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نبات اسم پارسي قند است كه آن را فانیذ گویند. )انجمن آرا(. )آنندراج(. نوعي قند مصفا كه بعضي اهل 

هند آن را مصري گوید. )غیاث اللغات(. شكر تبدیل شده به بلور مانند كه الفاظ دیگرش قند مكرر و فانیذ 

 ۀ نبات( کلماست. ) لغت نامه دهخدا، زیر 

ۀ نبات است که چند جا در ابیات حضرت حافظ آمده کلمجوی ریشه  ، جستمنظور از این عنوان و نوشته

خالف فرهنگ  ه از کجا و از کدام زبان وارد زبان پارسی شده است؟ برکلماست و تالشی است که این 

جوی  ۀ نبات در اصل پارسی نیست. پس در پی جستکلمهای پارسی در رابطه نظر من این است که 

 کجا خواهیم رسید: یم تا بهشو ه میکلمی این  ریشه

)َن َب( گروهي از مردم كه در بطائح میان عراقین نازل شدند. ) منتهي االرب(. نبطي و نباطي و  نبط

نباط منسوب به وي. مثل یمني و یماني و یمان) منتهي االرب(. قومي اند كه در بطائح میان عراق عرب 

ینان مردمي غیر عرب بوده اند كه عربیت گزیده اند و و عراق عجم، یا به سواد عراق ساكن بوده اند. و ا

در برآوردن آب ماهر و به كثرت فالحت مشهور بوده اند.)از یادداشت های مرحوم دهخدا. لغت نامه 

دهخدا(. در این كه نبطي ها چه قومي بوده و از كجا آمده اند اختالف است. بعضي میگویند مسكن اولي 

عد به بین النهرین هجرت كرده اند و آشوریها یا مادي ها آنها را به بادیه آنها در داخل عربستان بوده ب

رانده اند. بعضي دیگر معتقدند كه مسكن اصلي آنها در بین النهرین بوده و از آنجا به اطراف رفته اند. 

معتقد است كه نبطي هاي تیره را بخت النصر از بین النهرین كه موطن اصلي « كوسن درو پرسوال»

بود در ضمن لشكر كشي با خود آورده و در اینجا سكني داده است كه اینان نیز مثل اعراب بائده از  آنها

طوایف آرامي بوده اند كه در شمال عربستان میان سواحل فرات خلیج فارس و مدیترانه و دریاي سرخ 

 زندگاني میكرده اند. )لغت نامه دهخدا به نقل از تاریخ اسالم، تألیف فیاض(

نظر من این است كه نبطي ها و یا نباطي ها ممکن است توسط یكي از « كوسن درو پرسوال»ف برخال

خاطر استحكام یك خط تدافعي و سركوب  بین النهرین به داران مصر بعد از فتح مناطق فراعنه یا زمام

که دیده خیزش هاي مردم این مناطق از درون ، به این حوزه جغرافیایي اسکان شده باشند، البته طوری

و نژاد قبطي و مصري  شد در رابطه كدام سند تاریخي موجود نیست، ولی از نظر من نبطي ها از تیره

كه با استناد از لغت نامۀ دهخدا در باال گفته آمد، نباطي ها در برآوردن آب  االصل خواهند بود. طوري

ه بوده اند و مصر باستان یکی كثرت فالحت مشهور بوده اند. پس نباطي ها مردم زراعت پیش ماهر و به

چنان به نظر این  گاه های اولیه زرع و کشت نباتات و حبوبات بوده است و نه عربستان.  هم از زیست

قلم، نبات كه خوردني شیرین و ساخت دست انسان است از ریشه نام همین طایفه خواهد بود و نباطي ها 

دست آوري  ه بین النهرین و یا اطراف آن غرض بهكساني بوده اند كه بعد از استقرار و توطن در حوز

درآمد هاي مالي و امرار معاش،در ضمن زراعت و فالحت، دست به كار تولید نبات نیز زده باشند. 
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كه  ناگفته نباید گذاشت كه شاید قبالً تولید و ساخت این شیریني در مصر باستان معمول بوده است و ازین

ین نوع قند، نباط ها بوده اند، پارسیان چنین قندي را نبات خوانده اند. گان ا دراین نواحي تولید كننده

كه گفته شد  گویند و نیز چنان مي« مصري»تعدادی ازمردم پشتون سرزمین ما نیز این  نوع قند را 

بعضی مردم هند نیز آن را مصري گویند.  پارسیان از لحاظ نزدیك بودن محیط زیستي و شناختي كه از 

ین طایفه داشته اند، اسم خود طایفۀ تولید كننده را باالي این فرآورده گذاشته اند، ولي مردم نزدیك با ا

كه مصر در  جایي زیستند و هم از آن كه دور تر از ساحه زیست نباطي ها مي جایي حوزه هند از آن

در اصل  گان چنان قندي گذشته ها از سرزمین هاي مشهوري بوده است، با شنید این كه تولید كننده

آن را مصري گفته  ن است به اسم مصر منتسب ساختهممکمصري ها بوده اند، آن خوردنی شیرین را 

 باشند. 

در زبان انگلیسي از همین ریشه باشد.  Candyۀ کلمهای سانسكریت است كه ممكن  هکلمقند یكي از 

خ طوالني داشته اند ولي این مقصود این كه مردم و سرزمین هند باستان نیز در ساخت و تولید قند تاری

نوع قند بلورین كه حاال درین حوزه معمول و امروزه بلخیان در ساخت و تولید آن شهرت دارند  و 

ۀ نبات کلمگویند، مبتكرین و تولید كنندگان آن در اصل مردم مصر بوده باشند.  پارسیان آن را نبات مي

 ت است. حافظ در بیتي گوید:در شعِر شعراي پارسي  نمادي از شیریني و مزه و لذ

 گفتم كه لبت گفت لبم آب حیات

 گفتم دهنت گفت زهي حب نبات 

-شاخ نبات، آنچه بصورت شاخ در كوزه هاي نبات بر رشته ها بسته شود.) لغت نامه دهخدا( پس از آن

لبته از لحاظ را شاخ نبات گفته اند كه ا آورند، آن جایي كه قناد قسمت باالیي نبات را به هیئت شاخ در مي

شیریني نیز شیرین ترین حصه نبات است. شاخ نبات نیز در ادبیات پارسي نمادي از شیریني است و 

 حضرت حافظ در بیتي گفته است:

 ریزد این همه شهد و شکر کز سخنم می

 اجر صبریست کز آن شاخ نباتم دادند

 نماید: از شاخ نبات چنین یاد می و در بیتی دیگر

 شاخ نباتیست کلک توحافظ چه طرفه 

 کش میوه دلپذیر تر از شهد و شکر است

حافظ و »مقالۀ  که معشوق و یا معشوقۀ حافظ بوده باشد رجوع شود به باز هم در رابطه به شاخ نبات این

 همین اثر.« نظر بازی هایش

 در شیرینی  فرآوردۀ مشهوری بوده است « نبات مصر»نماید که  بیت زیر از حافظ می

 تو داده رواج آب خضر دهان شهد

 لب چو قند تو برد از نبات مصر رواج 

گفته اند که حاال در میان شان کاربردی  نیز می« قند مصری»رسد که پارسیان نبات را  به نظر می

کار برده است که به نظر من منظور  ندارد، و قند مصری را حضرت حافظ در یکی از ابیاتش چنین به

 وده است:حافظ از قند مصری، نبات ب
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 که شیرینان ندادند انفعالش -که نام قند مصری برد آنجا

توان ادعا پس با اتکاء به بیت اخیر و تذکر قند مصری که به احتمال زیاد اسم دیگِر نبات بوده است، می

یی گان نبات، مردم مصر بوده اند و طایفۀ نبطی، نباطی و یا نباط شاخه گان و تولید کننده نمود که سازنده

از مردم قبطی های مصر باستان بوده اند که از گذشته های دور تاریخی در مناطق بین النهرین سکنی 

گرفته از اسم  گزین گردیده و نبات را در این حوزه ها مروج ساخته اند که، نبات یا قند مصری نیز بر

 همین طایفه خواهد بود.

 

 منابع:

 ۲۱۷، صص خورشیدی ۱۳۹۶مزارشریف: مطبعه صورتگر گردش، محمد صالح. حافظ شاعر مداح و طماع.  -

 ۲۲۱الی 

حافظ، شمس الدین محمد. دیوان بر اساس نسخٔه خلخالی، به کوشش بهاءالدین خرمشاهی، چاپ سوم، تهران  -

 ۱۳۷۹انتشارات دوستان 
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