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 چکيده
، مغول نیز این تأثیرگذاری ةعربی تأثیرگذار بوده است. در دور ادبیّاتزبان و فرهنگ ایرانی از دیرباز در زبان و 

در  زبان فارسی و فرهنگگ ایرانگی ثیرتأها استمرار داشته است. سفرنامه همچونی در متون تاریخی و علم ویژهه ب

تگرین ثثگار عربگیه بگه مگای مانگده از تگرن هشگتم کگاماس مشگهود اسگت. یکی از مهم عنوانه ب ابن بطوطه ةسفرنام

سی بگه کگار رفتگه ارهای فواژه و نوع ه است. بررسی میزانتابل تومّ معرّبهای واژه ةدر حوز مزبور تأثیرگذاری

لغگوی و ثمگاری بگدان  ،یروش تحلیگل فنّگ رهگگذر ، موضوعی است که نگارندگان این مقالگه ازدر این سفرنامه

ن ها کدام منبه از فرهنگ و تمدّبه میزان کاربرد واژگان و نوع ثنه که با تومّ دهدمیاین مقاله نشان  اند.پرداخته

روشن شد  ابن بطوطه ةسفرنامبا بررسی این واژگان در  .ری گذاشته استعربی تأثیر بیشت ادبیّاتایرانی بر زبان و 

بیشگتر واژگگان  ،از نظر لفظگی ؛اندبه خود اختصاص دادهادوات، وسایل و ظروف را واژگان  کاربردکه بیشترین 

 باشد. میدار های ترکیبی و پسونداز واژه ثنهام و حدود یک سوّ استساده و به دور از پیچیدگی لفظی 
 

 تطبیقی. ادبیّاتواژگان فارسی،  ، ابن بطوطه، زبان فارسی، تعریب،سفرنامه واژگان کليدی:
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 . پيشگفتار9
مگراک  بگه دنیگا ثمگد و در  «ةطنجگ»ق در  709 سال در «ینبدرالدّ»و  «ینالدّشمس»ابن بطوطه، ملقّب به 

( وی در 134: 1396 ،البسگتانی ؛59 :1397 ،ق در همانجا دیده از مهان فرو بست. )ابن بطوطگه 773سال 

اه خگود زادگگ 1952ژوئگن  4 /قهگگ  752رمب  5سالگی راه سفر در پی  گرفت و در روز پنجشنبه  55

 ج ،1977 ،خدا و مرتد پیامبر اکرم )ص( ترک گفت، )موسوی بجنگوردی ةطنجه را به تصد زیارت خان

تگوان ثن مگی و( به طول انجامید 1925-1952سال ) 90یا  57 سفر او نزدیک به ،( بنابر تول رایج159: 9

بگه  ثنگگاه مسافرتی که از طنجه ثغاز شگد و ؛و دو سفر کوتاه تقسیم کرد هسال 52 را به یک سفر طوالنی

و تسگطنطنیه و سگند و  یرو عراق و ثفریقای شرتی و ثسیای صغ ایرانو  عربستانمصر و شام و فلسطین و 

های شرتی و بخشی رزمین.. رسید. بدین ترتیب او بسیاری از س.چین و عمان و سیان و سوماترا و هند و

 ای بود به نگامسفرنامه این سفر،ط( حاصل  :1 ج ،1396 ،فریقا را پشت سر گذاشت. )البستانیثاز نواحی 

بطوطگه  تاب به صورت تلخیصگی از امگای ابگن، ولی چون کفسافارَعجائاب األفة النُّظار فی غَرائب األمصاار   حت

 (159: 9 ج ،1977 ،شهرت یافت. )موسوی بجنوردی بطوطه ابن ةرحلبود به 

ط دو خاورشگناس فرانسگوی ثن در چهگار ملگد توسگّ  ةبار همراه با ترممگنخستین ،متن کامل سفرنامه 

ی مومگود در خطّگ ةاسگاس پگنج نسگخبر 9(1923-1999) 5«سگانگیتای»و  1«دفرمگری»های فرانسوی با نام

های مختلف در کشورهای عربگی بگر مبنگای که چاپنتشر شد به طوریی پاریس تصحیح و مملّ ةکتابخان

 ابن بطوطه(. ة: ذیل واژ1394 ،همین چاپ صورت گرفت. )زکی خورشید

 پيشينة پژوهش

های مختلف، مورد بررسی و پژوه  ترار گرفته است. یکی از ایگن مگوارد، از زوایا و منبهبارها این اثر 

معجا  للفااا ا اط  ة غاة غا  کتگاب  ،و مثگال بگارز در ایگن زمینگهزبور م ةتعریب در واژگان سفرنامموضوع 
و دخیگل در مگتن  معگرّبف در ایگن کتگاب، بگه بررسگی واژگگان تألیف عادل خلف است که مؤلّگ العر یة

های مختلف ماننگد ثرامگی، فارسگی، هنگدی، ترکگی، دیگوهی، که از زبان را سفرنامه پرداخته و واژگانی

چه عگادل خلگف تیب الفبایی تنظیم کرده است. اگرفی و به ترمعرّرا اند گرفته شده ... وامنی، یونانی ویچ

لگیکن وی  ،برشگمردهبگرده  خود به کار ةهی را که ابن بطوطه در سفرنامهای فارسی مهم و تابل تومّواژه

بگه ات و دربگارة معرّبگ تگوان گفگت کگه تگاکنونمگیلگذا اسگت.  نکگردهها را شرح و تحلیگل این واژه هم

                                                           
1. Mery Defre 

2. Sanguinetti 

3.C.DEFEMERY ET LE Dr B.R.SANGUINETT, voyages d Ibn Batoutah, 4 volummes, paris. 1853-1859. 
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 ،در ایگن مقالگهصورت نگرفته اسگت.  مامعیارگیری واژگان فارسی در متن سفرنامه، تحقیق مستقل و ک

اسگت غیرعربگی ای واژه معرّب. اندپرداخته فوق ةمعرّب در سفرنامبه بررسی واژگان فارسی  نگارندگان

ام و اصول احک ،گرفته به خودعربی  عربی، رنگ و بوی خاصّ کلماتکه وارد زبان عربی شده و چون 

 (55 :1930تونجی، ) های مختلف تغییر یافته است.زبان عربی بر ثن ماری شده و به شکل

کگه ایگن  تومیگه کگردرا چنگین  ابگن بطوطگه سگفرنامةدر  فارسی فراوانی واژگان ةت عمدعلّتوان می 

بگه  ،ی نبودنگدازبگان و فرهنگگ پیشگرفته مغوالن دارایمغول نگاشته شده و از ثنجا که  سفرنامه در دورة

در عصر مغوالن امپراطگوری چگین هگم . رواج یافت فرمانروایان مغول بیشتردربار در زبان فارسی  ،ناچار

  .نبود فارسی برای مغوالن بیگانهزبان  ،بنابراین شد.زیر سلطه و مزو تلمرو ثنان شمرده می

 سگفرنامة. ثیگا 1 ها پاسخ دهگیم:البه این سؤ ابن بطوطه سفرنامة ةدر این مقاله درصدد هستیم با مطالع 

توان به عنوان یکی از متون تاریخی که کاربرد واژگان فارسگی در ثن چشگمگیر اسگت، را میابن بطوطه 

 چگونه است؟  ابن بطوطه ةسفرنامها در ژگان فارسی به کار رفته و نوع ثنمیزان وا .5 به شمار ثورد؟

ثن  معگرّبهگای فارسگی ا مطالعه و بررسی سگفرنامه، واژه، ابتدا بهاپرس برای دستیابی به پاسخ این  

همگراه بگا عبگارت  معگرّب ةانگد. ابتگدا واژبندی شگدهعنوان تقسیم 59ه صورت موضوعی در استخراج و ب

هگایی کگه در صگفحات مختلگف عربی مومود در سفرنامه ثورده شگده و در ایگن تسگمت بگه تعگداد واژه

را به شکل برمسته و با نشانه تفسگیر ثورده،  معرّب ةواژ ثنگاه،ایم. ردهاند نیز اشاره که تکرار شدهسفرنام

ی هگانامگههگا و لغگتذیل هر واژه پرداخته و با استناد بگه کتگابدر شناسان مختلف سپس به بیان نظر زبان

 ،ثعگالبی، سگیوطی، دسگوتی شگتام شوشگتری، ثثار مگوالیقی، ادی شگیر، امگا مختلف فارسی و عربی مانند

 ها و معانی ثنها بررسی شده است.و... اصل فارسی واژه هنداوی

 پردازش تحليلی موضوع .2

 و پوشاک پارچه .2-9

 کگه از زبان فارسگی وام گرفتگههایی را واژه ،با بررسی متن سفرنامه، این نتیجه حاصل شد که زبان عربی

کمخگا، هزرمیخگی،  هگایی از تبیگل طیلسگان،هگا پوشگ پوشگاک اسگت. عگرب انگواع و مربوط به پارچگه

 ایگناز  هاییاند. نمونهخذ کردهاند: خفاف و غیره را از ایرانیان های سبک مانباف و کف زردخانه، شان

 ها با توضیحات بیشتر ثورده شده است. واژه

ََ وتییوَ  وسببو یبَو و تصووُ   ، وَ حریور   هووث ثبو    ، وَ الَکِمخااِمو   ثَوبی َ و  - و  405 و 913: 1397 ،. )ابگگن بطوطگگهی لصوو یِبغواد

694) 
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هگای کمخاء، کمخاب و کمخاو؛ یعنی خواب کم دارد، لباس حریری است کگه رنگگ معرّب)کَمِخا(: 

 (5542: 5 ج، 1335 ا،شت الدّسوتی ؛1634 :9 ج ،1945 ،تبریزی) د.مختلف داشته باش

 َذهَِّب ی َبم بسَه ، وَ  -
 (405 و 923 و 947 و 919 :1397 ،)ابن بطوطه «.النُّخ»ََل یَوَبعث إّلا ثبی ً ودحادً ِم  دحَلریِر دمل

 ادیک تار رشته را گویند خواه ابریشگم باشگد و خگواه ریسگمان. )ینَخ، معادل غزل عربی؛  معرّب)نخ(: 

 گوینگگد. ( ممگگآ ثن را نخگگا 453 :1362 ،هنگگداوی ؛ 5150 :4 ج ،1945 ،تبریگگزی ؛557 :1996 ،شگگیر

که طول ثن بی  از عرضگ  باشگد، ثمگده اسگت. )امگام  چنین به معنای فرش کم عرض و زیراندازیهم

 (664: 1947 ،شوشتری

َبًة یَبض ًء م َبطًَُة ت اعی ِعَُاه موَ  - َلِته  ج   (512 :1397 ،)ابن بطوطه .َهَزرمیخی وأیت  ِف ُج 

 ،شگتا الدّسگوتیسگفید گشگاد اسگت. ) ةدرویشگان و مبّگ ةفرتگ یهزارمیخی و به معنا معرّب)هزرميخی(: 

 ج ،1945 ،هم هسگت. )تبریگزی ستارهکنایه از ثسمان پر  اند وبسیار بر ثن زده ة( بخی9176 : 9 ج ،1335

4: 5994) 

 ها و القاباسامی، کنيه .2-2

صگاله، دوز، سیصگد: خدابنده، خداداد، کاهثلم ،واژه است 14به کار رفته در این حوزه  معرّبهای واژه

 های ترکیبی هستند.ها از واژهواژهو غیره که بیشتر این  ، صهرسرتیز، شول

َ  ه ب  -  (541: 1397 ،)ابن بطوطه َتفبری  َخر یِ لف وسبِة دحِلم و، َفمعُ ه  َعلی هذد غالم  دحِلم و.، وَ َخر َندهِقبَل إّنا

+ بنده به معنای کسی است که خر و االغ کرایگه  فارسی خر ةب از دو کلماسم خاص و مرکّ)خربنده(: 

ی مگذهب سگلطان لقبی بگوده اسگت کگه مخالفگان سگنّ اند که:و گفته یل واژه(ذ: 1925 ا،)دهخد .دهدمی

 ،)هنگداوی اند و معگادل ثن در زبگان عربگی حم گار اسگت.محمد خدابنده الجایتو، پادشاه مغول به او داده

ده خربندج، خربندیگه و خرمندیگه ذکگر شگ ،این واژه به نقل از دزی معرّب ،در برهان تاطآ (176: 1362

 (757 :5 ، ج1945 ،)تبریزی است.

 ن و بناهااماک .2-3

، بگنج ةهگایی ماننگد: ثب حیگادر متن سفرنامه، مربوط به اماکن و بناها اسگت، واژه معرّب ةواژ 17حدود 

 ... .و ، دهلیز، إیوانثب، خانقاه، تل استان، مارستان

َعروف  ََیرتق ه  دلَُّ وَ  -
 ،)ابن بطوطه رو( َک سوم دلُهوِر یِ نُِوِا.ی َبمی أیض ً هنر  دلبِی )دلبَّودحلب ِة، وَ  ، َمعُی ذلَک م ء  ِ آِب َحیاةهر  دمل

1397 :653) 
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ای اسگت در نگام چشگمهنیگز گوینگد کگه ؛ فارسی )ثب + حیگات( ةب از دو کلمکّاسمی مر (:ة)آب حيا

ین بطلگب ثن و گویند اسگکندر ذوالقگرن .که ثشامنده را زندگی ماودانی بخشد )از شمال زمین( ظلمات

؛ 5: 1362 ،)هنداوی .و عمر ماودانه یافت احب او بود بدان رسید و بیاشامیدشد و نیافت و خضر که مص

 ذیل واژه(: 1925 ،دهخدا ؛15 :1 ج ،1363، دائرة املعارف اإلفسالمیة ؛ 4 :1 ج ،1945 ،تبریزی

 (510: 1397 )ابن بطوطه، َکبری.  نِ کإی ا، إی ان  ک ن دلبلط ن  أیب إسح ق َطَمَح ذدَت مراة  إلی یُ ِء و  -

 مگوالیقی،). ذکگر کگرده اسگت« إوان»ف ثن را عجمگی و مخفّگااین واژه را  عار باملموالیقی در  )إیوان(:

یوان کسگری در مگداین را بگه عنگوان ابزرگ ثورده و  ةدی شیر نیز این واژه را به معنای صفّا (13: 1366

بگه معنگای « ل ی»باشد که در عربی  avanaصل این واژه ثرامی کند، و معتقد است، ظاهراس امینمونه ذکر 

تول زالمگان ثن  یید کرده و بهأدا نیز فارسی بودن این واژه را تدهخ (59 :1996، ریشادی ) مسکن است.

ممگآ ایگن واژه  (ذیگل واژه: 1925 ،دهخگدا) داند.میبه معنی خانه « بان»پهلوی فارسی  ةرا مشتق از کلم

یوان یکگی از ات. اسشده ی طاق بلندی که یک سوی ثن باز است و دیوار ندارد، ثورده ایوانات به معنا

کرد و از عصر مگاهلی ت حکم بودن ثن با تطعیّ معرّبتوان در میمشهورترین واژگان فارسی است که 

 عشی.اواج داشته به عنوان مثال در شعر ها راه یافته و رعربدر میان 

 د ر ع   َ ََیماااااااااااای اذَاااااااااااایُّ لرَعااااااااااااط      
 

اااااااااااااالِف حَت اااااااااااااَ    إ ا اااااااااااااا     ِماااااااااااااط ال ُّ
 

 (49: 1949 امام شوشتری،)
ت خونریزی و کشتار چون شراب و در بزرگی ها از شدّح که سپر ثنط سپاهیان مسلّشود، توسّمیما حمایت  تبیلة

 نماید.میو عظمت چون ایوان 
 (26: 1397 )ابن بطوطه، قالوون.ریِة دمللِک دملُصبو ذي ی  دلَقصریِ  عُا ت  دلا  املارفستان  أما و  -

ثن دانسگته و  ةبیمارستان و شکل مخفگف شگد معرّبموالیقی مارَستان را به فتح راء فارسی،  )مارستان(:

فارسگی بیمگار بگه  ةب از دو کلمگبیان کرده که در کام تدیم عرب این واژه استعمال نشده است، و مرکّ

واژگان  ةه را در مجموعسیوطی این واژ (915: 1366 موالیقی،)معنی مریض و ستان پسوند مکان است. 

بگودن  معگرّبنیگز  ادی شگیر( 591 تا:سیوطی، بی) داند.میمأخوذ از فارسی ثورده و اصل ثن را اعجمی 

 )ادی شگیر، خانه کاربرد دارد.خسته ةزبان ترکی به مای بیمارستان واژ این واژه را تأیید کرده و گفته در

 (1397 :4 ج، 1945 )تبریزی، مرسان ذکر شده است.این واژه، دیگر  واژة اطآدر برهان ت (513: 1996



 1931 پاییز، 7ّوم، شمارة نامة ادبیّات تطبیقی، سال دکاوش /26

 

فاء خواننگد و بیتگی را از بودن این واژه اشاره کگرده و گفتگه ثن را بگه تگازی دارالشگّ  معرّببه دهخدا  

 باشد.میمامی نقل کرده که این واژه در ثن بیت به کار رفته است و گواهی بر فارسی بودن این واژه 

 دش از تصر چگون نگارسگتانبر
 

 همچگگو دیوانگگگان بگگه مارسگگتان 
  
 ذیل واژه(: 1925 ،دهخدا) از ثنندراج(به نقل  مامی) 

 ها و گياهاندرختان، گل. 2-3

واژگان مربوط ، راوانی را به زبان عربی وام دادههای فواژه ،هایی که زبان فارسیترین حوزهکی از مهمی

بود  نصیببی های طبیعیاز این پدیده ستان،عرب سرزمینزیرا  ؛استتلف ها و گیاهان مخدرختان، گل به

ها و گیاهانی برخوردند که گل رو شدند و به به ان با طبیعت گیاهی متفاوتی روها پس از فتح ایرو عرب

وارد ها را بگا همگان نگام فارسگی پذیرفتنگد و از ثن دیدند و به همین دلیل بسیاریلین بار میها را برای اوّثن

، موزبگوّا، بقّگم همانندمربوط به این حوزه است،  معرّب ةواژ 3 ،بطوطهابن ةامسفرنزبان خود کردند. در 

 ها به عنوان نمونه با توضیحات بیشتر ذکر شده است.و غیره که دو مورد از ثن مسمالسّ، شبّه تل

 تَکِبن  ِفبه  ه ب وَ گ 
 (652: 1397 ،)ابن بطوطه ش َهات ه.َذلَک ک لاه  وَ  یت  أو . الَ  َ افَسةدلَ هر  دمل

ثن بگه بگو و  ةخوردند. بو و مزّبزبار و به معنای درختی باشد که مردم و ستور از ثن می معرّب )   افساة: 

ن ثورده گچون کبابه زبگان گگز اسگت و از هنگد و چیگرنگ و هم های  زردگرز همانند است. برگ ةمزّ

و  (96 :1996 ،شگیر ادی ؛902 :5 ج ،1370،)المعجگم الکبیگرشود. ماوتری گفته می ،شود و به هندیمی

 ؛ 91 :1947 ،انگد. )امگام شوشگتریپسپاسه و به معنای موزبویگا یگا پوسگت ثن ثورده معرّببرخی ثن را 

 ذیل واژه(: 1925 ،دهخدا

 (272 :1397 ،)ابن بطوطه .ال َاقَّ ِ رَفِة وَ يت َعلی َهذد دلُهِر أشَج و  دلقِ َوَُجب   دألشج ِو دلا  -

بگه  (23: 1366 ی،انگد. )مگوالیقم کگردهزبانان به ثن تکلّگمز که عرببَکَم به معنی رنگ تر معرّب )بقَّم(:

اش سگر  رنگگ اسگت بگا معنای چوب درختی بزرگ نیز ثمده که برگ ثن همانند برگ بگادام و سگاته

اکنگون در  (40: 1996 ،شیرادی است. ) Campecheثن چیزها رنگ کنند و مترادف فرانسوی ثن  ةپخت

ی بگه تخفیگف ولگی در فارسگ ،در عربی با تشدید تاف اسگت .شوداستعمال می معرّبم فارسی همان تکلّ

 ذیل واژه(: 1925 ،)دهخدا  تاف استعمال شده است.

 (219و  493: 1397 ،)ابن بطوطه هث َزهٌر أصَفٌر.و ق ل َش ُّ   لب مس ، وَ کَ  ََیَعل بَن َعلی دلَقِی دألزدهریَ وَ  -
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بهه فارسگی تلگل )گلگل( ةمرکب از دو کلمگ است شبو؛ اسمگل معرّب )قُل شَبُّه(: در  ؛)شگبّو فارسگی( + شگَ

 ةکننگد و ترممگدهگد، اطگاق مگیبو میها که در شب، گویند و به یکی از انواع گلبوی میعامیانه شب

 (427: 1990 ،)فهری شد.بامیاست و معادل عربی ثن منثور و خیری  یلرائحة الل  عربی ثن 

 هایخوراک. 2-1

کعگک، رشگتا، سگیان و  اند، عبارتند از: مرادیگق، مگاب، مگوز،رفته هایی که در این مورد به کارواژه

 .غیره

 (454: 1397 ه،ابن بطوط) .اجلَرادیقه ب ِشبه  ق ق  وَ رِ خ ب  ه م دلوَ  -

شگوند عربگی ممگآ نمگی ةیوطی دو حرف میم و تاف در یک کلمس ةبه گفت معرّبای واژه)جرادیق(: 

( مگوالیقی ثن را از 572 :1 ج، تگا)سگیوطی، بگی است. باشد، و به معنای نوعی نان معرّبمز ثنکه کلمه 

دیگگر ثن را  ةدانگد و واژاصل فارسی کهردَه به معنای نان درشت ثورده است، و مفرد ثن را الجَردَتَه مگی

 (169 و 149 :1366 ،است. )موالیقی دانستهمَرذَق با ذال معجمه 

 (993 :1397 ،)ابن بطوطه    یِ لَلََبِ.شرَ ی  طَبخ  وَ دألطریة ی   ه  ِشب   هب، وَ الِرشتاوَ  مِ حل  بم  دألغَُ وَ گ 

 ،( بگه معنگای ثش و پلگو اسگت. )تبریگزی949 :1 ج ،1370 ،فارسی )المعجم الکبیگر ةرشت معرّب)رشتا(: 

 اغریاةرشته چیزی شبیه به  ،در متن عربی هم ثمده کهچنان است. اغریة( معادل عربی ثن 325 :5 ج ،1945

 است.

 (595: 1397 ،)ابن بطوطه َوأکلُ ه . َعبَل دلَتمِر،وَ  الِ ْیالنَ   َصبَّ َعَلبهوَ  -

( در برهان تاطآ 717 :1372 ،)شتاینجس خرمای رسیده است. ةاسم فارسی نوعی عسل از شیر (:النيْسِ)

اد شگده یگول، به عنوان اسمی فارسی و به همان معنگای گفتگه شگده، ل و ثانی مجهنیز از سیان به کسر اوّ

 (1507 :5 ج ،1945 ،است. )تبریزی

 های جنگیادوات و سالح، مفردات .2-6

اسگی کگه بگه ظهور اسام و ثغاز فتوحات اسامی و پیشرفت اعراب در امور منگی به ویگژه در عصگر عبّ

برخوردهگای زبگانی، بگه  ةمگان لشکرکشی کردنگد، مقدّهای دور و نزدیک به ویژه ایربسیاری از سرزمین

 نیگز ذکگر شگده ابگن بطوطگه ةسفرنامتعدادی از این واژگان در  .خصوص در موضوع واژگان نظامی بود

 است.

َ  ِمُه  ِم  دحَلایِا، ی ؤَِی ه  ِیه وَ  الَةربزیطیَِبِاِه ِشبه  وَ  -  (467: 1397 ،. )ابن بطوطهیَوق بم ه  َلم  ی رد
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 بگه=  نیگز+  تبگری فارسگ ةکلمگ دو از بمرکّی اسم و (153: 1362 ،یهنداو) نیتبرز معرّب (:نیطبرز)

 عگادت از ریشگ یاد ةگفتگ بگه و بندنگد؛ اسب نیزی پهلو در انیسپاه که باشد تبر ازی نوع و ساحی معنا

 ثن ممگآ (162: 1996، ریشگادی . )انگدکگردهیم زانیثو نیز تربوس به را ریت که است بوده نیا انیرانیا

 (واژه لیذ: 1925 ،دهخدا. )است« نیطربز» ثن گرید ةواژ و ناتیطبرز

 (202: 1397 ،)ابن بطوطه «.خ لف َ ع َل د قت ل هذد فإسَّه  ِم  دملی  خبسَا : »   افَوَق َل َملک  دلَعبکِر دملل  -

در برهگان  (441: 1362 ،ای فارسی، به معنای سگپاه و لشگکر و مگی  عربگی اسگت. )هنگداویواژه)نَوا(: 

معانی مختلفی برای این واژه ذکر شده که معنای ششم ثن سپاه و لشکر می باشد کگه در مگتن بگاال  ،تاطآ

های دیگر ثن ساز و ثواز، ساز و سگرور و ( واژه5554 :4 ج ،1945 ،)تبریزی همین معنا مورد نظر است.

 ذیل واژه(: 1925 ،ساز و نوا است. )دهخدا

 موسيقی ةدر زمين. 2-7

 در سفرنامه به کار رفته است. - و نفیر صر ایة - معرّب ةموسیقی باید گفت تنها دو واژ ةمیندر ز

 (929و  450و 546 :1397 ،)ابن بطوطه .ر ایاتِ الصُّ لَک دألطب َل وفَوَبضری بَن تِ  -

 ،سفخ اسگت. )شگتاینجسرنای فارسی، ج. صرنایات. به معنای ثلت موسیقی از ذوات النّ معرّب )صر ایة: 

ها و روزهای مشن و سور نوازند و ثن را نگای خانهارهف سورنای است که در نقّسرنا، مخفّ (796: 1372

 ذیل واژه(: 1925 ،روحی نیز گویند. نای روحی ثن است که در بزم و رزم نوازند. )دهخدا

 (599: 1397 ،)ابن بطوطه دلببق ِت أم َم تَلَک دلادیِة.وَ  أل فارَ دَوَیضرِی بَن دلط ببَل وَ  -

نیگز از همگین واژه  buqinaثرامگی  ةنفگار؛ واژأ مگآ ثن:ای از شگیپور. مگونگه ،نَپلگور، بگوق معرّب )نفير(:

( مجازاس تسمی از کرنگا اسگت 591 :1996 ،شیرادی مناسب است. ) seipouraثرامی  ةگرفته شده و با واژ

نگام  ،معنگای دیگگر ثن در موسگیقی .ینگدهم گو« بوق نفیر»و « شا  نفیر»که بیشتر تلندران دارند و به ثن 

دن برای منگگ فعل )أنفر( به معنی فراهم شدن و ثماده ش ،ثوازی از دستگاه همایون است. از این ریشه

 (674 :1947 ،)امام شوشتری اند.تالب زده

 رنگ .2-8

 رنگ تنها یک واژه در متن سفرنامه ذکر شده است. ةدر حوز

 (934 :1397 ،)ابن بطوطه إلی خردس َن. الالز ردَ  س  یَُِبببَن دلَُّ یِأصبَغِة دلالَزووَِ. وَ  َخَلةٌ س قبش  َمب سِبه  َماوَ گ 

المورد و الژورد، به معنای سنگ ثبی و الموردی اسگت کگه نگگین انگشگتر را از ثن  معرّب )الزورد(:

 ،شگیر ادی (994و  999: 1362 ،)هنگداوی اسگت. ثمگدهکنند و در عربگی بگه صگورت الزورد درست می
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ار گه کگگکگه در ثرایگ  و پزشگکی بگ استبه معنی سنگ کبودی نیز  (904: 1930 ،تونجی؛ 519: 1996

 (603: 1947 ،رود. )امام شوشتریمی

 اعضای بدن .2-1

 اعضای بدن نیز تنها یک واژه در متن سفرنامه ذکر شده است. ةدر حوز

َقطبع .« ی ریاد»َمعُ ه  دلع ُ ق « َدنَکر » ی ریاد، َکرَدنی  دلاا َخَاَم ت ریَته  دلشبخ  مشس   -
 (999 :1397 ،)ابن بطوطه َمعُ ه  دمل

اسگم و از  ،این واژه (569: 1362 ،)هنداوی شود.میگردن فارسی و به عربی عنق گفته  معرّب )کَردَن(:

 ،باشگد کگه نگون ثن حگذف شگده اسگت. )تگونجیمی« کَرد» ،دیگر گردن ةپهلوی گرتن است. واژ ةریش

 ذیل واژه(: 1925 ،دهخدا ؛904: 1930

 صفات و افعال .2-91

درصگد  40/2واژه، معادل  10مربوط به صفات و افعال فارسی است که حدود های واژهها حوزهدیگر از 

 اند.را به خود اختصاص داده معرّبهای از واژه

َ َظَهَرت ِِن یَوت ه  فَأثبَ ، وَ الِ َیادةِ فَوَرتَوَبه  ِف  -  (645و  429: 1397 ،ه)ابن بطوط َت ِفی دلف رس ِن.ه م دلرِج لة ، ُث 

ب از پگی بگه معنگی پگا و ثده مرکّگ (139 :1990 ،)فهری است سواره متضادفارسی،  ةپیاد معرّب )بياده(:

یعنگی علگم و  ،سواد استکنایه از مردم بی اند که:نیز گفته ذیل واژه(: 1925 ا،نسبت است. )دهخد ةکلم

 (494 :1 ج ،1945 ،تبریزیفضلی کسب نکرده باشند. )

 برند.میدر تداول مردم اَلَموت و رودبار تزوین، کلمه را به معنای تنها نیز به کار  :نکته *

« مبقوووبدن»، و «کهُووو ، قوووام»، و ءمعُووو ه  هوووؤّل« دیشووو ن»، «ب مبوووادممووو  عریوووی سووودیشووو ن عووور  کهُووو  مبقوووبدن و »َفقووو َل لِلَفتوووی:  -
.« مبادم»یا، و جا« سب»أس ، و « م »یَقبلبَن، َو   (954: 1397 ،)ابن بطوطه َتعِرف 

تازه و نو، دیرین، دیرینه، عتیگق کهگن اسگت.  و تدیم، ضدّ هفارسی و به معنای دیرین ةکهن معرّب)کُهنا(: 

 (922: 1362 ،)هنداوی

 ادوات، وسایل و ظروف .2-99

 ةدهنگدخگود نشگان ةز بگه نوبگظروف، اشیا و وسایل در سفرنامه نی ةدر زمین معرّبهای فارسی ومود واژه

 59های مربوط به این حوزه بگا تعگداد واژه لوازم منزل است. ةتأثیر زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در حوز

 ،تخگت، فساکرةة ،صگیوان، میگزاب، طستمانند: ؛ اندداشته ابن بطوطه سفرنامةن کاربرد را در بیشتری ،واژه

  ثمده است. ...و کشاکل، خرقة ،صهریج، صنبوق

 (912: 1397 ،)ابن بطوطه. الَ اَدَهنجِ دلریِح ِمثَل ح  أعاله  ِلا خبِل دلض بِء وَ تَ یَفوَ  -
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خگذ و گگرفتن ابه معنای هگوا و گیگر بگه معنگای  ،فارسی باد ةب از دو کلمبادگیر. مرکّ معرّب)بادهنج(: 

نگد بگه معنگای دابگادهنج را متگرادف بگادنج مگی ،( خفگامی16 :6 ج ،1370 ،ثمده است. )المعجم الکبیگر

 ،برخگی (41: 1952 ،)خفگامی .روداریست و برای تصگفیه بگه کگار مگیهواکشی که شبیه به دودک  نجّ

 :1947 ،راووق به معنای شراب پاال است. )امام شوشتری .اندسیم خواندهبادهنج را از راه مجاز راووق النّ

42) 

. ِفبه  دمل ء   ََ ِِب  لَِبی   ک  رَت ه مقَبٌض ودِحٌا. َوت  لَ  د رق  ک ل  َو  -  (123: 1397 ،)ابن بطوطه فَوَبشری ه  دلُ س 

( 591 :1 ج، تگابگی سگیوطی، ؛142: 1366 ،مکیال و پیمانه شراب. )موالیقی ؛دَوارق ج. ،معرّب )دورق(:

دار و ثن سگه رطگل دار و گوشگهبگه معنگای سگبوی دسگته ،دانگدامام شوشتری ممآ دورق را دواریق مگی

 (565: 1947 ،گفتند. )امام شوشتریثب را دورق می ةه کوزاهل مکّ ...بغدادی است

ََج َجًة َمطببَخًة ِف وَ  -  (262 :1397 ،)ابن بطوطه أیض ً. ِِب  دأل وز   ل  فَوب ؤکَ فس کرةة  أفَرَغت 

: 1366، موالیقی؛ 590: 1453 ،)ثعالبی یعنی بشقاب ثمده است. صاحفةسلکَره، به معنای  معرّب )فس اکر َةة: 

الی سگفّ ةگهلی و پیالگ ةاین واژه را به معنای کاس( 199: 1996) شیر( ادی964 :1947 ،وشتریش ماما؛ 137

 .ثورده است

 (561 :1397 ،)ابن بطوطه .اجلَلَ ةَ ُث ا وَکبَُ  دلَبحَر ِم  َجاة ِفی َمرکب  ی َبم بسَه   -

نوعی کشگتی چگوبی » ؛(151: 1373 ،نوعی کشتی چوبی و مهاز بزرگ )الحسینی؛ گلبت معرّب )َةلَ ة: 

ادی تجگاری و صگیّ ةب ایران تگا بگه امگروز بگرای اسگتفادام در منوهای مختلف که از تدیم األیّدر اندازه

 یل واژه(ذ: 1925 ،شده است. )دهخداساخته می

 (295 :1397 ،)ابن بطوطه .ک ندرة  هث دلقبدو   دلِصغ و  ودِحا ه  َو  وَ أن ََترَج إلبِه دلکُ  -

مرغ ثبی کوچک( است که در ثب نشیند و مکان و  نوعفارسی و به معنای مرغکی )یک  اسم ناَدرَة: )کَ 

ا در ایگن مگتن بگه معنگای زورق )کشگتی یگا تگایق ( امّگ1706 :9 ج ،1945 ،ثشیان در ثب سازد. )تبریگزی

 ،باشگد. )معجگم شگتاینجسگذاری کشتی بگه ایگن اسگم از راه مجگاز مگیت نامکوچک( ثمده است و علّ

امام شوشتری نیز این واژه را در فرهنگ خود به معنای زمین سفت ثورده که در متن بگاال  (1024: 1372

 (234: 1947 ،این معنا مورد نظر نیست. )امام شوشتری

 :1397 ،)ابن بطوطه َعول  َعَلبهو  دلل ب وبََ.ت  ، وَ ةدلق ب َم   ِشبهَ ه ب عصثٌّ ِم  دخَلَشِب ت  ، وَ اخِلرقة  یِببت  ی َبمی ِعَُاهم  یَوَعَث إلَّ وَ  -

912) 
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و گگاه بگه  ،ب از خگر بگه معنگای بگزرگاسگم مرکّگ (179: 1362 ،)هنداوی خرگاه فارسی معرّب )ِخرقة: 

ر و سگگراپرده اسگگت و ممگگآ ثن معنگای مگگای و تخگگت و در کگگل بگه معنگگای خیمگگه و چگگادر بگزرگه مگگدوّ

: 1925 ،دهخدا ؛504 :1947 ،امام شوشتری ؛796 :5 ، ج1945 ،)تبریزی باشد.میها خرگاهات و خرگاه

 ذیل واژه(

 اعداد و اندازه. 2-92

اند عبارتند از: إستار، فرسخ، نگیم گیری به کار رفتهدر زمینه اعداد و واحدهای اندازهی که معرّبهای واژه

 أمیال. فآ و، الشّده یک

غور ِ ِمو  دلع وذَوِة، َوهوی َوطوالٌن وَ  ار  إفسات فَوَلَم  أخَیَ ِیذلَک دلبولط َن أَموَر ِعُوَا ذلوَک أن ی طعِوَم دلشوبخ   بوةَ  -
َ
ٌٌ ِمو  أوطو ِل دمل . ِسصو

 (493: 1397 ،)ابن بطوطه

( إسگتار وزنگی معگادل چهگار 54 :1366 ،)مگوالیقی ممآ ثن أساتیر است. چهار فارسی و معرّب )إستار(:

 ذیل واژه( :1925 ا،مثقال و نیم و ممآ ثن أساتر است. )دهخد

 (610 :1397 ،. )ابن بطوطهِمُه  ک َست َعَلبِه َکُببة  دلک ف وِ  خ  َفرفسَ لی  َخرََج إلی هَنر  عَ ُث َّ  -

دوازده هگزار ذراع فراسخ، سه میل هاشمی و برخگی ثن را  ،الفراسیخ مآ ثنفرسنگ. م معرّبخ(: رسَ)فَ

 ثرامگی از همگگین واژه گرفتگه شگگده اسگگت. parsina یونگگانی و parasanxex پاراسگانخهس ةداننگگد. واژمگی

ها متر در نزد عرب 2313سافتی معادل تونجی فرسخ را م (179: 1996 ،شیرادی ؛ 520: 1366 ،یقی)موال

 (516: 1930 ،)تونجی فی کرده است.کیلومتر در نزد دیگران معرّ 9و معادل 

 الفاظ اداری و دیوانی و مناصب .2-93

توان میندارند و در این مورد  باالیی در سفرنامه بسامداداری و مناصب،  هایهای مربوط به سازمانواژه

های دیگر نیگز ات در کتاببَرید به کرّ ةساالر و کلللو اشاره کرد. واژاههایی مانند: بادشاه، برید، سببه واژه

 ثمده است.

 (514 :1397 ،)ابن بطوطه م َکبریدً ِمُه م ی بم بسَه  دلک ل ب.هِ م بَن َعلی أسف بِ قااِ ُ َعة  ی  صِ  أهل  ک لا وَ  -

ه سگفید و رئگیس محلّگنتر بازار و نگهبان اتلیم و ریگ اسم فارسی؛ رئیس هر صنف از کسبه؛ کا لُو(:)کُ

 (956: 1362 ،این کلمه در خراسان و اصفهان معمول بوده است. )هنداویاند که گفتهنیز  .معنا شده

  دلتمر   ، َمعُ ه  یِ لَعریی« ادشاهی»م هی لبت خرم  و » -
 
 (596: 1397 ،)ابن بطوطه «.لبکِ َودلَبَمک  َطع م  دمل
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ل، پاد به معنی تخگت یگا عگرش ، لفظ اوّب از باد یا پاد و شاه، مرکّفارسی باستاندر نامی است )بادشاه(: 

را به دال بدل کردند و لفظ پاد به معنای پاسبانی و پائیدن ثمده و لفگظ  ءچه در اصل پات بوده، تا است.

 (949: 1 ج ،1945 ،تبریزی ؛36: 1362 ،)هنداوی است. قتدر(د، صاحب و م)سیّ معنی خداوندشاه به 

 تجارت و بازرگانی .2-93

 در این سفرنامه به کار رفته است.بازرگانی  ةی است که در زمینمعرّب ةتنها واژ  غلیة

 (39 :1397 ،طوطه)ابن ب  ِال َاَغلیِة.َودِهَم ِفَضًة خ ِلَصًة دلُ ِصر، یو َؤَون  إلبه م ّلً و  لِلَمِلکِ  ه م َوعبةٌ وَ  -

 ،1363 ،اإلفساالمیةاملعاارف  دائارة) وافیه نیگز گوینگد. ثن را ای فارسی، به معنای درهم ایرانی کهواژه ) غلیة: 

اسگت باشد، منسوب به بَغَگل یهگودی ضگراب های فقهی مرتوم می( و درهم بغلی که در کتاب442 :7 ج

بن خطگاب  های کسرویه بوده است که رأس البغل برای عمرهگفتند. بَغَل سکّکه او را رأس البغل نیز می

 ،)دهخگدا .«نگوش خگور» اندنشسته و زیر تخت به فارسی نوشته تخت زده و صورت ثن شاهنشاه است بر

 ذیل واژه(: 1925

 مفاهيم انتزاعی. 2-91

ن سفرنامه به کار در ای معرّباز مفاهیم انتزاعی هستند که به شکل  یهایی مانند: خدا، دوز  و فرشتواژه

 است. رفته

 (541: 1397 ،)ابن بطوطه .یَُاه غالٌم أو عبٌا أو م  ِف معُ مه یِ لف وسبِة دسم  دهلل ع َّ وجلَّ، و  خ دا ألنَّ  -

)خلگدای(  (،172 ،1362،چگون الگه و ا).)هنگداویاسم خاص فارسی، نام ذات باری تعالی است )خدا(: 

در  .ثینگده. خلگدا در کگردی نیگز از همگین واژه اسگتمگود. خگودالوب از خگود و ثی: وامگبخدا. مرکّ

 (95 :1996 ،شیرادی ) ...gotو در ثلمانی  godانگلیسی 

 (914 :1397 ،)ابن بطوطه َفضِله.و  هِ  ففَ عَ دمللک َلَقَب ِیذلک ِلایُِه و  ،معُی ِفرِِشتیِفِرشِتیج َء دلق ضث ع  دلای   ُث   -

دانگد. ک در زبگان عربگی مگیلَگفارسگی و معگادل مَ ةفرشگت معگرّب فرشگتی را شگکل ،هنگداوی)فِرشتِی(: 

مخلگوتی  تأیید کرده و در معنگای ثن ثورده:( دهخدا نیز فارسی بودن این واژه را 955 :1362 ،)هنداوی

 ذیل واژه(: 1925 ،)دهخدا ک گویند.لَاست روحانی که به تازی مَ

 ها وسبزیجاتميوه .2-96

هگا و میگوه مربوط بگههای فارسی انتقال واژه ،ها از ایرانیانزبانذیری عربپهای تأثیرکی دیگر از حوزهی

از: أتگرج،  کگه عبارتنگد ثمگده زمینگهدر ایگن  معگرّب ةواژ پگنج ،ابگن بطوطگه ةسفرنامدر  .سبزیجات است

 إماص، علو، لیم و نارنج.
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 (457 و 456و  956 :1397 ،بن بطوطه)ا دخلَبِخ.ودلت ف ِح ودملِشِمِش و  اإلةاصِ ِم   ف کهة  َفج َءت ِیَطع م  و  -

 ،شگتا الدّسگوتیثلگو )إماس به معنای ثلو، ثلوی سگیاه، ثلگوی بخگارائی، ثلوچگه و زرد معرّب )إجاص(:

به معنای یکی اسگت.  إةاصاةدیگر ثن  ةپزند و واژترش، و از ثن ثش میای است خوش( میوه92 :1335

ر رفته است، زیرا که دو حگرف مگیم و صگاد در عجمی است و در عربی به شکل إماص به کا هاین واژ

 ذیل واژه( :1925 ،شوند. )دهخدامیبا هم ممآ ن یزبان عرب

 (990: 1397 ،)ابن بطوطه دلص .، فَوب بِبب بسَه ، وََیِلب ه دلُ س  إلی دنُا و الَعل  عَُاه م ف کهٌة ی َبم بهَن  و  -

ثن سگوتطری  ةا بگه کگار برنگد. بهتگرین گونگبخورهگ میوه است، چیگزی کگه در نوعیثلو.  معرّب)علو(: 

هگا در عامیانگه از همگین زبانعرب (6: 1930 ،است. )تونجی سوتطره در دریای سر ( ةب به مزیر)منسو

گوینگد. عنجگا هگم مگی ثن را ا در عگراق گگاهیامّگ ؛کنند و معادل عربی ثن برتوق اسگتلفظ استفاده می

 (54 :1990 ،)فهری

 حيوانات. اسامی 2-97

مربوط بگه  ةی هستند که در متن سفرنامه و در حوزمعرّب... از واژگان و ال الحفاةنه، موامیس، کرک، بوز

 اند.حیوانات به کار رفته یمااس

 (921 :1397 ،)ابن بطوطه دلق قِم.و  دلبُج  ِ و  الَ م رِ فَإذد ک َن ِم  دلَغِا َع َود لَِتَفق ِا َمت ِعِهم، فَوَبِجاوَن یِإزدئِِه ِم   -

مور معگرّب ور(:سَمُ) ذیگل واژه( : 1925 ا،دهخگد ؛ 990 :1453 ،)ثعگالبی .اسگت سگمامیر مگآ ثنم ، وسگّ

هگا که پوست  سر ه مایل به سگیاهی و تیرگگی باشگد. از پوسگت  پوسگتین هاروباه دستةمانوری است از 

ن مگانور در عربی این کلمه بیشتر به معنگی پوسگت ث گویند. بسازند و پوست حیوان مذکور را نیز سمور

 (971: 1947 ،رود. )امام شوشتریبه کار می

 (921 :1397 ،)ابن بطوطه ٌَ َیُ و .ل  أِمُه  یِبالَِ دنُِِا  روة  ت ب وی دلفَ    أسبدع دلفردِء، وَ هب أحبَ  الَقاَق   وَ  -

مگو مگانوری پگر  (957: 1362 ،به معنای حیوان کوچگک سگفید اسگت. )هنگداوی یای فارسواژه)قاقم(: 

سگیوطی ایگن واژه را در  (990:1453 ،کننگد. )ثعگالبیدرست می مامهسمور است که از پوست ثن مانند 

( در 572 :1 ج ،تگادانگد. )سگیوطی، بگیفارسی می ةذ از فارسی ثورده و ثن را از ریششمار واژگان مأخو

نظگر  ور مگدّدر متن عربی باال نیز همگان پوسگت مگان .رودعربی تاتم به معنی پوست این مانور به کار می

 (212: 1947 ،است. )امام شوشتری

 جواهرات. 2-98

 و موهر هستند. دبه کار رفته در این حوزه بهرمان، زر، لعل، مرواری معرّبهای فارسی واژه
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 (233 :1397 ،)ابن بطوطه إّنا  َیکبن  ِِبذِه دلَبلاِة. الَ هرمان  دلب قبت  دلَعجبب  وَ  -

)رنگارنگگ( و  به معنگای عصگفر (95: 1362 ،)هنداوی از یاتوت است. بَهرامَن نوعی معرّب )البهرمان(:

( بگه 573 :1 ج، تگاسگیوطی، بگی ؛22: 1366 ،مگوالیقی ؛532: 1453 ،)ثعگالبی رنگ سر  نیز ثمده است.

بهرمان در عربی و فارسی بگه معنگی  ةواژ (46: 1996 ،شیرادی ) معنای گل کامیره نیز به کار رفته است.

 - )وهگرام کلمه از لفظ بهرام ةفته است. ریشه در وصف یاتوت خوب، بسیار به کار ربه ویژ ،رنگ سر 

انگد و مصدری به شگکل )بهرمگه( سگاخته ،بهرمان در عربی ةیخ است و از واژمرّ ةورهران( به معنای ستار

 (11 :1947 ی،ثن را به معنای سرخی به کار می برند. )امام شوشتر

 (495: 1397 ه،)ابن بطوط«. دلَقصر  دألمحر  »ُ ه  َمع« َلعلِیَکشک »ف  عرَ ی  وَ  -

 سنگ بهادار سگر  خصوصگاس .5 هرچیز سر  رنگ عموماس .1الل و به دو معنا ثمده است:  معرّب )لعل(:

لعگل را از  ةتگونجی نیگز واژ( 619: 1947 ،شوشگتریامگام ؛514: 1996 ،شیر؛ ادی 193« 1373 ،)الحسینی

 (159: 1930 ،داند. )تونجیرمز میمعنای سنگ ت به «الل فارسی» اصل

 مشاغل .2-91

هگا و فی کرده و در برخگی مگوارد داسگتانرّها و مشاغل را معخود بسیاری از حهرفه ةابن بطوطه در سفرنام

 هایی را که با صاحبان این مشاغل داشته، ثورده است که در این میان اسم برخی از ایگن مشگاغلحکایت

 ... .و دفست ان، ةرخی ة، شاشنک ،  اخ  ة، ارکةال  شحنة: در اصل فارسی هستند، مانند

، وَ  َمِلکٌ  َشحَنة  ال ارکةِ وَ  - : 1397 ه،)ابن بطوط ی َن دلص ف بَف.باِ بَ ی  ص  ِفَضة ، یو َرتب َن دلُ َس و یَِبِا س ئِِبِه عَ َطغی یَِبِاِه َعص  َذَهب 

470) 

و نگهبگان( و بارکگه بگه معنگای عنگای )حگارس ب از شگحنه بگه ماسمی مرکّگ است.فارسی  )َشحنة ال ارکة: 

 (591: 1362 ،است. )هنداوی شهربه معنای حارس و نگهبان و محافظ  مجموع،پادشاهان( و در  ة)خیم

ایُِة وَ  -
َ
 (275: 1397 ،)ابن بطوطهِمثق ل  دلشهری  دّلسِم، ص حب  دألمبدِل دلط ئلِة. الناخ   ة  ِِبذِه دمل

ادی ) عنی صاحب است.ب از ناو به معنی کشتی و خدا به مف ناوخدا، مرکّناخدا، مخف معرّب ) ااخ  ة: 

( و شگکل 5093 :4 ج ،1945 ،خداونده ناو، کنایگه از کشگتی و مهگاز اسگت. )تبریگزی (557: 1996 ،شیر

ممآ ثن نواخذ و به معنای فرمانده کشتی  (196: 1930 ،باشد. )تونجیدیگر ناخوذه، ناخذاه و نوخذه می

)امگام  انگد.ی در عربگی فعگل نیگز تالگب زدهشوشگتر امگام ةبگه گفتگ« اخدان» ةدیگر ثنکه از واژنکته  ثمده.

 (557: 1947 ،شوشتری
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 معماری و ساختمان .2-21

هگا را توان ثنا میامّ ،گیر نیستندمعماری و ساختمان، چشم ةواژگان مربوط به حوز بطوطه ابن ةسفرنامدر 

 فارسگی واژگانبین مردم و در سطح مامعه متداول بوده است.  در شمار واژگانی به حساب ثورد که در

 .افسة ا ةصاص، القار، تاشانی، عبارتند از: ثمر، مص، الرّ این بخ 

َلِته  وَ  -  (466و  90: 1397 ،)ابن بطوطه مَحردٌء عجببٌة. لفسة ا ة  ِم  ُج 

واژگان یگا مشگتقات دیگگر  وو دست و پای ستور است  دعاماةو  الستلون. به معنای ستون معرّب )لفساة ا ة: 

اسگت؛ و  astuan. ترکی و کردی ثن سهتون و سگریانی ثن األفسة انو  األفسة ا ةو  األصة ا ةثن عبارتند از: 

: 1996 ،شگیر ادی ؛53: 1362 ،السطوان: به معنای شتر درازگردن یا بلنگدباال از ایگن واژه اسگت. )هنگداوی

 یل واژه(ذ: 1925 ،دهخدا ؛50

. اجِلصِ  ِفی َدِخِله  َغردئب  ص ُ ِ َقا َصََُ  وَ  - ٌِ  (160: 1397 ،)ابن بطوطه َم  یَعِج   َعُه  دلَبص

بر این باورنگد  (570: 1 تا: جسیوطی، بی؛ 32: 1366، موالیقی ؛916: 1453) یثعالب .گچ معرّب)جص(: 

 ةفارسی است و دلیل سیوطی بر فارسگی بگودن مگص ایگن اسگت کگه در یگک کلمگ ةکه این واژه از ریش

دانگد دیگر مهص را مَبس مگی ةثیند. ابن منظور واژگاه دو حرف میم و صاد در کنار هم نمیعربی هیچ

از کگام عجگم اسگت و اهگل  .شگود و مگص عربگی نیسگتمهص درست است و مَص گفته نمی گفته:و 

 مص( ةذیل واژ :1402 ،)ابن منظور .گویندفَصّ  ثن راحجاز 

 أعالم .2-29

مربگوط بگه اسگم شگوند: بعضگی دسگته تقسگیم مگی انگد بگه دووارد شده ابن بطوطه ةسفرنامعامی که در ا

بگه شگکل  تاف و حرکگوبا تغییر بعضگی از حگر اشخاص و بعضی دیگر مربوط به اسم شهرها هستند که

  ... .هایی مانند: أصبهان، میان، کسری، سنبل، فیروزه واند. واژهدرثمده معرّب

 (493و  509: 1397 ،)ابن بطوطه .دلاوودزة  ِعَُاهم دلب    ، وَ در ازة  ِدفس  ل ی بَمی َن  ودحٌا لِلمب ِفری َ وَ  -

فارسگی دروازه +  ةب از دو کلمگو مرکّگ - نام شگهر -اسم خاص  ؛دزفول ةدرواز معرّب )در ازة دفس  ل: 

( دزفگول از 909 :3 ج: 1363 ،دائارة املعاارف اإلفساالمیة) باشد.می قنةرة القلعاةدزفول است و دزفول به معنای 

 ،)دهخگدا شاپور نهاده اسگت.را بنا کرد و بر دو مانب ثن مندیاتلیم سیم است. اردشیر بابکان این شهر 

 ذیل واژه(: 1925
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 حریرالتّلوازم. 2-22

ک واژه است و ایگن نکتگه شگاید ی که در مورد علم و ابزار نوشتن در سفرنامه ثمده، تنها یمعرّب یهاواژه

 هی شده است.مغول به نوشتن و علم کم تومّ ةن مطلب باشد که در دورای ةدهندنشان

ٌَ َو إّلا دمل الکاَغدِ ِف ّل َیکت ببَن وَ  -  (296: 1397 ،)ابن بطوطه ک ت َب دلِعلِم.ص ِح

ثنچه بگرای نوشگتن بگر  ؛ورق ساخته شده از خمیر پنبه و غیره .الکاغَد، فارسی سره است معرّب)کاغد(: 

ا امّ .باشدهای دیگر ثن ترطاس و کاغذ است و کاغهز در کردی از این واژه مید. واژهشوثن استعمال می

)امگگام  ممگگآ ثن کواغگگذ اسگگت.( 502: 1996 ،شگگیرادی ) یونگگانیه خگگارتهس اسگگت. ةواژ معگگرّب ،ترطگگاس

 (227: 1947 ،شوشتری

 جاتیهادو.23ـ2

 .نجبیلتند از: کرکم، أبزار و الزّکه عبار ثمدهمات ادویه ةسه واژه در زمین بطوطه ابن ةسفرنامدر 

ش بیَه، وَ رک  ِ  ِالک  ََیش بسَه  وَ گ  .، َوه م ی َبم بسَه  َزَو  (417 ،1397،)ابن بطوطه َمعُ ه  دلع بَ  دألصَفر 

( ایگن واژه در 531:1366 ،)موالیقیی زعفگران و مفگرد ثن کلرکلمگه اسگت.، به معنامعرّب ةواژ)کُرکُم(: 

( این کلمگه بگه معنگی زردچوبگه 570 :1 ج، تافارسی ثمده است. )سیوطی، بیواژگان مأخوذ از  ةمجموع

 :1947 ،رود و در بوشهر هم اکنون این واژه بگه همگین معنگا کگاربرد دارد. )امگام شوشگترینیز به کار می

274) 

 انگد، تقریبگاس تمگامی که از زبان فارسی وارد زبگان عربگی شگدهمعرّبکه واژه های  توان گفتاینک می 

گرفتگه پوشاک و خگوراک و موسگیقی و صگفات  مربوط به هایگیرد، از واژهمیبروانب زندگی را درم

ت اسگت، یّگحگائز اهمّجگا که در این یدیگر ة. نکت... مات و اسامی و القاب وهای منگی و ادویهتا ساح

 اند.رنامه شدهفبه دو شکل ساده و ترکیبی وارد س واژگانوامگیری واژگان است که وامدر مورد نوع 

ها چگه اند و اینکه هر یک از حوزهبندی شدهحوزه تقسیم 59به صورت موضوعی در  معرّبواژگان  

بنگدی اند، در مدول زیر بیان شگده اسگت. بگا ایگن طبقگهها را به خود اختصاص دادهواژه درصدی از کلّ

 ان عربی داشته است.ص شده است که زبان فارسی در کدام حوزه بیشترین تأثیر را در زبمشخّ

 بندی واژگانتقسيم. 2-23

اساس حروف الفبا و اینکه هر واژه چند بار در سفرنامه تکرار شگده، تنظگیم معرّب برهای در مدول واژه

هایی مانند: ثمر، مرادیگق، سگراویل، هنگدوک  و... بندی روشن شده است که واژهشده و با این تقسیم
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أبگزار، بگنج  هگایی ماننگدانگد و واژهترین کاربرد را در سفرنامه داشگتهکم تنها یک بار در سفرنامه ثمده و

  رند.بیشترین کاربرد را دا ،ثب، دبوس، دلشاد و نخ، با چهار بار تکرار در صفحات مختلف سفرنامه

 یموضوع .2-23-9
و  هـــاپارچـــه

 98/1 پوشاک
 فسرا یل زردخا   دی اج لغلس ا رمک

ش یط 
  افت

 71 ف غة خفاف ة ة ق اء هزرمیخی  خ مزرکش کاله اکمخ غیل ان شان  اف

ــــامی،القاب  اس

 16/7 هاکنيهو
 فَسرتیز کاله د ز هبل ان دلشاد دای  خر نده خداداد خدا نده

فسیصد
 صال 

 71    صهر ةان تنی ش  فسیاه ش  ل

ــا ــاکن و بناه  ام

98/1 
آب 
 حیاة

قل  خندق خا قاه  نج آب   دخا  
 افستان

م غ  مارفستان ک ه   ز  
 افستان

 71 فس خة إی ان دهلیز شا ر ان ةهان ک ه دشت هند کش

و هادرختان،گل

 86/3 گياهان
 9         امل ک ال م   یامسنی   ریط قل ش   ة ز َا َّا ة لنار  َاقَّ  َ   افَسة

ب ةرادیق 12/7يها خوراک  71     ال  زه ل ز کعک ال کر  ان ماس ف تق فسیالن رشتا خ رما َة ز ة ال 

 ادوات ،مفردات

هـــای و ســـالح

 31/1 جنگی

 71         یزداری ة َ  ا غربزیط درفش َد ُّ س ةنداری ة تِغداری ة ترکش َ ص ا ان لص اهیة

 و اعـــــــــداد

 71/2اندازه
 فرفَسخ إفستار

 ی  ده 
 یک

 1             الشفع لمیال

 2                 ف  ص ر ایة 18/9 موسيقی

 7                 الز رد 13/1 رنگ
 مفاهيم انتزاعـی

62/9 
 1               فرشتی د زخ خدا

 و اداری الفــاظ

 96/2 مناصب
  رید  ادشاه

فس اه 
 فساالر

 1              ک ل  

 38/6 أعالم
در ازة 
 دفس  ل

 72      فسام راه فسن ل خ رخیزران  ی ا  ر ف  ز ک ری قاشان کاف ر ل ر یجان ةیالن لص هان

 اعضـــای بـــدن

13/1 
 7                 نکرد

 71       مزخرفة     َمرَدک ل ک ک ةک کهنا َکر زاده خ رد پیاده   ریدا 31/1 صفات
ـــزار نوشـــتن  اب

13/1 
 7                 کاغد

 ووسایل ،ادوات

 33/92 ظروف
 صی ان فسکرةة َد َرق ختت  ادهنج إ ریق

 غارمة
 

 غ ت
 

 میزاب
 

صا  ن 
 آةری

   الشت
 فسراة 

 اخل اء
 ق خر 

 ةل ة
 صن  ق  ارکاه

 صهریج
 کشاکل

 کمر
 کندرة

 خمالة
 21 جلام

 اسامی حيوانات

86/3 
 9         خز   الةا  س ال لحفاة ة امیس کرک قاق  ش ماهی مَس ر   ز  

 5             ة هر مر اری لعل َزر ال هرمان 71/2 جواهرات

 معمـــــــاری و

 23/3 ساختمان
               قاشا ی ةص لفسة ا ة آة ر  
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 اساس تکرارآنهابندی واژگان برتقسيم. 2-23-2
 فراوانی واژه فراوانی واژه فراوانی واژه فراوانی واژه فراوانی واژه

 7 کمر 1 صهریج 7 د رق 7 ة ة 2 آب حیاة
 7 کندرة 2 صی ان 7 د ز 7 ةرادیق 7 آةر
 7 کهنا 7 غارم  7 د زخ 7 ةرخیة 1 إ ریق
 7 ک ةک 7 لةا  سا 7 دی اج 1 ةص 1 ل زار
 2 ک ه 7 غربزیط 7 رشتا 7 ةل 1 لترج
 7 ک ه   ز   1 غ ت 2 الرصاص 2 ةالب 1 إةاص
 2 الز رد 7 غشت داریة 2 زاده 7 ةل ة 7 آ ر اجیان
 2 جلام 2 غیل ان 7 زر 7 ةلنار 7 لرمک
 7 لعل 7 عل  2 زردخا   2 ةنداری ة 7 إفستار
 7 لک 7 فرفسخ 7 الزجن یل 2 اجل هر 1 لفسة ا ة
 7 ل ز 7 فرشتی 7 فسام راه 7 ةهان 2 لص اهیة
 2 لی  2 ف تق 2 فس خة 2 ة امیس 7 لص هان
 7 مارفستان 7 الف اغیط 2 فس اه فساالر 7 ة ز 7 لغلس
 7 ماس 2 ف غ  1 فسراة  7 ة ز  ا 7 لمیال
 7 خمالة 2 ف  ز 7 فسرا یل 7 ةیالن 7 إی ان
 7 مر ک 7 القار 7 فسرا دازان 1 خا قاه 7  ادشاه
 7 مر اری 7 قاشان 2 فسرتیز 7 اخل اء 7  ادهنج
 7 مزخرفة 2 قاشا ی 7 ال کر 7 خدا نده 2  ارک 
 7 مزرکش 7 قاق  7 فسکرةة 7 خداداد 1  دخا  
 7 امل ک 7 ق اء 7 ال لحفاة 7 خر نده 7  ریدا
 7 م غ تان 7 قل لفستان 7 ال م   7 خرد 7  رید

 7 میزاب 2 قل ش   7 مس ر 2 خرقة 7    افسة
 7  اخ  ة 7 کاغد 7 فسن ل 7 خرما 7  ص ا ان
 7  ار ج 7 کاف ر 7 فسیصدصال  7 خز 7  غلیة
 7  ان 7 کر 2 فسیالن 7 خفاف 7  ق 

 1  خ 7 کردن 7 شا ر ان 2 خندق 1  نج آب
 2   ریط 7 کرک 2 شاشنک  7 خ ر 7 هبرمان
 7  ف  7 کرک  7 شان  اف 2 دایة 2   الشت
 7    7 ک ری 7 شحن  ال ارک  1   سد 7   ز  
 7   ا 7 کشاکل 7 الشفع 7 درفش 7 ال  زه
 2  یزداریة 7 کشی  ا ان 7 ش ل 7 در ازه 7 هبل ان
 7  ی ا  ر 7 الکعک 7 ش فسیاه 7 در دکاران 2  یاده
 7  ی  ده یک 1 کاله 7 ش ماهی 7 دفس  ل 1 ختت
 7 میخیهزر  7 کاله د ز 7 ش یط  اف 7 دفست ان 1 ترکش
 7 مهیان 7 کل  1 صر ایة 7 دشت 7 تغداریة
 7 هند کش 7 کل ا ی 2 صن  ق 1 دلشاد 7 تنی
 2 یامسنی 1 کمخا 7 صهر 2 دهلیز 7 ةان
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 هنتيج
دهگی گیگری و وامود. وامروابط لغوی دو زبان عربی و فارسگی بگ ی درسرثغاز روند مدید ،مغول به ایران ةحمل

سفرهای زیادی انجگام  ،... . در این دورهتری چون سفر، تجارت وا از طرق متفاوتچنان ادامه داشت امّزبانی هم

ها از یکدیگر در این امر، اثرپذیری زبان ةفراوانی برخوردار بود؛ در نتیج گسترشنویسی از گرفت و سفرنامهمی

ت فراوانگی یّگشگد کگه از اهمّبامگی بطوطگه ابگن ةسفرنامها، . یکی از این سفرنامهها تابل بررسی استمتن سفرنامه

 برخوردار است.

 تابگل یفارسگ واژگگان و اصگطاحات کگه گردیگد روشن ،شد انجام بطوطه ابن ةسفرنام در که ییهایبررس با. 1

 شگمار بگه نمغوال ةدور مهمّ یخیتار متون از را سفرنامه نیا توانیم کهییما تا ؛است رفته کار به ثن در یهتومّ

 .است افزوده یعرب زبان یلغو ةنیگنج رب ثن یفارس واژگان که ثورد

ادوات، وسگایل و ظگروف  ةحگوز به مربوط واژگان ،بطوطه ابن ةسفرنام در رفته کار به یفارس واژگان انیم از .5

 سگفرنامه در گگرید یهانهیزم به نسبت ییباال بسامد از و اندداده اختصاص خود به را واژگان نیا درصد نیشتریب

 ییبگاال نسگبتاس بسامد باشند،یم بناها -و اماکن  پوشاک - هاپارچه انواع ةکه در زمین نیواژگا نگاهث .برخوردارند

 ،یفارسگ صگفات ،عگاما ،هگایخگوراک ،هاهیکن و القاب و یاسام چون یگرید یهانهیزم در واژگان ةیبق و دارند

 ةمرتبگ در بسگامد ثیگح از یرصگدد چنگد اخگتاف بگا ،ها و گیاهان و مواهراتی، درختان، گلمنگ یهاساح

 .رندیگیم ترار یبعد

 صگورت بگه و انگدکگرده حفگظ یحدود تا را خود یظاهر شکل ،واژگان شتریبباید گفت که  یظاهر ةمنب از .9

 ،ریتصغ ک ستان، بان، :مانند ییپسوندها با زین یفارس پسونددار و بمرکّ واژگان ومود هالبتّ .اندرفته کار به ساده

 حگدود کگه بگود هتومّ تابل سفرنامه نیا در رهیغ و ةنداری ة مردک، موغستان، دستبان، چون ییهاواژه در ،داری ة و

 نفگط خربنگده، ر،کشگاکل،یشاشنک یهگاواژه ماننگد اسگت، واژگان نوع نیا از سفرنامه معرّب یهاواژه مسوّ کی

 .رهیغ و سراچه انداز،

 ر،ییگتغ نیکمتگر بگا ای رییتغ بدون واژگان یبرخ اند،شده یعرب زبان وارد یمختلف یهاشکل به یفارس واژگان. 4

 گاف چ، ژ، پ، حروف لیتبد ای حذف ر،ییتغ با یبرخ و ...(و بادشاه خربنده، سمور، ،آب حیاة نخ، خدا،) :مانند

=  یتاشگان ،مص=  گچ  ،یگاوم = ماموس گردن،=  کَردن گلبت، = ملبة، مثل ندارد ومود یعرب زبان در که

 ماننگد شگده، سگاخته دیگمد یثوا نمگودن اضگافه ای ثواها یبرخ حذف با نیز یبرخ ...و کاشان=  تاشان ،یکاشان

 رییگتغ واژه فوحگر از یبرخگ ،یعربگ بگه یفارس ةواژ لیتبد در نیز یگاه...( و قیابر = زیثبر ج،یصهر=  جیسهر)

 ... .و صر ایة=  سرنا الکعک،=  کاک صاص،الرّ=  رزاز بدخانه،=  خانهبت کر،السّ= شکر) ثلم کرده،

 اند. های متفاوتی استعمال شدهدیگر اینکه برخی از واژگان فارسی با ورود به زبان عربی به شکل مهمّ ةنکت. 2
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 هایادداشت
و  909 :3 : ج1363 ،دائاارة املعااارف اإلفسااالمیة: ک. دروازة دسگگبول ر ةاعگگات بیشگگتر ذیگگل واژبگگرای کسگگب توضگگیح و اطّ -

 211 ، صاص7995ا یاة،  ا  ت  عاة ال   ،  قل  إلی العر یة  ش  فر  ایس   کا رکیس عا اد، الة   لدان اخلالفة الشرقیةی؛ ل رت ج، ک
  211. 

یادداشت مقاله،  ذا درر نبود، لتحقیق میسّ ةها در پیشینثن ةفی همدی نوشته شده که معرّ، ثثار متعدّابن بطوطه سفرنامةدربارة 

 ص شود.حاضر مشخّ ةها با مقالهی به عناوین این ثثار، تمایز ثنکنیم تا با نگار میای گذرا به این ثثااشاره

ی و نسبتاس بلندی از واژگگان فهرست کلّ ماهلی عرب فرهنگ و زبانه های نفوذ فارسی درراه کتاب ثذرتاش ثذرنوش در -

های اصلی ورود واژگان عربگی استگاهخ است تاکوشیده  کتاب این ثذرنوش در ،فارسی در اشعار شاعران عرب ارائه داده

 به فارسی را مورد بررسی ترار دهد.

زمستان، در نامة  1976 اثر فوزیه زورثری گزارشگر عرب مقیم پاریس، که به سال «اح بزرگ عالم اسامابن بطوطه سیّ» -

هگانگرد بگزرگ اهگل ی از احگوال ابگن بطوطگه، ایگن مبه چاپ رسیده است. وی در تحلیل کلّ 192ص  ،59فرهنگ شمارة 

 به چاپ رسانده است. ة ژون ثمریکادر مجلّ 1337مه ماه  راک  گزارش تهیه نموده و در شمارةم

 اثر خلیل پروینگی و فرشگته کنجوریگان کگه در دانشگگاه شگهید بگاهنر «تطبیقی ادبیّاتابن بطوطه از منظر  بررسی سفرنامة» -

از  ابگن بطوطگه سگفرنامةشده است. در این مقاله بگه پاییز، چاپ  1999سال تطبیقی،  ادبیّات ، نشریةادبیّات کرمان، دانشکدة

 باشد. میه )فولکلور( متمرکز اساس مکتب فرانسه پرداخته شده است و بیشتر بر روی فرهنگ عامّتطبیقی بر ادبیّاتمنظر 
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 * ة غة ط ارحلة  األلفاا الفارفسیة يف

 

 حجت رفس يل
 ج معة شهبا ِبشيت ،ة و َدِب عریبا غة دلقبم دللا  ست ذ مش وک ِفأ

 يحمم دشاه خدجیة
 ج معة شهبا ِبشيت ،غة دلعریبة و َدِب دللا  م جبتری ِف

 

 صامللخ  
ِِ  ظهور جلبو و  توأثر  ِف دلعصوِر دملغوبلَر هذد دلمَ  للغِة ودلثق فِة دإلیردسبِة ودستَ تأثرِت دللغة  دلعریبة  ودألَ   دلعر   یِ  امِ دلقَ  ُذ  م   ِف دلُصوب

 للغوِة دلف وسوبِة ودلثق فوِة دملتوأثرِة یِ و  دلقورن دلثو م  ِف  أهوِم دثثو ِو دلعریبوِة ِمو وحلوة  دیو  یطبطوة ا  ع والت، وتوَ حَ أَ  دلرَ کدلت وَیبِة ودلعلمبِة  
ٌ  معووواِل دأللفووو اِ دلف وسوووبِة م .إلستبووو هِ دلرحلوووِة ملفتوووٌة لِ  ة  ِف هوووذهِ عرایووودأللفووو ا  دملو  .دإلیردسبوووةِ  بضوووبع  هوووذد دلبحوووث هوووب دلتقصوووث واشووو

سوووِص دلرحلوووة  دإلحصووو ئث ومردجعوووةِ و    خوووالِل دملوووُهيِن دلفوووي دللغوووبيدملبوووتعملِة ِف هوووذه دلرحلوووِة ومعرفوووة  أسوووبدِع هوووذه دأللفووو ِا وذلووو  ِمووو
معواِل دأللفو ِا    خواللِ دلبحوث  ِمو رَ أظَهوو  .شورحه  و دللغبیوةِ    ِف دملع جمِ أصبنِ و  ه جذووِ  ُه  ومعرفة  مِ  دلف وسبةِ  دأللف اِ  ودستخردجِ 

دلوووة علووو  عوووبَ  ی دألاووویَ دلُصوووبَب  أنَّ  حَ َضووودتَ قوووا و دملبوووتعملِة وسبعهووو  دلُوووبدحث دلثق فبوووة ودحلضووو ویة دإلیردسبوووة دألاثووور توووأثریدً،  لأللفووو ا دلاَّ
ثلوَث دأللفو ِا تقریبو ً هوث  مو  أنَّ   دلتعقبوِا دللفظوث اَ ٌة َعوببطٌة یعبوادأللف ِا یَ  أاثرَ  ُث إندألَودت ودألوعبة وم  یتعلق ِب ؛ دلبس ئل و 
 .ألف ٌا مرابة
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