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ی بّ جىى وط یحیان وَملّ افافّ كصد .
ایًكّ خقور وبنَان وط یحی در ظصثاظص خجاز را ن یز با د
(ينی ،بیثا)603 /2 ،
از دیگص زویَّْای ارثباط وعنىاًان و وعیدیان گىاػدي آًان در

پعدٓای وٓه بود .

ً
وًاویّ ثًساد زیادی از وعیدیان را در دظدگاِ خکووخی رود اظدزسام ًىود  .وثال یک يصب ًؿصاًی

بّ ًام «ارمل» ػايص دربار رالفت بود .یوخَای دوؼلی ْه وؼاور رنیفّ يبسامىنک بود ْ .ىچَیي دو
ً
بصادر وعیدی کاوال وورد ايخىاد رنیفّ يباظی وًخؿه كصار داػدَس کّ یکی بّ وزارت رظیس  .در
دوران رالفت وًخقس خکىصان اًبار يىص بي یوظف وعیدی بود  .امىوفق کّ ْىّ کارِ و خکىصان
اوپصالوری اظال وی در لول رالفت بصادرش امىًخىس بود یک وعیدی بّ ًام اظصاییل را بّ کار
ظازوان دْی ارجغ گىاػت و فصزًسش امىًخقس ًیض یک وعیدی را بّ يَوان کاثب

رود اًخزاب

کصدِ بود « .جبصئیل» لبیب وزؿوص ْارون امصػیس ْه وعیدی ٌعموری بود  ( .آرًومس-48 ،1358 ،
 )49بَابصایي ایي آ ویزش آًان با يصبٓا در یادگیصی زبان ظصیاًی بی ثأریص ًبود .یٓودیان ًیض با يصب
زبانْا وصاودات بعیاری داػدّاًس و زبان يصبْا بعیاری از اؾمالخات یّودیان را ارش کصدِ و در
زبان رودػان وارد کصدًس  .بصری واژگان كصآًی از ْىان دظت از مَات ْعدَس کّ بّ ثأریص از یٓود
وارد زبان يصبْا ػس .ػٓصت یٓودیان در جضیصِ امًصب بیؼدص کؼاورزی و در یثصب بیؼدص کارْای
وًسًی ،آَْگصی و اظندّ ظازی بود  ( .جًفصیان )202 /1 ،1389 ،ثىاوی ایي روابك ظبب آػُایی
اجىامی با زبان ْای ٍیصيصبی وی ػس ،و يامىان يصب ْه که و بیغ با واژگاًی کّ از آن زبان ْا
وارد زبان يصبی ویػس آػُا ویػسًس ،اوا داٌعدي بصری از زبان ْا کّ وصبوط بّ ظص زویيْای
دوردظت واًَس وؿص بود ،بصای آنْا اوکان پشیص ًبود و بًّاچار بصری واژگان ًاػُارخّ را بسون دمیل
وخلي زبان ػُارخی بّ ایي زبان ْا ٌعبت ویدادًسْ .ىچَیي يواونی کّ در بزغ فوق بّ آن ْا اػارِ
ػس ظبب آػُایی اجىامی (وًّ دكیق ) ّ
وفعصان با زبان ْای ٍیصيصبی ویػس ،بّ ْىیي وَوور وا پَج
واژِ را بّ لور ووردی و دكیق حص بصرظی ًىودِ ایه ثا ویزان آػُایی ایَان را با زبآًای ٍیصيصبی
ٌؼان دْیه.
 )2بررسی زبان شناختی واژگان دخیل قرآن
چَاًکّ گفخیه بصری از پژوْؼگصان ٍصبی بص ایي باورًس کّ يامىان وعنىان بص اثص
روابك اجخىايی ،فصَْگی ،ظیاظی و  ...با مَات بصری زبان ¬ْا آػُایی اجىامی داػدّ ¬اند ،اوا با

ًىون ووردی از واژگان دخیل كصآن)
ی ( بصرسی پَج ۀ
ریػّ ػُاسی واژِْای دخیل كصآن در ثفاسیر ظُّتی و پژوْغْای جس د
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بصری مَات کّ چَسان آػُا ًبودِ اًس ،آنه ا را بص اظاس «ػباْتْای آوایی » و «پیغفصضْای
ً
فصَْگی» ثًییي زبان وی ًىودًس .وثال واژِ ای کّ ػباْت آوایی بّ واژگان یوًاًی داػت و از
آواْای «پصبعاوس» در واژگان یوًاًی در آًٓا اظدفادِ ػسِ بود بسون پژوْغ بیؼدص

با آن زبان

ٌعبت وی دادًس .یکی از پژوْؼگصان ٍصبی در ایي ولومّ وی ًگارد« :بًّوص وی رظس ویژگی و
ّ
ثًییي زبان بصری واژگان یوًاًی از روی پیغ فصفٓای فصَْگی باػس ثا الاليات زبان ػُاظی ،بّ
لور وثال  :واژگان كعماس ،كَمار ،كعك و ؾصاط » ( )Rippin,2001-2006,234ایيان گاِ بصاظاس
ُ
ّ
ثوجّ بّ پیغ فصضْای فصَْگی و ظیاق داظداًی ،واژِ ْای «ثدت» و «اومی» را بّ زبان كبمی
ٌعبت دادِاًس .روضی بًنبکی پژوْؼگص يصب بصایي باور اظت کّ مَت ػُاظان ذکص ػسِ در آرار
ً
ّ
جوامیلی بّ ًسرت ثواٌعدَس زبان ؾدیح واژگان دریل را وؼزؽ کََس  .وثال بصری واژگان را
فارظی گفخّ اًس در خامیکّ اؾل ظصیاًی دارًس ،یا بّ واژۀ «جودی» ْص دو اؾل فارظی و ًبمی را
ٌعبت دادِاًس .بّ بصری واژگان واًَس «ؾبص ،دیباج و یه » ْه ْص دو اؾل يبصی و ظصیاًی را ٌعبت
دادِاًس)Baalbak,1983,125( .
ْىچَیي بًقی از ودللان جسیس يلیسِ دارند بعیاری از خسس و گىان ْای وفعصان ظُخی
ٌعلبٌّعل وَخلل ػسِ و از آًجاکّ ظُّت ثفعیص بیؼدص بص پایة ًلل بودِ ،ایي الاليات بّ ْىان
ؾورت و بسون ثوجّ بّ وباًی زبانػُارخی و ثاریزی يلوی بّ ثفاظیص بًسی ثا بّ اوصوز راِ یافخّ
اظت .از ظوی دیگص ،ودللان ومامًات كصآًی د ر دورة جسیس ،بص اظاس الاليات ًویي ثاریزی و
زبانػُارخی ،بّ ثدنیل ایي واژِ ْا پصدارخّ اًس و بّ ًخایجی وخفاوت با ًخایج ّ
وفعصان ظُخی دظت
یافخّاًس کّ الاليات آًان را در وورد زبان بصری از واژِ ْای دریل كصآًی وَخفی ویکَس  .پژوْغ
خافص بّ بصرظی وًیارْا و ارزیابی اهٓارًوصْای ّ
وفعصان در ثًییي واژِ ْای دریل كصآن و زبان
آًٓا بص اظاس ًخایج پژوْغ ْای جسیس رواْس پصدارت ثا ّ
ؾدت و ُظله ّاديای پژوْؼگصان ًویي
وبَی بص فًف آگاْی ّ
وفعصان ،از زبان ¬ْای دیگصی کّ در كصآن اظدفادِ ػسِ و ثًییي زبان ¬ْای
آًان ْویسا ػود.
در ایي بزغ  5نووًّ از واژگان ٍیصيصبی كصآن از فٓصظت ظیولی ،اًخزاب ػسِ و از ًگاِ
يامىان وعنىان ،بصرظی ػسِاظت .وبَای وا در اًخزاب ،واژگاًی بودِ کّ ومامب گعدصدِ حصی در
وورد آًٓا در وَابى ظُخی و جسیس وجود داػدّ و وا را بّ ًخایج وخلي ویرظاًس .در ایي ًىوًّْا ابخسا
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دیسگاِ م فعصان ظُّخی در وورد واژِ بصرظی ػسِ ،ظپط دیسگاِ پژوْؼگصان ًویي وورد ارزیابی
كصار گصفخّ و در پایان ثدنیل ًگارًسِ ارائّ

ػسِاظت .الزم بّ ذکص اظت کّ وَبى

وا در بزغ

دیسگاِ پژوْؼگصان جسیس کخاب واژگان دریل آرثور جفصی ،ولاالت اًسرو ریپیي و بصری دیگص از
پژوْؼگصان غربی اظت و در ثکویل وَابى از آرار پژوْؼگصان يصب و فارظی زبان ًیض بٓصِ گصفخّ
ػسِاظتْ .سف از بصرظی ایي واژگان ٌؼان دادن ایي ًکخّ اظت کّ ثًییي زبان يامىان وعنىان ثا
چّ خس بّ ّ
ؾدت و واكًیّت ٍضدیک بودِ اظت و ًوص پژوْؼگصان ًویي کّ ثًییي زبان ّ
وفعصان
ّ
وخلسم را بصاظاس خسس و گىان ویداًس ثا چّ اًسازِ بّ ّ
ؾدت ٍضدیک اظت .
 .1اِستَبرَق (کهف:)31:
گضارش ّ
ّ
وفعصان ظُخی  :ابي وَوور «اظدبصق» را دیبای فزیه و فارظی وًصب داٌعدّ اظت .
(ابي وَوور )275 ،1 ،ابيابیخاثه از فداک آوردِ کّ «اظدبصق» در مَت يجه دیبای فزیه اظت .
(ظیولیْ )475 /1 ،1382 ،ىچَیي ظیولی در «امىضْص» ایي واژِ را از اظىاء جُط فارظی
ویداًسکّ يصب آن را يصبی ًىودِ اظت  ( .ظیولی ،بیثا )286 /1 ،در وورد ایي واژِ بیي ّ
وفعصان
ارخالف ًوص وجود دارد  .لبصی بّ ػًص جاْنی کّ ایي واژِ را اظدفادِ ًىودِ اظدَاد کصدِ و ایي واژِ
را يصبی ویداًس( .لبصی)160 /15 ،1344 ،
ً
حَ ُ
صاْ ّي یَنب َ
عي َ
امىؼا ِيص ّ
وص ًِ و ِاظدَبصق امسیباج لورا مِباظٓا
ِ

«بَصیق» بص وزن اظدفًل

بصری چون كصلبی ریؼّ آن را يصبی فصض کصدِ و از ریؼّ
ُ
ّ
گصفخّاًس و وؿَص آن ًیض «ابَ َیصق» اظت و گفخّ اًس ؾدیح آن اظت کّ بگوییه ثوافق بی ن دو زبان
وجود دارد ،یًَی ایي واژِ در ْص دو زبان فارظی و يصبی وجود دارد  ( .كصلبی)397 /11 ،1364 ،
بسیي حصثیب يصبی بودن ایي واژِ را پشیصفخّاًس.
سوی ن خنبی وی گویس :اکثص ثفاظیص بص ایي ًوصًس کّ واژِ يصبی اظت و ّ
وًصب ًیعت و از
ّ
ریؼّ «بَ ِص َق» بص وزن اظدفًل گصفخّ اًس ( .سوین خنبی1414 ،ق )484 /4 ،امبخّ ایي ًوصات وخًنق بّ
يسِای از ّ
ّ
وخلسوان اظت کّ واژِ ْای دریل را يصبی داٌعدّ ¬اًس ،چَاًکّ كبل از اظالم وارد زبان
يصب ػسِ و در گویغ و اػًارػان اظدفادِ ػسِ و کاوال بصایؼان ػُارخّ ػسِ بودِ ،ظپط كصآن از
آن اظدفادِ کصدِ و آن را يصبی ویداًَس .دظدّ دوم ایي واژِ را فارظی ّ
وًصب ویداًَسکّ اؾل آن

« ِاظدَبصِ» بّوًَای فزیه و دیبای بافخّ ػسِ از لال بودِ (لبصی721 /6 ،1344 ،؛ فزصرازی ،بیثا،

ًىون ووردی از واژگان دخیل كصآن)
ی ( بصرسی پَج ۀ
ریػّ ػُاسی واژِْای دخیل كصآن در ثفاسیر ظُّتی و پژوْغْای جس د

 )461 /21کّ در فصآیَس ّ
وًصب ػسن بّ آرص آن خصف
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«ق» افافّ ػسِ ،چَاًکّ يصب بّ اًخٓای

واژِْای فا رظی «ج یا ق » افافّ وی کصدِاًس .در وورد ایي واژِ بصری وفعصان از جىنّ فزصرازی
گفخّاًس وىکي اظت افافّ ًىودن كاف بّ جای کاف بسیي ينت بودِ کّ کاف آن با کاف وزالب
واًَس دارک و وعجسک اػدباِ ٌؼود  .فزصرازی بصایي ًوص اظت کّ ایي واژِ ابخسا يصبی ػسِ و
يصبی وبیي» ثَاكقی ًساػدّ باػس و اگصچّ يصب آن را
عان
ظپط وارد كصآن ػسِ اظت ثا با آیّ « ِبنِ ٍ
ٍ
زیاد اظدفادِ نوی کصدِ ،اوا وًَای آن ًیض بص او پوػیسِ ًبودِ اظت  ( .فزصرازی ،بیثا )373 /29 ،در
وورد ّ
وًصب و فارظی بودن واژِ بعیاری از يامىان وعنىان با یکسیگص ْه ًوصًس و آن را بّ
زبآًای دیگص يج وی ٌعبت ًسادِ اًس ،در وورد وًَای واژِ ًیض ْىساظداًَس و کعاًی کّ كائل بّ
يصبی بودن واژِ ْعدَس ،بّ ثوافق واژِ در دو زبان وًخلسًس .
دیسگاِ پژوْؼگصان جسیس  :اگص ایي واژِ را چَان کّ بًقی گفخّ اًس از ریؼۀ «ب ر ق »
يصبی بساًیه ،ایي ریؼّ در فصَْگ ْای لٍات بّ وًاًی «ًىایان ػس ،دررؼیس ،ثٓسیس کصد ،ظصگصدان
ػس» وًَا ػسِ کّ ْیچ یک با واژۀ اظدبصق کّ بّوًَای «خصیص فزیه گنسار » اظت ْىزواًی ًسارد .
ْىچَیي با وصاجًّ بّ فصَْگ ْای زبان ػُاظی والخوّ ویکَیه ایي واژِ از اظدبصِ یا اظدبصگ
فارظی اظت کّ از اؾل ظدبص بّوًيای فزیه گصفخّ ػسِ اظت.
ویان
( (اظدبصک فارظی ه

(اظدبصق زربفت ابصیغوی )

ویان بّ
آرثور جفصی در وورد زبان ایي واژِ وی گویس « :بسون حصدیس ایي واژِ از فارظی ه
يصبی رفخّاظتْ .ىزوان يصبی «ق» ًىایاًگص پعوًس يصبی «ک» اظت ،چَاًکّ «اوظداک» پٓنوی
َ
بّؾورت «ا ِبعداق» يصبی درآوسِ اظت( ».جفصی)119 ،1386 ،
ودىس ثوًجی ْه اؾل آن را « ِاظدَبصِ» داٌعدّ کّ ْاء بّ كاف بسل ػسِاظت( .ثوًجی ،بیثا،
)192
وفعصان ّ
ثدنیل :با ثوجّ بّ وعدَسات ذکص ػسِ ثًییي زبان آن ّ
يسِ از ّ
وخلسم کّ واژِ را
از اؾل فارظی داٌعدّ اًس ،دكیق و ؾدیح بودِ اظت

 .چون پژوْغ ْای جسیس بصاظاس کخب

ویان ویداًس و ايصاب بّ ایي دمیل کّ با پارظیان
ه
ریؼّػُاظی فارظی واژِ را از اؾل فارظی
ً
بٌّعبت اكوام دیگص روابك گعدصدِ حصی داػدّ اًس ،بصری واژِ ْای فارظی را کاوال ویػُارخَس.
ْىچَیي ًوص بصری از ّ
وفعصان وبَی بص ایَکّ ایي واژِ از ریؼۀ «بصق» ویباػس را نوی ثوان پشیصفت،
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ً
زیصا ؾصفا درًوص گصفخي ریؼۀ ظّ خصفی و بّ باب بصدن ،بصای ظارت واژِ و يصبی پَساػدخي آن
کافی ًیعت و واژِ بصای يصبی بودن بایس بخواًس ؾصف کاول ػود  .پط در وورد ایي واژِ ثًییي
وفعصان وخلسم وقرون بّ ّ
زبان ّ
ؾدت اظت.
.2رَقیم( :کهف:)9 :
گضارش ّ
وفعصان ظُخی  :ایي واژِ را در کخاب ْای مَت بّ دووًَا ذکص کصدِ اًسً :ام ٍار
اؾداب کٓف و موح  ( .ابي وَوور1426 ،ق )1563 /1 ،ظیولی گفخّ بّ زبان رو وی «موح» را
گویَس ،ػیشمّ بّ ًلل از ابواملاظه گفخّ ً« :وػدي» در آن ویباػس و بّ گفخّ واظمی «دوات» در آن
اظت ( .ظیولی )478 /1 ،1382 ،در وورد واژِ ركیه وًاًی وخًسدی ذکص ػسِ ،اگص آن را کخیبّ از
وامً ُ
ریؼۀ « َر ِك َه» بساًیه ،واژِ يصبی اظت ،چَاًکّ فزصرازی وی گویسَ « :
صبیّ كاموا َّ
امص ََكیه ام ِکخاب »
ظپط بّ موخی کّ اظا وی اؾداب کٓف بص آن ًوػدّ ػسِ بود اػارِ ویکَس ( .فزصرازی ،بیثا/21 ،
 )429بعیاری از وفعصان دیگص ًیض بص ْىیي يلیسِاًس .اوا خعي بؿصی آن را ًام کوْی کّ اؾداب
کٓف در آن بودًس وی داًس ،يکصوّ آن را دوات بّ رو وی گفخّ ،و وًاًی دیگصی چون ًام كصیّ
اؾداب کٓف و کخیبّ ای کّ ًام اؾداب کٓف بص آن ًگاػدّ ػسِ بود ًیض گفخّ ػسِاظت( .ابوخیان
اًسمعی1420 ،ق )142 /7 ،ظّ وًَای ّاومی رو وی ْعدَس .بَابصایي واژِ را بّ دو زبان ٌعبت دادِ اًس،
رووی یا یوًاًی چون اْل آن دیار بّ ایي زبان ظزي ویگفخّاًس و اظا وی وکانْا و اػیاء را ًیض بّ
ْىیي زبان ویگشاػدَس و دیگصی بّ زبان يصبی کّ بصای ركیه بّوًَای کخیبّ ،ریؼّ « َر ِك َه» را در
ًوص گصفخّ اًس .ایي حصدیس ْا خاکی از ًاآػُا بودن وفعصان بّ زبان كمًی واژِ ركیه اظت و ػایس
بخوان گفخۀ ابي يباس را وبَی بص يسم فٓه ظّ واژۀ كصآًی کّ یکی از آًٓا ركیه اظت ،پشیصفت کّ
وًنوم ًیطت ًام وکان یا موخی وکخوب اظت ( .ابويبیس1975 ،م)40 /2 ،
دیسگاِ پژوْؼگصان جسیس  :در وورد واژۀ ركیه ًوصات ّ
وخًسدی وجود دارد  .دیسگاْی کّ
«اؾداب کٓف» و «ركیه» را وصثبك با ْه داٌعدّ و بص ایي ًوص اظت کّ كصآن نوی ثواًس دو واژِ را
ً
کَار ْه بیاورد و در وورد یکی ثوفیح دْس و دیگصی را وعکوت گشارد  .ایي دیسگاِ ٍامبا ركیه را
وصبوط بّ ودل ارخفای اؾداب کٓف ویداًس ،چّ آًکّ آن را ًام روظدایی بساًَس کّ ٍار در آًجا
ّ
واكى ػسِ و یا آن را از ریؼۀ «ر ق م »گصفخّ و آن را کخیبۀ ظصدر ٍار بساًَس  .يلیسۀ کنی و ٍامب
مَت ػُاظان در وورد زبان واژِ ،يصبی بودن آن اظت ،بًقی ًیض آن را یوًاًی (رووی) و بّوًَای

ًىون ووردی از واژگان دخیل كصآن)
ی ( بصرسی پَج ۀ
ریػّ ػُاسی واژِْای دخیل كصآن در ثفاسیر ظُّتی و پژوْغْای جس د

147

دوات یا کخاب وی داًَس ،اوا جفصی اخخىال ویدْس کّ ركیه ظصیاًی و ًام ودل باػس کّ در ًاخیۀ
ً
ثلصیبا در ْىان ًاخیّ ای کّ جَصافی ًگاران وعنىان « ّ
امصكیه» را كصار
بیاباًی جَوب فنعمیي اظت،
وی دَْس( .جفصی )221 /20 ،1386 ،یکی از پژوْؼگصان وًاؾص در وورد ایي واژِ الاليات دیگصی
ارائّ ویدْس ،کّ ػایس ثؿویص روػي حصی از ایي واژِ بّ دظت دْس  .او ویًگارد« :اوصوزِ روػي
ػسِ اظت کّ «ركیه» ًام کٓي ػٓص پخصا اظت  .ایي ًام ًزعدیي بار در ظسۀ ًزعت ویالدی بص ظُگ
ًبؼدّای در ورودی ػٓص پخصا آوسِ اظت  .الاليات دیگص دربارۀ ػٓص ركیه از کخاب باظداًیان ًوػدۀ
فالویوس یوظفوس اظت کّ ًوػدّ « :ػٓصی کّ ًام او (وَوور پادػاْی اظت ) را در رود دارد ایي
ػٓص ْىان پخصای یوًاًیان اظت  ».اًسکی پیغ از دوران ظنوکیانً ،بمیان دظت بّ گعدصش اكخسار
رود زدًس و در ػىال ٍصبی دومت رىود دومخی پسیس آوردًس کّ پایخزدغ یک ػٓص كنًّ ظُگی بود
و آن را  Raqmuیا  Ragamویًاویدًس  .ایي ػٓص را ُبمصا ًیض ویرواًسًس .بَابصایي لبیًی اظت اگص

ّ
ایي واژِ در ثنفن یوًاًیان بّؾورت پخصا درآوسِ باػس  .ایي ػٓص در ظال  363ویالدی دچار زمضمّ
ػس .یک ًاوّ ظصیاًی بّ ایي خادرّ اػارِ کصدِ و ًام پخصا را « ّ
امصكیه» آوردِ اظت ( ».بصگ¬ًیعی،

)119-93
ْصیک از ایي دو دیسگاِ در وورد واژۀ ركیه اػارِ بّ ًام وکان و ودل دارد اوا در جا و
ودل آن ارخالف ًوص وجود دارد  .در ایي وورد فصوری اظت بّ بدذ جَصافیای ثاری ری ورود
ًىودِ و از آن کىک بگیصیه « .در وورد وکان ٍار اؾداب کٓف دو كول گفخّ ػسِاظتً .زعت
بیي دو روظدای ركیه و ابوينَس در ْفت کینووخصی ػٓص اوان پایخزت اردن و دیگصی د

ر ػٓص

افعوس ایوًیّ حصکیّ ( ».بی آزار ػیصازی 194 ،1393 ،و  )352ػٓص ویصان ػسۀ افعوس در یوًان
باسثان در ػىال ػصكی وسیخصاًّ در ٍضدیکی از ویص در حصکیّ كصار دارد و بّ ْیچ لصیلی ن وی ثوان
آن را با اواکي جَصافیایی پیؼیي وصثبك داٌعت ً ( .وػاوًس ،بیثا )343 ،لبالبایی دمینی بص ایي
َ
َ َّ َ َ َ
َ
َ َ
ی ِْه
ین ٍنبُوا َينى أ ْو ِصْ ِْه مََخَّ ِزش َّن َيل ْ
ووفوع کّ وکان آن کجاظت ،ذکص ویکَس« :جىنّ" كال ام ِش
ً
َو ْع ِجسا" هاْص در ا ین اظت كّ وصدم ػٓص وعجسى بص باالى آن ٍار بَا كصدًس ،و در ٍار افعوس
اثصى خخى رصابّ اى از آن بّ چؼه ًىى رورد ًّ ،اثص وعجس ًّ اثص ؾووًّ و ًّ واًَس آن در ٍار
ی و ًوػدّ د یدِ ٌؼسِ كّ دالمت كَس یك ای چَسی از آن كبور ،كبور اؾداب
افعوس اثصى از رق م
كٓف اظت ،و ای ػٓادت دْس و مو ثا خسى كّ چَس ًفص از ا ین وسفونین وسثى بّ رواب رفخّ بودًس،
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پط از ظامٓا رسا بیدارػان كصدِ و دوبارِ كبـ روخؼان ًىودِ اظت ( ».لبالبایی1417 ،ق/13 ،
 )409در اداوّ او از ٍار دیگصی ًام ویبصدکّ اخخىاال ركیه اػارِ بّ ْىیي ٍار دارد  .او وی ًگارد:
«دووین ٍارى كّ اخخىال دادِ اًس كٓف اؾداب كٓف باػس ٍار

«رجیب» اظت كّ در ْؼت

كیمووخصى ػٓص يىان پا یثزت اردن ْاػىى ٍضدیك دْى بّ ًام رج یب كصار دارد  .در این ٍار نیز چَس
كبص ْعت بّ ػكل كبور باظداًى روم و گو ای يسد آًٓا ْؼت و ای ْفت اظت .در ثًسادى از روا یات
ْه چَان كّ بسان اػارِ ػس ْىیي وًَا آوسِاظت كّ ٍار اؾداب كٓف در اردن واكى ػسِ  .ػٓص
يىان اوصوزى ْه در جاى ػٓص فیالدمفای كّ از وًصوفخص ین و ز یباحص ین ػٓصْاى آن يؿص بودِ ظارخّ
ػسِ اظت ،و ا ین ػٓص ثا كبل از هٓور ديوت اظالوى بودِ ،و خ ود آن ػٓص و پیراووٌغ از اوائل
كصن دوم ویالدى در ثدت اظتیالى خكووت روم بود ثا آًكّ ظپاِ اظالم ظص زویي ولسس را فخح
كصد .خق ومنب ا ین اظت كّ وؼزؿات ٍار اؾداب كٓف با ا ین ٍار بٓخص اًمباق دارد ثا ٍارْاى
دیگص » (لبالبایی )413 /13 ،بَابصایي از ًوص لبالبایی ْه ركیه ا ػارِ بّ ًام وکان دارد  .اکثص
وفعصان ركیه را وکاًی ٍضدیک اینّ ویداًَسو بّ لور کنی ركیه را در ش ام یا ٍضدیکی فنعمیي
َ
گفخّاًس ( .جفصی )144-143 ،1386 ،اوا جیىض ِبلوی يلیسِای وخفاوت از زبان ػُاظان دیگص ارائّ
ویدْس .او وًخلس بّ ثؿدیف ایي واژِ اظت و پط از ًلل ن هصات وخفاوت در وورد ركیه ویگویس:
ّ
«ًبود اثّفاق ًوص در ویان ّ
وفعصان و فصَْگ ًویعان و ًاثواًی ودللان يصبی در ارائّ ثوجیٓی كاًى
کََسِحص ًاگضیص ایي ًدیجّ را پیغ وی آورد کّ يبارت ثؿدیف ػسِاظت .ایي ًلمّ از وخي ًّ وبٓه
و ًاوًنوم بنکّ ویبایس دكیق باػس چصا کّ ا یَجا آٍاز داظدان اظت و بایس با يبارثی آػُا بصای
امصكیه» ثؿدیفی از « ّ
رواًَسگان و ػُوًسگان ػصوع ػود  .وي وًخلسم کّ « ّ
امصكود» (جىى راكس )
َ
َ
امصكود »
امکٓف
اؾداب
بّوًَای «رفخي و رفخگان » اظت .بَابصایي يبارت را بایس بّ ؾورت «
ِ
(ٍارٌؼیَان رفخّ) رواًس .ایي دو واژِ ػغ ؾاوت دارًس کّ چٓارثای ًزعت آن یکعان و در جای
رود ْعدَس .اوا ثؿدیفی کّ ؾورت گصفخّ چٓار وصخنّ دارد .1 :خشف د .2ثَییص و بّ م .3ی افافّ
ػسِ در ركیه .4واو يمف زائس بص ظص امصكیه  .ظپط ویگویس :ایي ووفوع از رماْای رایج
َ
وعدُعزان اظت و بصای اربات ّاديایغ وواردی ا ز اػدباْات ثاریذ لبصی را وی آورد( ».بلوی ،
بیثا)384-383 ،
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ثدنیلً .:وص جیىض بلوی گشػدّ از ایَکّ پشیصش آن ،دكت و خافوۀ وعنىاًان را بّ ًدو
چؼىگیصی زیص ظوال ویبصد ،وًَای دیگصی (رفخگان) بّ ایي واژِ ویدْس کّ وًَای وکان ًیعت و
با ًوص دیگصان ومابلت ًسا رد .امبخّ پشیصش وجود ثؿدیف در وَابى اظال وی اوصی پشیرفخّاظت ،اوا
ً
 .بَابصایي ركیه بّ اخخىال كوی بصاظاس
ایي ثؿدیف وًَای واژِ را کاوال دگصگون کصدِ اظت
وعدَساثی کّ از پژوْؼگصان جسیس ارائّ ػسً ،ام وکان اظت و زبان آن ًیض بصاظاس آًچّ کّ
ّ
وفعصان گفخّ اًس رو وی اظت ؾدیح اظت ،زیصا در آن زوان آن ودل وعدًىصِ رو ویان بودِ اظت .
پط ثًییي زبان وفعصاًی کّ آن را «موح» یا «ًوػدي» داٌعدّاًسً ،ادرظت و ثًییي زبان يامىاًی کّ
آن را ًام وکان گفخّاًس ،ؾدیح اظت و در وورد ایي واژِ ویثوان بص كول ّ
وفعصان ايخىاد کصد.
 .3سِجّیل (هود:)82:
گضارش ّ
وفعصان ظُخی  :ابي وَوور ایي واژِ را ظُگ گل واًَس و فارظی ّ
وًصب داٌعدّ
اظت ( .ابي وَوور )1762 /1 ،فصیابی بّ ¬ًلل از وجاْس گفخّ ّ « :
ظجیل» بّ فارظی اومغ ظُگ و
آرصش گل ویباػس  ( .ظیولی )478 /1 ،1382 ،از دیص باز وفعصان بّ دریل بودن واژِ پی بصدِ اًس و
اکثصیت آًان ،واژِ را فارظی داٌعدّ اًس ( .جوامیلی1961 ،م181 ،؛ راٍب-223 ،؛ رفاجی ،بیثا)161 ،
بصری ایي واژِ را فارظی ّ
وًصب وصکب از ظُگ وگل (خجص و لیي) ویداًَس( .فزصرازی ،بیثا/18 ،
 -383زوزؼصی1407 ،ق )416 /2 ،كصلبی ًیض اؾل ایي واژِ را ظُج و جیل

(ظُک و کیل )

ػسِاظت(.كصلبی )82 /10 ،1364 ،خنبی

ویداًسکّ يصب آن را يصبی کصدِ و یک اظه واخس
وی گویس :در ثفعیص ابي يباس ّ
ظجیل آجص پزخّ ػسِاظت( .سوین خنبی )370 ،6 ،در ایي ویان لبصی
ًوصی وَدؿص بّ فصد دارد ،او بّ ًلل از ظًیسبي جبیص ویگویس :ایي واژِ ثنفیلی از زبان ْای فارظی
و ًبمی اظت ،زیصا ظُگ (ظج) و گل (جل) حصکیب ّ
ظجل را ویظازد و «ی» در ایي واژِ وجٓی

ّ
ًسارد ،اوا اگص ّ
ظجیل را وصکب از ظُگ (ظج) فارظی و ایل (رسا) ًبمی بگیصیه وجود «ی» ثوجیّ
ظُگ رسا » ویػود .بّْصخال در وورد ّ
وًصب بودن و ثًییي زبان
ویػود و ایي واژِ بّوًَای « ِ
واژِ وفعصان ثا خس بعیاری ْه ًوصًس ،اوا بّ ًوص ویرظس لبصی ًوصی وخفاوت ارائّ ویدْس و
وجود «ی» در واژِ را ًیض ثوجیّ ویکَس( .لبصی)58 /12 ،1344 ،
دیسگاِ پژوْؼگصان جسیس  :ایي واژِ در دو جای كصآن بّ کار رفخّ و ظُگ ْای آظىاًی بودِ
کّ یکبار در ًابودی اؾداب فیل و بار دیگص در وورد ْالک ياد و رىود بّ کار رفخّاظت .جفصی در
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ایي زویَّ ویگویس« :ظُگ در پٓنوی بّ ؾورت  sangاز اوظدایی  asanآوسِاظت و گل کّ در
ً
ویان وعدلیىا وارد زبان يصبی ػسِ اظت ».
ه
پٓنوی بّ گوًۀ  gilآوسِ اظت  .ایي واژِ از فارظی
(جفصی )246 ،بَابص ایي لبق پژوْغْای زبان ػُاظی آرثور جفصی ایي اؾل ایي واژِ فارظی اظت .
ّ
اوا زبان ػُاظان دیگص ًوصات دیگصی ارائّ ًىودِ اًس کّ پصدارخي بّ آًٓا ًیض فصوری اظت  .وبنٌ،
پژوْؼگص وًاؾص در ولامّ ای با يَوان «کارکصد بصرظی واژگان دریل در فٓه وخون ّ
ولسس ،ومامًّ

ً
ووردی ّ
ظجیل » بّ بص رظی ایي واژِ پصدارخّ و ظیص ّ
ثمور ایي واژِ را دكیلا بصرظی ًىودِ اظت  .او
در ایي زویَّ ویگویس « :اومیي بار فصاْیسی وخوفی  ،175بّ دریل بودن واژِ ّ
ظجیل اػارِ ًىودِ و
گفخّ کّ واژِ ّ
وًصب و دریل اظت ( .فصاْیسی ،بیثا )53 ،6 ،پط از او جوْصی وخوفی  ،393در وورد
ّ
ظجیل فلك وًَای آن را گفخّ و از ْصگوًّ اهٓار ًوص زبان ػُارخی رودداری ویکَس (.جوْصی،3 ،
ذیل واژِ ) ابيفارس ًیض ظّ اخخىال وزخنف در وورد وًَای واژِ بیان ویکَس کّ یکی ایُعت کّ
َ
ظجیل از وادِ ِظجل اظت و از اػدلاكات يصبی اظت اوا وًَای آن را نوی داًس( .ابي فارس ،بیثا/3 ،
( »)136وبنٌّ )147 ،ظپط ًگارًسِ دیسگاِ ْای ّ
وخًسد زبان ػُاظان ٍصب ی را بیان ًىودِ و در
ّ
ارزیابی آنْا وی گویس :با ًگاِ بّ ثدنیل ْای ًلاداًّ ومامًات زبان ػُارخی در وورد واژِ ظجیل

ویثوان گفت دو ریؼّ پیؼُٓادی فارظی و یوًاًی الثیَی بّ حصثیب ٌعبت بّ ظایص ریؼّْای ارائّ
ػسِ كابنیّت کاول حص و بیؼدصی دارًس و در وجىوع ریؼّ فارظی با دػواری ْای زباًی کىخصی
روبصوظت .او در ولامّاش بّ ولامۀ « ِخجارِ ِوي ِظ ّجیل» فصاٌعوا دوبنوا اػارِ دارد و فصفیّ ای از او
ّ
را کّ دال بص پشیصش ریؼۀ یوًاًی بصای واژِ ظجیل ْعت را بیان ویکَس  .دوبنوا وی گویس :بصای
فٓه بٓخص وًَا و زبان ظجیل بایس بّ وخي كصآن و وخون ولسس رجوع کصد  .اگص دالمت ؾصیح « ِخ َ
جارِ
ِوي لیي » را وبَی بص ایَکّ پیاوبص (ص) و وًاؾصاٌغ ظجیل را ػبیّ لیي اظدَباط کََس ،بپشیصیه
ػبیّ واژِ یوًاًی ظیگنیون بّوًَای وًاْسِ و وٓص و ووم وًاْسِ اظت کّ با ْىیي وًَا بّ زبان
آراوی رفخّ و از آًجا بّ زبان الثیَی  sigilliumبّوًَای وٓص و ووم و ظُس وکخوب وٓص ػسِ ،وَخلل
ػسِاظت.با ثوجّ بّ ایَکّ در آن ايؿار ثىام وٓص و ووم ْا گنی بودِ ،بعیار ودخىل اظت کّ واژِ
الثیَی  sigilliumبّؾورت ظجل در زبان يصبی بّ وًَی وٓص و ووم راِ یافخّ باػس  .ایي اخخىال را
خقور ظجل در کخب مَت بّ وًَای کخاب جاوى و ظُس وکخوب ثلویت و ثأییس ویکَس  .خال اگص
پیاوبص(ص) و وًاؾصاٌغ کّ با واژِ ظجل بّوًَای وٓص و ووم آػُا بودِ اًس با ػُیسن واژِ ّ
ظجیل بّ

ًىون ووردی از واژگان دخیل كصآن)
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راخخی بّوًَای ِگل وَخلل گصدًس .هبيبارت دیگص« ِخ َ
جارِ ِوي ِظ ّجیل» را بّوًَای ظُگْایی از جُط
ً
وٓص و ووم گنی درک کصدِ باػُس  .ایي گىاًّ زًی دوبنوا ًوصیّ ای کاوال ومابق با وًیار ْای
زبانػُارخی اظت ،زیصا ْه وخي كصآن و ْه ػواْس ثاریزی مَوی وبَی بص ًاآػُایی يصب زباًان را
با واژِ ّ
ررظی كصار دادِ و ّ
ثمورات واژگاًی در زبان ْای وزخنف را وورد بصرظی كصار
ظجیل وورد ب
ویدْس .اوا ایي فصفیّ با یک دػواری روبصوظت و آن ایُعت کّ دوبنوا بایس اوکان و چگوًگی
ّ
ورود یک واژِ یوًاًی الثیَی را بّ ظصزویي ايصاب ثوفیح دْس( .وبنٌ)155-153 ،1387 ،
ينی اػصف ؾادكی از پژو ْؼگصان وًاؾص ًیض بص ایي ًوص اظت کّ ایي واژِ وصکب از ظگ
ّ
و گل اظت و ظگ ثنفوی از ظُگ و بّ ْىان وًَی اظت  ( .رصوؼاْیْ ،ىؼٓصی ) یًَی واج «گ»
ً
ًٓایخا َظ ّجل و ّ
ظجیل را جؼکیل دادِ اظت ْ .ىچَیي راػس
بّ «ج» ثبسیل ػسِ و در ْه ادٍام ػسِ و
ودؿل از زبان ػُاظان وًاؾص ّ
ظجیل را حصکیبی از ظُگ یا ظگ وگل

ویداًسsag+gil=saggil.

اػدلاق گوًۀ ظگ را ْه از ظُگ ویثوان چَیي ٌؼان داد  Sang>sagg>sag .با ثوجّ بّ ثبسیل
ً
ویان در ثًصیب بایس ّ
ظجیل ػود  .واژِ  sagدر
ویان بّ ج یا ق لبًا  saggilفارظی ه
ْGای فارظی ه
ایي وورد اخخىاالً بّوًَای ظزت اظت و حصکیبات ّ
ظجیل گل ظزت یا گل پزخّ اظت  .واژِ ظگ بّ

وًَی ظُگ در فارظی ًو ًىاًسِ اوا گىان ویرود جای پایی از آن را در ًام ظگعار بخوان دیس  :در
ّ
ودؿل،1361 ،
ػاَْاوۀ فصدوظی و گصػاظپ ًاوۀ اظسی لوظی ظگعار بّ کار رفخّاظت ( .راػس
)123

ّ
ثدنیل :با ًوص بّ ادمّ فوق ظّ ًوص در وورد ایي واژِ بیان ػسِ اظت کّ ظّ ریؼّ را
ّ
بصای ایي واژِ پیؼُٓاد ویدْسً .1 .وص لبصی کّ آن را ودؼکل از ریؼّ ظج فارظی و ایل ًبمی
وی داًسً .2 .وص جفصی و ّ
يسِ ای دیگص از پژوْؼگصان کّ ریؼۀ فارظی ظُگ (ظج) و گل (جل) را
بصای آن در ًوص گصفخّ اًس .3.دیسگاِ فصاٌعوا دوبنوا کّ راظدگاِ آن را یوًاًی و از ریؼۀ

sigilium

بّوًَای ظُگ ؾاف و ظزت وی داًس.
لبصی ویرواْس وجود «ی» در واژۀ ّ
ظجیل را ثوجیّ کَس ،درخامیکّ واژِ وی ثواًس فارظی
ً
ویان ) بّ لوریکّ كبال گفخّ ػس بّ «ظج» در يصبی ثبسیل ػود
باػس و «ظُگ یا ظگ» (در فارظی ه
و «گل» ًیض بّ «جل» بسل ػسِ و َظ ّجل را وی ظازد و چّ بعا در ّ
ثمورات زباًی «ی» بصای ظٓومت

ثنفّن وارد ایي واژِ ػسِ باػس کّ ایي پسیسِ در ّ
وًصب ظازی ًیض اوصی وخساول بودِ اظت  .وقاف
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بص آن بًّدوی کّ زبان ػُاظان جسیس بصرظی ًىودِ اًس و در فؿل اول اػار ه ػسِ يامىان وعنىان با
زبان ًبمی آػُایی چَساًی ًساػدَس و از کجا لبصی «ایل» را از مَات ایي زبان گفخّ اظت رود كابل
ََ
ّ
ثأول اظت و چَاًکّ وؼٓور اظت ایي واژِ بّ زبان يبصی اظت و در بصری زبآًا واًَس اکسی و
َ
اوٓصی ػبیّ ایي واژِ بّوًَای رسا وجود داػدّ اوا زبان آن را ًبمی ًگفخّ اًس و ػایس وَوور لبصی
ایل آرا وی باػس .بّْص خال بّ دالینی کّ گفخّ ػس ،دیسگاِ لبصی وصدود اظت  .اوا گىاًّ زًی دوبنوا
ً
در وورد واژۀ ّ
ظجیل و ریؼۀ یوًاًی ًوصیّ ای کاوال ومابق با وًیار ْای زبانػُارخی اظت ،زیصا ْه
وخي كصآن و ْه وباًی زبان ػُارخی وبثَی بص ًاآػُایی ايصاب را با واژِ ّ
ظجیل وورد بصرظی كصار
دادِ و ْه ّ
ثمورات واژگاًی در زبان ْای وزخنف را وورد بصرظی كصار ویدْس ،بَابصایي ایي دیسگاِ
ّ
ودؿل ،اػصف
وی ثواًس پشیصفخّ ػود و ریؼۀ فارظی ًیض چَان ¬کّ پژوْؼگصان جسیس (جفصی ،راػس
ؾادكی و  )..در کخاب ْای ریؼّ¬ػُاظی فارظی بصرظی ًىودِ اًس ،ویثواًس ؾدیح باػس  .در ًٓایت
ویثوان ریؼۀ فارظی و یوًاًی را بصای واژِ پشیصفت  .ػایس ْه ایي واژِ از زبان یوًاًی بّ فارظی
و ظپط بّ يصبی راِ یافخّ باػس  .پط يامىان وعنىاًی کّ زبان واژِ را فارظی ثًییي ًىودِ اًس وعیص
ؾدیح را پیهودِ اًس.
 .4سِجّین (مطففّین:)8:

گضارش وفعصان ظُّخی  :ابي وَوور ایي واژِ را از ریؼۀ

«ظجي» و وادی در جَّٓه گفخّ

اظت( .ابي وَوور1426 ،ق )1763 /1 ،ابوخاثه گفخّ واژِ ٍیص يصبی اظت ( .ظیولی)478 /1 ،1382 ،
ظیولی در «امىخوکنی» وی گویس :بصری آن را واژِ ای فارظی بّوًَای «موح گنیي » داٌعدّاًس.
(ظیولیّ )22 ،1362 ،
وفعصان در وورد وًَای واژِ ارخالف ًوص دارًس و ایي بسان وًَاظت کّ زبان
ً
دكیلا نوی داًَس .لبصی ّ
ظجیي را بّوًَای زیصزویي داٌعدّاظت ( .لبصی )6 ،30 ،زوزؼصی
واژِ را
ایي واژِ را يصبی داٌعدّ و گفخّ « ّ
ظجیي» ًاویسِ شدِ و از ریؼّ ظجي بص وزن ّ
فًیل اظت و در
وورد وًَای آن گفخّ دیوان ػصور اظت کّ رساوًس ثسویي کصدِ و در آن ايىال ػیالیي و کفار و
فاظلان از جي و اٌط وجود داردْ ،ىچَیي بّوًَای زًسان در جَٓه اظت یا زویي ه فخه در وکاًی
اظت ( .زوزؼصی1407 ،ق)721 /4 ،
وخؼدَاک و ثاریک اظت کّ جایگاِ ابنیط و فصزًساٌغ
ظجیي را کخابی ویداًسکّ رساوًس جضای کفار را در آن وًنوم کصدِ اظت و گفخّ ّ
لبصظی ّ
ظجیي
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بصای يصب اوصی ًاػُارخّ بودِ بسیي دمیل کّ كصآن گفخّ  :ووا ادریک وا ظجیي؟ (لبصی،1344 ،
 )989 /10كصلبی از کًب ًلل کصدِ کّ ّ
ظجیي ؾزصِ ای ظیاِ در زیص زویَّفخه اظت کّ اظا وی ْىّ
ػیالیي بص آن ًوػدّ ػسِ اظت و یدیی بي ظالم ْه گفخّ  :ظُگ ظیاْی اظت در زیص زویي کّ
ارواح کافصان بص آن ًوػدّ اظت( .كصلبی)257 /20 ،1364 ،
دیسگاِ پژوْؼگصان جسیس  :جفصی در وورد ایي واژِ چَیي وی گویس« :گصیه گىان ویبصد
کّ ولؿود از آن چیضی اظت کّ بص روی آن ویًوػدّاًس و آن را با واژِ خبؼی وًادل بّوًَای
«امواح گنیي » کخابت ولایعّ ویکَس  .اوا ْىچَان کّ ًومسکّ از دیصزواًی پیغ بیان داػدّ ودخىل
ٌ ُ
کخاب َوصكوم اخخىاال یک يبارت
اظت از ًوآوردِ ْای كصآًی باػس  .در ایي ؾورت يبارت
ثوفیدی اظت( ».جفصی )246 ،1386 ،بسرِای وخصجه کخاب واژِ ْای دریل در كصآن در وورد زبان
واژِ ًوصی وخفاوت دارد و ایَگوًّ ویگویس « :اگص گفخۀ جوامیلی را دال بص ایَکّ در بًقی از
کنىات «ل» آرص بّ «ن» ثبسیل ػسِ اظت ،بپشیصیه واًَس اظىًیل =اظىًیي ،اظصائیل=اظصائیي ،در ایي
ظجیي» را ؾورت دیگصی از « ّ
ؾورت میثوان « ّ
ظجیل» بّخعاب آورد و وًَای آن را موح گنیي
درظت وی ػسِ داٌعت  .ایي وَملی حص از آٌعت کّ بّ دًبال ریؼۀ واژِ در زبان خبؼی بگصدیه و
جامب ایي اظت کّ مَت ػُاظان ّ
ظجیي را بّ یک وًَا داٌعدّ اًس« :و ّ
ظجیل و ّ
وخلسم ّ
ظجیل فی وًَی
ّ
ظجیي » (جوامیلی1961 ،م)181 ،
ثدنیل :ایي ّ
ثًسد وًَایی کّ بصای واژِ ذکص ػس (زًسان ،موح گنیي ،ؾزصۀ ظیاِ ،دیوان
ػصور) خاکی از ًاآػُا بودن وفعصان بّ زبان واژِ اظت کّ بصری آن را يصبی داٌعدّ و بصری در
وورد ثًییي زبان آن ظکوت کصدِ و فلك آن را ّ
وًصب داٌعدّ اًس .پط بَابص ًلل آًان ایي واژِ بّ دو
زبان ٌعبت دادِ ػسِ ،زبان يصبی و زباًی ٍیصيصبی کّ وؼزؽ ْه ًیعت چّ زباًی اظت  .آًٓایی
ً
کّ آن را يصبی گفخّ اًس اظاظا از ریؼۀ «ظجي» در ًوص گصفخّ و بّ ًدوی بّ زًسان وصثبك
ظارخّاًس و ّ
ظجیي را وکاًی در جَٓه و یا آفصیسِ ای کّ وصثبك با دوزخ و  ..باػس درًوص گصفخّ اًس.
ٌ
کخاب وصكوم اظت و ػایس بسیي
اوا ظیولی بص آن اظت کّ آًچّ كصآن در وورد ایي واژِ ویگویس،
ظبب آن را بّوًَای موح و فارظی داٌعدّ اظت  .اوا زبان ایي واژِ در ؾورت ٍیصيصبی بودن ،بصای
ً
وفعصان ّ
وخلسم وًیّي ًبودِ اظت  .پژوْؼگصان ًویي ْه هاْصا بّ ًوص كمًی و واخس در وورد واژِ
دظت ًیافخّ اًس .جفصی و بسرِ ای دو ًوص وخفاوت در وورد واژۀ ّ
ظجیي دادِ اًس و با حصدیس از وًَا و
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زبان آن ظزي گفخّ ¬اًس .وقاف بص آًکّ جفصی رود زبان واژِ را بّ كمًیت بیان ًَىودِ اظت و آن
را از ًوآوردِ ْای كصآًی ویداًس .درًٓایت ویثوان گفت ًّ ثَٓا يامىان وعنىان ،بنکّ پژوْؼگصان
جسیس ْه دروورد ایي واژِ ًوص كمًی و دكیلی ارائّ ًسادِ اًس و آن را از ًوآوردِ ْا و ابخکارات
كصآن ویداًَس.
 .5هَیتَ لَک (یىسف: )23 :

َ
گضارش ّ
وفعصان ظُخی  :ابي وَوور ایي واژِ را بّوًَای اكبل (روی آور ) گفخّ اظت  ( .ابي
َ َ َ
یت مک » یًَی بیا
وَوور1426 ،ق )4191 /2 ،ابيابیخاثه از ابي يباس آوردِ کّ بّ زبان كبمی «ْ
بصای ثوظت و خعي گفت ظصیاًی اظت و يکصوّ گفخّ بّ زبان «خوراًی» اظت و ابوزیس اًؿاری
گفخّ يبصی اظت و اؾل آن ْیخَنج اظت ،یًَی بیا بّ ظوی آن ( .ظیولیَ َْ )484 ،1382 ،
یت اظه فًل

َ
ظصع (بؼداب) و بّ گفخّ يىوم مَت ػُاظان و وفعصان وًَایغ ْىیي اظت( .لبصی،1344 ،
بّوًَای ا ِ
107 /12؛ فزصرازی ،بیثا )438 /18 ،وفعصان در فٓه وًَای واژِ وؼکنی ًساػدَس اوا در وورد
زبان واژِ ّ
فصاء بّ زبان خوراًی ،ابوزیس بّ يبصاًی ،خعي بّ ظصیاًی و ُظ ّسی بّ كبمی ٌعبت داد هاًس.
(لبصی )107 /12 ،1344 ،خنبی ًیض ویگویس جىٓور بص ایي يلیسِ اًس کّ يصبی اظت  ( .خنبی،
1414ق )463 /6 ،ابياًباری بصایي ًوص اظت کّ ایي واژِ از واژِ

ْای ودؼابّ و وؼدصک بیي

زبانْاظت و ایي واژِ بیي مَت كصیغ و خوراًی وؼدصک اظت ،ه واًگوًّ کّ كعماس بیي مَت روم
و يصب وؼدصک اظت ( .فزصرازی ،بیثا)438 /18 ،
دیسگاِ پژوْؼگصان جسیس  :آرثور جفصی ایي واژِ را در فٓصظت واژگان دریل ذکص ًکصدِ
اظت ،اوا در ولسوۀ کخابغ در وورد آن چَیي

وی گویس« :ایي واژِ چَان ػاذ و ٍصیب بودِ کّ

ينیرٍه يصبی بودن آن وفعصان را دچار ظصدرگوی و حصدیس کصدِ اظت و ًوصػان ایي بودِ کّ
باًوی وؿصی با بصدۀ رود بّ زبان وؿصی گفخگو

ویکصدِ و چون ثَٓا زبان وؿصی کّ مَویان

وی ػُارخَس كبمی بود ایي واژِ ػاذ و ًادر را كبمی پَساػدَس ( ».جفصی )89 ،1386 ،ریپیي ْه در
ً
هاْصا ّ
وفعصان در وًَای واژِ حصدیسی
وورد دریل داٌعدي آن ثوفیخاثی ویدْس .بّ بیان ریپیي «
َ َ َ
یت مک » بّؾورت
ًساػدَس و آن را از ظیاق آیّ وی فّویدًس اوا چگوًگی ثبییي دو کنىّ «ْ
«َْ ِیخاِ الخ »
وًقنی بصای آًٓا باكی واًسِ اظت  .با ایَکّ بصری از زبان ػُاظان آن را يبصی

ًىون ووردی از واژگان دخیل كصآن)
ی ( بصرسی پَج ۀ
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داٌعدّاًس .ادوارد لیي وًخلس اظت کّ فصَْگ ًویعان يصب با ایي کار رواظدّ اًس جىنّ يبصی ثورات
را بیان کََس کّ وی گویسَ « :يخّّ مِزاِ » با ایي خال بعیاری از ّ
وفعصان ْىان ظیاق وفصوض داظداًی
را بص ػواْس وخي ػُارخی حصجیح دادِ اًس .ایي ًگصش در ظُت ثفعیص جا افخادِ و در آرار ظیولی
ثسوین ًٓائی یافخّ ،بی آًکّ بّ ارزش و وضایای فلّ النَوی ثوجّ ػود».
( )rippin,2001,2006,vol2,226-237ظیاق داظداًی گفخّ ػسِ در بیان ریپیي ْىان اوص باًوی
وؿصی بّ ٍالم رود اظت کّ زبان وؿصیان كبمی بودِ اظت .
ثدنیلً :وصات وخًسد و ٌعبت دادن واژِ بّ زبان ْای وزخنف كبلی ،يبصی و خوراًی و
ظصیاًی وؤیّس ًاآػُا بودن وفعصان با آن و ػفاف ًبودن زبان واژِ بصای آًٓاظت  .در وًَا ارخالف
ًوصی ًیعت و يىوم ّ
وفعصان وًَی «بؼداب» را بصای آن گفخّ اًس .دمیل دریل داٌعدي ایي واژِ ایي
َ َ
ْیت مک» ػباْخی بّ بصری ؾیَّْای ؾصف ػسۀ فًنی در زبان يصبی دارد ،اوا ایي ثًبیص
اظت کّ «
در يصبی ٍصیب بّ ػىار ویرود و فًنی بسون ریؼّ اظت و ظارخی ٍیصيصبی دارد  .اگص ًوص ریپیي
کّ وبدَی بص ًوص «ادوارد میي» اظت و وعدَسات زبان ػُارخی را بص ظیاق داظداًی حصجیح دادِ اظت
بپشیصیه ،بّ ًوص وی رظس کّ پشیصش زبان يبصی بصای ایي واژِ ؾدیح و وبدَی بص وباًی زبان
ػُارخی باػس .بَابصایي ّ
وفعصاًی کّ زبان ایي واژِ را كبمی گفخّ اًس با زبان ایي واژِ آػُا ًبودِاًس با
ثوجّ بّ ظیاق داظدان آن را بّ زبان وؿصیان کّ داظدان

در آًجا اثفاق افخادِ ٌعبت دادِ و وعیص

گىاًّزًی را پیىودِ و بّرما رفخّاًس.
نتیجهگیری

ثًییي زبان واژگان دریل یکی از وعائل ومصح در بدذ واژگان ّ
وًصب اظت

 .بّبیان

پژوْؼگصان ًویي يامىان وعنىان زبان بصری از ایي واژگان را ؾدیح و بصری را بص وبَای خسس و
گىان ثًییي ًىودِ اًس ،گاِ واژِ را بّ یک زبان ٌعبت دادِ و گاِ بّ دو یا

چَس ز بان وَدعب

ًىودِاًس .بصای دظتیابی بّ درظدی یا ًادرظدی ایي فصفیّ  5وورد از واژگان دریل را از ایي خیذ
بصرظی ًىودِ ایهً .دیجۀ پژوْغ در پَج واژۀ بصرظی ػسِ بسیي ػصح اظت  :ثًییي زبان بصری از
ظجیل» ؾدیح اظت ،اوا ثًییي زبان واژۀ « ّ
وفعصان از واژۀ «اظدبصق»« ،ركیه» و « ّ
ّ
ظجیي» را ًّ ثَٓا
ّ
وفعصان بنکّ پژوْؼگصان جسیس ْه ؾدیح و كمًی بیان ًکصدِ اًس و آن را از ًوآوردِ ْای كصآًی
وفعصان از واژۀ «َْ َ
داٌعدّاًس .ثًییي زبان ّ
یت مک » ًیض چَان کّ دیسیه ،بصاظاس ظیاق داظداًی،
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خسیذ ػىارۀ  ،61بٓار و ثابعدان 1396
،
ومامًات ثاریزی كصآن و

ػسِاظتً .دیجۀ ًٓایی بدذ ایَکّ ًلل

بسون ثوجّ بّ وباًی زبان ػُاظی و ًادرظت گفخّ
وفعصان ّ
پژوْؼگصان وًاؾص ٍصبی وبَی بصایَکّ ّ
وخلسم در ثًییي زبان واژگان دریل كصآن لصیق

گىاًّزًی را پیىودِ اًس و بَابص ظُت وَلول ،فارغ از پژوْغ وکَکاش زبان ػُارخی بص اثص پشیصش
ظُت اکدعابی گشػدگان ،بص بیان آًان ّ
ؾدّ گشاػدّ اًس ،ثَٓا ثا خسودی (ًّ در ْىّ ووارد ) ویثواًس
ؾدیح باػس .بَابصایي در وورد ثىام واژگان دریل آًٓا بص اظاس خسس و بسون الاليات ثًییي زبان
ً
ًَىودِاًس ،بنکّ در وورد بصری واژگان کّ زبان آن اؾال بصای ػان كابل جؼزیؽ ًبودِ و وؼکالثی
چون ًبود وسارک و وَابى زبان ػُاظی وًخبص ّ
ظس راِ ػان بودِ بّ «گىاًّ زًی » و «پیغفصفٓای
فصَْگی» وخوظل ػسِ و با ثکیّ بص ظُّت ًلل و بصاظاس آن زباًی بصای واژِ ثًییي ویکصدًس.
منابع

آذرًوش ،آذرثاش ،رآْای ًفوذ فارظی در فصَْگ يصب جاْنیٌ ،ؼصثوس ،چ ظوم ،ثٓصان،
1388
آرًومس ،ظیصثوواس ،ثاریذ گعدصش اظالم ،ترجىّ يضثیٌ ،ؼص داٌؼگاِ ثٓصان ،ثٓصان1358 ،
بي وَوور ،معان امًصب ،ووظعّ االيلوی امىُؼورات ،بیصوت 1426 ،ق
ابوخیان اًسمعی ،ودىسبي یوظف ،بدصامىدیك ،دارامفکص ،بیصوت1420 ،ق
ابو يبیسٍ ،صیب امدسیذ ،چاپ افعت ،بیصوت1975 ،
ابي فارس ،وًجه ولاییط النَّ ،وصکض امُؼص ،بیصوت .بیثا
اؾفٓاًی ،ابوامفصج ،االٍاًی ،دارامکخب امىؿصیّ ،وؿص ،بیثا
بیآزار ػیصازی ،يبسامکصیه ،باظدان ػُاظی و جَصافیای ثاریزی كؿؽ كصآن کصیه ،دفخص ٌؼص
فصَْگ اظالوی ،ثٓصان1393 ،
ثوًجی ،ودىس ،وًجه امىًصبات امفارظیّ ،بیصوت ،بیثا.
رًامبی ،يبسامصخىي ،امجواْصامدعان فی ثفعیص املصآن ،بی¬ثا.
جفصی ،آرثور ،واژِْای دریل در كصآن وجیس ،حصجىّ بسرِایٌ ،ؼص ثوس ،چ دوم ،ثٓصان.1386،
جًفصیان ،رظول ،ثاریذ ظیاظی اظالمٌ ،ؼص دمیل وا ،چ ْؼده ،كه1389 ،جوْصی ،اظىايیل بي ّ
خىاد ،ثاج النَّ و ؾداح امًصبیّ ،دارامًنه ،بیصوت1368 ،
خنبی ،سمین ،در امىؿون ،دارامکخب امًالوی ه ،بیصوت1414 ،ق.

ًىون ووردی از واژگان دخیل كصآن)
ی ( بصرسی پَج ۀ
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رفاجی ،اخىس بي اخىس ،ػفاء امَنیل فی وا فی کالم امًصب وي امسریل ،كاْصِ ،بی ثا.ّ
امىًصب،....ثدلیق اخىس ودىس ػاکص ،كاْصِ.1961،
جوامیلی ،ابووَؿور ووْوب،
راٍب اؾفٓاًی ،خعیي بي ودىس ،وفصدات امفاظ املصآنٌ ،ؼص داراملنه ،بیصوت ،بیثا.
زوزؼصی ،ودىود ،کؼاف يي خلائق ٍواوـ امخَضیل ،دارامکخاب امًصبی،بیصوت1407،ق
جاللامسیي ،االثلان فی ينوم املصانٌ ،ؼص اویصکبیص ،چ چٓارم ،ثٓصان .1382
ظیولی ،
ظیولی ،جالل امسیي ،امىخوکنی فیىا ورد فی املصان بالنَات ،حصجىّ اظال

ویٌ ،ؼصاًدؼار،

تْصان1362،
ظیولی ،جالل امسیيُ ،
امىضْص فی ينوم النَّ و اًوايٓا ،دار امخصاث ،چ ظوم ،كاْصِ ،بی ¬ثا
لبالبایی ،ودىسخعیي ،ثفعیص

امىیضان  ،دفخص اًدؼارات اظالوى خوزِ يل

وی ه ،كه ،چ

پَجه 1417،ق
لبصی ،ودىسبيجصیص ،حصجىّ ثفعیص لبصی ،ثؿدیح خبیب یَىایی ،چاپزاًّ دو

مخی ایصان،

1344ش
ينی ،جواد ،امىفؿل فی ثاریخ امًصب ،دارامًنه لنىالییي و وکخبةامَٓقة بَساد ،چ اول ،بیصوت،
بیثا
كصلبی ،ودىسبي اخىس ،امجاوى الخکام املصآنٌ ،ؼص ًاؾصرعصو ،ثٓصان .1364
فزصرازی ،ثفعیص کبیصٌ ،ؼص دارامفکص ،بیصوت ،بیثا.

فصاْیسی ،رنیل بي اخىس ،کخاب امًیيٌ ،ؼص ْجصت ،كه1410 ،ق
کصیوی ًیا ،وصثقی،زبان كصآن ثفعیص كصآن،وجىويّ ولاالتٌ ،ؼص ْصوط ،ثٓصان1392 ،
بلوی  ،جیىض ،ولامّ امصكیه یا امصكود؟ زبان كصآن ،ثفعیص كصآن ،حصجىّ وصثقی کصی وی ًیا-383،
384
رصوؼاْی ،بٓاء امسیي ،واژگان فارظی كصآن ،روزًاوّ ْىؼٓصی ،ویژِ ناوّ وبًذ ،دیىاِ 1372
راػس ودؿل ،ودىسثلی« ،ظجیل» ،وجنّ داٌؼکسِ ادبیات داٌؼگاِ ثبصیض ،ظال 123 ،1361
ریپیي ،اًسرو ،واژِ ْای دریل و ثًییي زبان آًٓا در ثفاظیص ،زبان كصآن ،ثفعیص كصآن ،حصجىّ
وصثقی کصیوی ًیاٌ ،ؼص ْصوط ،ثٓصان1392 ،

1396  بٓار و ثابعدان،61 خسیذ ػىارۀ
،
ومامًات ثاریزی كصآن و
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