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  زبان و ادب فارسی در زبان و ادب عربیتأثیر
 محسن راثی *
 شهید بهشتیدانشگاه    

 چکیده
هـاي   هرگونه داد و ستد فرهنگی و مبادله تجارب و استفاده از ثمرات عقول و افکـار از لـوازم و ضـرورت               

رجـا و  خواهـد در تـاریخ اسـتوار و پاب    حیات معنوي هر ملت اصیل و متمدن و فرهنگ آفرین است که می   
تأثیر متقابل زبان و ادبیات فارسی و عربی از ازمنه باستان امر بدیهی و نشانۀ پیونـد عمیقـی       . ماندگار باشد 

تر گردیده درباره تأثیر عربـی در فارسـی    است به ویژه بعد از اسالم این ارتباط و تأثیر و تأثر بیشتر و وسیع   
تأثیر فارسی در عربی تحقیـق و پـژوهش شـایان و    اما در زمینه . کتب و مقاالت فراوانی نوشته شده است    

این مقالـه  . تر را نیاز دارد سزا به عمل نیامده است و مجال سخن بیشتر و گفتار مفصلتر و تحقیق عمیق           به
چگونه کلمات و لغات فارسی از پیش از اسالم و بعد از آن وارد : با جمال سعی دارد به موارد زیر اشاره کند     

تأثیر فارسی قرار گرفته است مضامین حکم و      لوب و نگارش عربی تا چه اندازه تحت       زبان عربی شده و اس    
کـار رفتـه    امثال از متون قدیم ایرانی چگونه وارد زبان عربی شده و به چه کیفیت در نظم و نثر عـرب بـه      

 .است
 .نقد تطبیقی، زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، تأثیر: ها کلیدواژه

The Effect of Persian Language and Literature on 
Arabic Language and Literature 

Mohsen Rasi, Ph.D. 
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature  
Faculty of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti University  

Abstract 
Any cultural communication as well as business and utilization of fruitful wisdom 
and thoughts are the necessities of moral life for every noble nation and civilized 
nation who try to maintain themselves permanently in the history. The mutual 
effect of Arabic and Persian language is an indication of the deep relation between 
the two nations and especially it is an indication of their deep relation after Islam 
which have been more effective, so there have been written many books and 
articles on the deep relations of both communities. But there have not been 
interesting researches on the Arabic impression by Persian, thus, it needs more 
researches to be done. The article is trying to discuss the following schematically: 
How did the Persian words enter Arabic language before Islam? How has the 
Arabic written style been impressed by Persian language? How have the Persian 
words and proverbs been entered in Arabic language? How has the qualitative 
aspect of Persian verse and prose been in Arabic language? 
Keywords: Comparative, Criticism, Arabic Language and Literature, Persian 

Language and Literature, Effect and influence. 
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 مقدمه
هر گونه داد و ستد فرهنگی و مبادله تجارب و اسـتفاده از ثمـرات عقـول و افکـار از لـوازم و                

 خواهـد در    هاي حیات معنوي هر ملت اصیل و متمدن و فرهنگ آفرین است که مـی               ضرورت
ثیر متقابـل زبـان و ادبیـات فارسـی و عربـی از ازمنـه             أت. تاریخ استوار و پابرجا و ماندگار باشد      

و تـأثر   ویژه بعد از اسالم ایـن ارتبـاط و تـأثیر     پیوند عمیقی است بهۀان امر بدیهی و نشان    باست
. ثیر عربی در فارسی کتب و مقاالت فراوانی نوشته شده است    أ ت ةتر گردیده دربار   بیشتر و وسیع  

ـ     أ ت ۀاما در زمین   سـزا بعمـل نیامـده اسـت و      هثیر فارسی در عربی تحقیق و پژوهش شـایان و ب
این مقاله باجمال سـعی دارد  . تر را نیاز دارد خن بیشتر و گفتار مفصلتر وتحقیق عمیق      مجال س 

چگونه کلمات و لغات فارسی از پیش از اسالم و بعـد از آن وارد زبـان   : به موارد زیر اشاره کند    
عربی شده و اسلوب و نگارش عربی تا چه اندازه تحت تاثیر فارسی قرار گرفته است مـضامین        

ال از متون قدیم ایرانی چگونه وارد زبان عربی شده و به چه کیفیت در نظم و نثـر               حکم و امث  
 .رفته است کار   بهعرب

د رســ  هاي اساطیري مـی  ریشه روابط ایران وعرب به پـیش ازتاریخ مـدون یعنی بـه دوره 
و تـر شـده و روابـط       ساسانیان استوارتر و عمیـق     ةدور در و تر هخامنشیان گسـترده  عهـدر  د و

مبادالت سیاسی و فرهنگی میان ایران و عرب از استحکام و وسعت بیشتري برخـوردار بـوده                 
 . تر از گذشته شده است تر و وسیع و با ظهور اسالم این پیوند و ارتباط عمیق

النهرین تجلی کـرده کـه محـل     ها در بین ترین تمدن ترین و درخشان به روایت تاریخ عالی  
کـه سـرزمین     اکادیان و غیر سامی یعنی سومریان بود پـس از آن       سکنی و زندگی اقوام سامی    

النهرین تا فراسوي مصر به تصرف و استیالي حکومت مقتدر و نیرومند هخامنشی درآمـد               بین
هـاي   نژاد خاصه با جهوادن به نزاع و کشمکش آمیز هخامنشیان با اقوام سامی سیاست مسالمت 

ـ        آنان پایان داد و امنیت و آسایـش و آزاد         حـدي کـه   ه ي در بیـن ملل مذکور مستقر گردیـد ب
آمیزي نسبت به کـوروش هخامنـشی داشـتند در ایـن دوره اسـت کـه            یهودیان احترام تقدس  

و از آنجا که ادبیات و دین یهـود  .  شدي وارد فرهنگ و ادبیات تلمودی از کلمات فارس   يبسیار
 يهـا  از ایـن راه بـه دیگـر زبـان     ی از اقوام کهن رواج یافته بود، کلمات فارس يدر میان بسیار  

 راه یافته بـود  ي که در ادبیات تلمودیبه این ترتیب تقریباً تمام کلمات فارس  .  نفوذ یافت  یسام
ـ  ـــی این انبوه کلمات فارس. شود  مینیز دیدهها     آن  و غیر  یعیناً در سریانی و مندائ     تردیـد   ی، ب

 .  مانده استيجا ه بیم سايها  است که براي دیگر لهجهی مشاهیمیراث زبان آرام
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ي باسـتان و پهلـو  ي هـا   بعد مستقیماً از زبانيها نیز در دوره  يعالوه بر این، کلمات زیاد  
بـا   اند زیرا روابط ایـران   رفتهی آراميها ه زبانـ بي دری فارسی و حتی ساسان يپهلو وی  اشکان
 یعرب بهی مات فارس از کلیبرخ . تاریخ قطع نگردیده است    يها ها در هیچ یک از دوران      یسام

ـ   ی آرام ياز راه زبانها   نیز معرب  کـه  از آنجـا  . یتقیماً از راه فارسـ    ـانـد نـه مـس       رفتـه  ی به عرب
ر شهریاران آن پیوسته بـا دربـار   ـ ناگزی یوجود آمد ول   هو دخالت ایرانیان ب    حیره باراده ی  پادشاه
ن حیـره نعمـان بـن     از مشهورترین شهریارای داشتند که یک   يو استوار  مستقیم  رابطه یساسان

تاد و ـفرس  تربیت به نزد نعماني پسرش بهرام گور را برا    یمنذر است که گویند یزدگرد ساسان     
ـ  ي ایرانیان بر یمن و حکومت متماد يهمچنین استیال  ـ  ی شـهریاران ایران  و 1 و هـرز ی کـه اول

ه بنـی  ایرانیان در زمان ساسانیان به یمـن کـ   زیاد  بازان است در یمن و مهاجرت     ها     آن آخرین
 .  مهیا و آماده ساختی در عربی نفوذ و رواج فارسيمعروفند زمینه را برا »آزادگان «االحرار

 حجاز و تهامـه نیـز      يها کرد و بر سرزمین    یبازان از طرف خسرو پرویز بر یمن حکومت م        
 حکومت یمن ابقا کرد داستان يبازان را برا) ص(نظارت داشت بازان اسالم آورد و رسول خدا      

 اولـین مرتـد در اسـالم    ی شهربن بازان در یمن و جنگ او بـا اسـود عنـس           يت و فداکار  خدما
به ایرانیان مقیم یمن و حمایت ایرانیان یمـن از رسـول   ) ص(همچنین نامه نوشتن رسول خدا    

 . 2و از اسالم در تاریخ معروف است) ص(خدا 
ــه   مــن مثــل کــسري شهنــشاه الملــوك ل

 واـــــخرج عـــصــبۀ نـم مــــاهللا درهـــ
ــغ   رازبـــۀـــض مــــبی ابۀــــحج ـرــ

                                . 

 االـرزبوم الــجیش اذ صـ     ـل و هـ   ـمث او 
  النـاس امثـاال   ـیهم ف ــ ل يرــاان تـ ـم
 3اشـباال    صاتــ العیی  فــ  د تربــت  ـاس

 

 تـر از و   او را شایـسته  ی او را شایسته از خسرو شاهنشاه شهریاران و چه کـس           یچه کس  ـ1
  ؟ خود بنمایانديو نیرومند ر نبرد صولتهرز که د

اند، در میـان مـردان هماننـد ایـشان را نتـوان            اینانند که پیش آمده    یچه برازنده گروه   ـ2
 . یافت
اند که در بیشه بچگان خـود      اند، شیران   درخشنده یمرزبانان. بزرگ زادگانند و شایستگان    ـ3
 .  پرورندیرا هم

________________________________________________________ 
پـس از تـسخیر یمـن از طـرف      و یمـن رانـد    م حـبــشـیان را از 570 یکی ازسرداران انوشیروان که در سال vaharaz ـ1

 انوشیروان به حکومت آنجامنصوب گشت     
 .86 و ایران ص  خدمات متقابل اسالمـ2
 .396ص / 1 تاریخ طبري ج ـ3
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 .  استی خسرو فارس ـ معرب ـي مرزبان و کسر جمع ـ مرازبه ـ شاهنشاه ـکلمات
تعصب و تقلید کورو متحجر با دقـت   ی بدون اغراق و ب  ی تاریخ يچنانچه وقایع و رویدادها   

ل و خرد و دانش مورد مطالعـه و تحقیـق و نقـد قـرار گیـرد و علـل و              ـ و با موازین عق    یعلم
ظر روشن و اندیشه ثاقـب و   انصاف و منطق و علم سخته سنجیده شود با ن  يوالت با ترازو  لمع

 یواقعیت و حقیقت تـاریخ    این     به همگان.  و مبهم حوادث مشاهده گردد     ک تاری يتیزبین زوایا 
 . اعتراف خواهند کرد

 فرهنـگ  خـرد و   دو قالبند که اندیشه و     دوکالبد و  عبارت از ی  عرب  و یکه زبان وادب فارس   
 چـه ایـران شـعرموزون و    اگـر چنـان  باشد   می قران روح آن دو كانوار تابنا   و یدرخشان اسالم 

 آمـده از  دسـت   بـه  مـدارك يرو ازی   هجای يها  سروده یبعض تنها و  قبل ازاسالم نداشته   یمقف
 بوده است عرب یعروض اسالم شعر پیش از  در ی شعر عرب  ی مانده ول  یآباد و تورفان باق    یحاج
ها   آن آن قوم دریصحرای  داشته که روح بدویت و يا ساده  و ی جاهل ياسالم اشعار  پیش از  در

 مضامین جاهلیت عرب و مفاخرات به قوم و زور شمشیر وصف صحرا و            يگر است و دارا    جلوه
 . باشد ی می جاهليها شتر و تعصبات و حمیت

نظر مضمون   ازیاند ول  اقتباس کردهیعرب  از ی فارس يدرست است که فن قصیده را شعرا      
از شـاعران   را) مـزدوج  (ي عرب فـن مثنـو  يراشع اند و  تکامل بخشیده    تنوع و   را  آن یمعن و

 و  بنـد عترجیـ  ترکیب بندو طور همین  سابقه نداردیعرب  در يشعر مثنو  اند و   اخذ نموده  یفارس
 .  استیران و گویندگان نامدار ایرانـغزل عرفان از ابداعات و ابتکارات شاع  ویرباع

ـ        تـوان   یجمـال مـ  اه در این مقال مجال بسط و تفصیل سـخن در ایـن موضـوع نیـست ب
 کرد و گذشت که از مطالعه و تعمق تاریخ ادبیات و یا به عبارت دیگر از امعان نظر در            یاشارات

  عـصر سـرزمین    کگـردد کـه در یـ       یمـ   ایران این نکته عیان و آشـکار       ی و علم  يتاریخ فکر 
ز قـرن اول  انـد کـه ا    دو همزاد بودهي و تازیپهناور ایران از بخارا تا بغداد زبان و ادبیات فارس        

  قـرون و اعـصار درخـشان اسـالم بـا دسـت و فکـر و خامـه و خـرد و           ي تا به آن سو    يهجر
استادان .  دانش نوابغ و دانشمندان و گویندگان و نویسندگان بزرگ ایران تحول و تکامل یافته              

  علـم عـروض و      ع واضـ  ياحمـد فراهیـد    بـن  یـل لکه اشـاره شـد خ       همچنان یو نامداران ایران  
ـ قتیبه، صاحب بن عبـاد  مقفع، عبدالحمید و ابن العمیدجاحظ و ثعالبی ابن سیبویه، این  راغـب   

ـ الزمـان همـدانی و حریـري    اصفهانی میدانی نیشابوري بدیع   زمخـشري عبـدالقاهر جرجـانی     
 خواسـتند قواعـد صـرف و نحـو       مـی و صدها تن از استادان و نویسندگان نامدار هنگـامی کـه      
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 کــه هــیچ نمونــه در دســت نداشــتند از چــه و از  ند درحــالیو نثـر و بالغــت عربــی را بنویــس 
و آثار جاودانه و ذیقیمـت و نفیـسی بـه یادگـار           . کجا و چگونه تقلید نمودند و سرمشق گرفتند       

  گذاشتند که هر کدام در نوع و عظمت خـود از مراجـع مـسلم و موثـق ادب تـازي بـه شـمار                
 . آید می

آهنگـی زبـان     توسعه و رونق و اقتدار و خوش  آمیختگی زبان فارسی با کلمات عربی باعث      
چه این زیبـایی و شـیرینی در نظـم و     فارسی شده و بر لطف و حالوت زبان افزوده است چنان    

دست و بلندآوازه چـون فردوسـی بـزرگ     نثر گویندگان و نویسندگان خوش ذوق و توانا و چیره    
 و حـافظ شـیرین سـخن بیـشتر       الدین و سعدي   حماسه سراي نامدار و آثار جاودانه موالناجالل      

یکی از علل تحول و تکامل هر زبانی دادن و سـتدن اسـت همـه        . محسوس و چشمگیر است   
هاي دیگران است این مبادله نه تنها عیب و  هاي متمدن در آمیخته با لغت      هاي زنده ملت   زبان

و رود که حـسن و امتیـاز بـراي هـر زبـانی و عامـل پیـشرفت و تکامـل              کاستی به شمار نمی   
هاست زبان خالص که در آن هـیچ لغـت بیگانـه نباشـد از آن قبائـل وحـشی و                      زایندگی زبان 

هاي فعـال و زنـده اخـذ و اعطـا            هاي پیشرفته و متمدن، طبیعت زبان      مانده است نه ملت    عقب
گیرد و در آن تـصرفاتی       می است که لغات و اصطالحات خارجی را بر وفق خصلت و نیاز خود            

 و تـأثیر دهد و این    ها می    آن  شکل و قالب و قواعد زبان خود تغییراتی در         کند مطابق   می ایجاد
 زبان و ادب یونانی در التینی  تأثیرشود براي مثال      می هاي زنده بیشتر دیده    ثر اغلب در زبان   أت

ثر عربی و فارسـی در همـدیگر و   أ و تتأثیر فرانسه در انگلیسی پس از فتح نورماندي و         تأثیرو  
رواج خط عربی باعث زیبایی و آسانی خط فارسی شده است چون خط عربـی    همچنین نفوذ و    

 . تر از خط پهلوي بود آسان
الزم به ذکر است که از حیث اصول و اشتقاق هیچ نوع تشابه و قرابت و خویشاوندي بـین   

هاي هنـد و   که اشاره شد فارسی از شعبه زبان  طوري زبان عربی و فارسی وجود ندارد چه همان       
امـا فرهنـگ و تـاریخ اسـالمی چنـان           . هاي سامی است    است و عربی از خانواده زبان      اروپایی

هـاي زنـده دنیـا     کـدام از زبـان   پیوندي بین این دو زبان برقرار کرده است که نظیر آن در هیچ 
زبان عربی به اقتضاي طبیعت و ساخت خود کلمات دخیل از فارسی را مطـابق          . شود دیده نمی 

طـور اسـت زبـان فارسـی      همـین . ش تغییر و تصرفات زیاد کرده استقواعد زبان خود دستخو   
 .  کلمات عربیةدربار

ایرانی هنرمند و خـوش دوق هویـت و اصـالت زبـانی خـود را حفـظ کـرده و بـسیاري از              
 .برده است کار   بهآهنگ بوده ترکیبات و کلمات عربی راکه با ذوق و قواعد زبان هم
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د را از دست داده و تبعیت لسان ثانوي را قبول کرده  ملیت اصلی خو  : بقول محمد قزوینی    
 .4شود خارجی محسوب نمی دیگرعنصر اند آوردهدست   بهو حق همشهریگري در زبان فارسی

 :عربی هاي ازکلمات فارسی دراشعار اینک نمونه
 

 :آذرگون
. هاي آذریون و آذرجون هم در شعر عرب آمده اسـت       آذریون معرب آذرگون است و به صورت      

باشـد و بعـضی گوینـد گیـاهی       مـی وعی از شقائق است که کنارهاي آن سرخ و میانش سیاه        ن
ـ روید است سرخ رنگ که در میان آب می انـد کـه نـوعی از بابونـه اسـت و گـل         دیگر گفتـه  

گویند؛ و معنی ترکیبی آن آتش مانند است چه آذر به معنی آتش و گون  همیشه بهار را نیز می  
 . گویند  و نام اسبی هم هست و سمندر را هم می ـبه معنی مانند باشد

 هر زمان چون آذریون برخشد در چمن    
 

                                                           .                      هر زمان چون نیل نیلوفر بخندد در شمر 
 تاج المآثر

 ه از میانۀ آذر برویــد آذریـــــونــاعت توست آن نسـیم جـان پرور              کبراي ط
 ظهیر فاریابی 

  ــه ــ ذْنـ ــوق اُ ــه قـــ  و أردف آذریونـــ
ـــا ریــــونَــهــــــــ ـــأنَّ آذَ  کـــــــ
ـــبٍ   ـــ هـ ـــن ذَ ـــنٌ مــــــ  مداهــِــ

.                                 

سِ عقیـــقٍ فــــی قـــــرارتها تبرُ       ککَـاْ
 ـیـَــــهو الــــشــــمس فـیـــــــه کــالـِ

  ـــه ـــــ ــا غالـِـیـ ــا بقایــــــ  . فیهــــــ
 

 
 :ابریق
کار رفته  هدار، آفتابه و در کتب موسیقی به معنی گردن بر بط نیز ب        لوله تنگ معنی به آبریز معرب
 .کار رفته آن اباریق در قران کریم و در شعر عربی به معنی صراحی به مکسر جمع ابریق و است

قــــــدبات یــــســقیـنی در باقــــه              
ــق فـــی الجـــام                                  . ــالت مـــن االبریـ                                   5سـ

. 
 . کرد  میریخت سیراب  مییعنی شب پیوسته مرا از شرابی که از صراحی در قدح

هـا و   هیعنی باکوزها و مـشرب  6باکواب و اباریق و کأس من معین: در قران کریم آمده است   
 . پیمایند  میهایی از شراب ناب بر آنان جام

________________________________________________________ 
 .87 بیت مقاله قزوینی ص ـ4
 229دیوان ابونواس ص ـ 5
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 : بم
 . ترین سیم عود در مقابل زیر که به معنی تار است به معنی کلفت

ــف  ــرع کـــ ــب یقـــ ــمیر قلـــ  ابـــــــداً بـمـــــــان نـاطـــــــــقان  .                                             ضـــ

. 
 .ددو بم گویا با زدن دستی راز دل را آشکار کردن: یعنی

 :گوید  میمنوچهري. کلمه بم در فارسی در معنی تار کلفت در سازها بکار رفته است
                      زیر ببانگ آمده، بم به خروش آمـده اسـت        .از شغب مردمان الله بهوش آمده است

. 
 

 :بندار
 اصل و مایـه  ج بنادر به معنی مالدار و انباردار و نیز نام شخصی آمده است از لفظ بن به معنی         

و دارنده از ریشه داشتن ساخته شده است و کلمه بنکدار هـم بـه    » دار«با پسوند صفت فاعلی     
کار برده  هور از این معنی است جاحظ در کتاب البخال لفظ بندار را به معنی انباردار ب معنی پیشه

سـند پـردازد   هـا بـه داد و    فیروزآبادي آن را به معنی بازرگان محتکـر و آنکـه در دکـان    . است
 : کار برده است هرا به معنی سرمایه دار در این بیت ب) بندار(ابونواس . استعمال کرده

ـــار  و ـــم عـمــــ ـــند هـــــ  .                                                7منـــعـــــــــــم بــنــــــــــــــدار   .                                             عــــ
 

 :بهار
 . به معنی شکوفه

 .                                              8ذهبــت فلــم تـــنقص سلــسبیل بهـــار     .                                   نــاس مثــل النبــت الــی بهــاره    وال
 

 :بیزر
 :کُمیت گوید.معرب بازار است 

ــــارِ  ــــی الغُب ا ف قَه ــــوابِ ـــــأنَّ س ر تُ  .                                      کَ ــــــقو ــــــا  صـ هـ ار                     .                                                 عـــــــارِض بیزّ
 
 :تاج

 .اند صورت تاژ است در عربی از آن فعل ساخته و در باب تفعیل استعمال کرده هکه در پهلوي ب
                                                                                                               

 18ـ الواقعه، آیه 6
  هـ1404 دیوان ابونواس چاپ بیروت ـ7
 273 لزومیات ص  ـ8
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 : و همچنین در شعر عمروبن کلثوم آمده است
 .                                     9بتـــاح الملـــک یحمـــی المحجرینـــا     .                                          و سیـــد معــشـر قــــــد تـوجــــــوه

 
 :تراکیش

 .صورت تراکیش جمع بسته شده همعرب ترکش که در فارسی به معنی تیر دان است و ب
ــه    ــه لواحظ ــرك اغنت ــن الت ــی م  .                                               10حوتـــه مـــن النبـــل التـــراکیشکمـــا   .                                  ظب

 . نیاز کرده است یعنی آهویی از ترکان که تیر نگاهش او را از تیرهاي ترکش بی
 

 :توت، درخت توت
ــوت     .                                     فزنابهــــا فــــی حــــدیقات ملفقــــۀ ــان و التـ ــح و الرمـ ــد و الطلـ  .                                      بالزنـ

زند چوبی که بـا   11یعنی در باغهاي که پر از زند و طلح و انار و توت بود از او کام گرفتیم               
 .کردند   میآن آتش روشن

 .واژة توت در عربی ضمن ترکیباتی نظیر توت الشامی و غیره هم آمده است 
 

 :جاموس
ب گاومیش است که بصورت جوامیس   . هم در نثر و شعر عربی آمده است معرّ

ــاموس    .                                         التــــــدعون اباالولیــــــد لنائــــــل ــۀ الجـ ــار و خلقـ ــق الحمـ  .                                   12خلـ
 .یخی ابوولید را هرگز براي چیزي مخوانید که خوي خر و اندام گاومیش دارد

 
 :جالب 

ب گالب است  .معرّ
 .                                            کانماهــا روت فــــی طــــــرفــــــه

 .                                            13الـــــسحر فـــــی عینیـــــه جـــــالب 
ــالب    .                          بدست چاشنــی دیــگر چـو مهتــاب         ــاي جـ ــربت هـ ــتادش زشـ  .                                    14فرسـ

________________________________________________________ 
  146 شرح معلقات زوزنی ص ـ9

 127 فرهنگ واژه هاي فارسی در زبان عربی ص ـ10
 135 همان ماخذ ص ـ 11
 145 دیوان بختري ص ـ12
 .232دیوان ابوفراس ص ـ 13
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 :خسروانی
  .به معنی شاهانه و در معنی وصفی و اسمی در فارسی و عربی مستعمل شده است

ــل    ـــال دلیـ ــت بــ ـــار طرقـ   خمـــ
                                 .                                               فقــــام التــــی مذعــــــوراً یـــــلبی

ــسروانی   ــق الخــ ــح العتیــ ــوي ریــ   ســ
ــسانی و جــــون                                .                                          اللیــــل مثلــــی الطیلــ

فروش را زدم و رهنمـایم بـوي شـراب خـسروانی داشـت او       رهنما در می   یعنی شبانگاه بی  
و کلمـات طیلـسان و      . که سیاهی شب، ماننـد طیلـسان بـود         من پاسخ داد درحالی   ه  دستپاچه ب 
 .فارسی هستندخسروانی 

 
 : درفس

 .معرب درفش به معنی پرچم است در شعر ابوعبیده بحتري آمده است
 و اذا مـــــارایت صــــورة انــــــــطا  
 و الــمنایـامــواثــــــل ، وانــوشــــــر
ــز      .                               و تـوهـــــمت انّ کـــــسري ابرویــ

 کیــــــه ارتـعـــت بــــین روم و فــــرس 
ــصفو  ــی ال ــدرفس وان یزج ــت ال  15ف تح

 .                                الــبـهــبـــــد انـــســیو مـعـاطــــــی 
 ایـست کـه بـر دیـوار ایـوان       منظـور شـعر پـرده   (هر گاه به قصور انطاکیـه بنگـري       : یعنی

ــوده اســت ــرو  ) نقــش ب ــرگ ف ــران هــستی در آنجــا گــه م   گــوئی در میــان ســپاه روم و ای
 ایـن تـصویر کـه بـر     . کنـد   مـی هـاي جنـگ را راسـت    فبارد و انوشیروان زیر درفـش صـ    می

ــا عــصر بحتــري   ــار  ) 240(دیــوار کــاخ مــداین ت  بــوده میــدان جنــگ ایــران و روم را در کن
ــشان   ــام ن ــه ش ــعر انطاکی ــیش ــال     م ــه در س ــت ک ــده   ) 270(داده اس ــع ش ــیالدي واق  م

 .است
 

 : دهقان
 بـه صـورت مفـرد و    معرب دهگان است و گان پسوند نسبت در فارسی است و در زبان عربی           

بعـضی آن را  . ست در شعر اعشی در وصـف گـاو آمـده اسـت           شده ا استعمال  » دهاقین«جمع  
 .اند خان هم گفته معرب ده

ــق     .                          فـصل یغـشی لـوي الـدهقان منــصلتا     ــو منتل ــشی و ه ـــی تم ــا لفــارسـ  .                                 ک
                                                                                                               

 .1304خسرو و شیرین نظامی ص ـ 14
 .102ص/1 هـ  ج1419 دیوان بحتري چاپ بیروت ـ15
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 : زرجون
 .،گون در فارسی به معنی رنگ استه رنگ طالمعرب زرگون ب

   ــوت ــرِجت و بیـ ــد اُشـ ــاب قـ  .                                     16نُطـــــِّقَت بالریحــــان و الزرجــــون     .                                   و قبـ
 .پیچیده شده استها   آنکه ریحان و تاك بدور هایی اتاق و شده افراخته که هایی خیمه یعنی

 
 :رزدق و رزدج

 .هایی که در یک صف واقع شوند معرب رسته است به معنی راسته بازار و خانه
 :گوي   میحجر بن اوس

ــارم رزدق    .                                    تــــضمنها و هــــم رکــــوب کانــــه ــه المخــ ــم جنبیــ  .                                     17اذا ضــ
 

 : رستاق
 : خطاب گفته اي خطاب به عمربن قیس در قصیده  ابوالمختار یزید ابن.روستا: ج رستاتیق

 .                               فقــد کــان فــی اهــل الرســاتیق ذاذکــر   .                               فشبال، فسله المـال و ابـن محـرش        
این . حساب بخواه ) اند دوتن از عمال خراج در خوزستان بوده      (از شبل و ابن محرش      : یعنی

شکل ه  این واژه در عربی ب    ). هایش زبانزد گردیده   زديد( در میان روستائیان شهرتی دارد       یکی
 .نیز آمده است) روزداق(
 

 :ریدج
ب ریدك که در پهلوي به معنی غالم است  . معرّ

 : اعشی میمون گوید
ــردیج؟    .                                    و ابو یـزیدعـــۀ الـــــــذي حدثتـه      ــصی الـ ــن الخـ ل مـ ــا اذّ 18فینـ

. 
 

 
 : زنّار

پرستان با خـود دارنـد،    پرستان و آتش  اي که بت   بر وزن کفّار هر رشته را گویند، عموماً و رشته         
 .خصوصاً

________________________________________________________ 
  .هاي فارسی در عربی  فرهنگ واژهـ16
  .هاي فارسی در عربی ذیل کلمه مذکور  فرهنگ واژهـ17
 . دکتر محقق به نقل از صبح المنیر مقالهـ18
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19فیمـــا یحـــل کمــــا قـــد الزنــــار     .                                  کـم مسـلــــم عبدالهـــوي فوجدته   
 

. 
 

 :دپیلزندبیل ژن
  . پیل ژنده و درشت

ــدبیل   .                                     فاقدروا من بنـات ضـــأن عبـــــوراً      ــون کالزنـــ ــره ان تکـــ   20ســـ
. 

 
 :سدق

ب سده است   ابوالعالء معري در بیت زیر آتش پارسیان در شب سده را مشبه به قـرار داده        . معرّ
 . است

ــا  ــک الفهــم ملتهب ــت فی ــد تفرّس  .                                21من کلّ وجه کنار الفـرس فـی الـسدق           .                              و ق
 

 :فاخته
 .شود کلمۀ فارسی است که قمري هم گفته می

 .                                 و  الـجـــــــو جـــوجــــو فــاخــــت            .                      الــــارض طــــــاووســـیــــــــــه 
کلمه طاووس به اعتقاد استاد پورداود اصل کلمه از زبان دراومدي وارد سانسکریت شـده و   

 22.هاي دیگر رفته است از آنجا به زبان
 

 :فرند
ب پرند به معنی بافتۀ ابریشمی و حریر ساده است  .معرّ

ــه  ــسروانی فوقـ ــد الخـ ــیس الفرنـ  .                                     23مـــشاعر مـــن خـــز العـــراق المفـــوف   .                                   لـ
 

 :فیروزج
 .فیروزة فارسی است

ــا  ــک و النجـــوم کانهـ  .                                      24در علـــــی ارض مـــــن الفیـــروزج     .                                    و لقـــد ذکرتـ
________________________________________________________ 

 .164 ص 2ات ج  لزومیـ19
 .113لزومیات ص . ـ20
 . لزومیاتـ21
 . ذیل کلمه آذربون برهان قاطعـ22
 .2 دیوان فرزدق ج ـ23
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 : فیوج
 .اصل فارسی پیک مأ خوذ و معرب استفیوج جمع فیح و آن از 

ــراطیس بـــــالجرجس    .                                     و قـــول الفیـــوج کتـــاب االمیـــر    ــتم القـــ  .                                                 و خـــ
 )ترا مغرور نکند(نامه امیر و مهر کردن کاغذها با جرجس است !  یعنی گفته پیشخدمتان  

 
 :بانمرز

پـسوند فـاعلی   + صورت مرازب و مرزبه و مرازبه جمع بسته شده از اصل فارسی مرز     مرزبان به 
 :بان در شعر عربی بسیار مستعمل شده است براي نمونه در شهر جریر

ــران تحــسب حــین تــضحی  ــد    .                             بهــا الثی ــراة عیــ ــا بهــ ــه لهــ ـــراز بــ  .                                     25مــ
هـا   اند ناشی انیاري ناچار براي تعبیر از گل هاي گوناگون نام نداشته چون در زبان عربی گل 

 . کار برده است هشش نام فارسی را در دو بیت زیر ب
ـــو   ــبوح ولـ ــی صـ ـــنا علـ  و اعـتبقـ
 .                                   بــــین وردو نــــرجس و خزامــــی  

ــا   ـــایات و الوتـــ ـــن  النـــ   رو حـنیــــ
 .                                          26و بنـــــفس و سوســـــن و بهــــــار  

ها و زخمه تارها در میان گـل سـرخ و        گساري و آهنگ نی    یعنی سر شب را تا بامدادن می      
 . و بنفشه و سوسن و بهار نارنج گذراندیم) گل مریم(نرگس و خزاما 

سن هانی اهـوازي تـأثیر لغـات و ترکیبـات     در اشعار بشّار بن برد تخارستانی و ابو نواس ح 
بینیم و اشعار بشّار بدین ممتاز است که در آن بایرانی بـودن خـود افتخـار                  فارسی را بسیار می   
 : گوید اي می کند و او در قصیده کارهاي زشتشان نکوهش می هکرده و اعراب را ب

ا  عرْي خَـــزَّ ــد الــــْ عـ ب تبِـــس ـینَ لَ اْحـ 
ــنْ الــشَّ م لـــْت ن یــــَاو  بـَارقِ و القـَـالَ

یـــــَه و راعٍ   اع ــــابنَ ر رُ یـتُفـــــَاخ                                   . 

ـــَار     ی العقـ ـــَ لـ ع ام ـــرَ الـْکـ تم ـــاد  و نَـ
ــی الخُمـــَار    ف جــس نَفـْ بـَ یت الـْ ـــِ ط عـ  و اُ
ــنْ خَـــسـَار مـ کب ــس ارِ حـ ـــرّ ــی األحـ نـ ب                                   . 

هـاي   هاي خود ترا پوشیدیم و گرسنه بودي با طعـام          زاده تو برهنه بودي با جامه      اي چوپان 
فروشی؟ چقدر زیان کـار و   اي که بر آزادگان فخر می  خود ترا سیر کردیم، اکنون بدآنجا رسیده      

شـد و   گفتـه مـی  از پیش از اسالم بایرانیـان  ) یعنی آزادگان و آزاد آزادگان(بنواالحرار  ! بدبختی
ی این تعبیر در شعر اعشی هم آمده است   :حتّ

                                                                                                               
 .905 دیوان واواد مشقی ـ24
 .ـ ثعالبی من غاب عند المطرب25
 . ذیل کلمه بهار فرهنگ واژه هاي فارسی در عربیـ26
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      م هـ ت لَ بـَرَ ارِ إذْ ص رَ و األحـ نـُ ب تنَاه ـــَّت         .                     تـَ ول ــب فَ ل بانَ غُ ـــی ــنْ شَـ م س ارِ ـــو  .                                           فَ
 .کرده و با شعوبیه همراه آورده است» مردیه آزاد« به بیرتع آن از »البخالء« کتاب در جاحظ و

نواس نه تنها بسیاري از الفاظ و ترکیبات فارسی را با صورت معرب در اشعار خود آورده     ابو
 :مانند. برده استکار   بههاي فارسی را در دیوان خود المثل بلکه مضمون بسیاري از ضرب

ـثَّلــ    ـــا تَم یمري ف ــس لِ ک ــو قَ ه کَ وقِ  «    .                               :ـَ ــس ه ال ــج ــص ضَ ــرَصِ اللَّ ــنْ فُ م «                              . 
ـ    در اشعار زیر از ابوالعالء معرّي می   صـورت فارسـی   هبینیم که او اصـطالحات شـطرنج را ب

 :برده استکار  به
ــشط    ــرس ال ــذي ف ــب ال ــا الالع   ایه

ــادق ــک و البی ــکمــن یباری    فــی کف
ــشاه فــی المجــال و لوجــاه  ــصرع ال  .                                ت

ــصهیل   ــه بالـــ ــت کفـــ ــ ــج همـ  رنـــ
 یغلــــــــبن کــــــــل رخ و فیــــــــل

ــاج و االکلیــــــل   ــردي بالتــــ  .                                             27مــــ
اص فی أوهام الخواص«حریري در کتاب    ه الغوو هم فع«: مخاطب گوینده ب: گوید» در لت

 گفتـه مبـادا در پـیش مـن          و اخفش بشاگردانش می   . و این از اغالط زشت است     » هم خرجت
سـیرافی در کتـاب     . »لیس لفالن بخت  «: را بگوئید و همچنین مگوئید    » بس«و  » هم« کلمۀ  

 :را از اصمعی نقل کرده است» أخبار النـّمویین«
  ــک ـــ ــلْ لَ ـــ ه ور رُ ا الْمغْ ـــه ـــ  أیـُّ

ــدر   ــــ ــنْ قَ ــــ ع م ه ــرَّ ــــ   اهللاِغَ

. 
  ــک ـــــ رْم ــی آلِ ب ـــــ ف  ه ــرَ ـــــ بع 

 ــرِّك ـــــ م ــشْت ـــــ اله ــساب ـــــ ح                                              . 
 .فارسی است » هشت « که کلمۀ 

 
 :  نیلج ـموزج

ب نیل به معنی رنگ آبی است       معرب موزه بمعنی کفش فارسی است در نظم و نثر عربی  . معرّ
 .بال آمده استدر معنی کفش و هم در معنی 

ــیلج    .                                            مشمــر ثیابـه عـــــــن مــــــوزج   ــصبغ نــ ــی بــ ــا علــ  .   28کانمــ
 

  :نموذج
ب همان نمونۀ فارسی است که در نظم و نثر عربی ب       نمـاذج  «صورت مفـرد و هـم جمـع     همعرّ

 . »استعمال شده است
________________________________________________________ 

 317/  ص 1شرح تنویر ابوالعالمعري ج ـ 27
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ـــلق یلقــی العـــیون اذا بــ ــوذج    .                                       ــــدياواب ــب بنمـ ــون معجـ ــل لـ ــن کـ  .                                              29مـ
کند که شـاعران عـرب کلمـات فارسـی را       میثعالبی در یتیمۀ الدهر موارد بسیاري را نقل    

 : اند، از آن جمله کار برده هب
 .                                               و خــــــدق بــــــالتلطف و التــــــانی    .                                         غــالم اعـــجمی فیـــــه ظـــــــرف
ــت     .                                 سقــانی دو و ســه و ازددت منهــــا     ــبحنی بهفـ ــکري و صـ ــی شـ  .                                             30علـ

 .عدد دو و سه و هفت فارسی هستندکه 
 

 : هربد  ـهربذ
 . پرستان را گویند خادم آتشکده و قاضی گبران و آتش

ــرا    .                                         اذا زاعه من جــانبـــیه کـــلیهمـــا     ــم فرف ــۀ ث ــی دع ــدي ف ــشی الهرن  .                                     31م
لـَه     بسیاري از کلم   لـَ عـ کب فارسی بباب فـَ د«ات مرّ مثـاالً از  . برده شده اسـت » رباعی مجرّ

بکَرَه  « شبکور   و از نوروز » دهقنه « و از دهقان » بندره « و از بندار  » بیزره  « و از یازیار    » شَ
ز« ور  .اند ساخته» دروز«و از دروازه » نَ

ز«خود  » مقامات«حریري در    روِ دبرده و ثعالبی در یتیمـه  کار   بهنشین همعنی دروازه  را ب » م
هر از شخصی نام می     به العزیز باهللا فاطمی کتابی  دار بوده و را عهده» بندره « برد که عمل     الد

نامیده شده اسـت و شـاعري از نـوروز    » البیزره«دربارة بازیاري و بازداري منسوب است که به     
ز«فعل  ر و  :برده استکار   بهرا چنین» نَ
ــــ ـــــــورز    نَ ـاس و نَ ـــــــی      .                                          ـورز الـــنـَّ ـــوع ــــدمـُ ــنْ بِ لـــک و ـت                               . 

 . مردم عید نوروز را جشن گرفتند من هم با سرشک دیدگانم نوروز کردم
م« اند، مثالً از جهرم،  اب برده و اسامی شهرها را نیز به همین ب        هرَ ر« و از مرو، »  جم زو ْ «

نَ  خَر« و از خراسان،     اند و از این اخیر ارادة جامۀ منسوب به شـهرهاي خراسـان را          ساخته» ْس
   :ابونواس گوید. اند  کردده

  ـــه ائَتدح ـــی ف وه ـــنُ رْس قٍ خَ طـــَ رْ قَ م                               .  ــم ا  لَ وس وٍ و الَ طـــُ ــرْ م ــــی اهللاِ ف ــذَ و  .                                یغْ
 که نه در مروغذا خورده بودنـد   کرته پوشی که او را در سنین جوانی خراسانی ردند درحالی    (

 

________________________________________________________ 
 .ز موازنه آمدينق اـ 29
 .3/90یتیمۀ الدهر ج ـ 30
 .90دیوان امرء القیس صفحه ـ 31
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» کرتـک «کار رفته است که از  هکلمه مقرطق ب» خرسن«و نه در طوس در این بیت عالوه بر  
  32.ناي پیراهن گرفته شده استپهلوي به مع
 هاي شطرنج  نام مهره

ــشط    ــرس ال ــذي ف ــب ال ــا الالع  ایه
ــک  ــادق فــی کف ــک و البی  مــن یباری
ــشاه فــی المجــال و لوجــاه  ــصرع ال  .                                ت

ــصهیل   ــه بالـــ ــت کفـــ ــ ــج همـ  رنـــ
 یغلــــــــبن کــــــــل رخ و فیــــــــل

ــاج و االکلیــــــل   ــردي بالتــــ  .                                             33مــــ
ـ کلمات قاعـده  .  شـاه فارسـی هـستند    ـ  تـاج  ـ  فیل ـ  رخ ـ  بیادق جمع بیدق معرب پیاده 

معنی است که از یک جمله یک کلمه بسازند و آن کلمه را به صورت فعل هم در    این     به نحت
آن تن کـه از  فـ بیاورند که فاعل خود را به همراه داشته باشد مثالً ج بسمله یعنـی بـسم اهللا گ          

 . اند و در نظم و نثر فارسی هم وارد شده است ماضی و مضارع هم در عربی ساخته
ــن   ــر مـ ــزان بـ ــان خیـ ــد اوفتـ  بیامـ
                 .                                   لقــد بــسملت لیلــی غــذاة لقیتهــا    

ــسمل      ــیم ب ــد ن ــه باش ــی ک ــان مرغ  چن
ــسل    ــزال المبـ ــک الغـ ــزا تلـ ــا حبـ              .                                          و یـ
لیال مرا بسمل کرد، سر برید در آن صبحگاهانی که من او را دیدم واي چه خـوش اسـت                

 . بسملکننده این آوي سربرنده و
ها که از زبان فارسی      ابزار و ادوات و گیاهان و گل       اسامی و دیوانی و اداري کلمات از بسیاري

 . خود مستلزم یک کتاب مستقل استها   آناز اي نمونه حتی وردنآ که است شده عربی زبان وارد
شـده   کار بـرده مـی    هاي در اشعار عربی ب      صورت مجموعه  هگاهی بعضی از کلمات فارسی ب     

 . برد کار می هبها   آنمثالًدر این شعر عربی نام ستارگان هفتگانه با نام فارسی
ــداً  ــام   .                               مــا ذلــت تبقــی و ترقــی للعلــی اب ــالك احکــ ــسبعه االفــ ــادام للــ  .                                                 مــ

 تا وقتی که حکم این هفت ستاره سیاره جاري هست تو باقی بمانی
ــرام    مـهـر و ماه و کـیــــوان و تـیـر معــاً ــد و بهــ ــر مــــس و اناهیــ                                    34و هــ

. 
دان بـود او را صـناجه     از صنح و از چنگ فارسی گرفته شده چون اعشی موسیقی   ــ صناج

منظور اعشی میمون بن قیس است که ضمن یکـی از قـصاید خـود برخـی از              . اند  العرب گفته 
 . کلمات فارسی را آورده است

________________________________________________________ 
 .1/8مقاله استاد محقق مقریزي الخطط المقریزیه ـ 32
 .317/  ص 1 شرح تنویر ابوالعالمعري ج ـ33
 الخطط مقریزيـ 34
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ــدها و بنفـــــسج  اناجلّـــــسان عنـــ
ــن  ــرو و سوسـ ــري و مـ  و آس و خیـ

    .                                         رم والیاســـمین و نـــرجسو شاهـــسف

 وسیـــسنبر و المـــرز جـــوش منمنمـــا    
 اذا کـــان هنـــز مـــن و رحـــت محـــشما

ــا    ــن تغیمـ ــل دجـ ــی کـ بحنا فـ ــص                                      .                                                        35یـ
  سوسن ـ بنفشه ـ گلشن ـشود در ابیات مذکور کلمات یچه مالحظه م چنان

 .  نرگس فارسی هستند ـ یاسمین ـ مرز نگوش شاه اسپرمـ ـبر
 االیــاقـــمــــــــر الـــــــــــــدار
ــســــــــرین  ـــه نـ ــا نــفــحــ  وی
 و یا مـن بــــمــقلتـــه الــــعقــار    
 و مالی اري دیباج خـــدك اصــــفرا     

 

ــار   ــا مـــــــــسکه عطـــــــ  و یـــــــ
ــجار  ــا ورده اشـــــــــــ  و یـــــــــــ

  36و بوجنتیـــــــــــه الجلنـــــــــــار  
  37و نرجستی عینـیــک ذابــــلتـــیـــن     

 

  نرجس ـ  معرب دیبا ـ  دیباج ـ جلنار معرب، گلنار ـ  نسرین ـ  مسک معرب مشک ـکلمات
   معرب نرگسـ

فارسیات ابونواس مشهور است که در آن اشعار عـین الفـاظ فارسـی را در ترکیـب عربـی               
 : آورده است

ــ ـــاربحرمـــــــــ  ۀ الـنوبهـــــــــ
ـــار ـــته الـکرفـکــــــــ   و بــــــــ
 و ماههــــــــــا الکامـکــــــــــار 
  و آتـــــــــــشـان الــــــــــــوهار

. 

  و کتــــــــــــــک الفرّخــــــــــــــار 
ــشهریار   ــسها الــــــــــ  و شمــــــــــ
  و جـــــــــــــشن کاهنبـــــــــــــار 

ــشار  ــرّه ایرانـــــــــــ   38و خـــــــــــ
. 

ـ که کلمات فارسی نوبهار شهریار، ماه، کامکار، ) گناهکار(فرخار، بت، کرفکار ) کده( کتک  
کـار بـرده     در سیاق عربی بـه    ) ایرانشهر(ایرانشار  ) فره(خرّة  ) بهار(جشن، کاهنبار، آتشان، وهار     

 . شده است
را پرسـید  » قصعه«یکی از زجاج نحوي وجه اشتقاق  : یاقوت حموي در معجم االدباء گوید     

ها تقصع الجوع، و حال آنکه قصعه معرب کاسه است و ربطی به فعـل قـصع    : او پاسخ داد   . النّ
خود این موضوع را توجه داشته و گفتـه اسـت کـه    » المزهر«اب و سبوطی در کت  . یقصع ندارد 

________________________________________________________ 
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هر کسی لغت عجمی معرب را از عربی مشتق بداند مانند این است که ادعا کند ماهی دریایی   
 39.از پرنده هوایی زاییده شده است

خـود  . گذشته از لغات بسیاري از مضامین امثال، حکم از فارسی وارد زبان عربی شده است   
 . که ایرانیان امثال نغزي دارند اند با این تصریح کردهاعراب هم 

» اذا جاء البعیر حام حـول البئـر  «میدانی نیشابوري در مجمع االمثال خود هنگام ذکر مثل        
 : این دو بیت را آورده است

ــثالً   ــا م ــی اخباره ــرس ف ــارت الف  اس
       .                                   اذا جمـــل حانـــت منیتـــه   : قـــالوا

ــل    ــا مثـــ ــی ایامهـــ ــاجم فـــ  لالعـــ
ــل    ــک الجم ــی یهل ــالبئر حت ــوف ب  .                                 40یط

 . و این هملن مضمونی است که ناصر خسرو گفته است
ــد    ــشت خواه ــالك گ ــو ه ــتر چ  اش
ــره    ــه مکـ ــاقّ بـ ــاکر حـ ــم مـ       .                                    و کـ

ــسر     ــب جــ ــه و لــ ــسر چــ ــد بــ  آیــ
                       .                                              41مــــا بحفــــرو واقـــع فــــی بعـــض   

 : مضمون مثل فارسی است که فردوسی گفته است
ــاه   ــد ژرف چ ــر کن ــره ب ــو ب ــاه    .                               کــسی ک ــشتن را نگــ ــد خویــ ــزدگر کنــ  .                                       ســ

انـد کـه ذکـر      زبان فارسی و فرهنگ ایرانی بر کنار نبوده   تأثیرران عرب نیز از     و دیگر شاع  
 گنجد بزرگی است که در این مجال نمی  خود نیازمند کتاب حجیم و    ها     آن هایی از دیوان   نمونه

 .  شود که انشاءاهللا در فرصت دیگر باز نموده می
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