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 چکیده

که از زبان  وجود دارد یادیز یهاواژه یدر زبان عرب
از  یادیز یهاواژه یزو ن شده است تهفوام گر یفارس

های واژهمختلف که به آنها  یهابه صورت یزبان فارس
وارده  یبه زبان عرب یند،گویشده م یعرب یعنی «معرّب»

هنوز  «معرّب» یهاواژه ایناز  یادیز یشهشده است. ر
که  یایگانهب یهاواژه ینکهو به علت انشده است  معلوم
، شکلِ هاآن واژه یِسازیدر عرب شود،می وارد یدر عرب

، از همین شودیم یختهبر هم ر طور کاملبه  کنونی آنها
کرد.  یابییشهرا ر کلمات گونهینا یتوان به سادگینم رو

، از جهت فصاحت از اسالم، شعر عرب یشدر دوران پ
 رۀشاعران دو .و بالغت کالم به نهایتِ درجه رسیده بود

-گره خلق کردند که پژوهش در آن، ییشعرها یجاهل

 گیریِشکل عرب و نگِفره های بسیاری از مشکالتِ
 ییعنصرها ی،. در شعر جاهلیدنمایرا باز م یزبان عرب

یادی برای توسعه و پیشبردِ که ارزش ز یز وجود دارندن
زبانان  یعنصرها در اصل متعلق به فارس ینا؛ دارند علم

گوناگون وارد زبان و فرهنگِ عرب  یا به دالئلِ بوده و
فراوان  یها اژهو ی،شاعران جاهل یوانشده است. در د

زبانِ شبه  که سخنوران عرب  شود یم یدهد یفارس
 .اند برده یکار م  به یفارس یاصل یآنها را با معنا یره،جز 

های فارسی تعدادی از واژهاین مقاله ضمنِ بررسی در 
وارد  قرآن کریم، روایات و اشعار از اعمّ ،که در عربی

فارسی و ایم که زبان ج دست یافتهی، به این نتاشده
ها و ترکیبات آن، نمود و تجلّی بسیار بسیاری از واژه

ای که نشان از روشنی در زبان عربی داشته است؛ به گونه
 آمیختگی بسیار عمیق میان دو زبانِ عربی و فارسی دارد. 

 

سازی زبان عربی، زبان فارسی، واژهها: کلیدواژه
 )معرّب(، بالغت.
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Abstract  

Arabic language has borrowed many 

words from the Persian language both in 

an intact and disrupted format. Many 

words from Persian have entered Arabic in 

various forms which are called 

"Arabicized words". As foreign words 

become completely disrupted when appled 

in Arabic, their roots are unknown and 

cannot be traced. Arabic poetry had 

reached the peaks of eloquence and 

fluency in the pre-Islamic period. Thes 

poets of the age of ignorance created 

poems that can solve the puzzle of Arab 

culture and Arabic language by further 

research. There are elements in the age of 

ignorance poetic order that have great 

value for advancement of science. These 

elements have originated in Persian and 

have been compiled into the Arabic 

language and culture due to different 

reasons. There are many Persian words in 

the poetry of the age of ignorant poets that 

the Peninsula Arabic speakers have used 

by their original meaning in Persian. It is 

said that about five thousand words have 

been imported from Persian toArabic such 

as purple (banafsh "banafsj"). In this 

article we try to trace and study a number 

of Persian words in Arabic which have  

entered into poetry, hadith and Quran.  

 

 

Keyword: Period of entry, to arabicize 

Persian words, conversion in the phonetic 

alphabet, arabicized words. 
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 مقدمه  

-و در زبان( 7اتیمولوژی) گانشناسی واژ در ریشه

یابی معنی و به مبحث تغییرات و ریشه ،2شناسی

های مختلف تاریخی  مفهوم واژگان در دوره

واژگان را در انتقال شفاهی و  پردازد و تغییراتِ می

 تأثیرکند.  کتبی از یک زبان به زبان دیگر بررسی می

بر هم  ،زبان فارسی و عربی وها متقابل است زبان

سال در  300ها حدود زیرا عرب ؛اند گذاشته رتأثی

 ،انقالب مشروطه ۀایران حضور داشتند و تا دور

های مهم به زبان عربی شبیه به فارسی نوشته  متن

در ایجاد و  نیز ایرانیان ،شد و از سوی دیگر می

)عجم،  .ساختار زبان عربی نقش مهمی داشتند

 (ی، روزنامه همشهر7486

در جهان هیچ زبانی  باید در نظر داشت که

معنی ه خالص ب ،پندارند آنگونه که برخی می

های بسیار حتی زبان ؛عرفی این کلمه نیست

نشین آفریقا و اقیانوسیه کوچکی که مردم جنگل

گویند و میدان گسترش هر یک  با آنها سخن می

رود،  از آنها از مرزهای یک جنگل فراتر نمی

شین خود ن گمان الفاظی از همسایگان جنگل بی

ها و  تیره ۀاین حکم دربارۀ هم گرفته است.

نین ها روان بوده و اکنون نیز چنین است. چ توده

ها و ایرانیان، نمود ای در رابطه با عربمسئله

در کنار هم تری دارد؛ چرا که این دو ملّت، عینی

مختلفی  های زمانی دراز زیسته و در زمینه

 ،هنگیفر ،علمی ،اجتماعی ،بازرگانی همچون

روابط دینی به یکدیگر پیوند همچنین سیاسی و 

 اند.برقرار نموده

-درست است که زبان فارسی از دسته زبان

زبان ه طور طبیعی باید به های آریایی است و ب

؛ امّا های سامی واژه داده باشدعربی کمتر از زبان

 زبان فارسی آنچه مشهود است این است که

و شاید داده است!  به زبان عربی کلمات فراوانی

روابط دیرینه همسایگی و بازرگانی علّت آن، 

 ،تر از آنمیان ایران با اعراب است و مهم

. است درخشندگی و نفوذ تمدن کهن ایرانی

عالوه بر این دو عامل، یگانگی دین که در هزار 

و سیصد ساله اخیر میان ایرانیان و اعراب برقرار 

البته  شده، خود عامل مؤثر دیگری است.

فرهنگ محمدعلی امام شوشتری در کتاب خود 

، با تحقیقی جامع، های فارسی در زبان عربیواژه

زمان ورود کلمات فارسی در زبان عربی را در 

روزگاری بیش از دو هزار سال و آن هم به 

)امام  .های گوناگون دانسته استتدریج و از راه

به هر تقدیر باید گفت که  (77: 7431شوشتری، 

های فارسی در دیوان شاعران عرب، وجود واژه»

خود سندِ گویایی بر تعامالت ادب عربی و 

 (739: 7454)صیادانی،  .«فارسی است

در این مقاله، برآن هستیم تا ضمن بررسی 

های فارسی و معرّب نمودنِ موردی از برخی واژه

 آنها در زبان عربی، به دو پرسش زیر پاسخ دهیم:

ی در زبان عربی نیز وارد آیا کلمات فارس .7

 شده است؟

های فارسی در زبان عربی، به نفوذ واژه .2

 چه صورتی است؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. etymology 

2. linguistics 
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 پیشینة پژوهش

های فارسی در زبان عربی، در رابطه با نفوذ واژه

توان به ها نوشته شده است؛ که میبرخی کتاب

از  های فارسی در زبان عربیفرهنگ واژهب کتا

اشاره نمود که وی در  محمدعلی امام شوشتری

های فارسی در واژهاین کتاب به بررسی وام

عربی پرداخته؛ اما به صورت مختصر و گذرا 

-وام واژه»است. همچنین علی صیادانی در مقالة 

« های فارسی دیوان ابن هانی؛ شاعر شیعه اندلس

-151 :1931شناسی تطبیقی، بانهای زوهش)پژ

های فارسی دخیل در به بررسی وام واژه( 149

دیوان این شاعر اندلسی پرداخته است. عالوه بر 

های دیگر نیز به این برخی مقاالت و پژوهش

های فارسی پرداخته بررسی موضوع تعریب واژه

است؛ اما وجه تمایز مقالة حاضر با سایر 

ین مقاله، موضوع ها در این است که اپژوهش

های فارسی در زبان عربی را از منظر علم واژهوام

 بالغت و به صورت تحلیلی بررسی نموده است.

 

 های فارسیکیفیت تعریب واژه

که در عربی شود اکنون به این نکته پرداخته می

هایی را به چه چه حرف ،رسیهای فا کردن واژه

 آن،اند. اما باید پیش از  کرده تبدیلهایی حرف

هایی که در پایین گفته  تذکر داده شود که قاعده

استثناء  هیچکدام قاعدة کلی و بی ،خواهد شد

های ادبی همیشه قاعده بر نیست. در موضوع

شود و بودن استثنا مانعی  بنیاد اکثریت وضع می

ه عده نخواهد بود. نخست بدر پذیرفتن آن قا

 :شود صدا پرداخته می حروف بی

حرف )گ( فارسی در زبان عربی بیشتر به 

حرف )ج( و گاهی به حرف )ق( مبدل شده 

است. چنانکه در لغت )شاروگ و چاروگ( در 

عربی )صاروج(، و نیز کلمه )گنده پیر( در عربی 

 )قنده فیر( تلفظ شده است. 

تازی بدل  گاهی حرف )گ( فارسی به )ک(

شده است مانند کلمة )گدا( که در عربی )کدا و 

کدی( گردیده و نیز کلمه )گردن( که در عربی 

 )کرد و کردن( هر دو آمده است.

حرف )چ( فارسی در عربی بیشتر تبدیل به 

که « برکه»معنی ه شود مانند: )صهریج( ب)ص( می

شکل فارسی آن )چهریز( است و کلمه )صاهک( 

آن )چاهک( است. گاهی حرف که شکل فارسی 

 )چ( بدل )تش( شده مانند واژه: تشمیزج.

ها به حال خود  حرف )ک( در برخی کلمه

مانده است و در جایی به )ق( مبدّل شده: 

حال خود بازمانده ه چنانکه در کلمه )کشک( ب

اما در لفظ )کفش و کبک( بدل به )ق( شده 

است. لفظ نخستین را در عربی )قفس( و دومی 

 اند. )قبج( تلفظ کردهرا 

حرف )ش( در بیشتر جاها بدل به )س( 

تر از  شده است. زیرا عربان حرف )ش( را غلیظ

گفتند و صدای )ش( فارسی به فارسی زبانان می

)س( تازی نزدیک است. گاهی نیز حرف )ش( 

به حرف )ث( مبدل شده چنانکه در لفظ 

)کوش( فارسی که شکلی از لغت کفش است، 

 )کوث( عربی و ضبط شده است. واژه به شکل

حرف )پ( فارسی در برخی جاها به )ف( 

بدل شده است. مانند کلمة )اسپهان( که در عربی 
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است و کلمة )پسته( که در   )اصفهان( گردیده

ه عربی )فستج( تلفظ شده. گاهی حرف )پ( ب

حرف )ب( مبدل گشته است. مانند لغت 

هر( را هم )فازهر( و هم )بادز )پادزهر( که آن

 اند. ضبط کرده

ها بدل  همزه( در برخی کلمه –حرف )ء 

را  به )ع( شده است. مانند: )انزروت( که آن

را )کعک( تلفظ  )عنزروت( کرده و )کاک( که آن

اند. کلمة کاک همین لغت است که  و ضبط کرده

 گویند. شکل فرنگی )کیک( میه را ب امروز آن

ها مبدل به )ز(  حرف )ج( در برخی کلمه

را در عربی  ه است مانند )جدوار( که آنشد

 اند. )زدوار( گفته و ضبط کرده

های کهن ایرانی  حرف )ذ( که در لهجه

کنند، در  را )د( تلفظ می وجود داشته و امروز آن

همان حال پیشین فارسی یعنی )ذ( ه زبان عربی ب

 ندرت مبدل به )ز( گردیده است.ه کار رفته و به ب

صورت )ز( و  هحرف )ژ( فارسی گاهی ب

 صورت )ج( در آمده است.ه گاهی ب

در اینجا باید یادآوری شود که در برخی 

ه های فارسی عربی شده، حرف )ب( ب کلمه

شود. این تبدیل از عربی  صورت )و( دیده می

نیست و در فارسی پیشینه دارد و در زبان پهلوی 

شکل ه ها حرف )ب( ب جنوبی در خیلی از کلمه

ود. اکنون در جنوب نیز ش حرف )و( تلفظ می

نین است. چنانکه )شب( را )شو( و )تب( را چ

 کنند. )تو( و )آب( را )او( تلفظ می

ترین نکاتی ای که گفته شد مهم ده قاعده

های فارسی عربی است که برای شناختن لغت

شده ضرورت داشت به آنها اشاره شود ولی باز 

ها  چنانکه در گذشته نیز گفته شد این قاعده

 (449-445: 1931)حدیدی،  تثناپذیرند.اس

 
 تبدیل در حروف صدا دار .2

صدای زبر )فتحه ــَـ( فارسی در عربی چیزی 

نزدیک به صدای زیر )کسره ـــِــ ( فارسی تلفظ 

ها هنگام تلفظ این صدا دهان را شود. عرب می

اند.  حه نامیدهرا فت آن ،روکنند و از این بیشتر باز می

مانند اینکه لغت کشک فارسی را )کشک( و زنبیل 

 گویند. )زنبیل( و زنبیلچه را )زنفلیجه( می

صدای )الف( در فارسی اگر در میانة کلمه 

افتاده باشد، غالباً چیزی میانة صدای )ی( و )آ( 

نویسان عربی اِمالِه گفتة صرفه شود و ب تلفظ می

را )خبیزی(  آن شود. مانند کلمة خبازی که می

کنند. )الف( در میان کلمه در برخی  تلفظ می

جاها تبدیل به )همزه( شده مانند کلمة فال که 

در عربی )فاءل( شده و لغت )آواز( که )اءواز( 

 گردیده است.

ه صدای )الف( اگر در آخر کلمه باشد ب

آید که چیزی  صورت الف مقصوره عربی در می

انند لفظ گدا که میانه فتحه و صدای الفی است م

شود و لفظ کوتاه که )کوتی(  )کدی( گفته می

 شده است.

های  صدای )هـ( ناملفوظ که در آخر کلمه

صورت ه شود، در عربی گاهی ب فارسی دیده می

ه الف مقصوره در آمده است مانند، نهرتیره که ب

ه صورت )نهرتیری( در آمده است و گاهی ب

 صورت صدای )ی(.
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دو شکل تبدیل ناشی از رسد این  به نظر می

زبانانی بوده است شکل تلفظ کلمه در نزد فارسی

اند. هم اکنون  که اعراب واژه را از آنان فرا گرفته

نیز در ایران حرف پیش از )هـ( ناملفوظ در 

شود اما در غرب و  تهران با صدای زیر گفته می

ه جنوب ایران حرف پیش از )هـ( ناملفوظ را ب

 گویند. صدای زبر ــَــ می

صدای )ی( فارسی اگر در وسط کلمه باشد 

شود.  شکل )ی( معدوله تلفظ میه در عربی ب

با زبر فَ( تلفظ  –چنانکه پیروز را )فَیْروز 

 اند و هم اکنون نیز چنین است. کرده

صدای )و( در میانة کلمه بیشتر به )ی( بدل 

روز(  را )نی شده است. مانند لفظ نوروز که آن

 (445-441: 1931دی، )حدی اند. کرده

 

 تعدادی از کلمات معرببررسی 

اکنون تعدادی از کلمات فارسی که در زبان 

 شود: عربی وارد شده است با ذکر مثال بیان می

 آفتابه ،دار ابریق: ج اباریق: تنگ لوله -

این کلمه فارسی است، و معرب آبریز 

معنی صراحی در این شعر ه است. ابریق ب

 است.کار رفته ه ابونواس ب

 قةً قَدْ باتَ یُسْقِینی دِرْیا

 سالَتْ مِنَ الْإِبْریق فِی الْجامِ

 (943 :1333، )ابونواس

ای که از صراحی در همه شب مرا از باده»

 .«جام روان بود میگسارید

 

 اُتْرُجّ )اُتْرَجُ(: تُرَنج -

ه شکل )اترنْج( نیز در عربی به این کلمه ب

ارسی شکل واژه در فه کار رفته است که ب

تر است. لغت اترج در حدیث استعمال نزدیک

روایت  طالب)ع( بن ابی علیشده چنانکه از 

 اند:  کرده

الْمُؤْمِنِ الَّذِی یَقْرَءُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْاُتْرُجُّةِ،  مَثَلُ 

 :1354 )ابن قتیبه،رِیحُها طَیِّبٌ وَ طَعْمُها طَیِّبٌ. 

4/191) 

ترنج است خواند مثل ا مؤمنی که قرآن می»

 «.اش که هم بویش خوش است و هم مزده

 

 پارچه زربفت اِسْتَبْرَق: دیبای کلفت، هر -

این واژه از ریشه )ستبر( با افزودن پسوند 

)ک( ساخته شده است و از صفت اسمی درست 

اند. واژه استبرگ )استبرق( خیلی قدیم وارد  کرده

سوره کهف آیه  قرآن کریمزبان عربی شده و در 

 کار رفته است: ه نیز ب 91

أُولَئِکَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهِمُ األنْهَارُ »

یُحَلَّوْنَ فِیهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَیَلْبَسُونَ ثِیَابًا 

خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّکِئِینَ فِیهَا عَلَى 

 .«مُرْتَفَقًا األرَائِکِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ

های عدن که نهرها  ...)بلکه اجر عظیم( بهشت

زیر درختانش جاریست خاص آنهاست در 

 ن زیورهای زرینـت بریـه در آن بهشـک یـحال

های سبز حریر و دیبا در پوشند بیارایند و لباس

عزت( تکیه زنند )که آن ه ها )ب و بر تخت

 .«بهشت( نیکو اجری و خوش آرامگاهی است

 نوعی از شاهین ق. ج بواشَق:باشَ -
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زیر کلمه )باشه( آمده:  برهان قاطعدر 

جانوری است شکاری از جنس زرد چشم »

را  ست که امروز آنا باشه همان«.  کوچتر از باز

قرقی و قوش نامند. شکل کهن واژه )باشگ( 

است که در عربی )باشق( شده. ابونواس جمع 

علت،  .است کار بردهه این کلمه را )بواشیق( ب

ست که صدای کسره ا عالوه به ضرورت قافیه آن

صدای ه در فارسی نسبت به صدای آن در عربی ب

 ست:ا شود. شعر این تر گفته می)ی( عربی نزدیک

 ال الصَّولَجانُ وَ ال الْمَیْدانُ یُعْجِبُنِی 

 وَ ال اَحُنُّ اِلی صَوْتِ الْبَواشِیقَ           

 (49: 1333، )ابو نواس

-شفگتی نمیه گان و نه میدان مرا بنه چو»

 «.بندم ها دل نمی اندازد و نیز به آواز باشه

 بَرْبَطْ: عود. )نوعی ساز زهی(  -

معنی پهلو و )بط( ه کلمه از دو واژه )بر( ب

معنی کلنگ ساخته شده و شکم عود را به ه ب

 اند. سینه کلنگ ماننده کرده

 اعشی گفته: 

 ذُوبُحَّةٍ  اَلنّایُ نَرْمُهُ وَ بَرْبَطٌ

 وَ الصُّبْحُ یَحْکِی شَجْوَهُ آنَ یوضعاً            

 (41 :4009 ،خفاجی)

نای نرمه )یک گونه نای بوده( و بربط با »

گوید چون  صدای بم و چنگ غمش را باز می

 «.نواخته گردد

بافتند را می بَرْکان: رختی است که از پشم آن -

 کردند.یا از پوست درست می

را )بَرَنْکان( نیز ضبط کرده کلمه  جوالقی

است. خفاجی کلمه را )بَرَمْکان( نیز آورده است. 

 (49 :1911 )جوالقی،

شکل )بَرَکان( و ه کلمه را ب فیروزآبادی

را )برانک(  )بَرَنْکان( و )بَرَنْکانی( و جمع آن

ماده  :1331 )فیروزآبادی،ضبط کرده است. 

  ب.ر.ک(

ورده این شعر را آالبخال در کتاب  جاحظ

کار رفته ه شکل )برنکانی( به که در آن واژه ب

 است. 

 ی وَ إِنْ کانَ إِزارِی خَلِقاًـإِنِّ

 وَ بَرنْکانِی مُسْمَئِلّاً قَدْ اَخْلَقا

 دْ جَعَلَ اهللُ لِسانِی مُطْلَقاـقَ

 (414 :1300 )جاحظ، 

من اگرچه زیرپوشم کهنه است و برنکانم »

را گویا سوراخ سوراخ و پوسیده، خدا زبان م

 «.کرده است

لغت )بَرَک( در برهان قاطع چنین معنی 

قسمی از گلیم بوده بافته از پشم شتر که »شده 

درویشان از آن کاله و قبا سازند و جامه کوتاهی 

 «.باشد تا کمرگاه

-گونه پارچه میپارچه برک امروز به یک

گویند که دارای پرز است، و از کرک شتر بافته 

 مشهد هنوز متداول است. شده و بافتن آن در

 

 گل بنفشه بَنَفْسَج: -

شکل فارسی این کلمه واژه )بنفشگ( است 

که در آن حرف )ک( به )ج( و )ش( به )س( بدل 

ه شده است. در زبان عربی گاهی لغت )بَنَفْسَج( ب

ه کار رفته و مضاف الیه به معنی عطر بنفشه ب

جای ه جای مضاف نشسته است. در کتب قدیم ب

معنی روغن است ه فظ )دُهِن( را که بلغت عطر ل

 اند. شاعری گفته: بردهکار میه ب
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 عَجِبْتُ لِعِطار اثانا یَسُومُنا

 بحبانة الدیرین دهن البنفسج

 (4/14 :1354 )ابن قتیبه،

عطرفروشی که در دکان )دیرین( با ما راجع از »

 «.زند، در شگفت هستمبه عطر بنفشه چانه می

شکل )بنفس( ه لغت )بَنَفْسَج( در عربی ب

 کار رفته است.ه بدون پسوند )گ = ج( نیز ب

 (تَنُّور: تنور )محل نان پختن -

لفظی است مشترک میان فارسی و عربی و 

است که به ترکی. گفته شده که این کلمه فارسی 

زبان عربی در آمده است. لیکن در فارسی بدون 

-تشدید نون در عربی با تشدید نون تلفظ می

آمده  40سورة هود آیه  قرآنشود. این کلمه در 

است: حَتّی إذا جاءَ آمرُنا وَفارَ التّنّورُ.... )تا اینکه 

 .بجوشید...( «از آب» فرمان ما رسید و تنور

های ساسانی در جَرْماز: نام یکی از کاخ

تیسفون است که تا قرن سوم هجری بر پا بوده 

ایوان نام این کاخ را در قصیدة  بحتریاست. 

 گوید: خود برده است آنجا که می مداین

 فَکانَ الْجَرْمازُ مِنْ عَدَمِ الْاذ

 س وَ اخالله بینه رَمْسُ

 (1155 :1319 )بحتری،

ی کاخ جَرماز از اینکه خالی مانده یگو»

 «.گاه مردگان استآرام

ی است یجرماز نام بنا»گفته  یاقوت حموی

نزدیک کاخ سفید در مداین که ویران شده 

 (1/441 :1311 )الحموی،«. است

شکل فارسی این کلمه )گرماز( است، از 

کند. واژه )گرم( و پسوند )از( که افاده جا را می

ها مانند آثار پسوند )از( در آخر برخی واژه

 شود.دیده می )شیراز( هنوز

 

 جُلّاب: شیره شکر یا عسل و گُالب. -

 گفته:ابونواس 

 ی طَرْفِهِـکَاَنَّها هارُونُ فِ

 بِالسِّحْرِ فِی عَیْنَیْهِ جُلّابُ

 (994 :1333 )ابو نواس،

کند گویی هارون در نگاهش جادویی می» 

 «.هایش گالب استو در چشم

کلمه )جُلّاب( از )گُالب( فارسی گرفته  

 ت.شده اس
 
 جُلّار: بوستان، بهشت. -

این  در همین معنی در ابونواساین واژه را 

 کار برده است:ه بیت ب

 تَهَیـْة لُقِّبَتِ الْمُنـو خن

 ثُمَّ اسْمُها بِالْعَجَمِ جُلّارُ

 (444: 1333 نواس،)ابو  

باغی که سرانجام )منتهی( نامیده شده »

 «.را )گُالر( گویند است و به ایرانی آن

شکل فارسی )جُلّار( کلمه )گاُلر( است، که 

مرکب از واژه )گل( و پسوند )ار( سبک شده )آور( 

 رساند.معنی گلستان را می هم آن است، و روی
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ها بر پا جُلَّستان: گلشن، اطاقکی که در باغ

رانید، گل سرخ، حجلۀ آرا می کنند و با گل آن

 ساخته از گل.

 گفته است: اعشی 

 ا وَ بَنَفْسَجُـدَهـانٌ عِنْـا جُلَّسـلَن

 وَ سِیسَنْبَرُ وَ الْمَرْزْجُوشُ الْمُلِمّا

 (8بیت  99قصیده  :7556 )اعشی،

گلشنی داریم که بنفشه و سوسنبر و »

 «.مرزنگوش گرد آن پیچیده است

 واژه )جُلّسان( معرّب )گلستان( است.

شکل مروارید ه : دانه گِرد از سیم که بجُمان -

 شد.ساخته می

اش )گُمان( است و یاین کلمه شکل فارس

ها مروارید ندازد که دانهاگُمان میه بیننده را ب

قت واژه گُمان در اینجا است نه از سیم. در حقی

 . بُحْتری گفته است:ستبه معنی مرواریدنما

 ماـجُـرَالْـْلّاءَ نَثـرْتَ الْاَخِـنَثَ

 نِ وَ اَنْفَقْتَهُمْ حِینَ تَمُّوا بِداراً

 (99: 7564)بحتری، 

های مروارید کامل  دوستان را چون دانه»

 «.شدند، پراکنده ساختی

 : گناه، پرواجُناح -

رسی )جُناح( را لغت شکل فا ادی شیر

 (212 :7486)حدیدی،)گناه( فارسی دانسته است. 

آمده است.  قرآن کریمبار در  29این واژه 

 می فرماید: 25مانند: سوره نور آیۀ 

رَ یوتاً غیکم جُناحٌ اَن تَدخُلُوا بُیس عَلَیلَ»

علَمُ ما تُبدُونَ وَما یها مَتاعٌ لَکُم وَا ُ یمَسکُونَهٍ ف

 .«تَکتُمُونَ

خانه غیر ه باکی بر شما نیست که ب»

ید یاجازه در آ مسکونی که در آن متاعی دارید بی

و )بدانید که( خدا به همه کار آشکار و پنهان 

 «.ستا شما آگاه

زخ، دار مکافات و کیفر پس از جهنّم: دو

 مرگ

عقیده کلّیّات برخی مانند: نویسندۀ کتاب 

دارند که این کلمه فارسی است، و اصل آن 

گَهَنّام( بوده است. بعضی نیز مانند: نویسنده کتاب )

عقیده دارند که این کلمه عبری  اَقْرَبُ الْمَوارد

فرماید:.... وَ  می 99است. در قرآن سورۀ نساء آیۀ 

و بس است دوزخ آتش »کَفی بِجَهَنّمَ سَعیراً 

 (7/731 :7304 )الشرتونی البنانی،«. افروخته

 نرگس شکفته حَوْذان: -

کار ه این واژه را در این شعر ب سابونوا

 برده است:

 فِی رَوْضَۀٍ بَکَرَ الرَّبِیعُ لَها

 اـجاوَرَ حَوْذانُها خُزاماه

 (8 : 7558)ابونواس، 

-را تازه کرده و نرگس در باغی که بهار آن»

اش )حوذان( با خزامایش )گل مریم(  های شکفته

 «.در کنار یکدیگرند

س شکفته لغت )هوزان( نرگ برهان قاطعدر 

معنی شده است و حوذان، بی تردید شکل عربی 

از ابوعباده شده این واژه است. شعر ذیل که 

 رساند:خوبی میه بحتری است معنی را ب

 کَاَنَّ جَنَی الْحَوْذانُ فِی رَوْنَقِ الضُّحَی

 دَنانِیرَ تِبْرٍ مِنْ تَوْأَمٍ وَ فارِدِ           

 (628 :7564 )بحتری،
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ای شکفته در بامدادان، هگویی نرگس»

و یا «. دینارهای زر است دو تا دو تا و یکی یکی

های شکفته در گویی نرگس»به عبارت دیگر 

بامدادان درو کرده دینارهای زر را دو تا دو تا و 

 «.یکی یکی

 خَأل: نشانه در تن.  -

شکل فارسی کلمه نیز )خال( است. فیروز 

ضبط  آبادی واژه خال را از جمله به همین معنی

را  را )خَیاِلن( و صفت فاعلی آن کرده و جمع آن

)اخیل( و )مَخیل( و )مخول( به معنی خالدار، 

در  ل( ی. )فیروزآبادی، ریشه خ.ضبط کرده است. 

برهان قاطع لفظ خال چنین ستوده شده است: 

و نقطه سیاهی باشد که بر روی و اندام مردم افتد »

سی از بُرد و جن اند شتر سیاه بزرگ را نیز گفته

یمانی باشد که عربان بیشتر جامه کنند و به عربی 

 فیروزآبادی«. خالو را گویند که برادر مادر است

نیز همه این معنی را زیر واژه )خال( یاد کرده 

 در وصف محبوبش گفته است: ابونواساست. 

 خالَ بِهِ فِی خَدِّهِ واضِحٌ

 وَ اَبا بِی، ذلِکَ مَنْ خالُ

 (734 :7558 )ابونواس،

خالی هویدا بر گونه داشت. ای پدرم »

 «.قربانش، که چه خالی بود

 خَرَّد: دختر خردسال و بکر  -

این واژه شکل فارسی آن )خُرْد( به معنی 

 ریز است.

 گفته است: بن حیان تغلبی صعقب

 هِـنْ قِیانِـرَّدُ مِـرَّبَ الْخَـوَ قَ

 عَوْداً، لَهُ الْفَضْلُ عَلی عِیدانِهِ

 (83 :7415 یشابوری،)میدانی ن

ترین کنیزکانش عودی آورد که بر کوچک»

 «.ها  برتری داشتدیگر بربط

خَزّ: پارچه ابریشمین، پارچه بافته شده از  -

 پشم و ابریشم

را در  لغت به معنی جانوری که پوست آن

بردند و نیز پوست آن جانور  کار میه ها ب جامه

ای  نیز، در عربی استعمال شده است. خزّ پارچه

بوده مانند مخمل که دارای پرز بود و از آن 

کردند. در دستار و روپوش و پالتو درست می

عصر اسالمی بهترین گونه خزّ در شوش و 

شد. از این کلمه صفت شوشتر و کوفه یافته می

اند، چنانچه لغت )خزاز( به  نیز درست کرده

معنی بافنده و فروشنده پارچه خزّ، در زبان 

فته است. لغت خزّ در اشعار قدیم کار ره عربی ب

 گفته است: خنساءعرب نیز آمده. 

 وَ نَلْبِسُ لِلْحَرْبِ اَثْوابَها 

 وَ نَلْبِسُ فِی الْاَمْنِ خَزّاً وَ قَزّاً          

 (60 :7467 )جوالقی، 

پوشیم و  های جنگ می در روز جنگ جامه»

 «.در روز ایمنی جامه خزّ و ابریشم

، خیابان در نه کوهستان: راه تنگ میادَرْب -

 ، راهروخانهشهرها

های عصر تمدّن لغت درب در کتاب

معنی ه اسالمی و نیز در اشعار جاهلی عرب ب

 کار رفته است.ه دربند ب

 

 گفته: کندی امرؤالقیس 

 بَکَی صاحِبِی لِما رَأَی الدَّرْبَ دُونَهُ 

 وَ اَیْقَنَ انّا الحِقانِ بِقَیْصَر    

 (287 :7486)حدیدی،
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یارم گریستن گرفت چون در بند را در »

قیصر ملحق ه پیشرو دید و دانست که ما ب

 «.خواهیم شد

لغت )درب( سبک شده لفظ دربند فارسی  

است. چنانکه تازیان واژه دیدبان را )دَیْدَب( 

 اند. کرده،  لفظ دربند را نیز )درب( ساخته

درب در زبان عربی مانند لغت دربند در 

ه )کوی( و )راسته بازار( نیز بمعنی ه فارسی، ب

ها که  کار رفته است. در قدیم عالوه بر دروازه

داشت، هر محله در شهر و نیز هر  هر شهری می

را  ها آنبازار، دربندی داشت که شب  راسته

 بستند. می

 ، کدخدا دهقان: رئیس ده -

شکل فارسی کلمه )دیهگان( است. از این 

اند مانند:  کلمه در عربی فعل و صفت قالب زده

معنی کار دهقانی کردن. ه مصدر )دَهْقَنَۀ( ب

)تَدَهْقَنَ( یعنی خود را به دهقان ایرانی مانند کرد. 

اند از  ای بوده طبقه ساسانیدیهگانان در عصر 

بردند و اشراف که کارهای کشاورزی را راه می

 اند. میان کارکنان دولت و کشاورزان میانجی بوده

ئیس قریه در این معنی ره لغت دهقان ب 

 کار رفته است.ه ب ابونواسشعر 

 خَطَبْنا مِنَ الدِّهْقانِ بَعْضَ بَناتِهِ

 فَزَوَّجْنا مِنْهُنَّ فِی خِدْرِهِ الْکُبْری           

 (29 :7558 )ابونواس،

دهقان قریه یکی از دخترانش را »

های شراب خواستگاری کردیم )منظورش خم

زناشویی ما در ه ب ترین آنان رااست( و او بزرگ

 ها را به ما داد.ترین خم یعنی کهنه ؛«آورد

، ، یک گونه شرابرازقی: یک گونه انگور -

 یک گونه پارچه سفید

شکل فارسی کلمه را )رازگی(  شیر ادی

 )ادی شیر،ری دانسته است.  منصوب به شهر

یک گونه »آمده است:  برهان قاطعدر  (12 :7508

باشد. بعضی انگور است که دانه آن کوچک 

گویند تخم کتان است. برخی گویند سوسن 

همه «. سفید است. برخی گویند زنبق سفید است

یاد شده است در عربی  برهان قاطعمعانی که در 

برای لفظ رازقی شناخته بوده است. انگور رازقی 

اند که  نام انگور مالحی نیز تفسیر کردهه را ب

ست انگور بی دانه است. نظر ادی شیر درست ا

شده و زیرا لفظ )ری( در قدیم )راگه( گفته می

ست که در عربی ا )رازگی( منسوب به آن

 .است )رازقی( شده

 اعشی گفته است:   

 وَ بَیْداءُ تِیهٌ یَلْعَبُ الْآلُ فَوْقَها 

 إِذا ما جَرَی، کَالرّازِقِی الْمُعَضَّدِ          

 (218 :7431 )امام شوشتری،

شان بر آن بازی در آن بیابان که خوی»

دوید مانند پارچه رازقی بود  کردند و چون می می

 «.که بر بازو حلقه داشت

 زَجّ : تیغه نیزه، ناوک تیر -

شکل فارسی این واژه )زک( است. این 

معنی پیکانی تفسیر شده ه واژه در برهان قاطع ب

را از استخوان یا شاخ ساخته باشند.  که ناوک آن

معنی هر چیز نوک ه واژۀ )سک( در خوزستان ب

معنی ه رود و )چوسک( ب کار میه تیز ب

معنی سیخونک زدن ه )سیخونک( و سک زدن ب
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در همه جای ایران شناخته است. )چک( در 

ه سیخ شده ب معنی راست ایستاده وه خوزستان ب

رود و این کلمه و )سک( اَشکالی از  کار می

 گفته: اعشیصورت فارسی )زج( در عربی است. 

 نَّ دُونَ لِقائِهاوَ لَوْ اَ

 دۀ کَالزَّجِّ نابُهُـذالب

 (288 :7486 )حدیدی،

اگر مانع دیدار او شیری بود که نابش مانند »

 «.سر نیزه بود

 جای بسیار سردهزَمْهَریر:  -

در سورۀ االنسان  قرآن کریماین واژه در 

 کار رفته است. ه ب 74آیه 

مساً ها شَیرَونَ فینَ عَلیَ االَرائِکِ ال یمُتَّکئ»

 «راًیواَل زَمهَر

ها تکیه زنند و که در آن بهشت بر تخت»

آنجا نه آفتابی )سوزان( بینند و نه سرمای 

 «.زمهریر

لغت )زم( فارسی به همین معنی )بسیار 

 کار رفته است.ه سرد( ب

 : زنجبیلزنجبیل -

-در لهجه خوزی کلمه )زنجفیل( گفته می

و شود. واژه از لغت )زنگ( به معنی قارۀ سیاه 

بار( ساخته شده است. این کلمه یک  -لغت )بال

کار ه ب 71سورۀ االنسان آیۀ  قرآن کریمبار در 

 فرماید:که می ،رفته است

 «الًیها کَأساً کانَ مِزاجُها زَنجَبیسقَونَ فیُوَ »

و آنجا شرابی که طبعش )چون( زنجبیل » 

 «.گرم و عطرآگین است به آنها بنوشانند

 ه جلو درگاهسِتاره. ج ستایر: پرد -

این لغت را به شکل )استاره.ج  فیروزآبادی

  )فیروزآبادی، ریشه س.ت.ر(استایر( آورده است. 

تر است. این شکل با اصل فارسی کلمه نزدیک

نویسان عصر اسالمی واژۀ )ستاره( را به تاریخ

گاه شاهنشاه ساسانی در معنی پرده جلو جای

زیرِ واژۀ  طعبرهان قااند. در  کار بردهه ب ایوان بار

به معنی درسار »)در ساره( چنین آمده است: 

است که دیوار پیش قلعه و خانه و پرده باشد و 

معنی ترکیبی آن نیز در پرده است زیرا ساره، 

 «.پرده را گویند

واژۀ )ساره( در ترکیب )درسار( و  

)درساره( مخفف شده )ستاره و استاره( است. 

ها در  لمهانداختن حرف )ت( از میان برخی ک

های جنوبی ایران رایج است. مثالً در  لهجه

استاره( را )آساره( گویند و  -شوشتر )ستاره

کنند. واژه )ساره( )استردن( را )اسردن( تلفظ می

به معنی لُنگ  هندوستان دکنو )ساری( که در 

رود نیز همین کار میه مردان و روسری زنان ب

 (254 :7486)حدیدی،کلمه است. 

 ته است:گف اعشی 

 وَ سَبَتَکَ حِینَ تَبَسَّمَتْ

 ةًِوَ السِّتارَيَکِ ًبَیْنَ الْاَرِ
 (91 :7556)اعشی، 

و زند تچون میانه تخت و پرده لبخند می»

 «.کنند را مست می

 سِربال. ج سرابیل: هر گونه جامه -

ست که به شکل فارسی این کلمه شلوار ا

رود.  کار میه ین تن بیمعنی لباس رویی نیمۀ پا

شکل ه های ایرانی این کلمه ب ر برخی لهجهد
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شکل عربی شدۀ ه گردد که ب )شوالر( تلفظ می

 تر است.واژه نزدیک

کار رفته ه ب کریم قرآناین واژه دوبار در  

 فرماید: می 87است. مانند سورۀ النحل آیۀ 

وَا ُ جَعَلَ لَکُم مِمّا خَلَقَ ظِالالً وجَعَلَ لَکُم »

کُمُ الحَرَّ یلَ تَقیوجَعَلَ لَکُم سَراب مِن الجِبالِ اَکناناً

کُم یتِمُّ نِعمتَهُ عَلَیکُم بَأسَکُم کَذلِکَ یلَ تقیوسَراب

 «لَعَلَّکُم تُسلِمُونَ.

-و خدای برای آسایش شما از گرما سایه»

ها مهیا ها از درختان و سقف و دیوار و کوهبان 

ها ساخت و از غارهای کوه پوشش و اطاق

داد تا از سرما و گرما پناهی گیرید و برایتان قرار 

نیز لباس که شما را از گرمای آفتاب و سرمای 

زمستان بپوشاند خلق کرد و نیز برای آنکه در 

جنگ محفوظ مانید لباس آهن مقرر گردانید 

های خود را بر شما تمام و کامل چنین نعمت

 «.کرد تا مگر )مطیع( و تسلیم امر او باشید

 بای لطیفسُنْدُس: پرند، دی -

اصالً ممکن است فارسی یا هندی باشد. 

این واژه سه بار در قرآن آمده است. مانند: سورۀ 

 فرماید: می 47آیۀ  الکهف

اباً خُضراً مِن سُندُسٍ یلبَسونَ ثی.... وَ»

 «وَاستَبرَقٍ....

 «.های سبز از دیبای نازک... جامه پوشندمی»

 شاهَسْپَرَم: شاه اِسْپَرَم -

  را شاه است که آن یک گونه ریحان

اِسْپَرغم نیز گویند. در عربی گاهی کلمه به معنی 

 کار رفته است. اعشی گفته:ه عطر این گیاه ب

 وَ شاهَسْبَرَمُ وَ الْیاسَمِینُ وَ نَرْجِسٌ 

 یُصْبِحُنا فِی کَلِّ دُجُنٍّ تَغَیُّماً          

 (781 :7556 )اعشی،

شاه اسپرم و یاسمین و نرگس بر ما در »

 «.زنیمزند چون صبوحی میتاریکی خیمه می

 شهنشاه: پادشاه بزرگ ایران. -

این واژه در اشعار شاعران جاهلی عرب نیز 

 گفته:  اعشی  شود.دیده می

 وَ کَسْری شَهَنْشاهُ الَّذِی سارَ ذِکْرُهُ 

 لَهُ مَا اشْتَهَی راحَ عَتِیقٌ وَ زَنْبَقُ          

 (9بیت  44قصیده  :7556 )اعشی،

کسری شاهنشاهی است که نام او همه جا »

رفته است. شراب کهنه و زنبق هر چه بخواهد 

 «.دارد

تر از ست کاکلدار بزرگا ای صُرَد: پرنده -

 گنجشک

این پرنده را در خوزستان )چرد( گویند و 

به شکل )چرز( یاد گردیده  برهان قاطعواژه در 

ها  است. حرف )ذ( قدیم فارسی، در برخی کلمه

به شکل )د( و گاهی به شکل )ز( در  بیشتر

فارسی امروز مبدّل گردیده است که از آنها یکی 

 ابونواس (258: )حدیدیهم همین واژه است. 

 کار برده: ه واژه را در شعر زیر ب

 إِنْ اَتَحَرَّزُ مِنَ الْغُرابِ بِها 

 یَکُنْ مَفَرِّی مِنْها إِلی صُرَدِ          

 (92 :7558 )ابو نواس،

ر در آن از زاغ بگریزم باید به )چرد( اگ»

 «.پناه برم

 صَنْج: چنگ ) آلت موسیقی ایرانی( -

گوید: چنگ سیمدار ویژه ایرانیان  جوالقی

 است. شاعری گفته است: 
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   ثَ ًِوَ ابْنِ عَال ِجْئَتهً قُلْ لِلسّوارِ إِذا ما 
  ثَ ً زادَ فِی الصَّنْجِ عُبَیْدُا ِ اَوْ تاراً ثَال         

 (51 :7467والقی،)ج

هر زمان نزد سوار و ابن عالثه رفتی بگو »

 «.که عبیدا  در چنگش سه تار افزوده است

های عربی میان دو لغت )سنج( در فرهنگ 

و )صنج( در آمیختگی رخ داده و برخی هر دو 

اند. در فارسی دو  واژه را از یک ریشه پنداشته

ند. اند و دو معنی جداگانه دار لغت از دو ریشه

  سنج عربی شده واژۀ )سنگ( است که سنجۀ

المیزان از آن آمده و نیز ابزار موسیقی است که 

یکدیگر، مایۀ دستگاهی را که ه با نواختن آنها ب

. صنج عربی شده )چنگ( دارندمی نوازند نگه می

 )حدیدی،است که ابزاری بوده مانند قانون. 

7486: 255) 

 طاس ج. طاسات: قدح -

معنی ظرف ه واژۀ طاس ب برهان قاطعدر 

معنی قدح در همه ه یاد شده است. واژه تاس ب

جای ایران مشهور است و مثل )تاس با ماس( را 

برند. در  کار میه در خیلی از جاهای ایران ب

گویند و نیز  خوزستان کاسه بزرگ را تاس می

را  شود که آن )توسی( ظرف گِلْ کِشی گفته می

جمع واژه  بونواساسازد.  شکل تابه گودی میه ب

 کار برده است: ه را در بیت زیر ب

 تَزَوَّجَ الْخَمْرُ مِنَ الْماءِ فِی       

 طاساتِ تِبْرٍ خَمْرُها یَفْهَقُ      

 ( 791 :7558 )ابونواس،

-یعنی شراب به آب شوهر کرد در تاس»

 «.هایی که شراب از آنها لبریز است

 

 طُنبُور. ج. طنابیر: ساز مشهور -

رسد که کلمه تنبور از واژه  میبه نظر 

معنی برآمدگی و پسوند )ور( ساخته ه )تنب( ب

شکل فوق ه جمع واژه را ب ابونواسشده است. 

 کار برده است:ه در شعر زیر ب

 ا وَ لَیْلَتَناـزَّلَ یَوْمَنـمَ نَـفَلِ

 نَقْرَءُ عَلَی السَّطْحِ بِالطَّنابِیرِ

 ( 736 :7558 )ابونواس،

بام با آواز  ب را در پشت همه آن روز و ش»

 «.خواندن با تنبورها گذراندیم

 غربال: الک درشت -

برهان شکل فارسی واژه چنانکه نویسنده 
یادداشت کرده )گربال( است. در لهجه  قاطع

شود. لغت  شوشتری این لغت )غلبیل( تلفظ می

شکل )کربال( نیز آمده است و ه غربال در عربی ب

درست  از هر دو شکل کلمه فعل و صفت

)فیروزآبادی، گویند کربلت الحنطه  اند. مثالً می کرده

یعنی گندم را در  ریشه ک.ر.ل و ریشه غ.ر.ب(

 را جدا کرد. غربال تکان داد و خاک و آشغال آن

 فارس: شیر -

شکل فارسی این لغت )پارس( است که در 

پلنگ ضبط  معنی یوزه های ایرانی بفرهنگ

معنی ه بگردیده است. فرس و فارس در عربی 

ه گاهی ب ،روشیر بسیار مشهور بوده و از این

جای لغت فارس لفظ )اسد( را در عربی برای 

ربیعه را که به   تیره اند و کار بردهه تعبیر از ایران ب

الفرس( و  اند )ربیعۀ  داشته ایران بستگی می

 )حدیدی،اند.  خوانده االسد( هر دو می )ربیعۀ 

7486: 407 - 400) 
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سد: جانوری است که گویند همیشه فُرِانق اال -

 کند، سیاه گوش.  پیشاپیش شیر حرکت می

واژۀ )فُرِانق( را  برهان قاطعنویسنده 

. لیکن ذیلِ واژۀ است کابوس معنی کرده

)پروانک( معنی رایج در عربی را آورده است. 

های پروانک و فرانق هر دو از یک  گمان واژه بی

شکل عربی لفظ  معنی کابوسه اند. فُرِانق ب ریشه

معنی چیزی که آدمی را از ه )پرانک( است ب

 پراند.خواب می

 وحش فردوس: باغ، باغ  -

ه شکل فارسی این واژۀ )پردیس( است که ب

معنی باغی بوده که جانوران را در آن نگه 

کار ه ب کریم قرآناند. این واژه دوبار در  داشته می

 701رفته است. مانند سورۀ الکهف آیۀ 

 ید: فرما می

نَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصالحاتِ کانَت یاِنَّ الذّ»

 .«لَهُم جَنّاتُ الفِردَوسِ نُزاُلً

خدا ایمان آورده و نیکوکار ه و آنانکه ب»

شدند البته آنها در بهشت فردوس منزل خواهند 

 «.یافت

 خدمتفَیْج: پیش -

شکل فارسی این لغت )پیک( است. 

فته گ دزیا بن محمددر میانه نکوهش  ابونواس

 است: 

 وَ قَوْلُ الْفُیُوجِ، کِتابُ الْاَمِیرِ

 وَ خَتْمُ الْقَراطِیسِ بِالْجِرْجِسِ

 (733 :7558 )ابونواس،

گفته پیشخدمتان: نامه امیر و مُهرکردن »

 «.را مغرور نکند(و کاغذها با جرجست )ت

معنی ه در شعر باال لغت )فیوج( ب 

 کار رفته است.ه پیشخدمتان ب

 قراطق: یک گونه قبای کوتاهج  قَرْطَق. -

شکل فارسی این واژه )گردک( است، 

معنی پشت و پسوند )ک(. از ه مرّکب از )گرد( ب

واژۀ )قرطق( در عربی فعل و صفت قالب 

 گفته است : معتزّ ابناند.  زده

 و مُقَرْطَقٌ یُسْعِی إِلیَ النُّدَماءِ

 اءَـضـی دُرِّۀِ بَیْـقِهِ فِـعَقِیـبِ

 (793 :7512 )ابن معتز،

نیم تنه پوش عقیقی را که دُرّ سفیدی است »

 «.برد سوی یاران میه ب

بینید از واژۀ )قَرْطَقَ(  چنانکه در شعر می

 اسم مفعول )مقرطق( ساخته شده است. 

 کنز. ج کنوز: گنج -

گفته است این واژه معرّب فارسی  جوالقی

از این واژه در عربی  (251 :7467 )جوالقی،است. 

بار در  9اند. این واژه  الب زدهفعل و صفت ق

کار رفته است. مانند: سورۀ الهود ه ب کریم قرآن

 فرماید:  می 72آیۀ 

کَ و یوحی إِلَیفَلَعَّلَکَ تارِکٌ بَعضَ ما »

ه کَنزٌ اَو یقُولوا اَوْ ال اُنزِلَ علیضائِقٌ بِهِ صَدرُک اَن 

شیءٍ  رٌ و ا ُ علی کلِّیجاءَ مَعَهُ مَلَکٌ إِنَّما اَنتَ نَذ

 .«لٌیوک

تو ه ای رسول ما مبادا بعض آیاتی را که ب»

وحی شد تبلیغ نکنی و از قول مخالفانت که 

گویند اگر این مرد پیامبر است چرا گنج و  می

مالی ندارد و یا فرشته آسمان همراه او نیست، 

دلتنگ شوی که وظیفۀ تو تنها نصیحت و اندرز 
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 خلق است اما حاکم و نگهبان هر چیز خدا

 «.است

 : لگام، دهنه اسبلجام -

در عربی از این کلمه فعل و صفت در 

إِنَّمَا  در ستایش خموشی گفته: ابونواساند.  آورده

 (  7558، )ابونواسالسّالِمُ مَنْ اَلْجَمَ فاهَ لِجامِ 

آنکه بر دهانش لگام زده همیشه سالم »

 «.است

 مرزجوش: مرزنگوش )زعفران( -

عفران آمده معنی زه این واژه در عربی ب

شکل )مرزه ه واژه را ب قاطع برهاناست. نویسند 

گوش( و )مرزنگوش( هر دو ضبط کرده و گفته 

این  ازاست که برگ آن مانند گوش موش است 

گیاهی است بی  اند. را به این نام خوانده آن ،رو

نهایت سبز و خوشبو، دارای گُلی آبی رنگ و در 

کل شه رود. این واژه ب کار میه پزشکی ب

کار رفته است. داود ه )مرزجون( نیز در عربی ب

 بن رزین واسطی گفته است:

 تِ کَنِیــنِـوَ ظِلِّ بَیْ  قُومُوا لِمَنْزِلِ لَهْـــــوٍ

 نِـجِسِ وَ الْیاسَمِیـ  هِ مِنَ الْواردِ وَ النَّرْ ــفِی

 رْزجُونِـوَ فایِحِ الْمَ  کٍ ذَکِیٍّــوَ رِیحِ مِسْـ

 ( 403 :7486 )حدیدی، 

ای رویم که در آن  کدهبرخیزید به عشرت»

گل سرخ و نرگس و یاسمین و بوی مشگ و 

 «.مرزگون پویاست

 مِسْک: مُشک -

 گفته: اعشی

 تَمَیَّلَ جَثْالً عَلَی الْمَتِینِ ذا خُصَلٍ 

 یَحْبُو مواشطه مِسْکاً وَ تَطْیاباً           

 (7556، )اعشی

گیسوها از پشت سرش بر پهلویش »

های آن بوی مشک و عطر  ته و جای شانهآویخ

 «.بخشد می

 مُالب: یک گونه عطر، زعفران -

این واژه از )گُل و گُالب( فارسی، گرفته 

معنی مطلق عطر ه شده است. اعشی این واژه را ب

 ای: کار بردهه در این بیت ب

 الصَّفْرا صا           کَ عَبِیرُها بِمُالبِها  حل قَّ ًِکَا

 (78 :7556 )اعشی،

مانند حقه زردی که عبیر آن به مالبش در »

 «.آمیخته است

 نرگس :نرجس -

این واژه در اشعار جاهلی عرب نیز دیده 

و از  ابونواسشود. ناشئی انباری که همزمان  می

است در وصف یک  عباسیشاعران عصر اوّل 

 گساری گفته است: شب می

 بَیْنَ وَرْدٍ وَ نَرْجِسٍ وَ خُزامِی 

 وسَن وَ بَهارِ ـس وَ سُـفْوَ بَنَ       

 (409 :7431 )امام شوشتری،

در میان گُل سرخ و نرگس و خزاما )گل »

 «.مریم( و بنفشه وسوسن و بهار نارنج

 وَرِق: مسکوک نازک از سیم )نقره( -

 شاعری گفته:

 یـفَمَنْ یَکُنْ عَنْ کِرامِ النّاسِ یَسْئَلُنِ

 رِقُنْ کانَتْ لَهُ وَـرَمُ النّاسِ مَـاَکْـفَ

 (7/230 :7592 )ابن قتیبه،

هر کس از من بپرسد کریمان کیانند، »

 «.گویم: کریم کسی است که پول دارد می

شکل فارسی این کلمه )پرک( است. در 

خوزستان )پرک( به سکه نازک زر یا سیم گفته 
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را با حلقه به چیزی آویزند و با  شود که آن می

 کنند. وزش باد )پرپر( می

 ، صفت شیرر: نیرومندهِزَبْر، هِزْبَ -

 شکل فارسی این واژه )هژبر( است.

 :شاعری گفته است

 اَنَا الْغُالمُ ابْنُ الْکنانِی ال بَذْخٌ

 کَمْ مِنْ هِزْبَر قَدْ رَأَنِی فَانْشَدَخَ           

 (7/342 :7589 )مسعودی،

ام نه الف زن. چه  من جوانی کنانی زاده»

و شدند، پاره رهبسیار شیرانی که چون با من روب

 «.پاره گردیدند

ه شکل فارسی و به در شعر باال کلمه ب

 کار رفته است. ه معنی شیر ب

یاد کسی ه یاد کسی بودن، به یاذکار: یادگار، ب -

 باده نوشیدن

 ابونواس گفته است:

 ـنّا شَرِبْنَا الْیاذْکارا           وَ إِذا غابَ فَتی مِـ      

 (262 :7558 )ابونواس، 

شد به ه جوانی از جمع ما غائب میهرگا»

 «.نوشیدیم یاد او می

 یاسمون، یاسمین: گُل یاسمین -

کار ه این واژه به شکل )یارقین( در عربی ب

 رفته است.

 گفته: اعشی

 إِذا قَلَّدَتْ مِعْصَماً یارْقِیـ     

 ـنُ فَصَلَ بِالدُّرِ فَصْالً نَضِیراً      

 (27بیت  72قصیده  :7556 )اعشی،

ن به مچ دست دو دستبند در پوشد که چو»

 «.اند با مروارید قشنگ جدا شده

 در جای دیگر گفته:

 وَ شاهَدْنَا الْجُلُّ وَ الْیاسَمِینُ

 اـهـِابـقَصّـِانِ بـسْمِعـوَ الْمُ

 (70بیت  99قصیده  :7556 )اعشی،

گواه ما گل سرخ و یاسمین بود و نای »

 «.هایشانزنان با نای

هر دو شکل  نیز به  ن قاطعبرهااین واژه در 

 ضبط شده است. 
 

 گیرینتیجهبحث و 

ای همدیگر پدیده ها با تعامل و برخورد زبان

آن به آغاز و پیدایش نخستین  است که قدمت

رسد. این تعامل و برخورد های انسانی مینتمد

 خوبی از روابط و رفتار انسانی هر دو زبانی به

های فاصلهدهد و نقش مرزها و طرف خبر می

-ن انسانی کنار میجغرافیایی را در ارتباط و تمد

برد. یکی از بارزترین مصادیق یزند و از بین م

های دخیل یک زبان این تعامل زبانی، وجود واژه

است. با بررسی و استخراج بیگانه در زبان مادر 

به ارتباط و پیوند توان خوبی می ها بههاین واژ

 .برد دوره پیهای آن نناگسستنی انسا

های مختلفی بر عربی  فارسی به روشزبان 

ها در اصل متعلق است و این واژه گذاشته  تأثیر

های گوناگون  زبانان بوده و با سبب رسیبه فا

وارد زبان و فرهنگِ عرب شده است. در دیوان 

شاعران جاهلی و شعرای دوران بعد از اسالم 

رسی های فراوان فا طور که ذکر شد واژههمان

زبانِ شبه  شوند که سخنوران عرب  دیده می

کار   جزیره آنها را با معنای اصلی فارسی به 

اند. عوامل این تعامل بسیار نزدیک، روابط  برده 

دیرینه همسایگی و بازرگانی میان ایران با اعراب 
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تر از آن درخشندگی و نفوذ تمدن است و مهم

گی دین کهن ایرانی. عالوه بر این دو عامل، یگان

که در هزار و سیصد ساله اخیر میان ایرانیان و 

اعراب بر قرار شده، خود عامل مؤثر دیگری 

دو ملت  هخامنشیاست. به هر حال از عهد 

اند و  ایران و عرب با یکدیگر همسایه شده

هایی از زبان  طبیعی است که در آن زمان کلمه

 باشد.  فارسی وارد زبان عربی شده
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