فصلنامه علمي  -پژوهشي «پژوهشهاي ادبي  -قرآني»
سال اول /شماره سوم /پاييز 2931

باز نگری ِریشه وساخت فارسیِ سه واژه قرآنی
رضا سميع زاده 2و عليرضا نيکويي

1

چكيده :
ماهيت متفاوت زبان عربي که زباني اشتقاقي است ازجهت اشتمالش بر الگوهاي آوايي و قالبهاي صرفي خاص
وتغييرات بابهاي فعلي وصيَغِ اسمي-اعم از مشتقات و جمعهاي مکسّر و ديگر ساختها -سبب ميشود که واژههاي
بيگانه /دخيل ،گاه چنان دستخوشِ تحول وتنوع مي شوند که خاستگاه و ريشههايِ آنها و مسيرهاي دگرگوني صرفي
و مفهومي شان پوشيده بمانَد و رديابي اصل و فرع واژگان براي محقق دشوار شود.
از ديرباز کساني چون جواليقي ،سيوطي ،خفاجي و ديگر زبانشناسان و لغويان درباره واژگان اقتباسي و وضع تحول و
تعريب آنها تحقيقات ارزشمندي را به ميراث گذاشتند .پژوهشهاي دقيق و روشمند خاورشناسان درباره زبان عربي،
زبان قرآن وواژه هاي دخيل درقرآن ،از نيمه دوم سده نوزدهم ضمن بهره گيري از ميراث گذشتگان ،اشتباهات
نظام مند و روشمند آنها را نشان دادهاند و تحولي بنيادي در علوم ريشهشناسي و تبارشناسي واژه هاي قرآني ،ايجاد
کرده اند.
يکي از پژوهش هاي ارجمند دراين حوزه ،کتاب « آرتورجفري» است که ازحيث روششناسي ؛ دقيقتر و از جهت
تعداد واژههاي دخيل ،بسيار چشمگيراست .وي بيست وهفت واژهي قرآن را فارسي دانسته است .در چند دهه اخير
کتب و مقاالت بسياري دراين باب نوشته شده است.
ك و اَوْزار» ناقص و اشتباه است.
با اينهمه به نظر مي رسد که بررسيهاي موجود دربارهي سه واژه ي «صِ هْر ،صَ ّ
سيطره ي سنت واژه شناسي ،سنت ترجمه و تفسير و شباهتهايِ رهزنِ شکلي و وزني و ديگر ويژگيها ،اسباب اين
اشتباهاتاند .سعي ما دراين تحقيق اين است که با مرور فرهنگها و ترجمه ها وتفاسير و تامل درساخت اين واژهها
وجوه مغفول آنها را باز م ينماييم.
كليدواژهها :واژههاي دخيل ،قرآن ،ريشهشناسي،صهر،صك ،اوزار

مقدمه
معهود آن است که اَعراب و عربستان پيش ازاسالم (با مرکزيت مکه) را قومي وسرزمين محصور و مهجور از ديگر
تمدنها و فرهنگ ميپندارند  .وجود دولتهايِِقديم عربي چون «مَعين ،سبا ،حِمير ،قتبان ،حضرموت ،کند ،لحيان،
ثمود ،نبط ،تدمُر و هزاران سنگْ نگاره به زبانهاي مختلفِِسامي که در سرتاسر منطقهي آسيا يعني بين النهرين،
سوريه ،حبشه ،فلسطين ،عربستان و مصر پراکندهاند؛ از ارتباطات پيچيده درحوزههاي تجاري ،فرهنگي و زباني خبر
ميدهد .مهاجرت از سرزمينهايي چون افريقا ،ارمنستان و بابل (عراق وحوالي آن) به سرزمين اعراب نيز به گستردگي
و پيچيدگي اين روابط ميافزايد (بدرهاي،2931 ،ص 93و نيز نك :تقي زاده ،2933 ،صص)219-12؛ (آذرنوش،
)2933
با مطالعه تاريخ پيش ازاسالمِ شبه جزيره ومکه ،ميتوان دريافت که «تجارت» يکي ازارکان اساسي ساخت
معيشتي بسياري از رجال سرشناس عشيرهها و قبيلهها بوده است .آنها ازجهات مختلف با تمدنها و فرهنگها و اقوام
واديان بزرگ مرتبط بودند.ازشمال وشمال غربي با فلسطين و شام که آن زمان بخشي ازامپراطوري روم (تحت
بيزانس) بود و از جنوب با يمن ،صن عا وحبشه مرتبط بودند و سفرهاي متعدد تجاري به اين مناطق داشتند (لينگز،
** تاریخ دریافت 2930/20/02 :تاریخ پذیرش2930/23/22 :
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،2933صص .)91-93سران قريش و مکه پيوسته به سرزمين هاي اطراف سفر ميکردند .جد و پدر پيامبر (ص) و
خويشان او نيز سفرهاي تجاري به ممالك پيراموني داشتند .دستاورد اين سفرها خواه و ناخواه آشنايي با زبانها،
فرهنگها ،اديان و تمدنها بود.
اعراب چه بهلحاظ اقليمي و چه به تبَع «تجارت» و روابط و مالحظات تجاري ،با ادياني چون مسيحيت و يهوديت
نيز سر و کار داشتند .جوامع مسيحي عربي درجنوب يعني در نجران و يمن و در شمال نزديك مرزهاي شام جا
گرفته بودند ،ساکنان اصلي واحه ي يثرب را عمدتاً يهوديان تشکيل ميدادند .حکومت حبشه-ابرهه -کليسايي مجلل
درصنعا به پا کرده بود (همان ،صص.)93،39،35
ايزوتسو با تاکيد بر مقاله کارلونالينو تحت عنوان «عبريان ومسيحيان در عربستان پيش از اسالم»؛ به شيوع
مسيحيت و احاطه شدن عربها با قدرتهاي بزرگ مسيحي (حبشه مسيحي و امپراطوري بيزانطي که تمدن عالي
آن ،مورد ستايشاعراب قرار ميگرفت) ،اشاره ميکند (ايزوتسو،2933 ،ص .)299او در کنارِ دو دستگاه واژگاني
«بدوي» و «بازرگاني» عربها به دستگاه واژگانيِ «يهودي– نصراني اشاره ميکند که دستگاهي متشکل ازاصطالحات
ديني رايج در ميان جهودان و ترسايانِ ساکن عربستان بود (همان،صص 33-39و نيز ص .)299در قرآن به ويژه
درسورههاي مکّي ،مقدار مُعتنابهي از مواد واطالعات عبري -يهودي ،روايات کتاب مقدس (عهد عتيق وعهد جديد)
ديده ميشود .خاورشناسان مسيحي و يهودي با پيشفرضهاي ايدئولوژيك خود به برجستهسازي تاثير دين و آيين
خود بر زبان اعراب و دستگاه مفهومي آنها پرداختند( .نك :برگنيسي،2931 ،ص)29
درسده نوزدهم دو ديدگاه پديد آمد و در هر يك نمايندگاني برجسته پديدار شدند :آ .گايگر و نولدکه و برخي
شاگردانش بويژه «توري» برآن بودند که اين اطالعات و واژگان از طريق يهوديان آمده است اما ولهاوزن و به دنبال او
«آندارنه و آرنس و ديگران؛ مسيحيان را منبع اين اطالعات ميدانستند .اين دوگرايش در نوشتههايي چون «پيدايش
اسالم در محيط مسيحي» (لندن )2311،نوشتهي ريچارد بل؛ وديگري «شالوده يهودي اسالم» (نيويورک)2399 ،
نوشته چارلز کاتلرتوري نمايان است (همان ،صص .)23-23آرتور جفري نيز در زمره کساني است که به تاثير
مسيحيت در منابع انديشههاي ديني قرآن قائلند.
در نقد اين دو گرايش که خالي ازعالئق و تمايالت ديني و ايدئولوژيك نيستند ،گفتهاند که « مشابهتهاي
صوري ،مانع تمايزاتِ ساختاري نيستند .هرسه دين مسيحيت ،يهوديت واسالم واجدِ ساخت متمايزند و به تعبير
«گيب» ،اين واژگان[مسيحي و يهودي وحبشي] ،درواقع «موجودي مشترکِ عربيِِکالسيك به حساب ميآمد .بخش
قابل توجهي ازاين واژهها بطور مستقيم از رهگذر حبشه-کانالهاي جنوب شبه جزيره -وارد قرآن شدهاند و ازآنجا که
زبانهاي اصلي اين اصطالحات باعربي شمالي کالسيك همزادند ميتوان براي آنها در زبان عربي ريشههاي مشابهي
ن
يافت .شماري ازاين واژهها در سُرياني مسيحي و آرامي يهودي مشترکند .زبان عربي در دوران پيش ازاسالم ،زبا ِ
عربي عربهاي مسيحي به عنوان زبان ادبي و زبان آيينهاي عبادي 3نيز بوده است( .برگنيسي، 2931 ،صص.)23-21
باري بر مبناي همين زمينههاي اقليمي و شرايط تاريخي و مولفههاي اقتصادي ،محققان و خاورشناسان در پرتو
دانشهاي جديدِ زبانشناختي و معناشناختي و فيلولوژي به بررسي ريشههاي واژگان بيگانه/دخيل قرآن و اَشکالِ تحول
و مسير انتقال آنها پرداختند.
توجه خاور شناسان به موضوع واژههاي دخيل درقرآن ،عمدتا به نيمه دوم سده نوزدهم باز ميگردد .ميتوان از
ِِ خاورشناس
نوشتههاي «فرانکل ،آرنس ،مينگانا و هوروويتس» بطورخاص ياد کرد (همان،ص  .)12غالب محققان
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وعرب در عرصهي واژهشناسي قرآن و بررسي وامْواژههاي قرآني يا به واژههاي برگرفته از دينهايي چون يهوديت و
مسيحيت و يا از زبانهايِِسامي و حبشي ،نظر داشتند و عموما در اين راه به افراط رفتهاند بطوري که کسي چون
«کريستف لوکسنبرگ» مدعي است که فرهنگ رايج روزگار نزول ،فرهنگى سريانى بوده است و بسياري ازکلماتي که
در قرآن به کار رفته ،ريشههاي سرياني دارد .او مدعي است که حدودِِيكسوم قرآن از زبان سرياني گرفته شده اس ت
(.)2

بيشك يکي از آثار ارزشمند در اينباب– با وجود نقدهايي که برآن وارد است-کتاب آرتور جفري است (براي
نمونه نك .)Pennacchio,2011: pp. 2-19 :جفري سيصد و بيست و سه واژه را بررسي کردهاست و تاريخچه
وامْواژها و صورتهاي اصلي يا همزاد آنها را در زبانهاي سرياني ،آرامي ،عبري ،حبشي ،سبابي ،يوناني ،التيني ،سومري،
اکدي ،اوگاريتي ،سنسکريت ،پهلوي ،اوستايي ،ارمني و ساير زبانها آورده است.
دراين ميان به وا ْمواژههاي فارسي توجه کمتري شده است و اگر از چند محقق مستشرق يا عرب بگذريم غالبا
خودِ ايرانيها به بررسي وامواژههاي فارسيِ قرآن پرداختهاند که تلويحا ياتصريحا داراي تمايالتِ ايرانگرايي يا عرب-
ي
ِِ بدوي بودن زبان عربي استوارست درنتيجه مثل گرايشهاي افراط ِ
ستيزياند و پژوهشهايشان عموما بر تصور قالبي
ديگر بر وامگيري و اقتباس بخش عمدهاي از واژگان عربي و قرآني اززبان فارسي تاکيد دارد.
ي
جداي ازاين پافشاريهايِ تعصبآلود ،با توجه به زمينهها و نشانهها؛ ميتوان پيوند زبان و فرهنگ عربي و فارس ِ
قبل ازاسالم و ارتباط و تعامل آنها را نشان داد .نفوذ و تاثير سياسي-فرهنگي ايران در اقوام و زبانهاي سرزمينهاي
سامي از بينالنهرين گرفته تا مصر ،از زمانهاي بسيار گذشته (هخامنشيان) تا تسلط برجنوب عربستان و يمن در
دورهي ساسانيان (نك :ابوالقاسمي،2933،ص )213و بعضاً روابط تجاري ،سبب شد که در درازمدت واژههاي بسياري
اززبان فارسي به زبان عربي راه يابد گرچه به موجب ساخت ويژهي واژه درزبان عربي ،واژههاي دخيل ازشکل اول
خود خارج و ازآن دور ميشوند و غالبا تشخيص ريشه و مادهي کلمهي دخيل مشکل ميشود .اين نکته هم گفتني
است که ماهيت متفاوت زبان عربي که زباني اشتقاقي 1است ازجهت اشتمالش بر الگوهاي آوايي و قالبهاي صرفي
خاص ( تغييرماده فعل واسم در بابهاي فعلي وصيَغِ اسمي اعم از مشتقات و جمعهاي مکسّر و ديگر ساختها) سبب
مسيرهاي دگرگوني صرفي و
ِِ
ميشود که گاه واژههاي بيگانه /دخيل ،چنان تحول و تنوع مييابند که منشأ آنها و
مفهوميشان پوشيده ميماند و رديابي اصل و فرع واژگان براي محقق دشوار ميشود خصوصا درمواردي که واژههاي
همسان دريك زبان ،ريشهها و تبارهاي متفاوتي داشته باشند .فقط در اتيمولوژيِ عاميانه 3نيست که درتشخيصِ
ريشهي واژهها و معاني اصلي و حقيقيِِآنها ،خطاهاي فاحش صورت ميگيرد؛ حتي در ريشهشناسيِ حرفهاي و
تخصصي و روشمند نيز ميتوان شاهد تشخيصهاي نادرست بود .نگاهيتاريخي به نقدها و نقضهاي محققان عرصه
دانش ريشه-
ريشهشناسي بر يکديگر و انبوه خطاهاي موردي و سيستماتيك آنها ،نشانگر اين معناست که اساساًِ ِِ
شناسي به رغم همهي دستاوردهاي درخشان ،خالياز گمانهزنيها ،استحسانات و عالئق ايدئولوژيك نيست .با اينهمه
ارجمندي اين
ِِ
به حکمِ اينکه اساسا تاريخ علم ،تاريخ «حدسها و ابطالها»ست نميتوان به موجبِ وجود خطاها از
دانش و دستاوردهاي درخشانش ،چشم پوشيد .ايدهي اصلي اين جُستار هم همين نکته است و هيچگونه جزميتي در
کار نيست با اين تاکيد که نقطهي عزيمت اين گمانهزنيها ،تشکيك در دادهها و تحليلهاي محققان پيشين درباب
سه واژهي مذکوراست .اين تشکيك -چنانکه خواهد آمد -ما را به قرائني سلبي و ايجابي رساند .
واژگان فارسی درعربی
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از روزگاران بسيار دور واژگان فارسي-ايراني وارد زبان عربي شده است و جزء معرّبات قديم آن شدهاند .به نظر
ميرسد که بخش زيادي از واژگان بيگانه (ازجمله واژگان فارسي) از راههاي غيرمستقيم و با واسطه به زبان عربي راه
يافته است چنانکه فيالمثل «تلگدي» در«واژههايايراني در آرامي تلمودي»؛ ميگويد برخي از اين واژهها از
مسير«آرامي» بهعربي ،راه يافتهاند .اين نکته سخت درخور توجه است که محققان حتيالمقدور به مسيرها و راه-
گذرهايِ «جغرافيايي(مانند همجواري) ،فرهنگي (تعامالت اقوام واديان يامقوالتي ازجنس مهاجرت وسلطه) و
اقتصادي (روابط تجاري ودادوستد) اشاره کنند و به صرف شباهتهاي صوري و روساختي -بدون لحاظ مباني زباني
والگوهاي آوايي و معنايي و زمينههاي تاريخي و جغرافيايي  -بسنده نکنند .برخي از محققان مالکهايي به دست
دادهاند که تشخيص وامْواژهها را آسانتر ميسازند و دقت جستجو در سازوکارهايِ کشف واژه و تحليل وتبيين آنها را
دقيقتر ميکنند .مثالً فرنکل ميگويد« :تقريباً تمام واژگاني که در زبان عربي با « نگارش»؛ رابطه دارند از زبانهاي
بيگانه گرفته شدهاند ،از آن جمله است «قلم» که تا دير زماني از واژههاي اصيل سامي تصور ميشد.
آرتورجفري نيز مالکهايي به دست ميدهد تا تشخيص واژههاي اصيل از واژههاي دخيل را در چهارچوب خانواده
ي زبانهاي سامي ممکن کند :ساخت و وزن واژه ،چگونگي کاربرد واژه ،وجود يا عدم رابطه منطقي ميان معناي آن
ومعناي ديگر واژه هاي همريشه (برگ نيسي،2931،صص.)11-12
پيشينه و تاریخچه
پيش ازجواليقي ،لغويان ونحوياني (زبانشناساني) چون خليل فراهيدي (العين) ،سيبويه (الکتاب) ،ابن جنّي
(الخصائص) وابن فارس (الصاحبي) درباره واژگان اقتباسي و وضع تحول وتعريب آنها مطالبي را طرح کرده بودند که
بعدها کساني چون جواليقي (د 335.ق) درکتاب المعرّب من الکالم االعجمي و سيوطي (د322.ق) در االتقان و
المزهر و نيز المهذّب فيما وقع في القرآن من المُعرَّب وخفاجي (2513ق) درشفاء الغليل فيما في کالم العرب من
الدخيل ،ازآنها بهره گرفتند .ازمحققان معاصر نيز ميتوان به ادّي شير (2999ق2323/م) و محمد آلتونجي (معجم
المُعرّبات الفارسية في اللغة العربيه) اشارهکرد .درايران نيز ميتوان ازکساني چون « ا .صديقي ،امام شوشتري،
آذرنوش ،همايون فرخ ،کيا ،بهار ،مينوي ،فرديد و نوبخت نام برد که به بررسي ريشه و تاريخ برخي واژههاي فارسي
در زبان عربي و قرآن اشاره کردهاند .برخي از پژوهشگران به وفورِ واژههاي فارسي (معرّبات) در اشعار و دواوين
()9

شعراي عرب اشاره کرده اند.

همانطور که گذشت درباره وجود واژگان فارسي در قرآن ،کتب ومقاالت متعددي نوشته شده است اما به نظر
ميرسد اثر آرتور جفري ازحيث روششناسي و ريشهشناسي دقيقتر از ساير نوشتههاست .وي درکتاب خود بيست و
هفت واژهي قرآن را فارسي دانسته است ( .)3اما به نظرميرسد که تعداد واژگان فارسي قرآن کريم به اين تعداد
محدود نيست کما اينکه ديگران نيز به واژههاي ديگري اشاره کردهاند .نوبخت درکتاب خود تحت عنوان «ديوان دين
در تفسير قرآن مبين» به کلماتي مثل «فَرق ،هُدي ،سوره ،سِنه وسنا ،شيطان ،ريب ،مَرج ،جُرم ،سيماَ ،بلَد ،اکواب و
کوثر» اشاره ميکند وآنها را از اصل و ريشه فارسي ميداند .همينطور احمد فرديد در ال به الي درسگفتارهايش به
دهها کلمه عربي و قرآني اشاره ميکند که ازريشههاي ايراني (پهلوي يا اوستايي) ،سنسکريت ،يوناني و التين هستند
(.)3
طرح مساله
به رغ ِم توضيحات مفصل محققان ،تبار و سرنوشت سه واژهي «صِهْر ،اَوْزار ،صَك» درآيات مورد نظر ،چندان
روشن نيست .به نظر ميرسد که شباهت شکليِ کاربردهاي مختلف اين کلمات در موارد ديگر و گمانه زني وض ِع
صرفي آنها ،اسباب اشتباه در شناخت ريشه و ساخت اين سه واژه شده است .نکته قابل تامل در تحقيقات زبانشناسان

(قديم و جديد و غربي و عربيي) ان است که در موردِ هر سه واژه ،نهايتا به معاني مجازي توسل جستهاند يعني اوزار
را به قياس با کاربردهاي ديگر همين لفظ در قرآن ،جمعِ «وِزرر» پنداشتهاند و با توسل به معني مجازي (عبوراز
ل ثقيل به سالح) به تفسيرآيه پرداختهاند .درباب واژه «صَك» نيز گرچه به دو معني «برات/چك» و «لطمه و
حِم ِ
ضربه» اشاره کردهاند اما در بيان ربط اين دو معني ،باز به توسّعِ معنايي و مجاز ،متوسل شدهاند .همينطور دربارهي -
واژه «صهر»؛ اوال ربط و نسبت معنايِ صِهر در معناي داماد يا پيوند سببي با صهر به معني گداختن و ذوب کردن،
روشن نيست ثانياً براي اثبات معناي مورد نظر ،گاهي به تقدير «ذا» موسل شدهاند (ذات نَسَب و ذات صِهر) و يا به
جايِ وضع حقيقي معنايِي «ِصهر (داماد /شوهر و )...به معنايِ توسعي و مجازي آن يعني خويشاوند سببي متوسل
شدهاند.
با تامل بيشتر در فرهنگها و قواميس و بازنگري آراء مختلف ،بل مخالف محققان درباب اين سه واژه ميتوان به
اصل و ريشه و ساخت معنايي آنها در سه آيهي قرآن پي برد .اجماال گفتني است که وضع کلمهي «اَوزار » درآيهي
مورد نظر با وضع «َاوزار» در آيات ديگر متفاوت است .همينطور «صهر» درآيهي مورد نظر ،قسيمِ «نسَبا» نيست؛ بلکه
مترادف آن(يعني نسب ونژاد) است .درباره «صك» هم که بيش از يكبار درقرآن به کار نرفته است تکيه بيش ازحد
محققان بر مفهوم «صك» به معناي برات و سفته ،سبب شده است تا در اصل و ريشه و معناي اين واژه درآيهي مورد
نظر درنگ عليحدهاي نکنند .از اين رو ،ما در آغاز به ذکر توضيحات لغتشناسان و مترجمان و مفسران درباره اين
سه واژه و سه آيه ميپردازيم؛ س پس با جستجوي بيشتر و دقيقتر درفرهنگها و مقايسه و نقد آنها به وضع اوليه اين
سه واژه و صُور ثانويه و معاني آنها اشاره ميکنيم.
 )1صِهْر
فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا( فرقان)33 ،
اين واژه به همين شکل ،فقط يكبار درقرآن آمده است .کاربردِ ديگر «صهر» به شکل فعل « يُصهَرُ به »..در قرآن
آ مده است که به معني گداختن و ذوب شدن است .در اين تحقيق ما فقط با آيهي پنجاه و چهار سورهي فرقان،
سروکار داريم .در ترجمه و تفسيراين آيه ،عموماً به دو نوع پيوند نَسَبي و سببي ،اشاره کردهاند .در فرهنگنامهي
قرآني که برابرنهادههاي گوناگونِ يك واژه را از ترجمههاي کهن پارسي ،گردآورده است براي واژهي صهر ،اين برابر
نهادهها ذکرشده است :فَجَعَلَهُ نَسَبا و صِهرا :خويشي ،خويش ،داماد ،خوسر ،پيوستگي ،زناشويي ،خويشِ از داماد و
خُسر ،شو و داماد و خُسر ،پيوند (خسرواني شريعتي و ديگران ،2933ج 9ذيل صهر).
واژهشناسی صِهر ( ریشه و معنا)
از نظر لغت شناسان« ،صهر» دو اصل معنايي دارد يکي بر قرابت و خويشي (سببي) داللت ميکند و ديگري بر
ذوب کردن و گداختن؛ چنانکه درقرآن آمدهاست :يُصْهَرُ به (حج ) 15،گداخته ميشود به آن( .)1ازتوضيحات و تفاسير
کساني چون قُرطبي ،زجاج ،ضحّاک ،زمخشري ،ابن سيرين و ديگران بر ميآيد که اين کلمه در معنايِ عامّ خود بر
پيوندِ سَببي داللت دارد (قرابهالنّکاح -قرابهالرّضاع) و در معناي خاص« ،داماد» منظور نظراست.
اينك براي روشني بيشتر مفهوم صهر ،به ترجمه هاو تفاسير معتبر پارسي قديم و برخي ترجمههاي جديد در
باب آيهاي که اين واژه درآن ذکر شده است رجوع ميکنيم:
طبري  :و کرد آن را نسبتي و پيوستگياي (ج -3ص)2233
سورآبادي :پس کردآن را پيوستگي قرابت و پيوستگي نکاح (ج /9ص)2321
کشف االسرار :آن را نژادکرد و خويش و پيوند (ج /3صص)39-31
نسفي« :وي را خويش و پيوند گردانيد» (نسفي ،ج.)311 :2933/ 1

فوالدوند« :واو را [داراي خويشاوندي] نَسَبي و دامادي قرارداد»
بهرام پور« :واو را داراي پيوند نسبي و سببي گردانيد»
مجتبوي« :او را نژاد-پيوستگي نسب -وپيوند -پيوستگي ازدواج– کرد».
نقدوبررسی
به نظر ميرسد که دو واژهي «صهر» و « يُصهَر» در دو آيهي قرآن ،از «دواصل يا دو ريشهي» متفاوت آب ميخورند
همچنانکه يکي از اصحاب لغت دربارهي تفاوت دو اصل /معنيِ صهر؛ ميگويد« :و اما مفهوم «السُطوع» والعرض علي
الشمس واالِحراق ،فهو ماخوذ من اللغه العِبريّه» .اما درباره خاستگاه معناييِ ديگراين کلمه که عموما در تفاسير و
لغتنامهها بر قرابت و خويشيِ سببي داللت ميکند؛ بايد گفت که احتماال اين معنا هم برخاسته از ريشه لغويِ ديگر
يعني فارسي است.
ميدانيم که حرف «چ» در واژههاي غيرعربي ،درهنگام تعريب به «ص» يا «ج» و يا «شْ /تشْ» تبديل ميشود
مانند« :صين /چين» و «صَقْر/چَرْغ ( از رومي  »)Sacerو «چاچي /شاشي» و «ريچارد /ريتشارد» و «آلتونچي/
آلتونجي» .در اين صورت يك احتمال اين است که اين واژه معرّبِ واژه «چِهْر» باشد .البته چِهْر در تعريب هم مي-
تواند به «جهر» تبديل شود و هم به «صهر» بايد گفت حتي همين وجه و معني نيز از واژه «چيثره» برميآيد .از برابر
نهادههاي فرهنگ پهلوي (فره وشي/2932 ،چ 3ذيل چيهر) معادلهاي زير به دست ميآيد:
چيهر :Cihr /چهر ،سرشت ،خوي ،طبع ،صورت ،چهره ،عالمت ونشان ،آشکار ،روشن ،معلوم و بديهي.
چيهر :Cihr /تخم ،دانه ،بذز؛ نژاد ،تخمه ،طبع ،گوهر
چيهراناومند  Cihranomandاصل و نسبدار .اصيل (فرهنگ پهلوي فره وشي)
دراوستا ،منوش چيثر(منوچهر) از نژاد و پشت منوش (پور داود ،2931،ج،1ص)35
ِِ «نسباً»؛ بلکه مترادف ديگر آن است و در اينصورت ،نه به
با اين حساب کلمه «صهراً» در آيه مورد نظر ،نه قسيم
معناي داماد يا همسر دختر ،که معنايش با سياق آيه نميخواند و براي همين متوسل به معناي مجازي و توسّعي
شدهاند؛ بلکه به معنايِ « نژاد وتخمه» است .يعني اگر فرض کنيم که اين واژه ،معرّبِ «چهر» باشد؛ دراين صورت ،ما
نه با تحول معنايي که صرفا با تحول آوايي واماليي کلمه سروکارداريم .و اگر قولي که معتقداست معناي دوم اين
کلمه (يعني گداختن وذوب کردن) نيز از ريشهي «عبري» است؛ درست باشد ،پس اساسا اين واژه قرآني ،درهر دو
وضعش ،دخيل است يکي از عبري و ديگري از فارسي (پهلوي-اوستايي) .بافت و سياق آيه هم نشان ميدهد که
معناي اجماعي لغت شناسان و مفسران ،دقيق نيست و مثل بسياري ازموارد ديگر به سنتِ تفسيري و لغتشناسي
متداول و حاکم بسنده کردهاند واصل و تبارکلمه را به دقت نکاويدهاند.
-2اَوزار
حتي تضعَ الحرب ُ اَوزارَها : تا جنگ ،ساختِ خويش بنهد از دست (محمد)3،
همان طور که گفته شد ساخت اشتقاقيِ زبان عربي و سرشت تعريب و الگوهاي قوالب صرفي (صيغهها و ريختهاي
اسمي و فعلي) سبب ميشوند تاگاهي کلمهي بيگانه و واژهي دخيل ،چنان از شکل و هيأت نخست خود در زبان
مبدأ دور شود که حتي اهل زبان و اصحاب لغت را به اشتباه يا گمان بياندازد (.)7
يکي از اين کلمات« ،اَوزار» است که صَيغِ مختلف اسمي و فعلي آن ،چندين بار در قرآن آمده است .به نظر مي-
رسد که ريختِ فعلي اين کلمه (اوزار) به دليل شباهت شکلي و وزني با نوعي جمع مکسر عربي (بر وزن اَفعال) اين
گمان را در لغتشناسان ايجاد کردهاست که اين کلمه از ريشه «وِزْر» است لذا در توضيح واژه به سراغِ مفرد آن
رفتند .در فرهنگها چنينآمده است« :وَزَرَ ،يَزَرُ:به دوش گرفتن .حمل کردن« .وِزر ،ج :اوزار :بار سنگين .گناه .جرم .

بار مسئوليت .وَضَعَتِ الحربُ اَوْزارَها:جنگ به پايان رسيد (آذرنوش ،ذيل وزر) .لغت شناسان عرب براي «وِزْر» ،دو
()3

معناي مختلفِ اثم (گناه و بزه) و ثقل (سنگيني) را ذکر کردهاند.
مشکور در فرهنگ تطبيقي زبانهاي سامي به ريشه و اصل کلمه اشارهاي نميکند و صرفاً به معادل التين بسنده
ميکند :
Bear a burden, To Bear,To carry a Burden
وَزَرَ :باري(گران)برداشتن
درترجمههاي قديم پارسي نيزچنين آمدهاست:
حتّي تضعَ الحربُ اوزارَها :
طبري :تا بنهد گروه ِحرب ،سالحهاي آن (ج ،1صص)2131-9
سورآبادي:تا آنگه که بنهند اهل حرب ،سالح ايشان (ج ،3صص )13-19-13
کشف االسرار:تا جنگ ،ساختِ خويش بنهد از دست (ج ،3ص)39
ابوالفتوح :تابنهد اهل ستيز ،سالحهاي خود را (ج،25صص .)231-3
نقد و بررسی
طبعاً با اين حساب« ،اَوزار» را جمع وِزر فرض کرده اند وآنگاه بين اين دو معني ،ازروي مَجاز و کنايه ،مايه ي
مشترک معنايي قائل شدند و آن ،مفهوم سنگيني و ثقل است که به نحو انضمامي و انتزاعي هم براي گناه و هم براي
سالح ،مناسبت دارد .اما به نظر ميرسد که وضع صرفي و معنايي «اَوزار» در اين آيهي خاص با «ساخت و صيغه و
معناي کلمه «اوزار» در ديگر آيات مانندلِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ کَامِلَ ًة( نحل )13،فرق مي کند و جمع «وِزر» و در
نتيجه به معني مجازي و کنايي نيست بلکه اين کلمه ،دگرگون شده واژه «ابزار يا افزار» فارسي است .البته واژه ابزار
در زبان فارسي معاني متعددي دارد چنانکه حسندوست ذيل ابزار مينويسد« :ذيل «ابزار» [ ]abzarوسيله ،آلت،
آنچه در ديگ کنند پختن را (دهخدا) نيز «افزار» آلت ،وسيله ،ادويه گرمي که درطعام کنند (برهان).
در فرهنگ ريشهشناختي زبان فارسي چنين آمده است <:فارسي ميانه>abzar :ايراني باستانabi/upa-cara (:
(نك Nyberg Man. Phl 20) .مرکب از (upa/abiپيشوند) و cara-ازريشه–« karکردن ،انجام دادن» ...
درفارسي ميانه ترفاني ،پارتي «( .abzarحسندوست :2939 ،ذيل ايزار) .فرهوشي نيز با ضبط اصل واژه
Afzar/Afcarبه معاني مختلفي چون افزار ،ابزار ،اسباب کار ،وسيله ،آلت ،سالح همچنين به نيرو ،قدرت ،شوکت،
جال ،ثروت اشاره ميکند ،2932( .ذيلِِافزار) .پورداود در کتاب «زينابزار؛ جنگ ابزارهاي باستاني ايران» مينويسد:
«اما ابزار يا افزار و اوزار بايد واژه «زاور  Zavarباشد که به معني زور و نيرو در اوستا بسيار به کار رفته و با جزء
(پرفيکس) «او» ( avaپورداود .)93 : 2931 ،در برهان قاطع نيز چنين آمدهاست :افزار :به معني کفش و پايافزار
باشد .و بادبان کشتي-وآالت پيشه وران-وادويه گرمي که درطعام کنند( .حاشيه معين :در پهلوي Afzar . Afcar
(آلت ،ابزار) مرکب از  Apiپيشوند  zawar+اوستايي (زور و نيرو).
اخوان زنجاني ذيلِ واژهي «زینا :اسلحه ،جنگ افزار» مينويسد« :واژه «زين» بايد از زبانهاي ايراني وارد زبان
سریانی شده باشد .اين واژه در زبان اوستايي و نوشته مانوي تورفان و سغدي و پهلوي هم هست .در مفاتيح العلوم
آمده  :طهمورث ،لقبش نجيب است و به او «زيناوند» ميگويند که معنايش سالحپوشيده است ( .) 15 :2913بااين
حساب در بيت سنايي که ميگويد:
من رهي را جز زباني همچو تيغ تيز تو -با عدويِ خاندانت هيچ زين افزار نيست.
ما با دو احتمال معقول روبرو هستيم يکي آنکه ترکيب «زين افزار» بهمعني جنگ افزاراست و يا اينکه «زين» را
مخفف «ازاين» [بيان جنس مانندِ ازاين کاليوهاي] بگيريم که دراين صورت به وضوح واژهي «افزار» به معني جنگ

افزار به کاررفته است .براي تبديل «ب» به «ف» يا «و» شواهد بسياري وجود دارد:افسون/اوسون؛ افسانه/اوسنه؛
افکندن-اوکندن و » ...
ي کلمات «حرب/جنگ و وضع/نهادن» ،ميتوان به اين نکته رسيد که کلمه
با توجه به سياق آيه ،يعني همآي ِ
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«اوزار» دراين آيه؛ معني مجازي ندارد و همان افزار يا ابزار فارسي است و نه جمعِ «وِزر» تا با دو توجيه ِتوسل به
مجاز و ساخت جمع مکسر بتوان آن را توضيح داد .به عبارتي ديگر ميتوان گفت شباهت شکلي و صرفي اوزار در
آيهي «حتي تضعَ الحربُ اوزارَها» با اوزار در آياتي چون «لِيَحمِلوا اَوزارَهم»..اين گ مان را ايجاد کرده است که اين هر
دو ،جمعِ مکسر و از يك ريشه و واجد يك معنايِ پايه با دو کاربرد متفاوت مجازياند.
صَکّفَصَکَّتْ وَجْهَها[ تپانچه زد برروي خود] (ذاريات)13،
صكّ به معنى ضَرب و دفع است در اقرب الموارد گويد« :صَکَّتْ وَجْهَها» يعنى :با اطراف انگشتان به پيشانى خود
زد مثل کار متعجّب .به قول طبرسي «صكّ» ،زدن چيزى است با چيزى عريض .يعنى زن ابراهيم (ع) چون بشارت
فرزند را از مالئکه شنيد؛ رو کرد با تعجّب به صورت خود زد و گفت :من عجوز نازا هستم چطور صاحب فرزند خواهم
بود؟»
ازمجموعه معاني مندرج در لغتنامهها و قاموسهاي عربي ،دو مفهوم اصلي برداشت ميشود :يکي معناي «چك،
سفته ،وثيقه و برات؛ دوديگر ،تپانچه/لطمه ،ضَرب وتالقي دوشيء

()9

خفاجي به معَرّب بودن واژه اشاره ميکند« :صكّ بمعني الوثيقه ،معرّب «جك» و هو بالفارسية کتاب القاضي .
الصكّ بمعني «الضرب» النّ يضرب الکتاب وقت الکتابة .و قيل النّه يضربه بيده وقت الِاشهاد عليه .اذا قُبِضت روح
المومن عرج بها الي السماء فيبعث اهلل بصكٍّّ مختومٍّ بِأمْنهِ من العذاب» (خفاجي: 2333 ،ذيل صكّ).
ديگران هم به معرّب بودنِ اين واژه اشاره کردهاند .صك ،معرّبِ چك :نامه ،برات ،سند .واژه  Sekkaدر سرياني؛ و
واژه «چك» در ترکي از همين واژه است (ادي شير) 215 : 2931 ،
مشکور در فرهنگ خود ذيل «صك» چنين نوشته است:
Check. Cheque
چك
Syr. seka
Pers. cek
جك
)(Addi. 108 . Borhan . 648
(مشکور،2933 ،ج ) 2
تبريزي دربرهان قاطع ميگويد« :چَك:به فتح اول وسکون ثاني به معني برات -وظيفه و مواجب -بيعانه -حجت-
منشور -قباله خانه و باغ وامثال آن باشد .ومعرب آن «صَك» است .و آواز زخم تيغ و صدايي که از چيزي برآيد
همچون شکستن چوب و ني وخوردن چيزي بر چيزي وامثال اينها .معين درحاشيه ميافزايد « :معرب آن «صك» و
«شك» و «شاکه»  ...درانگليسي  Checkو در فرانسه  »Chequeو شاهد ،شعري از فردوسي نقل ميکند:
«هر آن شارساني کز آن مرز بود -اگر چند بيکار و بي ارز بود-
به قيصر سپارم همه يك به يك-از اين پس نوشته فرستيم و چك:2911 ( » .ج 1ذيل چك).
درفرهنگنامهي قرآني برابرنهادههاي زير ذکرشده است« :فصکت وجهها»  :بزد ،مي زد ،مي خراشيد ،بکوفت،
کوفت تبنجه ،تپانجه ميزد ،دست زد ،مشت ميزد ،خراشيد ،دست برروي خود زد (خسروي شريعتي وديگران ،ج.9

-collocation
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ص  .)399صكّ به معني «ضرب و دفع» است (قرشي،ج،3ص )293الصكّ :زدن و کوفتن وچك کردن( .المستخلص
يا جواهرالقرآن .)219-211
صکت وجهها :تپانچه زد بر روي خود (محقق،مهدي،2931،ص)39
صکّت وجهها :بر روي زد( . .الدّرر في الترجمان،ص 33ونيز ترجمان القرآن،ص.)33
صکّت وجهها :وانگشتان دست را گرد کرد و سرانگشتان بر روي هميزد (يغمايي ،2933 ،ج ،1ص) 133
سنايي در حديقه گويد :بيمِ توجُز به حبس و چك نکند --آن کند با تو کايچ سگ نکند
(سنايي،2933،ص.)135
و اين بيت قوي ترين سند و شاهد فارسي از واژهي «چك» به معني زدن است نه نوشته و برات.
نقد وبررسی
چنانکه مشاهده ميشود گرچه لغتشناسان در مورد واژه «صكّ» هم به دو معناي آن (-2ضربه و لطمه  -1سفته
و برات و قباله) اشاره کردهاند و هم به معرّب بودنش از ريشه سرياني يا فارسي؛ اما توضيحات و توجيهات واژه-
شناختي و ريشهشناختي آنها يکسره معطوف به «صكّ /چك» به معني برات و سفته است و در توجيه رابطه اين دو
معني باز متوسل به واسطههاي مجازي شدهاند چنانکه پيشتر از خفاجي نقل شد (صكّ بمعني الوثيقه ،معرّب
«جك» و هو بالفارسيه کتاب القاضي .الصكّ بمعني «الضرب» النّ يضرب الکتاب وقت الکتابه .و قيل النّه يضربه بيده
وقت الِاشهاد عليه (خفاجي: 2333 ،ذيل صكّ) .در نامه مينوي ،بيتي از رودکي نقل ميشود در باب «شب چك -شب
برات -ليله الصّك»؛ به عنوان قديمترين اشاره درباره شب چك« :چراغان در شب چك آنچنان شد-که گيتي رشك
هفتم آسمان شد».
معصومي نيز که بطور مفصل به ديرينهشناسي کلمه«چك» پرداخته است به معني ديگر (يعني تپانچه /لطمه/
ضرب و صداي تالقي دو چيز) و نسبت اين دو معني؛ اشارهاي نکرده است.
یادداشتها:
 )2کريستف لوکسنبرگ در کتاب خود با عنوان «قرائت آرامى -سرياني ازقرآن» با بهرهگيرى از ديدگاههاى
کسانى مانند فولوز ،مدعى شده است که زبان عربى قرآن همان نيست که قرآن بدان نازل شده است و فرهنگ رايج
روزگار نزول ،فرهنگى سريانى بوده است .ازاين رو بايد بارى ديگر قرآن را بر مبناى تأثيرپذيرى فرهنگى و واژگانى آن
از سريانى بازخواند .او مدعي است که در حدود يك سوم قرآن از زبان سرياني گرفته شده اس ت [( براى آگاهي بيشتر
درباره ديدگاههاى لوکسنبرگ و نقدآن نگاه کنيد به :شاکر ،محمدکاظم ،محمّد سعيد فيّاض ( 293-223 :2933و
مرتضي کريمي نيا؛ مسئله تأثير زبانهاي آرامي و سرياني در زبان قرآن http://www.maarefquran.org :و
دوبلوا ،فرانسوا ( )2931نقدي برکتاب قرائت آرامي ـ سريانيِ قرآن و صادقى ،تقي ( )2933رويکرد خاورشناسان به
قرآن (بررسي پيشينه و تحليل) ،تهران :فرهنگ گستر)].
 )1ب راي نمونه بنگريد به گمانهزنيهايِ عجيب وغريب محققاني چون «زمخشري ،خفاجي ،ابنِ منظور ،بورتن،
اشپرنگل ،کارادووو ،شيخو ،مقدم و جفري؛ درباره ساخت و ريشه و معناي «ابابيل /طيرا اباييل» (جفري،2931 ،ص
.)255
 )9غالبا درآراء محققان ايراني درباره تاثيرپذيري زبان عربي از زبان فارسي و ميزان حضور واژگان فارسي درقرآن،
با نوعي مبالغه مواجه ميشويم که خالي از عالئق ناسيوناليستي يا گرايشهاي ايدئولوژيك نيست چنانکه برخي برآنند
که زبان عربي از زبان فارسي بيش از ساير زبانها واژه اقتباس کردهاست .امام شوشتري به وجود بيش از سه هزار واژه
فارسي در زبان عربي اشاره ميکند .برخي نيز از جهت گمانه زنيهاي ريشهشناختي -با وجود برخي حدسهاي
هوشمندانه -به راه افراط و وسواس رفتهاند مانند فرديد و نوبخت.

 )3آرتورجفري در جداول صص  95-13واژههاي زير را فارسي /ايراني ( فارسي باستان ،فارسي ميانه ،پهلوي،
اوستايي و ) . .مي داند« :اِبريق-اَرائك -اِستبرق -برزخ-جُناح-جُند -حور -دين–رزق -روضه –زرابي-زنجبيل-زور-
سجيل-سراج -سرادق -سِربال -سَرد -سُندُس -صلب -عَبقري-عفريت –فردوس-کنز -مجوس -مرجان -مِسك-
نمارِق-وَرده-وزير -هاروت وماروت» براي رويت اصل متن نك به:
Jeffery, Arthur (1938) the Foreign Vocabulary of the Qur'an, Oriental Institute
Baroda
 )3نوبخت قائل است که کلماتي چون «فرق «معرب است از « فرک» ( )Forgپهلوي فره ،ازيك اصلند (ص)33
«هدي» با هوده فارسي (حق) که مقابل آن «بي هوده (ناحق) است ازيك اصلند ( ) 31سنه و سنا ازفارسي– سون
درکلماتي چون « سناباد– سنندج-سيندخت (سون :آفتاب) سندس –سون  +ديس (مانند) (ص )225شيطان-شوتن
(تن–زاده مثل «تهمتن ،پشوتن و ) . .شُه  :تيره و تاريك ،زشت* .ريب  :از «ريو» فارسي ( )232مرج از «مرز»
فارسي (  )153هرج ومرج معرب «هرز ومرز ( )153جُرم -گُرم /گناه ( .)931سيما–ذيمه –ديم (  )913بلد – Welt
 .واليت  )122اکواب :کوب –قاب .Cap /کوثر–کوذر (اوستا)-گاوزر« .139احمد فرديد» نيز کلماتي چون «ثوره»
(همريشه با شور وشورش)19 .؛ جَهَر (چهره–چيثره .) 33دماس (فارسي شده «دخمه) .خناس (پهلوي .)231
سبحان «سبس» و در پهلوي «زبايش يا زمايش» در اوستا «زوه» ( )125را داراي ريشههاي فارسي ميداند.
 )1الصهر :حُرمه الختونه .الصهر ،اذابه الشحم .الصُهار:ما ذاب منه .الصهير :المَشويّ .مقا -صهر:اصالن ،احدهما يدل
علي قُربي و اآلخَر علي اِذابه شيء .مصبا-الصهر:اهل بيتِ المراَه .الجمهره:الصهر ،المتزوج الي القوم .قع-حروف عبري
(صِهير) ،اعلن ،صرّح -عرض الشعه الشّمس  ...وحروف عبري يا (صاهر) ،سطع ،وضح ،لمع .التهذيب  253 /1النسب
والصهر مصدران والحمل علي البشر ،مبالغه اي فجعله ذانسب باالنتساب بتولد وذامصاهره بالتزوج  ...واما ذکرهما
بعدالخلق؛ فانّ هذاالجعل هو السبب في البقاء و ادامه الذريّه والنسل بعد ايجاد اصل البشر .و اما مفهوم «السطوع»
والعرض علي الشمس واالحراق ،فهو ماخوذ من اللغه العبريه (صص .)33-39در تفسير القرطبي آمده است «جعل
اإلنسان ،نسبا وصهرا  ...النَسَب والصِهْر ،معنيان يعمّانِ کلَّ قُربى تکون بين آدميين .قال الزجّاج :اشتقاق الصهر ،من
صهرت الشيء إذاخلطته ،فکل واحد من الصهرين قد خالط صاحبه ،فسُمّيت المناکح صهرا الختالط الناس بها .وقيل
:الصهر ،قرابه النکاح .قال األصمعي:والصهر ،زوج ابنه الرجل وأخوه وأبوه وعمه .قال الضحاک  :الصهر ،قرابه الرضاع .قال
ابن سيرين :نزلت هذه اآلية في النبي صلى اهلل عليه وسلم وعلي (ع) ألنه جمعه معه نسب و صهر .قال الزمخشري
:وذوات صهر ،أي إناثا يُصاهرُ بِهن.
ل
راغب اصفهاني :الصهر:الختن .الصهر:اِذابه الشّحم (-يُصهَربه مافي بطونهم) .ابن فارس :صهر :اصالن :احدُهما يد ُّ
علي قُربي و اآلخَرُ علي اِذابه الشيء .المجلد الثالث .الصهر:داماد و خُسُر ،قيل «خويشاوندان» از قِبَل ِزن (لسان
التنزيل .)223/صهر:خويشاوند سببي .داماد .شوهر خواهر (صاهَرَ في : ...خويشاوند شد (آذرنوش :2933ذيل صهر).
المعي نيز درباره علي (ع) گويد :با حِلم آنکه بوْد نبي را رفيق و صِهر -با علم آنکه بود ورا ابن ع ّم و ختْن.
 )3ق ياس شود با انبوه کلماتي که اَشکال و هيئآت کاربردي آنها درعربي سبب شده است تا زبانشناسان قديم و
جديد آنها را ازاصل عربي بپندارند و براساس خطاهاي ريشهشناختي ،به ورطهي خطاهاي معناشناختي بيفتند براي
نمونه بنگريد به «ابليس » که ازريشه يوناني «ديابلوس-درانگليسي  Diabolicاست اما آن را از ريشه «بلس (نوميد
و مايوس ساختن گرفتهاند .نيز «تابوت ،خَمر ،درس ،ربّاني و(» . .نك ،جفري :2931 ،ذيل همين کلمات)
« )3مصبا -الوِزر :االِثم . .و الوِزر :ال ِثقَل؛ و قوله تعالي :حتي تَضعَ الحربُ اوزارَها ،کنايه عن االنقضاء و المعني :حتي
تضع اهلُ الحرب و يسمي السالح ،وِزراً لِثقلِه علي البِسِه .مقا -وزر:اصالن صحيحان :احدهما المَلجأ (اشاره به «کلّا ال
وَزَر») واآلخَر ،الثقل في الشيء . .وکذا الوِزر :السالح والجمع ،اوزار ص . 39صحا -الوِزر :االثم والثقل والکاِره والسالح.

 .39اوزرا ها :سالحها و سازها ،و قيل «بَزَه ها ،جمع وِزر (لسان التنزيل،ص .)33به معني اسباب جنگ ،سالح جنگ
(قاموس،ج،3ص  .)151تاويل مشکل القرآن ،ابن قتيبه ص 233ذيل باب االستعاره .االوزار :سالحها وآلت جنگ (الدّرر
في الترجمان،ص .)251مفردات :الوَزَر :الملجا ،الوزر :الثقل.اوزارالحرب :واحدها وِزر:آلتها من السالح.
تاکيد ميکنيم که دراين تحقيق ،ما با واژهي «اوزار» در همين آيه خاص کار داريم نه در آياتي ديگر مانند
ن زينَهِ القَوْم» (،طه )33و «َ ليحْمِلوااَوْزارَهُمْ کامِلَه يَوم (نحل « .)13،وهُ ْم يَحمِلونَ اَوْزارَهُم علي
«حُمِّلْنا اَوْزاراً مِ ْ
ظُهُورِهِم» (انعام.)92،
)3مصبا-الصكّ :الکتاب الذي يکتب في العالمات واالقارير؛ و صکّه ص ّکاً اذا ضَربَ قفاه و وجهَهُ بِيدِه مبسوطه . .مقا-
صكّ ،اصل يدل علي تالقي شيئين بقُدره وقُوّه حتي کانّ احدهما يضرب اآلخر .صحا -صکه:ضربَه .والتحقيق:انّ االصل
الواحد في الماده ،هو ضربُ الشيء بشدّه بحيث يوجد صوتا .« . .فاقبلت امراته في صرّه فصکتْ وجهَها( . .ذاريات)13،
اي لمّا سمِعتْ ساره ،زوجه ابراهيم (ع) هذه البشاره ،فصاحت و لطمت وجهها .صكّ :ضرب النقود .ابن فارس:صك :
اصل يدل علي تالقي الشيئين بقوه وشده حتي کانّ احدهما يضرب االخر . .ابن فارس به معني ديگراشارهاي نکرده-
است .المجلد الثالث ،ذيل صك.
معصومي مينويسد« :کثرت استفاده از چك براى دريافت ارزاق م ردم و سپاهيان ،باعث شد که برخى شب قدر يا
شب نيمه شعبان راـ که به باور آنان خداوند ارزاق و روزى هرکس در سال آينده را در آن شب مشخص و قطعى
ميکندـ ليلةالصك يا شب چك بنامند (رجوع کنيد به رودکى ،ص 31؛ مناوى ،2932 ،ج  ،1ص 119؛ شوکانى ،ج ،3
ص335؛ نك :به مدخل «چك» .» )http://www.Encyclopaediaislamica.com/madkhal2
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