علوم حدیث ،سال بیست و یکم ،شماره چهارم

فارسی کتب اربعه و صحاح سته
جستاری در واژههای
ِ

سید مصافی مناقب
مهدی آذریفرد

صمد عبدااللهی عابد

1
2
3

چکیده

ارتباطات عامل مهم تأنیر و تانر زبانهاست و تعداد واژههایی کهه یه( زبهان از زبهان دیگهر

می گیرد ،به ارتباط دو گروه گویشور بستگی دارد .عربهها نیهز بهه واسهطه ارتباطهاتی کهه بها

اقوام دیگر داشتهاند ،برخی واژهها را از زبانهای دیگر گرفتهاند .این واژهها به مرور زمهان و
ً
اصطالحا آنها را ّ
معربات گویند .عالوه بر
کثرت استعمال ،در زبان عربی ماندگار شده که

قهرآن ،ایههن واژهههها در لسهان احادیههث نیههز مهورد اسههتفاده قههرار گرفتهانهد .در ایههن پههژوهش بههه
بررسی تعدادی از واژههای فارسی در احادیث فریقین پرداختههایم ،بهه ایهن منظهور ،کتهب

اربعه حدینی شیعه و صحاح سهته اههل سهنت محهور بحهث قهرار گرفتهانهد .طهی پهژوهش
انجام گرفته در محدوده  68واژه فارسی ،مشخص گردید که ّ
معربات فارسی به کهار رفتهه
در کتههب اربعههه نسههبت بههه صههحاح سههته ،از تنههوم واژگههانی و موضههوعی بیشههتری برخههوردار

هستند .همچنین دقت در این پژوهش نشان میدهد که واژههای فارسی به کهار رفتهه در

ایهن روایههات ،کارکردهههای مختلفههی دارنههد ،کههارکرد فقههه الحههدینی ،کههارکرد فقهههی ،کههارکرد

بهداشتی ،کارکرد تمنیلی و کارکرد تفسیری از این جملهاند.
کلیدوا هها واژههای فارسیّ ،
معربات ،روایات ،کتب اربعه ،صحاح سته.

درآمد

بررسهی واژهههای دخیههل در ز بهان عر بههی یها همههان ّ
معربهات ،از گذشهته تهها بهه حههال مهورد توجههه
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 . 2کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث (.)M.azarifard@gmail.com
 . 3دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (.)S1.abdollahi@yahoo.com

بخش جداگانهای از کتابهایشان را به این مهم اختصاص دادهاند؛ برای نمونه :ابهن در یهد در

کتاب جمههر اللغهه ،بهابی را تحهت عنهوان « مها تکلمهت بهه العهرب مهن کهالم العجهم حتهی صهار
ّ
کاللغههه» آورده اسههت .همچنههین نعههالبی در کتههاب فقههه اللغههه ،فصههلی را تحههت عنههوان «أسههما
تفردت بها الفرس دون العرب فاض ّ
هطرت العهرب دلهی تعریبهها» ذکهر کهرده اسهت .ابهن سهیده نیهز
فصلی از کتاب خود المخصهص را بهه عنهوان «اسهامی أعجمهی تعر یهب شهده» اختصهاص داده

است.

جستاری در وا ههای
فارسی کتب اربعه و صحاح سته
ِ

دانشههمندان بههوده اسههت .برخههی از ایههن واژ گههان در کتابهههای لغههت ذکههر گردیههده ،امهها عههدهای،

عدهای از دانشمندان نیز تألیفاتی را به طور خاص به این موضوم اختصاص دادهانهد .دکتهر

آذرته ههاش آذرنه ههوش ،در کته ههاب راههه ههای نفه ههوذ فارسه ههی در فرهنه ههد و ز به ههان ته ههازی ته ههالش که ههرده

خاسههتگاه های اصههلی ورود واژ گههان عر بههی بههه فارسههی را بررسههی کنههد .پههیش از وی نیههز افههرادی
همچون محمد علی امام شوشتری ،نویسنده فرهند واژههای فارسی در زبان عربی و ّادی شیر
پژوهش گههر ز ب ههان و ادبی ههات س ههریانی در االلف ههاظ الفارسههی المع ه ّهرب و پ ههس از وی دکت ههر محم ههد

التههونجی ،اسههتاد دانشههگاه االزهههر  -کههه دکتههرای ادبیههات فارسههی نیههز دارد  -در کتههاب معجههم
ال ّ
معربات الفارسهیه ،واژهنامهه هایی از واژ گهان فارسهی راه یافتهه بهه عر بهی را فهراهم نمودهانهد .آرتهور
جفههری نیههز در بههاره واژ گههان قرآنههی در کتههاب واژههههای دخیههل در قههرآن چنههین کههاری کههرده اسههت.

مفسران و زبان شناسان اسالمی نیز در گذشته گاه خود به فارسی بودن برخی از واژگان فارسهی

در عربی اعتراف کرده اند؛ اما نخسهتین پهژوهش مسهتقل در ایهن بهاره ،بهه دوره میهانی اسهالم بهاز

می گهردد .موههوب بهن احمهد ،مشهههور بهه ابهی مقصهور جههوالیقی از پیشهگامان ایهن کهار در سههده
شش ههم هج ههری ب ههود .او در کت ههاب المع ه ّهرب ب ههه ریش ههه ی ههابی واژهه ههای فارس ههی پرداخت ههه اس ههت.
ّ
همچنهین پههس از او ،جههالل الهدین سههیوطی در کتههاب المههذب فیمهها وقههع فهی القههرآن مههن الکههالم
ال ّ
معرب ،به این مهم پرداخته است.
با وجود تحقی در باره واژگان ّ
معرب در زبان قرآن ،کاوشی در باره واژههای مع ّهرب ،بهه و یهژه

«واژهههای فارسهی» ،در ز بهان روایههات فهریقین صهورت نگرفتههه اسهت .لهذا بهرای انجهام ایهن مهههم،

ابتدا از میان قریب به  25منبع لغوی (همچون :جمهر اللغه ابن درید ،صحاح اللغ جهوهری،
فقه اللغهه نعهالبی ،المع ّهرب جهوالیقی ،النهایه ابهن انیهر ،لسهان العهرب ابهن منظهور ،تههذیب اللغه
أزهری ،االلفاظ الفارسی ال ّ
معربه ّادی شیر ،فرهند واژههای فارسی در زبان عربی امام شوشتری
و ،)...نزدیهه( بههه سیصههد واژه فارسههی از میههان ّ
معرب هات اسههتخراج شههدهاند .سههپس بهها جسههت و

جوی این واژه ها در محدوده کتب اربعه شیعه و صحاح سته اهل سنت 68 ،واژههای فارسی
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به دست آمد که در متن روایات این کتب به کهار رفتهانهد 4.نتهایی نشهان داد ،واژهههای فارسهی
بههه کههار رفتههه در کتههب اربعههه نسههبت بههه صههحاح سههته ،از تنههوم واژ گههانی و موضههوعی بیشههتری

برخوردار است .همچنین دقت در این پژوهش نشان میدهد که واژههای فارسهی بهه کهار رفتهه
در ایههن روایههات ،کارکردهههای مختلفههی دارنههد؛ کههارکرد فقههه الحههدینی ،کههارکرد فقهههی ،کههارکرد

بهداشتی ،کارکرد تمنیلی و کارکرد تفسیری از این جملهاند.

مقدمه
سخن گفتن از راههایی است که انسانها مقاصد خود را با آن بهه دیگهران تفههیم می کننهد و

از آنجهها کههه همههه انسههان ها ز بههان یکسههانی ندارنههد و در مههراودات تجههاری ،علمههی ،سیاسههی و

اجتماعی ،چارهای جز سخن گفتن با هم ندارند ،لذا از زمانی که انسان مسافرت کرد ،همهواره

یکههی از دقدقههههای اساسههیاش ،ارتبههاط کالمههی بهها همنوعههان خههود  -کههه بههه زبانهههای دیگههر
مکالمه می کنند  -بوده اسهت .از ایهن رو ،گهاهی مجبهور میشهده زبانههای دیگهر را یهاد بگیهرد،

ولی همه انسهانها تهوان یهادگیری زبانههای متعهدد ندارنهد و یها احسهاس سهختی می کننهد .لهذا
گاهی یکی از راههای ارتباط این افراد ،استفاده از برخی واژههای کلیدی همدیگر بهوده اسهت.

این استفادهها گاه به گونهای بوده که موجب میشده آن واژهها در سرزمینهای دیگر نیز رواج

یابد.

از عوامههل مهههم تأنیر پههذیری و یهها تأنیرگههذاری زبانههها در هم هدیگر ،ارتباطههات اسههت 5و تعههداد

واژههایی که ی( زبان از زبان دیگر می گیرد ،به ارتبهاط دو گهروه گویشهور بسهتگی دارد 6.در ایهن
ً
مسههیر ،قالبهها ز بههانی کههه دارای امتیازهههای فرهنگههی ،اقتصههادی ،سیاسههی و علمههی بههوده اسههت،
تأنیرگههذاریاش نیههز بیشههتر بههوده اسههت .عربههها نیههز بههه واسههطه ارتباطههاتی کههه بهها اقههوام دیگ ههر

داشتهاند ،واژههایی را از زبانهای دیگر گرفتهاند.
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 . 4شایسته توضیح است که واژههای فارسی ،بخشی از ّ
معربات را تشکیل میدهند .برای به دست آوردن واژههای فارسی
ّ
مورد استفاده در این مقاله ،قریب به سیصد واژه فارسی از میان معربات ،در  25منبع لغوی  -که در انتهای مقاله از آنها
نام برده شده است  -استخراج شدند که از این تعداد 68 ،واژه در متن روایات کتب اربعه و صحاح سهته بهه کهار رفتهه
بود .تعداد زیادی از واژههای فارسی نیز بود که در روایات کتب اربعه و صحاح سته از آنها استفاده نشده بود؛ واژههایی
چون :صولجان ،قیروان ،سرداب ،قبی ،یاسمین ،کرد ،اسفنا ،یابوذ ،مههرق ،نیهز  ،والهوج ،ههاون ،جردبهان ،جوسه ،
دوالب ،فنجان ،باله و  ...با این حال ،نویسندگان این مقاله ادعا ندارد که احصای کاملی در باره واژگان فارسی به کار
رفته در کتب اربعه و صحاح سته انجام داده است.
 . 5واژه شناسی قرآن مجید ،ص.28
 . 6لغ القرأن الکریم ،ص177؛ واژهشناسی قرآن مجید ،ص.28

ساس ههانی تردی ههدی نیس ههت؛ ز ی ههرا منطق ههه حی ههره و پیرام ههون آن و نی ههز س ههرزمین یم ههن (هام ههاوران)

مهدتهای ز یهادی قبهل از اسهالم در نفهوذ ایرانیههان بهود و عامهل مههم گسهترش فرهنهد ایرانههی در

میههان اعههراب بههود 7.ارتباطههات اعههراب قبههل از اسههالم محههدود بههود و در نتیجههه آنههها از دیگههر اقههوام

چنهدان متههأنر نمیشههدند؛ 8امها پههس از اسههالم و بهه قههدرت رسههیدن مسهلمانان ،ارتبههاط اعههراب بهها
اقوام دیگر گسترش یافت .این ارتباط از ی( سهو بها مههاجرت دیگهر اقهوام بهه مرکهز اسهالم جههت
آشنایی با این دین ،و از سوی دیگر به واسطه فتوحات و کشورگشاییها ،باعث شد اعراب به

جستاری در وا ههای
فارسی کتب اربعه و صحاح سته
ِ

یکههی از ایههن زبان ههها ،ز بههان فارسههی اسههت .در بههاره تمههاس و ارتبههاط مههردم حجههاز بهها ایرانیههان

مرور زمان از زبان دیگر اقوام ،از جمله ایرانیان تأنر پذیرند.

ایههن جسههتار بههه بررسههی  68واژه فارسههی ،در لسههان روایههات فههریقین ،بهها تأ کیههد بهر کتههب اربعههه

شیعه و صحاح سته اهل سهنت میپهردازد .در یه( تقسهیمبندی ،میتهوان کلمهات فارسهی بهه

کهار رفتههه در کتههب حهدینی فههوق را در موضههوعات مختلفهی تقسههیمبندی کههرد کهه برخههی از آنههها

عبارتان ههد از :ههروف ،لباسه هها ،ش ههیرینیجات ،میوهج ههات ،نوش ههیدنیها ،گله هها ،عطره هها،
رندها ،زینتآالت ،ابزارها ،ادویهجات ،اعیاد ،مکانها و ...

واژههای فارسی به تفکیک انواع
 .1ظروف
 .1 - 1إبریق

 .1 - 1 - 1معنای واژه در منابع لغوی

فارسی ّ
معرب ،به معنای :آب راه 9.برخی آن را به معنای آوند چرمین لولهدار کهه بهر آن وضهو
کنند و ّ
معرب آبریز دانستهاند 10.وبرخهی مع ّهرب آبهری یها آبر یهز دانسهتهاند کهه هرف شیشههای یها
سفالی برای شراب،یا رف لوله دار که برای وضو به کهار میرفهت 11.ایهن واژه در فارسهی ،آبر یهز

 . 7واژههای دخیل در قرآن ،ص.72-69
 . 8لغ القرأن الکریم ،ص180؛ فقه اللغه و خصایص العربیه ،ص.293
 . 9ال ّ
معرب ،ص23؛ صحاح اللغه ،ج ،4ص1449؛ فقه اللغه ،ص330؛ االتقان فی علوم القرأن ،ج ،1ص428؛ لغ القرأن
الکریم ،ص.185
ّ
 .10قیا اللغات ،ج ،1ص15؛ االلفاظ الفارسی المعربه ،ص6
 . 11فرهند بزرگ سخن ،ج ،1ص217؛ لغتنامه دهخدا ،ج ،1ص.244
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به معنای آفتابه ،تند لوله دار و رف آب است.

12

 .2 - 1 - 1منابع روایی
 .1 - 2 - 1 - 1کتب اربعه

نی فی فد حین إ حبر ینق دیر دیند فأ حن فی ف فهت ّفت فنی م حنن د
فو فب ح نف
ِ
ِ
ِ ِ ِ

ف ح ف ف ح ف ّ ح ف ّف
ف فح د ف ف ّ ف
الركا
ع ِن احلس ِن ب ِن ع ِیل الوش ِاء :دخلل عیل ِ
ّف ف
13
لصال ة ...؛
ِل
بههر امههام رضهها داخههل شههدم ،درحههالی کههه پههیش روی خههود آبر یههزی داشههت کههه

میخواست برای نماز آماده شود ...
 .2 - 2 - 1 - 1صحاح سته

حف ف
ف
ف
فف
نی أ حی فلن ف فو فص حنن فع فاء ِم فنن ف
فق فال :إ ّفن فق حند فر فح حنو ِیض فكّنا فب ن
النت فّ ِن ،فو ِإ ّن ِفین ِ ِم فنن
اهلل
أ ّن فر دسول ِ
ِ
ف
14
األ فبار یق فكع فدد د داوم ّف
الس فّ ِاء؛
ج
ِ
ِ
ِ
ِ

اندازه حون من منل فاصله بین ایله و صنعا در یمن است و در آن آبریزهایی به

ُ .2 - 1کوز

تعداد ستارگان آسمان است.

 .1 - 2 - 1معنای واژه در منابع لغوی

نوعی رف است .نعالبی و ابن درید آن را جز الفاظ فارسی ذکر کردهاند.

15

فرهندنویسان فارسی نیز آن را مع ّهرب از فارسهی ،بهه معنهای آونهدی دارای دسهته و لولهه و یها

رفی کوچ(تر از ابری دانستهاند 16.برخی نیز آن را همان کوزه فارسی و آبجامه دانسهتهاند.

ّادی شیر نیز آن را رفی از گل خش( شده میداند که برای آن دستهای است.
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 . 12واژههای دخیل در قرآن ،ص.102
 . 13الکافی ،ج ،3ص69؛ ج ،1ص443؛ التهذیب ،ج ،1ص.365
 .14صحیح البخاری ،ج ،5ص2405؛ صحیح مسلم ،ج ،4ص1797؛ ج ،4ص.1800
 . 15فقه اللغه ،ص330؛ جمهر اللغه ،ج ،3ص.1326
 . 16لغتنامه دهخدا ،ج ،11ص.16498
 . 17فرهند نفیسی ،ج ،4ص.2858
 . 18االلفاظ الفارسی المعریه ،ص.140

18

17

 .1 - 2 - 2 - 1کتب اربعه
ف
ف ف
ف
ّف ّف
ف ف ف
اصننل ِك فح ِنندیث :فو ب
اهلل  ،قننال أ ِ ِل فع حّن ِنر و حبن ِنن دع فب حتنند فو فب ِشننیر
نال فو فو ِ
عن حنن أ ِ ع حبن د ِند ِ
الرحن ِ
ّف
دح ف د ح د ح
ف ّف د ح
ن 19
كسره إ حن ف
ف ف ح ح
ی؛
كان ِفی ِ ف ِإن فمش فر دب الش فت ِ
اع ِ
یشرب ِمن أذ ِن ال ِوا و ب ِمن ِ ِ
پدرم به عمرو بهن عبیهد و بشهیر رحهال و واصهل در ضهمن حهدینی فرمهود :از گوشهه

کوزه و از جای شکستگی آن  -اگر شکسته باشد  -نوشیده نمیشود؛ چهرا کهه آن،

جای نوشیدن شیطان است.

جستاری در وا ههای
فارسی کتب اربعه و صحاح سته
ِ

 .2 - 2 - 1منابع روایی

 .2لباس
.1 - 2دیباج

 .1 - 1 - 2معنای واژه در منابع لغوی

فارسی ّ
معرب است ،اصل دیباج به فارسی «دیوباف» اسهت؛ یعنهی«نسهاج الج ّهن» 20.ابهن
منظههور آن را بههه معنههای نههوعی لبههاس و لغتههی مولههد دانسههته اسههت 21.فارسههی معه ّهرب اسههت ،بههه

معنای جامهای که تار و پود آن از حریر باشد 22.ا مام شوشتری دیباج را جمع دبابی یها دبهابیی
به معنای پارچه ابریشمی دانسته است.

23

 .2 - 1 - 2منابع روایی
 .1 - 2 - 1 - 2کتب اربعه

ف فف ف ف
فح د ف ف
ح
اهلل
ع حن ساعن ححب ِنن ِمه فنر فان ،فسنیلل أ فبنا ع حب ِند ِ
ف ف د 24
حف
احل حرب فف فال فبی ف ب ِ فو إ حن ف
كان ِفی ِ تا ِثیل؛
ِ
ِ ِ

از امههام صههادق

فف ف فف
ّ
حف
ف ح ف
الند فیب ِاج ،فقنال :أ ّمنا ِك
ینر فو ِ
عنن ِلبنا ِ احل ِر ِ

از حکههم لبههاس حر یههر و دیبهها سههؤال کههردم ،فرمههود :در جنههد

اشکالی ندارد؛ هر چند روی آن عکسهایی باشد.

 . 19الکافی ،ج ،6ص385؛ ج ،3ص12و21؛ التهذیب ،ج ،1ص 355 ،284 ،224و 425؛ ج ،6ص38؛ االستبصار ،ج،1
ص.18
 . 20ال ّ
معرب ،ص140؛ فقه اللغه ،ص330؛ لغ القرآن الکریم ،ص185؛ تاج العروس ،ج ،3ص.357
 . 21لسان العرب ،ج ،4ص.278
 . 22لغتنامه دهخدا ،ج ،7ص.9986
 . 23فرهند واژههای فارسی در زبان عربی ،ص.268
 . 24الکافی ،ج ،6ص 477 ،454 ،453و 517؛ ج ،8ص97؛ مهن ال یحضهره الفقیهه ،ج ،4ص 7و 179؛ التههذیب ،ج،2
ص208؛ ج ،5ص75؛ االستبصار ،ج ،1ص386؛ ج ،2ص.309
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 .2 - 2 - 1 - 2صحاح سته

عن ابن أ ملی  :أن النی
25
نا من أص ال ...؛

دیباهای زربافتی به پیامبر

تقسیم کرد ...

أادیل ل أقبی من دیبناج منزررة لالنذاب ،فقسنموا ك

هدیه شد .پس پیهامبر

آنهها را بهین اصهحابش

 .2 - 2إستبرق
 .1 - 2 - 2معنای واژه در منابع لغوی

فارس ههی مع ه ّهرب ب ههه معن ههای دیب ههای ض ههخیم 26.برخ ههی لغتنویس ههان فارس ههی ،آن را مع ه ّهرب

«استبره» ،بهه معنهای دیبهای سهفت و سهتبر منهل اطلهس دانسهتهاند 27.برخهی بهه مهأخوذ بهودن از

فارسی  -که معنای دیبای ستبر و دیبای ساخته شده به به زر و جامهه حر یهر سهتبر ماننهد دیبها
است  -اشاره کردهانهد 28.و برخهی نیهز آن را مع ّهرب «اسهتبر » دانسهتهاند کهه عربهها از فارسهی
گرفتهانههد و بههه معنههای قلی الحر یههر اسههت و اصههل آن اسههتروه یهها اسههتفره اسههت 29.جفههری یههادآور
ً
30
میشود که تقریبا همه دانشمندان مسلمان به دخیل بودن آن از فارسی اذعان کردهاند.
 .2 - 2 - 2منابع روایی

 .1 - 2 - 2 - 2کتب اربعه
ف
ح
م
م
ف
ف
31
اهلل ِم حن إ حس فك حب فِ ج ف
كس داه د
كسا دم حؤمنا ث حولا ِم حن دع حِ ی ف
اهلل  :فم حن ف
فع حن أ فع ح
احل ّن ِ ...؛
د
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هر کس مهؤمنی را از برهنگهی نجهات دههد و لباسهی بروشهاند ،خهدا او را از دیبهای

بهشتی بروشاند.

 .2 - 2 - 2 - 2صحاح سته

سننامل بننن عبننداهلل سعننل عبننداهلل یقننول :رأی عمننر عننیل رجننل حل ن مننن وسننتبر فننیمل ننا
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 .25ص ههحیح البخ ههاری ،ج ،5ص2271؛ ج ،3ص 1137 ،1403و 1111؛ ص ههحیح مس ههلم ،ج ،3ص 1641 ،1638و 1644؛
سنن الترمذی ،ج ،4ص218؛ سنن ابی داود ،ج ،2ص444؛ سنن النسا ی ،ج ،5ص492؛ ج ،16ص.96-94
معرب ،ص15؛ االلفاظ الفارسی ال ّ
 .26صحاح اللغه ،ج ،4ص1450؛ ال ّ
معربه ،ص.10
 .27قیا اللغات ،ج ،1ص.43
 .28فرهند نفیسی ،ج ،1ص.208
 . 29لغتنامه دهخدا ،ج ،2ص.1789
 .30واژههای دخیل در قرآن ،ص.116
 . 31الکافی ،ج ،2ص205؛ ج ،8ص.96

عمر مردی را دید بر جامهای از حریر ضخیم ،با آن نزد پیامبر

رسول ا

برههوش .پیههامبر

نیست ...

آمده و گفت :یا

این جامه را خر یهداری کهن و هنگهامی کهه مهردم بهر تهو وارد میشهوند
فرمههود :همانهها پوشههنده حر یههر کسههی اسههت کههه بهههرهای بههرای او

 .3 - 2سندس

جستاری در وا ههای
فارسی کتب اربعه و صحاح سته
ِ

النی  ،فقال :یا رسول اهلل اشتر اذه فالبسوا لوفد النا وذا قدموا علیک .فقنال :و نا
32
یلب احلر یر من ب خال ل ...؛

 .1 - 3 - 2معنای واژه در منابع لغوی

فارسی ،به معنای دیبای ناز  33.سیوطی نیز می گوید:
جوالیقی گفته است در زبان فارسی به معنهای دیبهای نهاز اسهت و اههل لغهت و
34
مفسران در ّ
معرب بودن آن اختالف ندارند.

اما جوالیقی عبارت «در زبان فارسی» را نقل نکرده و تنها گفته است:
در ّ
معرب بودن آن میان اهل لغت اختالف نیست.

35

برخی لغت نویسان فارسهی ،آن را بهه معنهای قسهمی از دیبهای لطیهف و نهاز دانسهتهاند کهه
بیشتر لباس بهشتیان از آن است 36.انهوری آن را مع ّهرب از فارسهی و بهه معنهای پارچهه ابریشهمی

لطیف و گرانبها دانسته است 37.جفری می گوید:

تنها در ترکیب با استبرق در توصهیف جامهههای زیبها و فهاخر سهاکنان بهشهت بهه

کار رفتهاست و از این رو ،احتمال میرود که ی( واژه ایرانی باشد.

38

 .32صه ههحیح البخه ههاری ،ج ،1ص 232و 388؛ ج ،3ص1111؛ ج ،5ص2258؛ صه ههحیح مسه ههلم ،ج ،3ص1638؛ ج،4
ص1927؛ سنن ابی داود ،ج ،1ص350؛ ج ،2ص444؛ سهنن الترمهذی ،ج ،5ص680؛ سهنن النسها ی ،ج ،3ص181؛
ج ،8ص.198
 .33فقه اللغه ،ص.330
 . 34االتقان ،ج ،1ص.432
 . 35ال ّ
معرب ،ص.177
 . 36قیا اللغات ،ج ،2ص.485
 . 37فرهند بزرگ سخن ،ج ،5ص.4263
 . 38واژههای دخیل در قرآن270 ،ص.
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 .2 - 3 - 2معنای واژه در منابع روایی

 .1 - 2 - 3 - 2کتب اربعه
ف ف
ف
ف
ف
ف ّف ف ف ّ ف ح ف ح د د ح د ّف نف ف
ف ف ف
ف
ف
نی ِإیل
اهلل عن و جنل :ینوم اشنر ا ك ِق
اهلل
دس ِ ل ع حن ق حو ِل ِ
ع حن أ ِ فج حعفر ِ :إ ّن فر دسول ِ
40
...و فج فال ئ دل فها حاْل حس فك حب فِ د فو ّد
ّف
الر حمحن فو حفد م  39،فف فق فال :فیا فعیل ف
الس حن دد ...؛
ِ
ِ
ِ
ِ

از پیههامبر

در بههاره آیههه « یههادکنن روزی را کههه پرهیزگههاران را بههه سههوی خههداین

رحمهان گهروه گههروه ،محشهور مههی کنیم» سهؤال شهد وحضههرت فرمهود :ای علههی  ...و

لباسهای گرانقدر آنها از استبرق و سندس است ...
 .2 - 2 - 3 - 2صحاح سته

جبن سنند فلبسنوا رسنول اهلل
عن أنن  :أن أ كیندر دومن أاندی ویل رسنول اهلل
،عجب النا مهنا ،فقال :أ ،عجبون من اذه فوالذی نفیس بتده عنادیل سعد بن معناذ ك
41
احلن أحسن مهنا ...و ذلک قبل أن یهنی عن احلر یر؛
ج

اکیدر دومه (حاکم مسیحی دوم الجنهدل) جامههای از سهندس را بهه پیهامبر

اهههدا کههرد .پههس پیههامبر

آن را پوشههید .مههردم تعجههب کردنههد .پههس پیههامبر

فرمههود :آیهها از ایههن تعجههب کردیههد قسههم بههه کسههی کههه جههانم در دسههت اوسههت!
دسههتارهای سههعد در بهشههت از آن بهتههر اسههت  ...و آن قبههل از نهههی از (پوشههیدن)

حریر بود.

 .3شیرینیجات
َ
 .1 - 3فالوذج

.1 - 1 - 3معنای واژه در منابع لغوی

فارسی است به معنای نوعی شیرینی 42.و مأخوذ از پالوده فارسهی و بهه معنهای آن اسهت.
دهخدا آن را مع ّهرب پهاولوده ،فهالوده ،فهالوذ ،فهالوذج و فهالودق گرفتهه کهه حلهوایی اسهت از آرد و

43

شیره ترتیب دهند 44.امام شوشتری نیز گوید:
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 . 39سوره مریم ،آیه .85
 . 40الکافی ،ج ،8ص.96
 .41سنن النسا ی ،ج ،5ص.471
 .42فقه اللغه ،ص.332
 .43فرهند نفیسی ،ج ،4ص.2511
 .44لغتنامه دهخدا ،ج ،10ص.14951

است.

45

 .2 - 1 - 3منابع روایی

 .1 - 2 - 1 - 3کتب اربعه
ف ف ف
اهلل
ع حن أ ِ ع حب ِد ِ
ف
ف 46
ق حص فع فص ِغیر ٍة؛

ف
ف ف د ف ف دّ ف ف ح ف
ّ :فكنا با ح ف ِد فین ِ ففی حر فس فل إ فل حت فنا ح
اص فنن دعوا ل فننا فنالوذ فج فو أ ِقلنوا فی حر فسنل فنا ِإل حتن ِ ِك
ِ
ِ

در مدینهه بهودیم کهه بهرای مها پیهام فرسههتاد کمهی بهرای مها فهالوده درسهت کنیهد ،بههه

جستاری در وا ههای
فارسی کتب اربعه و صحاح سته
ِ

فهالوده بههه معنههای صهاف کههرده نشاسههته کهه بهها شههربت قنهد خورنههد ،تفسههیر گردیههده

مقدار کمی ،پس ما در کاسه کوچکی برایش فرستادیم.

 .2 - 2 - 1 - 3صحاح سته
د
ف
ف
ف
فد
ف ّف
فف ف ف ف
حف د ف ف
الن ّف
فقنالِ :إ ّن أ ّم فكننک
نی
فع حنن حاب ِنن فع ّفبنا  :أ ّلل فمنا فس حع فننا ِبالفنالوذ ِج أ ّن ِج حب ِر ینل أمل
ِ
ح
د ح ف د ف ف ح ح ح ف ح د ف د ف د ف ف ح ح ح ّد ح ف ف ّف ّف د ح ف ف د ف ح ف د ف ف ف
ون الفنننالوذ فج .قنننال
،فنننكح علنننهی األرهلل فتفننناهلل علنننهی ِمنننن الننندنتا حنننی ِإّنننن لتنننی كل
ِ ف ف ح ف د ف د ف ف ف ِ نح د ف ّف ح ف ف ح ف ف ف ف م ف ف ف ّف
نید
ّف ّد
النن ّ
فالنن ِنی ف  :ف مو مننا الفننالوذج؟ قننال :ی ِلطننون السننّن و العسننل ِمجیعننا ،فشن ِنوق ِ
47
ِلذ ِلک ش حهق ؛

اولین بار که اسم فالوذج را شنیدیم ،زمهانی بهود کهه جبر یهل

پهیش پیهامبر

آمد و گفهت :زمهین بهر امهت تهو گشهوده میشهود و از سراسهر دنیها برایشهان نعمتهها

سههرازیر میشههود تهها ایههن کههه فههالوده بخورنههد .پیههامبر

گفت :روقن را با عسل مخلوط می کننهد .پهس پیهامبر

کرد.

پرسههید :فههالوده چیسههت

از خوشهحالین بغهأ

 .4میوهجات
 .1 - 4شهریز
 .1 - 1 - 4معنای واژه در منابع لغوی

فارسههی معه ّهرب و نههوعی از خرمهها اسههت 48.ش یهها ش معه ّهرب سهههریز فارسههی و معه ّهرب اسههت و

 .45فرهند واژههای فارسی در زبان عربی ،ص.487
 .46الکافی ،ج ،4ص 321و 429؛ التهذیب ،ج ،9ص.116
 .47سنن ابن ماجه ،ج ،2ص.1108
 .48ال ّ
معرب ،ص 199و 209؛ فرهند واژههای فارسی در زبان عربی ،ص.418
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می گویند :تمر سهریز ،یعنی نوعی خرما.

49

 .2 - 1 - 4منابع روایی

 .1 - 2 - 1 - 4کتب اربعه
ف
ف
ح
ح
ح
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
فع حن فأ فخد فم  :أخذنا م فن ا ف د فین ن فوی ال فع حج فوة ،فغ فر فس د فصاحب ل فنا ك دب حس فكان ،فخ فِ ف م حن د
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ج
ِ
ح د ِ د ف ّ ح د ف ّف ف ف د ف ّد ف
ف ّف ح 50
ح
الشه ِر ی و الصرفان و كل كرب ِمن الكّر؛
ِاعیِ لن و ِ

در مدینههه هسههته خرمههایی را گههرفتیم .پههس آن را در بههاغ کاشههتم ،پههس از آن هیههرون

(نوعی از خرمای نیکو) و شهریز (نوعی خرما در نواحی بصره) و صهرفان (خرمهایی

ُ
 .2 - 4توت

سر رند و محکم که جویدنش سخت است) و تمام انوام خرما رویید.

 .1 - 2 - 4معنای واژه در منابع لغوی

گفتههه شههده فارسههی معه ّهرب اسههت .در اصههل «التههو » بههوده کههه عههرب آن را تعر یههب کههرده و بههه

جای«نا »« ،تا » قرار داده است 51.ابن منظور می گوید:
ابن بری از أصمعی نقل میکند که در عربی با تاء و در فارسی با ثاء است.
از أزهری نیز نقل می کند:

«التو » گویی فارسی است و عرب می گوید :التوت.

52

توت ،میوه ای که دارای دو قسم است؛ یکی سفید و شیرین و دیگری سیاه و تهرش کهه شهاه

توت و توت شامی شخرور و شخروز نیز گویند.

53

به جای تا ،دال (تود) نیز گویند؛ چرا که در فارسی تا و دال بدل یکدیگر شهوند و عهرب تهوت
با تا را ّ
معرب کرده و تصرف کرده ،تو به نای منلنه گفته است 54.امام شوشتری می گوید:
واژه توت در عربی هم به تنهایی و هم در ترکیباتی چون :توت الشامی ،یعنی توت
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 .49لغتنامه دهخدا ،ج ،9ص.12889
 .50الکافی ،ج ،6ص.347
 .51ال ّ
معرب ،ص.90
 .52لسان العرب ،ص.182
 .53فرهند نفیسی ،ج ،2ص.995
 .54لغتنامه دهخدا ،ج ،5ص.6225

 .2 - 2 - 4منابع روایی

 .1 - 2 - 2 - 4کتب اربعه
ف
ف
ف
ف
ف
د
ح فف
محن فنند ا ح ف دفنننوك :فكك حبن د
ننل إ فل حتننن ِ  ،فی حعنننین أ فبنننا ح ف
فعن حننن فج حع ففنننر حبنننن أ ح ف
احل فسن ِننن األ ّلل أ حسنننیل د فعن ِننن
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ف
ّ ح ف ن ف ح د ّف ف د ّ ّد
ف د ّ ّد ّف ف د ّ ّف ف ح ف ف د ّ ّد ّف
ف
ف
نان ،ف كنب:
احلال ِب و ر ِب الك ِ
یو ج
ِ
الس نج ِب ِ
ناب و ر ِب السنفرج ِل و ر ِب الرم ِ
نوأ و ر ِب الكف ِ
ف
56
فحال ل؛

طی نامهای به امام کا م

از ایشان از حکم سکنجبین ،گالب ،رب توت ،رب

جستاری در وا ههای
فارسی کتب اربعه و صحاح سته
ِ

سیاه ترش ،بسیار آمده است.

55

سیب ،رب گالبی و رب انار سؤال کردم ،حضرت نوشت :حالل است.

 .5نوشیدنیها

 .1 - 5س َک َ
نجبینُ ،جالب
ِ

.1 - 1 - 5معنای واژهها در منابع لغوی

 .1 - 1 - 1 - 5سکنجبین

فارسی است و نوعی نوشیدنی است 57.شربتی است که از سرکه و انگبهین و یها شهکر و قنهد

سازند58.سکنگبین با کاف فارسی ،بر وزن و معنای سکنجبین اسهت و آن را از سهرکه و عسهل
پزند ،به جهت دفع صفرا و بلغم؛ چرا که س ( به معنای سرکه است و انگبهین عسهل را گوینهد
و سهکنجبین ،مع ّهرب آن اسهت 59.سهکنجبین مع ّهرب سههکنگبین اسهت کهه مرکهب از سه( بههه
معنای سرکه و از انگبین به معنای شهد است و این ترکیب زمانه ساب است وامروزه به جهای
شهههد ،قنههد یهها شههکر سههفید داخههل می کننههدّ 60.ادی شههیر و امههام شوشههتری نیههز ،ایههن واژه را جههز

واژگان فارسی آوردهاند.

61

 .55فرهند واژههای فارسی در زبان عربی ،ص.135
 .56الکافی ،ج ،6ص426؛ ج ،5ص227؛ التهذیب ،ج ،6ص373؛ ج ،7ص134؛ ج ،9ص.127
 .57فقه اللغه ،ص.332
 .58فرهند نفیسی ،ج ،3ص.1914
 .59برهان قاطع ،ج ،2ص.1153
 .60قیا اللغات ،ج ،1ص476؛ فرهند بزرگ سخن ،ج ،5ص.4212
 .61االلفاظ الفارسی ال ّ
معربه ،ص92؛ فرهند واژههای فارسی در زبان عربی ،ص.365
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 .2 - 1 - 1 - 5جالب

گالب فارسی ّ
معرب است .نوعی شربت و یا نوشیدنیّ 62.ادی شیر می گوید:
جالب مرکب از گل و آب است.

63

همچنین امام شوشتری نیز آن را فارسی دانسته است.

64

 .2 - 1 - 5منابع روایی

 .1 - 2 - 1 - 5کتب اربعه
ف
ف
ح
ف
ح ف ّف ف
ح
د
فعن حننن فج حع ففنننر حبنننن أ ح ف ف
فح د
ننل إل حتننن ِ  ،فی حعنننین أ فبنننا ف
احل فسن ِننن األلل
محننند ا ف فن ِ
ِ
ننوك :ككبن ِ
ِ ِ
ف
ف
ّ ح ف ن ف ح د ّف ف د ّ ّد
65
وأ  ...ف فك فب :فحال ل.
الك
ب
ر
و
ب
ال
احل
ِ
ِ
الس نج ِب ِ
ِ
یو ج ِ

ف فد
أ حسنننیل د فعن ِننن

ترجمه روایت در شماره قبلی گذشت.

َ .2 - 5م َیبة

 .1 - 2 - 5معنای واژه در منابع لغوی

فارسی ،نوعی نوشیدنی است 66.میبه ،دارویی از آب به و شراب است  67و ّ
معرب «می بهه»

است 68و به آن شراب السفرجل گویند .در جای دیگر آمده است کهه اسهم فارسهی شهراب «بهه»

است که با شراب یا آب انگور مرتب سازند و آن ،مفرح و منبسا و مقوی معهده اسهت 69.امهام

شوشتری می گوید:

ای ههن واژه از «م ههی» و «آب» و پسهههوند «ه» س ههاخته ش ههده و ح ههرف ال ههف در آن امال ههه

گردیده است؛ چرا که شکل فارسی آن «میابه» بوده است.

70

 .62فقهه اللغههه ،ص332؛ المعه ّرب ،ص106؛ لغتنامههه دهخههدا ،ج ،5ص6862؛ قیهها اللغههات ،ج ،1ص254؛ فرهنههد
بزرگ سخن ،ج ،3ص.2160
 .63االلفاظ الفارسی ال ّ
معربه ،ص.42
 .64فرهند واژههای فارسی در زبان عربی ،ص.160
 . 65الکافی ،ج ،6ص427-426؛ التهذیب ،ج ،9ص.127
 .66فقه اللغه ،ص.332
 .67فرهند نفیسی ،ج ،5ص.3617
 .68لغتنامه دهخدا ،ج ،13ص.19395
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 .69همان ،ص.19395
 .70فرهند واژههای فارسی در زبان عربی ،ص.653

 .2 - 2 - 5منابع روایی

 .1 - 2 - 3 - 5کتب اربعه
ف د ف ف
ح
ف ح ف ف
ف
نیال فن حبنن ِاشنام :كك حبنل إیل أ ف
احل فس ِنن
عن خ ِل
ِ
ِ ِ
ح
72
ا ف حت فب ...؛

به امام کا م
...

ح
 :دج ِعل دنل ِف فندا

ف ف
ِع حن فندنا ش فنراب دی فس ّفنّی

نوشتم :فدایت شوم ،نزد ما شرابی است که میبه نامیده میشود

جستاری در وا ههای
فارسی کتب اربعه و صحاح سته
ِ

ّادی شیر نیز آن را به معنای شراب السفرجل دانسته است.

71

ُ
 .6گلها

َ .1 - 6ب َن َ
فسج
 .1 - 1 - 6معنای واژه در منابع لغوی

بههه فارسههی ،نههوعی گههل اسههت 73.لغتنویسههان فارسههی ،آن را مههاخوذ از «بنفشههه» فارسههی و بههه

معنای آن دانستهاند 74که به عربی «فرفیر» نامند و به یونانی ابر 75.امام شوشتری می گوید:

شکل فارسی این کلمه «بنفشهد» اسهت کهه در آن حهرف «گ» بهه «ج» و «ش» بهه

«س» بدل شده است .این کلمه از ریشه بنفشه فارسی گرفته شده است.

76

 .2 - 1 - 6منابع روایی

 .1 - 2 - 1 - 6کتب اربعه
ح
د
د
ف
ح
فع حن فأ فع حبداهلل  :فم فثل ال فب فنف فسج ك ّ
77
الد حان فكّ فثل ش فیعت فنا ك ّ
النا ِ ؛
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
منل بنفشه در روقن ،همانند منل شیعیان ما در میان مردم است.

 .71االلفاظ الفارسی ال ّ
معربه ،ص.148
 .72الکافی ،ج ،6ص.427
ّ
 .73فقه اللغه ،ص332؛ المعرب ،ص79؛ لغه القرأن الکریم ،ص.185
 .74فرهند نفیسی ،ج ،1ص650؛ فرهند بزرگ سخن ،ج ،2ص1042؛ لغتنامه دهخدا ،ج ،3ص.4368
 . 75لغتنامه دهخدا ،ج ،3ص.4368
 .76فرهند واژههای فارسی در زبان عربی ،ص.100
 .77الکهافی ،ج ،6ص522-521؛ مههن ال یحضههره الفقیهه ،ج ،2ص309؛ التهههذیب ،ج ،5ص304-303؛ االستبصههار ،ج،2
ص.182
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َ
رجس
 .2 - 6ن ِ
 .1 - 2 - 6معنای واژه در منابع لغوی

از انوام گل است78.و آن ّ
معرب نرگس فارسی استّ 79.ادی شیر و امام شوشتری نیز نهرجس

را فارسی دانستهاند.

80

 .2 - 2 - 6منابع روایی

 .1 - 2 - 2 - 6کتب اربعه
ف
ح
ف
د
ف
ف د
اهلل
فع حن فحم ّفّ ِد حب ِن الف حت
ضِ :س حعل أ فبا ع حب ِد ِ
ِ
ف
81
ف ف ف ف ّف د ف ح ف د ح ف ف
اج ِ ؛
ذ ِلک فقال ِأل ن ر ی ان األع ِ

درمورد مکروهات روزهن از امام صادق

ح
فدح
ف ح ف ف ّف
الن حر ِج ِ فقل دل :دج ِعل دل ِف فدا
یهنی ع ِن

ِل ف

شنیدم که از استشمام گل نرجس نهی

کرد .گفتم :فدایتان شوم! برای چه فرمود :برای این که آن ریحان عجمهاست.

ِ .7عطر
ِ .1 - 7مسک
 .1 - 1 - 7معنای واژه در منابع لغوی

این واژه فارسی ّ
معرب است 82.لیث می گوید:
مس( معروف است ،جز آن که عربی نیست.

83

جوهری می گوید:

مس( فارسی ّ
معرب است ،و عرب آن را مشموم مینامد.

150

84

 .78فقه اللغه ،ص.332
 .79قیا اللغات ،ج ،2ص908؛ فرهند نفیسی ،ج ،5ص3693؛ لغتنامه دهخدا ،ج ،13ص.19808
 .80االلفاظ الفارسی ال ّ
معربه ،ص151؛ فرهند واژههای فارسی در زبان عربی ،ص.665
 .81الکافی ،ج ،4ص112؛ من ال یحضره الفقیه ،ج ،2ص114؛ التهذیب ،ج ،4ص226؛ االستبصار ،ج ،2ص .94شایسته
توضیح است که کراهت استشمام نرجس برای عدم تشبه به کفار است؛ چرا که عجمها در آن روزگار کافر بودند .شیخ
طوس ههی در االستبص ههار می گو ی ههد :مجوس ههیها روزی داش ههتند ک ههه آن روز را روزه می گرفتنهههد و در آن روز از گهههل نهههرجس
استشهمام می کردنهد و کهراهتش بهرای تأ کیهد ایهن مطلهب اسهت .و گفتهانهد کهه نهرجس ،مهانع گرسهنگی میشهود (ر: .
وسا ل الشیعه ،ج ،10ص92؛ الکافی ،ج ،7ص.)506
 .82فقه اللغه ،ص333؛ ال ّ
معرب ،ص325؛ االتقان ،ج ،1ص.435
 .83لسان العرب ،ج ،10ص.487

نا م االطبا نیز آن را ماخوذ از فارسی مش( دانسته که مشهموم نیهز گوینهد 86.جمهع آن مسه(
است که نوعی طیب است و آن را از خون دابهای چون آهو گیرند 87.امام شوشتری گفته:
مس( چیز خوشبویی است که از ناف آهوی تبتی گرفته میشود.

88

 .2 - 1 - 7منابع روایی

 .1 - 2 - 1 - 7کتب اربعه
ف
ف
ف
ف
ح
ف
ح
ح
م
د
ف ّ ح ف ف ند ف ّد
89
ف ف ف
الز حب ِد فو أ حع فت دب ِر ما ِم فن ِاع حسک؛
اهلل  :ال فع حدل أ ححیل ِمن الشه ِد و ألی ِمن
ع حن أ ِ ع حب ِد ِ
عدل ،شیرینتر از شهد ،و نرمتر از کره ،و خوشبوتر از مس( است.

جستاری در وا ههای
فارسی کتب اربعه و صحاح سته
ِ

فرهندهای فارسی نیز آن را ّ
معرب مش( دانسهتهاند کهه دوای خوشهبوی معهروف اسهت.

85

 .2 - 2 - 1 - 7صحاح سته

عن النی  :ل نل عمنل كفنارة و الصنوم یل و أننا أجنزی لن و نحللنوك فن الصنا أعینب
90
عند اهلل من ر یح اعسک؛

ههر عملهی کفهاره ای دارد و روزه بهرای مهن اسهت و مهن پهاداش آن را مهیدهم و بههوی
دهن روزه دار ،نزد خداوند خوشبوتر از بوی مش( است.

 .84همانجا.
 .85قیا اللغات ،ج ،2ص.821
 .86لغتنامه دهخدا ،ج ،12ص.18440
 .87همان ،ج ،12ص.18440
 . 88فرهند واژههای فارسی در زبان عربی ،ص639
 .89الکه ه ه ه ه ه ه ههافی ،ج ،2ص147؛ ج ،1ص388؛ ج ،2ص517؛ ج ،3ص 131و 147؛ ج ،4ص،330 ،329 ،220 ،112 ،64
 505 ،357و 542؛ ج ،5ص334 ،257؛ ج ،6ص516 ،515 ،514 ،513 ،512 ،426 ،394 ،389 ،282؛ ج،8
ص 95و 99؛ من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص295 ،294 ،254 ،153؛ ج ،2ص350 ،347 ،345 ،310 ،76 ،75؛ ج،3
ص226؛ ج ،4ص418 ،356؛ التههذیب ،ج ،1ص451 ،322 ،295؛ ج ،2ص362 ،283؛ ج ،4ص266 ،260 ،259؛
ج ،5ص304 ،303 ،302 ،299 ،246 ،74؛ ج ،6ص38 ،24؛ ج ،7ص139؛ االستبصه ه ههار ،ج ،1ص210؛ ج ،2ص،90
.288 ،182 ،181 ،180 ،179
 .90صه ههحیح البخه ههاری ،ج ،6ص2723 ،2741؛ ج ،2ص741 ،673 ،670؛ ج ،3ص،1217 ،1210 ،1186 ،1185 ،1032
1304؛ ج ،5ص2405 ،2215 ،2115 ،2104؛ صهه ه ه ه ههحیح مسهه ه ه ه ههلم ،ج ،2ص847 ،806؛ ج ،3ص1524 ،1495؛ ج،4
ص3« ،2178 ،2163 ،2026 ،1793روایه ههت» 2202 ،2180؛ سه ههنن ابه ههی داوود ،ج ،2ص674 ،554 ،173 ،25 ،217؛
سنن ابن ماجه ،ج ،1ص525 ،216 ،78؛ ج ،2ص1450 ،1449؛ سهنن الترمهذی ،ج ،3ص317 ،136؛ ج ،4ص،184
685 ،678 ،672 ،355؛ ج ،5ص683 ،449 ،148؛ سه ه ههنن النسه ه هها ی ،ج ،4ص،162 ،161 ،159 ،78 ،40 ،39 ،8
167 ،164 ،163؛ ج ،5ص138؛ ج ،6ص29 ،28؛ ج ،8ص.150
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 .8رنگ

َ .1 - 8ب َ
هرمان

 .1 - 1 - 8معنای واژه در منابع لغوی

فارسی ّ
معرب است ،و رند قرمز را گویند91.بهرمان ،همهان بههرامن اسهت کهه نهوعی یهاقوت

سهر و جنسههی از بافتههه ابریشهمی هفههت رنههد بسهیار نههاز و ر یههف اسهت 92.دهخههدا نیههز آن را
یاقوت سر گرانمایه معنا کرده است 93.امام شوشتری گفته است:

ریشه این کلمه بی گمان از لف «بهرام»  -که ستارهای سر رند اسهت  -گرفتهه
شده و در ادبیات فارسی نیز لغت بهرام را گاهی با لقهب «خواههان خهونریزی» یهاد

کردهاند.

94

 .2 - 1 - 8منابع روایی

 .1 - 2 - 1 - 8کتب اربعه
ف
ف
فع حن أ ِ فج حعفر

د
د ح
د
ف ّف ف فّ ح ف ف د 95
ِ :ص حبغ فنا ال ف حهب فر فم دان فو ِص حبَ فب ِین أمت ال عفران؛

رند ما ،یاقوتی است و رند بنی امیه ،زعفرانی است.

ُ .2 - 8ا ُ
رج َوان

 .1 - 2 - 8معنای واژه در منابع لغوی

فارسی ّ
معرب است و رند قرمز را گویند 96.جوهری مهیگو یهد :رنهد قرمهز شهدید اسهت ،و از

ابوعبید نقل می کند که:

أرجوان ّ
معرب است و به فارسی «ارقوان» است.

97

لغتنویسان فارسی نیز آن را ّ
معرب ارقوان فارسی دانستهاند 98که نام درختی است که گل
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 . 91جمهره اللغه ،ج ،3ص1322؛ ال ّ
معرب ،ص.55
 . 92فرهند نفیسی ،ج ،1ص667؛ برهان قاطع ،ج ،1ص325؛ فرهند بزرگ سخن ،ج ،2ص1081؛ قیا اللغات ،ج،1
ص.152
 .93لغتنامه دهخدا ،ج ،3ص.4443
 . 94فرهند واژههای فارسی در زبان عربی ،ص.111
 . 95الکافی ،ج ،6ص.448
ّ
 . 96جمهر اللغه ،ج ،3ص1322؛ المعرب ،ص.19
 . 97صحاح اللغه ،ج ،6ص.2353

 .2 - 2 - 8منابع روایی

 .1 - 2 - 2 - 8کتب اربعه
ف
ف ف ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ح
ف
ف
النر ف
اهلل ّف
اهلل  ،فب فار فو  ،فعایل أ حو فحنی إیل فج حب فر ِئینل  :أننا د
 :أ ّن ف
فع حن أ فج حعفر ،ع حن ف
مح دن
ئ
ا
آب
ِ
ِ
ِ
ِ ف
الر ِح  ،فو أ ّین فق حد فر ِ ح
ّف
مح دل فآد فم فو فح ّفو فاء ف ّف ا فش فتا إ ف ّفیل فما فش فتا فف حااب حط فع فل حهی فّا ب نف حت فّن ِم حنن ِخن ف
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ف ِ
ف
د
ح
ح
ف
ف
ف
ح
ف
ف
101
كان حل أ حو ف ،داد فاا ِم حن ِعق فتان ج ف
حجف
احل ّن ِ فو أ حع فنا د ف ا ِم حن كفا ِئ ِر األ حر دج فوان؛
احل ّن ...
ِ

خدای تبار و تعهالی بهه جبر یهل

جستاری در وا ههای
فارسی کتب اربعه و صحاح سته
ِ

آن ،سر خوش رند و پیش از برگ دادن ،پدید میآید و به عبارت دیگر ،رنگی اسهت سهخت
100
سر ّ 99.ادی شیر آن را ّ
معرب ارقوان دانسته و گفته به رند قرمز اطالق میشود.

وحهی کهرد کهه مهن ،خهدای مهرگسهتر مههرورز

هستم و من آن گاه که آدم و حوا به درگاهم شکایت کردند ،رحمشان کردم .پهس

فرود آی بر خیمهای از خیمههای بهشهت  ...کهه میخههای آن از درختهان بهشهت
است و طناب آن از نخهای سر رند است.

 .2 - 2 - 2 - 8صحاح سته

أن أجعننل خنامتی ك اننذه أو الننی ،لهیننا و ّننناین عننن
عنن عننیل ّ :ننناین ،یعننین النننی
لب القیس و عن جلو عیل اعیاثر قال :فیما القیس فثیاب م لع یؤ مل ا منن مصنر و
الشام و أما اعیاثر فیشء كاننل جنعلن النسناء لبعنولهتن عنیل الرحنل كالقطنائف األرجنوان
102
...؛

از علی

نقل است که گفت :پیامبر

مرا نهی فرمود از این که انگشهترم را در

این انگشتم و یا در انگشت کنار آن قرار دههم و مهرا نههی فرمهود از پوشهیدن لبهاس

کتههان و نشسههتن بههر بالشههت و گفههت پههس کتههان لباسههی اسههت کههه از مصههر و شههام

میآید ،و میانر چیزی است که زنان قرار میدهند آن را بهرای شوهرانشهان بهر جههاز
شتران همچون هولههای سر رند ...

 . 98لغتنامه دهخدا ،ج ،1ص1414؛ فرهند بزرگ سخن ،ج ،1ص.321
 . 99لغتنامه دهخدا ،ج ،1ص.1414
 .100االلفاظ الفارسی ال ّ
معربه ،ص8
 . 101الکافی ،ج ،4ص196؛ ج ،8ص.25
 . 102صحیح مسهلم ،ج ،3ص1641 ،1659؛ سهنن الترمهذی ،ج ،5ص107؛ سهنن ابهی داود ،ج ،2ص447 -446؛ سهنن
النسا ی ،ج ،8ص 170 ،169و .219
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ِ .3 - 8ق ِرمز
 .1 - 3 - 8معنای واژه در منابع لغوی

ابن منظور آورده است:

رند سر أرمنی ،و فارسی ّ
معرب است.

103

قرمز ،چیزی است که بهدان ،ابریشهم سهر رنهد رزنهد و در حقیقهت ،آن ،جهانوران

باشند کوچ( به قدر نخود که در بیشه کله( ارمهن پیهدا میشهوند .آن را خشه(

کرده ،نگاه دارند به وقت حاجت جهوش داده ،رنهد سهر حاصهل نماینهد و لفه
قرمزّ ،
معرب و مخفف کرم کزست؛ چون در اصل« ،کرم کهز» بهود؛ یعنهی کرمهی کهه
بههدان کههز را ،یعنههی ابریشههم را رنههد دهنههد .پههس معه ّهرب کردنههد ،قرمقههز شههد ،بعههد

تخفیف کرده ،قاف دوم را حذف کردند ،قرمز شد.

امام شوشتری و ّادی شیر نیز این واژه را فارسی دانستهاند.

104

105

 .2 - 3 - 8منابع روایی

 .1 - 2 - 3 - 8کتب اربعه
ف ف
ف ف ف ح ف دح د فح ف ف
فو ككنب ِإبننر ِااّف بننن مه ِز فین فنار ِإیل أ ِ
أ حص ف فاب فنا فی فك فوق حو فن فعن ّ
الصال ِة ِفی ِ
ِ

ح
فد
ّف ف
ف ف
د فحم ّفّنند ح ف
الصننال ِة ِك ال ِق حرمن ِنز ،فن ِنإ ّن
احل فسن ِنن  :فی حسننیل د فعن ِنن
ح
ف
ف
د ح ف ف ح ف ح د ّف 106
ف فك فب ب فبی ف مطلق و احلّد ِهلل؛

ابراهیم بن مهزیار در نامههای از امهام عسهکری

از حکهمن نمهاز در لبهاسن قرمهز

سؤال کرد ،چرا که یاران ما از نماز در آن خودداری می کنند ،امام عسهکری
ً
جواب نوشتند :مطلقا اشکالی ندارد و سپاس برای خداوند.
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 . 103لسان العرب ،ج ،5ص394؛ ال ّ
معرب ،ص.269
 . 104قیا اللغات ،ج ،2ص.668
ّ
 . 105فرهند واژههای فارسی در زبان عربی ،ص528؛ االلفاظ الفارسی المعربه ،ص.125
 . 106من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص263؛ التهذیب ،ج ،2ص.363

در

 .1 - 9یاقوت  -زبرجد
 .1 - 1 - 9معنای واژهها در منابع لغوی

 .1 - 1 - 1 - 9یاقوت

نعهالبی و جهوهری گفتهانهد فارسهی مع ّهرب اسهت 107.لغتنویسهان فارسهی نیهز آن را معه ّهرب و

ماخوذ از «یاکند» فارسی و به معنای آن دانسهتهاند کهه جمعهش یواقیهت اسهت 108.دیگهری نیهز
آن را معه ّهرب از فارسههی دانسههته کههه بههه معنههای سههند قیمتههی از ترکیبههات آلههومین اسههت و بههه

جستاری در وا ههای
فارسی کتب اربعه و صحاح سته
ِ

 .9زینت آ الت

رند های سر  ،زرد و کبود وجود دارد و در جواهرسازی به کهار مهیرود 109.جفهری ایهن واژه را از
ً
واژههههای دخیههل دانسههته ،گفتههه :عمومهها آن را یهه( واژه قرضههی از فارسههی میدانسههتند و برخههی
محققان قربی نیز همچون فریتاگ این نظر را بر بنیهاد هواهر پذیرفتهانهد 110.امهام شوشهتری نیهز

گوید:

یاقوت را نوعی سند بهادار سر رند گویند.

111

 .2 - 1 - 1 - 9زبرجد

زبرجد کلمهای فارسی است و نوعی زمرد استّ 112.ادی شیر گوید:
سهنگی اسهت شههبیه زمهرد ،امههام شوشهتری نیههز آن را سهند بهههادار معهروف دانسههته

است.

113

 .2 - 1 - 9منابع روایی

 .1 - 2 - 1 - 9کتب اربعه
ف
فع حن أ ح ف
احل فس ِن
ِ

ح
ّد ح د ح د
ف ّف
فح د د ف ف ح
114
الز فب حر فجد ...؛
وأ و
 :فسیلك ع ّّا دی ن فِ د ِم فن ال فب ح ِر ِم فن اللؤل ِؤ فو ال فتاق ِ

 . 107فقه اللغه ،ص331؛ لسان العرب ،ج ،2ص.109
 . 108فرهند نفیسی ،ج ،5ص3999؛ لغتنامه دهخدا ،ج ،14ص.20966
 . 109فرهند بزرگ سخن ،ج ،8ص.8505
 . 110واژههای دخیل در قرآن ،ص.414
 . 111فرهند واژههای فارسی در زبان عربی ،ص.714
 112لغتنامه دهخدا ،ج ،8ص.11163
 . 113االلفاظ الفارسی ال ّ
معربه ،ص76؛ فرهند واژههای فارسی در زبان عربی ،ص.302
 . 114الکهافی ،ج ،1ص547؛ ج ،4ص196؛ ج ،6ص471؛ ج ،8ص156 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96؛ مهن ال یحضهره الفقیهه،
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از امههام کهها م

در بههاره آنچههه کههه از در یهها خههارج میشههود ،از مروار یههد و یههاقوت و

زبرجد سؤال کردم ...

 .2 - 2 - 1 - 9صحاح سته

احلن عرهلل ل ّنر حافتاه الیاقوأ ...؛
عن أن بن مالک :عا عر نی اهلل
ك ج
به معراج رفت ،در بهشت نهری که با یاقوت احاطه شده بود ،به
چون پیامبر
115

ایشان نشان داده شد ...

 .10ابزار

َ .1 - 10ط َبر زین
 .1 - 1 - 10معنای واژه در منابع لغوی

فارسی ،بهه معنهای«فهأس ّ
السهرج» ،یعنهی :داس ز یهن اسهت؛ چهرا کهه سهوارکاران عجهم آنهها را
حمل می کردند تا با آن بجنگند116.طبرزینّ ،
معرب تبهرزین ،نهوعی سهالح اسهت بهه شهکل تبهر،
ً
دارای دو لبه که قالبا آن را به قربوس زین آویزان می کردند .این کلمه را به صورت طربزین ههم
نقل کرده اند .و تبرزین ،مرکب از تبر ،آلت شکستن هیزم و زین ،تبری را گویند که سپاهیان بهر
زین بندندّ 117.ادی شیر می گوید:
آلتی است شبیه طبر و یا خود طبر است ،فارسهیان از عادتهایشهان ایهن بهود کهه

طبر را در زین می گذاشتند.

118

 .2 - 1 - 10منابع روایی

 .1 - 2 - 1 - 10کتب اربعه
ف
م
ف
ف
ف
ف
فع ّیل حبن فق حت  ،فع حن فب حعض فجالل فزة ّف
الس فو ِاد قال :فش فاا حد دأ ِس فیّاء آ ِنفا ب دس ّفر فم حن فرأی فو ق حند ف
كس فنر
ِ
ِ
ِ
ِ
ف ِ ف ِ ّف
ف
الندار فف فخن فنِ ف فع فل حتن ِ فو ب فت ِند ِه فع فبن حنِ ز ین ،فف فق فنال فلن د  :فمننا ف ،حص فنن دت ك فدار ی؟ فف فق فنال ِسن ف
نیّاءِ :إ ّن
ناب
ب
ِ ِ
ِ
ِ
ف م فف ِ فف ف
ف ف ف ف ففف فد ف ح ف ح ف ف فف ح ف فح
119
ف
ح
د
ف
ح
ف
ّ
جعفر زع ف أن أبا مَض و ب ولد ل ف ِإن كانل دار فق ِد انصرفل عنک...؛
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ج ،1ص296-295؛ ج ،2ص39؛ ج ،4ص355؛ التهذیب ،ج ،4ص139 ،124؛ ج ،6ص.37 ،24
 .115سنن ابی داود ،ج ،2ص651؛ سنن الترمذی ،ج ،4ص676 -672؛ سنن ابن ماجه ،ج ،2ص.1450
 .116المعرب ،ص.228
 .117لغتنامه دهخدا ،ج ،9ص.13534
 . 118االلفاظ الفارسی المعربه ،ص.111
 . 119الکافی ،ج ،1ص.331

را در سامرا دیدم که در خانه امام عسهکری

بها

را شکسهته بهود .امهام مههدی

طبرزین ههی ک ههه در دس ههت داش ههت ،جل ههوی او درآم ههد ،و فرم ههود :در خان ههه م ههن چ ههه

می کنی سیما گفت :جعفر عقیده دارد که پدر شما مرده و فرزند ندارد .پس اگر
خانه شماست ،من برمی گردم ...

 .2 - 10مقالید
 .1 - 2 - 10معنای واژه در منابع لغوی

جستاری در وا ههای
فارسی کتب اربعه و صحاح سته
ِ

علی بن قیس از قول یکی از نگهبانان عراق نقل می کند که :به تازگی سیما  120را

فارسی ّ
معرب است ،به معنای کلید 121.فریابی به نقل از مجاهد گفته است:
مقالید ،جمع مقلید و در زبان فارسی به معنای کلیدها است.

همچنین ابن درید گفته:

«اإلقلید» به معنای کلید ،فارسی ّ
معرب است.

122

دهخدا نیز آن را ّ
معرب دانسته که لغت دیگرش« ،اقلید» و جمعش« ،مقالید» است.

123

 .2 - 2 - 10منابع روایی

 .1 - 2 - 2 - 10کتب اربعه
ف ف ف
ح ح
قال أ ِم دیر ا د ؤم ِن نفی

حف ف
ّد ف د ف ف د ّف
ف
الن فج ِاب فو فمق ِال دید الفالب...؛
 :الدعاء مفا ِ،یح

124

دعا کلیدهای موفقیت و کلیدهای رستگاری است.

َ .3 - 10نرد ،شطرنج ،کوبةَ ،
الع َ
رط َبة و طنبور
 .1 - 3 - 10معنای واژه در منابع لغوی

َ
 .1 - 1 - 3 - 10نرد

بازیای است معروف 125.امام شوشتری می گوید:
یها بهرای ضهبا امهوال آن حضهرت
 . 120سیما نام مامور خلیفه بوده است که برای تحقی از حال فرزند امام عسهکری
برای جعفر(کذاب) فرستاده شده بود .و ممکن است از طرف خود جعفر مأمور شده باشد (همان ،ج ،1ص.)331
 .121ال ّ
معرب ،ص.314
 . 122االتقان ،ج ،1ص.436
 .123لغتنامه دهخدا ،ج ،13ص.18860
 . 124الکافی ،ج ،2ص468؛ ج ،5ص2؛ التهذیب ،ج ،6ص.122
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واژه نرد به معنای بازی نرد ،در زبان عربی بسیار مشهور است.

126

 .2 - 1 - 3 - 10شطرنج

جوالیقی گفته است که شطرنی واژهای فارسی است 127.مأخوذ از شترند فارسی که بازی

معروف است.

128

 .3 - 1 - 3 - 10کوبة

آلت کوبیدن که در عربی بدان «مدق» گویندّ 129.ادی شیر گفته:
طبل کوچ( است.

130

امام شوشتری نیز می گوید:
در کشور یمن تخته نرد را نیز کوبه گویند.

131

َ .4 - 1 - 3 - 10العرطبة

جوالیقی می گوید:
ّ
فارسی معرب است.

132

عرطههب و عرطبههه یهها عرطبههه ،همههان سههاز عر بههی« ،رود» یهها طنبههور و طبههل یهها طبههل حبشههی

است.

133

 .5 - 1 - 3 - 10طنبور

از آالت موسیقی است ،قسمی از آن را «شش تا» گوینهد کهه شهش تهار دارد ،و قسهمی را «سهه
تها» کهه سههه تهار داردّ 134.ادی شهیر نیههز آن را از آالت طهرب دانسهته 135و همچنههین امهام شوشههتری
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 . 125لغتنامه دهخدا ،ج ،13ص.19809
 . 126فرهند واژههای عربی در زبان فارسی ،ص.666
 .127ال ّ
معرب ،ص.209
 . 128لغتنامه دهخدا ،ج ،17ص.1389
 . 129همان ،ج ،11ص.16460
 . 130االلفاظ الفارسی ال ّ
معربه ،ص.139
 . 131فرهند واژههای فارسی در زبان عربی ،ص.597
 . 132ال ّ
معرب ،ص.234
 . 133لغتنامه دهخدا ،ج ،10ص.13947
 . 134همان ،ج ،9ص.13699
 . 135االلفاظ الفارسی ال ّ
معربه ،ص.113

ساز مشهوری است که به نظر ما از واژه «تنب» بهه معنهای برآمهدگی ،و پسهوند «ور»

ساخته شده است.

136

 .2 - 3 - 10منابع روایی

 .1 - 2 - 3 - 10کتب اربعه
ف
ف
ّ
د
ف
ّح ف ّ ح
ف
ف
ف
فعن حنن أ ِمیننر ا ح د ن حنؤم ِن نفی فعن ِ ّ
الشن حنط فرن ِج فو
اهلل  ...فو فّنننی عن ِنن الل ِعن ِنب ِبننالنرد و ِ
نیل  :فّنننی فر دسننول ِ
ِ
ِ
ح
ح ف ف ح ف ح ف ف ف ف ّد
137
الط حن دب دور فو ال دعود؛
ال وب ِ و العرعب ِ و ِای

رسهول خههدا

جستاری در وا ههای
فارسی کتب اربعه و صحاح سته
ِ

گفته است:

نهههی کردنههد از بهازی بهها تختههه نههرد و شهطرنی و عرطبههه -کههه همههان

طنبور است  -و ساز عود.

َ
 .11ادویهجات
 .1 - 11زنجبیل
 .1 - 1 - 11منابع لغوی

نعالبی و سیوطی گفتهانهد واژهههای فارسهی اسهت 138.برخهی زنجبیهل را مع ّهرب زنکهویر ،نهام
دوایههی معههروف 139و برخههی معه ّهرب شههنگبیل فارسههی و معه ّهرب شههنگویر دانسههتهاند 140.دیگههری
ً
گفتههه کههه زنجفیههل ،گیههاهی اسههت بهها سههاقه ز یههر زمینههی معطههر 141.بههه گفتههه جفههری ،تقریبهها میههان
مراجع قدیم اتفاق بود که این واژه فارسی است .در فارسی جدیهد ،زنجبیهل را شهنکلیل گوینهد

کهه از واژه پهلههوی آمهده اسههت و از آن ،واژه ارمنههی ،سهریانی و آرامههی گرفتههه شهده اسههت .تردیههدی
نیست که واژه از زبان سریانی وارد عربی شده و از عربی در دوره اسالمی دوباره به ز بهان فارسهی
ً
راه یافته است .زنجبیل در شعر قدیم عرب هم بهه کهار رفتهه و از ایهن رو ،هاهرا یه( واژه قرضهی
143
کهن استّ 142.ادی شیر و امام شوشتری نیز این واژه را جز واژگان فارسی ذکر کردهاند.

 . 136فرهند واژههای فارسی در زبان عربی ،ص.466
 . 137من ال یحضره الفقیه ،ج ،4ص.6
 . 138فقه اللغه ،ص332؛ االتقان ،ج ،1ص431؛ لغه القرأن الکریم ،ص.185
 . 139قیا اللغات ،ج ،1ص.437
 . 140لغتنامه دهخدا ،ج ،8ص.11408
 . 141فرهند بزرگ سخن ،ج ،5ص.3883
 . 142واژههای دخیل در قرآن ،ص.237
 .143االلفاظ الفارسی ال ّ
معربه ،ص80؛ فرهند واژههای فارسی در زبان عربی ،ص.324
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 .2 - 1 - 11منابع روایی

 .1 - 2 - 1 - 11کتب اربعه
ف
ف
ف
نویس ّف
فع ّفّنار حبنن دمن ف
اهلل ا ح ف حط دبننو ف حكت فنف دی حطن فنب دخ فح ّفنی فی ِصن ف
نیر
اع ِّی :فو ف فصننف ِیل أ دبنو ع حب ِند ِ
الس فناب ِ
ِ ِ
ف
ح فح
فف م فف ف
ف ح ح ف ح دف ّفد ف ح ح ف ح ف ف ح ف
144
ف
ح
حال ب ،فقال ِیل ...و ِإن ِش ل أن ،ط ِتب ِبیشء ِمن زعفران أو ِبیشء ِمن ز جا ِبیل؛

امام صادق

برای من وصف کردند قذا چگونه پخته شود تها ایهن کهه بهه شهکل

حالل درآید  ...و اگر خواسهتی ،آن را بها مقهداری از زعفهران یها مقهداری از زنجبیهل

خوشبو کن ...

 .12مکان

ُ .1 - 12بستان
 .1 - 1 - 12معنای واژه درمنابع لغوی

فارسههی معه ّهرب 145.گلههزار و گلسههتان و مخفههف بوسههتان ،جههایی کههه میوههههای خوشههبوی در
آنجا به هم رسد 146.این واژه ّ
معرب بوستان و در سراج اللغات نوشهته کهه لفه فارسهی اسهت،
مرکب از بست با ضمه که به معنای گلهزار و جهایی کهه میهوه خوشهبو در آن باشهد و الهف و نهون
زا ههده منههل شههاد و شههادان اسههت 147.دیگههران نیههز بههه معه ّهرب از بوسههتان فارسههی بههودن آن اذعههان

کردهاند که جمعش بساتین و بساتون است 148.امام شوشتری گفته:

این کلمه از دو واژه «بو» و «ستان» ساخته شده ،ستان در این ترکیب یعنی جای

بو ،مانند :گلستان(جای گل).

149

ّادی شیر نیز نظیر سخن امام شوشتری را نقل کرده است.
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 . 144الکافی ،ج ،6ص.425
ّ
 . 145جمهر اللغه ،ج ،3ص1322؛ المعرب ،ص.53
 . 146برهان قاطع ،ج ،1ص.278
 . 147قیا اللغات ،ج ،1ص.133
 . 148فرهند نفیسی ،ج ،1ص.599
 . 149فرهند واژههای فارسی در زبان عربی ،ص.82
 . 150االلفاظ الفارسی ال ّ
معربه ،ص.22

150

 .1 - 2 - 1 - 12کتب اربعه
ف ف ف
اهلل
ع حن أ ِ ع حب ِد ِ

ح م
ف ف ف ح
ف
ِ :ك فر دجل فس فِ ِمن دب حس فكان ِعذقا ِق فیّ دك د ِد حر فَه ِان قال دیق فط دت ِب ؛
در مورد (حکم) مردی که خوشه خرمایی را ا ز باقی بدزدد که قیمت آن دو درههم
151

باشد (سؤال کردم) ،ایشان میفرمودند( :دستش) باید قطع شود.

 .2 - 2 - 1 - 12صحاح سته
ف ف
ف ف
ف
ف
ف
ّ
ف
ف
ف
ف
ف ح ّف
ف
ح
ف
ف
ف
الن ِ ِ ّی ِ :إذا أ ،حت فل عیل فراع ف فن ِاد ِه ثنالع ِم فنرار ،ف ِنإ حن أ فج فابنک فو ِإب فاش فنر حب ِك غ حت ِنر أ حن
عن
ف ف
ف
دح ف ف ف فح ف ف ف
دح ف ف
ف
ف
ف
اح فب حال دب حس فنكان فث فنال فع فم ّفنراأ ،فنإ حن أ فج فابنک وف
،ف ِسد ،و ِإذا ف أ،تل عیل حا ِئ ِط بسكان فن ِاد ص ِ
ِ
ِ
ّف ف ح
ح ف د ح ف 152
ِإب ف ل ِك أن ب ،ف ِسد؛

جستاری در وا ههای
فارسی کتب اربعه و صحاح سته
ِ

 .2 - 1 - 12منابع روایی

هنگههامی ک ههه ب ههه چو پ ههانی رس ههیدی او را س ههه بههار ص ههدا ب ههزن ،ا گ ههر ت ههو را پاس ههخ داد
حاجتت را بگون ،و گر نه از شیر حیهوانن بنهوش بهدون آن کهه بهه چوپاننضهرری

برسانی ،و هنگامی که به دیوار باقی رسهیدی ،سهه بهار صهاحب بهاغ را صهدا بهزن.
اگر تو را پاسخ داد حاجتت را بگون ،و گر نه از میوه بهاغن بخهور ،بهدون آن کهه بهه

صاحب باغن ضرر رسانی.

ُ .2 - 12سرادق

 .1 - 2 - 12معنای واژه در منابع لغوی

فارسهی مع ّهرب اسهت بهه معنهای سهرادر کههه بهه آن دهلیهز (داالن) گوینهد 153.بنها بهر گفتهه آرتههور
ً
جفری ،تقریبا همه به بیگانه بهودن آن اذعهان دارنهد .بعضهی آن را گرفتهه شهده از سهرادر و برخهی

سهراپرده ،و عههدهای دیگههر از سهراطاق و گروهههی از سههراچه میداننههد .ایهن واژه یهه( لغههت قرضههی
ً
قدیمی اسهت؛ امها ایهن کهه آیها مسهتقیما از ز بهان فارسهی یها از طر یه ز بهان آرامهی وارد عر بهی شهده
است ،مشخص نیست 154.امام شوشتری گفته است:

سراد  ،به معنای سایه بانی بوده که از پشت بام خانه بهه وسهیله طنهاب بهر بهاالی
سرای خانه برای جلوگیری از آفتاب میبستند و درست معنای سراپرده را داشهته

 .151من ال یحضره الفقیه ،ج ،4ص72؛ ج ،3ص431 ،246؛ الکهافی ،ج ،5ص297 ،289؛ ج ،6ص347؛ التههذیب،
ج ،7ص211 ،206 ،202؛ ج ،10ص.128
 .152سنن ابن ماجه ،ج ،2ص771؛ سنن الترمذی ،ج ،5ص.683
 .153ال ّ
معرب ،ص200؛ االتقان ،ج ،1ص.432
 . 154واژههای دخیل در قرآن ،ص.255

161

علوم حدیث ،سال بیست و یکم ،شماره چهارم

است.

155

 .2 - 2 - 12منابع روایی

 .1 - 2 - 2 - 12کتب اربعه
ف
ف
ف
د
ح
ّد ف ّ
ح
156
ف ف ف
حف د
وب ِك دس فر ِاد ِ ا ف حج ِد ...؛
اهلل  :الله ّ ِإ ِین أ حسیلک ِب ِ
ع حن أ ِ ع حب ِد ِ
اسک ا ك ِ
خداوندا ،همانا من از تو میخواهم به نامت که نوشته شده در سراپردههای بزرگی

...

 .2 - 2 - 2 - 12صحاح سته

عن سامل :ككب عبداعلک ویل احلجاج أن ب نمالف ابن عمر ك احلج ،فجناء ابنن عمنر و أننا
معن یننوم عرفن حن ن
نی االننل الشننم  ،فصنناب عننند سننراد احلجنناج فخننر و علین مل ف ن
157
معصفرة ...؛

عبدالمل( برای حاجیان نوشت که در حی با ابن عمر مخالفت نکنند .پس ابن

عمههر آمههد و مههن نیههز روز عرفههه بهها او بههودم .هنگههامی کههه خورشههید رو بههه زوال رفههت و

نزدی( سراپردههای حاجیهان رسهید ،خهارج شهد؛ در حهالی کهه بهر او مالفههای زرد
رند بود ...

ِ .3 - 12دهلیز
 .1 - 3 - 12معنای واژه در منابع لغوی

جوالیقی گفته این کلمه فارسی 158و به معنای مکانی است که میان در خانه و اتاق باشهد
160
و جمع آن ،دههالیز اسهت 159.دهخهدا ،معهین و انهوری نیهز آن را مع ّهرب از فارسهی دانسهتهاند.
ّادی شیر می گوید:
ما بین در و خانه را گویند.

161

امام شوشتری نیز آن را ،راهرو تند در بنا دانسته است.

162

162

 . 155فرهند واژههای فارسی در زبان عربی ،ص356
 . 156التهذیب ،ج ،3ص91؛ ج ،6ص333-331؛ الکافی ،ج ،5ص.110-107
 .157صحیح البخاری ،ج ،2ص.597
 . 158ال ّ
معرب ،ص.154
 . 159لغتنامه دهخدا ،ج ،7ص.9961
 .160لغتنامه دهخدا ،ج ،7ص.9961
 . 161االلفاظ الفارسی ال ّ
معربه ،ص.68

 .1 - 2 - 3 - 12کتب اربعه
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ف
د
ف
ف
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ح
ف
ّ
فعن حنن د فحم ّفّن ِند حبننن الف ن حنتل :كنننا ك ِدا ِلیننز فی ح ن فن ی حبننن خ ِالنند ف ن فو كن ف
نان انننا
ِ
ِ
ِ
ِ
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ِ
163
دم ف
ویس ...؛

در داالن یحیی بن خالد در مکه بودیم ،و امام کا م

ف
أ دبننو ح ف
احل فسن ِنن

نیز آنجا بودند ...

َ
 .13اعیاد

َ
 .1 - 13مهرجان ،ن ُیر وز

جستاری در وا ههای
فارسی کتب اربعه و صحاح سته
ِ

 .2 - 3 - 12منابع روایی

 .1 - 1 - 13معنای واژهها در منابع لغوی

 .1 - 1 - 1 - 13مهرجان

مهرگان عیدی از اعیاد ایرانی ،واژهای فارسی استّ 164.ادی شیر گفته:
عید فارسیان است ،مرکب از «مهر» به معنای محبت.

165

امام شوشتری نیز می گوید:
مهرجان به معنای عید مهرگهان اسهت و در عهرب بهه معنهای مطله جشهن بهه کهار

میرود.

166

 .2 - 1 - 1 - 13نیروز

فارسی ّ
معربّ ،ادی شیر می گوید:
«نوروز» فارسی بوده و معنای آن «روز جدید» است و شاید هم از آن ،روز شادمانی
اراده شود.

167

ابن منظور می گوید:
 . 162فرهند واژههای فارسی در زبان عربی ،ص.267
 .163الکافی ،ج ،1ص475؛ ج ،4ص.352
 .164لغتنامه دهخدا ،ج ،13ص.19349
 . 165االلفاظ الفارسی ال ّ
معربه ،ص.147
 . 166فرهند واژههای فارسی در زبان عربی ،ص.650
 . 167ال ّ
معرب ،ص.340

163

علوم حدیث ،سال بیست و یکم ،شماره چهارم

النیروز و النوروز ،اصل آن به فارسی «نیع روز» است ،به معنای روز جدید.

168

اسههم اولههین روز از سههال نههزد فارسههیان اسههت 169.لغتنویسههان فارسههی نیههز آن را معه ّهرب نههوروز
171
فارسی وبه معنای آن دانستهاندّ 170.ادی شیر نیز این واژه را فارسی دانسته است
 .2 - 1 - 13منابع روایی

 .1 - 2 - 1 - 13کتب اربعه
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ینرة فنإذا ف
الر دجل ف ،د
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172
فی حو دم اع حه فر فجان أو ّ
الن حت دِ ِلا أ حا فد حوا ِإل حت ِ ّ ح
الیشء ...؛
ِ
ِ ِ

از امههام صههادق

پرسههیدم مههردی از دهقانههان دارای مزرعههه بزرگههی اسههت ،پههس

هنگامی که روز مهرگان یا نوروز میرسد ،چیزی به او هدیه میدهند...

 .14غیره

ِ ّ .1 - 14س ّجیل
 .1 - 1 - 14معنای واژه در منابع لغوی

در فارسی به معنای «سند گل» است .ابن منظور می گوید:

آن سنگی از گلّ ،
معرب و دخیل است .اهل لغت گفتهاند فارسی است.

173

از طرق مختلف از مجاهد نقل شده که آن به فارسهی اول آن سهند و آخهرش گهل اسهت .از

سعید بن جبیر و وهب و ابن عبا س نیز نقل شده که آن به فارسی ،سند و گل است.

174

 .2 - 1 - 14منابع روایی

 .1 - 2 - 1 - 14کتب اربعه
ف ف ف
اهلل
عن حنن أ ِ ع حبن ِند ِ

164

ّف
ف ف ف ف ف
ف
 :إ ّفن ف
اهلل  -فع ن ّ فو فجننل  -فب فعننث أ حر فب فع ن أ حمننال
ِ

 .168لسان العرب ،ج ،5ص.416
 . 169تاج العروس ،ج ،8ص.157
 .170لغتنامه دهخدا ،ج ،14ص.20280
 .171االلفاظ الفارسی ال ّ
معربه ،ص.151
 . 172الکافی ،ج ،5ص141؛ من ال یحضره الفقیه ،ج ،3ص.300
 . 173ال ّ
معرب ،ص181؛ لسان العرب ،ج ،11ص327؛ االتقان ،ج ،1ص.432
 . 174جامع البیان ،ج ،12ص.57

ف
ِك ِإ حاننال

ف د
قن حنو ِم لننوط:

همانا خداوند چهار مال که را در هال

کردن قوم لوط فرستاد :جبر یل ،میکا یل

و اسرافیل و کروبیل ...و بر آنها و بر کسانی که اطهراف شههر بودنهد ،سهندهایی از

گل بارید...
 .2 - 14قیر ،صاروج

.1 - 2 - 14معنای واژهها در منابع لغوی

جستاری در وا ههای
فارسی کتب اربعه و صحاح سته
ِ

ف
ف
ف ح
ف
ف
ف
ف
ف فم
نارة
فج حب فر ِئیل فو ِمی ا ِئیل فو ِإ حس فر ِافیل فو ك دِ ِلبتل  ...فو أ حم فط فر فعل ح فهیا فو فعیل فم حن فح حول ا ف ِد فینن ِ ِحج
175
ِم حن ِس ِّجیل؛

 .1 - 1 - 2 - 14قیر

جسههم جامههد قیههر متبلههور سههیاه رنگههی کههه در امههاکن نفتههی قههدیمی یافههت میشههود 176.امههام

شوشتری می گوید:

این واژه از فارسی به عربی راه یافته است.

177

 .2 - 1 - 2 - 14صاروج

جوهری می گوید:

صاروج« ،نور و أخالطها» فارسهی مع ّهرب اسهت ،همچنهین ههر کلمههای کهه در آن

«ص» و «ج» باشهههد؛ چهههرا که ههه ایهههن دو جمهههع نمیش هههوند در عهههرب ،در کلمه هههای
واحد.

178

همچنین جوالیقی نیز آورده که این کلمه فارسی ّ
معرب است 179.ابن سیده می گوید:
ایههن کلمههه بههه فارسههی«جههاروف» اسههت کههه عههرب آن را بههه «صههاروج» تعر یههب کههرده

است.

180

لغتنویسهان فارسهی نیهز می گوینهد کهه ایهن واژه ،مع ّهرب سهاروج ،مخلهوطی اسهت از آههه( و

175ا .الکافی ،ج ،5ص.)548
 .176لغتنامه دهخدا ،ج ،11ص.15720
 . 177فرهند واژههای فارسی در زبان عربی ،ص.551
 . 178صحاح اللغه ،ج ،1ص.325
 .179ال ّ
معرب ،ص.213
 . 180لسان العرب ،ج ،2ص.310

165

علوم حدیث ،سال بیست و یکم ،شماره چهارم

خاکستر یا ر یهد 181.برخهی دیگهر آن را مع ّهرب سهارو دانسهتهاند 182.برخهی نیهز آن را مع ّهرب چهارو

دانستهاند 183.امام شوشتری شکل این واژه را «چارو » دانسته است

184

 .2 - 2 - 14منابع روایی

 .1 - 2 - 2 - 14کتب اربعه
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الركا  :ب  ،حس دجد عیل ال ِقیر فو ب عیل ّ
فع حن أ ح ف
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الص دار ِلج؛
ن
س
ِ
ِ ِ
ِ
بر قیر و صاروج سجده نکن.

185

نتیجه
ی( .طی پژوهش انجام گرفته در بررسی  68واژه فارسی در این مقاله ،مشخص گردید کهه

واژگان فارسی به کار رفته در کتب اربعه نسهبت بهه صهحاح سهته ،از تنهوم واژ گهانی و موضهوعی
بیشههتری برخههوردار هسههتند .در یهه( دسههتهبندی میتههوان کلمههات فارسههی بههه کههار رفتههه در ایههن
کتههب را در موضههوعاتی از قبیههل :ههروف ،لباسههها ،شههیرینیجات ،میههوه جههات ،نوشههیدنیها،

گلهها ،عطرهها ،رندهها ،زینهتآالت ،ابزارهها ،ادو یههجهات ،اعیهاد ،مکانهها و ...تقسهیم بنهدی
کرد

دو .این پژوهش نشان داد که کتاب الکافی در به کارگیری واژههای فارسهی نسهبت بهه دیگهر

کتب اربعه و نیز صحاح سته ،از بسامد بیشتری برخوردار است.

سههه .دقههت در ایههن پههژوهش نشههان میدهههد کههه واژ گههان فارسههی بههه کههار رفتههه در ایههن روایههات

کارک ردهههای مختلفههی دارنههد؛ از جملههه :کههارکرد فقههه الحههدینی (ماننههد :نههرجس) ،کههارکرد فقهههی
(ماننههد :قیههر ،صههاروج ،یههاقوت ،زبرجههد و شههطرنی) ،کههارکرد بهداشههتی (ماننههد :کههوز) ،کههارکرد

تشهبیهی و تمنیلههی (ماننههد :بنفسهی) و کههارکرد تفسههیری (ماننههد :سهندس) کههه بررسههی هر یهه( از

این موارد ،پژوهشی مجزا را میطلبد.

166

 . 181فرهند بزرگ سخن ،ج ،5ص.4681
 . 182قیا اللغات ،ج ،2ص.533
 . 183برهان قاطع ،ج ،2ص.1070
 . 184فرهند واژههای فارسی در زبان عربی ،ص.423
 . 185الکافی ،ج ،3ص331؛ التهذیب ،ج ،2ص304؛ االستبصار ،ج ،1ص.334

شایسته توضیح است ،در متن مقاله به بررسی لغوی  35واژه فارسهی پرداختهه و منالههای

روایی هر واژه را از کتب اربعه و صحاح سته (در صورت وجود واژه در متن روایهات ایهن کتهب)

ذکر کردیم؛ اما به دلیل محدودیت حجم مقاله ،اطالعات مربوط بهه  33واژه فارسهی دیگهر را در

جههدول ذیههل ذکههر نمههودهایم .محققههان و پژوهش گههران عز یههز میتواننههد بههرای بررسههیهای خههود در
خصوص روایاتی که این واژگان در آنها به کار رفته ،به منابع ذیل مراجعه فرمایند.

ردیف

واژه

معنا

منبع لغوی

1

الصرد

سرد

2

الهملج

نوعی راه
رفتن
سریع

3

آج ّرا

4

الطیلسان

5

کرابیس

چیزی که
با آن بنا
میسازند
نوعی
لباس
کهنه
نوعی
لباس
خشن
(کرباس)

6

فرسخ

فرسند

صحاح اللغ ،ج،2
ص496؛ تاج العروس،
ج ،8ص271
صحاح اللغ  ،ج،1
ص351؛ العین ،ج،4
ص118؛ قاموس
المحیا ،ج ،1ص210
صحاح اللغ  ،ج،2
ص576؛ تاج العروس،
ج ،10ص29
صحاح اللغ  ،ج،3
ص944؛ المصباح
المنیر ،ج ،2ص375
صحاح اللغ  ،ج،3
ص970؛ المصباح
المنیر ،ج ،2ص529؛
مختار الصحاح ،ج،1
ص270
صحاح اللغ  ،ج،1
ص428؛ القاموس
الفقهی ،ج ،1ص282؛
تاج العروس ،ج،7
ص317

7

منجنی

وسیلهای
جنگی

8

الطسوق

خراج مقرر
شده برای

أنر التوجیه الشرعی فی
الدالل اللغوی  ،ج،1
ص478
صحاح اللغ  ،ج،4
ص1517؛ لسان العرب،

منابع روایی در کتب
اربعه

منابع روایی در صحاح
سته

الکافی ،ج،1
ص507

-

الکافی ،ج،5
ص504

-

الکافی ،ج،5
ص490

-

الکافی ،ج،9
ص536

-

الکافی ،ج،2
ص667؛
التهذیب ،ج،4
ص224

صحیح البخاری ،ج،3
ص1149و ج ،5ص2002؛
صحیح مسلم ،ج،2
ص784وج ،2ص870؛
ج ،4ص1716؛ سنن
الترمذی ،ج ،4ص704
سنن الترمذی ،ج،5
ص94

الکافی ،ج،3
ص497

-

الکافی ،ج،1
ص139

الکافی ،ج،4
ص211

جستاری در وا ههای
فارسی کتب اربعه و صحاح سته
ِ

پیوست

-
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منابع روایی در کتب
اربعه

منابع روایی در صحاح
سته

الکافی ،ج ،4ص5

سنن ابن ماجه ،ج،2
ص1138؛ سنن
الترمذی ،ج ،5ص590

الکافی ،ج،1
ص305؛ من ال
یحضره الفقیه ،ج،1
ص35؛ التهذیب،
ج ،1ص255؛
االستبصار ،ج،2
ص13
الکافی ،ج،3
ص486

صحیح مسلم ،ج،3
ص 1209وج،4
ص1968؛ سنن ابن
ماجه ،ج ،2ص758؛
سنن الترمذی ،ج،1
ص254؛ سنن النسا ی،
ج ،4ص29
صحیح البخاری ،ج،5
ص2133؛ صحیح
مسلم ،ج،3
ص1637؛سنن ابن
ماجه ،ج ،2ص1091؛
سنن ابی داود ،ج،2
ص363؛ سنن النسا ی،
ج ،5ص472
سنن ابی داود ،ج،2
ص262؛ سنن الترمذی،
ج ،3ص514؛ سنن
النسا ی ،ج ،3ص131

ردیف

واژه

معنا

منبع لغوی

9

الکع(

زمین
نان

10

درهم

نوعی پول

ج ،10ص225
صحاح اللغ  ،ج،4
ص1605؛تاج العروس،
ج ،13ص632؛ قاموس
المحیا ،ج ،1ص951
صحاح اللغ  ،ج،5
ص1918؛ تاج العروس،
ج ،16ص238

11

الدهاقین

جمع
دهقان،
تاجر

صحاح اللغ  ،ج،4
ص110؛ النهای  ،ج،2
ص145؛ لسان العرب،
ج ،13ص163

12

السماسر

13

ّ
دکان

جمع
سمسار،
واسطه
بین
فروشنده و
مشتری
مکان
فروش

القاموس الفقهی ،ج،1
ص183

الکافی،ج،5
ص162

14

دبی

نقش

الکافی ،ج،6
ص453

-

15

الصکا

الکافی ،ج،5
ص630

16

الصوانیی

مختار الصحاح ،ج،1
ص106؛ المطلع علی
ألفاظ المقتع،ج،1
ص301
جمهر اللغ  ،ج،1
ص264؛ تاج العروس،
ج ،5ص544
المخصص ،ج ،4ص8؛
صحاح اللغ  ،ج،4
ص1596
المخصص ،ج ،4ص10

الکافی ،ج،8
ص78

سنن ابی داود ،ج،1
ص218

صحیح مسلم ،ج،3
ص1162؛ سنن
الترمذی،ج ،5ص541
-

جمع
ص(-
کتاب
جمع
صنی.

من ال یحضره
الفقیه ،ج ،4ص59

17

الباذنجان

وسیلهای
برای
نواختن
بادنجان

18

دیوان

دفتر

19

سرقین

فضله
حیوانات

تحریر ألفاظ التنبیه ،ج،1
ص176

20

زندی

دهری-
ملحد

21

دینار

تهذیب اللغ  ،ج،9
ص298؛ جمهر اللغ ،
ج ،3ص1329؛ مختار
الصحاح ،ج ،1ص138
لسان العرب ،ج،4
ص292

22

ّ
سکر

23

رساتی

24

أملی

25

سفاتی

نوعی
شیرینی
جمع
رستاق-
روستا
نوعی دارو
جمع
سفتج -
نوعی نامه
نگاری

المصباح المنیر ،ج،1
ص40؛ جمهز اللغ ،
ج ،2ص671
النهای  ،ج ،2ص150؛
المطلع علی الفاظ
المقنع ،ج ،1ص485

لسان العرب ،ج،4
ص375
مختار الصحاح ،ج،1
ص122
تاج العروس،ج،6
ص218
القاموس الفقهی ،ج،1
ص173

الکافی ،ج،6
ص373

-

الکافی ،ج،2
ص190؛ من ال
یحضره الفقیه ،ج،1
ص139؛ التهذیب،
ج ،6ص331
التهذیب ،ج،1
ص246؛
االستبصار ،ج،1
ص42
الکافی ،ج،1
ص129؛ تهذیب،
ج ،6ص278

صحیح البخاری،
ج،4ص1603وج،6
ص2538؛ صحیح
مسلم ،ج ،4ص2120

الکافی ،ج،1
ص289؛ من
الیحضره الفقیه،
ج ،2ص422؛
تهذیب ،ج،1
ص163؛
استبصار،ج،1
ص134
الکافی ،ج،1
ص289
من الیحضره
الفقیه ،ج،2
ص125
الکافی ،ج،8
ص193
الکافی ،ج،2
ص666

جستاری در وا ههای
فارسی کتب اربعه و صحاح سته
ِ

ردیف

واژه

معنا

نوعی پول

منبع لغوی

منابع روایی در کتب
اربعه

منابع روایی در صحاح
سته

-

-

صحیح البخاری ،ج،2
ص762؛ صحیح مسلم،
ج ،3ص1211؛ سنن ابی
داود ،ج ،1ص536؛ سنن
ابن ماجه ،ج ،2ص760؛
سنن الترمذی ،ج،4
ص344و ص578
-

169

علوم حدیث ،سال بیست و یکم ،شماره چهارم

170

منابع روایی در کتب
اربعه

ردیف

واژه

معنا

منبع لغوی

26

قوهی

نوعی
لباس

-

27

ّ
الطازجی

تازه

-

28

النارباج

آش انار

-

29

السک ّرج

30

الهندسه

رف
کوچکی
که در آن
چیز کمی
بریزند
ّ
معرب

-

الکافی ،ج،1
ص ،484تصحیح
علی اکبر قفاری
الکافی ،ج،5
ص ،254تصحیح
علی اکبر قفاری
الکافی ،ج،6
ص ،316تصحیح
علی اکبر قفاری
الکافی ،ج،6
ص339

-

31

ّ
بلور

الکافی ،ج،1
ص ،383ط دار
الحدیث
کافی ،ج،6
ص472

32

ت ّنور

33

خندق

هندازه-
اندازه
نوعی
جواهر
شیشه ای
مکانی
برای
پختن نان

گودال

فقه اللغ  ،ص331؛
قبا اللغات ،ج،1
ص143
جمهر اللغ  ،ج،3
ص1326؛ قیا
اللغات ،ج ،1ص228

المخصص ،ج،3
ص67؛ تاج العروس،
ج ،25ص266؛ تحریر
الفاظ التنبیه ،ج،1
ص82

الکافی ،ج،3
ص492؛ من ال
یحضره الفقیه،
ج ،4ص.98

الکافی ،ج،4
ص99؛ من ال
یحضره الفقیه،
ج ،2ص130؛
تهذیب ،ج،4
ص184

منابع روایی در صحاح
سته

-

صحیح البخاری ،ج،5
ص2059و ص2066؛ ابن
ماجه ،ج ،2ص1095؛
سنن الترمذی ،ج،4
ص250
صحیح البخاری ،ج،4
ص1505؛ صحیح
المسلم ،ج ،4ص2120؛
سنن ابن ماجه ،ج،2
ص1436؛ سنن
الترمذی ،ج ،3ص465؛
سنن النسایی ،ج،4
ص391
صحیح البخاری ،ج،1
ص177؛ صحیح مسلم،
ج ،3ص1389؛ سنن
ابی داود ،ج ،2ص152؛
سنن ابن ماجه ،ج،2
ص850؛ سنن الترمذی،
ج ،1ص337؛ سنن
النسا ی ،ج ،1ص261

_ قرآن مجید ،با ترجمه محمد مهدی فوالدوند.

_ االتقان فی علوم القرآن ،جالل الدین سیوطی ،بیروت :دار الکتب العربی1421 ،ق.
ّ
االسالمی 1390 ،ق.
_ االستبصار ،محمد بن حسن طوسی ،تهران :دار الکتب
_ االلفاظ الفارسیه ال ّ
معربهّ ،ادی شیر ،بیروت :مطبع الکانولیکی 1908 ،م.

_ بره ههان ق ههاطع ،محم ههد حس ههین ب ههن خل ههف تبر ی ههزی ،ب ههه اهتم ههام :دکترمحم ههد مع ههین ،ته ههران:
انتشارات امیر کبیر1357 ،ش.

جستاری در وا ههای
فارسی کتب اربعه و صحاح سته
ِ

کتابنامه

_ تاج العروس من جواهر القاموس ،محمد مرتضی زبیدی ،بیروت :دار الفکر1414 ،ق.
_ تاج العروس من جواهر القاموس ،محمد مرتضی زبیدی ،بیجا :دار الهدای  ،بیتا.
_ تحریر ألفاظ التنبیه ،یحیی بن شرف نووی ،دمش  :دار العلم1408 ،ق

_ تهذیب اللغ  ،محمد بن احمد أزهری ،بیروت :دار احیا الترا العربی2001 ،م.
ّ
االسالمی 1407 ،ق.
_ تهذیب األحکام ،محمد بن حسن طوسی ،تهران :دار الکتب

_ جمهر اللغه ،ابوبکر محمد بن حسن ابن درید ،بیروت :دار العلم للمالیین1987 ،م.

_ سنن النسا ی ،احمد بن شعیب نسایی ،حلب :مکتب المطبوعات االسالمی 1406 ،ق.
_ سنن النسا ی ،احمد بن شعیب نسایی ،بیروت :دار الکتب العلمی 1411 ،ق.
_ سنن النسا ی ،احمد بن شعیب نسایی ،بیجا :بینا ،بیتا.

_ سنن ابی داود ،سلیمان بن اشعث ابی داود ،بیروت :دار الفکر ،بیتا.
_ سنن الترمذی ،محمد بن عیسی ترمذی ،بیروت :دار احیا الترا

_ سنن ابن ماجه ،محمد بن یزید ابن ماجه ،بیروت :دار الفکر ،بیتا.

العربی ،بیتا.

_ صحاح اللغ  ،اسماعیل جوهری ،بیروت :دار العلم للمالیین1407 ،ق.

_ صحیح البخاری ،محمد بن اسماعیل بخاری ،بیروت :دار ابن کثیر1407 ،ق.
_ صحیح مسلم ،مسلم نیشابوری ،بیروت :دار احیا الترا

العربی ،بیتا.

_ العین ،خلیل بن احمد فراهیدی ،قم :نشر هجرت1409 ،ق.
_ قیا اللغات ،قیا

الدین رامپوری ،تهران؛ انتشارات امیر کبیر1375 ،ش.

_ فرهند بزرگ سخن ،حسن انوری ،تهران؛ انتشارات سخن1381 ،ش.

_ فرهند واژههای فارسی در زبان عربی ،محمد علی امهام شوشهتری ،تههران :انجمهن آنهار ملهی،
1347ش.

_ فرهند نفیسی(نا م االطبا ) ،علی اکبر نفیسی ،تهران؛ کتابفروشی خیام ،بیتا.
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ّ
ّ
العلمی 1414 ،ق.
_ فقه اللغه ،عبدالمل( بن محمد نعالبی ،بیروت :دار الکتب
_ فقه اللغه و خصایص العربی  ،محمد مبار  ،بیتا ،بیجا :بینا.
_ القاموس الفقهی ،ابوحبیب سعدی ،سوریه :دار الفکر1408 ،ق.

_ قاموس المحیا ،مجدالدین فیروزآبادی ،بیروت :موسس الرسال 1426 ،ق.

_ الکافی ،محمد بن یعقوب کلینی ،تحقی  :علی اکبر قفهاری ،تههران :دار الکتهب االس ّ
هالمی ،
1407ق.

_ الکافی ،محمد بن یعقوب کلینی ،قم؛ دار الحدیث1387 ،ش.

_ لسان العرب ،ابن منظور ،بیروت :دار الفکر للطباع و النشر و التوزیع1414 ،ق.
_ لسان العرب ،ابن منظور ،بیروت :دار صادر1414 ،ق.

_ لغ القرآن الکریم ،عبدالرحیم عبدالجلیل ،اردن :الرسال الحدینیه1401 ،ق.

_ لغتنامه ،علی اکبر دهخدا ،تههران :انتشهارات دانشهگاه تههران ،پهاییز 1372ش ،چها
دوره جدید.

اول از

_ المحکههم و المحههیا األعظههم ،علههی بههن اسههماعیل بههن سههیده ،بیههروت :دار الکتههب العلمی ه ،
1421ق.

_ مختار الصحاح ،زین الدین رازی ،بیروت :مکتب العصری 1420 ،ق.
_ ال ّ
معرب من الکالم األعجمی ،ابومنصور جوالیقی ،تهران :بینا1966 ،م.

_ المصباح المنیر ،احمد بن محمد فیومی ،بیروت :مکتب العلمی  ،بیتا.

_ المطلع علی ألفاظ المقنع ،محمد بن أبی الفتح البعلی ،بیجا :مکتب السودای1423 ،ق.

_ من الیحضره الفقیه ،محمد بن علی بن بابویه صدوق ،قم :دفترانتشارات اسالمی1413 ،ق.
_ النهای فی قریب الحدیث ،مجدالدین بن انیر ،بیروت :مکتب العلمی 1399 ،ق.

_ واژههههای دخی ههل در قههرآن ،آرت ههور جف ههری ،ترجمههه :دکت ههر فر ی ههدون بههدرهای ،بیج هها ،انتش ههارات
توس1372،ش.

_ واژهشناسی قرآن مجید ،قالمعلی همایی ،قم :مرکز جهانی علوم اسالمی1383،ش.
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