
  هاي اروپاييهاي فارسي به زباننقش زبان عربي در انتقال واژه
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  چكيده

  

هاي اروپايي، از جمله موضوعات در خور توجه در حوزه مطالعات ريشه شناختي هاي فارسي در زبانگسترش واژه
- ل و نقش و ميزان تاثيرگذاري زباني، نحوه انتقاهاي معنايي، تغييرات آوايتوان از ابعادي چون دگرگونياست كه مي

اند، هاي اروپايي راه يافتهها به طور غيرمستقيم به زباناز آنجا كه قريب به اتفاق اين واژه .هاي واسط بدان پرداخت
 بيانگر هاي واسط در اين انتقال،بررسي نقش زبان. هاي واسط بسيار اهميت داردمطالعه نقش و ميزان تاثيرگذاري زبان

نقش بسيار پررنگ زبان عربي و دامنه تاثيرگذاري اين زبان بر اين دسته از واژه هاست؛ به نحوي كه حتي در موارد 
متعدد، برجسته ترين فرهنگ هاي اروپايي در ريشه يابي اين واژه هاي معرب فارسي، به اشتباه آن ها را واژه هايي 

در اين مقاله، ضمن پرداختن به تعدادي از . اند به فارسي بودن آن ها نكردهاياند و اشارهاصيل در زبان عربي برشمرده
اند، تالش بر آن هاي فارسيِ دخيل در زبان هاي اروپايي كه با واسطه بالفصل زبان عربي به اين زبان ها راه يافتهواژه

 . تحليلي تصويري از اين تاثيرگذاري ارايه شود-بوده است تا به نحوي توصيفي

 

 ريشه شناسي، زبان فارسي، زبان عربي، زبان هاي اروپايي، انتقال: ژگان كليديوا

  مقدمه

وام گيري واژگاني از جمله موضوعات در خور توجه در حوزه مطالعات ريشه شناختي است كه از ابعـادي                   

ي بررسي ريشه شناختي واژه هاي دخيل در هر زبـان بـا مطالعـه دگرگـون               . گوناگون مي توان بدان پرداخت    

هاي معنايي، تغييرات آوايي، سير انتقال، زبان هاي واسط و نيز بررسي دامنه نفوذ و گسترش واژه ها همـراه   

  .شك مطالعه ريشه شناختي واژه هاي فارسي در ديگر زبان ها نيز از اين قاعده مستثنا نيست بي واست 

عـدد و تنـوع و نيـز حـوزه          اساسا دامنه نفوذ و گسترش واژه هاي فارسي در ديگر زبـان هـا از حيـث ت                 

جغرافيايي از جمله موضوع هاي مهمي است كه مي تواند از سويي به پژوهش هايي نـوين و ارزشـمند در                     

اين حوزه دامن بزند و از سويي ديگر روشنگر ابعادي شگفت در خصوص ميزان و گـستردگي ايـن پديـده             

  :ممي خواني) 1377(در اين خصوص به استناد سركاراتي . زباني باشد

دامنه نفوذ، انتشار و گسترش لغات دخيل ايراني و فارسي از چنان وسـعتي برخـوردار اسـت         

از برمه و مالزي و چين در شرق گرفته تا مجارستان و فنالند      . كه واقعا شگفت آور مي نمايد     

هاي جنوبي روسيه و اقـصي نقـاط آسـياي مركـزي و قفقـاز در                 و بريتانيا در غرب، از دشت     

 خليج بنگال هند و اندونزي در جنوب، هر جا كه مـي رويـم، بـا واژه هـايي                    شمال گرفته تا  
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شمار زيادي از لغات ايراني و فارسي، طـي قـرون   . برگرفته و دخيل فارسي برخورد مي كنيم    

هاي آرامي، سرياني، عربي، ارمني، گرجي،تركي، هنـدي، چينـي، و بـه طـور               و ادوار، در زبان   

  .روپايي راه يافته اندهاي ا غيرمستقيم، در برخي زبان

 از ؛مل اسـت   هاي اروپايي از چند منظر قابل تأ          از اين رو بررسي ريشه شناختي واژه هاي فارسي در زبان          

آن جمله مي توان به تغييرات آوايي، دگرگوني هاي معنايي، سير انتقال، تاثيرگذاري زبان هاي واسط، دامنـه              

 اشاره كرد كه هر يك از ايـن حـوزه هـا خـود مـي توانـد بـه            كاربرد و تنوع موضوعي اين دسته از واژه ها        

  .پژوهش هايي مستقل بينجامد

 موضوعي مهم اسـت كـه از منظـر          ،   همان گونه كه اشاره شد، بررسي سير انتقال و نقش زبان هاي واسط            

ي،  و از منظـر اجتمـاع      ،زبان شناختي مي تواند پاسخگوي تغييرات آوايي و دگرگوني هاي معنـايي واژه هـا              

تاريخي و فرهنگي تصويرگر تاثيرگذاري پديده ها و رويدادهاي غيرزباني بر تحوالت زباني در گـذر زمـان                 

  .باشد

   مطالعه ريشه شناختي واژه هاي فارسي در زبان هاي اروپايي بيانگر آن است كه سه زبان عربي، تركـي و                    

 بـه اتفـاق واژه هـاي فارسـي بـه طـور              از آنجـا كـه قريـب      . هندي در سير اين انتقال نقشي بسزا داشته اند        

 نحوه انتقـال و بررسـي تغييـرات آوايـي و دگرگـوني هـاي                 زبان هاي اروپايي وارد شده اند،      غيرمستقيم به 

 از ايـن رو      از پديده وام گيري واژگاني باشـد؛       معنايي در اين سير انتقال، مي تواند روشنگر ابعادي ارزشمند         

ه زبان تاثيرگذار در سـير انتقـال واژه هـاي فارسـي بـه زبـان هـاي                   در اين نوشتار، ضمن معرفي اجمالي س      

ترين زبان واسط در انتقـال واژه هـاي فارسـي     اروپايي، به معرفي جايگاه و اهميت زبان عربي به عنوان مهم     

  .به زبان هاي اروپايي پرداخته شده است

  

  واژه هاي فارسي در زبان هاي اروپايي

 هاي اروپايي از جمله زبان هايي هستند كه عمدتا به طـور غيرمـستقيم وام        همان طور كه اشاره شد، زبان     

اهميـت  . گيرنده واژه هاي فارسي بوده اند كه در گذر زمان به اشكال گوناگون به اين زبان ها وارد شده اند                   

زبـان انگليـسي مـي     دامن زده است كه به طور مـشخص در  اين موضوع به پژوهش هايي در اين خصوص 

  در و) 1383(  زبـان سـويدي بـه آذران        در ،)1382( زبان فرانسوي به گوشه گيـر       در ،)1384(داوريتوان به   

اشاره نمود؛ پژوهش هايي كه در كنار معرفي واژه هاي فارسي در ايـن زبـان                ) 1368(زبان آلماني به رمپيس   

شكل گيري تغييرات ها و تاثير زبان هاي واسط در         به موضوعاتي چون سير انتقال واژه      ،ها، به فراخور حال   

  . اند-آوايي و معنايي پرداخته

  زبان هاي تاثيرگذار در انتقال واژه هاي فارسي به زبان هاي اروپايي



بررسي ريشه شناختي واژه هاي فارسي در زبان هاي اروپايي حكايت از آن دارد كه سه زبان عربـي، تركـي           
ها نقش مهمي  داشته اند كه در اين بـين،            ز واژه فصل، در انتقال اين دسته ا     و هندي به عنوان زبان واسط بال      

  . زبان عربي بسيار تاثيرگذارتر بوده است
   در خصوص نقش زبان هندي ذكر اين نكته ضروري مي نمايد كه اوال عمده اين انتقال به زبان انگليـسي                

 بررسي نوع و دامنـه  .ددمحدود شده و ثانيا عمده اين تاثيرگذاري به دوره استعمار بريتانيا در هند باز مي گر     
 در ديگـر    ،كاربرد واژه ها بيانگر آن است كه غالب آنها به انگليسي رايج در هند محدود شده و بـه تبـع آن                     

  .زبان هاي اروپايي نقش پررنگي ندارند
   در مورد زبان تركي نيز يادآوري اين نكته سودمند است كه تعداد واژه هايي كه با واسـطه بالفـصل ايـن                      

ز فارسي به زبان هاي اروپايي راه يافته اند از حيث كمي نسبت به زبان عربـي سـهم كمتـري دارنـد،       زبان، ا 
  .تواند موضوعي درخور توجه باشد ررسي اين دسته از واژه ها نيز مياگرچه ب

   اما بررسي ريشه شناختي واژه هاي اروپايي با ريشه فارسي كه با واسطه بالفصل زبان عربي به زبان هاي                   
 بيانگر چرايي تغييرات آوايي و      ،از منظر زبان شناختي   ه اند، حاوي نكاتي قابل توجه است،        وپايي وارد شد  ار

  . و از منظر تاريخي و اجتماعي تصويرگر داليل چنين انتقالي است،بعضا معنايي
جا كـه عمـدتا   ناز آ. ز واژه ها پرداخته مي شود     از اين رو در اين مقاله، تا حد امكان به بررسي اين دسته ا             

 يافته انـد، از     متعدد اروپايي گسترش   و در زبان هاي       است كاربرد اين واژه ها به زباني خاص محدود نشده        
مندتر، زبان انگليسي كه پذيراي بيـشترين تعـداد ايـن واژه هـا       رو با هدف ارايه الگويي يكدست و نظام اين
 ه در ابتدا سير انتقال اين واژه ها به زبـان انگليـسي             بدين معنا ك    عنوان زبان مبنا انتخاب شده است؛       به ،بوده

  .ايم پرداخته و سپس به معرفي آن واژه در ديگر زبان هاي اروپايي بررسي شده است
   يادآوري مي گردد كه در خصوص برخي از اين واژه ها اختالف نظرهايي در برخي فرهنگ هـا و منـابع                     

  . شده استاشارهوجود دارد كه به فراخور حال بدان نيز 
  

  پيكره تحقيق 

  بررسي ريشه شناختي اين دسته از واژه ها بيانگر آن است كه به حوزه اي خاص محدود نشده و از لحاظ                     

نـام هـاي گياهـان، كـاني هـا و مـواد معـدني، پوشـاك و منـسوجات،             . موضوعي تنوع قابل توجهي دارنـد     

از اين  .... هره هاي بازي شطرنج، ظروف و       اصطالحات ديواني و نظامي، آالت موسيقي، اصطالحات و نام م         

 تحليلي به تعدادي از ايـن مجموعـه واژه هـا پرداختـه شـده                -جمله اند كه در اين مقاله به نحوي توصيفي        

 در خصوص تعداد قابل توجهي از اين واژه ها آن است كه به سبب معـرب شـدن   در خور تأمل  نكته  . است

برد شـكل معـرب آن هـا در زبـان فارسـي، در مـوارد متعـددي             واژه هاي فارسي در زبان عربي و حتي كار        

فرهنگ هاي برجسته اروپايي و در راس آن ها برخي فرهنگ هاي معتبر انگليسي، اين دسـته از واژه هـا را                      

  . بدان ها اشاره شده استاند كه به فراخور حال به اجمال تا زبان عربي ريشه يابي كرده 



ايد كه پس از معرفي واژه در زبان انگليـسي، معنـاي رايـج آن در ايـن                     يادآوري اين نكته ضروري مي نم     

زبان و زبان هاي اروپايي ديگر ذكر شده و سپس به ريشه آن در زبان فارسي و صورت معرب آن در عربي                      

در ادامه به فراخور حال ضمن پرداختن اجمـالي بـه تغييـرات احتمـالي معنـايي و نيـز                    . پرداخته شده است  

 اختالف نظرهايي كه عمـدتا متـاثر    خصوص اين واژه ها و نيز ر منابع و فرهنگ هاي متعدد در      آوايي، به نظ  

در ضـمن، در  . از تاثيرگذاري زبان عربي در سير انتقال آن ها به زبان هاي اروپايي است، پرداخته شده است     

  . فرهنگ هاي اروپايي به بخش منابع مراجعه شوديمورد نام هاي اختصار
* alfalfa 

   يونجه□  

  »فصفـصه «و نيـز    » اسفـست « بوده اسـت كـه بـه شـكل           » اسپست «   ريشه اين واژه در فارسي قديم، واژه        

ربـي   آغـازين واژه در ع    »ال«انتقـال   .  به زبان هاي اروپايي راه يافته است       »الفصفصه«معرب شده و در قالب      

ز به شـكلي متفـاوت از ريـشه آن در     اين واژه در ديگر زبان هاي اروپايي نيبه زبان اسپانيايي سبب شده كه     

در خصوص سير انتقال اين واژه به زبان اسـپانيايي و سـپس انتـشار آن در ديگـر زبـان           . فارسي كاربرد يابد  

  : مي خوانيمRHWهاي اروپايي به استناد 

  ] انگليسي> اسپانيايي> عربي> فارسي[
ي واژه در زبان هـاي اروپـايي نـسبت بـه        يادآوري اين نكته ضروري مي نمايد كه ظاهرا همين تغيير آواي     

اصل آن در فارسي و مشابهت آن با واژه معرب و همچنـين كـاربرد گـسترده آن در عربـي سـبب شـده تـا         
بـه  .  ريشه اين واژه را تا عربي دنبال كنندCDEو OED,AHD,WTI,ONEفرهنگ هاي معتبري چون  

طع و نيـز فرهنـگ      عين، سـخن و برهـان قـا       استناد فرهنگ هاي متعدد فارسي هم چون لغت نامه دهخدا، م          
) 88:1383(و                    حسن دوست                ) 24:1347( چنين آثاري چون امام شوشتري    عربي المنجد و هم   

  . فارسي است» اسپست«ريشه اين واژه در عربي 
  .د كاربرد دارalfafa و در پرتقالي به شكل alfalfa در آلماني alfalfa   اين واژه در اسپانيايي 

  
* tarragon 

   ترخون□
 است و به گياهي علفي و پايا با برگ هاي معطـر و تنـد                »ترخون« در عربي معرب واژه فارسي       »طرخون«  

 سـير انتقـال ايـن    AHD  و RHWهـاي   به استناد فرهنگ.  و دارويي دارداشاره دارد كه مصرف خوراكي
  :به شكل زير استواژه 

  ] انگليسي> فرانسوي> التين ميانه> يوناني> عربي> فارسي[
و  WTI   كاربرد اين واژه در عربي و انتقال آن از اين زبان به زبان هاي اروپايي سبب شده تا دو فرهنـگ  

OXD        برهـان قـاطع، غيـاث     استناد فرهنگ هايي چـون رشـيدي،   به.  ريشه اين واژه را تا عربي دنبال كنند 
  »ترخـون «  در عربـي معـرب        »طرخـون «،  )119:1374(و عطـاردي  ) 457:1347(اللغات و نيز امام شوشتري    

  .فارسي است



 در پرتقـالي  dragoncello  در ايتاليـايي  estragòn در اسـپانيايي  estragon   ايـن واژه در فرانـسوي   
estragăo در هلندي dragon و در آلبانيايي به شكل  draguaكاربرد دارد .  

  
* calabash 

   كدو قلياني□
 بوده است كه پس از ورود به زبان عربي و معـرب شـدن در              »خربزه« يا   »خربز«ي   ريشه اين واژه در فارس    

بـه  .   عالوه بر حفظ معناي اصلي خود در فارسي، به معناي هندوانه نيز كـاربرد يافتـه اسـت               »خربوز«قالب  
قـا   يافته و دقي   »كدو قلياني « ، معناي  اين واژه پس از انتقال به اسپانيايي       AHD و   SODاستناد فرهنگ هاي    

اين فرهنگ ها دليل اين تغيير معنايي را ظاهرا  . با همين معنا در ديگر زبان هاي اروپايي گسترش يافته است          
در خصوص سير انتقال اين واژه از فارسي به انگليسي به اسـتناد       . شباهت ظاهري اين دو محصول مي دانند      

AHDمي خوانيم :  
  ] انگليسي> فرانسوي> اسپانيايي> عربي> فارسي[
  يادآوري اين نكته ضروري مي نمايد كه تفاوت معنايي اين واژه در زبان هـاي اروپـايي بـا اصـل آن در                    

 ريشه آن را با قيد احتمال برگرفتـه   WTI وRHW فارسي و همچنين در عربي سبب شده تا دو فرهنگ 
 ,ENC ,OED, ORGفرهنـگ هـاي   .  بداننـد »كـدوي خـشكيده  « به معناي »قرعه يابسه«از واژه عربي 

ONE, SOD فارسي معرفي كرده اند»خربزه« يا »خربز« ريشه اين واژه را صريحا .  
ــن واژه در اســپانيايي  ــاني calabaza    اي ــسوي kalebasse در آلم ــدي calebasse   در فران  در هلن

kalebasدي به شكل  و در سوئkalebassكاربرد دارد .  
  

* sumac 

   سماق□
 فارسي است كه پس از ورود به عربـي بـا واسـطه ايـن زبـان بـه                    » سماك «  معرب    »م« به تشديد    »سماق« 

تغيير آوايي جزيي اين واژه در روند تعريب و مـشابهت آن بـا              . بسياري از زبان هاي اروپايي راه يافته است       
به استناد لغت   . ريشه فارسي سبب شده تا فرهنگ هاي متعدد در زبان هاي اروپايي اين واژه را عربي بدانند                

ــا     نا ــاث اللغ ــاطع، غي ــدا، برهــان ق ــه دهخ ــين و ســخن و هم   م ــاي مع ــگ ه ــام  ت و فرهن چنــين ام
در خصوص سير انتقال ايـن واژه از فارسـي   . ، سماق در عربي معرب از فارسي است   )368:1347(شوشتري

  :مي خوانيم) 1384(به زبان انگليسي به استناد آقاگل زاده و داوري
  ] انگليسي> انگليسي ميانه> باستان فرانسوي> التين ميانه> عربي> فارسي[

 sumagre در پرتقـالي  sumak  در لهستانيszömörce در مجاري zumaque   اين واژه در اسپانيايي 
  . است sumakديو در سوئ

* azure 

   الجورد-1 □



  الجوردي، آبي آسماني) رنگ (-2    
ـ   است» الجورد« يا  » الژورد« معرب واژه فارسي  »الزورد«    وعي كـاني آبـي رنـگ اشـاره دارد كـه       و بـه ن

 به زبان اسپانيايي و سپس ديگر زبان هاي         » الالزورد «اين واژه در عربي به شكل     . كاربرد طبي و صنعتي دارد    
در مورد سير انتقال ايـن  .  واژه در عربي است» ال« در آغاز واژه متاثر از /a/اروپايي راه يافته است و وجود    

  : مي خوانيمRHW   به استنادواژه از فارسي به انگليسي 
  ] انگليسي> انگليسي ميانه> فرانسوي باستان> اسپانيايي باستان> عربي> فارسي[ 

 ظاهرا اين تغيير آوايي متاثر از زبان عربي سبب شـده تـا ريـشه                CDE   يادآوري مي گردد كه در فرهنگ       
  .اين واژه را در انگليسي، زبان عربي بداند

   در پرتقـالي lazur  در لهـستاني azur در فرانـسوي  azzurro  در ايتالياييazur ي   اين واژه دراسپانياي

azularو در رومانيايي به شكل  azurكاربرد دارد .  
* borax 

   بوره□   
  

سپس به زبان هاي     معرب شده و     »بورق« است كه در عربي به شكل        » بوره « صورت فارسي ميانه     »بورك«  
ايـن مـاده كـه در رنـگ هـاي مختلـف يافـت مـي شـود،                   . متعدد اروپايي وارد شده و گسترش يافته است       

درگذشته، صورت معرب اين واژه نيـز در فارسـي كـاربرد داشـته              . كاربردهاي متعدد دارويي و صنعتي دارد     
  : مي خوانيمAHD   درباره سير انتقال اين واژه از فارسي به انگليسي به استناد. است

  ] انگليسي> انگليسي ميانه> فرانسوي ميانه> التين ميانه> عربي> فارسي ميانه[
  آلمـاني borax   اين واژه در زبان هاي متعدد اروپايي راه يافته كه از آن جملـه مـي تـوان بـه اسـپانيايي     

boraxفرانسوي  borax ايتاليايي boraceلهستاني   boraksو پرتقالي   borax ره كرد اشا.  
  

* zircon 

  زيركن، زرگون، سرنج) جواهر، كاني(□
 به نوعي ماده معدني اطالق مي شود كه در جواهرسازي، نقاشي و             » زرگون « معرب واژه فارسي     »زرقون«   

 ريـشه  ONEو ORG,SOD,WTI, RHW ماننـد فرهنگ هاي متعدد اروپايي . طب كاربرد داشته است
.  اند كه با واسطه بالفصل عربي به زبان هـاي اروپـايي راه يافتـه اسـت     فارسي دانسته» زرگون«اين واژه را   
 فارسي دانسته كه در سير انتقال بـه عربـي دو   » آذرگون« ريشه اين واژه را در انگليسي    AHDالبته فرهنگ   
نقش واسط را داشـته انـد و سـپس از عربـي بـه زبـان هـاي        ) siriqum(و آرامي   ) surikon(زبان يوناني 
  : مي خوانيمRHW   در مورد سير انتقال اين واژه از فارسي به انگليسي به استناد. رد شده استاروپايي وا

  ] انگليسي> آلماني> عربي> فارسي [
 و در cirkon  در مجـاري zirconium  در هلنديcircòn در اسپانيايي zircone    اين واژه در ايتاليايي

  . كاربرد داردzirkon آلماني به شكل



*gauze 

   تنزيب، گاز-1 □
   توري، پارچه گردي-2   

ورود ايـن   .  است كه به نوعي ابريشم درشت و كـم بهـا اشـاره دارد              »كژ« صورت معرب واژه فارسي      »قز«  
  . واژه به زبان اسپانيايي با گسترش آن در ديگر زبان هاي اروپايي همراه بوده است

 كـرده انـد و       عربي ريشه يـابي    »قز« را تا     اين واژه  ONE و   ORG  در بين فرهنگ هاي اروپايي، فرهنگ       
 ريـشه ايـن واژه      RHWو  AHD,CHDهاي   ره اي به معرب بودن آن نكرده اند؟ اما به استناد فرهنگ           اشا

) 126:ق1361(و جـوالقي )529:1347(چنين به اسـتناد امـام شوشـتري    هم.  است »كژ«در عربي، واژه فارسي     
 « را صورت معـرب    »قز«خن و نيز معربات رشيدي نيز       فرهنگ هاي معين و س    .   معرب از فارسي است     »قز«
  : مي خوانيمRHW   در مورد سير انتقال اين واژه از فارسي به انگليسي به استناد.  فارسي دانسته اند»كژ
  ] انگليسي> فرانسوي > اسپانيايي > عربي> فارسي[

  كاربرد  gasدي به شكل ر سوئ و دgarza  در ايتالياييgaze در فرانسوي gasa   اين واژه در اسپانيايي 
  . دارد
  

*checkmate 

  كيش و مات، شهمات) شطرنج (-1□
  شكست، شكست مطلق) مجازي (-2  
  

 است كـه جـزء دوم آن بـه    »مات« و»شاه«  واژه اي فارسي و مركب از دو واژه   » شاه مات  «  يا    » شهمات «  
 ايـن واژه در .   عربي به معناي مردن نـدارد     در »مات«معناي حيران و سرگردان بوده است و ارتباطي با واژه           

بازي شطرنج توسط يكي از طرفين در قالب عبارت ندايي، خطاب به طرف مقابل به كار برده مي شد و آن                     
  .  معروف است»كيش و مات« يا »كيش«حركت چيزي بوده كه امروزه اصطالحا در شطرنج به 
 ريـشه ايـن واژه را   WTIو RHW, SOD, ORG   اگرچه فرهنگ هاي متعدد اروپايي و از آن جملـه  

فارسي دانسته اند و بر فارسي بودن جزء دوم آن تاكيد دارند، اما مشابهت آوايـي ايـن دو واژه در عربـي و                        
فارسي و نيز مهم تر آن كه اين اصطالح از عربي به زبان هاي اروپايي راه يافته، سبب شـده تـا دو فرهنـگ           

درخـصوص  .   بدانند»مردن«  را به معناي » مات«عربي دنبال كنند و  اين واژه را تا WCDو AHD معتبر
  : مي خوانيمRHWسير انتقال اين واژه از فارسي به انگليسي به استناد 

  ] انگليسي> انگليسي ميانه> فرانسوي باستان> عربي> فارسي[
 مجـاري    درšachmat در چـك  schachmatt  در آلمـاني  êchec et mate  ايـن واژه در فرانـسوي   

sakk ês matt و در ايتاليايي به شكل  scacco muttoكاربرد دارد  .  
  

* rook 



  رخ، قلعه) شطرنج (□
  

.  نيز شناخته مي شود    » قلعه « فارسي است كه در شطرنج به نام         » رخ « در عربي معرب     »خ« به تشديد    »رخ« 
قـاطع و نيـز فرهنـگ هـاي         چون غيـاث اللغـات، رشـيدي، برهـان          استناد فرهنگ هاي معتبر فارسي هم     به  

RHW,WTI  وORG           غيـاث اللغـات در ايـن       در  .  است » رخ « نام اين مهره موسوم به نام مرغ افسانه اي
 رخ نام مرغي است عظيم كه فيل و كرگدن را مي ربايد و باال مي برد و بـه مـشابهت آن                       «: باره مي خوانيم  

نيز صريحا واژه عربي را برگرفتـه از        ) 284:1347(امام شوشتري .  »نام مهره شطرنج كه از دور مهره مي زند        
  . فارسي مي داند

  انتقال اين واژه به زبان هاي اروپايي از عربي و عدم تغيير شكل ملموس آن در حين تعريب، سـبب شـده                      
  .  ريشه آن را تا عربي دنبال كنند و آن را واژه اي عربي بدانندOXD و OEDتا دو فرهنگ 

  :  مي خوانيم ORGواژه از فارسي به انگليسي به استناد درخصوص سير انتقال اين 
  ] انگليسي> انگليسي ميانه> فرانسوي باستان> عربي> فارسي[

  .       كاربرد داردråkaدي به شكل  و در سوئroek  اين واژه در هلندي به شكل 
   

* julep 

  جوليپ) شربت (-1□
   ودكا نعنايي-2  
  

ي بـا تغييـر   هاي اروپـاي  كه پس از انتقال از عربي به زبانارسي است  ف» گالب« صورت معرب   » جالب «   
ش بخش حاوي آب، شكر و اسانس و        به طوري كه امروزه به نوعي نوشيدني آرام        معنايي همراه شده است؛   

درخصوص سير انتقال اين واژه از فارسـي بـه انگليـسي بـه        . شود اطالق مي چنين نوعي مشروب نعنايي     هم
  :وانيمخ   مي AHDاستناد

  ] انگليسي> انگليسي ميانه> فرانسوي ميانه> التين ميانه> عربي> فارسي[
 و در ulep در لهــستاني julepo در پرتقــالي guilebbe  در ايتاليــاييjulepe   ايــن واژه در اســپانيايي 

  . كاربرد داردjulepرومانيايي به شكل 
  

*khan     

   كاروانسرا□
  

سي، كاروانسرا بوده كه در عربي نيز دقيقـا در همـين معنـا كـاربرد يافـت و             در فار  »خان«   از جمله معاني    
 برهان قاطع، غياث اللغـات،  تناد فرهنگ هاي متعدد چون  اگرچه به اس  . سپس به زبان هاي اروپايي راه يافت      

اين واژه در عربي معـرب از فارسـي اسـت،    ) 61:1374(و عطاردي) 195:1347(المنجد و نيز امام شوشتري 



 به دليل نقش زبان عربي در انتقال واژه بـه زبـان هـاي اروپـايي، آن را بـه                     OXD و   OEDو فرهنگ   اما د 
 اين واژه را بـه درسـتي تـا فارسـي            ENCوRHW,AHD,WTIفرهنگ هاي   . اشتباه عربي برشمرده اند   

  :م  مي خواني RHWدرخصوص سير انتقال اين واژه از فارسي به انگليسي به استناد. ريشه يابي كرده اند
  ] انگليسي>  انگليسي ميانه> عربي> فارسي[

  در هلنــدي kán در مجـاري  khan  در فرانـسـوي  khan  در آلمـاني  kan     ايـن واژه در اسـپانيايي  

khanدر لهستاني  chanديدر سوئkhan در رومانيايي han و در صرب به شكل kanكاربرد دارد .  
 
 

* vizier  

   وزير□
 

 اگرچـه غالـب     ه شناسان را بـه خـود جلـب كـرده اسـت؛            ر قرآن كريم توجه ريش     د » وزير   «   وجود واژه   
در بررسي واژه هاي دخيل   ) 407: 1372(فرهنگ هاي اروپايي ريشه اين واژه را عربي دانسته اند، اما جفري           

در قرآن كريم، صريحا متذكر اين موضوع مي شـود كـه ايـن واژه در عربـي برگرفتـه از واژه اي اصـيل در                  
به استناد وي، صورت فارسي ميانه ايـن  . ست كه مستقيما از فارسي ميانه به اين زبان راه يافته است   فارسي ا 
فرهنـگ هـاي معـين و       .   به معناي فتوي دهنده بوده است كه وزير معرب اين واژه است            vichirواژه يعني 

ر بـين فرهنـگ هـاي       د.  در فارسي، متذكر همين نكتـه شـده انـد          »وزير«سخن نيز دقيقا در ريشه يابي واژه        
در خصوص سير انتقال اين واژه . به ريشه فارسي ميانه اين واژه رسيده استORG انگليسي، تنها فرهنگ 

  :خوانيم  انگليسي به استناد اين فرهنگ مياز فارسي به
  ]  انگليسي> عربي> فارسي[

ــvizir در فرانــسوي visir در اســپانيايي wesir  ايــن واژه در آلمــاني     در هلنــديvisirايي  در ايتالي

vizierدر پرتقالي vizirدر رومانيايي  vizirدي به شكل  و در سوئvesirكاربرد دارد .  
  

  نتيجه گيري و پيشنهادها

 در انتقال واژه هـاي فارسـي بـه زبـان هـاي         همان گونه كه در مقدمه اشاره شد، زبان عربي نقش بسزايي      
ز واژه هاي معرب فارسي در كنار شمار قابـل تـوجهي از واژه               به نحوي كه اين دسته ا      اروپايي داشته است؛  

 در خصوص واژه هاي معرب فارسي، تغييرات آوايي و نيـز كـاربرد            . هاي عربي به اين زبان ها راه يافته اند        
چنين در مواردي كاربرد صورت معرب آن ها در فارسي، سبب شـده تـا               گسترده آن ها در زبان عربي و هم       

 بـدين   هايي داشته باشـند؛     ر ريشه يابي برخي از آن ها كاستي       هنگ هاي اروپايي نيز د    حتي برجسته ترين فر   
 واژه هايي عربي بداننـد و ايـن موضـوعي اسـت كـه       ريشه يابي نمايند و آن ها را    را صرفا تا عربي    نا كه مع

ه نتـايجي   كمتر در مطالعات ريشه شناختي بدان پرداخته شده و از اين رو بررسي ضابطه مند آن مي تواند ب                  
  . شود راهگشا منتج



 بـي   شود؛  ي در زبان هاي اروپايي مربوط مي        نكته قابل توجه ديگر به ميزان نفوذ و گسترش واژه هاي عرب           
ترديد مطالعه اين دسته از واژه ها مي تواند تصويرگر جايگاه و اهميت واژه هـاي عربـي در ايـن زبـان هـا                 

  .باشد
  

  منابع و مĤخذ
  ، چاپ اول، تهران، نشر بلخژه هاي ايراني در سويديوا، )1382(آذران،حسين −

پـژوهش  ، واژگان معرب فارسي در فرهنگ ريـشه شـناختي آكـسفورد،    )1384(فردوس و داوري، حسين آقاگل زاده، −

  ، شماره پنجمزبان و ادبيات فارسي

 انتشارات انجمن    چاپ اول، تهران،   فرهنگ واژه هاي فارسي در زبان عربي،      ،  )1347(امام شوشتري، سيد محمد علي     −

  آثار ملي

  ، چاپ دوم، تهران،انتشارات سخن) جلد8(فرهنگ بزرگ سخن، )1382(انوري، حسن −
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