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چکیده
فرهنـگ وارة لغـات و ترکیبـات عربـى شـاهنامه، آخریـن پژوهـش جامـع و دقیـق و عالمانـه دربارة 
شـناخت، معرفى و ریشه شناسـى و تبارشناسـى واژه هاى عربى و معّرب شـاهنامه به شـمار مى رود 
کـه دکتـر سـجاد آیدنلـو آن را بـر اسـاس ویرایـش دوم تصحیـح شـاهنامۀ خالقى مطلـق (1393)، 
یعنـى معتبرتریـن تصحیـح و نزدیک تریـن آنهـا بـه صورت اصلـى سـروده هاى حکیم تـوس، تألیف 
کـرده اسـت. کتـاب نسـبت به آثـار مشـابه امتیازهـاى برجسـته اى دارد کـه در متن مقالـه توضیح 
داده شـده اسـت، اّمـا در پـاره اى مواضع در تشـخیص واژه هاى عربـى و تفکیک آنهـا از کلمات دیگر 
شـاخه هاى زبان هـاى سـامى و همچنیـن تمییز واژه هـاى معّرب از عربـى دّقت الزم بـه عمل نیامده  
اسـت. نوشـتار زیـر به نوعـى بازنگرى در ریشـه و تبـار پـاره اى از لغـات و ترکیبات عربـى و واژه هاى 

معـّرب شـاهنامه و تعییـن جایـگاه آن لغات در بخـش مربوط به خود اسـت.

کلیـدواژه: شـاهنامۀ فردوسـى، سـجاد آیدنلـو، فرهنـگ وارة لغـات و ترکیبـات عربـى، معـّرب، 
ریشه شناسـى

مقدمه
نخسـتین گام در ریشه شناسـى و تبارشناسـى واژگان هر زبان، شـناخت رابطۀ میان معنى 
بـا هویـت آن لغـات و واژه هاسـت. پژوهـش و مطالعـه در شـناخت هویـت و اصل و اسـاس 
لغـات، از پیشـینه اى چنـد هزارسـاله برخـوردار اسـت. در سـّنت مطالعـات ایران باسـتان و 
بـه تبـع آن در دورة اسـالمى، پژوهش هـاى مفّصـل لغـوى و ریشه شـناختى در موضوعـات 
گونا گـون انجـام شـده اسـت کـه گاه بـه دریافت هـاى درسـت علمى منجـر شـده و بعضاً از 

جـاّدة صـواب بیـرون رفتـه و با زبان شناسـى عامیانـه درهم آمیخته اسـت.

 هوشنگ محمدی افشار
h.afshaar@gmail.com عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

به فرهنگ باشد روان تندرست
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ارزشـمندترین  و  باسـابقه ترین  از  یکـى  فردوسـى  شـاهنامۀ  بـراى  فرهنگ نویسـى 
فعالیت هـاى علمـى از گذشـته تاکنون بوده  اسـت (ر.ك. رواقـى،1390، ج 1، 18 تا 22) 
و پژوهـش در هویـت واژه هـا و ترکیبـات حماسـۀ ملّـى ایـران هـم از این قاعده مسـتثنا 
نیسـت. دربـارة لغـات و ترکیبات عربى شـاهنامه تاکنـون کتاب ها و رسـاالت و مقاله هاى 
فراوانـى بـه رشـتۀ تحریـر در آمـده  اسـت. یکـى از پژوهش هـاى ارجمنـد در ایـن حوزه، 
کتـاب فرهنـگ وارة لغـات و ترکیبـات عربـى شـاهنامه اسـت کـه دکتـر سـجاد آیدنلـو، 
عضـو هیئـت علمـى دانشـگاه پیام نـور ارومّیـه در سـال 1396 منتشـر کرده اسـت. این 
اثـر بى گمـان یکـى از دقیق تریـن و علمى تریـن پژوهش هـا در زمینـۀ فرهنگ نویسـى 

شـاهنامه به شـمار مـى رود.
از نویسـندة فرهنـگ واره، تاکنـون چندیـن جلد کتـاب و پژوهش متنـوع در زمینه هاى 
شاهنامه شناسـى و ترجمـه و تصحیـح آثـار حماسـى و مقـاالت بسـیارى در موضوعـات 
گوناگـون، به ویـژه حماسـه و اسطوره شناسـى بـه چـاپ رسـیده کـه بیانگـر اشـراف و نـگاه 
دقیق و عالمانه ایشـان در موضوعات مورد مطالعه و تحقیق اسـت. نویسـندة گرامى مقدمۀ 
جامعـى در سـى ویک صفحـه ارائـه کرده انـد، از جملـه پیشـینۀ تاریخـى، دلیـل و ضـرورت 
انجـام پژوهـش و شـیوه کار در فرهنـگ واره که نسـبت بـه دیگر آثـار در این زمینـه تازگى 

دارد و از دّقـت علمـى باالیـى برخـوردار اسـت (ر.ك.آیدنلـو، 1396: 12-13).
فرهنـگ وارة لغـات و ترکیبـات عربـى شـاهنامه، نسـبت بـه دیگـر فرهنگ هـا چندیـن 

مزیّـت دارد کـه در ادامـه توضیـح داده مى شـود:
نخسـت اینکـه، تحقیـق و تألیـف آن بـر اسـاس ویرایـش دوم تصحیـح شـاهنامۀ دکتر 
خالقـى مطلـق (1393)، یعنـى آخرین و معتبرتریـن تصحیح و نزدیک تریـن آنها به صورت  
اصلـى سـروده هاى حکیـم فرزانـۀ تـوس انجـام شـده اسـت، زیـرا در ویرایـش اخیـر، در 
مقایسـه با تصحیح قبلى تغییراتى در نتایج واژگان عربى در شـاهنامه صورت گرفته اسـت.

■ آیدنلو، سجاد (1396) فرهنگ وارة لغات و ترکیبات 
عربى شاهنامه، تهران: سخن.



35035

 ۲ ــــــــ ۱  ،  
ـــــــ   ۱۳۹۷

به فرهنگ باشد روان تندرست

دو دیگـر، نویسـنده در سـخن آغازین کتـاب، پیشـینه و کتاب ها و مقـاالت و پایان نامه هاى 
مربـوط بـه موضـوع را بـه صـورت دقیـق مطالعه و بررسـى کـرده و مـورد نقد عالمانـه قرار 

داده است.
مؤلّـف پـس از طـرح ایـن پرسـش کـه آیـا/ مگـر حکیـم تـوس در سـرایش اثـر بزرگ 
خویـش از واژه هـاى عربـى اسـتفاده کـرده اسـت؟ بـه بررسـى پژوهش هـا دربـارة پیشـینۀ 
لغـات و ترکیبـات عربـى در شـاهنامه پرداخته اسـت و از تحقیق ناقص پاول هرن و سـپس 
پـل هومبـرت به عنـوان نخسـتین کسـانى که در ایـن موضوع بـه مطالعـه پرداخته انـد، نام 
بـرده اسـت و اشـاراتى هـم دارد بـه رّد نظریۀ فردریـش روکرت و ویلیامز جکسـون مبنى بر 

فارسـى سـره بودن شـاهنامه (همـان: 19-20).
نویسـنده همچنین در میان پژوهشـگران معاصـر ایرانى، از رسـالۀ دکترى محمد جعفر 
معین فـر، به عنـوان معروف تریـنـ  نـه لزومـاً معتبرتریـنـ  تحقیـق در ایـن زمینه یـاد کرده 
 اسـت که از سـال 1959 میالدى به بعد زیر نظر امیل بنونیسـت در دانشـگاه نوشـاتل آغاز 

و حاصل کار در 1970 به زبان فرانسـوى به چاپ رسـیده اسـت.
از دیگـر امتیـازات کتـاب، بیـان اهمّیت و ضـرورت تحقیق و نوشـتن گزارشـى کوتاه از 
مقدمـه و نتایـج و آمارهاى فرهنگ واره به زبان انگلیسـى اسـت و نویسـنده تصریح کرده که 
«ایـن ضرورت، بیشـتر از آن روى اسـت کـه در مقاالت و مدخل هایى که اخیراً به انگلیسـى 
نوشـته و در آنهـا بـه موضوع واژه هاى عربى شـاهنامه نیز اشـاره شـده، همچنان بـه یافته ها 

و آمارهـاى قدیمـىـ  و غالباً رسـالۀ دکتر معین فرـ  اسـتناد مى شـود.»(همان: 13).
شـیوة کار در این فرهنگ واره، آوردن نخسـتین شـاهد مثال هر واژه در متن شـاهنامه 
اسـت و تنهـا واژه هایـى آورده  شـده اسـت که احتمال دشـوارى تلفـظ و معنـاى آن لغات و 

ترکیبات مى رفته اسـت.
در ایـن تحقیـق 518 لغـت و ترکیـب عربـى، 60 واژة معـّرب، 105 ترکیـب عربـى

ـ فارسـى/ فارسـى ـ عربـى، 29 ترکیـب معـّرب ـ فارسـى/ فارسـى ـ معـّرب، 148 اسـم 
خـاص، 4 واژة مشـکوك، 17 واژة نیازمنـد بـه بررسـى بیشـتر و 45 لغـت عربـى و معـّرب 
بیت هـاى دقیقـى اسـتخراج شـده اسـت که در مجمـوع شـامل 726 لغت عربـى و معّرب و 
نام هـاى خـاص شـاهنامه اسـت و این نتیجه نسـبت به آمارهـاى دیگر محققـان تفاوت هاى 

چشـمگیرى دارد (نیـز نـک: ملـوك براتـى، 1396: 200).
سـرانجام، یکـى از امتیـازات ارزنـدة فرهنـگ واره، آوردن جـدول مقایسـه اى آمـار لغات 
عربـى شـاهنامه بـر اسـاس همـۀ تحقیقـات و فهرسـت هاى مربـوط بـدان، تـا زمـان تألیف 
کتـاب اسـت کـه غالبـاً برمبنـاى فرهنگ ولـف یـا چاپ هـاى نیمه معتبر شـاهنامه همچون 

فولـرس و ژول مـول نوشـته شـده بودند.
ویژگـى برجسـتۀ کتـاب، جـدول الفبایى درهم کـرِد لغـات و ترکیباِت عربى فردوسـى و 
دقیقـى در پایـان کتـاب بر مبنـاى ویرایـش دوم (1393) دکتر خالقى مطلق اسـت. در این 
میـان الزم بـه ذکـر اسـت که پیـش از این معصومـه ملوك براتـى فرهنـگ واره را به صورت 
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مفصل در نشـریۀ پـاژ (1396) معرفى کرده  اسـت.
بـا مطالعـۀ کتـاب بـراى بهره منـد شـدن از آن، چنـد مطلـب جزئى نظـر نگارنـده را به 
خـود جلـب کـرده اسـت کـه یادکرد پـاره اى از آنهـا بدون فایـده به نظـر نمى رسـد؛ به ویژه 
کـه نویسـندة ارجمنـد بـراى بازنگـرى مجـدد، احیانـاً نگاهـى منتقدانه بـه ایـن یادآورى ها 
داشـته باشـند. همچنیـن تأکیـد مى شـود کـه ایـن نوشـته به هیـچ روى دلیل بر نقـص این 

پژوهـش معتبـر تلّقـى نمى شـود و از ارزش علمـى آن نمى کاهـد.
تصریــح نویســنده در تشــخیص منشــأ خانــوادة زبانــى لغــات عربــى، به ویــژه واژه هــاى 
ــاس  ــر اس ــا و ب ــابه و واژه نامه ه ــت هاى مش ــى فهرس ــى برخ ــیوة علم ــق ش ــّرب، طب مع
فرهنگ هــا و منابــع معتبــر (نــک: آیدنلــو،31 و 79)، از نــکات در خــور توجــه در تألیــف 
ــى  ــار اصل ــه و تب ــدن ریش ــث روشــن ش ــر باع ــن ام ــى رود. ای ــمار م ــه ش ــگ واره ب فرهن
واژه هــاى عربــى و معــّرب اســت کــه مثــًال لغــت مــورد نظــر از آرامــى یــا ســریانى و نَبطــى 
و اّکــدى و ... وارد زبــان عربــى شــده و ســپس بــا شــکل تــازه در ایــن زبــان و در متــون 
عربــى و فارســى و بــه تبــع آن در شــاهنامه بــه کار رفتــه اســت. اّمــا ایــن موضــوع واکاوى 
ــى، در  ــان عرب نشــده کــه چه بســا واژه هــاى ســامى اى کــه پیــش از داخــل شــدن در زب
پارســى میانــه، حتــى در پارســى باســتان توســط دبیــران آرامــى وارد شــده اند  و رنــگ و 
ــا لغــات و ترکیباتــى از  ــد؛ ی ــى راه یافته ان ــان عرب ــه زب ــى پذیرفتــه و ســپس ب ــوى ایران ب
ــه، قرن هــا پیــش از ظهــور اســالم و اتّحــاد قــوم  ــان پارســى باســتان، اوســتایى و میان زب
عــرب، از طریــق اقــوام ســومرى، آرامــى و فینیقــى وارد زبان هــاى ســامى به ویــژه عربــى 
ــته اند (ر.ك.  ــتعمال گش ــى اس ــان فارس ــاره در زب ــازه، دوب ــت ت ــا هوی ــپس ب ــده و س ش

ــا 127). ــا 33؛ 103 ت ضیــف،1381: 19 ت
نکتـۀ دیگـر آن کـه ایـن موضـوع دربـارة زبـان فارسـى هـم صـادق و هم مطرح اسـت. 
بعضـى از واژه هـا و ترکیبـات فارسـى شـاهنامه، از طریـق دیگـر اعضـاى خانـوادة زبان هاى 
تخـارى و نیـز زبان هـاى ایرانـى  هندواروپایـى همچـون سانسـکریت، یونانـى، ارمنـى و 
همچـون سـکایى، مـادى، ُسـغدى، مانـوى و غیره وارد زبان فارسـى شـده اسـت. در نتیجه، 
ریشـۀ سـامى داشـتن دلیـل بـر عربـى بـودن واژه و ترکیـب نیسـت، همان گونه که ریشـۀ 

هندواروپایـى داشـتن، باعـث فارسـى بـودن اصـل واژه و ترکیـب نمى شـود.
نوشـتار ذیـل نوعـى بازبینى و تشـکیک دربارة ریشـه و تبـار بعضى از لغـات و ترکیبات 
عربى و واژه هاى معّرب شـاهنامه و همچنین مشـخص کردن جایگاه پاره اى از واژه ها اسـت 
کـه محقـق ارجمنـد به جـاى آن کـه در بخش واژه هـاى معّرب قـرار دهنـد، در بخش لغات 

و ترکیبـات عربى جـاى داده اند.
نگارنـده عـالوه بـر بعضى منابع نویسـندة کتاب، به منابع دیگر اسـتناد جسـته اسـت و تا 
حـّد امـکان سـعى دارد از جـاّدة صـواب بیـرون نرود. بـا این همه اذعـان دارد کـه فرهنگ وارة 
لغـات و ترکیبات عربى شـاهنامه از حیـث جامعّیت بر همۀ آثار و تألیفات مشـابه برترى دارد.
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1- لغات و ترکیبات عربى شاهنامه که باید در بخش معّرب جاى مى گرفتند.
فارسـى  را  واژه  ایـن  فرهنگ هـا  از  بعضـى  دورنـگ.  معنـى  بـه  اورق،  ابلـک،  ابلـق: 
دانسـته اند. اکبرآبـادى معتقد اسـت: واژه معّرب ابلک اسـت (اکبرآبـادى، 1375: 1007؛ نیز 
نـک: تبریـزى، 1362:  83، ذیـل واژه؛ آذرنـوش، 1374: 128) بهتر اسـت در بخش واژه هاى 

معّرب نوشـته شـود.
اثیـر: اصـل کلمـه ”aeθer “ و یونانـى اسـت کـه معّرب شـده اسـت (معیـن، 1364،  
ج 1: 143، ذیـل واژه). شـادروان اسـتاد سـرکاراتى حـدس زده انـد کـه ایـن واژه احتماالً از 
سنسـکریت وام گرفته شـده و به صورت olkās در تألیفات Philaloas به کار رفته اسـت 

(سـرکاراتى، 1385 :307).
» هم گوینـد (انیس  بـخ بـخ: معّرب «به بـه» و فارسـى اسـت. در زبان عربـى «بٍخّ بـٍخّ

و همـکاران، 1412 : 307).
بلبـل: این واژه فارسـى و معّرب اسـت. شـادروان اسـتاد معین تلفـظ واژه را در گیلکى، 
فریزندى، یرنى و نطنزى به صورت bolbol، در سـمنانى bulbul و در سـنگرى، سرخه اى، 
السـگردى و شـهمیزادى bolbōl ذکـر کرده انـد (تبریـزى، 1362 :296، یادداشـت هاى 

دکتر معیـن بر برهـان قاطع).
 targaman ترجمـان: معّرب ترزبان؛ ترزوان و ترزفان اسـت. در زبان پهلوى به شـکل
وtarguman  تلفـظ شـده اسـت (فره وشـى، 1381: 137؛ مکنـزى، 1388: 217). در زبان 

عربـى از آن، مصـدر «ترجمه» و اسـم فاعل مترِجم و اسـم مفعول مترَجم سـاخته اند.
جهـود: مؤلـف بـه نقـل از فرهنـگ بـزرگ سـخن، واژه را آرامى نوشـته  اسـت (آیدنلو، 
1396: 41)، درنتیجـه، واژه معـّرب اسـت نـه عربى. سـیوطى ایـن کلمه را فارسـى مى داند 

(المتوکلـى، 1362: 28)
در پارسـى میانـه هـم به صـورت yahūt تلّفظ مى شـده اسـت (نک: فره وشـى، 1381: 

75؛ مکنزى، 1388: 226).
خیمـه: آرتـور جفـرى حـدس مى زنـد کـه بایـد واژة دخیـل قدیمى باشـد کـه قرن ها 
پیـش از اسـالم از حبشـى یـا زبانـى دیگـر وارد زبان عربى شـده، سـپس از طریـق عربى به 

زبان فارسـى وارد شـده  باشـد (جفـرى، 1386 : 199).
دبـوس: dabbūs –dabūs، عمـود آهنیـن، گرز آهنیـن (معیـن، 1364:1496، ذیل 
واژه). شـادروان دکتـر معیـن بـه نقل از شـرح قامـوس «دبّـوس» را معّرب «تپـوز» مى داند 

(تبریـزى، 1362:  824، حاشـیۀ دکتـر معیـن بر برهـان قاطع)
دّراج : اّدى شیر این واژه را معّرب «تراج» فارسى دانسته  است (آذرنوش،1374: 133).

دیـر: dayr-deyr . اسـتاد معیـن بـه نقـل از دائـرة المعارف اسـالم، واژه را سـریانى و 
معـّرب مى دانـد (نـک: معیـن، 1364: 1519، ذیـل واژه).

رسـن: پارسـى میانـه اسـت. در زبـان پهلـوى ”rasan vāčik“ (رسـن بـازى) آمـده 
اسـت (ر.ك. فره وشـى،1381: 260؛ مکنـزى، 1388: 128 و 249) صورت هـاى دیگـرآن 

به فرهنگ باشد روان تندرست
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”rištan”, “arwēs“ از ریشـۀ «رشـتن» اسـت. در زبـان عربـى بـه صـورت «ارسـان» و 
«ارسـن» جمـع بسـته شـده اسـت (نـک: معیـن، 1364: 1654، ذیـل واژه). ایـن کلمه در 
«درخت آسـوریک» سـطر 14 آمده اسـت. در هندى باسـتان rasenā و در عربى و عبرى 

وام واژه اسـت (ر.ك. ُهـرن و هوبشـمان، 1394: 241).
رمـز: سـیوطى ذیـل واژه هـاى عبرانى (یهـودى) آمده در قـرآن و در ترجمۀ آیـۀ 36 از 
سـورة آل عمـران مى نویسـد: «رمـز بـه عبرانى بـه معناى تحریک الّشـفتین، حرکـت دادن 

دو لب اسـت» (سـیوطى، 1362: 43).
شـّماس: خـادم معبـد آفتـاب، خـادم کلیسـا و درجـه اى از روحانّیـت مسـیحى در 
کلیسـاى مشـرق. Shammās از عبرى «شماشـا»، مشـتق از shamesh به معنِى آفتاب 
را پرسـتید، نمـاز گـزارد (تبریزى،1362 : حاشـیۀ دکتر معیـن بر برهان قاطـع:1292). این 
واژه از ریشـه شـمس اسـت و شـمس، هم در زبان عبرى کاربرد داشـته  اسـت، هم در زبان 

عربـى (نـک: سـّجادى، 1374، ج 2: 932).
شـموس: Šamus. سـرکش و رام ناشـدنى. ایـن واژه معّرب «چموش» فارسـى اسـت 

(معیـن، 1364: 2078، ذیـل واژه).
ُهـرن آن را از مشـتّقات «چـم» مى دانـد. از دیگر مشـتّقات آن چمـان، چمچم، چمش، 
چمیـدن، چاموش و چموش از همین ریشـه سـاخته شـده  اسـت (نـک: ُهرن و هوبشـمان، 

.(177 :1394
صلیب: واژة آرامى و معّرب است. اصل آن «چلیپا» است (ر.ك. معین، 1364: 1261). البّته 
مؤلف فرهنگ واره به نقل از جفرى و حسن دوست توضیح داده اند که واژه اصلى سامى دارد و 
محتمالً از ُسریانى یا آرامى وارد زبان عربى شده  است. (آیدنلو، 1396: 52 پاورقى)، اّما جایگاه 

کلمه در بخش واژه هاى معّرب است نه عربى (نیز نک: هاکس، 1377: 557-8).
طنبـور: معـّرب اسـت از پهلـوى tambūr و تنبـور tanbūr (آذرنـوش،1374: 137؛ 
فره وشـى، 1382: 150). ایـن واژه در فرهنـگ واره نیامـده اسـت. در خان چهارم رسـتم، در 

توصیـف خـاِن زن جادو آمده اسـت:
بــود طنبــور  نغــز  یکــى  مــى  ــودابــا  ــور ب ــۀ س ــن آن خان ــان چ  بیاب

 (فردوسى: 395/215/1/1396)
و جایگاه آن در بخش واژه هاى معّرب است.

فیـل: معّرب اسـت از پهلـوى PῙl که به عربـى و آرامى و سـریانى (Pilā- fil) و دیگر 
زبان هـاى سـامى راه یافتـه اسـت (آذرنـوش، 1374: 139؛ نیز: جفـرى، 1386: 324). جاى 

ایـن کلمـه هم در بخـش واژه هاى معّرب اسـت.
قـار: قیر ممال آن اسـت، دودة مرکب. روغنى باشـد سـیاه که بر شـتران گرگین مالند 

(تبریزى، 1362: ذیل واژه).
از یونانـى Kêrōs (شـمع). اهـل مغرب شـمع را قیر نامنـد. قیر نوعى از bitume اسـت 
کـه به شـکل قـار بـه کار رود، «قـار: زفـت». (تبریـزى، 1362: 1551، یادداشـت هاى اسـتاد 
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معیـن بـر برهـان قاطع به نقـل از ُدزى، ج 2، ص430 و فهرسـت ولف). جفـرى، قیر و قطران 
را هم معنـى و اصل آنها را برگرفته از آرامى و سـپس سـریانى مى داند (جفـرى، 1386: 331).

درحالى کـه قامـوس کتـاب مقـّدس ایـن دو را تنهـا شـبیه بـه هـم مى داند، نـه یکى و 
هم معنـى (ر.ك. هاکـس،1377: 706).

قطـران: قیـر مـذاب، مـاده اى که بر شـتران گرگیـن مالند. جفـرى اصـل واژه را آرامى 
مى دانـد کـه در ُسـریانى بـه معنى قیر بـه کار رفته  اسـت (جفـرى،1386: 337).

قّسـیس: معـّرب کشـیش یـا قشیشـا (سـّجادى، 1374، ج 2 : 1178 بـه نقـل از 
.(168 ص   ،1 ج  قزوینـى،  یادداشـت هاى 

بـا آن کـه مؤلـف فرهنگ واره بـه نقل از جفرى و حسن دوسـت به ریشـۀ سـریانى کلمه 
(از لغـت qašiša) اشـاره کـرده اسـت، اّمـا آن را به عنـوان لغـت عربـى آورده اسـت، نه واژه 

معـّرب (نک: آیدنلـو، 1396: 61).
سیوطى واژه را عبرانى مى داند (نک: سیوطى، 1362: 44).

قصـب: پارچـه کتانـى. شـادروان اسـتاد سـّجادى آن را معـّرب «کَسـب» و فارسـى 
رامپـورى، 1375: 671). نیـز:  :1187؛   2 ج  (سـّجادى، 1374،  مى دانـد 

قفـل: Qufl. ایـن واژه در کتـاب المتوّکلـى ذیل واژه هایى اسـت که از زبان فارسـى در 
قـرآن وارد شـده اسـت (سـیوطى، 1362: 21). جفـرى نیـز بـه نقـل از جوالیقـى (المعّرب، 
ص 125) نیز همین نظر را دارد و معتقد اسـت: «چون َقَفل برسـاخته از روى اسـم اسـت، 
ازایـن رو نمى توانـد مشـتق از یک ریشـۀ عربى باشـد و احتمـاالً اصل آن از آرامـى به معناى 
قید، پابند یا واژه اى سـریانى گرفته شـده باشـد» (جفرى، 1386: 338). در یادداشـت هاى 
لغتنامـۀ دهخـدا در توضیـح «قفـل رومـى» (لحـن پانزدهم از سـى لحن باربد) آمده اسـت: 
«عجـب اسـت کـه نـام لحـن دربـارى شـاه ساسـانى عربى بـوده اسـت! اگر نسـبت صحیح 
باشـد، اثـر زبـان عرب هـاى عراق بـوده در زبان مدائن پایتخت خسـرو یا کلمـه ترجمۀ لغت 

پهلوى اسـت» (دهخـدا، 1342: ذیل واژه).
قلـم: Qalam. خامـه یـا نیـى کـه از آن قلـم مى سـاخته اند. جفـرى قلـم را یونانـى 
مى دانـد کـه از ایـن زبـان بـه آرامـى، سـپس بـه سـریانى راه  یافته اسـت. در مجمـوع، قلم 
را واژة هندواروپایـى اصیـل مى دانـد کـه اصـل آن سانسـکریت اسـت (نک: جفـرى، 1386: 

.(338
کافـر: در المتوّکلـى، هـم ذیـل واژه هـاى عبرانـى قـرآن کریـم آمـده اسـت، هـم جزء 

واژه هـاى نََبطـى (سـیوطى،1362: 41 و 48؛ نیـز: جفـرى، 1386: 327).
کتـان: kattān-katān، ُسـریانى: Kūtina. شـادروان دکتـر معیـن مى نویسـد: ایـن 
کلمـه در زبـان اّکـدى بـه صـورت: kitū و kitintu و Kitunnū (بـه معنـى جامۀ کتانى) 
آمـده اسـت. کلمـۀ اّکـدى در سـریانى به صـورت kattān داخل شـده به معنـى پیراهن یا 
جامـه اى از کتـان اسـت (تبریـزى، 1362؛ یادداشـت هاى اسـتاد معیـن: 1594، بـه نقل از 

ُمعجمیـاِت عربیه ـ سـامیه: ص 186).

به فرهنگ باشد روان تندرست
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کـف: بـه معناى «میان دسـت» کلمـه اى عربى اسـت (نیـز ر.ك. آیدنلـو،1390: 773؛ 
بـه نقـل از یادداشـت هاى خالقـى مطلق بر شـاهنامه، بخش یکـم، ص 279). اّمـا «کّف» به 
معنـى «تـوده اى از حباب هـاى ریـز پُـر از گاز کـه بـر اثر حرارت بـا آزاد شـدن گاز محبوس 
در مایـع ایجـاد مى شـود» (معیـن، 1364، ذیـل واژه) فارسـى اسـت. در زبـان پهلـوى بـه 
صـورت «کـف» Kaf و «کفـک» بـه کار مى رفتـه اسـت (نـک: فره وشـى، 1381: 410؛ 
مکنـزى، 1388: 96 و 287). در شـاهنامه چندیـن ترکیـب بـا «کف» به کار رفته اسـت؛ از 
جملـه «کـف انـدر دهان افسـردن»، «کف بـر لـب آوردن» و ... (رواقـى،1390: 91 - 790؛ 
بغـدادى،1382: 315). نویسـندة ارجمنـد حتمـاً مى بایسـت تصریـح مى کردنـد، زیـرا بیت 

شـاهد مثـال هم بـه گونۀ «کـِف» فارسـى احتمال معنـى دارد.
کیـوان: مؤلـف بـه نقـل از حسن دوسـت (ج 4، ص 2325) نوشـته اند: «بـا اینکـه واژه 
در فارسـى میانـه هـم هسـت، از اصـل اّکـدى گرفتـه شـده و تبـارى سـامى دارد» (آیدنلو، 
1396: 64). در هـر صـورت اگـر نویسـنده تـا حدودى میان عربـى و دیگر شـاخه هاى زبان 
سـامى تفکیـک قائل مى شـدند، بهتر بـود. ظاهراً ایـن کلمه در الـواح بابلى «کیوانـو» آمده، 
عبـرى آن «کیـوان» اسـت، (تبریزى، 1362، حواشـى اسـتاد معین بر برهان قاطـع : 976) 
دکتـر آذرنـوش معتقد اسـت: «تنها شـکلى کـه مى تواند «کیـوان» عربى را زاییده باشـد، یا 

پهلوى kewān اسـت، یا مندائـى Kivān»  (آذرنـوش،1374: 140).
منبـر: menbar. اسـتاد معیـن ایـن واژه را از اصـل حبشـى دانسـته اند (نـک: معین، 

1364: 4377، ذیـل واژه).
مهنـدس: اسـم فاعل از «هندسـه». هندسـه نیز معّرب «انـدازه» (نک: آیدنلـو، 1396: 
 handāzag و handāčak و andāčak 87) و فارسـى اسـت. انـدازه در فارسـى میانـه

تلفـظ مى شـده اسـت (نـک: فره وشـى،1381: 43؛ مکنـزى، 1388 : 118).
 (E. Benvensit) بنونیسـت  از  نقـل  بـه  معیـن  اسـتاد  نامسـکوك.  سـیم  نقـره: 
مى نویسـد: «در ُسـغدى n’krt (سـیم) و آن مرکـب اسـت از ’n (نــ = نـا)+ krtk (کرده) و 
مـراد نـا مسـکوك اسـت» (تبریـزى،1362: 2157؛ حواشـى دکتر معیـن بر برهـان قاطع).

هـودج: hawdaj. واژه فارسـى اسـت و معـّرب «هـوده» و «هـودگ» اسـت (معیـن، 
1364: 5220). بـه نقـل از منتهـى االَِرب «هـدج» آورده اسـت (همـان).

2- واژه هاى غیرمعّرب که معّرب پنداشته شده اند.
بلـور: مؤلف فرهنگ واره نوشـته اند: «بلور معّرب از یونانى اسـت» (آیدنلـو، 1396: 80). 
شـادروان دکتر سـرکاراتى اصـل واژه را ”valdurya“ و سانسـکریت مى داننـد که در زبان 
پارتـى وارد شـده  اسـت. ایـن واژه در یونانـى بـه صـورت ”bērullion“ (یاقـوت کبود) در 

آمده  اسـت (ر.ك. سـرکاراتى، 1385: 307).
خـز: در فارسـى میانـه عینـاً به همین شـکل ”xaz“ ثبت شـده  اسـت (نـک: مکنزى، 
1388: 234؛ فره وشـى،1381: 202). پـس معـّرب نیسـت. آذرنـوش احتمـال داده اسـت 
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کلمه از پهلوى ”xaz“ (واژه نامۀ بندهشـن، ص 29؛ درخت آسـوریک، ص71) گرفته شـده 
باشـد. کلمه هـاى تلمـودى و عربى قـز ”Qaz“، کز (نـک: آیدنلـو، 1396: 85) و قهز ظاهراً 

بـا این واژه هم ریشـه اند (نـک: آذرنـوش، 1374: 132).
زیـج: مؤلـف، واژه را معـّرب از فارسـى میانۀ zIg دانسـته اسـت (آیدنلـو، 1396: 81)، 
درحالى که در فارسـى میانه zῙk,zēč,zῙč و zāgič تلفظ مى شـده اسـت (نک: فره وشـى، 
1381: 290) و بـا مصـدر زادن و زایچـه و بـه شـکل zāyčag از یـک ریشـه اسـت (نـک: 
مکنـزى، 1388: 170). سـرکاراتى اصـل واژه را در ترکیـب ”žādišmar“ سانسـکریت 
دانسـته و معتقد اسـت: «این واژة سانسـکریت از اسـم مؤنـث ”jati“، معنـِى «زایش، تولد، 
زندگـى» و هم ریشـه بـا «زادن و زایـش» در فارسـى و از ریشـۀ”jan“ «زادن» اسـت» 

(سـرکاراتى، 1385: 308).
قیر: نیز ر.ك. قار

ُمشک: جاى این واژه هم در میان لغات معّرب خالى است.
چـو عـود و چـو عنبـر چـو روشـن گالبچـو بـان و چو کافـور و چون مشـک ناب

 (فردوسى، 1396 /43/22/1)
ظاهـراً شـکل عربـى ایـن کلمـه مسـتقیماً از پهلـوى”musk“ و ”mušk“ اخذ شـده 
اسـت. در سانسـکریت به شـکل ”muska“ نوشـته شـده اسـت. این واژه ده ها بار در شـعر 

جاهلـى بـه کار رفتـه اسـت (ر.ك. آذرنـوش، 1374: 140؛ 1381: 478).
یاقـوت: مؤلف نوشـته اند: «ظاهراً از طریق آرامى از یونانى گرفته شـده اسـت» (آیدنلو، 
1396: 87). اّمـا سرگذشـت واژه پیچیده تـر اسـت. سـیوطى ایـن کلمـه را معـّرب «یاکند» 
(نوعـى سـنگ قیمتـى) و فارسـى مى داند. آرتـور جفرى سرچشـمۀ اصلـى واژه را «یونان»، 
بـا عنـوان نـام ُگلـى در زبان باسـتانى متعلّق بـه دورة پیش از هلن هـا مى داند کـه از یونانى 
بـه زبان هـاى سـامى رفتـه اسـت. از آرامـى بـه ُسـریانى و از زبـان ُسـریانى به زبان حبشـى 
رفتـه، سـپس با تغییراتى جزئـى به زبان عربى در آمده اسـت (ر.ك. جفـرى، 1386: 396). 
سـپس در پیـش از ظهـور اسـالم وارد زبـان پارسـى میانه شـده اسـت. شـکل هاى فارسـى 
آن عـالوه بـر yakand عبارت انـد از: yākan  و Yākin (فره وشـى،1381: 568؛ مکنزى، 

.(325:1388
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