
 
 
 
 
 
 

  توانمندي زبان فارسي در ساية زبان عربي و عبري
  دكتر مهدي ممتحن
  عضوهيات علمي دانشگاه آزاداسالمي جيرفت

  چكيده
تأثيري نداشت، زيرا بسياري استيالي تازيان و اسالم آوردن ايرانيان هيچيك در تغيير تودة مردم اين سرزمين 

از نواحي ايران ، خاصه در بخشهاي شرقي به صلح گشوده شد، و تا مدت زماني ايرانيان مأمور ادارة كارها 
بودند، و از اسناد موجود ميتوان دريافت كه تا يك قرن پس از حكومت تازيان هنوز أمور ديوان به زبان 

هجري) غالبيت أمور به عربي انتقال يافت (فتوح  95-41قفي (گرفت، ولي در زمان حجاج تُفارسي انجام مي
) كه حجاج اين امر را به صالح واگذار كرده، و مردانشاه پسر زادان فرخ به او 263/ 2البلدان / بالذري/ ج

/ 2چنين گفت (خدايت ريشه از جهان بركناد كه ريشه پارسي بركندي) (فتوح البلدان/ چاپ مصر/ ج
  )368ص

ويسندگان بزرگ عرب با ارج نهادن به زبان فارسي و فراگيري آن، فصاحتش در هر دو زبان جاحظ از ن
يافت كه او ايراني است يا عرب (البيان و بحدي بود كه بهر كدام كه ميخواست سخن ميگفت، و كسي در نمي

ديوانيان و أديبان و ). بنابراين زبان عربي در آغاز هجرت و ظهور اسالم تنها ميان 346التبيين/ چاپ قاهره/ 
دانشمندان رواج داشته، و عامه مردم ايران از آن ناآگاه بودند، و دانستن اين زبان امتيازي براي آنان محسوب 

  ميشد، و كساني كه تازي نميدانستند جاهل و فرومايه به حساب ميĤمدند. 
به زبان فارسي بر عربي در حكومت سلجوقيان و خوارزمشاهيان، و پس از حمله مغول و سقوط بغداد، غل

مسلّم شد، و در غالبيت كتب نگارش شده جهت عامة مردم، فارسي نگارش ميشد اما در كتب خواص و 
  عرفا، اندكي لغات عربي به آن معجون ميشد. 

از طرفي ديگر أسناد و مداركي موجود است كه نشان ميدهد زبان فارسي با گويشهاي ديگر در قرنهاي 
خطوط ديگر نيز نوشته ميشد، كه اين خطوط غالباً نزد أقليتهاي ديني ايران بكار مي رفته، نخستين اسالمي با 
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مانوي، و پهلوي) است، و بدينجهت مالحظه ميشود كه در نتيجه اين آميزش و اختالط  -كه عبارتند از (عبري
كرد كه ميتوان كم و قبايل، ناچار بسياري از لغات فارسي در عربي و بسياري از لغات عبري در عربي نفوذ 

بيش آنرا به آميختگي اين زبانها انتساب داد، با توجه به اينكه بسياري از لغات فارسي از عصرجاهلي با تغيير 
ها در زبان عربي رخنه كرده، كه اگر بخوبي به آن توجه شود خواهيم ديد كه اين كلمات ها و مصوتصامت

ي ندارد، و گروهي از اين لغات با مصوتهاي عربي گوئي عربي است، و هيچگونه ريشة فارسي و عرب
آميختگي پيدا كرده و با همان شكل و تلفظ صرفي در زبان عربي بكار رفته است ، كه يا با شكل ثالثي و يا 
رباعي و خماسي و يا با مفهوم الحاق و زياده كه يك ساختار دستوري است برشته تحرير در آمده، آنگونه كه 

هاي خاصي در زبان فارسي رخنه كرده، و با شكل خاصي تلفظ ميشوند، از اين ميان  لغات عربي با واژه
  كلماتي مانند ابريشم فارسي كه در عربي (ابريسم) است و شين آن به سين تبديل شده. 

  ديوان ساالري -اسالم -خط -عربي -زبان شناسي  -زبان پارسي كليد واژه ها:
 

  خيل در زبان عربيديدگاه سيبويه دربارة لغات فارسي د
گروهي از لغات ديگر فارسي در البالي لغات عربي رخنه كرده، و هيچگونه تغيير صوتي براي آن حاصل 

  نشده، مانند كلمة خرّم كه بر وزن فُعل است و همانند وزن عربي آن (سلّم) است كه در فارسي چنين آمده :
  همه عالم كه همه عالم از اوست عاشفم بر   به جهان خرّم از آنم كه جهان خرم از اوست 

  )787(كليات سعدي / 
  و خاقاني نيز چنين گويد:

  )390به زر بود خرم روان عنصري (خاقاني     چنانك اين عروس از درم خرم است 
هـ) كه در 180نخستين كسي كه اين بحث را در ميان انديشمندان به بحث گذاشت سيبويه است (ت 

(الكتاب) خود سبك اين كلمات و حروف را بيان ميكند كه از اين گروه كلمات (دينار و جورب و قرطاس) 
  ) 4/304/ج و ديگر لغات است، و نيز مانند آجر و إسماعيل و سراويل و فيروز و قهرمان است (الكتاب

حريري نيز با توجه به نظرات سيبويه و جوهري همين باور را دارد، كه بسياري از لغات فارسي ملحق به زبان 
عربي است مانند سرداب و سربال و بهلول و شطرنج نيز از اين قاعده پيروي ميكند و أصل اين لغت آخري 

  هندي است. 
  در عربي را به سه گروه تقسيم بندي كرده كه عبارتند از:  هـ) ألفاظ تعريب شده 745ابوحيان أندلسي (ت 
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گروهي از لغات را أعراب تغيير دادند و جزو كالم خود قلمداد كردند و حكم اوزان آنها را اوزان عربي  -1

  قرار دادند. 
مداد گروهي ديگر، لغاتي را جزو اوزان كالم خود قرار ندادند و هرگز اوزان آنرا جزو تغييرات نيز قل -2

  نكردند. 
گروهي ديگر لغات را به همان شكل موجود تلفظ كردند. و آنها را كه جزو اوزان و دستور خود قرار  -3

ندادند، بنابراين جزو زبان عربي محسوب نگرديد، و آنچه را كه وابسته به زبان عربي قرار دادند از همان زبان 
  وزني در عربي با نام (فُعاالن) يافت نشد. و تغييرات آن محسوب شد، مانند خراسان كه هرگز چنين

  چنانكه خاقاني گويد: 
  عندليبم به گلستان شدنم نگذارند     چه سبب سوي خراسان شدنم نگذارند

  (خاقاني ديوان)
  و مثال گروه دوم لغت خرّم است كه خاقاني چنين آنچه گفته شد سروده : 

  ان عنصري به زر بود خرم رو    چنانك اين عروس از درم خرّم است 
  (خاقاني / ديوان)
به لغاتي مانند سلّم و كُركُم و قمقم ملحق شده، و اين نظريه را از سيبويه اكتساب كرده كه آنچه را در زبان 
عربي وارده شده و مشابهي دارد معرب محسوب ميشود، و آنچه را كه نظيري برايش نيست هرگز از زبان 

يا نباشد. و بغدادي دستور زبان شناس قرن يازدهم هجري در  عربي محسوب نشد، چه آن لغت عربي باشد
كتاب خود (خزانه األدب) چنين إذعان ميكند كه كلمات تعريب شده و تعريب نشده، از فارسي به عربي 

  برچهار گروه تقسيم بندي ميشوند. 
غيير نكرده ولي به گروهي از لغات تغيير نكرده، و هم وزني در زبان عربي ندارد مانند خراسان، و گروهي ت

اوزان عربي ملحق شده، مانند خرّم، و گروه سوم تغيير يافته ولي به اوزان عرب ملحق نشده مانند آجر، و 
چهارمين آنها لغاتي است كه تغيير يافته و به لغات عربي ملحق شده، مانند درهم . و فرهنگستان زبان عرب 

ريب شده اگر مشابهي درعربي داشته باشد ميتواند كاربرد اي صادر كرده كه لغات تعدر اين مورد قطعنامه
  زباني داشته باشد، در غير اينصورت بهمان شكل فارسي خود باقي ميماند، چرا كه آن لغت تعريب شده .
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مانند لغت مهرباء كه ميتواند ريشه يابي شود و أصل آن فارسي است و از (كاه و ربا) اقتباس شده، يعني 
بنابراين لغت با اشتقاق فعل در زبان عربي بكار رفته و فعل كهرب يكهرب و كهربه از  جذب كننده هر شيئ،

  آن ساخته اندو اسم مفعول آن مكهرب است و فارسي بودن آنرا ناصرخسرو چنين بيان ميكند:
  )275باز نداند خرد از كهرباش (ديوان /       هرچه كنون هست زمرّد مثال
نيم كه در زبان عربي بكار رفته ، و اشتقاقي از آن بعمل آمده و گاهي به همان و ما ميتوانيم به لغاتي اشاره ك

  شكل در فرهنگها باقي مانده كه اين لغات عبارتند از: 
  بر وزن افعيل و افعال با مفهوم (گازگرفتن) است، و جمع آن با وزن أفاعيل است  ابزيم و ابزام:

  ين سخن شاعر كه گويد:  (و أبازيم) در زبان عربي به كار رفته مانند ا
  نا هي عن الذئبةِ أن تفَرّجا    لو ال األ بازيم و أنّ المنسجا

  اند كه شاعر چنين سروده:و گروهي آنرا با نون تلفظ كرده
  و كُلّ أجرد مسترخي األبازينِ    من كُلّ جرداء قد طارت عتيقتها

  (فرهنگ اللسان/ بزم)
اي پشمينه، و بر اساس ضرب المثل (جلّ و پالست را جامه كه أصل آن (پالس) فارسي است بمعنيبالس 

/ 1جمع كن) است و در زبان عربي بر اساس جمع (بلُس) بكار رفته و فروشندة آنرا بلّاس نامند (الروس / ج
  بلس) و ناصرخسرو اين چنين گويد: 

  آن دگــرگـفت (عـندناالباس)      هرچه كان گفت اليجوز چنين
  چون سياه و سپيد و خزّ و پالس       ستند دو مخالف امـام گشت

  (ديوان ناصرخسرو)
  و خاقاني چنين گويد: 

  پالسي پوشم اندر سنگ خــارا      به جاي صدرة خارا چو بطريق
  )255(ديوان/
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ديگر لغتي است كه در عربي بكار رفته و از زبان پهلوي به اين زبان انتقال يافته، و اصل آن (تاگ) بوده تاج 

عربي از آن فعل ساخته، و جمعي براي آن در نظر گرفته اند با عنوان (أتواج) و تيجان كه أصل ولي در زبان 
 بوده كه صائب عربي آنرا چنين با همان تلفظ چنين سروده: 1آن از ريشه (توج)

  نگشتي تا قيامت نوخط شيرازه ديوانها   اگر نه مد بسم اله بودي تاج عنوانها 
  (صائب/ ديوان)

ل فارسي آن (گورپا) يا گورپ گرفته شده و از دو لغت (گور) و (پا) انتقال يافته (فرهنگ : كه اص جورب
  )455/ 1فارسي بزرگ / ج

كه حرف (گاف) به (ج) و حرف (پ) به (ب) بدل شده و الف آخر كلمه حذف شده، و وزن صرفي آن 
  را چنين بكار برده:  (فوعل) است و جمع آن (جوارب) بر وزن (كواكب) است و شاعر عرب نيز اين لغت

  و عش بعيشةِ عيشاً غير ذي رِنقِ    إنبذ برملة نبذ الجوربِ الخَلقِ
  و در زبان عرب نيز ضرب المثل بوي جوراب اين چنين ياد شده :

ة رأسهكي أولَقٍ انضجتوربِ    و مذفراً كريح الج و تركته  
صرفي آن در عربي فعل است مانند أصل آن (درفش) است كه شين آن به سين بدل شده و وزن  درفس

) و در زبان عربي از اين لغت فعل ماضي و مضارع و مصدر ساخته اند مانند درفسه  ضمخ)  
  و بحتري در  سينيه خود چنين گويد :

  و انّ يزّجي الصفوف تحت الدرفسِ    و المنايا مواتلٌ و انوشر
جيم بدل شده، و در صرف عربي وزن (دبج) از آن به  كه در أصل فارسي ديباه بوده و حرف آخر آن به ديباج

اند كه لباسي بس زيبا و كار گرفته شده و جمع آنرا دبابيج در نظر گرفته اند، و اسم مفعول آنرا مدبج ساخته
  تاج العروس] 2/37)/ ج1316/ 2دلنشين است . [فرهنگ اللسان/ ج

  ناصرخسرو در اين باره چنين گويد: 
  كه علم است و پرهيز نقش و طرازش    ردين حق را يكي خوب ديبا شم

كه أصل آن فارسي است و از لغت (دويوده) است بمعناي جامه (دويوده) و جمع آن ديابپد است  ديبود
  /د)2(فرهنگ ناظم األطباء/ج

                                                 
1   - persin English Pic/P/273 
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حرف دال به ذال تبديل شده و بر وزن فيعول آمده مانند ديجور و خيشوم و قيصوم، و حروف كلي آن عربي 
  1و ميتواند در فرهنگهاي عربي جاي گيرد، و أعشي شاعر عرب چنين گويد: است 

  أرنَدج اسكاف يخالطُ عظلما       عليه ديابوذٌ تَسرَبل تحته
  (ديوان/ أعشي)

  2و شاعر ديگر با نام شماخ چنين گفته است 
  من قرّة العين مجتاباً ديابوذُ        كأنها و ابن أيامٍ تؤنبه

) شهري در ايران و رازقي  نوعي گل خوشبو و سفيدي است و اين لغت در أصل فارسي و از لغت (ري
منسوب به آن است كه تنها (قاف) به آن اضافه شده، و لبيدبن ربيعه شاعر جاهلي ظروف خمر را اين چنين 

  توصيف ميكند 
فن رازقي و كُرسجمٍ ينصفون المقاوال    لها غَلَلٌ مبأيمانِ ع  

  )1637اللسان/ (فرهنگ 
) و با وورودش به 1885) معرب است و از سره گرفته شده بمعناي حريرسپيد (ناظم األطباء / Saraq( السرَق

زبان عربي با تبديل (هـ) به قاف شده و در فرهنگهاي عربي بر وزن فَعل ثبت شده، مانند حصب و حطب و 
  ربرد پيدا كرده كه أخطل شاعر أموي چنين گويد: اسم جنس واحدي از آن بكار رفته، و با (ة) مدور كا

و قزِّه رندرَق الفابه أذياال     يرُفلنَ في سدن هسحبن مي  
  (أخطل/ ديوان) 

  )1576/ 2) (فرهنگ فارسي بزرگ/ ج104(شفاء الغليل / 
أصل آن در فارسي شلوار است، و در زبان عربي با تغيير حرف شين به سين معرّب شده، و قلبي در  سروال

ميان حروف آن حادث شده، كه به سروال تبديل شده، و از اين لغت اشتقاقات بسيار گرفته اند منجمله سرَول 
  و مسروِل و ذوالرمه چنين سروده :
  مثل مشي الهبرزي المسرولِ بها    تري الثوريمشي راجعاً من ضحائه

                                                 
أعشي = از شعراي جاهليت بود و قصائد طوالني را ميسرود و لغات فارسي بسياري را در أشعار خود بكار ميبرد و لقب صناجه العرب را   - لفا

  )221بخود گرفت (تاريخ األدب العربي/ عمرفروخ/ ص
ضرار شاعر مخضرمي بود كه دو دورة جاهلي و اسالمي را ديده بود او شاعري بود كه قصائد بسياري سروده و كلماتي دشوار را در شماخ بن  - ب

  )135/ 9اشعار خود بكار ميبرده (األغاني/ ج
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و در مذكر و مونث بودن آن اختالف نظر است كه گروهي از شعرا آنرا مؤنث دانسته اند مانند اين سخن 

  قيس بن عباده 
  سراويل قيس و الوفود شهود    أدرت لكيما يعرف الناس أنها
  سراويل عـــادي نمته ثمود    و أال يقولوا غاب قيس و هذه

اند و اين مثال را از و مفرد آن اختالف نظر است، كه گروهي آنرا مفرد و گروهي آنرا جمع خوانده و در جمع
سخنان پيامبرگرامي نقل كرده اند كه : (يا أيها الناس اتخذوا السراويالت فأنها من أسترثيابكم و حضّوابها 

) كه اي مردم از لباس شلوار استفاده كنيد و زنان  خود را بر اين كار تشويق كنيد هنگاميكه نساءكم إذا خرجنَ
  بيرون ميروند. 

در أصل فارسي است با معناي لباس، كه از زربافت ساخته شده و در زبان عربي بر وزن فَعلل به كار  سندس
رفته مانند خُرشب و قُطرب و بحتر است و اين لغت قبل از اسالم در زبان عربي دخيل شده و در قرآن كريم 

  رار شده منجمله اين آيه شريفه است كه خداوند فرمايد: سه بار تك
) كه سندس را ديباج نازك و استبرق را كه باز هم 31(كهف /  و يلبسون ثياباً خضراً من سندس و استبرقٍ

بكار رفته  21و انسان  53هاي لغت فارسي است ديباج ضخيم بكار برده اند و در سورة دخان و انسان آيه
  عرب ابو عبيده در اين باره چنين گويد:است، و شاعر 

 كأن عليها سندساً و سدوساً     و داويتها حتي شَتت جشيته  
  (ديوان / ابوعبيده)

  منوچهري نيز با همين مضمون در ديوان خود اين چنين سروده است :
    خرمن مينا بر بيد بتان افشاندند    سندس رومي در نارونان پوشاندند

  ناصرخسرو مي بينيم كه ميگويد:  و استبرق را در ديوان
  فــرسوده گلــيم بــر ستَبرق    جــز بــي خردي كـجا گـزيند 

معرّب چادر است كه در فارسي به معناي (شاماكچه و پيراهن زنانه يا پيراهن بي آستين) است (فرهنگ  شوذر
  )2093ناظم األطباء نفيسي/ 

شين تغيير يافت، و صداي الف به صداي واو مبدل شد،  و هنگام استفاده شدن در زبان عربي (چ) فارسي به
و لغت شوذر بر وزن فوعل آمد كه به كلماتي مانند كوكب و هودج و جوهر و كوثر شبيه گشت، و در 
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فرهنگهاي عربي بر وزن (شذر) يعني ثالثي آن ساخته شد، و أعراب در قديم نيز از اين لغت در زبان خود از 
  ب اين چنين گفته است. آن بهره بردند و شاعر عر

دردبيس جيزُ لطعاءع      في شوذرها تميس اتتك  
أحسن منها منظراً ابليس  

  ناصرخسرو نيز اين چنين گويد 
  عقل است عروس و قول چادر     زير سخن است عقل پنهان

  )189(ديوان ناصرخسرو/
أصل اين لغت فارسي است و تالشان بكار رفته و با تغيير مصوتها با تعويض كردن (ت) به طاء و  طيلسان

الف به (ي) و شين به سين، لغت طيلسان بر وزن فيعالن قرار گرفت و در فرهنگ عربي به لغت (طَلَس) 
  ب چنين آمده تغيير يافته و جمع آن طيالسه است مانند جوارب و جواربه كه در شعر عرب از زبان ثعل

  كاعم لحييه بطيلسانه    كُلّهم مبتكرٌ لشأنه
  و جواهري شاعر معاصر چنين گويد :

  من الشحناء داجي الطيلسانِ   تُحاك له الدسائس تحت ليلٍ
  )2/9جواهري ج– 2689(فرهنگ اللسان/

  ناصرخسرو در قصيدة نونيه خود اين لغت را اين چنين بيان ميكند : 
  ، و ز زهد دل، وليكن از علم پاك جانش 

  بر زر نوشته يكسر بر طيلسانش ياسين        
  و در قصيده ديگر اين چنين ميسرايد: 

  در طلب اسب و طيلسان وردائي    زانكه نجوئي همي نه علم و نه دين بل
  (ديوان)

  و نيز اين چنين سروده است: 
  چو عباسي نشوئي طيلسانت      نشان مدبريت اين بس كه هرگز 

  )137ص(ديوان / 
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اسمي پارسي است و تعريب شده و أصل فارسي آن (مشك) است و در زبان عربي تغييراتي براي آن  ممسك

حاصل شده، و در فرهنگهاي عربي در ماده ثالثي قرار گرفته با نام مسك و لغت را مذكر در نظر گرفته اند و 
  ميتواند مونث باشد و بنا بقول شاعر كه ميگويد :

  جديد و من أراد أنها المسك تُنفَح      لسباب و ثوبهالقد عاجلتني با
  كه شاعر آنرا مونث در نظر گرفته كه منظور باد خشبوي مشك است 

  منوچهري با بكارگيري اين لغت چنين گويد: 
  با جاه زر ساوي و بانفعِ آهني    با عز مشك ويژه و با قدرِ گوهري

  چنين گويد: در بيتي ديگر از قصيده مدح ابوسهل زوزني 
  درست ناخريده و مشكست رايگان

  هرچند برفشاني و هرچند برچيني        
    بر أرغوان قالده ياقوت بگسلي

  بر مشك بيد نايژة عود بشكني         
  )142(ديوان منوچهري / 

  حافظ عليه الرحمه چنين گويد: 
  مشك سياه مجمر گردان خالِ تو     أي آفتاب ، آينه دارِ جمال تو 

  )403(حافظ / غزل
  ناصرخسرو چنين گويد: 

  سيه خاك در زير زنگاريِ ايوان     زبهر تو شد مشك و كافور و عنبر
  )364(ديوان/

أصل آن فارسي است و با كسره وارد عربي شد بر وزن فعالن مانند عمران و عرفان و هجران است و  هميان
  ابوهيثم جعدي اين لغت را اين چنين بكار برده  در فرهنگهاي عربي در دو لغت وضع شد (همن و همي) و

  يلهز الروض بنقعانِ النَقَلِ    مثلُ هميانِ العذاري بطنه
صالح الدين صفدي كتابي را با اين نام تأليف كرده و با نام (نكَت الهميان في و نكَت العميان) و شاعر أموي 

وزن هماين و همايين جمع بسته شده است، و آنچه  اين چنين نامگذاري شده (هميان بن قحافه) و هميان بر
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را كه زبان شناسان عرب از لغات فارسي وارد زبان عربي كرده و تغيير دادند ولي جزو لغات محسوب نكردند 
  عبارتند از: 

در زبان عربي دخيل شده و با عنوان (إبريسم) است و در اين زبان معرفه شده است و ذوالرمه شاعر  ابريشم
  يه اين لغت را چنين آورده است :بني أم

  بــالعزِّ و األبـريسـمِ الــهلهالِ       و كـانما اعـتمت ذري األجيالِ
  )1(فرهنگ اللسان/ج

  و حافظ عليه الرحمه اين لغت را با مضمون فارسي چنين بكار برده است :
  كه بسته اند بر ابريشمِ طَرب دلِ شاد     قدح مگير چو حافظ مگر به نالة چنگ

  )97وان حافظ / (دي
در اين لغت از فارسي به عربي انتقال داده شده و در ميان نويسندگان فرهنگها اختالف نظر است كه  اصفهان:

تغييرات آن چگونه است ، مثالً ياقوت حموي در معجم البلدان خود آنرا در حرف همزه و صاد قرار داده، و 
محيط آنرا در مجموعه حروف (ص و همزه) قرار داده همه حروف آنرا أصل دانسته و فيروزآبادي در فرهنگ 

چرا كه أصل آن (أصت) به كار رفته، و در تاج العروس با پيروي از محيط آنرا بكار برده و گروهي آنرا از 
ريشه إسباه ميدانند و اصبهان را از دو بخش تركيبي ميدانند (أصب) بمعناي شهر و (هان) بمعني فارس و 

جمع إسباه دانسته اند بمعني سربازان، و گروهي معتقدند كه آن يك كلمه است با نام  گروهي آنرا اسپاهان
  اصبهان و اصفهان، و ناصرخسرو آنرا (سپاهان) دانسته و چنين گفته است :

  به چشم اندر از سنگ كوه سپاهان     كه دانست كافزون شود روشنائي 
  (ديوان ناصرخسرو)

  حافظ عليه الرحمه اين لغت را با همان لغت اصفهان در غزليات خود به كار برده و چنين فرمايد: 
  زمرواريد گوشم در جهان به    شبي ميگفت، چشم كس نديدست
  ولي شيرازِ ما از اصفهان بِه    اگرچه زنده رود آب حيات است 

  )419(ديوان حافظ / غزل 
  فته ولي هرگز آنرا در اين زبان تغيير نداده اند عبارتند از: لغات فارسي كه در زبان عربي به كار ر
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أصل لغت، فارسي است و مركب از دولغت زر با معناي طال و كش بمعني صاحب و أصل آن لباس  الزركش

طالباف يا حرير بافته شده از طال است، و اين لغت در تاج العروس و ديگر فرهنگهاي عربي ديده نشده، ولي 
خته اند . ماضي و مضارع زركش يزركش و مصدر آن زركشه و اسم فاعل مزركش و مفعول از آن فعل سا

  قلقشندي) 5/83مزَركش است و اين لغت به اوزان زبان عربي تنها ملحق شده (صبح األعشي/
در اصل فارسي است ولي در عربي بكار رفته و از دو لغت (سر و بال) مركب شده كه در فرهنگهاي  سربال

عربي در أفعال رباعي و ريشه رباعي قرار دارد و از آن فعل ماضي و مضارع و مصدر اشتقاق كرده اند (سربل 
   يسربلُ و جمع آن سرابيل است كه در قرآن كريم اين لغت چنين بكار رفته است:

[كمرَّ و سرابيلَ تقيكم بأسسرابيلَ تقيكم الح ]  / 81(النحل(  
  و كعب بن زهير در قصيده خود اين چنين دارد كه : 

  من نسجِ داود في الهيجا سرابيلُ    شُم العرانين أبطالُ لبوسهم
  (ديوان كعب)

هنگهاي عربي در ماده أصل آن فارسي است و أعراب آنرا وابسته به كالمشان دانستند و در فر طاووس
) بكار رفته و اين لغت بر وزن (فاعول) آمده و به لغاتي مانند (تابوت) و (حانوت) و (صاروج) ملحق  سطو)
شده و گروهي آنرا طاؤوس خوانده اند و جمع آنرا بر وزن طواويس بكار گرفته اند و در اين باب بيتي آمده 

  كه چنين سروده شده است 
  أنــا طاؤوس الجحيمانــنّي عـبدالنعيم
  شي علي ظهر الحطيم  و أنا أشأم من يمـ

  ناصرخسرو در اين باره چنين گويد: 
  وي آنكه همي رنگي در وصف چو طاووس  أي آنكه همه زرقي در فعل چو روباه 

  )256(ديوان ناصرخسرو / 
  شوقي به اين لغت تنوين داده و چنين گويد : 

  يماناأتي يوماً سل    سمعت بأنَ طاووساً 
  )154(شوقيات /
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أصل اين لغت فارسي است و با (ت) تلفظ ميشود (تراز) كه قبل از اسالم وارد زبان عربي شده و  طراز
أعراب قديم آنرا بكار برده اند، و سپس (ت) به (ط) عربي مبدل شده و در فرهنگهاي عربي با شكل فعلي 

و از شواهد بكارگيري آن در شعرعرب اين بيت (طرز) بكار رفته و مصدر آن (تطريز) و جمع آن طراز است 
  حسان بن تابث انصاري است: 
  شُم األنوف من الطراز األول (ديوان حسان)     بيض الوجوه كريمه أحسابهم

  و طرز در فارسي بمعني قاعده و قانون و روش و آرايش است (ناظم األطباء / طرز)
  و ناصرخسرو چنين گويد:
  )254بر تن آستين حق طراز (ديوان     د از سخن هاي من پديد آم

  )252زار بگداختي چو تار طرازِ (همان     ز آرزوي طراز توزي و خّز
أصل آن در فارسي كَرباس است (پارچه پنبه اي و ململ) و در زبان عربي بروزن (كربس) آمده و  كرباس

چنين آمده است . (ناظم جمع آن بر وزن كرابيس است و كرباسه واحد كرباس است و در شعر ناصرخسرو 
  كربس) -االطباء

  چون برفت از پسِ رش و كرباس     با نبوت چه كار بود او را 
  )255(ديوان 

  نتيجه گيري
آنچه كه از لغات فارسي در زبان عربي دخيل شده غالبيت آنها تغيير صوتي يافته و در فرهنگهايي به كار رفته 

اند، و گروهي از لغات در زبان عربي بكار گرفته شد و هرگز آنگونه كه أعراب اوليه آنها را بكار برده 
دستكاري نشد و بهمان شكل باقي ماندند، و آنگونه كه در سير تكامل زبانها كم و بيش مشاهده ميكنيم ألفاظ 
فارسي بسياري وارد زبان عربي شده آنگونه كه ألفاظ عبري نيز وارد زبان فارسي شده و جزو اصطالحات 

  ت. زبان شده اس
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