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۲۱/۴۰/۱۴۲۲        ابراهیم رفرف

         

 
 ریشه های غیر اروپائی زبان یونانی

 )قسمت اخیر(  بخش دوم

 ذشته گیوست به پ
 

هاي متعددي از کلمات اصیل یوناني با کاربرد روزمره نشان دادیم که این زبان، به خصوص در نوشته پیشین ضمن ارائه نمونه
 .هويت آن از هويت زبانهاي شناخته شده اروپائي کامال مستقل استتلقي شود و  زبان اروپائيباستاني آن نمیتواند یک شکل 

ضمنا تأکید کردیم که اروپائیان، ضمن توجه مجدد به هویت یوناني در دوره رنسانس بعد از دوره طوالني استیالي مسیحیت بر 
ا کوششهاي سردمداران استعمار در هندوستان از طریق وضع نظریه زبانهاي هند عرصه سیاست، این خویشاوندي ادعائي را ب

شناختي، نظریه خویشاوندي و اروپائي، ظاهرا به درجه کمال رساندند. زبان ملتها آئینه تمام نماي گذشته آنهاست. تحلیل زبان
با حقانیت بیشتري نمایش میدهد. ما در باره وجوه زبان یوناني با زبانهاي اروپائي را تأیید نمیکند و بیگانگي کامل آن دو را 

افتراق گسترده و وجوه اشتراک بسیار محدود زبان یوناني با زبانهاي اروپائي به تفصیل سخن خواهیم گفت و نشان خواهیم داد 
ي شاوندي تاريخزبان يونان باستان نميتواند متعلق به قومي اروپائي باشد يا با زبانهاي موسوم به هند و اروپائي خويکه 

  بندي زبانها و ایرادات وارده بر آنها را مرور میکنیم.اما نخست مطلبي در خصوص شیوه طبقه داشته باشد،

 
 

 استفاده میکنند. من« زبانهاي سامي»عده زیادي هنگام سخن گفتن در باره زبان عربي و عبري و بابلي و امثال آن از عبارت 
بندي یهودي مآبانه است که منشأ زبانها را به پسران نوح  بندي نوعي طبقه موافقت چنداني ندارم. این طبقه« سامي»با اصطالح 

لطه بندي، ضمن مغ معرفي میکنند. این نوع طبقه« یافثي»زبان ترکي را تحت عنوان زبان  نسبت میدهد و از همین منظر نیز
ذاتي خود، به جاي آن که طراز و ساختار نحوي زبانها را مبناي گروه بندي قرار دهد، بیشتر به سیر تکوین تاریخي، آن هم بر 

ر ساز دیحي را در مورد این مهمترین گروه زبانهاي تمدنمبناي افسانه توجه دارد. آیا هنگام آن نرسیده است که نامگذاري صح
 اندبنيانگذاران نظريه هند و اروپائي گروه اصلي زبانهاي منسوب به خود را بانامهاي جغرافيائي مربوط کردهپیش بگیریم؟ 

اند. با نام ملتها پیوند زده هاي کوچکتر نظیر ژرمن، التین، اسالو و امثال آن را( و در درون این گروه اصلي، گروههند و اروپا)
اي اند. ضمنا در گروه زبانهبندي زبانها حد اقل به دو عامل جغرافیائي و نژادي توجه داشتهتا اینجا روشن میشود که آنها در طبقه

 وجود دارد که ساختار مورفولوژیک centumو  satemهند و اروپائي یک تقسیم بندي داخلي دیگر موسوم به گروه زبانهاي 
در آنها به یکي از دو شکل فوق نزدیکتر است(. پس « صد»و لغوي زبان را مبنا قرار میدهد )منظور زبانهائي است که عدد 

معیار سومي هم در کار بوده است که همانا معیار ساختار زبان است. اما طرفداران نظریه هند و اروپائي ضمنا معتقدند که 
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اما اثر مکتوبي بدان اند، نامیده زبان پروتو هند و اروپائيواحدي میرسد که آن را  شجره زبانهاي کنوني در گذشته به زبان
زبان وجود ندارد، بلکه اين زبان، يعني زبان پروتو هند و اروپائي بر مبناي استدالل و استنتاج به صورت مصنوعي 

است. چنانکه مالحظه میشود، « تاریخيمعیار »بدین ترتیب با معیار چهارمي مواجه میشویم که همانا  ميشود.« بازسازي»
 هرج و مرج کاملي در طرز نامیدن زبانها و گروههاي آنها جریان دارد. 

اما آنها در خصوص زبانهائي مثل عربي هنوز هم به تقسیم بندي توراتي پاي میفشارند و پاي پسران نوح را به میان میکشند که 
ام )منتسب به س« سامي»ئي مثل عربي و عبري و فنیقي و بابلي و امثال آن را هیچ تقصیري در این ماجرا ندارند! آنها زبانها

پسر نوح( نامیدند. سپس این گروه را گسترش دادند و با منظور نمودن زبانهائي از شمال آفریقا، گروه جدیدي را به نام گروه 
زبانهاي »ن اصطالح از عبارت شناسان نیز به جاي ای( مشخص کردند. برخي زبانHamito-Semitic« )حامي -سامي»

بندي زبانها مخصوصا زبانهاي موسوم به ( استفاده میکنند. پس به طور خالصه در گروهAfro-Asiatic« )آسیائي -آفریقائي
 هند و اروپائي، این عوامل مورد توجه بوده است:

عوامل  – ٢ هند و اروپا  تعلق دارند.عوامل جغرافيائي، بدين معني که گويا هر گروه از زبانها به حوزه معيني )مثال – ١
عوامل نژادي، بدين معني که گويا خويشاوندي  – ٣اند.تاريخي، بدين معني که گويا هر گروه از زبانها گذشته مشترکي داشته

يا عوامل زباني، بدين معني که گو – ٤هر گروه از زبانها انعکاسي از خويشاوندي خوني و قرابت نژادي متکلمين به آنهاست.
هر گروه از زبانها تشابهات دستوري و لفظي کافي دارند تا آنها را خويشاوند همديگر ارزيابي کنيم و در يک گروه طبقه بندي 

عامل جغرافیائي و . هيچ مبناي علمي درستي در اين سياست نامگذاري به کار نرفته است چنانکه مالحظه ميشود، نمائيم.
اند مکان جغرافیائي خود را تغییر دهند و ، زیرا اقوام و ملتها در گذشته قادر بودهباطل استنژادي در زبان شناسي از بیخ و بن 

اختالط نژادها نیز به طور پیوسته در طول تاریخ جریان داشته است. امروزه ملتهائي را سراغ داریم که زبانشان با زبان 
امازقه و بربرهاي شمال آفریقا و مردم بلغارستان و غیره. شان به طور کامل متفاوت است، مانند بسیاري از مصریان و گذشته

بندي آنها بر اساس مختصات جغرافیائي و یا نژادي امري بیهوده و ضد علمي است. بنا از این نظر ارتباط دادن زبانها و گروه
مورد بررسي قرار داد.  نحوي -بر این خویشاوندي زبانها را باید از دو منظر، یعني خویشاوندي تاریخي و خویشاوندي لفظي

ت نحوي بدان معني اس -اند و خویشاوندي لفظيخویشاوندي تاریخي بدین معني است که دو زبان در گذشته جد مشترکي داشته
 که دو زبان مورد بحث از لحاظ ترکیب لغات و قواعد دستوري وجوه تشابه نیرومندي دارند.

در گذشته از شباهت نسبتا کاملي نیز، چه در شکل الفاظ و چه در قواعد  اند، طبیعتا دو زباني که داراي جد مشترکي بوده
در اثر مرور زمان، و ضمن تکوین در شرائط محیطي گوناگون، بعضي از این   اند، اما ممکن استدستوري برخوردار بوده

، مانند این که نسلي که از دو شباهتهاي زباني را از دست بدهند و در زمانه ما به صورت دو زبان نسبتا بیگانه متجلي شوند
آیند، بعد از قرنها خصوصیات و ویژگیهاي ظاهري و باطني مختلف را دارا بشوند. مثال ممکن است فرزند یک خانواده پدید مي

یک زبان التصاقي به مرور زمان، خصوصیات التصاقي خود را تا حدي از دست بدهد و از لحاظ دستوري به زبانهاي ترکیبي 
شود. چنین زباني با خویشاوندان باستاني خود هنوز هم نسبت تاریخي را داراست، ولي فاقد خویشاوندي نحوي در زمانه نزدیکتر 

حاضر است. همین زبان ممکن است امروزه با زبانهاي دیگري تشابهات نحوي داشته باشد که با آنها خویشاوندي تاریخي ندارد. 
و نحوي، در راستاي همدیگر صورت گرفته است، یعني دو زباني که در گذشته  مواردي وجود دارد که تکوین عوامل تاریخي

اند، اینک از شباهتهاي نحوي و کالمي کافي نیز برخوردارند. این امر در مورد زبانهائي نظیر اسپانیولي و جد مشترکي داشته
وس تکوین یافته و دو زباني که در پرتغالي مصداق دارد. اما این نیز ممکن است که عوامل تاریخي و نحوي در جهت معک

اند، امروزه، حتي اگر خویشاوندي آنها به نحوي به اثبات برسد، از شباهت نحوي و کالمي محرومند. گذشته خویشاوند و شبیه بوده
د ناصرار بر خویشاوندي زبان یوناني با زبانهاي اروپائي، از آن جهت به مغلطه شبیه است که مدافعان این نظریه سعي دار

خویشاوندي تاریخي آنهارا، به فرض آن که چنین خویشاوندي تاریخي وجود داشته باشد، معادل و برابر با قرابت لفظي و نحوي 
اي زبانهاي هند و اروپائي معرفي کنند. آنچه ما در صدد اثبات آن آنها قلمداد کنند و هر کلمه یوناني را یکي از کلمات ریشه

زبان یوناني از لحاظ لفظي و نحوي هیچ وجه اشتراکي با زبانهاي اروپائي ندارد و این به احتمال  هستیم، از آن عبارت است که
قریب به یقین بدان معني است که خویشاوندي تاریخي هم بین آنها موجود نبوده است. اگر فرض را بر آن بگیریم که زبان یوناني 

رند، الجرم باید در پي کشف حوادث تاریخي و سیاسي نیرومندي باشیم و زبانهاي اروپائي جد مشترکي داشته و قرابت تاریخي دا
که زبان یوناني تحت تأثیر آن حوادث، کلیه وجوه تشابه احتمالي خود با دیگر زبانهاي اروپائي را از دست داده و خصوصیات 

 است که اینک قوم و خویشهاي باستاني خود را مطلقا نمیشناسد. جدیدي کسب کرده
از این معضل، فرض میکنیم زبانهائي که سابقه خویشاوندي تاریخي دارند، در طول تکوین تاریخي خود و ضمن  براي خروج

هائي از قواعد دستوري و کلمات بنیادین قدیمي خود را حفظ کرده باشند. از اختالط و تأثیر پذیري از زبانهاي دیگر، باید نشانه
ز مجراي مطالعه مشترکات نحوي و کالمي آنها امکان پذیر خواهد بود. این اینرو کشف ارتباط تاریخي بین زبانها صرفا ا

مشترکات نحوي و کالمي با تشابهات تصادفي متفاوتند. چنانکه کلمات مشابهي بین دو زبان مشاهده کردیم، هنگامي میتوانیم آن 
ا مسلم بشود که آن دو کلمه در طول تطور دو کلمه را همریشه تلقي کنیم که نظري به اشکال پیشین آن کلمات بیندازیم و بر م

اند. اما همچنانکه هیچ انساني از نژاد خالص نمیتوان یافت، مجموعه تاریخي خود این شباهت را به درجات مختلف حفظ کرده
ي نکلمات یک زبان نیز در طول زمان تحت تأثیر کلمات ورودي از زبانهاي دیگر چنان دگرگون میشود که کلمات اصلي و باستا
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آن زبان ممکن است بخش بسیار محدودي از مجموعه کلمات معاصر آن زبان را تشکیل بدهد. بسیاري از زبانهاي زنده دنیا 
نود درصد کلمات خارجي دارند و این امر جاي هیچ تعجبي ندارد. کساني که از این مسأله تعجب بکنند، هیچ  ده درصد تا بین

خود ندارند. حتي با خیال آسوده میتوان ادعا کرد که تعداد کلمات خالص و اصیل هر  اشرافي بر زبانها، حتي بر زبان مادري
کلمه است که به زندگي روزمره انسانهاي ابتدائي مربوط میشده است. غیر از این، باقي کلمات  ٠٥٥زباني کم و بیش در حدود 

ریخي آنهاست که به صورت الیه الیه روي بیشماري که در بعضي زبانها حضور دارند، همگي رسوبات دورانهاي متعدد تا
 . ایمها که اکثر ما در حین گشت و گذار در طبیعت شاهد آن بودههاي موجود در صخرهاند، درست مثل الیههمدیگر انباشته شده

ترین و الزم به ذکر است که ساختار نحوي زبان نسبت به ترکیب لغات آن از ثبات بیشتري برخوردار است. از این رو، علمي
بندي زبانها مراجعه به ساختار نحوي و کالمي آنها ضمن اولویت دادن به ساختار نحوي ترین مبنا و معیار براي طبقهصحیح

آنهاست. زبانهائي وجود دارند که یک یا چند قانون نحوي در طول اعصار بر آنها حاکم بوده و هست. در زبان عربي وجود 
ترین قانون نحوي آن زبان در طول اعصار بوده است. این ساختار به قدري نیرومند ساسيریشه ثالثي و ابواب مختلف فعل ا

سازد. لذا قانون محوري این است که کلمات عاریتي را میشکند و بعد از هضم کامل آنها، از آنها کلماتي با شناسنامه عربي مي
اشکال مختلف نحوي از هر ریشه. « صیاغت»اختن یا زبان در حوزه نحو عبارت است از ریشه ثالثي و قواعد محدودي براي س

ممکن است همه این ابواب در همه زبانهاي باصطالح سامي موجود نباشند، اما ساختار ثالثي کلمه به عنوان مصالح اولیه و 
د پیونو شاخص دقیقي از   اشکال مختلف کلمه با استفاده از مصالح مذکور یک قانون عام براي همه این زبانها« صیاغت»

تاریخي آنهاست، و از روي همین الگو میتوان زبانهاي خویشاوند با زبان عربي را شناسائي کرد و بر همین مبنا، ما پیشنهاد 
 استفاده شود. « زبانهاي صیاغي»از اصطالح « سامي»میکنیم که به جاي اصطالح ضد علمي و یهودي مأبانه 

 ترین قانون نحوي است و از این منظر در تقابل کامل بادر ترکي نیز قانون ثابت بودن ریشه و ساختار التصاقي پسوندها اساسي
ر اي قادهاي سادهزبان عربي است. ساختار التصاقي زبانهاي ترکي چنان نیرومند است که اشخاص بیسواد را به بیان جمله

و ارائه توضیحات اضافي است. لذا زبانهاي گروه  دیگر مستلزم استفاده از چندین جمله پیاپيمیسازد که ترجمه آنها به زبانهاي 
ترکي را عمدتا باید از طریق ردیابي ساختار التصاقي آنها شناسائي کرد و این نام گذاري مشروعیت تام را داراست. در مورد 

بندي بیشتر زبانهائي که در این گروه طبقه زبان وجود ندارد. زبانهاي موسوم به هند و اروپائي، هیچ قانون محوري در ساختار 
اند. همین اند، حاوي مقداري خصوصیات التصاقي، مقدار دیگري خصوصیات تحلیلي و درجات متفاوتي ظرفیتهاي ترکیبيشده

اریخي براي کشف پیوند ت دستوري را مسأله موجب شده است که بنیانگذاران نظریه هند و اروپائي نتوانند هیچ گونه شاخص عمده
اند این نوع پیوندهاي مفروض تاریخي را صرفا در حوزه کلمات و الفاظ زبان جستجو کنند این زبانها معرفي کنند و مجبور شده

که، چنانکه دیدیم، به تنهائي شاخص معتبري محسوب نمیشود، و لذا شناسائي زبانهاي خویشاوند با مشکالت جدي مواجه است. 
اط زبانهاي بسیار نزدیک مانند فرانسوي و ایتالیائي که تشابهات لفظي و دستوري آنها در هر گام به صورت تقریبا نعل تنها ارتب

ک که نزدی« هند و اروپائي»به نعل قابل مشاهده است، مشهود و معتبر است. از اینرو پذیرش گروهي موسوم به گروه زبانهاي 
با  «صیاغي»یا « سامي»حکم رانده است، غیر ممکن مینماید. خویشاوندي زبانهاي شناسان اروپائي سال بر ذهنیت زبان ٠٥٥

شناسان یا اشخاص عادي را موجب نمیشود، زیرا این خویشاوندي بر اساس یکدیگر هیچ شک و تردیدي در هیچ محفلي از زبان
نين معيارهاي اما چتثبیت میشود.   د ناپذیرهاي کامال مشخص، یعني قواعد دستوري بنیادین و شباهتهاي لفظي آشکار و تردینشانه

وجود ندارد. برعکس، تمامي شباهتهاي لفظي مورد ادعاي « هند و اروپائي»محکمي در تأييد خويشاوندي زبانهاي موسوم به 
طرفداران آن نظريه چنان سطحي و سرسري و مبتني بر حدس و گمان و شانس و اقبال و از اين نوع مقوالت است که حتي 

 اکثرا بسيار واگرا و ناهمگون است.« هند و اروپائي»گاههاي متخصصين مختلف زبانهاي موسوم به ديد
اما در خصوص خویشاوندي زبان یوناني با زبانهاي اروپائي، این امر یک چشم بندي و یک دغلکاري آشکار براي تصاحب 

به منظور نفي هر نوع احتمال تداخل تاریخي آنها  «صیاغي»میراث فرهنگي یونان و ایجاد سد حائلي بین آن زبان و زبانهاي 
اند، انگشت شمار است و از این تعداد کم هم، بوده است. مشترکات محدودي که بین زبان یوناني و سایر زبانهاي اروپائي یافته

ر این . مختصند یا کلمات دخیل، مشکل و بعضا غیر ممکن استتشخیص این که آیا کلمات مورد اشاره کلمات مشترک تاریخي
 که اثبات خویشاوندي تاریخي زبان یوناني و عربي بسیار آسانتر از اثبات خویشاوندي تاریخي آن با زبانهاي اروپائي است.

سانه )!( یونان پیدا  چندین دهه قبل، کاوشگران حدود سه هزار خشت سفالي داراي نوشتار در جزیره کرت و جنوب آبخست»
اند و احتمال میرود که ( هنوز به طور قطعي خوانده و تفسیر نشدهLinear Aکه قدیمیترند )به نام  کردند، شماري از این خشتها

سال پیش از میالد میرسد،  ٠٠٥٥( که قدمت آنها به حدود Linear Bاصال هند و اروپائي نباشند. تعداد دیگري از این خشتها )
ها و آثار باستانشناسي و وجود اند. این نوشته( نوشته شدهMycenaeanبه یکي از گویشهاي یوناني کهن به نام مایسیني )

هاي غیر هند و اروپائي )به ویژه نام مکانها( در زبان یوناني کهن نشان میدهد که یونانیان بومیان اصلي آن سرزمین نبوده واژه
زبان فارسي، نشر جهاد دانشگاهي هاي هند و اروپائي )منوچهر آریان پور کاشاني، فرهنگ ریشه «.اندو به آنجا کوچ کرده

 (٠٣، ص ٠٨٣١اصفهان 
ند ارزیابي میکند و از این طریق استنتاج میک« غیر هند و اروپائي»دقت کنیم که آریان پور صنایع دستي و زبان یوناني کهن را 

اید پور از کجا میداند که ساکنین اصلي یونان باند. ولي آریاناند و به آنجا کوچ کردهکه یونانیان باستان بومیان آن سرزمین نبوده
قعيت بيروني با تخيالت ما به موجب آن اگر وا محور که بوده باشند؟ اين است نمونه آن طرز تفکر تخيل قومي هند و اروپائي
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

اما  !نخورده باقي بماندمطابقت نداشت، به جاي اصالح طرز تفکر خود، بايد واقعيت بيروني را تغيير دهيم، تا تخيالت ما دست
پور کاشاني از دید ما حائز اهمیت بسیار است. وي زبان یوناني کهن را حد اقل از منظر همین مقدار از اعترافات دکتر آریان

که در آن صورت باید کلمات محدود شبیه به کلمات اروپائي را که در  زباني غير هند و اروپائي شناسائي کرده استمات، کل
 این زبان مشاهده میکنیم، کلماتي دخیل و عاریتي شناسائي کنیم. 

است. اهل یونان یا  به معني کشور خورشید« هلیوس»: )هلالدا(، مشتق از کلمه Ελλάδαنام کشور یونان به زبان یوناني 
)خورشید(  ήλιος)هلنیکا( همگي کلماتي هستند که از کلمه  ελληνικά)هلناس( و زبان یوناني  Έλληναςشهروند یوناني 

( Hellasهاي قرون وسطي نام این کشور همواره به صورت )اي غیر اروپائي است. در نقشهمشتق شده اند که آن هم آشکارا کلمه
اند و به نظر میرسد که نامگذاري جدید این نامیده« روم»و بعضا « یونان»دگان اسالمي این کشور را ضبط شده است. نویسن

 )مأخوذ از نام قبائل محدود ساکن این خطه( امري بسیار جدید و متعلق به دوره استعمار باشد.  Greeceکشور به صورت 
اوندي با زبانهاي اروپائي غیر ممکن است، زیرا زبانهاي از طریق رهگیري قواعد دستوري زبان یوناني اثبات هر نوع خویش

موسوم به هند و اروپائي، چنانکه شرح آن آمد، هیچگونه ویژگي دستوري خاصي مثل عربي یا ترکي ندارند که بتوان با تمسک 
شاوندي نیرومندي بر عدم خوی در یوناني باستان دلیل بسیار« تثنیه»به آن خویشاوندي آنها را مورد تحقیق قرار داد. اما مثال وجود 

آن با زبانهاي اروپائي است، زیرا چنین خصوصیتي تنها در بعضي زبانهاي صیاغی وجود دارد. از این رو مطالعه خود را با 
 مروري بر برخي کلمات بنیادین یوناني پي میگیریم:
امروزین این کلمه در برخي زبانهاي شناخته نشده است. شکل « خون»در زبانهاي اروپائي هیچ ریشه مشترکي براي کلمه 

  منسوب به گروه موسوم به هند و اروپائي چنین است:

 در زبانهاي مختلف« خون»معادل کلمه 

انگلیس
 ي

آلـمـان
 ـي

ســوئ
 دي

 ایتالیائي
سفران

 ه
 پرتـغـالي

روســــ
 ي

لهسـتان
 ي

بـلـغـار
 ي

فارســـ
 ي

یونان
 ي

bloo
d 

Blut blod 
sangu

e 
san

g 
sangu

e 
кровь 

 )کرو(
krew 
 )کرو(

кръв خون 
αίμα 
)حیما

) 

اي به کار میبرند و کلمه جداگانه« خون»چنانکه مالحظه میشود، گروه زبانهاي اسالو و التین و ژرمن هر یک براي مفهوم 
هم به هیچ یک از آنها شباهت ندارد. اما زبان یوناني نیز طبق معمول، هویت مستقل خود در این زمینه « خون»کلمه فارسي 

)حایما، َحیما( ضمن مغایرت کامل با همه زبانهاي به اصطالح هند و اروپائي،  αίμαرا به نمایش میگذارد. کلمه یوناني 
است که « حیات»اي سامي )صیاغي( به معني حقیقت ظریفي را در طول هزاران سال در خود حفظ کرده است. این کلمه کلمه

مه در کلمات معاصري مانند تجلي کرده است. این کل« حیما»بوده است و در یوناني به صورت « َحیم»شکل فنیقي آن 
ِهموفیلي )یک نوع بیماري انعقادي در خون(، ِهموگلوبین )ماده فعالي در خون(، ِهماتولوژي )دانش خون شناسي( و امثال آن 
حضور دارد. طبیعي است که تفکر معیني در خصوص ارتباط بین خون و حیات در شکل گیري این کلمه تأثیر داشته است و 

 یوناني که اهداء خون به خدایان مرسوم بوده است، مقصود طلب نیروي زندگي از خدایان بوده است. در ادیان متعدد 
)زیفوس( به معناي شمشیر است. میدانیم که این کلمه  ξίφοςیکي دیگر از کلمات مشترک بین زبانهاي سامي و یوناني کلمه 

 است. « سیف»در عربي معاصر 
)پوئوکامیسو( به معناي پیراهن است. ریشه این کلمه در  πουκάμισοیکي دیگر از کلمات مشترک سامي و یوناني کلمه 

به همین معني همریشه است. این کلمه از طریق زبان یوناني یا عربي « قمیص»است که با کلمه عربي « کامیسون»یوناني 
)شمیز( به  chemiseو همچنین در زبان فرانسه به صورت  camiseوارد زبانهاي اروپائي شده و در انگلیسي به صورت 
از همین ریشه باشد. بعضي از مشتقات این کلمه در عربي « قماش»همین معني حضور دارد. همچنین ممکن است کلمه 

َص الّثوبَ »)پوشانید(، « َتَقمَّصَ »و « َقَمصَ »)پوشانید(، « َقمَّصَ »عبارتند از:  ( و امثال آن. همچنین است )پارچه را برید« َقمَّ
 در مقاله بعدی به تحلیل کلمات یونانی بیشتری خواهیم پرداخت.«. قبا»)کاپا( به معني  κάπαکلمه 
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