
 
 

  باز هم سخنی از تعريب
  

    
  تاريخ و فرهنگ ايران

   و پس از آن ١۵ برگ ٢پوشينه 
  دکتر دمحم دمحمی ماليری

 
 

 و اثر زيان آور آن در پوشيده داشتن تاريخ و فرهنگ ايران گذشت و به تعــريــبدر مقدمه جلد اول اين کتاب شرحی درباره 
جا آن نوع شناخته شده ای که عربی گردانيدن کلمات فارسی باشد نيست بلکه اين مطلب هم اشاره شد که مراد از تعريب در اين 

مراد انواع ديگری از تعريب است که چندان شناخته شده و مورد توجه نيست و در همان مقدمه به مقتضای مقام از دو نوع آن 
  .ی آورده شدکه يکی تعريب اشخاص بود و ديگری تعريب تاريخ ذکری رفت و برای هر کدام هم نمونه ا

  
  
  

  تعريب نامهای جغرافيايی و راههای آن 
  

در اين جا هم سخن از تعريب است ولی از نوع ديگر آن يعنی تعريب نامهای جغرافيايی و تجديد سخن در اين موضوع از آن رو 
 در اين جا موضوع در اين جا ضرورت دارد که عربی گردانيدن نام ها و پديده های جغرافيايی اين سرزمين در اين دوران که

بحث و بررسی در اين جلد است گذشته از پوشيده داشتن بسياری از سوابق تاريخی و جغرافيايی آنجا لغزشگاههای ژرفی هم 
و به همين سبب . در راه تحقيق در آن سوابق به وجود آورده که شناخت آنها از مقدمات ضروری اين بحث و بررسی است

اصل و تبار نامها يا محلهايی باشد که دچار چنين تعريب و وی ی اين کتاب مباحثی که در جستجاست که در بسياری از گفتارها
و شايد تکرار اين مطلب که در جای ديگر هم گفته شده بی مورد نباشد که اين . هايی شده و ناشناس مانده اند کم نيست تحريف

 و جانبی نيست بلکه از مباحث اصلی تاريخ و فرهنگ ايران و گونه مباحث در اين کتاب يک تفنن لغوی يا ادبی يا مباحثی فرعی
ی و ادبی است که ميتوان پرده هايی از ودر اين دوران است و در متن مطالب آن جای دارد زيرا از خالل همين کاوشهای لغ

  .يرون کشيد را که آن را پوشانده به کناری زد، و گوشه هايی از آن تاريخ و فرهنگ را از درون تيرگی ها بمابها
  

هر چند در اين کتاب در موارد خاص جای جای بحثی از اين قبيل مربوط به همان مورد خواهد آمد ولی مطالب ديگری هم 
امها و آثار جغرافيايی آنها در خور ذکر می نمايد که دانستن آنها برای آشنايی بيشتر با اين پديده و شناخت بهتر درباره تعريب ن

  .و آنچه در اين جا می آيد از اين مقوله است.  در آن ضرروی استراههای تحقيق و تتبع
  

يکی از راه ترجمه : يکی از آن مطالب اين است که عربی گردانيدن نامها و پديده های جغرافيايی از چندين راه صورت گرفته
ه، و آن نام های فارسی را نامهای فارسی به عربی بوده است که چون همين ترجمه های عربی جای آن نامهای فارسی را گرفت

به فراموشی کشانده همه سوابق تاريخی هم که مربوط به آن نام های فارسی بوده يا از ميان رفته يا اگر هم کم و بيش باقی 
 قريَة الجَمل چند مورد از اين قبيل نامها را به عنوان مثال آورده همچون لوسترانج. رفته استمانده به حساب همان نام عربی 

، و با مطالعه )١( بوده  ده ُموردوِده اُشتران، ده نمک که نام اصلی و فراموش شده آنها به ترتيب ، قرية ابالس  ورية اِلملح قو
در کتابهای جغرافيايی عربی و بحث و فحص در آنها نمونه های ديگری را هم می توان بر آنچه لوسترانج آورده افزود، مانند 

 خوانده می شده در نزديکی موصل که معموال آن را حديثه الموصلمی گفته اند و به قول ياقوت ثهَحديَ جايی که در عربی به نام 
 که برای عراق به کار می رود که آن هم ترجمه عربی بين النهرينيا نام . )٢( بوده که به حديثه ترجمه شدهنوکردنام اصلی آن 

 هم برگردان همين نام فارسی بوده که خود Mesopotamiaآن يعنی  است و نام يونانی )٣( ميان روداننام فارسی آن يعنی از 
  .آن در اين جا کاربردی ندارد

  
بجز ترجمه که يکی از راه های عربی گردانيدن نامهای فارسی بوده، راه ديگر آن تعريب بوده بدين گونه که همان نام های 

  )۴( بالش آبادکی از شهرهای هشت گانه مدائن يعنی  که شکل عربی شده يساباط عربی درآوردند مانند لفارسی را به شک
مورد اين مطلب در اين . )۵( بوده  به اردشير که آن هم شکل عربی شده نام يکی ديگر از همان شهرها يعنی بهرسيربوده، و 

 خود دورتر هم گفتنی است که گاه در نام های عربی شده تعريب و تحريفهای مکرر اتفاق افتاده، و آنها را از اصل فارسی
گردانيده، و باز شناختن آنها را دشوارتر ساخته است، و چون در طی مطالب اين کتاب با اين گونه کلمات برخورد مکرر خواهد 

  .بود در اين جا از ذکر نمونه ای برای آنها خودداری می شود
  



  روش برخی از مولفان تاريخ و جغرافيای عربی
  

ست توجه به آن برای پرهيز از لغزش در تحقيق ضروری می نمايد، گرايش برخی از نکته ديگری که در اين مورد گفتنی ا
غرافيايی را هم، حتی در جاهايی که نه سرزمين عربی بوده و جمولفان تاريخ و جغرافيای عربی است به اين که نام محل های 

و . معنی هيچ گونه تناسبی هم بين آنها نباشدنه عرب نشين، تا جايی که بتوانند به يک ريشه عربی برگردانند هر چند از لحاظ 
در مورد سرزمين عراق اين مطلب را هم بايد بر آن افزود که چون علمای عربی در هنگامی که به جمع روايات يا تاليف کتابی 

ده که در لغت عربی دست زده اند اين سرزمين را جزو سرزمين های عربی می پنداشته اند از اين رو به ذهن آنها هم نرسي
  .برای يافتن اصل و تبار نامهای آنجا جز به زبان عربی به زبان ديگری هم مراجعه نمايند

  
ع نباشد اگر گفته شود که اين روش تا حد زيادی از اصلی سرچشمه می گيرد که هر چند با اصول زبان قو شايد دور از وا

بی بدان گرايشی دارند، و آن اين است که تا وقتی بتوان شناسی و ريشه يابی لغات ناسازگار است ولی برخی از ارباب لغت عر
برای کلماتی که آنها را در زبان عربی دخيل يعنی غير عربی شمرده اند و ارجاع آنها به يک اصل عربی مخرجی يافت، نبايد 

نه است که که غالبا کلمات دخيل هم همچو، و از آنجا که خاصيت اشتقاقی زبان عربی به گونه ای )۶ (آنها را غير عربی شمرد
ريشه ای برای اشتقاق کلمات جديد به کار ميروند و می توان همان مشتقات را هم مخرجی برای عربی نماياندن آن کلمات 

از اين رو رفتن به دنبال يافتن چنين مخرجی در مباحث مربوط به کلمات معرب و دخيل در زبان عربی گاه لغزشگاه . شمرد
مان نخواهند ماند چنانکه اافی نکنند از افتادن در آنها در ک به جود می آورد که حتی اهل علم و معرفت هم اگر دقت هايی

 .که در اين جا به عنوان نمونه ذکر می شود از آن در امان نمانده است» المعرب من الکالم اال عجمی « مصحح فاضل کتاب 
  
 
  

  چند نمونه
  

عنی کوشش برای پيوستن کلمه ای دخيل به يک اصل عربی و يافتن مخرجی برای آن، در مولفات نمونه هايی از اين مورد، ي
تاب معجم البلدان، کعربی کم نيست و اگر در آنچه به نامهای جغرافيايی باز می گردد، که موضوع سخن در اين کتاب است، به 

است، مراجعه شود مواردی از اين گونه تخريج ها را که بزرگترين و شناخته ترين فرهنگ جغرافيايی تاريخی به زبان عربی 
بان عربی و نام های عربی سر و کار ز  با با اين که مولف آن ياقوت از کسانی نبوده است که جز.در آن بسيار می توان يافت

و دو مورد . تو اين چيزی است که جز رسوخ اين گرايش در مولفان عربی دليل ديگری برای آن نمی توان انگاش. داشته باشند
  :زير از اين رو در اين جا به عنوان نمونه ذکر می شوند که با موضوع اين کتاب ارتباط نزديک و مستقيم دارند

  
، بندر معتبر ايرانی در دهانه خليج فارس، به تصرف نخستين مجاهدان اُبُلَهاز نخستين شهرهای مرزی ايران که در همسايگی 

 که وصف آن در همين کتاب شادبهمن مرکز تسوی ميشان يکی از تسوهای چهارگانه استان ذارمَ اسالم درآمد جايی بود به نام 
ياقوت در معجم البلدان در معرفی آن گويد اين نام عجمی است ولی مخرجی هم در زبان عربی دارد و آن اين .  )٧(د آمد هخوا

کردن و واگذاردن است، يا مصدر از فعل َمذَر به معنی فاسد است که يا اسم مکان از فعل  َو  ذَر  يَِذُر باشد که به معنی ترک 
 )٨(. باشد ) البيضة، يعنی تخم مرغ فاسد شدهذرتِ مَ از َ(شدن

 
در غرب ايران :  اصل عربی ذکر کرده به يکَکَرجو همانند اين و شايد هم عجيب تر از اين مخرجی است که برای ارجاع نام 

 کنونی در آن حوالی يادگاری از آن کره رود خوانده می شده و َکَره بوده که در فارسی حوالی شهر اراک از روزگار قديم جايی
 خواندند و چون مدتها محل استقرار ابوُدلف عجلی از سرداران عرب مامون و معتصم بود به کرج َکَرجعربها آن را . نام است

 بوهين کره که کرج را عربها از نام فارسی آن که در تاريخ قم از مولفات قرن چهارم هجری امده. ابی دلف معروف شده بود
اين نام فارسی « : ياقوت هم در وصف آن گويد. )٩( می خوانده اند  بوهين کرهو در ايام ُفرس هم آن را. ده مختصر کرده اندوب

اسد شدن نان است که به معنی ف» الُخبُز تَکرجَ « است و مردم آنجا را کره خوانند، ولی مخرج آن در عربی اين است که از 
   »)١٠(. مشتق شده باشد، و من برای اين اشتقاق معنايی نمی شناسم

  
گرچه ياقوت برای اين کرج يک مخرج عربی يافته هر چند برای آن معنايی نمی شناخته ولی همين مخرج عربی او هم عربی 

ن مشتق شده آن هم شکل عربی شده کره است  از آنيست  آن هم معرب از فارسی است، چون آن کلمه کرج هم که تَکرَج الُخبُز
و تَکرَج الُخبُز که به معنی نان کپک زده است از همين کلمه گرفته . )١١(مده است آکه در فارسی به معنی کپک زدن نان هم 

 .شده
  

 مهم اين راه ذکر اين نکته و توضيح بيشتر درباره تخريج از آن رو در اين جا ضرورت يافت که اين امر يکی از لغزشگاه های
و توجه به آن يکی از مقدمات الزم برای تحقيق در تاريخ و جغرافيای اين سرزمين است، زيرا نام های جغرافيايی که بازمانده 

ند در خود نشانه هايی از آن روزگاران نهفته دارند که برای راه يابی به آن گذشته ها راهنمايانی اگاران قديم زای از رو



و از اين جا است که بحث و بررسی درباره اين نامها به قصد شناخت تعريب و تحريف هايی که در آنها . دارزشمند توانند بو
و اين که در اين کتاب غالبا مباحث جغرافيايی و گاه تاريخی . روی داده خود بخش مهمی از تحقيقات تاريخی اين سرزمين است

  .مها در هم می آميزد از اين ضرروت برخاسته استآن با مباحث لغوی برای شناخت اصل و تبار کلمات يا نا
  
  
  
  
 
 
 ٣۵ برگ بلدان الخالفه الشرقيه، )١(
  ، در حديثه الموصل٢٢٢برگ  ٢ معجم البلدان، ج )٢(
 ٣٠٧برگ  هرتسفلد )٣(
 ، در ساباط٣برگ  ٣ معجم البلدان، ج )۴(
اين شهر :  را بهترين شهر اردشير معنی کرده گويد ياقوت به نقل از حمزه اصفهانی که آن– ٧۶٨برگ  ١ معجم البلدان، ج )۵(

که در غرب دجله است تنها شهری است از مداين کسری که تا امروز در برابر ايوان کسری که در شرق دجله است باقی مانده 
 .من آنجا را بارها ديده ام، نزديک آن جا از سوی جنوب رود زريران است و از سوی غرب رود صرصر

 مقدمه تاليف ١برگ  م، ١٩۵٢. ق.  ه١٣٧١چاپ مطيعه العفان، صيدا، لبنان، » ردالعامی الی الفصيح«  به کتاب  نگاه کنيد)۶(
 .احمدرضا عض مجمع عربی دمشق

 . به گفتار نوزدهم، درباره ميشان و مذار در همين کتاب مراجعه شود)٧(
 ۴۶٨ / ۴ معجم البلدان )٨(
 ٢٣ برگ. ش.  ه١٣١٣ تاريخ قم، چاپ تهران )٩(
 ٢۵١ / ۴ معجم البلدان، )١٠(
و زنگار مانندی را گويند که به روی نان و ميوه و امثال آن نشيند و معرب آن کرج باشد ... «  برهان قاطع، در واژه کره )١١(

 ». چه هر چيزی کره گرفته را متکرج خوانند
 
 
 
 
 
 

 
  :گردآورنده

  شاهين کاويانی
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