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 چکیده

 های اروپایی و بههای دیگر و از آن جمله زبانهای فارسی در زبانواژهبررسی دامنة نفوذ و گستر        
اهمیت انکارناپ یر  از  توجهی است که با وجودطور خاص زبان انگلیسی از جمله موضوعات درخور

تی مغفول مانده شناخشناختی و نیز فرهنگی و تاریخی کماکان ابعاد مختلف آن در مطالعات ریشهمنظر زبان
توجهی از این های انگلیسی با ریشة فارسی بیانگر آن است که بخش قابلبررسی واژه است. در این بین،
های مختلف زمانی و به شکل غیرمستقیم به یی که در دورههاهای گیاهان اختصاص داردا ناممجموعه به نام

های معنایی اند و در روند انتقال با تغییرات متعددی از جمله  تغییرات آوایی و دگرگونیاین زبان راه یافته
ای گسترده و جامع درخصوص اند. در این نوشتارکه مبتنی بر مطالعه)گستر ، کاهش، تغییر( همراه شده

طور خاص زبان انگلیسی تدوین شده است، بیست و چهار واژه های اروپایی و بهای فارسی در زبانهواژهوام
های فارسی گیاهان در زبان انگلیسی، با تکیه بر شده برگرفته از ناماز مجموعِ بیش از چهل واژه شناسایی

اند. در این سی قرار گرفتهتحلیلی مورد برر -ای توصیفیشناختی به شیوهها و مطالعات معتبر ریشهفرهنگ
بررسی، سعی بر آن بوده تا اطالعات مرتبح با ریشة واژه در زبان فارسی، معنا و دامنه کاربرد، روند انتقال، 

عالوه برای آشنایی ه گردد. بهئمند اراهای معنایی به نحوی نظامهای واسح، تغییرات آوایی و دگرگونیزبان
هایی از نحوة ها، داده، تا حد امکان در مورد تعدادی از مدخلها در زبان مبدأبیشتر با نوع کاربرد این واژه

ها به دیگر زبانهای اروپایی راه است. در مواردی نیز که این واژهه شدهئکاربردشان در متون قدیم فارسی ارا
 .تال  برآن بوده تا آنها نیز معرفی گردند ،اندیافته
 .واژهزبرران فارسرری، گیرراه، دگرگررونی معنررایی، وام    زبرران انگلیسرری،   کلیههدی:هههای هواژ
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 . مقدمم9

منحصر  شناختی به این زبان حالتهای بارز زبان انگلیسی که از منظر زباناز ویژگی       
های گسترده دیگر گ اریثیر عدم مقاومت آن در برابر تغییرات و ت بخشیده، یبه فرد
که این روند در نظام واژگانی این زبان بیش از  دهندة آن بودههای تشکیلفهلّؤها بر مزبان

مجموعة واژگانی هر  (.1119دورکین،  های آن محسوس و آشکار است )ر.ک:دیگر  نظام
های در فرایندها و دوره ،شودترین بخش هر زبان محسوب میثباتزبان که در حقیقت بی
، تاریخی، سیاسی، از رویدادها و تحوالت گوناگون اجتماعیمختلف زمانی و مت ثّر 

یا داد و  ،گیریگیرد که نتیجه آن همانا وامتاثیر قرار میفرهنگی و علمی به نحوی تحت
 ستد واژگانی است.

های هندواروپایی در مراحل مختلف زبان انگلیسی به عنوان عضوی از خانوادة زبان       
ای دست زده انی گستردههای واژگگیریحیات خود و به ویژه در دوران انگلیسی نو به وام

شود ها مهمترین منبع واژگان این زبان شناخته میگیریگونه واماست، به نحوی که این
 ةهای پرشمار این خانواداز زبان غالبایهای این زبان واژه(. اکثر وام1984بمسبرگر،  :)ر.ک

های مستقیم از واژهغیر غالبای هایگیریاند که در این روند شاهد وامبزرگ بدان راه یافته
 یخاص ة( به حوز1595زاده و داوری )هایی که به استناد آقاگلایما واژهزبان فارسی بوده
زمین نحوی با فرهنگ، اجتماع، سیاست، هنر، ادبیات، طب و طبیعت ایرانمحدود نشده و به

 اند.زبانان گره خوردهو فارسی
ها را به خود اختصاص داده، واژههی از این وامتوجهایی که بخش نسبتای قابلاز جمله واژه   

یابی آنها بیانگر آن است نام گیاهانی است که امروزه در زبان انگلیسی کاربرد دارند و ریشه
های مختلف زمانی به مستقیم و در  دورهشکل غیراند که بههایی فارسی بودهکه در اصل نام

ها بیانگر آن است که در غالب موارد، ین نامشک وجود ااند. بیزبان انگلیسی راه یافته
های مختلف اروپایی های گوناگون به زبانزمین بوده که به شیوهخاستگاه این گیاهان ایران

 اند.و از آن جمله انگلیسی وارد شده
 لم ئبیان مسشرح و . 9 -9    
های در زبان های فارسیبررسی دامنة نفوذ و گستر  واژه گونه که اشاره شد،همان     

شناختی است دیگر و از آن جمله زبان انگلیسی از جمله موضوعات مهم در مطالعات ریشه
مند و های نظامها، ابعاد مختلفی ازآن کماکان شایسته پژوهشکه با وجود برخی تال 

 ها در زبانها و یا زبانواژهعلمی بیشتر است. در این بین، بررسی موضوعی این دسته از وام
تردید با تر به ابعاد مختلف این رویداد زبانی بپردازد. بیتواند به نحوی دقیقمی یصخا

های مختلف و از آن جمله های فارسی گیاهان در زبانتوجه به دامنه و ابعاد گستر  نام
شناختی ریشهنحوی موضوعی به بررسی زبان انگلیسی، در این نوشتار تال  بر آن بوده تا به
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شود ها در زبان انگلیسی پرداخته شود. حال در اینجا این پرسش مطرح میواژه این دسته از
هایی ها در سیر انتقال خود از زبان فارسی به انگلیسی با چه دگرگونیکه این دسته از واژه

آن است  ةدهندها نشانواژهاند؟ بررسی این دسته از واماز حیث معنایی و آوایی مواجه بوده
های گیاهان اشاره دارد، ریشه در زبان واژه در زبان انگلیسی که به نام که بیش از چهل

و چهار واژه از این مجموعه پرداخته شده  فارسی دارند که در این نوشتار به اجمال به بیست
 است.
است ای بودههای انگلیسیها فرهنگواژهدر این مقاله، مبنای شناسایی این دسته از وام       

های این زبان شناسی واژههای اختصاصی و عمومی به موضوع ریشهلب مجموعهکه در قا
های معتبر انگلیسی نیز شاهد آن هستیم که در اند. البته از آنجا که در فرهنگپرداخته

نظرهایی بین آنها وجود دارد، اند و یا اختالفدرستی به ریشه اصلی واژه نرسیدهمواردی به
های معتبر قدیم خصوص فرهنگده تا حد امکان دیگر منابع و بهاز همین رو سعی برآن بو

ها در و جدید فارسی نیز مورد بررسی قرار گیرند. همچنین از آنجا که بسیاری از این واژه
های اروپایی و از آن جمله انگلیسی، ابتدا به زبان عربی راه یافته و روند انتقال خود به زبان

رو در مواردی اند، از همینها وارد شدهبه دیگر زبانب پیدا کرده و سپس صورت معرّ
اند و ها را تنها تا عربی دنبال کردهاین واژه ةهای انگلیسی، ریششاهدیم که برخی فرهنگ

های انگلیسی و فارسی، اند. از این رو، جدای از فرهنگای به فارسی بودن آنها نداشتهاشاره
ب فارسی های معرّهای عربی و نیز واژهیابی واژهریشهها، آثار و تحقیقاتی که به از فرهنگ
 اند، استفاده شده است. پرداخته

 پژوهش ة. پیشین0 -9
های اروپایی با ویژه زبانهای دیگر و بههای فارسی در زبانواژهشناختی بررسی ریشه    

توان به طور خاص در مورد زبان انگلیسی میانتشار آثاری چند همراه بوده است که به
( و 1584گیر)(، در مورد زبان فرانسوی به گوشه1583( و میرفضائیلیان )1584داوری )
(، در مورد زبان سوئدی به آذران 1568(، در مورد زبان آلمانی به رمپیس )1571دیهیم )

( اشاره کرد. از دیگر آثار 1591( و در مورد زبان اسپانیایی به داوری و ایرانمهر )1581)
زاده و آقاگلای فارسی میانه در زبان انگلیسی به هتوان درخصوص واژهمیقابل ذکر 
های واژهور خاص زبان عربی در انتقال طهای واسح و بهنقش زبان ة( و دربار1588داوری )

 ( اشاره نمود. 1587زاده و داوری )های اروپایی به آقاگلفارسی به زبان
 پژوهشت . ضرورت و اهمی3ّ -9
 توان به اجمال به مواردی از این دست اشاره نمود:می ت پژوهشرورت و اهمیّض ةدربار   



 4 ...اهانیگ یفارس هاینام شناختیشهیر یبررس/ 

تواند به نوبه خود تصویرگر بخشی از دامنة نفوذ هایی مینخست آنکه چنین پژوهش    
های مختلف جغرافیایی باشد. های دیگر و در گسترههای زبان فارسی در زبانواژه

 یابیم که درمیسرکاراتی نه این گستر  به استناد درخصوص دام
که  است برخوردار وسعتی چنان از فارسی و ایرانی دخیل لغات گستر  و نفوذ، انتشار ةدامن   

 و بریتانیا فنالند و مجارستان تا گرفته شر  در چین و مالزی و برمه نماید. ازآور میشگفت واقعای

 تا گرفته در شمال قفقاز و مرکزی آسیای نقاط اقصی و روسیه جنوبی هایدشت از غرب، در

 فارسی دخیل و های برگرفتهبا واژه رویممی که هرجا جنوب در اندونزی و هند بنگال، خلیج

 آرامی، هایزبان در ادوار قرون و طی فارسی و ایرانی لغات از زیادی شمار کنیم.می برخورد

 هایزبان از برخی در مغیرمستقی طور به و چینی و هندی ترکی، ارمنی، گرجی، عربی، سریانی،

 (34 :1577)سرکاراتی،  .اندراه یافته اروپایی
  ،هادوم آنکه با توجه به اهمیت زبان انگلیسی و تاثیرگ اری واژگانی آن در دیگر زبان    
تواند زمینه بررسی می ،های فارسی در این زبانواژهشناختی طور خاص بررسی ریشهبه

های اروپایی را هموار سازد. ویژه زبانبه ،های دیگرا در زبانهانتقال شماری از این واژه
ن تصویری ( جست که مبی1587ّزاده و داوری )توان در آقاگلشاهدی بر این مدعا را می

 ثیرگ اری زبانی است.  شگفت از این ت
 گیری واژگانی به اشکال مختلف از سویی باسوم آنکه، اساسای به این دلیل که پدیده وام   

ها به واژهرویدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... پیوند خورده و از سویی دیگر وام
نحوی با فرهنگ، سیاست، اجتماع، طب، طبیعت، هنر، ای خاص محدود نشده و بهحوزه

ها حامل فرهنگ و تمدن اند، آشکار است که این دسته از واژهادبیات و ... گره خورده
های فارسی که واژهگونه این»نویسد: . در این باره سرکاراتی  میخود هستند أسرزمین مبد

-های گمنام ولی گویای تمدن، زبان و فرهنگ ایراناند، پیکدر چهار سوی گیتی پراکنده

ای که باشد، آنها را با درایت و دقت گردآوری اند و باید هرجا که هستند و به هر وسیله
  .(33: 1577سرکاراتی،) «بررسی پرداخت کرد و درباره معنا و ریشه آنها به

های آن در ای مناسب برای استفاده از دادههایی زمینهو باالخره آنکه چنین پژوهش   
تر از ها و شواهدی ملموستواند نمونهشک میآورد که بیشناختی فراهم میمطالعات زبان

ای مورد مراجعه از   ههای معنایی در مقایسه با دادهحیث تحوالت آوایی و دگرگونی
شناختی های مطالعات زبانهای ناآشنا پیشِ روی پژوهشگران و دانشجویان در حوزهزبان

 فراهم آورد.
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 و بررسی . بيث0
های جداگانه به شیوه در این بخش، بیست و چهار واژه از این مجموعه در قالب مدخل     

واژه در زبان فارسی،  ةنیز به ریشه شده است. در مورد هر مدخل ئتحلیلی ارا -توصیفی
های معنایی همچون تغییر، گستر  و کاهش های واسح، دگرگونیروند انتقال، زبان

ها، شده و در مواردی هم که بین فرهنگ ذکرمعنایی و زمان ورود واژه، مطالبی به اجمال 
. به استنظری وجود داشته و ضرورتی برای طرح آن بوده، بدان پرداخته شدهاختالف

، تا حد امکان در مورد تعدادی أها در زبان مبدمنظور آشنایی بیشتر با نوع کاربرد این واژه
است. ضمنای ه شدهئهایی از نحوه کاربردشان در متون قدیم فارسی اراها، دادهاز مدخل

 RHWطور خاص دو فرهنگها به زبان انگلیسی بهدرخصوص زمان ورود این دسته از واژه
ها که اند. به فراخور موضوع درخصوص تعدادی از واژهمورد استناد بوده EON [2]و  [1]

 است.ای گ را شدهاند در پایان هر مدخل اشارههای اروپایی هم راه یافتهبه دیگر زبان
1- alfalfa  یونجه 
فارسی میانه:   <  al + fasfasaعربی:  <  alfalfaاسپانیایی:  < alfalfaانگلیسی:  ]

aspast] 
های قدیمی زبان فارسی است و به گیاهی اطال      از جمله واژه  «سپست»یا  «اسپست»

شناسیم. بنا به شواهد متعدد می «یونجه»آن را با واژه ترکی  عمدتایشود که امروزه می
تاریخی، این گیاه از دیرباز در ایران وجود داشته و از این ناحیه به شر  و غرب عالم رفته 

گونه آمده (ذیل مدخل اسپست این1594دوست )(. به استناد حسن1577، است )دهخدا
  aspa- astiایرانی باستان:   >«اسپست، یونجه» aspastفارسی میانه:  >است:  اسپست

 * -estiو جزء دوم آن   «اسب» aspa*: جزء اول مشتق است از «اسب خوراک*
*  edت از هندواروپایی مشتق اس «خوردن»  ad-مشتق است از ریشه «خوراک، غ ا»
عربی دخیل:  ’ -’pststو - ’spstسریانی دخیل :   ’ spstآرامی دخیل :    «خوردن»

عربی: الفصفصه(  >) alfalfa، فَصفَصه  اسپانیایی دخیل: ، فِصفِصه، فُصفصهأسفست، فدّ
 اسپانیایی(. >) alfalfa انگلیسی دخیل:  

 خوانیم:در متون قدیم فارسی می
گیر وبه خانه من ببر. سلمان را که این سپست بر ]سلمان [بانگ کرد وی] سپاهی دمر [      

دوست، )پند پیران، به نقل از حسنآن سپست برداشتو هیچ نگفت که من امیرمفرازرفت و 
1594)                                                                                              .                          
گردد. میم باز1853-1843های ورود این واژه به زبان انگلیسی به سال RHWبه استناد      

عربی   ةنهایت به واژیابی این واژه درهای انگلیسی در ریشهدر ضمن غالب فرهنگ
اشاره  «اسپست»آن یعنی  فارسی ةدرستی به ریشبهRHW اند. البته فرهنگرسیده «فصفصه»
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ب واژه ( فصفصه معر1547ّ( و امام شوشتری)1931به استناد جوالیقی) همچنین است.کرده
 (. 1588زاده و داوری، آقاگل :فارسی اسپست است )ر.ک

در  ETC[3]عنوان نمونه به استناد  های اروپایی نیز راه یافته که بهاین واژه به دیگر زبان     
 کاربرد دارد. alfalfaو اسپانیایی  alfafaلی در پرتغا alfalfaآلمانی به شکل 

1- alkekengiپردهکاکنج، عروسک پشت 
 <  alkekengi  میانه: التین alkekengi < انگلیسی میانه: < alkekengiانگلیسی: ]

 kākanj/kākunaj kakune/) فارسی: کاکنج/کاکونج/ کاکونه   <  al-kākanjعربی: 
)] 
اهی دارویی، علفی، پایا و خودرو است که میوة قرمز آن را گی «کاکونه»یا  «کاکنج»    
ای کروی و زردرنگ سبب شده تا شدن میوة آن در پردهپوشاند و همین پنهانای میپرده
نیز بنامند. این گیاه از دیرباز در طب سنتی ایران کاربرد داشته  «عروسک پشت پرده»آن را 

 ةاند، ریشیابی پرداختهسی که به مقولة ریشههای فارسی، عربی و انگلیاست. کلیة فرهنگ
ورود این واژه به زبان مقصد به اواخر دوره RHW اند. به استناد آن را فارسی معرفی کرده

گردد. در ضمن نام علمی م  بازمی 1411-1431های انگلیسی میانه و مشخصای به خالل سال
 است.  Physalis alkekengiاین گیاه 

5- azedarach  اددرختآز 
 <  acedaraqueاسپانیایی:  <  azedarakفرانسوی: <  azadarac(h)انگلیسی:  ]

 [(āzādderakht فارسی:  آزاددرخت ) <   āzādderakhtعربی:  
نوعی درخت آسیایی است که از قدیم در ایران و هند جایگاهی ویژه  «آزاددرخت»    

هایی سرخ و مایل به سیاه و گل های سبزاست. این درخت جنگلی و بلند که برگداشته
نامه شود. به استناد لغتهای متعددی شناخته میدر مناطق مختلف ایران با نام ،خوشبو دارد
نیز خوانند و  «درخت تسبیح»ها سبحه کنند ای جای...و چون از هسته آن در پاره»دهخدا: 

های دیگر این که از نامتوجه آن. نکتة جالب« نامند... «شجره التسبیح»را در عربی آن
 )= درخت تسبیح( است. bead-treeدرخت در انگلیسی 

 خوانیم:  در آثار منظوم فارسی می   
  درخت چمن عشقم و دهقان               پیراهن بلبل کند از برگ خزانمآزاد

 نقل از آنندراج( ، بهوی)درویش واله هر                                                                
  من بنده آن قد چون آزاددرختم                من هندوی آن صورت چون لعبت چینم

 نامه دهخدا(نقل از لغت ، به)شرف شروه                                                         
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-China یی چونهااست که با نام Melica azadarachدر ضمن نام علمی این درخت     

tree  و  China berry شود. ورود این واژه به زبان انگلیسی به اواسح قرن هم شناخته می
 گردد.هجدهم باز می

4- azadirachta آزاددرخت هندی، نیم 
فارسی:آزاددرخت                              <  azadirachtaنو: التین<  azadirachtaانگلیسی:]
( āzādderakht)] 
 ت و جایگاهویژه در هند اهمیّای از آزاددرخت است که در جنوب آسیا و بهگونه      

دارد. این گیاه که از دیرباز مورد توجه و احترام مردم این کشور بوده، درختی زیبا  یخاصّ
عنوان گیاهی مقدس مورد احترام و بومی این ناحیه است که عالوه بر مصرف دارویی، به

که ریشه آن همانند مدخل پیشین، توجه درباره این واژه آننکته قابلباشد. بومیان می
ای خاص از این است که سیر انتقال متفاوتی را طی نموده و صرفای به گونه «آزاددرخت»

 درخت اشاره دارد.
 neem هایی چونو در انگلیسی با نام Azadirachta indicaنام علمی این درخت       
 شود.می نیز شناخته margosaو
3- belleric  بلیله 
 [(balilaبلیله ) فارسی:<   balilajعربی:  < belleric : فرانسوی<  belleric: انگلیسی]

ای ای است بومی مناطق گرمسیری که میوه، درختچه«بلیلج»یا صورت معرب آن  «بلیله»     
 است. د داشتهمرغی و کشیده دارد و از دیرباز در طب سنتی ایران کاربرزردرنگ، تخم

شهری است بر سر کوهی...... همه راه درختان هلیله و »خوانیم:در آثار قدیم فارسی می       
 نقل از فرهنگ سخن( ، بهالعالم) حدود« و داروهاست که به همه جهان برند بلیله و آمله

ربردی صنعتی البته در زبان انگلیسی این واژه عمدتای به معنای میوه این گیاه است که کا     
گردد و نام و دارویی دارد. ورود این واژه به زبان انگلیسی به اواسح قرن هفدهم باز می

 است. Terminalia bellericaعلمی آن  
6-  calabash کدو قلیانی 
عربی:   <  calabazaاسپانیایی:  <  calebasseفرانسوی:   calabash <: انگلیسی]

kharbuz >  ( فارسی: خربز kharboz)] 
ا  به هندوانه نیز اشاره بوده که عالوه بر معنای اصلی «خربزه»صورت قدیمی  «خربز»      

 است. داشته و در عربی نیز عمدتای در همین معنا کاربرد داشته
با نوعی تغییر معنایی  أا  در زبان مبداین واژه در زبان انگلیسی نسبت به معنای اولیه   

له سبب شده برخی ئدوی قلیانی استوایی اشاره دارد. همین مسهمراه شده و به نوعی ک
عنوان نمونه، این یابی این واژه دچار اشتباه شوند. بههای انگلیسی در روند ریشهفرهنگ
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این واژه را با قید احتیاط  ةریش WTI[5]و AHD[4] هایتغییر معنا موجب شده تا فرهنگ
واسطه نزدیکی معنایی این یند که احتماال بهکدوی خشک شده( معرفی نما)= «قرعه یابسه»

باشد و این در حالی است که این دو واژه از لحا  آوایی با یکدیگر بسیار دو واژه می
ریشة  OXD[9] و  ENC ،[7]SOD  ،[8]ORG[6] هایی چونهمچنین فرهنگ متفاوتند.

 دانند.این واژه را صریحای خربز یا خربزه می
هی از زبانهای اروپایی راه یافته در آلمانی به شکل  توجّر قابلاین واژه که به شما   

kalebasse    در اسپانیایی calabaza      در پرتغالیcabaça  در فرانسویcalebasse  
 کاربرد دارد. kalebassو در سوئدی   kalebasدر هلندی 

7- caper   شنگکبر، کور، خیار 
یونانی :  < capparisالتین:   caperes <: انگلیسی میانه  <   caperانگلیسی:  ]

kapparis   >(فارسی:کبر/ کورkabar/kavar)] 
های ای با شاخهای و دو لپهگیاهی درختچه «کور»تر آن یا صورت قدیمی «کبر»       

های سفید است که ریشه، پوست و میوه آن های سبز روشن و گلپوشیده از کرک، برگ
 شود.در برخی ترشیجات استفاده میمصرف دارویی و غنچه آن 

 خوانیم: درآثار منظوم فارسی می      
 هر هویجی باشد  کردی دگر                    در میان باغ از سیر و کبر

  )مولوی: نقل از لغت نامه دهخدا  (                                                                   
نظرهایی وجود دارد. های مختلف، اختالفاین واژه در فرهنگ ةد ریشالبته در مور     

امرا  اند،این واژه را تا یونرانی دنبال کرده ةریش  SODو WTI   ،AHDهای اگرچه فرهنگ
ای دخیل دانسته و البته ریشة آن را مشخد نکرده واژة یونانی را واژه  ENC فرهنرگ

اما    ،را صرفای همریشه با واژة یونانی دانسته است است. فرهنگ معین  نیز واژة کبر فارسی
ریشة آن را ضمن دخیل شمردن واژة یونانی، NWD  [11]و CDE[10] های فرهنگ

اند. این واژه در اواخر دوران انگلیسی میانه و مشخصای در صریحای کبر فارسی معرفی نموده
  Capparis spinoshی آن م به این زبان وارد شد و نام علم1573 -1411خالل سال های 

 کاربرد دارد.  alcaparraاست. این واژه در اسپانیایی به شکل 
8- cubeb  ایکبابه، کبابه چینیا  فلفل جاوه. 
التین میانه :  < cubebeفرانسوی باستان :  <  cubebانگلیسی میانه:  cubeb<  انگلیسی: ]

cubeba  > فارسی: کبابه (kabābe )] 
آن مصرف  ةای و باالرونده از خانوادة فلفل است که میونوعی گیاه درختچه  «کبابه»      

دارویی و خوراکی دارد. از آنجا که عمده گستر  این گیاه در مناطق آسیای شرقی و از 
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هم  «کبابه چینی»عنوان آن جمله چین و اندونزی بوده است، از قدیم این گیاه را به
 اند.شناختهمی
 خوانیم:فارسی میدر آثار منظوم    

 کبابه به هر جای بسیار بود                    که هر یک به از نار بربار بود
 نامه دهخدا (          نقل از لغت ، به) اسدی                                                                    

 ا بود و هیل و قرنفل در کاربوی فلفل و میخک و بزبار و کبابه چینی            جوز

 نامه دهخدا(نقل از لغت ، به) بسحا  اطمه                                                                    
، اندیابی کردههای انگلیسی که این واژه را تا عربی ریشهبرخالف نظر غالب فرهنگ      

ب یافته است. فرهنگ معین این زبان شکلی معرّاین واژه در اصل فارسی است که در این 
را  نای فارسی و معادل عربی آرا واژهب از فارسی دانسته و آنندراج نیز آنواژه را معرّ

برهان  ةداند. در حاشیاست. فرهنگ سخن نیز این واژه را فارسی میخوانده «حب العروس»
کلمه کبابه که در عربی به تشدید »م: خوانیمی «العقار قرطبی ءشرح اسما»قاطع، به استناد 

ب از ( نیز این واژه را در عربی، معر1547ّامام شوشتری ) « بای اول است، فارسی است.
 فارسی دانسته است.

-1511هایسال انگلیسی میانه و مشخصای در خاللاین واژه در دوران  RHWبه استناد     
ا  با نوعی تغییرمعنا نیز همراه لیهعنای اوّم به این زبان وارد شده که عالوه بر حفظ م1131

ای از فلفل رایج در جاوه که شبیه گیاه کبابه است، اشاره دارد. در ضمن نام گونهبوده و به
کاربرد  cubebaاست. این واژه در  اسپانیایی به شکل   Piper cubebaعلمی این گیاه 

 دارد.
9-  doronicum   درونک، درونه 
فارسی: درونک <  darunajعربی:  < doronicumالتین نو: <  doronicumانگلیسی: ]
( darunak]) 

گیاهی   «درونج»ب و البته پرکاربردتر آن در فارسی یعنی یا صورت معرّ «درونک»      
هایی زردرنگ که دار و گلهایی پهن و کرکهای بلند، برگاست چند ساله، با ساقه

-هم می «درونج عقربی»رو، آن را با نام د و از همینای دوایی و شبیه به عقرب دارریشه

 شناسند.
بودن واژه درونج ببدون توجه به معرّ OXD و  WTIهای یابی این واژه، فرهنگدر ریشه    

اما به استناد  ااندآن را عربی معرفی کرده ةو بدون پرداختن به اصل آن، به اشتباه ریش
نامه دهخدا، ین واژه فارسی است. لغتاصل ا SODو  RHW ،AHDهایی چونفرهنگ

( درونج را صورت 1547شوشتری )( و امام 1577برهان قاطع، فرهنگ سخن و نیز پرتو)
 اند. معرب درونک فارسی معرفی کرده
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گردد و با نام علمی  ورود این واژه به زبان انگلیسی به اوایل قرن هفدهم باز می    
Doronicum شود.شناخته می 

11-  fustic    درخت فاستیکا  چوب درخت فاستیک 
عربی :   <  fusticفرانسوی میانه :  <  fusticانگلیسی میانه :  <  fusticانگلیسی: ]

fostoq   > فارسی میانه  :pistag] 

 «پسته»لیه آن در زبان فارسی یعنی معنای امروزی این واژه در انگلیسی با صورت اوّ     
ختی کوتاه، دوپایه و بومی مناطق گرمسیری ایاالت متحده است در «فاستیک»تفاوت دارد. 

دست    کردن پشم کاربرد دارد، بهکه از چوب آن نوعی رنگ زرد مالیم که در رنگ
عالوه، این چوب و نیز رنگ حاصل از آن نیز با همین نام در انگلیسی شناخته آید. بهمی
 شود.می
گردد و نام م باز می 1413- 73های نگلیسی به سالورود این واژه به اRHW به استناد      

 pistachioاست.) برای توضیح بیشتر به مدخل   Chlorophora trinctoriaعلمی آن 
 کاربرد دارد. fustete شکل رجوع شود(. این واژه در اسپانیایی به

11-  galingale  خولنجان 
فرانسوی باستان :  <    galingalانگلیسی میانه :  < galingale / galangalانگلیسی: ]

galingal >    : عربیkhulanjān  > ( فارسی : خولنجانkhulanjān)] 
گیاهی علفی و پایا از خانواده زنجبیل است که ساقه زیرزمینی  «خاولنجان»یا  «خولنجان»   
آن مصرف دارویی و خوراکی دارد. این گیاه از قدیم مورد توجه ایرانیان بوده و ر معطّ
های ناماند، در کتب طب قدیم  با دادهتی از آنجا که آن را به انوشیروان نسبت میح
های فارسی و انگلیسی استناد کلیه فرهنگاست. بههم آمده «داروکسری»و  «خسرودارو»

 گردد.این واژه فارسی است. ورود این واژه به زبان انگلیسی به اواخر قرن شانزدهم باز می
11- jasmine   اسمن، یاسمن سفیدی 
عربی: <  jasseminفرانسوی میانه :  < jasmineفرانسوی: <  jasmineانگلیسی : ]

yāsamin  >(فارسی: یاسمن/ یاسمینyāsaman /yāsamin) ] 
هایی چون ر است که در رنگهای درشت و معطّای زینتی با گلدرختچه «یاسمن»    

آن در صنعت عطرسازی است. این گل از  ةشود و کاربرد عمدسفید، زرد و قرمز یافت می
 ه ایرانیان بوده و جایگاهی خاص در ادبیات فارسی داشته است. دیرباز مورد توجّ

ها فارسی است، در انگلیسی عالوه بر اطال  به این نوع استناد کلیة فرهنگاین واژه که به    
های مشابه آن هم اشاره هخاص از گیاه، با نوعی گستر  معنایی همراه بوده و به کلیة گون

دارد. همچنین در زبان انگلیسی عطر حاصل از این گل و نیز رنگ زرد مالیم با این واژه 
 شود.شناخته می
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گردد و نام علمی خانوادة م باز می1361 -81های ورود این واژه به زبان انگلیسی به سال    
 است.  Jasminumآن 
در     jazmínدر اسپانیایی   jasmínدر چک    jasminاین واژه در آلمانی به شکل     

 jaśminو در لهستانی    jasmijnدر هلندی  gelsominoدر ایتالیایی   jasminفرانسوی  
 کاربرد دارد. 

15- mezereum/ mezereon  مازریون 
التین میانه:  < mizerionانگلیسی میانه: <  mezereum/ mezereonانگلیسی: ]

mezereon  >عربی :māzariyun  >( فارسی: مازریونmāzariyun]) 

ای یا خاکستری، ای، خودرو و زینتی است که پوستی قهوهگیاهی درختچه «مازریون»     
هایی گالبی شکل دارد که از دیرباز در طب ای کروی و دانههایی مایل به زرد، میوهبرگ

آوردن درمان استسقا و تاول طوری که از پوست آن درسنتی ایرانیان مورد توجه بوده، به
 شده است. پوست بدن استفاده می

 خوانیم :درآثار منظوم فارسی می      
  ور به درویشی زکاتت داد باید یک درم      طبع را از ناخوشی چون ماز و مازریون کنی

 نقل از فرهنگ سخن( ، بهصرخسرو) نا                                                                            

اند. به استناد یابی نمودهبه اشتباه این واژه را تا عربی ریشه ODEو   SODهایفرهنگ     
نامه دهخدا این د فارسی همچون برهان قاطع،  رشیدی، آنندراج و لغتهای متعدّفرهنگ

فارسی  ةب واژ( نیز این واژه را در عربی، معر1547ّواژه فارسی است. امام شوشتری )
د های متعدّاست. فرهنگب شدههمان شکل معرّمازریون برشمرده که در این زبان به

اند که در سیر اصل این واژه را فارسی دانسته WTI و RHW ،AHDانگلیسی و از آن جمله 
است. انتقال  ابتدا به عربی وارد شده و سپس به التین و از این زبان به انگلیسی راه یافته

التین  ةب از التین دانسته و این در حالی است که واژاشتباه این واژه را معرّهنگ سخن بهفر
 (.1588است )ر.ک. داوری و داوری، خود از عربی وام گرفته شده

 81های این واژه در اواخر دوره انگلیسی میانه و مشخصای در خالل سال RHWبه استناد      
 است. Dapha mezereumو نام علمی آن  م به این زبان وارد شده  1471 –
14- peach   هلوا درخت هلو 
التین متاخر: <  pescheفرانسوی باستان : <  pecheانگلیسی میانه :  < peachانگلیسی: ]

pessica < pesca >     :التین (malum) persicum >  :یونانی  ( persikon  

malon  )  > :فارسی باستانpārsa  ] 
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شناختی،  ها و مطالعات ریشهفرهنگ ةرکاربرد درزبان انگلیسی،  به استناد کلیاین واژه پ
باشد که ریشه و روند انتقال متفاوتی از سایر می pārsaبرگرفته از نام قدیم ایران یعنی  

 ها دارد.واژه
سیب »، ابتدا آن را  ن با مشاهده هلو در سرزمین ایران، در گ شته یونانیاAHDبه استناد 

نامیدند که همین نام به التین منتقل شد. در دوران التین ( persikon malon) «سیپار
سیب از این نام ح ف و در روند انتقال به فرانسوی باستان و انگلیسی  ةر بود که واژمتاخّ

اکنون این واژه در صورت کنونی درآمد. هممیانه با تغییر آوایی همراه شد و در انگلیسی به
 بهی یعنی رنگ این میوه نیز اشاره دارد.ه بر میوه و درخت هلو، به رنگ گلانگلیسی، عالو

 Prunusاین واژه در اواخر قرن دوازدهم به زبان انگلیسی راه یافت و نام علمی آن 

persica  است.  این واژه در ایتالیایی به شکلpesca  در هلندیperzik   و در پرتغالی
pêssego  و در سوئدیpersika رد دارد. کارب 

13- pistachio  پسته، مغز پستها درخت پسته 
التین :  < pistachioایتالیایی : <  pistachioانگلیسی میانه :  pistachio<انگلیسی : ]

pistacium  > :یونانیpistakion  > :فارسی میانهpistag] 
ها بسیاری از زبان های قدیمی ایران است که نام آن از زبان فارسی بهاز جمله میوه «پسته»    

( ذیل مدخل پسته 1594دوست)و از آن جمله انگلیسی انتقال یافته است. به استناد حسن
مرتبح است با کلمه پستان و به مناسبت  : احتماالیpistag فارسی میانه:  >پسته  »خوانیم: می

 «شباهتش به نوک پستان چنین خوانده شده است.
م به این 1573 -1413های طور مشخد در خالل ساله و بهاین واژه در دوران انگلیسی میان
 شناخته می شود. Pistachia veraزبان راه یافت و با نام علمی 

اشاره شد، نام این گیاه یک بار در دوره فارسی میانه به  fusticطور که در مدخل همان
لیسی میانه وارد ای معرب به فرانسوی میانه و سپس به انگعربی راه یافته و در قالب واژه

که امروزه متاثر طوریشده که ظاهرای در این دوره با نوعی تغییر معنایی همراه شده است به
-از همان تغییر معنایی به درختی کوتاه و دوپایه با شباهت ظاهری به درخت پسته اطال  می

ه فارسی میانه تر در دورگونه که در این مدخل اشاره شد، نام این گیاه پیششود. البته همان
های مختلف اروپایی و از آن به یونانی راه یافته و با همان معنای اصلی در زبان مبداء به زبان

 جمله انگلیسی وارد شده است.  
در  pistachio ایتالیاییدر  pistacho در اسپانیایی  pistazieشکل این واژه در آلمانی به

 برد دارد. کار pistaschو در سوئدی  pistacjaلهستانی 
16- sebestan   سپستانا )درختچه( گیگر 
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فارسی:  < sebestanعربی : < sebestanانگلیسی میانه :  <  sebestanانگلیسی: ]
 ([sepestānسپستان )

روید و میوه ای از خانواده گاوزبان است که در نواحی گرمسیری میدرختچه «سپستان»   
است و علت آن  «سگ پستان»صورت دیگر  آن مصرف دارویی دارد. این واژه در اصل

دوست های شیردار ماده سگ است. به استناد حسنهای آن به پستانشباهت ظاهری میوه
 «اطبا الکلبه» که در عربی با عنوان -+ پستان (  «اسپه»، جزء اول لغت سپستان یعنی )(1594)

-است که در فارسی بهبه معنای سگ  -شود های شیردار ماده سگ خوانده مییعنی پستان

 شکل اسبه، اسپه ، اسباه و اسپاه  کاربرد داشته است.
 خوانیم :در آثار منظوم فارسی می   

 اندپستان هم سپستان دیدهرنجوران عشق           در زقومش هم دوشیرزدگان امید و سینه
 نامه دهخدا (نقل از لغت ، به) خاقانی                                                                              

، به نوعی درختچة بومی مناطق گرمسیری اما این واژه عالوه بر این گیاه و میوة آن      
شود. نیز شناخته می geigger treeگردد که با نام آمریکا و دریای کاراییب اطال  می

گردد و نام اواخر دوران میانه بازمی ورود این واژه در معنای نخستین خود به انگلیسی به
 است. Cordia myxaعلمی آن 

17-  sesban/sesbania  سیسبان 
فارسی:  <  saysabānعربی : < sesban(ie)فرانسوی : <  sesban(ia)انگلیسی: ]

 [ ( (sisabānسیسبان 

معموالی در واران است که  ای و از تیره پروانههای شانهای با برگدرختچه «سیسبان»      
عنوان نوعی روید و عالوه برکاربرد طبی، بهها میهای آب و حاشیه  مردابکنار جوی

استناد برهان قاطع معنای خواندن این واژه، بهشود. دهخدا با فارسیعلوفه دامی استفاده می
االسما و فرهنگ نفیسی و استناد مه بانگشت دانسته و سپس بهرا تخم گیاه پنجنخست آن

را درختی دارویی خوانده است که در نواحی مختلف من، آنؤنیز رجوع به تحفه حکیم م
صریحای ریشه این واژه را  OXDهای انگلیسی نیز و از آن جمله روید. فرهنگایران می

 اند. فارسی دانسته
گردد و با نام علمی ورود این واژه به زبان انگلیسی به اواخر قرن نوزدهم باز می     

Sesbania aculeate  شود.شناخته می 
18- setwall گربه، والرینطیب، علفسنبل 
فارسی: <  citoualفرانسوی باستان :  setewale <انگلیسی میانه : <   setwallانگلیسی: ]

 ([zadvārزدوار )
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اما  ،باز مصرف دارویی داشته استهاست که از دیرگیاهی از تیره زنجبیلی «زدوار»     
گربه طیب یا علفمعنای سنبلاین واژه در انگلیسی  با تغییر معنایی همراه شده و به امروزه

ر، بزرگ و های معطّبرگیرنده چند نوع گیاه علفی و پایا با ریشهرود که خود درکار میبه
گربه شناخته رو با عنوان علفعالقه گربه بوده و از همین دارویی است که ریشة آن مورد

ر آن که از دیرباز کاربرد ن واژه در انگلیسی، عالوه بر خود گیاه، به ریشة معطّشود. ایمی
 دارویی داشته است، اشاره دارد.

گردد که ابتدا در معنای اصلی خود ورود این واژه به انگلیسی به دوران میانه باز می      
رایج بوده است. اما یعنی زدوار کاربرد داشته و این معنا تا اواسح قرن هفدهم در این زبان 

گرفته طیب در اواسح قرن شانزدهم در زبان انگلیسی شکلمعنای رایج این واژه یعنی سنبل
طیب است. در ضمن نام علمی این اکنون مراد از این واژه نه زدوار بلکه گیاه سنبلو هم
به  باشد. )درخصوص بحث درباره ریشة فارسی این واژهمی  Valeriana officinalisگیاه 

 رجوع گردد.(. zedoaryتوضیحات مدخل 
19- sumac            سما 
 >  sumac(h)فرانسوی باستان : >  sumac(h)انگلیسی میانه : >  sumac(h)انگلیسی : ] 

 ([somākفارسی: سماک )<  sommāqعربی:  sumac(h) < التین میانه: 
، اشاره  به گردی «سما »ب و رایج آن در فارسی یعنی یا صورت معرّ «سماک»       
 آید.دست میهمین نام بهمزه دارد که مصرف خوراکی داشته و از گیاهی بهتر 
، اما به اندهای انگلیسی ریشة این واژه را تا عربی دنبال کردهاگرچه برخی فرهنگ      

ب ( سما  عربی معر1577ّاستناد برهان قاطع، آنندراج، فرهنگ سخن، معین و نیز پرتو )
، سما  را دیگر صورت فارسی واژه سماک اللغاتسماک فارسی است. دهخدا و نیز غیاث

را در عربی صورت   «م»( سما  به تشدید 1547شوشتری )همچنین امام ااندمعرفی کرده
است. این واژه در دوره انگلیسی میانه و مشخصای در معرب سما  فارسی معرفی کرده

نگلیسی وارد شد که عالوه بر گرد خوراکی، به خود گیاه م به زبان ا1131- 1511های سال
 نیز اشاره دارد.

در مجاری  sumagreدر پرتغالی   zumaqueشکل  این واژه در زبان اسپانیایی به     
szömörce  در آلبانیاییshqeme  و در سوئدیsumak  .کاربرد دارد 

11-  taraxacumتلخ جکوک، کاسنی زرد، طرخشقون 
 < tarakhshaqunعربی:  < taraxacumالتین میانه:   < taraxacum انگلیسی:]

 ([talkhjakukجکوک)فارسی: تلخ

ساله است از جمله گیاهان علفی خودرو و معموالی چند «چکوکتلخ»یا  «جکوکتلخ»    
 که ریشه، برگ، گل و دانه آن مصرف دارویی دارد.
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ریشة این واژه را تا فارسی دنبال  RHWهای انگلیسی، اگرچه فرهنگدر بین فرهنگ     
است. این در حالی است که این واژه دانسته  «طرخشقون»است، اما ریشة آن را واژه کرده

ب جکوک است که البته در قالب همین صورتِ معرّفارسی تلخ ةب واژخود صورت معرّ
 نیز در فارسی کاربرد دارد.

گردد و م باز می1711- 11های گلیسی به سالورود این واژه به زبان ان RHWبه استناد    
 taráxacoاست. این واژه در پرتغالی به شکل   Taraxacum officinaleنام علمی آن 
 کاربرد دارد. 

11- Tarragon  ترخون، ترخانا  برگ ترخون، ادویه ترخون. 
انی: یون   < trachonالتین میانه : <  tragonفرانسوی میانه: < tarragonانگلیسی: ]

tarkhon > : عربیtarkhun >( فارسی: ترخون/ ترخانtarakhun/tarakhān]) 
ر های معطّ، گیاهی علفی و پایا با برگ«طرخون»یا صورت معرب آن  «ترخان»، «ترخون»    

های خشک و تند است که عالوه بر مصرف خوراکی، کاربرد دارویی دارد. همچنین برگ
 و چاشنی مورد استفاده بوده است:وکوبیدة آن نیز به عنوان ادویه 

 چی در دور نان خواهم فشاندرسد ترخان بدان خواهم فشاند    بر مزعفر حلقهبوی بریان می
                                                           نامه دهخدا (                         نقل از لغت ، به)بسحا  اطعمه                                                                            

این  ةنیز ریش OXDاین واژه را تا  طرخون عربی دنبال کرده است. ةریش WTIفرهنگ      
ای ، واژهاستناد لغویان عربر این نکته شده که بهواژه را تا عربی دنبال کرده، اما مت کّ
استناد فرهنگ رشیدی، است. بهای به اصل آن نکردهرهدخیل در این زبان است و البته اشا

و عطاردی  (1547)، امام شوشتری (1577)اللغات، سخن و نیز پرتو برهان قاطع، غیاث
 ب واژة فارسی ترخون است. ، معرّ( طرخون عربی 119:1574)
11- tulip  اللها گل الله 
 [   dulband)بند )فارسی: دول<  tulbentترکی:  < tulipeفرانسوی: <  tulipانگلیسی: ]
نامه دهخدا، آنندراج و فرهنگ هایی چون لغتاستناد فرهنگنه نام گیاه که به «بنددول»   

ای فارسی و به واژه OED و RHW ،AHDچون د انگلیسی همهای متعدّنفیسی و نیز فرهنگ
 معنای دستار و عمامه بوده است:

بند که بر سر او ها جدا نهاده وآن دولو دید کفن شمعون در پی آن رسید و در گور رفت»
 نامه دهخدا (نقل از لغت ، به) ترجمه دیاتسارون « پیچیده بود، نبود.

ها رواج داشته و در اندازه، رنگ و اشکال مختلف تر در بین ترکاین نوع عمامه پیش     
به یکی از  «آغاداربنددول»که در دربار سالطین عثمانی طوریبه ،شدهگرفته میکاربه

های رسمی، عمامه واگردان سلطان را شد که در مراسممنصبان دربار اطال  میصاحب
 کرد.حمل می
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تبع آن تغییر معنا همراه بوده اما این واژه در سیر انتقال خود با نوعی تغییر مدلول و به     
ر همان معنای دستار و عمامه تر، از زبان ترکی و داین واژه کمی پیشAHD است. به استناد 

بود و در اواسح قرن شانزدهم با ورود نوعی گل الله از کشور های اروپایی راه یافتهبه زبان
پیچیده آن و مشابهتش به همهای درعثمانی به اروپا بود که اروپاییان با مشاهده گلبرگ

ای که برگرفته از ژه،آن گل را نیز با همان وابندهای ترکان عثمانیعمامه یا همان دول
 بند فارسی است، نامیدند. ترکی و اصل آن دول

، دستار ( نیز برگرفته از همین ) = عمامه turbanگردد که واژه انگلیسی یادآوری می    
 (.1587زاده و داوری:واژة فارسی است که سیر انتقال متفاوتی را داشته است )ر.ک. آقاگل

در   tulipe   در فرانسوی tulipánدر اسپانیایی   tulpe   شکلاین واژه در آلمانی به   
 کاربرد دارد.  tulpanو در سوئدی    tulipa پرتغالیدر    tulipanoایتالیایی 

15- zedoary    زدوار، جدوار، ماه پروین 
عربی:   < zedoariumالتین میانه: < zeduaryeانگلیسی میانه : < zedoaryانگلیسی: ]

zadvār > سی: فارzadvār ])زدوار =( 
ها و اشاره شد، زدوار گیاهی از تیرة زنجبیلی setwall تر در مدخل طور که پیشهمان     

ای باریک و زیرزمینی است که مصرف دارویی دارد. در فارسی عمدتای مراد از دارای ساقه
 ست.زدوار، همان بیخ و ریشه گیاه است که از دیرباز در طب سنتی کاربرد داشته ا

      OEDوOXD  است که این واژه اند و این در حالیاین واژه را تا عربی دنبال کرده ةریش
اللغات، فارسی است. به استناد برهان قاطع، غیاث ةب واژدر عربی، خود صورت معرّ

ای فارسی است. زدوار واژه ،نیمعفرهن فارسی دهخدا و  ةنامفرهنگ رشیدی، لغت
مانند »معنای صمغ و معنای ترکیبی ژدوار یا زدوار را را به«  زد» ا ی« ژد»فرهنگ رشیدی،  

اللغات در باشد. غیاثکه بیخ تازه این گیاه همانند صمغ نرم می، چرادانسته است« صمغ
زد »را در فارسی « الزیتونصمغ»که معنی صمغ است چنانزد به فارسی به»نویسد: باره میاین

معنی صمغ درست و صورت زد بهترجمه نمایند... در هر« زد بادام»را « صمغ اللوز»و « زیتون
 «.مانندصحیح است و جدوار و زدوار یعنی صمغ

است. امام را به معنای مطلق صمغ دانسته« ژدوار»در واژه « ژد» برهان قاطع نیز      
( نیز 1577است. پرتو)( نیز جدوار را صورت معرب ژدوار معرفی نموده1577شوشتری)

 ، CDE  های انگلیسی است. در بین فرهنگصل این واژه را فارسی معرفی کردها

RHW،AHD ،  WTI و SOD اند و حتی اصل این واژه را صریحای فارسی دانستهSOD  
 اند .نداشته ای به زبان عربیهیچ اشاره در سیر انتقال این واژه از فارسی به انگلیسی،  CDEو
م باز 1413- 73های طور مشخد به سالاخر انگلیسی میانه و بهورود این واژه به او     
 است. Curcuma zedoariaگردد. همچنین نام علمی این گیاه می



/مطالعات ایرانی مجلّة  17 

 
14-  zerumbet  زرنباد، زرنبات 
 ([zaronbād فارسی: زرنباد )< zerumbetپرتغالی: < zerumbetانگلیسی : ]

ر های معطّای کپسولی و دانهة زیرزمینی، میوهها با ساقگیاهی از تیرة زنجبیلی« زرنباد»     
 .باشداست که در تولید داروهای گیاهی کاربرد داشته و از خویشاوندان گیاه زدوار می

اشتباه زدوار را همان زرنباد بداند و این در معین بهمحمد همین مشابهت سبب شده تا 
گر هستند. فرهنگ سخن هم است که این دو صرفای دو گونه خویشاوند و مشابه یکدیحالی
اما  ،(1588داند )ر.ک. داوری و داوری، اشتباه واژه فارسی زرنباد را برگرفته از التین  میبه

این واژه را  ةکه ریش  SODو  OED، OXD های انگلیسی چون جدای از نظر فرهنگ
دهخدا، نامهاللغات، فرهنگ پنج بخشی، لغتدانند، برهان قاطع، غیاثصریحای فارسی می
های این واژه در اند. از دیگر نام( صریحای این واژه را فارسی دانسته 1577معین و نیز  پرتو )
توان به زرباد و زرینه اشاره کرد. ورود این واژه به زبان انگلیسی به اواخر زبان فارسی می

 گردد.قرن شانزدهم  باز می
 
 گیری. نتیجم3
فارسی  ةهای گیاهان با ریشد، در این نوشتار تعدادی از نامتر اشاره شطور که پیشهمان     

ها، در سیر انتقال خود به گونه واژهکه ایندر زبان انگلیسی مورد بررسی قرارگرفت. از آنجا
ی دیگر و از آن هاتوان این موضوع را در زبانشک میاند، بیهای مختلف راه یافتهزبان

داد. ، فرانسوی، اسپانیایی و.... مورد بررسی قرارتینچون الهای اروپایی همزبانجمله 
تحقیق تواند موضوعی مستقل و قابلها خود مینحوه انتقال این واژههمچنین پرداختن به

ها و رغم بررسیشد، بههای مختلف این نوشتار اشارهگونه که در بخشعالوه همانبه باشد.
شده، باز هم شناختی زبان انگلیسی انجامهای که در حوزه مطالعات ریشتحقیقات گسترده

هایی از گونه آثار هستیم که در این نوشتار به فراخور حال به نمونههایی در اینشاهد کاستی
تر را دقیقها ومطالعات ها ضرورت پژوهششک وجود این نارساییاین موارد اشاره شد. بی

سازد. از سویی دیگر این تر میستهشناسان و پژوهشگران برجنگاران، ریشهاز سوی فرهنگ
هاست، بلکه زبانر  زبان فارسی در دیگر دهنده دامنه گستها نه تنها نشانگونه بررسی

هایی در حوزه مطالعات ها و بررسیتواند گشاینده باب جدیدی در روند پژوهشمی
 نگاری محسوب شود.شناختی و فرهنگریشه
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