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 یدر زبان عرب یکلمات در
 

 

 خالصه:

ایا شما می فهمید که در زبان عربی کلمات دری موجود است؟ بعد از فتوحات اسالمی وقتیکه فاتحین 

ها با غیری عربها خلط شدن ، داد وستد بین عرب تا فارس، روم و افغانستان رسید، بسیار از عرب 

شان صورت ګرفت درین فرصت زبان فصیح عربی هم تأثیرات خود بر زبانهای که با ایشان تماس 

داشتند ګذاشت، علی الرغم زبان عربی هم از دیګر زبانها متأثیر شد و کلمات غیری عربی داخل 

د که کلمات معرب هم اصل عربی هستند اما زبان عربی شدند، تا اینکه این باور در میان عربها ش

حقیقت مسلم چنین نیست. درین مقاله کوچک سعی به عمل آمده که کلمات معرب و دخیل زیر تحقق 

ګرفته شود، تا اصل و ریشه این کلمات که معرب دری هستند روشن و معلوم شود. قابل یاداوری 

ده، با دیګر معربات غرض نداریم. تأثیر است که فقط کلمات دری در زبان عربی زیر تحقق ګرفته ش

و تأثر در زبان یک امر قبول شده است، در این تحقیق اتکاء به بعض از اساتید و زبان شناسان که 

یک عده از کلمات معرب دری را از زبان عربی جدا کرده و به باور شان که اصل و ریشه دری 

ون هم در جوامع عرب استعمال دارد، چه در زنده است که اکن -دارد. این کلمات، تاریخی و معاصر

شهرها و چه در اطراف. این است در زیر ده ها کلمات آروده شده که در اصل ریشه زبان دری 

 دارد.

 ة:خالص

بعد الفتوحات اإلسالمیة التي تجاوزت بالد فارس  ؟دريهل كنتم تعلمون أّن هذه الكلمات العربیّة اصلها 

لكثیر من قاطني تلك البالد الهجرة للدولة اإلسالمیة آنذاك , وبمخالطة أتیحت لو افغانستان والروم 

العرب لغیرهم من كثیر من األجناس الوافدة للدولة اإلسالمیة شابت لغتهم العربیة الفصحى نوعا من 

التغیر أو حتى التبدیل لكثیر من مفرداتهم لمفردات غیر عربیة األصل ومع التزاوج والرئاسة والخدمة 

ل أو حتى مجرد الجوار انتشر استعمال هذه الكلمات الغیر عربیة األصل وبمرور الزمن اعتقدنا والعم

بأنها باتت عربیة األصل وبعضها عامي أیضا ولم نكن ندرك ما مصدر هذه الفظة أو تلك ربّما هذه 

ثیر والتأثّر بین فكانت عملیّة التأدری، أصلها  العبارة لیست بلیغة، إنّما جمیع األسماء العربیّة فیها 

العرب بعض الدالئل والتفسیرات التي  یُقّدم اللّغویّون متوازیة، وعلى إثرها اللّغتین متبادلة، ولو لم تكن

من أقدم اللغات التي أثرت في اللغة العربیة  دریةتعد اللغة  .ولیس عربي درییُعتقد بأّن أصلها 

 دریة.  اللغة هناک عشرات من الکلمات العربیة معربة من ،ولهجاتها

 مقدمه:
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عاری از  ومبری  اجنبیصد در صد از تاثیرات زبان های در جهان هیچ یک زبان وجود ندارد که 

گر باشد، بلخصوص زبان های که باهم از لحاظ سیاسی، تجاری، دخیل ها و عاریت های زبانهای دی

داشته باشد. ما شاهد زبان های هم هستیم که اکنون در رافیایی غمذهبی و در کل قربت ج فرهنگی و

جهان از لحاظ ادبی، سیاسی، تجاری او تکنولوژیکی جایگاه مرتفع دارند اما بازهم از کلمات زبانهای 

ً حتی کوچک ناگزیر درین مقاله کلمات  گیرد.میرا به عاریت  رایج و مفید یک عده کلمات ند، حتما

تید و زبانشناسان عرب هم پذیرفته شده با نشان دادن مأخذ و منابع دخیل معرب دری که از طرف اسا

شود  به کلماتی گفته می درییا کلمات معرب از  دریعربی با ریشه  کلماتمستند استفاده شده است.

یی که در زبان  کلمهدارند. هر  دریشوند اما ریشه  که در زبان و ادبیات عربی بکار گرفته می

گویند. تعریب آن است که  ی نداشته باشد به آن معرب )معربات( یا تعریب میعربی، ریشه و بُن عرب

ای غیرعربی را به شکل عربی درآورند؛ یا آن را به همان شکل اصلی بیان کنند سیبویه  کلمه

گوید: " التعریب هو أن تتکلم العرب بالکلمة األعجمیة مطلقا، فهم تارة یلحقونها بأبنیة کالمهم،  می

 دریشماری وجود دارد که تغییر یافته از کلمات  لحقونها بها ". در زبان عربی کلمات بیوطورا ال ی

 .باشند یا از زبانهای هندوآرین می

 فرضیه:

 کلمات دری در زبان عربی چه جایګاه دارد؟

های  در دوره کلماتبه مبحث تغییرات و ریشه یابی معنی و مفهوم  etymologyدر ُکل ایتمولوژی

دیگر  زبان پردازند و تغییرات کلمات را در انتقال شفاهی و کتبی از یک زبان به مختلف تاریخی می

 در کتاب هستند.با هم نزدیک و عربی  دریرا زبان زیها متقابل است  کنند. تأثیر زبان بررسی می

به عربی راه یافته  دری هزار کلمه عربی که از زبان ۳حدود (،الکلمات الفارسیه فی المعاجم العربیه)

کلمه و در کتاب المنجد  ۸۳۸است. قبالً نیز جوالیقی  را به همراه توضیحات برای هر کلمه آورده اند

  واژه فارسی را توضیح داده ۱۰۷۴، (های فارسی عربی شده واژه)کلمه و ادی شیر، در کتاب  ۳۲۱

این کتاب را توضیح داده است. نویسندهٔ  دریاز ریشهٔ اصالً عربی  کلماتهزار  سه . درین کتاب است

 (۲ص،:۱)منتشر شد ۲۰۰۲است که در سال جهینه نصر علی دکتر

 

 یت:ممبمر

توجه  (دری)داریم که اثرات کلمات عربی در یکی از زبان های ملی ما زیاد ما چنین نوشته های  

 صورت گرفته اما برعکس کلمات دری که فراوان در زبان عربی وجود دارد توجه خاص نه شده.

 هدف:

گ همچون این که معلوم شود تا چه اندازه زبان دری بر زبانهای بزرکلمات دخیل، مفغن، ومستعار 

 عربی تاثیر دارد.

 متن اصلي:
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 خندق 

کلمه خندق که در زبان عربی رایج و مستعمل است اصل و ریشه شان همان )کندک(، کنده شده،  

جای و جوی مانند عمیق زبان دری است. این کلمه به شکل)کنده = ډب( در لهجه قندهار هم معمول 

فارسی میانه هم استعمال  –بوده و در دری است و همچنان کلمه خندق در زبان پهلوی هم رایج 

 داشت.

 الشطرنج

( = تخته بازیگشطرنج که فعالً هم در زبان دری شکل معرب شان رایج است، اصل شان)شترن

دری است، که )گ( شان در زبان عربی به )ج( تبدیل شده، زیرا در زبان عربی )گ( وجود ندارد و 

ء جغرافیایی افغانستان کند. مثال دیگر شان ما در اسما)گ( را به )ج( گاهی هم به )غ( تبدیل می 

 (زرنج)گ)نیمروز کنونی( را به داریم که جغرافیه دانان عرب آن را به )ج( تبدیل کرده. مانند: زرن

 ولسوالی هلمند و بدخشان( را به جرم و جرمسیر ثبت کرده است.یکی تبدیل کرده و گرمسیر)

 برزخ

واقع شود برزخ گفته میشود، در  لغت یک چیز که بین دو چیز ریشه و اصل برزخ دری است و در

 زبان عربی صبغه دینی و مذهبی  پیداکرده، وقت که کس وفات شود روح شان در بین دنیا و آخرت

 )برزخ( قرار می گیرد.در

 

 

 البستان

 ئحة ګفته میبوستان است، که از دو مورفیم )بو( به معنای بوی که در عربی را دری، اصل شان

 شود، و )ِستان( به معنای جای و محل است.

 دفتر

کلمه دفتر در زبان عربی رایج و مستعمل است و درآنجا هم به معنای کراسة یا کتابچه مخصوص، 

که در آن معلومات های شخصی و رسمی نوشته می شود به کار برده می شود. ریشه این کلمه دری 

 است.

 باذنجان

 معرب از دری بادنجان، نبات که در عوام معروف است. 

 برنامج
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 اصل برنامه، دری است. 

 آهو

هم معمول است این کلمه در لهجه عراقی استعمال  الغزال در زبان عربی مترادف شان ، ودری است 

 (۷ص،:۲زیاد دارد.)

 التخت

کلمه هم در محاوره های روز مره عربی استعمال زیاد دارد، که اصل شان همان تخته چوبی این 

دری است، یعنی از تخته های چوبی برای خواب، جای میساخت که آن را تخت می نامید این کلمه 

 (۳-۱صص،:۳در زبان پشتو)کټ( خوانده می شود، و به زبان عربی هم راه پیدا کرده است.)

 بلور 

لور هم ریشه دری دارد و در زبان عربی متراف دیګر شان الزجاج یعنی چراغ های قدیم کلمه ب 

 است.

 

 

 

 روزنامه

کلمه روزنامه دربین عرب ها مخصوص عراقی ها رونق زیاد دارد، که همه ما خوبتر می فهمیم که 

در زبان اصل شان دری است به معنی اخبار روزمره که در زبان پشتو)ورځپاڼه( خوانده می شود و 

 است.  Newspaperانګلیسی 

 أبریق

کلمه ابریق در زبان عربی به معنای چاینک یاد می شود، اصل شان دری است که از دو مورفیم : 

آب + ریخت = آبریخت = آبریز = أبریق ساخته شده یعنی ظرف ی که از دهن شان آب می ریزد. 

دو حروف حلقی هستند. الثعالبی در فقة  ابدال )خ( به )ق( در فقه اللغة معمول است بخاطریکه هر

دری دانسته و می  –اللغة و ابوحاتم اللغوي در )کتاب الزینة( از این کلمه ذکر کرده و آن را فارسي 

ګویند که این کلمه از دو کلمه)آب+ ریز= آبریز( ساخته شده و دربین سریانیان هم این کلمه مروج 

 (۶۶ص،:۴فظ می کند. )تل -Abreqaاست و  آن را به شکل ابریقا 

 الخیار

خیار که بادرنګ هم خوانده می شود و در زبان پشتو هم به همین نام است در اصل کلمه دری است، 

 که در عربی هم مستعمل است.
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 الزمرد

 قیمتی است، اصل شان دری و همان سنګ قیمتی زمرد که در افغانستان پیدا می شود. گسن

 ، نسرین، السوسنیاسمین

دری است  شانکه در زبان عربی به کثرت استعمال می شود، اصل  ، نسرین، سوسنینکلمه یاسم

 واکنون به همین شکل معرب به زبان دری بازګشته و استعمال می شود.

 الکرخانه

کلمه دری است که از دو مورفیم کار و خانه ساخته شده یعنی جای که در آنجا ګارګران به منظور 

به زبان عربی راه یافته است و استعمال می شود، در زبان عربی ساختن چیزی مصروف می باشد. 

 (۵ص،:۳مترادف شان، مصنع هم استعمال می شود.)

 الجرم

 تود خوانده می شود.هم ګرم و اصل دری گرم، در زبان پشتو 

 ساذج

 .و بې تزئین بی گلچیز اصل دری ساده 

 عسکر

 .، یعنی ریشه شان دری استگرفته شده از لشکر زبان دری

 الطست

 ی خانه می شویند.یاصل دری تشت،ظرف که در آن اشیا

 الیاقوت و الفیروز

 .است سنگ های قیمتی که در افغانستان فراون است، اصل پیروژه و یاقوت

 الجلنار

 ه ی دارویی داشته است.در آریانا قدیم استفاد. ګل آنار است که سرخ رنګ دارد اصل دری گلنار؛

 ابریسم

 .، برای دوختن و بافتنماصل دری تار ابریش

 جوهر

 ، سنګ قیمتی مثل الماس و لعل و مروارید و امثال آنها.گوهر یاصل در
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 زنجفیل

است که تر و خشک استفاده میشود. بوی زنجبیل قوی و  اصل دری زنجبیل، یک نوع گیاه داوریی

 معطر و مطبوع و طعمش حاد و سوزان است.

 

 قرطاس

 اصل دری است. چادر و کاال ساخته می شد وکه از یشان  کرباس، یک نوع تیکه

 بابا

به معنی پدر، در پشتو هم به همین شکل برای پدر کالن استعمال میشود ؛ لقب که به بزرګان داده   

بلخصوص  میشود مثل: رحمان بابا، خوشحال بابا و...کلمه ی است که در همه زبانهای هندو اروپایی

( این كلمات أجنبیة دخیلة على اللغة العربیةبدوی در مقاله خود)رایج است، استادخلیل ال هندو اریایی

اما من توجیه التینی  دانسته Papaطایفه خوانده و اصل شان التینی  یک گکلمه نام رئیس و بزر

 .بودن پاپا مناسب نه می دانم، بلکه یک کلمه و لقب مشترک بین آریاییها است

 رمالص  

در بین عوام  صرمایة -در زبان عربی به فتحه و  کسره الِصرم این کلمه به معنی پوست است.   

 (۲ص:۵مستعمل است که اصل شان همان چرم دري است. )

 بابووج

اصل شان دری همان پا پوش است. یک نوع چپلی مخصوص که سابق از چوب و خاشه ساخته می 

 پای می کرد. شد و در عربی )نعلة الخشب( هم ګفته می شود، که مردم آن را در هر موسم 

 

 الجام 

در اصل جام کلمه دری است.ظرف کود کوچک دیواره دار از چینی و بلور و جز آن که معموالً  

برای مایعات و نوشیدنیها استفاده می شود. جام لقب حکام والیت هند و سند هم بود.جام= جمشید، 

 پادشاه افسانه ی آریانا بود.

 الفالوذج

ریشه این کلمه پالوده به معنی حلوای مخصوص و شیرین که از عسل، بادام و نشایسته درست می  

 کردند و با شربت قند می خودند. به معنای پاک شده و صاف شده هم است.
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 الفرسخ

که در همه دری است، ارسنگ  زبان پ ،گ = پرسنگ اصل شان همان پرسخ ریشه شان فرسن 

  (۳،۴صص::۶است.)فرسخ  معرب شان  یخی عربرجغرافیایی تا

 التنور

(موجود است. علمای عرب ابن درید، =aronatاین کلمه در زبان اوستایی هم به همین شکل ) 

دری خوانده. این کلمه در زبان آرامی هم موجود است و  از  -الجوالیقی و الثعالبی این کلمه را فارسی

بومنصور الثعالبی در کتاب خو فقة اللغة این کلمه = بو تنورو، معلمول است. ا bot+Nuroدو کلمه 

 (۸۰ص:۴را بین زبان عربی و فارسي)دري( مشترک می داند.)

 الكیزان

، به فکر من آرامی دانسته( إعداد لطفي الیاسینياین کلمه دانشمند عرب)ه مفرد شان کوَز است، ریش 

 این توجیه مناسب نیست، به باور من اصل این کلمه همان کوزه)ګډوه( پشتو و دری است.

 النارجیل

، که در عربی جوز الهند، درزبان پشتو )کوپړه( خوانده می گیل دری استاصل این کلمه هم نار 

 شود.

 النموذج

در زبان  اصل شان )نمونه( دری است که در زبان عربی به معنای )مثال( استعمال می شود.

 خوانده می شود. Exampleو  sampleانګلیسی  

 الصكوك

اصل این کلمه همان سکوک زبان دری است به معنی نامه، قباله، در عربی )کتاب االقرار( معنی  

 شده.

 بیع

المذهب فیما وقع فی القرآن من المعرب( این کلمه معرب و غیر جالل الدین سیوطي درکتاب خود)

 ویند که بیه و بیانیه شاید شکل اصلی شان باشد.عربی خوانده، و می ګ

 الدهلیز

 اصل دری، دهلیز خانه. 
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 الشمعدان

 ذاشته می شود. قندیل و کبه دان هم ګفته شده.گاصل دری، شمعدان، ظرف که در آن شمع  

 الطاق

 ، که معرب این کلمه در دری رایج شده.این کلمه در اصل دری است به معنی قوس و ششک 

 الطنبور

اصل دری تنبور آله موسیقی است. دارای دسته ی بلندتر از تار و کاسه ی ګالبی شکل و چهار سیم  

 که با انګشت نواخته می شود.

 القرطق

 (۷ص،:۶کلمه دری)کرتی( یک قسم واسکت و جاکت که بسیاری مردان آن را می پوشاند.) 

 القند

مواد دیګر ساخته میشود، فعالً همین کلمه به شکل قند در اصل دری )کند( شرینی ی که از شکر و  

 زبان دری مستعمل است.

 اللكن

، پالستیک و... که برای شست وشو استفاده گرد از جنس فلز، ظرفی معموالً گناصل دری ل 

 (۲۵۱۸،ص۲ج:۷میشود.)

 طازج

 .در زبان عربی به معنی جدید و تازه استعال می شود که اصل شان تازه ی دری است

 

 

 چ و ص

در اکثره کلمات که از زبان دری، پشتو و انګلیسی به عربی داخل شده و در آن حرف چ باشد در 

 زبان عربی به ص تبدیل شده مانند: چین در دری و صین در عربی.

 المهرجان

جان = ګان ساخته شده . )مهر( به معنای وفا، محبت، و اصل دری است که از دو مورفیم مهر + 

روشنایی آفتاب است و )ګان( پسنودی است که دال بر نسبت و نسبت می سازد، مثال: خدایګان، 

ګروګان و این دال بر جشن است که نام ماه با نام روز تطبیق می شود. در آریانا قدیم هر روز  ماه 
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دان یا فرشتګان موسوم می شد آن روز را جشن می ګرفتند و نام را به نام خدا یا یکی از  امشاسپن

جشن مزبور غالباً همان نام ماه و روز به عالوه ګان بوده است. در زبان عربی هم  ګان، احتفال و 

 (۲۳۹۴،ص۲جشن معنی شده.)همان،ج

 بس 

، به کلمه بس هم در زبان عربی رایج است که در عربی به معنی کفی است، اصل شان دری است

 (۶:ص، ۳ معنی قدر کافی،مقدار الزم و بسنده.)

 بغداد

به روایت بعض مؤرخین که نام پایتخت عراق بغداد هم در  بغ + دان وبغداد، معرب باغ + داد، 

 اصل دری به معنای اهدای باغ و بوستان  است.

 برقع

 زبان دری است.اصل شان )پرده( 

 خنجر: در اصل خونګر است اما اآلن معرب شان خنجر در زبان دری رایج است.

 األسرب

اصل شان دری سرب است فلزی سنګین وزن، از قدیم شناخته شدهو همیشه در کان به صورت سلفر 

 می باشد.

 

 االنجر

هرګاه که بخواهند  اصل شان لنګر دری است. آلتی اهنین پیوسته  که به عقب کشتی آویخته است و

 کشتی را متوقف می کنند آن را در آب می اندازند.

 البارجاه

اصل شان بارګاه، دری است. ایوان سلطنتی، جای که پادشاه در آن دیګران را به حضور خود می 

 پذیرد.

 الباز

 در زبان عربی الصقر، باز.

 کهرباء

 (۱۲ص،:۸معنای برق و در پشتو بریښنا است.)اصل شان دری است، در زبان عربی به 
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 الباشق

 عقاب، در پشتو، باښه. –دری باشه 

 البد

در دری بت، در پشتو بت و بوډ بمعنای بزرګ و کالن سن و مؤنث شان بوډۍ یعنی پیرزن. این کلمه 

 یک رشه تاریخی دارد.

 البنفسج

 اصل شان دری بنفشه است.

 استاذ

 دال ، استاد.اصل شان دری است و به 

 التباشیر

 اصل شان دری است، به معنای سفید مثل شیر.

 التوتیاء

 اصل دری توتیا ماده کمیایی.

 جناح

 اصل دری ګناه.

 الجاموس

 اصل دری ګاومیش

 الجربان

لها  -إذا قیل هذا البین راجعت عبرة این کلمه را چنین استعمال کرده : "اصل دری ګریبان، )جریر( 

 ة واكف.")بجربـان( البنیقـ

 الجل و جالب

 (۵ص،:۱)در دری و پشتو گل و گالب.

 صرمایه

 ( هم میګویند اصل دری است.رأس المالکه عربها به آن )سرمایه  
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 طبر

 اصل دری است. تبر ،الفأس من السالح معرب 

 فرمان

پاچاه و ملک،دری . یهنی به معنی امر محض وهو عهد السلطان للوالة ومعناه األمر )دری(فارسی 

 است.

 فهرست

، که در آن عناوین واسماء کتاب وهو الکتابة الذی تجمع فیه األسماءاساتید عرب میګویند: الفهرست 

 جمع شوند اصل دری است.

 ِكشِمش

 (۷ص،:۲، اصل دری است، پشتو ممیز.)ثمر نبت معروف بخراسان، عنب صغار 

 نتیجه

صد در صد هم می توانیم که ما در جهان حدود هفت هزار زبان داریم که یک زبان گفته در مجموع  

خود کفا نیست حتمی از زبان های دیگر عاریت های لغوی دارد. همچنان زبان عربی که از چهارده 

قرن به این طرف زبان قرآن، حدیث نبوی و شریعت اسالمی است بر زبان عربی تاثیرات زیاد از ین 

ګرفته شده وجود به عاریت معرب دری و است و برعکس از زبان دری هم کلمات طریق گذاشته

زبان دری که از زبان های هندو اریایی است باز هم با زبان سامی)عربی( داد و ستد لغوی  دارد.

 ً ده ها کلمات جمع شده و با مثالهای زنده آورده شده، این کار فقط یک آغاز بود  دارد که در فوق تقریبا

 باره تحقیقات و سیع دیګر هم امکان پزیر است.درین 

 پیشنهادات

کلمات عربی در زبان دری جایګاه بازر دارد، تا این که تعداد شان به هزاران می رسد. فلهذا من  

پیشنهاد می کنم که در این موضوع به سطح پروژه علمی کار شود. اګر امکان داشته باشد یک 

تا دانشمدان در این عرصه تحقیق فراوان کند و نتیجه خوبی به سیمینار علمی درین باره دایر شود 

دست بیاورد. مقاالت که درین باره نوشته میشود به شکل یک مجموعه چاپ و به دسترس عالقه 

 مندان  قرار ګیرد.

 

 مأخذ و منابع

، ۳مقاله ،روزنامه، موسسه همشهری، شماره، تاثیر زبان فارسي بر زبان عربی،:عجم، داکتر. ۱
 ش۱۳۸۵
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 ،،مقالهاأللفاظ الفارسیة في اللهجة البغداديشوندي، الدکتور حسن.  :۲
http://www.diwanalarab.com 

 ،مقاله،فارسيكلمات عربیة من أصل ، ریّان .شرارة  ) :۳
2145-farsy-asl-mn-arbyh-https://yallafeed.com/klmat 

تحقیق،الدکتور التهامی الراجی المذهب فیما وقع فی القرآن من المعرب،السیوطي، جالالدین.  :۴
 م.۱۹۹۹الهاشمی،طبع،دولة االمارات العربیه المتحده، 

 http://www.ahewar.org، مقاله،كلمات أجنبیة دخیلة على اللغة العربیة البدوي،خلیل. :۵
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