن، ایستاندن«گفتيم که فعل ھای ھای پيشين در گزارش 

برای نمونه در زبان  .بسيار ھمانند ھم ھستند و واژه ھای فراوانی با آنھا ساخته شده است

که از  مانند این ؛می باشد »است«نيز به معنی  )e( صدای »است«پارسی افزون بر خود فعل 

 بسته یکدرون این « :در پاسخ خواھيد گفت مثE شما »درون این بسته چيه؟« :شما بپرسند

خود ریشه در زبان اوستایی و پارسی ھخامنشی دارد که در جای خود به آن  (e) صدای »ه.سيب

در زبان ھای آریایی دیگر  »است«نيز ميپردازیم. اکنون با دانستن این جستار به واکاوی فعل 

در  ،»Este« در زبان رومانيایی ،»Est« گونهه این فعل در زبان ھای فرانسوی و �تين ب .ميپردازیم

 اسپانيایی و کاتا�نيایی ھای در زبان ،»Is« انگليسی و ھلندی ھای در زبان ،»Ist« زبان آلمانی

»Es«، گونهه پرتقالی و ایتاليایی مانند مثالی که در زبان پارسی آوردیم ب ھای در زبان »e «کار ب

گویش ميشود. جالب  »er« گونهه ب ی، ایسلندی و دانمارکی نيزنروژ ھای و در زبان رفته است

ایجا او « :بدانيم ھنوز لران گرامی زمانی که ميخواھند مثE بگویند اینجا آب است می گویند است

ی و ھلندی ھمسنجی انگليس »Is« آلمانی و »Ist« لری را با »ھيسا«اکنون خود واژه  ».ھيسا

  .(مقایسه) کنيد

(توضيح) می دھد. شماره سه در  نمونه شمارگانی (مثال عددی) را نگارنده نکيژش چنداکنون 

حتی سروده ای در زبان پارسی دری است که  .آورده شده است »Thiri« زبان اوستایی به گونه

در زبان  ،»Tres« آمده است. این واژه در زبان کاتا�نيایی »دتيریص«گونه ه به شماره سيصد ب

                                           
I. King 



www.englishvillage.ir – www.english-village.mihanblog.com  »زبان دھکده«

 

٢٦ 
 

 ھای در زبان ،»Tre« سوئدی، دانمارکی، ایتاليایی و نروژی ھای در زبان ،»Tri« کرواسی

�تين، پرتقالی و  ھای در زبان ،»Trois« در زبان فرانسوی ،»Three« انگليسی و ایسلندی

ھای آلمانی و  در زبان و »Trei« در زبان رومانيایی ،»Tri« در زبان ایرلندی ،»Tres« اسپانيایی

  .گویش می شود »Drie و  Drei« به گونه (D) واکبه   (T) ھلندی پس از دگردیس واک

در  ،»Dva« در کرواسی ،»Dues« در کاتا�نيایی این واژه .می باشد (Do)دو  نمونه دیگر شماره

در  ،»Deux« در فرانسوی ،»Two« در انگليسی ،»Twee« در ھلندی ،»To« نروژی و دانمارکی

 در ليتوانی ،»Duo« در �تين، »Due« ایتالياییدر  ،»Tveir« در ایسلندی ،»Zwei« آلمانی

»Divi«، در رومانيایی »Doua«، در اسپانيایی »Dos«، در سوئدی »Tve« .گویش می شودI  

مایکل، ميشل، «ھای گوناگون آریایی به گونه  در زبان »ميکائيل«واژه عبری  گفتيم که پيش از این

دیس می دیگر دگرک، ش، خ) به یک(به این معنی که واک ھای  .گویش می شود »ميخائيل

. با دانستن می افتندھای آریایی  از برخی زبان گویشحتی گاھی زمان ھا برای آسانی  .شوند

(با فتحه » اشتن«این جستار به واکاوی شماره ھشت می پردازیم. این واژه در زبان اوستایی 

 در زبان فرانسوی ،»eight« در زبان انگليسی ،»acht« آلمانی و ھلندی ھای در زبانالف و ت)، 

»huit«، در ایتاليایی »otto«، در دانمارکی »otte«، در ایسلندی »atta« در نروژی و »ate « گویش

ھای ایتاليایی، نروژی، دانمارکی  گونه که گفته شد می بينيم واک (ک) در زبان ھمان می شود.

» octo« در�تين و »ocht« ایرلندیدر  ،»ocho« در اسپانياییاین شماره و ایسلندی افتاده است. 

در شيمی نيز  II»اکتان«در موسيقی و واژه  »اکتاو«واژه  که بدانيد جالب است گویش می شود.

می  »اشت« از ھمين ریشه است. ھنوز در برخی از گویش ھای بومی ایران به شماره ھشت

ھم سنجی کنيد و یا سپس با زبان �تين  ،اکنون خود بجای واک (ش) واک (ک) بگذارید .گویند

                                           
I  . به یاد آوری است که واک ھایبایسته  (T, D, Z)اگر  .در گویش ھای گوناگون آریایی به یکدیگر تبدیل می شوند

خوانندگان گرامی آھنگ شمارگان پارسی و ریشه اوستایی آن را نيک بياموزند برای نمونه می توانند در کمتر از یک 
  .نيم روز شمارگان زبان ایتاليایی را بياموزند

II. Octan 
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بجای واک (ش) واک (خ) بگذارید و سپس با زبان آلمانی ھم سنجی کنيد و یا واک (ش) را حذف 

  .یی و دانمارکی ھم سنجی کنيدسپس با زبان ایتاليا ،کنيد

 ھای گروه آریایی می پردازیم. این واژه در زبان انگليسی دردیگر زبان شماره نهاکنون به واکاوی 

»nine«،  اسپانياییدر »nueve«، در ایتاليایی و پرتقالی »nove«، در ایرلندی »naoi«،  در

در  ،»ni« در نروژی و دانمارکی ،»neun« در آلمانی ،»nente« در آلبانيایی ،»niu« ایسلندی

و در ھلندی به  »novem« در �تين ،»neuf« در فرانسوی ،»nio« در سوئدی ،»noua« رومانيایی

گویش می  »nov« و »noh« گویش می شود. این واژه در زبان پھلوی به گونه »negen« گونه

  .شده است

 در فرانسوی ،»Deich« در ایرلندی ،»Deset« در کرواسی ،»دس« در زبان اوستایی شماره ده

»Dix«، در ایتاليایی »Dicci« )(در �تين ،دیچی »Decem«، در ليتوانی »Desmit«، در اسپانيایی 

»Diez«،  پرتقالیدر »Dez«، در آلمانی »Zehn«، در انگليسی و ایسلندی »Ten«، در ھلندی 

»Tien«، در نروژی و دانمارکی »Ti«، در سوئدی »Tio« در رومانيایی و»Zece«  .گویش ميشود

است به آسانی در خواھيم یافت  ھمان شماره ده» دس«ریافتيم در زبان اوستایی اکنون که د

اعشاری) از ده دھی=( »دسی مال«) است و یا ریشه واژه تریک دھم م( »دسی متر«چرا 

فرھنگ واژه ھای اوستایی کتاب چھار جلدی ( کجاست و ھرگز آن را فراموش نخواھيم کرد.

فرھنگ واژه  -  کتاب نامه پھلوانی دکتر جنيدیو  احسان بھرامی به یاری استاد فریدون جنيدی

  )ھای گوناگون آریایی ھای زبان

به معنی کشتی می پردازیم. این واژه در زبان پارسی باستان  واژه ناو واکاویاکنون به 

ثبت شده  »nav« گونهه ب ثبت شده است. در زبان پھلوی نيز »naviya« (ھخامنشی) به گونه

عنوان صفت برای ه به معنی جایی که قابل کشتيرانی است ب »navtak« برای نمونه واژه .است

دجله آمده است. از این واژه مشتق ھای فراوانی در زبان ھای آریایی به ویژه  رود
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 »Navigable« کشتی رانی) و» (Navigate« ساخته شده است. برای نمونه واژه ھای   انگليسی

وابسته به ( »Naval« و )آبی سير( »Navy blue« )،ملوان( »Navigator« )،قابل کشتی رانی(

در زبان  ،»Navire« ریشه ساخته شده اند. این واژه در زبان فرانسویھمين  از )یینيروی دریا

در  ،»Enviar« اسپانيایی و کاتا�نيایی ھای در زبان ،»Navis« در زبان �تين ،»Nave« ایتاليایی

گویش می شود. اگر به یاد داشته باشيد در  »Nava« در زبان رومانيایی و »Navio« زبان پرتقالی

گفته شد که بختياری ھای گرامی بر پایه پژوھش ھای دانشمندان بزرگ گزارش ھای پيشين 

ھای آریایی ھستند که  »کاسی«از تيره  غيره مانند پرفسور اسپایزر و پروفسور مينورسکی و

بدانيم در زبان سوئدی  جالب است گفته می شود. »ناو«ھنوز در زبان بختياری به چوب تو خالی 

ھای  می گویند و واژه »ناو«شکل چرخھای خودرو و کشتی نيز نيز به بخش ميان تھی و ناوی 

»navigation« )ناوبری ،(»navtik«  )فنون دریا نوردی( و »navigable«  )در زبان  )قابل ناوبری

  .دنسوئدی بسيار کاربرد دار

 ،»number« در اسپانيایی »نام«واژه . در دیگر زبان ھای آریایی می پردازیم »نام«اکنون به واژه 

در  ،»nome« در ایتاليایی و پرتقالی ،»name« در آلمانی و انگليسی ،»nimi« در استونيایی

در  ،»nume« در رومانيایی ،»nom« در فرانسوی و کاتا�نيایی ،»navn« نروژی و دانمارکی

  .گویش می شود »naam« گونهه و در زبان ھلندی ب »nomen« در �تين ،»numn« سوئدی

ترانس «، I»دی پرت«مانند واژه ھای  ،ھای آریایی بسيار کاربرد دارد بردن) در زبان( »پرتن«فعل 

در زبان  غيره. و V»پرتال« ،IV»ری پرت« ،III»پاس پرت« ،بری در زبان پارسی دری)ترا( II»پرت

ت. اکنون با ھم ببينيم واژه برنده) ساخته شده اسحامل=( »بردار«از این فعل واژه پارسی 

، این واژه در زبان ھای انگليسی .آریایی ما چگونه گویش می شود زادگاندر زبان عمو »باربر«

                                           
I. Deport 
II. Transport 
III. Passport 
IV. Report 
V. Portal 
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آلمانی، ھلندی، دانمارکی، ایرلندی، کاتا�نيایی، کرواسی، ایسلندی، �تين، نروژی، رومانيایی و 

 در زبان ،»Portiere« در زبان ایتاليایی ،»Portier« در زبان فرانسوی ،»Porter« سوئدی به گونه

گویش می  »Porteiro« و در زبان پرتقالی ،»Portero« در زبان اسپانيایی ،»Porteris« ليتوانی

 خواھد شد که در زبان پارسی به »پرتار«اسم فاعل بسازیم  »پرتن«شود. اگر بخواھيم با مصدر 

در  »Port, Portage« بایسته به یاد آوری است که ریشه فعل ھای .تبدیل شده است »بردار«

بردن) در زبان سوئدی نيز از ھمين ریشه است که خود ریشه در ( »ta bort« و زبان انگليسی

  .بردن و حمل کردن) دارد( »بر« واژه اوستایی و پارسی باستان

 این واژه در زبان .در زبان اوستایی به معنی خزیدن می باشد فتحه ر) ساکن خ و (با» خرپ« فعل

 گونهه این واژه در نروژی ب I.شده است »creep« گونهه یی بانگليسی، ایرلندی و اسلونيا ھای

»krype «گونهه در زبان سوئدی ب و »krypa«  گویش می شود. در زبان دانمارکی نيز پس از تبدیل

واک (پ) به واک (ب) مانند دگرگونی واژه (پاپک) در زبان پھلوی (پارسی ميانه) به (بابک) در 

آمده است و گویش می شود. ھمچنين این واژه در زبان ھلندی در  »krybe« پارسی دری به گونه

  .گویش ميشود »kruipen« به گونه

تازه کردن دوباره جھان) بارھا آشکارا ( »فرشکرد«در واژه (تازه) » ferasha«  در زبان اوستایی واژه

سبزی و نی سرآمده است. اکنون به واکاوی این واژه به معنی تر و تازه و گاھی ھنگام ھا به مع

ھای آریایی می پردازیم. این واژه در زبان ھای ایتاليایی،  در دیگر زبان طراوت در معنی مجازی

در  ،»fresh« ھای انگليسی، ایرلندی، ایسلندی، �تين در زبان ،»fresco« اسپانيایی و پرتقالی

در  ،»farsk« در سوئدی ،»froaspat« در رومانيایی ،»frisk« در دانمارکی ،»frisch« آلمانی

پس از دگردیسی  در ھلندی ،»fersk« در نروژی ،»fresc« در کاتا�نيایی ،»frais« فرانسوی

 و در استونيایی ھم چنين با رویکرد به ھمين قانون »vers« به گونه (v) به واک (f) (تبدیل) واک

»varske« گویش می شود.  

                                           
I  .برای تبدیل واک خ به واک کاف مثال ميکائيل و تبدیل آن به ميخائيل را به یاد بياورید.  
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در پایان واژه ھا  (او) دانيم که صدایو نيز می ؛ به معنی درخت است »دار«در زبان پارسی واژه 

استان ھای ه ھنوز در استان فارس و برخی شھردر زبان پارسی به معنی کوچک کردن است ک

دار کوچک) به معنی بوته و ( »دارو«. واژه »کاکو«مانند  ،برد فراوان داردکار  خوزستان مانند بھبھان

ای درمان بھره می بردند آھسته آھسته درختچه بوده است که چون در پزشکی از این گياھان بر

کار می رود. این دانش پزشکی به این معنی بکار برده شد که امروزه نيز ب این واژه برای درمان در

این  گویش می شده است. ر) واک (با ضمه »دارگ«  واژه در زبان پھلوی (پارسی ميانه) به گونه

در  ،»Drug« انگليسی و ھلندی ھای در زبان ،»Droga« ھای کرواسی و کاتا�نيایی واژه در زبان

 »Droga« ایتاليایی و پرتقالی ھای در زبان ،»Drugai« در زبان ایرلندی ،»Drogue« زبان فرانسوی

گویش می شود. بایسته به یاد آوری است که واژه انگليسی،  »Drog« و در زبان اسپانيایی

به معنی درخت از ھمين ریشه  »tre« وژیو نيز واژه نر  »Tree« دانمارکی، ایسلندی و مالتی

  .ھستند (T)به  (D)  پس از تبدیل» دار«

اکنون ببينيم واژه درمان  .) نام داشتتریتا» (ثرتيه«در اوستا آمده است که نخستين پزشک جھان 

 است چگونه بکار می رود. این واژه در )شتی از نام این (استورهشدن در زبان ھای آریایی که بردا

در  ،»Trattament« در ایتاليایی ،»Traitement« در فرانسوی ،»Treatment« و انگليسی�تين 

گویش ميشود.  »Tratmiento« و در اسپانيایی به گونه ،»Tratamento« رومانيایی و پرتقالی

را  »Medic, Medico, Physician« یواژه ھا در آینده نزدیک ریشه اوستایی نگارنده به یاری خداوند

برای خوانندگان گرامی خواھد شکافت تا خوانندگان گرامی به نيکی دریابند که چگونه دانش نيز 

 ضی وزبان شناسی ثابت می کند ریشه ھمه دانش ھا مانند پزشکی و ستاره شناسی و ریا

  حتی پيش از مصریان و ميان رودانيان در ایران است. غيره

در زبان  »موش«نام جانور  .ریایی می پردازیماکنون به بررسی نام برخی جانوران در زبان ھای آ

ایسلندی، سوئدی،  ھای در زبان ،»Mouse« و ایتاليایی ھای انگليسی، پرتقالی، رومانيایی
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 و در زبان �تين ،»Maus« در زبان آلمانی ،»Muis« در زبان ھلندی ،»Mus« دانمارکی و نروژی

»Muris« .گویش می شود  

در زبان ھای انگليسی، ایسلندی،  که معنی خرچنگ می باشدبه  »Kahrepu« واژه اوستایی

در زبان ھای آلمانی،  ،»Krabba« در سوئدی ،»Crabe« در فرانسوی ،»Crab« �تين، رومانيایی

  .گویش می شود »Krab« و در زبان ھلندی »Krabis« در ليتوانی ،»Krabbe« دانمارکی و نروژی

در  ،»vrka«یا » varka«  در پارسی ھخامنشی ،»vehrka« در زبان اوستایی گرگنام جانور 

 در سغدی و» wryk« در خوارزمی ،»gurg«و » vurk« در زبان پھلوی ،»varka« سکایی باستان

»wyrk«  بدانيم این واژه در کردی سورانیگویش می شده است. جالب است »verk«  و در

گویش می شود که بسيار » varg« گویش ميشود. این واژه در زبان سوئدی »verg« مازندرانی

در  ،»VLK« ھمانند زبان مازندرانی و کردی آن است. این واژه در زبان ھای چک و اسلواکی

در  ،»vilks« درلتونيایی ،»vuk« در کرواتی ،»wolf« انگليسی، آلمانی، ھلندی و استونيایی

  گویش می شود.  »vilkas« در ليتوانيایی و »wilk« لھستانی

می گفتند اکنون به  »گرگ«با نگاه ویژه به اینکه در استوره ھای اروپایی به کوه آتشفشان 

بدانيم این استوره در ایران  اروپایی می پردازیم. جالب است ھای واکاوی نام آتشفشان در زبان

نخست یک بيت از سروده ھای فردوسی در شرح گرشاسب  .بارھا آمده است »اژدھا«گونه ه ب

یکی «: می آوریم جستاراروپا به معنی کل) را به عنوان شاھکار آگاھی فردوسی به این (در روم 

(استوره گرگ در اروپا=استوره اژدھا در ایران و  »دارد و زور پيل اژدھاتن /بيند بکردار پيل گرگ

  )کوه آتشفشانھند=

ایتاليایی، ایسلندی، در انگليسی، نروژی،  ،»vulkan« کوه آتشفشان در آلمانی و اسلونيایی

، »vulkaan« در ھلندی و استونيایی ،»volkan« نياییدر اسپا ،»volcano« دانمارکی و سوئدی

در  ،»volcan« در رومانيایی و فرانسوی ،»vulkan« در کرواتی ،»vulcanus« در �تين
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شود که گویش می  »vulcao« و در پرتقالی »vulkanas« در ليتوانيایی ،»vulkans«لتونيایی

عنوان کوه آتشفشان است که ھمه این واژه ھا ریشه در گی اینھا ریشه در استوره گرگ به ھم

  .دارند به معنی گرگ» vehrka« واژه اوستایی

 و »bawray« این واژه در زبان اوستایی به گونه .می پردازیم سگ آبیاکنون به واکاوی نام جانور 

»bawra« (پارسی ميانه) گونه ھایه ب و در زبان پھلوی » babrag،boprak،bawrak  وbavrag i 

Abig ) «i گویش ميشده صدای کسره ميان مضاف و مضاف اليه در پارسی مانند درخت سيب (

 ،سگ آبی و پوست سگ آبی)» (beaver«  این واژه در زبان ھای انگليسی و ایسلندی Iاست.

 ،»bebhar« در ایرلندی ،»bober« اسلونياییدر  ،»bobr« در زبان چکی  ،»bobor« در اسلواکی

در  ،»bebras« در ليتوانيایی ،»babrs« در لتونيایی ،»baver« در سوئدی ،»beaver« در دانمارکی

  .گویش می شود »biber« گونهه و در آلمانی ب »bever« نروژی و ھلندی

در زبان اوستایی و اگر به یاد داشته باشيد در گزارش ھای آغازین گفته بودیم که واک (ل) 

گونه ای که حتی یک واژه با واک (ل) نه در ه پارسی باستان ھستيمند (موجود) نبوده است ب

و بجای آن از واک (ر) در  زبان اوستایی و نه در زبان پارسی ھخامنشيان یافت نشده است

گروه   ایمانند واژه سور و حور به معنی خورشيد که در زبان ھ ھایشان بکار می بردند.نوشتار

به معنی روباه است  »raopi«، »urupi« در آمده است. واژه ھای اوستایی »سول«�تين به گونه 

پارسی دری نيز از ھمين ریشه است. واژه دیگر  »بودنر«است که ریشه فعل  »rap« که از ریشه

 نام جانور روباه در پارسی دری از دو واژه .به معنی تندی و شتاب است »as« اوستایی واژه

»rob+as=robas=robah«  .ساخته شده است و یعنی جانوری که به تندی شکار خود را ميرباید

 »urupi« که ریشه در واژه،»vulpe« و در زبان رومانيایی »volpe« ه در زبان ایتالياییژاین وا

                                           
I  . زیر نظر  واژه نامه موضوعی زبان ھای باستانی ایرانخوانندگان گرامی برای آگاھی بيشتر می توانند از کتاب

  .ن رضایی باغ بيدی بھره بگيرنداستاد بزگوار حس
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 در گاليکيایی ،»rebane« ر استونيایید ،»rapos« در زبان پرتقالیو نيز  ؛اوستایی دارند

»raposo«، در لتونيایی »lapsa« در ليتوانيایی و »lape« .گویش می شودI  

 »Arikhti« به گونه در زبان اوستایی این واژه می پردازیم. اکنون به واکاوی ریشه فعل آبياری کردن

 در ایتاليایی ،»irrigation« این واژه در زبان ھای انگليسی و فرانسوی .بارھا آمده است

»irrigazione«، در رومانيایی »irigare«، درپرتقالی »irrigacao«، در �تين »irrigation«،  در

گویش می  »irigacia« و در زبان اسلواکی نيز به گونه »irigace« در چکی ،»irrigatie« ھلندی

  II.شود

ه در زبان ھای انگليسی، ژاین وا .استبه معنی دره تنگ آمده  »ravan« در زبان اوستایی واژه

در زبان ھای  ،»ravin« در زبان ھای فرانسوی و سوئدی ،»ravine« ایرلندی، نروژی و مالتی

 و نيز در زبان ھلندی »ravina« به گونه )که ھم ارز زبان پرتقالی است(پرتقالی و گاليکيایی 

»ravijn« گویش می شود.  

این واژه در زبان پارسی  .معنی برف و بخار آب سرد آمده است در زبان اوستایی به »vafra« واژه

 دیگر ه درژاین وا .گویش ميشود» برف«به گونه ھنگ ترین حالت خویش آدری به زیباترین و خوش 

در  ،»vapour« بکار ميرود. این واژه در زبان انگليسی »بخار، مه، دمه«به معنی ھای آریایی زبان 

 در ایتاليایی ،»vapeur« در فرانسوی ،»vapor« گاليکيایی و �تيناسپانيایی، کاتا�نيایی، 

»vapore«، در پرتغالی »vapor« بدانيم این واژه در زبان ھای ھلندی،  جالب است .گویش ميشود

 و در زبان آلمانی نيز به گونه »dimma« در سوئدی ،»damp« نروژی و دانمارکی به گونه

»dampf« پارسی دری است.(با فتحه د) » دم« ا واژهھم ریشه ب گویش ميشود که  

                                           
I  . خوانندگان گرامی برای اینکه ریشه ایرانی این واژه ھا را بھتر دربيابند ھر کجا که واک (ل) است به جای آن واک

  .(ر) بگذارند تا ریشه (ربودن) را به آسانی و آشکاری ھر چه بيشتر در نام جانور روباه ببينيد
II  .يان ھزاران سال پيش کشاورزی آبی و ھزاران سال پيش از آن به کشاورزی دیمی یاین بدان معنا است که آریا

آگاھی و چيرگی فراوان داشته اند و این گفته ھای تاریخ نگاران و دروغ پردازان اروپایی ھرگز درست نيست و جھانيان 
  ياکان خردمند ما بوده اند.ھای دیگر وام دار ن باید بدانند و بپذیرند که در کشاورزی نيز مانند بسياری از دانش
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به معنی پوسيدن و گندیدن است که ریشه فعل پوسيدن در زبان پارسی  »puiti« واژه اوستایی

 دری از ھمين ریشه است. این واژه در زبان ھای انگليسی، ایرلندی و ایسلندی به گونه

»putrefy«، در زبان فرانسوی »putrefier«، در زبان ایتاليایی »putrefarsi«، در زبان پرتغالی 

»putrefazer« ،در زبان رومانيایی »potrezeasca«  در زبان ليتوانيایی و »put« گویش می شود.  

این واژه در دیگر زبان ھای  .کار می رودب درنده و وحشیبه معنی  »ughra« در زبان اوستایی واژه

ھای انگليسی، ایرلندی،  نن واژه در زباغول و آدم وحشی بکار ميرود. ایگروه آریایی به معنی 

گویش می شود و با نگاه ویژه به قانون قلب  »ogre« فرانسوی، ایسلندی و سوئدی به گونه

در زبان ھای ایتاليایی و  ،به معنی روز) ، ھر دو=ژور در زبان فرانسویمانند واژه روژ در زبان کردی(

  .گویش می شود »orgo« پرتقالی به گونه

دار نيکان خردمند ما بوده اند و چگونه وام گفته شد آشکار می کند که جھانيان ھایی کهگزارش 

. اقوام از یادھا محو شود برای ھميشه باید این دروغ بزرگ ایران پيش از آریایی و پس از آریایی

در این فEت  ران سال استاآریایی کسانی نيستند به جز ھمين مردمان امروزی ایران که ھز

دست برخی از تاریخ نگاران (که بھتر در این گزارش ھا تEش بر آن بوده است تا  .می کننددگی نز

می  چران و بی تمدنقومی گاوبه عنوان  ایی و غربی که آریایی ھا را بگویيم دروغ نگاران) اروپ

و استانش (ثابت)  را رو کنيمکه در ھزاره دوم پيش از زایش مسيح درون فEت ایران شدند  پندارند

 ھمان مردم بومی ایران ھستند که ھزاران سال پيش از زایش مسيح در ایران می ھا کنيم آریایی

ھایسته  تاریخ ھای سنتی ایران رازیستند که خوشبختانه دانش ژنتيک ھم درستی نوشته ھا و 

به استواری ھا در بزرگترین دانشگاه ھای جھان به زودی ھمه این گفتار(تائيد) کرده است و 

   بدخواه ایران به ما نخواھد رسيد. ای که دیگر دست ھيچ به گونه ،استانش (ثابت) خواھد شد

که بسيار تاکنون از آنھا بھره  كه ھمين واژه ھاي سادهبا خواندن این گزارش ھا متوجه شدیم 

ه بنيان پايه ھستند. خوشبختانه دانش زبان شناسي جھاني ثابت كرده است ك آریایی گرفته ایم
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است. ھمچنين پاسخ درخور و شايسته  آریاییدانش ھاي رياضي و فيزيك و شيمي و پزشكي 

اي باشد به كساني كه با خنده و تمسخر حتي در جايگاه استاد دانشگاه مي گويند ما به جاي 

ھندسه، مھندس، مماس، «و واژه ھاي به ظاھر عربي  »شيمي ماشين، مكانيك،«واژه ھاي 

اگر ايشان اندكي  ؟!چه بگوييم »غيره محور و ،توازيساق، م ذوذنقه، لوزي، بيضي، مجانب،

شناسي مي  بيشتر زبان خويش را مي شناختند و تا اندازه بسيار كم به آموزش دانش زبان

اگر زبان  پرسيداز ايشان اکنون باید  باخته و بيگانه پرست نمي شدند.پرداختند اين گونه خود

ي نبود اروپاييان و اعراب به جاي اين واژه ھا چه واژه ھايي به كار مي پارسي و ريشه زبان پارس

 ؛دانشي خود در جھان را باز يابيم كه ما بايد جايگاه دوباره ميتوان دریافتبا سربلندي  ؟بردند

جايگاھي كه نياكان ما براي ما به يادگار گذاشته اند كه شور بختانه توسط افراد بيگانه پرست و 

گونه اي كه دانش آموز و دانشجوي ايراني به  ه دست فراموشي سپرده شده استب ميھن ستيز

بايد ھميشه در اين انديشه باشد كه دانش ھاي رياضي و فيزيك و شيمي براي كشور ھاي 

اروپايي مي باشد و ما بايد ھمواره پيرو آنھا باشيم و بيشترين آرزوي ما اين بايد باشد كه بھترين 

كه زماني ما استادان آنھا بوده ايم و اگر  دانشگاه ھاي آنان باشيم دريغ از اينشاگرد ھاي آنان در 

به خود باوري برسيم مي توانيم دوباره جايگاه پيشين خود را به دست آوريم كه نيازمند زمان، 

كوشش، تEش و پويايي و خودباوري برپايه دانش است. دانش زبان شناسي به ما ياري مي 

گونه كه نياكان ما  مان ثابت شود ھمانواژه ھاي دانشي خو بگيريم و براي رساند تا بيشتر با

  I.توانايي برتري دانشي در جھان را داشته اند ما نيز ميتوانيم

  IIمھندس سعيد کریمی :گردآورنده

 III: بھنام کيماسیو زبانی ویرایش فنی
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