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  ها در زبان فارسي و عربي بده بستان برخي واژه تاري دربارةجس

 

 چكيده

ــي و عربي، پديد        تأثيرپذيري  و  تأثيرگذاري  هاي  يكي از زمينه   ةميان زبان و فرهنگ فارسـ
ــت كه     قرض ــتان واژه اسـ هاي  بيان معاني و مفاهيم جديد، در دوره      منظوربه گيري و بده بسـ

ــتتاريخ دو زبان  مختلف ــاخت آوايي، ازآنجاكه. انجام گرفته اس تعداد حروف الفبا و مباني  س
ــياري از واژه ،دو زبان مورد نظر ــت، بس ــده، متفاوت اس ــي كه به زبان عربي وارد ش هاي فارس

 ست.     ساخت سب با زبان عربي يافته ا سي در طي دوره  ،سوي ديگر  ازآوايي متنا اي هزبان فار
س  ستان  يگذار از پار ستخوش دگرگوني  با سيار  به پهلويي و از پهلوي به دري د  ويژهبه –هاي ب

هاي عربي شده، كاري  امروزه يافتن اصل فارسي بسياري از واژه    شده است.   -در حوزه واژگاني
كه پرداختن به آن ضــروري  هاي پژوهشــي اســت از زمينه حالدرعينبســيار دشــوار اســت و 

ــي و تحليل نمونه  مي كه از  "معربات"هايي از اين نمايد. نگارندگان اين مقاله برآنند تا با بررسـ
سپس در دور     شده و تغييراتي يافته و  سي به عربي وارد  شكل تغييرياف هفار  تةهاي بعد به همان 

ــت، بپرداز  ــي رواج يافته اس ــي نمونه بي د.نزبان عربي، دوباره در زبان فارس ــتر به بررس ايي هش
شعر عربي قديم براي كاربرد     شد  پرداخته شواهدي از آيات قرآن كريم و  و  آن وجود داردكه 

  .است شده آن در متون فارسي به كار رفتهشكل عربي
  زبان فارسي، زبان عربي. ها، معرّب و دخيل،بده بستان واژه :هاواژهكليد
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 مقدمه. 1

 هاس  و هیچ تم نیابزار ارتباطی بشر و میراث مشترک اجتماعی همه انسان ترینمهمزبان 

عصـر  وی،، شـکل نگرفته اس . ها  همب ون داشـتن ارتبا  زبانی و فرهنگی با دیگر تم ن

ـــ  و هیچ ملتی در طی مراحل ت ور تم نی  وی، تنها به  ،ابزار این ارتبا  ترینمهم زبان اس

و  اربردهایی را  هاها  دیگر واتهاین  ه یک زبان از زبانس . زبان  اص  ود بسن ه نکرده ا

عی  آن زبان نیســـ  بلکه نشـــان پویایی، نشـــا  و قابلی  زبان برا   تنهانه ،به عاریه بگیرد

   .هاس زبانهمزیستی و همگرایی بیشتر با سایر 

 مبادلات ســیاســی، ،، از دیربازمجاورت ســرزمینی همســایگی و ها به ســب ایرانیان و عرب

این اس   ،باور غال  در میان بسیار  از ایرانیان. ان داشتهبا یک یگر بسیار  هنگی تجار  و فر

  از به بع پذیر تأثیرســابقه این و پذیرفته تأثیر  ه زبان فارســی بیشــتر از زبان و فرهنگ عربی 

ــلام باز می ــه در  ق م  روابط  هدرحالی ؛گرددظهور دین مبین اس ها  دورهبین دو مل ، ریش

ق دار و عمیریشه ،در دو زبان و فرهنگ ا ان ازهبهثرها و تأ تأثیراین  .داردپی، از ظهور اسـلام 

ـــ   ه  پژوه، در زبان و ادبیات هر یک از این دو فرهنگ ب ون در نظر گرفتن روابط یاد اس

 ممکن نیس . ،تأثیرپذیر و  تأثیرگذار ش ه و میزان این 

ــ   هثرها واتهو تأ تأثیراین  جملة از به نظر  .ان و زبان از یک یگر به عاریه گرفتهد هایی اس

یک از  ج ی  در هر مفاهیممعنایی در بیان  پر ردن  لأ منظوربهبسـتان بیشتر  رسـ  این ب همی

ها  ، واتهیاســـلامگیر  حکوم  لها با شـــکعرب برا  نمونه، .دو زبان انجام گرفته اســـ 

ـــیدر زمینه ادار  و دفتر  از  تنها فراوانی بان واتگانی زبر غنا   و ان قرض گرفته زبان فارس

 .ان  وی، افزوده

ــیار  از لیویان ق یم ــتر واته ،و ج ی  به اعتراف بس ــ هبیش از  ،هایی  ه وارد زبان عربی ش

ــ  ــی اس ــاح   .زبان فارس ــ :  چنین گفته بارهدراین اللیه تهذی ص ا ل رسِالفُ ن  لامِمِو »اس

ألفاظ الو نیز در مقـ مـه  تاب   (585: 71، یم 7311ازهر ، .«)7ربُالع  تْـها أعربی ممّ ـلصـــ  یُ
، وارد زبان دیگر  هامل  از زبان را بســیار  ب الفاظقوم عر»آم ه اســ : الفارســیه المعرّبه 

ر این دها را به عربی قرض داده و در این میان، زبان فارسی بیشترین واته اما ؛ن اسا ته وی، 

 (9: م 7388، )أد  شیر«.ربوده اس  هااز دیگر زبانزمینه گو  سبق  را 
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ــان ق یم درباره تع اد واته لی ــناس به  اتنه ها  فارســی  ه به زبان عربی راه یافته اســ ش

ع اد ، تاما بر ی از پژوهشگران معاصر ،ن اهنکردارائه ها   لی بسن ه  رده و آمار دقیقی اشـاره

واته  898 تاب جوالیقی در بردارن ه » :ان ذ ر نمودهاحصاء و تر  ها را به صورتی دقیقاین واته

ها  معرب را جمع  رده و   ســی  ه بیشــترین واته اســ  فارســی واته 927 دارا  و المنج 

ام سه هزار و من توانسته  باش می واته 7141 تاب او   ها واتهاس   ه تع اد  أد  شیرالسی  

 حاء( :م 7338، التونجی«) نم. آور جمع هوات

 سامیها  زباندر شمار و عربی  اروپایی هن  وها  زبانگروه  وزبان فارسـی جز ازآنجا ه

بر این، تع اد حروف الفبا   دو زبان تفاوت اسـاسی دارد. افزونسـا   آوایی واته در  ،اسـ 

فارسـی با تع اد مبانی  لمات زبان عربی متفاوت اس  و بر ی حروف در زبان فارسی معادلی 

 ،ها  فارسی  ه به زبان عربی وارد ش هز واتهبسـیار  ا ،به همین جه  ؛در زبان عربی ن ارن 

ثی طولانی ها بل یل. چگونگی این تیییر و تبایی متناســ  با زبان عربی یافته اســ ســا   آو

اتی رفارسی و تییی ها درباره چگونگی تعری  واته از حوصله این مقاله  اری اس .اسـ   ه 

ها و مقالات متع د  به رشته اب ت ،ها در زبان عربی ایجاد ش ه ه در سـا   و آوا  این واته

ــ  ــی و تللیل نمونه به تا ن برآن این مقاله گان نگارناما  ؛تلریر در آم ه اس ین هایی از ابررس

ا  بع  هتیییراتی یافته و س د در دوره ارد ش ه، ه از زبان فارسی به عربی و ب ردازن  معربات

 .اس  روای یافتهدوباره در زبان فارسی  ،به همان شکل تیییر یافته عربی

 زبان عربیاز زبان فارسی وارد ها این اسـ   ه بر ی واته پژوه، پی، رو مبنا  نظر  

در سـا   آوایی زبان عربی همـم گشـته و اصل فارسی آن به مرور زمان به فراموشی  ،شـ ه

برن   ه این امر، مص اق عینی  ار میه یرانیان سا   عربی آن را بو امروزه ا اس  سـ رده ش ه

 زا بر ی و ذ ر اصل فارسی وا او  گردآور ، ها میان دو زبان مورد نظر اس .ب ه بستان واته

 چرا ه  پاسخ داده شود به این پرس، درنهای  تا حاضر اس  مقالهاسـاسـی ها ه ف این واته

در  ب،آن بلکه به گونه معرّ  فارسی نه به شکل اولیه بع  از اسلامها  ها در دورهواته طیفاین 

 ؟رودفارسی به  ار رفته و میزبان 

پارســی  از مرحله این زبان انتقال گوناگونها  زبان فارســی در طی دوره ها واته ازآنجا ه
ین اصل تعی  ،ان تلول بسـیار شـ هدچار تیییر و   به فارسـی در  به پهلو  و از پهلو باسـتان
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این  بر ی ازشــود  ه اســ  و این دشــوار  از آنجا ناشــی می دشــوار آن، واته قبل از تعری 

ــی به زباناز ادوار تاریخ   اص ا ها در دورهواته ها  دورهدر همان واته  ماا ،عربی رفته فارس

ب ای  دانس   ه اعراب» اسـ . شـ ه و دگرگونی بسـیار رتییی دسـتخوش ،زبان فارسـیدر بع  

ـــا تار اصـــلی  ود و بربر ی از واته  ی را با ان ک تیییر  نگاه هـا  بیگـانـه را با همان س

ن  و از  اقل  و اب ال  رده هاآنوده یا در را به ب ترین وجه تصلیف نم هاآناما بیشتر  ان ،داشته

 تریندقیقمعرب از دشــوارترین و  ها واتههمین رو  اســ   ه پژوه، در شــنا   ریشــه 

 (71: 7981، )أد  شیر«لیو  گردی ه اس . ها پژوه،

 ، لمات د یلبرا  تعری   هادر میان عرب ه  آی برمیها  معرّب، چنین از بررســـی واته

 ه  هرگونه لمات بیگانه را  هاآنمشـهور اس ،   هچنانحا م نبوده و   اص ا  هقانون و قاع

ـــان ،در زبـان عربی برایشـــان ،تلفظ به ما  فـالع ْ أعجمیٌّّ»انـ : هبرد، بـه  ـار میهبود ترآس

 (792: 7استرآباد ، ی)«2شئ  

ــی نمونه ــی ها میواته گونهاز اینهایی در ادامه بلث به بررس  پد ازپردازیم. در این بررس

معنا   آنگاه ،م  ل، اصـل فارسی واته را  واهیم آورد عنوانبهه وات عربی شـ هصـورت ذ ر 

با ذ ر شواه   از آیات قرآن و شعر عربی و ها  عربی و فارسـی در زبان را مورد نظر از واته

عربی مورد توجه دانشمن ان  ها  معرّب از دیرباز در زبان و ادبواته فارسی ادامه  واهیم داد.

اسـلامی بوده اس  و در این حوزه، چن ین مرجع و منبع قابل اعتنا وجود دارد  ه در این مقاله 

ها  فارســی  ه وجه عربی گرفته و از آن بهره برده شــ ، اما در موضــوو پژوه، حاضــر، واته

ژوه، مستقلی یاف  دوباره در فارسـی روای یافته و حتی اصـل آن را تل  شعاو قرار داده، پ

 نش .

 ها میان فارسی و عربیهایی از بده بستان واژهنمونه. 2

( «إبریق»؛ دهخ ا، 73 :م 2119؛ جهینه، «الأبریق»: م 7388أد  شـــیر، ) آبریزمعرّب  :إبریق

 ه از مصــ ر ریختن اســ . جوالیقی گفته اســ  معنا  این واته به « ریز»و « آب»مر   از 

ظرف سفالی یا فلز ، دارا  دهانه و دسته  (29: م 7311، الجوالیقی) اس فارسـی آبراه یا آبریز 



 743                       یو عرب یواته ها در زبان فارس یدربارة ب ه بستان بر   جستار                سال دهم            

 

و لوله  ه از آن آب و شـراب ریزن . در فارسی به دلو، س ل، تاس حمام و همانن  آن نیز گفته 

 :  بن زی ، شاعر دوره جاهلی، گفته اس ع ّ (همانجا: همانجا؛ أد  شیردهخ ا، ) ودشمی

 (29: م 7311، الجوالیقی) 9 ها إبریقُینِمِی ی نهٌّ فِق یْ       تْاء ج ف  اًوم ی  وحِبُا بالصّ ع و د 

 نیز آم ه اس :  ، میمون بن قید،در شعر أعشی

 (12: م 7381)الأعشی،  4 من ماءِ ش نّ مولٍ صُفِّق  ْشُبِ      رع فاًبریق هُم مُست فتر   إ

م وِل انٌّ ی  وفُ علیهِ» آم ه اس : 78 و 71 ها صـورت جمع این  لمه در سـوره واقعه، آیه

 5 .« ون  بأ وابٍ و أباریق  و  أسٍ من م عینٍخلّ مُ

 به  ار رفته اس : آن  بمعرّشکل  ،شعر فارسیدر 

، 7915ان ر آن تنگی به یک ابریق آب )مولو ،  پد فروشـــ  ابله ایمان را شـــتاب          

 (7193دفتر ششم: 

 بر من در عی، را ببستی ربی         ابریق می مرا شکستی  ربّی  

 (791: 7912) یام، دهن مگر تو مستی ربیه  ا م ب       مرامی لعل   یختی ر اک ب بر

؛ امام شــوشــتر ، 24: م 2119؛ جهینه، «الأریکه»: م 7388)أد  شــیر،  ، معرب اورنگاریکه

ــیر: همانجا( ) نیکوزیور و نیک: زیبا و و مر   از ا را: زین  و  (71: 7941 تختی  ه در أد  ش

 (.«اریکه» :صفی پور) آراسته  انه عروس باش  و نیز هر آنچه بر آن تکیه زنن  و بنشینن . تخ 

( مشتق فعلی 51)ید /  1ؤن تّکِمُک ِائِی الأر عل  لالٍی ظِهم فِاجُم و أزو قرآن  ریم آم ه اس : هُ در

 این واته نیز در شعر عربی ق یم به  ار رفته اس :

، باب 79. یهــــ 7474)الزبی  ،  1 و لمْ تُرضــعْ أمیر  المُؤمنینا       تُؤ رّ کْ لم أمّ ک  أنّ  ت ب یّ ن 

 «(کرأ» اف: ذیل 

 :ددر زبان فارسی  نونی  اربرد دار اورنگ و معرّب آن، أریکه هر دو

 «(ارائک» )دهخ ا: ملاس   جاه،  دیوانه ب ع ارد         ارائک  آفتاب و  مه بمسن 

(؛ یعنی آشـــکار و «برهان» ؛ دهخ ا:«البرهان: »م 7388 )أد  شـــیر، ، معرب پ رو هانبرهان

و برهان، آشکار  أد  شیر: همانجا() اس روشـن یا معرب ب ر هر هه به معنا  زن سـفی  و نازک 

انٌّ ره  م بُ  ُ اء    ج ق  ها الناسُسـا تن و نمایان  ردن حج  و دلیل اس . در قرآن  ریم آم ه: یا أیُّ

 (  714)نساء / 8 .اًین بِمُ اًور نُ مْا إلیکُلن ز نْو أ  مکُن ربِّمِ
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 اثیر ا سیکتی گوی :

 برهان) در رو  روزگار بگوییم پروهان  و پشـ  روزگار قو  گشـ  و این سخن        ز

   «(پروهان»قاطع: 

این لفظ ظاهرا پردهان )به ضم اول و اضاف   لمه اول به »در حاشـیه برهان آم ه اس   ه 

 در بی  زیر:  ه دوم( و نظیر آن به عربی )بملء فم( اس 

 همانجا(«)3  شِیتکِی و ب ح ذارِ ح ذارِ مِن ف                ا یه فِ ملءِبِ ولُقُنیا ت ی ال ُّهِ

 به  ار رفته اس . 

ـــی به  ار نمی زبان در ها  متا ردر دوره پروهان یا برهرهه  معرب آن؛ یعنی اما ،رودفارس

 .رواجی گسترده دارد برهان در زبان و فرهنگ ایرانی

از مصـــ ر  ( و یا«بری »دهخ ا، ) بری ه( و دم 17: م 2119جهینه، ) دم، معرب بری ه برید

. مسافتی  ه پیک طی و چارپا  پس   پیک («البری »: م 7388أد  شیر، ) اس فارسـی « بُردن»

ــ . درددوازآن،  ن  و می ــلة ه میل اس ــ   ه در فاص ــته مقرر بوده اس ه میل برا  ددواز گذش

لوم مع ه تانشان عنوانبهرسی ، بر میگذاشـتن  و چون نامهاسـتر  می ،بران سـل انسـوار  نامه

بر ی  دهخ ا: همانجا؛ أد  شیر: همانجا() بری ن .بر داده ش ه، دم آن را میشود آن استر به نامه

الاک بر و قاصـــ  چ. بری  بع ها بر  ود نامهگردی   حیوان با این  ار، تیز رفتار میمعتقـ  بودن

 امرؤالقید گفته: ( 2881: 4، ی7911فرخ، )رساله معربات به نقل از همایون اطلاق ش .

)امرؤالقید،  71ب ری ِ السُر   بِاللّیلِ مِن  یل ب رب را             مقصـوصِ الذُّنابِی مُعاوِدٍ  ع لی  لِّ

 (31تا[: ]بی

ـــود: اللُمّ در مثـل عربی گفتـه می ـــ .ت ، ) وتِالم  ی ُرِی ب ش  یل البری :  (پیک مرگ اس

ری  به ته پســ ، بدر فرهنگ ایرانی نیز پی، از  اربرد وا برانی  ه بر اســبان چاپار ســوارن .نامه

 رفته اس : ار می

  شــی چون آب در دوی  و چو آت، زبان             من در  مان نظاره  ه ناگه بری  بخ  

 (853: 7951 اقانی، )

ــتی در میان ایرانیان و بع  عربگویا پیک و بری ، دو نوو  ــ ؛  م  پس پیک » ها بوده اس

فیوی  گفته و بر« فیج»ها تعری   رده، رفته اســ . این  لمه را عربیعنی قاصــ    ه پیاده می
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« بری ، قاص  سواره اس .  نن .ها اسـتعمال میرا به معنی  ولی« فیوی»ان   ه امروز جمع بسـته

 (11: 7918)غنی، 

: ذیل بیذق( 71در لسان العرب )ی»ش رنج اس . باز   در پیاده صـورت تلول یافتة، قیدَبِ

. این واته، فارسـی معرّب اس . در ح یث آم ه: هاسـ آم ه: ب یذق، جمع بیاذقه به معنا  پیاده

به معنا  راهنما  راه هم بی ق یا بیذق ( 81: م 2119)نصرعلی، « و ج ع ل  أباعبی ه علی الب یاذِقه»

بی ق و ش رنج، را  دو واتة معرّب، حافظ در بی  زیر«( البیاده: »م 7388ه اس . )أد  شیر، آم 

 :گیردچنین به  ار می

 تا چه باز  رخ نمای  بی قی  واهیم ران 

 (  791: 7917، حافظ) عرضه ش رنج رن ان را مجال شاه نیس 

ـــیر، ) گوال، معرب یاا جووال والجَ  گواله(  یا «جوال» ؛ دهخ ا:«الجوال»: م 7388أد  ش

  بافته شــ ه از پشــم و مو یا  ا( به معنا   یســه772: م 2119؛ جهینه، 771 :م 7311، جوالیقی)

ــم بافن . گواله در عربی به جوالق یا جوالیق تیییر شــکل یافته لنگة اما در  ،بار بزرگی  ه از پش

 ه ، ب ون قاف و یاء رایج شــ ه اس . شایان ذ ر اس  «جوال»میان ایرانیان، شـکل معرب آن، 

المعرّب (، دانشمن  معروف این حوزه و صاح   تاب ارزشمن  هـــ 545 - هـــ 415«)جوالیقی»
، منسـوب به این واته اس . شاعر در وصف زنی گفته من الکلام الأعجمی علی حروف المعجم

 اس :

 (772: م 2119)جهینه،  77 یمُکِیهِ الشّ فِ لُّ مِی  افٌّ ج ت مُس    وها          الجوالقِ فُ شوهاءُهی 

: 7912ناصر سرو،)جوالی  در  ب وشـی  چن ش اگر            نگردد  م ایند  زی  و جمال

488) 

و اصل آن،  اس ( «گور ب»؛ دهخ ا: «جرب»ابن منظور: ) اس  ، عربی شـ ه گوربجَورب

( جوراب، پایتابه، ساق  وتاه پشمی  ه «الجورب»: م 7388أد  شیر،  ) اسـ گورپا: قبرپا بوده 

ــتان، زیر  ف، می ــن در زمس ــورو  پوش « جُراب»( و «جورب»و  «گورب»دهخ ا، ذیل ) چاقش

 ( شاعر  از بنی تمیم گفته:712: م 2119جهینه،) اس  اربرد دیگر آن در زبان عربی 

ــاِ ــر بِ ذْنب  ــن  ه مل  ــذ  الج  ــ بِور ب ــ،ْقِ   رِالخ  ــر  عیشــه  عیشــاًبِ و عِ ــقِذِ غی )جوولیقی،    72  ر ن 
 ( 606: م 6611
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رایج  چن ان در میان فارســی زبانان باشــ ،می «گورب» اربرد واته جوراب  ه شــکل عربی 

 و امروزه اصل فارسی آن برا  ایرانیان ناشنا ته اس . اس   ه نیاز  به توضیح ن ارد

« یاء»هر فارسـی اسـ ؛ گاف در این واته، تب یل به جیم ش ه و با ، معرّب گوهر و گُجوهر

با اینکه جوهر  معرب گوهر  » رود.می( به معنا  جواهرفروش به  ار نسب ِ عربی )جوهر ّ

لی غری  و ،را بیشتر به  ار ببرن « گوهر »زبان تر این بوده  ه شـعرا  فارسـیاسـ  و طبیعی

از  بی، ن امر اتفاق افتاده اسـ  و نگارن ة این س ور در م العةدر واقع عکد ای این اسـ   ه

 فقط یک –برا  جســ  و جو  شــواه  برا   اربردها  حافظ  –بیســ  متن منظوم و منثور 

 (317: 7918) رمشـــاهی، « بود.« جوهر »بر  ورد و باقی هر چه دی  همه « گوهر »بار به 

 گیرد:را با هم به  ار می و گوهر، جوهر حافظ در یک بی 

)دیوان حافظ،   ه ق ر گوهر یک انه جوهر  دان  مـ ار نق ه بین، ز  ال تســـ  مرا      

7917 :728) 

رّب ها  معرو بسیار  از این قبیل واتهشود؛ از ایندر لهجه مصر ، جیم تب یل به گاف می 

 گردن !به اصل  ود باز می

؛ «الخن ق»: م 7388؛ أد  شــیر، 797: م 7311جوالیقی، «) ن ه»، معرّب واته فارســی خندق

به معنا  گود   ه  ن ه «  ن ال»اس  و واته «  ن گ»آن،  هن ( شکل فارسی « ن ق»دهخ ا، 

گودالی  ه گرداگرد  .باش فارسی «  ن ن»از مص ر شـای  (  278: 7941امام شـوشـتر ، ) شـ ه

ــکرگاه برا   ــهر یا لش ــیل میش ــمن و ورود س این واته در دوره   ن ن .جلوگیر  از نفوذ دش

جاهلی از زبان فارسـی به عربی وارد ش ه و در شعر شاعران این عصر به  ار گرفته ش ه اس . 

 نابیه ذبیانی گفته اس :

 (711:م 7381)النابیه الذبیانی،  79 یُجلّ لُ   ن قٌّ مِنه و ح امِ ف  وّ     العِراق  فکلُّ قصرٍ        

: گرد لشـــکر  ود هِن ِی جُق  عل ن  خ ان . ت از این واته در زبان عربی، مشـــتقاتی نیز ســـا ته

ئ: در الشــّ   (   ن  ق  حول 278: 7941امام شــوشــتر ، ) به  ن ق پناه برد.  ن قی  ن  و ت خ ن  ق :

 ه و دارد و اربرد داشتها  بع  نیز در زبان عربی اطراف آن چیز، گودالی  ن . این واته در دوره

سی ها  فاربع  از اسلام به للاظ نفوذ گسترده زبان عربی در سرزمین رسـ  در دورةبه نظر می

فرهنگ عربی غال  بر فرهنگ فارســی میلوب با تلفظ عربی در زبان فارســی رایج  تأثیرزبان و 
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چنین  در شیوو  اربردزبان اسلام و قرآن برا  ایرانیان  عنوانبهگشـته اس . ق اس  زبان عربی 

 هایی مؤثر بوده اس .واته

و  ان  ردهآن، اســتفاده  جا  اصــل فارســی، از صــورت عربی ها  ا یر بهایرانیان در دوره

هجر  در موارد   شکل   رده شـ ه اس . گرچه در قرون اولیةاصـل فارسـی به فراموشـی سـ

 فارسی واته نیز در متون به  ار گرفته ش ه:

یا روضـه بهش  اس  یا  ن ه سعیر )ناصر گف             ه رسـول   ا این گور تو چنان

 (751: 7912   سرو،

  لمه»: معتق  اس اصل فارسی آن،  همایی دربارةاسـ .  گاه یا  وانگاه، معرّب  انهخانقاه

عنی  وردنی و به م«  وان» انقاه اصــلا فارســی اســ . معرب  وانگاه یعنی ملل  وردن، از 

ــی  و ؛طبق غذا ــاس بنا   انقاه برا   و ؛ان  مرادف منزلگاهبه معنی منزل گرفته را  انهبعم اس

 شون ، جا این بوده اسـ   ه درویشان بی مسکن،  اصه فقرا  صوفیه به هر شهر  وارد می

ها همین اطعام فقرا و درویشان موقوفات  انقاه ةمصرف عم  و و منزل و  ورا ی داشته باشن 

 (913: 7918 رمشاهی، « )بوده اس .

نوشــتن  به این معنی  ه اســتادان زن ه یاد جلال همایی و ملم  فرزان  انقاه را  وانقاه می»

ها  بوداییان « انگاه» نم  ه همان  انقاه اس ، دنباله اما من تصـور می ؛ان نهادهآنجا  وان می

( ذ ر 711، ص د تر ســـتودهدر بلخ و بخارا و مانویان در ســـمرقن   ه در ح ود العالم )چا  

ــ . ــ ه اس رود  انقاه، معرّب  وردنگاه )رجائی، احتمال می( 97: پاورقی 7918)ریاحی، «  ش

 .طبیعی و معمول اس  ،به  انقاه«  رنقاه»( و  ورنگاه باش . تیییر و تب یل 717: تا[]بی

 ؛ یعنی ، پســـون  نســـب  و لیاق  اســـ«گان»و « ده»و مر   از « دهگان»، معرّب دهقان

به معنا  بزرگ و «  انده»( بر ی نیز آن را معرّب «دهقان» پور:صفیدهخ ا و ) دهمنسـوب به 

« دیهگان»( و بر ی نیز شکل فارسی  لمه را «ال هقان»: م 7388 أد  شیر،) ان رئید ده دانسـته

 (211 :7941امام شوشتر ، ) ان به معنا  رئید دیه و     ا گفته

ـــ به معنا  ملاک یا  ـــ هچون مالکان ایرانی، دهقان نامی ه می ؛دارن ه ده بوده اس ان  در ش

ـــلـام از بـاب اطلاق جز بر  ل، همه ایرانیان را دهقان نامی ه ( رئید ده، دهخ ا: همانجا) ان اس

( دیهگانان در 752: م 2119جهینه، ) شـــخو توانا در انجام  ارها با  برگی و دانایی اســـ .
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بردن  و میان  ار نان دن  از اشراف  ه  ارها   شاورز  را راه میا  بوعصـر سـاسـانی، طبقه

 (امام شوشتر : همانجا) بودن میانجی دول  و  شاورزان 

« ت   هق ن »ها  به معنا   ار دهقانی  ردن و فعل« د هق ن ه»از این واته در زبان عربی مصـــ ر 

او را دهقان «: دهقنوه» و (211: 7941امام شـوشتر ، ) یعنی  ود را به دهقان ایرانی مانن ه  رد.

منابع عربی به ضم و  سر اس . دهقان در « دهاقین و دهاقنه»و جمع آن  گردانی ن ، به  ار رفته

 آم ه اس :  پی، از ظهور اسلام در شعر أعشی .دال  اربرد دارد

 (12: م 7381)الأعشی، 74 فی الشِّعرِ دهقان  الیمنْ و اذ ُر نْ  ع  ِّ هذا  فِی  قریضٍ  غیرِهِ        

 در شعر ابونواس نیز چنین آم ه اس :

تا[: )ابونواس، ]بی 75 ی  ِ رِه الکبر  نّ  فِنهُوّ ج نا مِفز  ناتِه            عض  ب انِ ب ی ال ّهق ا إل بن     

91) 

 صورت فارسی  هن این واته امروز مهجور مان ه و معرّب آن، رایج اس .

( ظهیر فاریابی، 318: 7918راوک اسـ . به گواهی استاد  رمشاهی )، صـورت عربی راوَق

 را به  ار برده اس :  -یعنی راو ی –تر این  لمه صورت ق یمی

ـــ  مــاه روزه بــه  یر و  بگــذش

ـــــــــی ـــــــــار  ـــــــــب  م

 

بــاده گلرنــگ  پر  ن قــ ح ز 

ــــــــــــــــــــــــی  راو 

 

راو ق( صافی. »ذیل   ه با آن شـراب صاف  نن . )دهخ ا: پالونة شـراب؛ یعنی جامه و غیره

ر اق : صــاف و پالوده شــ . ر وّ ق  الشــراب :  ان .ها  زیر را از این واته در عربی مشــتق  ردهفعل

( قیاس در عربی، رائق اس . در اسم فاعل 15: م 7388-7381شـراب را صاف  رد. )أدّ  شیر، 

بسنو ، مفتوح  وان ن شــود. سود  از اجوف، حرف علّه مانن  قائل و قائم به همزه تب یل می

ـــمرد. )واو این واته مانن  حاتم و  افر و اعلال نکردن آن را از تصـــرفات ایرانیان می : 7911ش

7311  ) 

ــی معرّب واتهرا . این  لمه زنجبیل ــنگبیلها  فارس ــیر، ) ش ، («الزنجبیل»: م 7388اد  ش

واته از  :  نیز گفته اس امام شوشتر («زنجبیل» دهخ ا:) ان نکویر و شـنگبیز دانستهشـنکلیل، ز

ــیاه و لی  « زنگ»لی   ــ  و معنا  زیر لفظی آن، « بار/ بال»به معنی قاره س ــ ه اس ــا ته ش س

ها  غ ه  ه در زمین گیاهی اس ریشه  (924: 7941امام شـوشتر ، ) صـل افریقایی اسـ .حا

ـــ  و  آی تنـ  و گزن ه از آن به وجود می ادویه غذا و در  عنوانبهو برگ آن مانن  برگ نی اس
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بهترین نوو آن را از سرزمین چین  شود و ورده می هم به صورت تازه رود.پزشـکی به  ار می

 أعشی میمون بن قید گفته اس :؛ دهخ ا: همانجا( 714: م 7311جوالیقی،  ) آورن می

 (711: م 7381)الأعشی،  71 م شُورا یاًها و أرْفا  الط  ـلِ         ج نِیّا من الزنجبیـ       أنّ  

بان ز ذاین بی  شـاعر جاهلی نشانگر آن اس   ه واته در دوره قبل از اسلام یعنی عصر نفو

ک بار زنجبیل ی  لمة و فرهنگ فارسـی بر زبان و فرهنگ عربی از فارسـی به عربی رفته اس .

 (71)انسان/  71 جبیلاًن ز ا ه زاجُمِ  ان  اًأس یها   فِ ون سق در قرآن  ریم نیز به  ار رفته اس : یُ

یا  زنجبیلبرن  و صـــورت عربی آن، ایرانیـان وجوه متعـ د این  واته را امروزه به  ار نمی

یرانیان ، سب  گشته اقرآن  ریم دررس   اربرد این واته به نظر می نماین .را استفاده می زنجفیل

 .آن را ترجیح داده و به  ار برن  صورت عربی ش ة

:  م 2119؛ جهینه،«ش رنج» ؛ دهخ ا:419: 7941امام شـوشـتر ، ) شـترنگ، معرب شاررن 

( یا «الش رنج»: م 7388أد  شیر، ) دارد(؛ یعنی ش، رنگ اس ؛ زیرا این باز  ش، مهره 271

 س ارنج او به ه ر رفته شُ رنگ  ه مترادف شُ رنج اس ؛ یعنی  سی  ه به این باز  ب ردازد، 

 همانجا( خ ا:أد  شیر: همانجا؛ ده)

ترنگ بوده اس ؛ به معنا  شاه زیبا و نیکو ان  واته شـترنگ فارسی در اصل شاهبر ی گفته

ــ »یا مر   اســ  از  ت ل»مخفف « ش ــ  پولی  ه در قمار ببرن  و به حاضــران مجلد یا به «: ش

 به ه در زبان هن   « ش تْر»قمار یا مر   اسـ  از «: رنگ»صـاحبخانه به رسـم انعام ب هن ، و 

أد  شیر: ) دشـمنبه معنا  حیله و رو  هم رفته؛ یعنی نیرنگ « رنگ»معنا  دشـمن اسـ  و 

 ان حیله دانستهص  به معنا  صـ رنگ  بر ی نیز آن را معرب (773: م 7338همانجا؛ التونجی، 

به معنا  به رنگ و شکل شتر و یا مر   « شترنگ»ان  اصـل این واته یا گفته دهخ ا، همانجا()

کل شیعنی به رنگ اس   ه در این صورت، اصل فارسی آن، اسبرنگ اس   ه به « اسبرنگ»از 

 (تونجی: همانجا) اسبرنج معرب ش ه اس .

و  ان یعنی به شـکل چهار جزء س اه دانسته« چترنگ»ری  واته را از اصـل سـنسـک  سـانی

 7338تونجی، ) ، رخ و پیاده.، فیلا  چهارگانه ســ اه نزد هن یان و ایرانیان عبارتن  از اســ اجز

 («ش رنج»دهخ ا: ) اس به معنا  عمو « انگ»در هن   به معنا  ع د چهار و « چتر( »773: م
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باب  ابن الأثیر:) .الخِنزِیر مِی د فِ هُ  فق  غ مد  ی  ردِن و ال نجِ   بالأسبر در ح یث آم ه اس : م ن ل عِ

 اش سروده:ابونواس در سوگن نامه لهمزه مع السین(ا

 78  ردِک المُقِور ی ز ش ُ فِما عِ اًع ی دافِانِر ت         ردِو النّ   رنجِو الشـّ   یلانِالرّ و  مرِالخ  ا و م أ 

 (179 به نقل از دیوان ابونواس: 414: 7941امام شوشتر ، )

 گفته اس :نیز متنبی  

ـــ 7428)المتنبِّی،  73 و فیک  تأمُلِی و ل ک  انتصــابِی  نّ  فِی الشــِ ر نجِ همِّی       أ م هِأُوْو  : هـ

711) 

 ابن معتز نیز گفته اس : 

 (727تا[: )ابن المعتز، ]بی 21 و مات نف کُّ ت مرِبُ شاه  ماتا  و حی انٍ  شِ ر نجٍ  صُفوفٍ          

ــته و حال، و ــین واتهدر زبان عربی در گذش  والســ رنج  ها  الشــ رنج به  ســر و فتح ش
ان  اما تهدانســیم تلفظ آن را با  ســر شــین نیکوتر  اربرد داشــته و دارد  ه لیویان ق  الأســبرنج

در شاهنامه فردوسی، بخ، ششم، ذیل عنوان  شـ رنج به فتح شـین در فارسـی معمول اسـ .

در ابیات متع د ، واته ش رنج به  ار رفته « روانان ر فرسـتادن را  هن  ش رنج را نزد نوشین»

 اس . از جمله: 

 تهی  رده از رنج ش رنج گنج...       یکی تخ  ش رنج  رده برنج    

 (7838: 7911فردوسی، ) نگاهبه مهره درون  رد چن    نزدیک شاه            نهادن  ش رنج

ایرانی یا از طریق فرهنگ ایرانی به رســ  باز  شــ رنج پی، از اســلام از فرهنگ به نظر می

ــ ِ.»عربی راه یاف . در عرف جاهلی،  نُ ال ّس ــ  ــ رنج«فلان، ح س   اباز حرفه؛ یعنی به  نایه، ش

تاریخ زبان فارسی  گوناگونها  این واته چون در دورهگویا  «(دس » ذیلاس . )تای العروس: 

ال آن، متناس  با دوره انتقدر عربی مختلف و نیز  لمات معرّب آن  ،به زبان عربی منتقل گشـته

 اس .گشته  متفاوت

 شترنگهمچو در سی و دو  انه اس  نهاد   س  و چهارش نبود  انه نرد       از بی تا جز

 «(نرد»دهخ ا، )

، ) اقانی .پادشا ش رنج پی از سازد پیل هم        چرب دسـ   ه ن ی   پیل اسـتخوان از

7951 :75) 
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، التونجی)چنگ  یا  («صنج» ؛ دهخ ا:711: 7981)اد  شیر،  «س نج»و  «نجسِ» معرّب، صان 

 هاآنگرد فلز  اس   ه با نوا تن  دو صفلة اس . (491: 7941 ؛ امام شوشتر ،724: م 7338

یا نوعی آل  موســیقی  ســازن د یا رو  میآی  و از مد زربه یگ یگر آواز و صــ ایی پ ی  می

 اص ایرانیان و نیز عربی ش ه « جُنک»ه صورت رشـته و سـیم اس  و بمانن  قانون  ه دارا  

در شعر عرب آم ه  (همانجا؛ امام شـوشـتر : همانجا: ؛ دهخ ا274: م 7311جوالیقی،  ) اسـ 

 اس : 

 عُلاثه جئت ه و ابنِ لْ  لسوّ ارٍ  إذا  ما         قُ

 (274: م 7311 )جوالیقی، 27 هلاث ث  ـلّ ه أوتاراً ی الصّ نجِ عُبی ُ الـ         اد   فِز 

« صّناجه العرب»انگیز  موسیقی و وزن شعرش، أعشـی را به سب  زیبایی و طربهمچنین 

 ابونواس گفته: (274: م 7311 ،الجوالیقی) ان . وان ه

 (771تا[: ابونواس، ]بی) 22  امهِ بالأ برِربِ المُو شُ نجِ و المِزهرِ             الی الصّ طرب ُ

در »اما  ؛رودگاهی صــورت عربی شــ ه این واته در متون فارســی و زبان ملاوره به  ار می

ها  عربی میان دو لی  ســنج و صـــنج درآمیختگی رخ داده و بر ی هر دو واته را از فرهنگ

ان . سنج، عربی ش ه واته سنگ اس   ه سنجه المیزان از آن آم ه و نیز ابزار یک ریشـه پن اشته

 (491: 7941 امام شوشتر ،)« نیم. ه ما آن را صنج با زبر اول تلفظ میموسیقی اس  

: 9، ی7911 هن   درا  )فردوسی،و  روشی ن صنج  نا              ه به ابر ان ر آم  دم  رّ

814) 

 (214: 7نا  )همان، یآرن  با  رّ به می ان در          هن   درا  و نج بفرمود تا ص

ــی ت رازطراز ــیر، 224: م 7311جوالیقی، ) جامه: نگار ، معرّب واته فارس -م 7381؛ أدّ  ش

ی ها و بعمبا نخ ابریشم به شکل بعمی شکوفه ها حاشـیه پارچه رادر آن زمان( »772: م 7388

زدن  چنان  ه الان هم در سـرا  پادشاهان سعادتمن  غلامان و پسرانی حیوانات نق، و نگار می

گوین  « طراز»ها را پوشن  پد آن منقوشطور پیرهن طرازدار می رمسـرا هسـتن  همین ه در ح

( 7375: 7911)سود  بسنو ،« در ایام گذشـته و ازمنه ماضـی اصـلا پیراهنی ب ون طراز نبوده.

 29شمّ الانوف من ال راز الأول فته: بیضُ الوجوه  ریمه احسابهم      حسان بن ثاب  گ»
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یعنی  «ثوب م ّرز»گوین  ان  مثلا میها  بسیار سا تهها و صف ربی فعلاز  لمه طراز در ع

 (459: 7941)امام شوشتر ،« پارچه زر ، و یا نقش ار.

اس   ه نوعی از ردا و  (713: م 7388-م 7381)أدّ  شـیر،  بالفتح معرب تالسـان طیلساان

ــ   ه عربفوطه ــیان بر دوش میا  باش ( 7171: 2فرخ، یان . )همایونافکن هها و   با و قاض

لباس  نشان رسمی علما  دین  عنوانبهلباس ویژة فقها بوده اسـ . در فارسـی طاق و طیلسان 

ــفیعیبه  ار می ــود و مر   از ردائی  ه بر دوش ان ا ته می( »993: 7981   نی، رود. )ش ش

( بر ی نیز آن را معرّب جاهمان ، ادات تشــبیه اســ . )أدّ  شــیر،«ســان»،  نارة عمّامه و «ط ر ه»

 (792: م 7338ان . )التونجی، و جمع آن را  طیالسه گفته« تالِشان»

 طامات و ش ح در ره آهنگ چنگ نه

 (293: 7917، حافظ) و میگسار بخ،تسبیح و طیلسان به می

، شـکل فارسی واته، پردید اس   ه به معنا  باغی بوده  ه جانوران را در آن نگه فردوس

ا ، فارسـی و اصـلا اوستایی اس . در عربی، (  لمه432: 7941ان . )امام شـوشـتر ، داشـتهمی

؛ 711مؤنث و جمع آن فرادید اسـ . فردوس، دو بار در قرآن مجی  به  ار رفته اس  ) هف، 

ان اما در عرف زب ،( فردوس درس  برابر با بهش  نیس ، بلکه بخشی از آن اس 772مؤمنون، 

  نباشـ ، برابر با بهشباشـ  یا « برین»یا « علیأ»از اینکه همراه با صـف   اعمّفارسـی، فردوس 

 .(7291: 7918) رمشاهی،  موعود اس 

ه آن سنگ قیمتی آبی رنگی اس   »پیروزه فارسی اس  و  صورت عربی، و فیروزی فیروزه

گنب  مساج  را  ا رو رنگ فیروزه؛ از این(741: م 7338شـود )التونجی، از  راسـان، آورده می

( حافظ تنها در یک غزل، سه 3: 7989ان  )فرخ، از فرهنگ ایرانی دانسته تأثیردر جهان اسلام به 

ـــ  چنان  ه به جا  پیروز ، فیروز   ـــ ه این واته را به  ار گرفته اس بار صـــورت عربی ش

 گوی : می

 چو امکان  لود ا  دل درین فیروزه ایوان نیس 

 (944: 7917، حافظفیروز  و بهروز  ) مجال عی، فرص  دادن به

، لق  پادشـاه فارس و معرّب  سرو یعنی پادشاه پادشاهان اس  و لق  انوشیروان کساری

اگر چه  .شود. به شاهان عجم،  سر  گوین بر ا اسـره، جمع بسته می«(  سـر »)دهخ ا، ذیل 
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ز ر پادشاهان عجم نیاما به طریق تیلی  به سای ،مراد از  سـر ، پسـر هرمز بن نوشـیروان اس 

ـــاهان چین و ماچین، فیفور و به این را اطلاق  رده ـــاهان روم، قیصـــر و ش ان  چنان  ه به ش

 ( از دورة جاهلی،  ســر  و نابود995: 7911گفتن  )ســود  بســنو ، پادشــاهان هن ، را  می

شــاعران عرب برا  پن  و ان رز  و حکم  ا لاقی   شــ ن آن همه شــکوه و عظم ، دســتمایة

ص( در عربی، ع ل م به غلبه شــ ه و بر ) اســلامبوده اســ .  ســرو انوشــیروان، معاصــر پیامبر 

نا  ب ون تیییر آوایی به مع«  سروانی»پادشاهان ساسانی اطلاق گردی ه اس . گفتنی اس  واته 

ــاهان ایرانگونه» ــوب به پادش ــم نیکو و نرم، منس در زبان  (795: م 7311)جوالیقی، « ا  ابریش

 زبان و ادبیات فارسی، رواجی تمام دارد.اما  سروانی در  ؛به  ار رفته اس عربی 

اس . اسم فاعل از ان ازه در عربی، م بوده لاحات علم نجوم و به معنا  منجّاز اص  مهندس

آی ، زاء به سین تب یل ، دال نمیاما از آنجایی  ه در زبان عربی پی، از حرف زاء ،مُهن ِز اسـ 

ـــ 7411)السیوطی، شـ ه اسـ   ، عربی دستگاه اشتقاقی ان ازه پد از تعری  در( 217: 7، یهـ

مهن س مانن   و مهن س از مشــتقات آن ریشــة فارســی در عربی اســ .  یابصــرف می قابلی 

بوده اس   ه در زبان عربی «( تردامن»و « تردس »)مثل « ترزبان»مترجم اسـ ؛ اصل این واته 

ها  گوناگون فعلی و اسمی در واته از آن مصـ ر در سا    ینچنبه ترجمان تب یل شـ ه و 

عربی مشتق ش ه اس  س د ایرانیان از مشتقاتی چون ترجمه و مترجم در زبان فارسی استفاده 

ها در زبان فارسی به  ار  نن . شـگف  اسـ   ه گاه سا   و صورت معرّب این قبیل واتهمی

ـــ  یا  م  می اربرد. این پ ی هِ در  ور تأمل به نیکویی از رود، ولی اصـــل آن یـا مهمـل اس

 ده .صمیمی  و درهم تنی گی روابط دو زبان فارسی و عربی گواهی می

لث ب ربی راه پی ا  رده اس   ه در حوزةاز زبان فارسی به عبسیار دیگر   اصیل ها واته 

  یم: نبسن ه می هاآنتنها به ذ ر  و به جه  رعای  ا تصار گیردو موضوو این مقاله قرار می

ــهور.  بادنگان یا یا باتنگان ب باذنگانمعرّ :باذنجان ــ . تربار مش ام یا معرب بنک: فنجاناس

هان، عربی ش ه س ا: اصفهان .طاسی  ه از مد و امثال آن باش  پنگان به معنا   اسـه و پیاله و

، به معنا  میان تهی پوک بمعرّ: جوف .گفتن می اس ادانااس  در ق یم آن را  اسباهان اس اهان،

یا  : نیکی و بان: نگه ارن هو ر ه معرب رُه :رهبان سان و دورن هر جا و هر چیز  اس .شکم ان

جمع گرفته و مفرد  برا   عنوانبهها واته فارســی رهبان را عرب ســ .و پارســا روهبان: زاه 
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ص ر از رفتن و حاصل م روایی یصورت عرب :رواج ان .وزن فاعل، راه ، مشـتق سا تهآن بر 

اه و معرب دِهلِه و دِهل ه به معنا  گذرگ :دهلیز «.نیک»و  «رو» ی ش هعرب :رونق فارسـی اسـ .

 آت، آذر: ، متشــکل ازمعرب آذربایگان یا آذربادگان :آذربایجان پل و رواهرو  بین در و  انه.

: معرب آگور:  شــ  آجور  ه به معنا  نگاهبان آت، اســ . و پادگان یا پایگان: حافظ و  ازن

؛ چون دو اتدها بر اتدها ک و یاه اتدهاک یا اتی هاعربی شـــ : ضااحکا  پخته و تاوه اســـ .

ف  و رسم زش  در از این جه   ه ده آ ؛ان ها  او رویی ه بودن . ایرانیان دهآک نیز گفته تف

ها  فکلی صـورت عربی زیگ و آن  تابی اس   ه در بردارن ه ج ول: زی  جهان پ ی  آورد.

معرب گِزی   و : جزیه را از رو  ج اول آن معلوم  نن . باش  و منجمان احوال و اوضاو افلاک

؛ یعنی یه هبِ ش ة عربی: بیهق پردا تن .گ زِی  به معنا  سرگزی  و سرآنه، مالیاتی  ه اهل ذمه می

 معنا  دشنه وبه  معرب  ونکار: خنجر ارسـی به معنا  بسـیار بخشـن ه اسـ .بهاءین  ه در ف

هلوان. عربی ش ه پ: بهلول . گل سوسن.زنبه یا زنبک اس  ش ةعربی :زنبق چاقو  بزرگ اس .

ـــئولی  : تعری  ب  ْر اه اســـ بدرقه  یر. هرگونهو مهتر جامع  مرده  ن ه رو ؛ گروهی  ه مس

 صورت تلوّل یافتة روزک یا روز  اس . :رِزْقظ  از قافله را بر عه ه داشتن . افحراس  و ح

و آن، قســم  فوقانی هر چیز و  بودهیا اوک  در اصــل او  اوج: شــ ة برگ اســ .: عربیورق

یره در واقع، ش؛  ن    به معنا  نیشـکر اسـ وجه عربی   نْ :قند  وا   اسـ . بلن ترین درجة

ــکل در  ــ . ریّ در   اطی و معرّب راه رجک:  آی .مینیشــکر اســ  زمانی  ه به قال  و ش اس

 .  ، س ی  بوده اس سفیداصلا  پارسی و  نیز  فارسی .اس  بافی با راه از یک ریشهقالی

 یاب  تا با دستگاه صرفی و آوایی زباندر زبان عربی، تیییراتی ویژه می فارسـی ا هوام واته

هایی مانن  ناز زباها پد از ا ذ و قرض واته عربطه ن ا معتق  اســـ   ی هماهنگ گردد.عرب

فارسی  تا تاز  اصیل ازبه تیییر و دگرگونی آن مبادرت  ردن   ،حفاظ  عربی منظوربهفارسی، 

عجمی با عربی آنچنان نیامیزد  ه این آمیزش، سب  مستور  شود و در نتیجه، د یل مشـخو 

ها  بیگانه ما تیییر واته گمان( اما به 11: 7989و پنهان مان ن اصــل و عربی پن ار  آن شــود. )

، اق امی آگاهانه در جه  حفظ و پاســـ اشـــ  زبان عربی نیســـ ، بلکه از تعری در جریان 

رود؛ زیرا در دورة جاهلی و در صـ ر اسلام نیز بسیار  ها  ذاتی این زبان به شـمار میویژگی
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در  زبان عربیها  فارسـی مانن  إبْرِیق، سُنْ ُس، إسْت بْر ق، جُناح، ص نْج و غیره به سا تار از واته

و همـم شـ ن . از سویی وقتی این اق ام از سر آگاهی باش  و به مرحله  ودآگاهی برس   آم ه

 دانیم قواع  تعری ش . در صورتی  ه ما میها بای  قواع  معیّنی برا  آن ت وین میدر طی قرن

 ان . ان  و  متر در چنبره قانون و قاع ه در آم هسماعی

 نتیجه. 3

پژوهان ق یم و نیز پژوهشگران معاصر بر این باورن   ه زبان شناسان و لی از زبانبسبار  

 به -ها  ملل همجوار با قوم عرباز زبان ویژهبه –ها  دیگر ها  بسیار  را از زبانعربی واته

ها  معرب و د یل از زبان فارسـی به عربی وارد ش ه عاریه گرفته؛ در این میان بیشـترین واته

مقصودشان این اس   و «هذا أعجمِیٌّ»گوین : ق یم  ه وقتی می انشناساین سـخن لی  اسـ .

 ، دلیلی اس  بر این م عا.باش می ه واته، فارسی 

ها  اسـ  و عربی در شمار زباناروپایی  و هن ها  زبان زبان فارسـی جزو گروه ازآنجا ه

حروف الفبا و مبانی و شکل اشتقاق و تع اد  ها،گیرد، سـا   آوایی واتهمی قرار دسـته سـامی

هایی  ه از فارســی به ها در دو زبان متفاوت اســ  و از این رو  بســیار  از واتهتر ی   لمه

عربی وارد شـ ه، در سـا   آوایی این زبان همـم گردی ه و دچار تیییر و تلول بسیار گشته 

بی این اس   ه بسیار  از فارسی در عر  هااسـ . یکی دیگر از عوامل دگرگونی سا تار واته

فارسـی باستان به پهلو  و از پهلو  به در  فارسـی از زبان ها  گذر ها در طی دورهاین واته

ن ها  گذار به زباان . به این معنی  ه واته در یکی از این دورهدسـتخوش تیییرات بسـیار ش ه

 رده و امروزه اصــل ها  بع ، صــورت فارســی همان واته تیییر عربی منتقل شــ ه و در دوره

انون قها  بیگانه فارسـی آن به درسـتی معلوم نیس . افزون بر این، مردم عرب در تعری  واته

 ر شکل ها  متأرایان فارسی زبان در دورهسـگوین گان و سـخنان .  اصـی را رعای  نکرده

در  داده وترجیح  آن هایی را  ه از زبان فارســی به عربی رفته بر اصــل فارســیشــ ه واتهعربی

 توان این گونه برشمرد: عوامل این ترجیح لیو  را می ترینمهمان . سخن  وی، به  ار برده
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اســلام برا  ایرانیان سب   زبان قرآن و معارف ارزن ة عنوانبهق اسـ  زبان عربی  .7

ش ه واته را بر اصل شـ ه گوین گان فارسی زبان در بسیار  از موارد، شکل عربی

 دهن .فارسی آن ترجیح 

ـــرزمین ایران و نفوذ حوزه  لاف  بی اد در  .2 ـــی ره زبـان و فرهنگ عربی در س س

یوانی به زبان عربی تا آنجا  ه در دربارها  ایران مکاتبات د ؛ممالک فارســـی زبان

 توان یاد  رد.نمونه از دربار آل بویه می عنوانبه. گرفته اس انجام می

رسـی زبانان در مقایســه با اصل فارسی آسـانی تلفظ بر ی از این معرّبات برا  فا .9

 .آن

ان از پویایی و حجم نش در میان ایرانیانها  فارسی  اربرد دوباره صـورت عربی شـ ه واته

له، شناسان از جمبا این حال، بر ی دیگر از لی  گسترده روابط دو فرهنگ ایرانی و عربی دارد.

فارسی اس ، از طریق  هاآنرّب  ه اصل ها  مععب الوهاب عزام  ه ادعا نموده بسیار  از واته

ها  ســامی به فارســی راه یافته، ســ د از طریق زبان فارســی به عربی نفوذ  رده  انواده زبان

و  ان در حقیق  به نق، برجســـته زبان فارســـی در این تبادلات فرهنگی اذعان نموده .اســـ 

 تایی   بر حجم گسترده روابط میان دو زبان فارسی و عربی اس .

 هانوشتپی

 ان ، قابل شمارش نیس .ها از زبان و سخن ایرانیان معرّب  ردهآنچه عرب .7

  واهی بکن!واته اعجمی اس  با آن هر  ار می .2

ا  شراب بود، از در روز  شراب صبلگاهی  واس .  نیز ی  نیاگر  ه در دس  راست،  وزه .9

 درآم .

 .اس  ا آب مشک، گرفته ش هبینی از شرابی  ه درد  آن بابریق آنان را لبریز می .4

ــان همیشــگی اســ ، گردد آنان به   م  میســن و زیباییپســرانی  ه حُ .5 ها  گردن  با  وزهش

 ها  پرشراب ناب.ها و جامبلورین و مشربه

 ان .ها تکیه  رده  در تان بهش  بر تخ آنان با زنان و اقرانشان در سایه .1

 به امیر المومنین شیر ن اده اس . ا  تکیه نزده وپی اس   ه مادر تو بر اریکه .1
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ا  مردم برا  ه ای  شـما از جان  پروردگارتان برهانی ملکم آم  و نور  تابان به سـو  شما  .8

 فرستادیم.

  شـ ی  من بر حذر باشی ! بر گوی : از هجوم و حملهاین دنیاسـ   ه آشـکارا )با دهان پر( می .3

 حذر باشی !

ه سوارم  ه در پیمودن راه ماهر و پیک ش  واز اسبان نژاد بری برا  رسی ن به مقص  بر اسبی دم .71

 بربر اس .

 شود.پوزبن  در دهان، گم می ، همچون جوال، گشاد اس  و زنی اس  ب تر ی   ه دهان .77

 طلاق، ده!( و با عایشه  وش و  رم بز !) ان ازنام زنی( را همچون جوراب  هنه به دور ) رمله .72

تمام قصرها  باشکوه این سرزمین با  ن ق و حصار، حفاظ  بر سـرزمین عراق سی ره یافتی و  .79

 ش .می

 این معنا را در شعر  غیر از این بیاور و در این شعر از دهقان یمن یاد  ن! .74

ـــتگار  نمودیم و او بزرگترین  .75 ـــراپرده هاآناز دهقان، یکی از د تران، را  واس اش به را در س

 ترین شراب  م بزرگ را به ما داد(.سالخوردهاز او شراب  واستیم و او ) درآوردهمسر  ما 

 گویی آب دهان او با طعم زنجبیل و عسل  الو آمیخته گشته اس . .71

 بنوشانن . هاآن( اس  به شرابی  ه طبع، چون زنجبیل )گرم و ع رآگین ،در بهش  .71

 گر عشق تو سوارهلاک رجی ام بر بینی تا زن هسـوگن  به شـراب و گل و شـ رنج و نرد  ه می .78

  واهم بود.

 نم حال آن  ه در ملاســـن نمای   ه من همّ   وی، را صـــرف باز   شـــ رنج میچنین می .73

 ج را.  ش رنرو  نیکو  تو را ببینم نه صفله ام تایشم و بر پا  ایستادهنیکو  تو می ان 

 زنن  تا مات شود.ها  صف ش رنج، پیوسته شاه را میو دیوارها  این شهر مانن  مهره .21

 و ابن عُلاثه وقتی نزد آنان رفتی، بگو: عبی الله سه سیم بر صنج افزود. به سوّار .27

 بزرگ به وج  آم م.در پیمانه  از شنی ن ص ا  صنج، عود و نوشی ن شراب  .22

 ان  از طراز اول.ر ساره سفی انن   ه تبارشان پاک اس  و بزرگان .29
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