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 اإلىداء

 : إلى ىذا عممي أىدم

 حؽ اهلل في كجاىد ، لمساكنيف كضياءن  نكران  بالقرآف كجاءنا ، برسالتو اهلل عمى دلنا مف 

 .  األرباب رب طريؽ إلى العباد بيد األخذ في المراد مف الغاية كبذؿ ، الجياد

 شفاعتو ترجى الذم ، ػػػػػػػ كسمـ عميو اهلل صمى ػػػػ المجتبى كالنبي المصطفى الحبيب إلى 

 . األحكاؿ جميع في

 . اهلل بإذف الطاىرة كالدتي ركح إلى

خكاني العزيز، أبي إلى  . كصديقاتي كأخكاتي كا 

لى ، عكاكده الحميد عبد زكجي إلى  .أكًلدم كا 

 أثناء كالمساعدة العكف تقديـ في جيدان  يأؿ لـ الذم الدراكيش حسيف الفاضؿ الدكتكر إلى

. كطمبتو ألكًلده كسندان  ذخران  كيبقيو ، عمره في يطيؿ أف  اهلل كأدعك ، البحث ىذا كتابتي

.  عكاكده ياسر محمد األستاذ بالذكر كأخص كالمساعدة العكف يد لي قدـ مف كؿ إلى

 .العمؿ ىذا أىدم جميعان  إلييـ

 

ناريمان محمد حسن عقيل
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عرفانشكر و 

ما ك ، ب العالميف الذم أخرجنا مف العدـ، كأفاض عمينا كافر النعـأٌما الشكر كالتقدير فممو ر 
، ؿ حاؿ، كما حجبت أفضالو عمى قمة برنا ، بؿ ىك المنعـ عمى كنعمو رغـ قمة شكرنا تكقفت

 . ؿ. فالحمد اهلل رب العالميفآكالمتفضؿ في المبدأ كالم

في تقديـ العكف  ف الدراكيش  الذم لـ يأؿ جيدان يحس الفاضؿ  مدكتكرل ؿر الجزيأتقدـ بالشك
 . لمساعدة أثناء كتابتي ىذا البحثكا

ـ ، كدكرىـ في بناء ، كأقدر عممية القدس عمى ما قٌدمكه لي مف دعـكأشكر أساتذتي في جامع
 . فكرنا كعممنا

كما أتقدـ بالشكر إلى العامميف في مكتبة بمدية الخميؿ حيث قدمكا لي يد العكف كالمساعدة 
 . كائؿ أبا ، كأخص بالذكر األستاذإلخراج ىذا البحث

 . ذيف سيقكماف بمناقشة ىذه الرسالةيف المكأشكر األستاذيف الفاضم

عكف ما قدماه لي مف ، عبك جحيشة، كعبد المجيد طميزمكأشكر األستاذيف الفاضميف إبراىيـ أ
 . كمساعدة في مراجعة ىذا البحث

، كمأل بالفرحة كالسعادة قمكبكـ  ، كأبقى الصالح ، كجزاكـ اهلل عنى خير جزاء كبارؾ اهلل فيكـ
. فأسأؿ اهلل أف يجعؿ ذلؾ في نو سميع مجيبإ، جيادكـ في ميزاف حسناتكـ عقبكـ، كجعؿفي 

 . ميزاف حسناتيـ

 

 

 واهلل ولي التوفيق

 محمد حسين عقيلناريمان        
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 الممّخص

حاح معجـ في الميعىرَّبة األلفاظ دراسة عمى الرسالة ىذه تقكـ    كتكضيح ، عمييا الكقكؼ ك لمجكىرم الصّْ

 المقابؿ ذكر مع إليو، ترجع الذم المغكم األصؿ كبياف المتعددة، المصادر مف فييا المبيمة المعاني

  المكضكعات حسب الميعىرَّبة المكاد بترتيب الدراسة ىذه في الباحثة كقامت. معناه كبياف ليا األعجمي

 . المعجـ حركؼ ترتيب عمى رتبتيا ثـ

 ىك فكاف البحث؛ ىذا بكتابة عمييا إشار الذم الدراكيش، حسيف لمدكتكر بالشكر  الباحثة كتتكجو

 التَّعرؼ: منيا المكضكع ىذا اختيار في أخرل أسباب كثمة. المكضكع ىذا اختيار في الرئيس السبب

اح، معجـ اشتمميا التي الميعىرَّبة األلفاظ عمى أكسع بشكؿ حى  أئمة نيجيا التي التَّعريب طرؽ كأىـ الصّْ

 األلفاظ، تعريب مجاؿ في الجكىرم حماد بف إسماعيؿ اإلماـ عبقرية عف كالكشؼ ذلؾ، في المغة

 .  المكضكع ىذا اختيار في الرئيسية الدكافع مف فكانت

 ظاىرة معالجة في اتبعت التي المُّغكية المناىج فمف تكامميان، منيجان  الدراسة ىذه في الباحثة اتبعت كقد

 الجكىرم، عنيا ييعىٌرب كاف التي المغات إحصاء في اإلحصائي المنيج إلى الجكىرم، عف التعريب

حصاء حاح، معجـ في الكاردة الميعىرَّبة الكممات كا   حيث الميعىرَّبة، لممكاد التصنيفي المنيج إلى الصّْ

 كالكزف، كالكيؿ، كالمساحة، كالمعادف، كالحيكاف بالطبيعيات، اختصت مادية مكاد إلى الباحثة قسمتيا

 المكاد بتحميؿ كذلؾ التحميمي، المنيج إلى كالممؿ، كالفرؽ كاإلنساف، باألدياف، اختصت معنكية كمكاد

 .معانييا كبياف األـ، لغتيا في المغكية أصكليا كتبياف الميعىرَّبة،
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 : البحث ىذا نتائج كمف

 ىذه ًإفَّ  حيث. المعرَّبة غير العربيَّة األلفاظ عف كبالغتيا فصاحتيا في تقؿ ًل الميعىرَّبة األلفاظ أف

 كصرفيا كبنيتيا أصكاتيا في لمنيجيا العربية كطكَّعتيا العربية، قكانيف عمييا كجرت عيرّْبت، الكممات

 . كيسر بسيكلة العربية المغة تستخدميا التي مفردات ضمف فصارت كنحكىا؛

 كينص األصؿ يذكر  تارة الجكىرم فكاف ، األعجمية لأللفاظ عمييا المنصكص األحكاـ تنكعت كقد

 المفظة إليو تعكد الذم المغكم أصميا ذكر مع دخيمة، أك معربة أنيا أك أعجمية، المفظة أف عمى

 كاف أخرل كتارة.  المغات مف غيرىا أك نبطية أك عبرانية أك فارسية أنيا عمى ينٌص  ككاف,  األعجمية

 . ليا تأصيؿ دكف يذكرىا

اح معجـ يخؿي  كلـ حى  .معربة أنيا إلى الجكىرم يشر لـ أعجمية ألفاظ مف  الصّْ

 عدة فشممت الجكىرم، صحاح في معانييا كذلؾ كتنكعت الميعىرَّبة، األلفاظ أنكاع تنكعت كقد

 . كغيرىا كالنبات، كالحيكاف، كاألطعمة، كاألماكف، كأكصافيا، األشياء أسماء: منيا مكضكعات،

 اليكـ، األعجمية المصطمحات تعريب في يصمح لمجكىرم، رصيف عممي منيج عف الدراسة كشفت كقد

 .   المغة كعمماء المعٌربيف كيفيد

 .الخاتمة في الدراسة نتائج كضعت أنني بالذكر الجدير كمف
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Arabicized Expressions in “Assehah Lexicon for Al-Jawhari”: Analytical 

Study 

 

Prepared by: Nariman Mohammad Hassan Aqeel. 

Supervised by: Dr. Hussein Daraweesh. 

Abstract: 

This study discusses the arabicized expressions in “Assehah lexicon for Al-Jawhari” and it 

clarifies the ambiguous meanings through several sources. It also, shows the linguistic 

origins of the expressions with mentioning their non-Arab connotation. Hence, the 

researcher classified the arabicized expressions according to the subjects, then she 

classifieds them according to the classification of the letters in the lexicon. 

 

The researcher thanks Dr. Hussein Daraweesh, who advised her to write this research and 

his advice was the main reason for choosing this topic in particular. There are another 

reasons for choosing the topic such as: to know more about the arabicized expressions 

which Assehah lexicon for Al-Jawhari contains, to recognize the most important 

arabicization methods which was adopted by the philologist and to disclose the ingenuity 

of Imam Ismael bin Hammad Al-Jawhari in arabicization as the later was one of the  main 

reasons for choosing this topic . 

 

The researcher followed an integral method in this study. The main method that she 

followed in tackling the arabiczation phenomenon of A L-Jawhari is the linguistic 

methods, then the statistical method which she used for counting the languages that A-

Jawhari arabicized from, and counting the arabicized words mentioned in Assehah lexicon. 

Moreover, the researcher followed the classification method which she used in classifying 

the arabicized materials in which she classified them into two sections. The first one is the 



 و
 

physical materials which is specialized with nature, animals, metals, area and weight. The 

second one is the Incorporeal materials which is specialized with religion, human, parties 

and sects. Finally, she followed the analytical method in which she analyzed the arabicized 

materials, showed their linguistic origins and clarified their meanings . 

The results: 

The results show that the arabicized expressions are not less Eloquence or rhetoric than the 

originally Arabic expressions. However, these expressions are arabicized and they follow 

the rules of Arabic language. Moreover, Arabic language regulate the expressions in terms 

of the phonetics, morphology, structure and grammar in order to cope with it. Hence, they 

become included within the Arabic expressions that can be used easily . 

 

The stipulated rules for the non-Arabic expression are various in which Al-Jawhari  was at 

times  mentioning the non-Arabic linguistic origin of the word and that it is arabicized with 

mentioning the original language such as Persian , Nabataean  or Hebrew or any other 

language. At another times he was just mentioning the word without its origin . 

Assehah lexicon also has non-Arabic expression in which Al-Jawhari did not mention that 

they are arabicized. 

 

The arabicized expressions are varied in Assehah and their meanings also varied .Thus, 

they included names and descriptions of things, places, foods, animal, plant, and others. 

 

The study revealed a sound scientific approach for Al-jawhari which fits the arabicization 

of the non-Arabic expressions at this time and which benefits the Philologists and the 

experts who arabicized words . 

It is worth mentioning that I put results of the study in the Conclusion.(1) 
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 المقّدمة 

، أشرؼ -صمى اهلل عميو كسمـ  -سٌيدنا محمد  العالميف، كالٌصالة كالسالـ عمىالحمد هلل رب 
 : المرسميف، كعمى آلو كصحبو أجمعيف، أٌما بعد

اح الجكىرم : دراسة تحميميةالميعرَّب في صً : )عنكاففقد حممت رسالة الباحثة  ، حيث قامت الباحثة (حى
حاح باستخراج  المشار إلييا، كغير المشار إلييا، في معجـ الصحاح األلفاظ الميعىرَّبة في معجـ الصّْ
متعددة، كبياف األصؿ المغكم ، كتكضيح المعاني المبيمة فييا مف المصادر الكالكقكؼ عميياكدراستيا 

بة . كقامت الباحثة  بترتيب المكاد الميعىرَّ المقابؿ األعجمي ليا كبياف معناه، مع ذكر ترجع إليو ذمال
   حركؼ اليجاء. تيا عمىحسب المكضعات ثـ رتب

ككانت ىنالؾ عدة دكافع ليذه الدراسة منيا: أىمية المعرَّب في إثراء المغة العربية، كعدـ كجكد دراسة 
بيف  ؛ مما يصمح أف، كدقة منيج الجكىرم في التعريبسابقة في ىذا المكضكع يككف قدكة لمميعرّْ

 . المحدثيف

ز أىمٌية دراسة ىذا المكضكع مف نكا اح الجكىرٌم،  يي:فح عديدة كتىٍبري تدرس األلفاظ الميعىرَّبة في ًصحى
أىـ  دكتبيف األصؿ المغكم التي ترجع إليو، ك تذكر المقابؿ األعجمي ليا كتبيف معناه. كأنيا كشؼ عن

 طرؽ التعريب في القرف الرابع اليجرم .  

(، لحسيف رجمة كالتَّعريب عند البيركنيكمف أىـ الدراسات السَّابقة في المكضكع الميعىرّْب كالتعريػػب: )التَّ 
، إلبراىيـ كات ما فات مف الميعرَّب كالدخيؿ(فالدراكيش، ك)الميعىرَّب في صحيح البخارم( لمحمد زيادة، )

 .سامرائيال

 

 . ي ىذه الدراسة كما سبؽ في الممخصالمنيج التكاممي فثة كاتبعت الباح

ر كقائمػة المصػاداسػة فػي:  مقدمػة، كثالثػة فصػكؿ، كخاتمػة، فقػد نيظّْمػت الٌدر  ،فيما يتعمؽ ببنيػة البحػثك 
، ة الجػػػػكىرم كالتَّعريػػػػؼ بمعجمػػػػو: سػػػػير عنػػػػكافكحمػػػػؿ الفصػػػػؿ األٌكؿ  ،كالمراجػػػػع، كفيػػػػرس لممكضػػػػكعات

.  العربيَّػة(اح حى تػاج المغػة كًصػ) جكىرٌم ، كالتعريؼ بمعجػـ الجػكىرماحتكل عمى مبحثيف ىما : سيرة الك 
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ـٌ تبعو ال  سيبكيو، ك نية مطالب ىي: تعريؼ التَّعريب، كفيو  ثماالمغةفي : التعريب بعنكاففصؿ الثَّاني  ث
أشػػير مػػا ألػػؼ فػػي ، ك األعجمػػي كجػػكه معرفػػة اًلسػػـ، ك أبػػرز طػػرؽ التَّعريػػب، ك كالتعريػػب، كأىميػػة التعريػػب

األلفاظ ىرم ب، كالمكاد التي فسرىا الجك وإلييا الجكىرم في صحاح ، كالكممات الميكلدة التي أشارالميعىرَّب
بػة فػي صػحاح الجػكىرم األلفػاظ :الفارسية كاألعجمية. كأتى الفصػؿ الثٌالػث بعنػكاف  ىاحتػكل عمػ، ك الميعرَّ

 . المعنكية، كالمصطمحات الميعىرَّبة رَّبة الماديةالميعى مطمبيف: المصطمحات 

 

اح العربيَّة) :المكضكع عمى مصدر رئيسي كاحد ىك قد اعتمد البحث فيك   (تاج المغة ك ًصحى
ـٌ تٌمت اًلستعانة بمصادر كمراجع أخرل عديدة في لمجكىرم ًل  مثاؿ، منيا عمى سبيؿ الالٌدراسة، ث

، ك)شفاء الغميؿ فيما في كالـ الكالـ األعجمي عمى حركؼ المعجـ( لمجكاليقي المعرب مفالحصر: )
ك)األلفاظ الفارسية في عمكـ المغة كأنكاعيا( لمسيكطي، المزىر مف الدخيؿ( لمخفاجي، ك)العرب 

 . الميعىرَّبة( ًلدم شير، ك)المعجـ الذىبي فارسي ػػػػ عربي( لمتكنجي

 

عدـ : صعكبػات التػي كاجيت الباحثة ىي، فػػمف أىػـ الإًل تعترضو صعكبات عمؿ في الحيػاةكًل يػكجد 
الكصكؿ إلى  مما جعؿ؛ في بعض المصادر كالمراجع في ترتيب األلفاظ الميعىرَّبة اتباع منيج معيف

حى أمران صعبان الميعىرَّبة كالتحقؽ مف صحتيا األلفاظ  ، مما فرض اح،  كزيادة عمى ذلؾ سعة معجـ الصّْ
 . الميعرَّبة فيو ؛ ًلستخراج األلفاظراران عمى الباحثة مراجعة ىذا المعجـ مراران كتك

، ثـ تكجيو مشرفي، ا كاف في البحث مف صكاب فمف اهلل، فمبذلت الباحثة جيدىا قدر اإلمكاف كقد
 .  القبكؿ كحسف العمؿ –عز كجؿ  –. كأسأؿ اهلل كما كاف فيو مف خطأ فمف عند نفسي، كمناقشيَّ 
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 سيرة الجوىرّي و التَّعريف بمعجمو :الَفْصُل اأَلَول

 :وفيو مبحثان 

 سيرة الجوىريّ  :المبحث األول

 التَّعريف بمعجم الَجوَىرّي)تاج المغة و ِصَحاح العربيَّة(:الثانيالمبحث 
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 : سيرة الجوىريّ المبحث األول 

 :ىي ،وفيو تسعة مطالب

 .نسبو :المطمب األول

 .مولده :المطمب الثاني

 .رحالتو :المطمب الثالث

 .كتبو :المطمب الرابع

 .المطمب الخامس: شيوخو

 .تالميذه :المطمب السادس

 .منزلتو العممية :المطمب السابع

 .شعره :المطمب الثامن

 .وفاتو :المطمب التاسع
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 سيرة الجوىرّي: :المبحث األول

 :المطمب األول:  نسبو

لىدي أبي رافع  ،ابف أخت أبي إسحاؽ الفارابي،ىك اإلماـ إسماعيؿ بف حٌماد الجكىرٌم الفارابي التركي كى
 .(1)ككنيتو أبك نصر ،مكلى رسكؿ اهلل ػػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػ

 

 المطمب الثاني :  مولده:

ر تاريخ مكلده سكل بعض الميٍحدىثيف مف أنو كلد كى ذٍ كلـ يى  ،في سنة كًلدتو ؼى مً تي كلقد اخٍ (2)كلد في فاراب 
 .(3)ىػ( 332)سنة اثنتيف كثالثيف كثالثمئة ىجرٌية  

 
 المطمب الثالث :  رحالتو:

فدخؿ  ،رحؿ في طمب العمـ كالمغة كاألدب،كيطكؼ اآلفاؽ ،كاف الجكىرٌم ييٍؤثر السفر عمى الحضر
راساف،كأقاـ بيا زمنان  ،بالد ربيعة كمضر بالعراؽ كالشاـ ثـٌ رجع إلى خي

فنزؿ في الدىامىغاف (4)
ـٌ قدـ (5) ،ث

                                                           
؛ طاش كبرل  80/ ص17ج سير أعالم النبالء ،؛ الذىبي 151/ ص 6ج معجم األدباء ،ياقكت الحمكم  :ينظر - 1

 . 1/313ج األعالم ،؛  الزركمي 4/497ج ،شذرات الذىب،؛ ابف عماد الحنبمي 115صمفتاح السعادة ،زاده
ياقكت الحمكم  :ينظر ،قريبة مف بالد ساغكف ،كىي أبعد مف الشاش ،كًلية كراء نير سيحكف في تخـك بالد الترؾ:فاراب - 2
 . 225/ 4ج ،معجم البمدان،
 مف مصادر عمى سنة مكلده. افيما بيف يدٌيي  ةقؼ الباحثتكلـ  .94ص  ،لمعاجم المغويةا ،إبراىيـ  ،نجا  :ينظر - 3
ند ك كآخر حدكدىا مما يمي الي ،أكؿ حدكدىا مما يمي العراؽ كقصبة جكيف كبييؽ ،بالد كاسعة  :راسافخي  - 4

 . 2/305ج ،معجم البمدان،ياقكت الحمكم  :ينظر طخارستاف  كسجستاف  ككرماف،
 :ينظر،كيطمؽ عمييا مدينة قكمس ،قميمة الماء متكسطة العمارة   ،بمد كبير بيف الرم كنيسابكر :دامغاف - 5

 . 2/433ج ،معجم البمدان،ياقكت الحمكم 



4 
 

راساف (1)نىٍيسىابكر مـ الخط ككتابة كتع ،كلـ يزؿ مقيمان بيا عمى التدريس كالتصنيؼ ،حاضرة خي
 .(2)المصاحؼ كالدفاتر

بعد تحصيميا بالعراؽ “: عربيَّةقاؿى الجكىرٌم عف نفسو في معرض حديثو عف رحالتو في طمب المغة ال
تقانيا درايةن  ،ركايةن  ذلؾ نيٍصحان كًل كلـ آؿي في  ،كميشافيتي بيا العربى العاًربىة في ديارىـ بالبادية،كا 

 . (3)”ادَّخىرتي كسعان 

كدخكلو بالد ربيعة كمضر حرصان منو عمى تمقي  ،كرحالتو ىذه تدؿ عمى رغبتو في تحصيؿ العمكـ
 .عمكـ العربيَّة  مف النحك كالٌشعر مف العرب األقحاح

  

 المطمب الرابع: كتبو: 

،  فمو التآليؼ المشيكرة ،أدؽ صكرة عف منزلتو كتعطي ،قد برز لمجكىرٌم تآليؼ تيٍنًبئ عف مكانتو
 :ىا كأشير 

حاح( الذم ألفو بنيسابكر .1 أىٍحسىفى  ،كعميو   اعتمادىـ ،كىك الكتاب الذم بأيدم الناس اليكـ،)الصّْ
كد تأليفو ،تصنيفو  :(4)كفيو يقكؿ إسماعيؿ بف محمد بف  عبدكس النيسابكرم  ،كجَّ

 ]المنسرح[

اح  ػػػػػػػػػػػحى ػػػػػػػػػػػٌيدي مػػػػػػػػػػػاىىػػػػػػػػػػػذىا ًكتىابيالصّْ اح ًفػػػػػػػػي األىدىبً   سى ػػػػػػػػحى لصّْ ػػػػػػػػنّْؼى قىٍبالى  صي

                                                           
راساف:نيسابكر - 1 ليس بيا ماء جار إًل نير يخرج إلييـ  ،أرضيا سيمة   ،كىي بمد كاسعة  ،مف بالد خي

 . 588/ 1ج ،الروض المعطار،الحميرم  :ينظر ،كًل يدـك ماؤه ،فضمة في السنة
إنباه ،؛ القفطي 153/ 6ج معجم األدباء ،؛ ياقكت الحمكم  4/406ج ،يتيمة الدىر ،الثعالبي :ينظر - 2

 مفتاح السعادة،؛   طاش كبرل زاده 207/ 4ج النجوم الزاىرة،؛ ابف تغرل بردم  229/ 1ج الرواة
؛  498/ 4ج،شذرات الذىب،؛ ابف العماد الحنبمي 1071ص،كشف الظنون،؛  حاجي خميفة 156-1/155ج

 .589ص،القسـ األكؿ ،تاريخ األدب العربي،برككمماف
َحاح ،الجكىرمٌ  - 3  . 19ص،الصِّ
 ،أنفؽ مالو عمى األدب .ىك إسماعيؿ بف محمد بف عبدكس الدىاف أبك محمد النيسابكرم  :النيسابكرم - 4

اح،كأخذ عف الجكىرٌم صاحب  ،كبرع في النَّحك كالمغة كالعركض ،كتقدـ فيو حى ياقكت  :ينظر الصّْ
 . 7/40ج،معجم األدباء،الحمكم



5 
 

  

ػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػعي مى ػػػػػػػػػػػػؿي أٍبكىابيػػػػػػػػػػػوي كى تىٍجمى  تىٍشمى
 

يػػػػػػػػػػره مػًػػػػػػػػػفى الكيتيػػػػػػػػػػبً    فيػػػػػػػػػػػرّْؽى ًفػػػػػػػػي غى
 
 .(1)ىذا مع تصحيؼ فيو في مكاضع عدة تتبعيا عميو المحققكف

 .( 2)(عركض الكرقة)كلو كتاب في عمـ العركض كاسمو  .2

 .( 3)كلو أيضان مقدمة في النحك  .3

 

 المطمب الخامس:  شيوخو:

بدأ دراستو عند خالو أبي إسحاؽ  إذ  ،تىمىقىى الجكىرٌم عمكمو عمى شيكخ  مشيكد ليـ بالتفكؽ العممي 
أبي عمي ك  ،العربيَّة (5)كأبي سعيد السيرافي  أخذ عف ك  ،ديكاف األدب()صاحب ( 4)الفارابي
 .(7)العربيَّة  كذلؾالذم أخذ عنو (6)الفارسي

                                                           
؛ طاش كبرل  208 -207/  4جالنجوم الزاىرة،؛ ابف تغرم بردم 156 -155/ 6جاألدباءمعجم ،ياقكت الحمكم :ينظر - 1

 .116 -155/ 1ج مفتاح السعادة،زاده
إصدار مركز الممؾ  ،خزانة  التراث:ينظر ،ىك مخطكط  في المكتبة المركزية في المممكة العربيَّة  السعكدية في مدينة الرياض - 2

 . 159/ 75فيصؿ ج
ابف العماد  ،116/ 1ج مفتاح السعادة،؛  طاش كبرل زاده155/ 6ج معجم األدباء،ياقكت الحمكم  :ينظر في - 3

 .  213/ 1جاألعالم ،؛ الزركمي  498 -497/ 4ج شذرات الذىب،الحنبمي
 :ظر ين ،كخاؿ أبي نصر الجكىرمٌ  (،ىػ( صاحب )ديكاف األدب350ىك إسحاؽ بف إبراىيـ الفارابي أبك إسحاؽ )ت :الفارابي - 4

 . 8/360ج األعالم ،؛ الزركمي 437/ 1ج بغية الوعاة،السيكطي 
إماـ األئمة معرفة في النَّحك كالمغة كالفقو كالٌشعر  ،الحسف بف عبد اهلل بف المرزباف القاضي أبك سعيد  السيرافي :السيرافي - 5

 :ينظر  ،ىػ(368)ت  ،شرح كتاب سيبكيو في ثالثة آًلؼ كرقة ،كالعركض كالقرآف كالفرائض كالحديث كالكالـ كالحساب كاليندسة
 . 507/ 1ج ،(س .ـ)،؛ السيكطي  1/16ج ،لبمغةا الفيركزآبادم ،

لو  ،أحد األئمة في عمـ العربيَّة  ،أبك عمي ،الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسي األصؿكىك  :أبك عمي الفارسي  - 6
؛ 379/ 16ج ،سير أعالم النبالء،الذىبي :ينظر  ،ىػ(377)ت ،)اإليضاح( ك)التذكرة في عمـك العربية( :تصانيؼ منيا

 . 179/ 2ج(س .ـ)،الزركمي
 مفتاح السعادة،؛ طاش كبرل زاده 17/82ج،سير أعالم النبالء،الذىبي ؛  153/ص6ج معجم األدباء،ياقكت الحمكم:ينظر - 7

تاريخ ،برككمماف ؛ 498/ 4ج شذرات الذىب،؛  ابف العماد الحنبمي 1071ص،كشف الظنون،؛ حاجي خميفة 1/115ج السعادة
 .589القسـ األكؿ ص  ،األدب العربي 
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 المطمب السادس: تالميذه :

الذم بٌيض كتاب  ،(1)تخرَّج عمى يدٌم الجكىرٌم أعالـ  في المغة كأبي إسحاؽ إبراىيـ بف صالح الكرَّاؽ
حاح(  .(3)الكيتٌاب كىك مف أعياف،(2)كأبي عمي الحسيف بف عمي ،أستاذه )الصّْ

 

 المطمب السابع : منزلتو العممية  :

كلقد ساعده تكقد ذىنو عمى  ،ذكاءن كفطنةن كعممان  ،الزمافالباحثكف عمى أف الجكىرٌم مف أعاجيبأجمع 
ثىؿ في الحيسًف ؛ كييٍذكىر مف الخطكط المنسكبة  ،أف يصبح إمامان في المغة كاألدب ًربى ًبو المى طَّو  ضي كىخى

ميٍقمىةكخط ابف 
كمييىٍمًيؿ،(4)

 . (7)رساف الكالـ كاألصكؿكىك مع ذلؾ مف ف ،(6)كاليىًزيًدمٌ  ،(5)

 

 

 

 

                                                           
 :ينظر  ،تمميذ أبي نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرمٌ  ،ق( 393)ت أبك إسحاؽ  إبراىيـ بف صالح الكٌراؽ  :الكٌراؽ   - 1

 .  162/  1جمعجم األدباء ،؛  ياقكت الحمكم  204/ 1ج ،إنباه الرواة،القفطي
 ،لو كتاب )اإلمامة( ،فقييبغداد ،العالمة الشافعي المذىب ،أبك عمي الحسيف بف عمي بف يزيد الكرابيسي :الكرابيسي - 2

 . 79/ 12ج ،سير أعالم النبالء،؛ الذىبي 79/ 2ج وفيات األعيان،ابف خمكاف :ينظر  ،ىػ(248)ت
؛   229/ 1ج إنباه الرواة،؛القفطي 153/ 6ج معجم األدباء،؛ ياقكت الحمكم  406/ 4ج يتيمة الدىر،الثعالبي  :ينظر  - 3

 .4/498جشذرات الذىب؛ ابف العماد الحنبمي، 1/115ج مفتاح السعادة،طاش كبرل زاده
قد بمغ مرتبة عالية في  ،أبك عمي بف عمي بف الحسيف بف مقمة ،الكزير الخطير ،األديب الكبير ،ىك الكاتب الشيير :ابف مقمة - 4

؛ ابف العماد   113/ 5ج وفيات األعيان،ابف خمكاف  :ينظر  (،ىػ328)كنبغ فيو تكفي في عاـ  ،في الخط العربي 
 .144/ 4ج شذرات الذىب،الحنبمي

 .مف مصادر كمراجع   اعميو فيما تكفر ليالباحثة قؼ تلـ  - 5
 .مف مصادر كمراجع  اعميو فيما تكفر لي ةالباحث تقؼلـ  - 6
؛   229/ 1ج إنباه الرواة،؛ القفطي 153/ 6ج معجم األدباء،؛ ياقكت الحمكم  406/ 4ج يتيمة الدىر،الثعالبي  :ينظر  - 7

 .4/497ج شذرات الذىب،؛ ابف العماد الحنبمي 207/  4ج النجوم الزاىرة،ابف  تغرم بردم
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 المطمب الثامن : شعره :

كمف حكمو ما   ،يميؿ إلى الحكمة ككاف ،كػػاف الجػػكىرٌم بارعاى في قىٍرض الشػعر، كشعره شعر العمماء
 :(2)يتيمة الدىر( )في كتابو  (1)أنشد لو  أبك منصكر الثعالبي

 ]السريع [

 الًعػػػػػػػػػػػػػػػػػزُّ ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػي العيٍزلػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لكنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 

 بػػػيػػػػػػػػػػػػػدَّ لمنَّػػػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػػػف النَّػػػػػػػػػػػػػاسً  لىػػػػػػػػػػػػا 
 
غير أف ذلؾ صعب  ،كالعيش في عزلة  ،فالجكىرم يتمنى لك كاف بإمكانو اًلنقطاع عف الناس

 .ًلحتياج  اإلنساف لمخمطة  كالعيش المشترؾ 

 :  (3)كلو أيضا

 ]الكافر [

 كىىىػػػػػػػا أنػػػػػػػىا ييكنيػػػػػػػسه ًفػػػػػػي بىٍطػػػػػػػًف حػػػػػػػكتو 
 

بنيسػػػػػػػػػػػابكرى  
ػػػػػػػػػػ (4)  ػاـً ًفػػػػػػػػػػي ظيمػػػػػػػػػػـً الغىمى

 
يىػػػػػػػػػػػػػػٍكـي دىٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػفو  فىبىٍيتػػػػػػػػػػػي كالفيػػػػػػػػػػػؤادي كى
(5) 

 
 ظىػػػػػػػػػالـه ًفػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػالـو  فػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػالـً  

 
كجد نفسو فييا كقد تراكمت عميو ظممات ثالث كيكنس بف   ،ييعبر الجكىرم عف حالة شعكرية سمبية

 ،كظممة الميؿ ،كظممة ماء البحر ،حيف  أحاطت بو ظممة بطف الحكت ،متى نبي اهلل عميو السالـ
كظممة حالتو النفسية التي عبَّر عنيا بكممة  ،كظممة الغيـ كالمطر ،الجكىرٌم تحيط بو ظممة بيتوك 

 .الفؤاد

                                                           
لو عدَّة تصانيؼ  ،ىػ(429)ت ،أحد أئمة المغة كاألدب ،أبك منصكر الثعالبي ،عبد الممؾ بف محمد بف إسماعيؿ  :الثعالبي  - 1

 .  4/163جاألعالم ،؛ الزركمي 178/ 3ج ،وفيات األعيان،ابف خمكاف :ينظر ،)يتيمة الدىر( ك)فقو المغة( :منيا
 .231/ 1ج،إنباه الرواة،؛ القفطي  159/ 6ج  معجم األدباء،؛ ياقكت الحمكم  4/407ج يتيمة الدىر،الثعالبي :ينظر  - 2
 .231/ 1ج إنباه الرواة،؛ القفطي  160-157/ 6ج  معجم األدباء،ياقكت الحمكم ،4/407ج يتيمة الدىر،الثعالبي  :ينظر  - 3
 .مف ىذا البحث 4ص  :ينظر - 4
 .194ص  ،القاموس المحيط،الفيركز آبادم  ،”إذا أطبؽ غيمو كأظمـ دكف مطر ،يـك دجف :يقاؿى  :دىٍجف“ - 5
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 : (1)كلو أيضان 

 ]المتقارب [

قىػػػػػػػػػػػػػػػػان   رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي فىتىػػػػػػػػػػػػػػػػى أٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىرىان أٍزرى
 

ػػػػػػػػػػػػكؿً   ٍثيػػػػػػػػػػػػرى الفيضي ػػػػػػػػػػػػػاغ كى  قىميػػػػػػػػػػػػػؿ ى الدّْمى
 

ٍمًقًو دىاًئبىان  ؿي ًمف حي مىى ابًف البىتيكؿً (2)يىزيدى بنًيٍندو   ييفىضّْ  (3)عى
مَّقان غبيان فضكليان  بمغ مف حمقو أف فضؿ  ،ييجك عالمنا الجكىرٌم في ىذيف البيتيف فتىن حدث السٌف ميحى

 .رضي اهلل عف أصحاب رسكؿ اهلل جميعان  ،يزيد بف معاكية عمى الحسيف بف عمي بف أبي طالب

 : (4)كلو أيضان 

 ]السريع [

ػ تىجػػػػػػػػٍػزىعىفٍ يىػػػػػػػا صى  احػػػػػػػػب الػػػػػػػدَّعكًة ًلى
 

 (5)فكيمُّنػػػػػػػػػػػػػػا أزىػػػػػػػػػػػػػدي ًمػػػػػػػػػػػػػٍف كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرزً  

 
كىالمػػػػػػػػاءي كالعنبػػػػػػػػػًر فػػػػػػػي قيكمػػػػػػػػسو 
(6) 

 
ػػػػػػػػؿ ًفػػػػػػػػي الًحػػػػػػػػٍرزً    مػًػػػػػػػػػٍف ًعػػػػػػػػػٌزهي يىٍجعى

 
 فىػػػػػػػػػػػػػػػسىقّْنا مػىػػػػػػػػػػػػػػػػاءن بػًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى مٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو 

 
ػبػٍػػػػػػػػػزً    كأنػػػػػػػػػػتى فػػػػػػػػي ًحػػػػػػػػػػػؿ  ًمػػػػػػػػٍف الخي

 

                                                           
 .231/ 1ج إنباه الرواة،؛ القفطي 160-157/ 6ج  معجم األدباء،ياقكت الحمكم ،4/407ج يتيمة الدىر،الثعالبي :ينظر  - 1

231. 
بكيع بالخالفة بعد كفاة أبيو  ،ك تربى في حجر اإلمارة ،ىػ(26)ىك يزيد بف معاكية بف أبي سفياف كلد سنة  :يزيد بف ىند  - 2

 . 8/189جاألعالم ،؛ الزركمي  12/238ج معجم المؤلفين،عمر كحالة :ينظر  ،ىػ(64)كتكفي بحكراف مف أرض الشاـ سنة 
تكفي رسكؿ اهلل كىك طفؿ  ،كابف ابنتو فاطمة الزىراء ،ريحانة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،الحسيف بف عمي :ابف البتكؿ  - 3

ميـلـ ي ىػ( كىك ابف 61سنة ) ،كاستشيد في كربالء مف أرض الككفة في العراؽ ،ثار عمى يزيد بف معاكية لظممو كعسفو ،بمغ الحي
 .381/ص1ج ،اإلصابة في تمييز الصحابة،ابف حجر العسقالني  :ينظر ،كاحد كخمسيف سنة

 . 232/ 1ج إنباه الرواة،؛ القفطي 160/ 6ج  معجم األدباء ،؛ ياقكت الحمكم  4/407ج يتيمة الدىر،الثعالبي :ينظر في  - 4
232 . 

زى  :مادة ،القاموس المحيط ،الفيركز آبادم  :ينظر،كيرز :مادة  ،الذم يدـك عمى أكؿ األقط:كيرز  - 5  .522 ،كىرى
كىي في ذيؿ جباؿ  ،كأكبر ما يككف في كًلية ممكيا ،تشتمؿ عمى مدف كقرل كمزارع  ،كىي ككرة كبيرة كاسعة:قيكًمس  - 6

 . 4/414ج ،معجم البمدان،ياقكت الحمكم  :ينظر ،كقصبتيا المشيكرة دامغاف كىي بيف الرم كنيسابكر ،طبرستاف
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فيعمد  ،يبدك أف األياـ اضطرتو لصنع كليمة ،ىىًذًه األبيات  الثالثة رجالن بخيالن ييجك الجكىرٌم  ًفي 
 ،فيخبره أف مدعكيو كميـ زىاد يعيشكف عيشة رجؿ ييديـ أكؿ األىًقطً  ،الٌشاعر إلى طمأنتو متيكمان بو

 .نادر رغـ أف الماء في  قكمس عزيز  ،كحتى الخبز لف يطمبكه ،كأنيـ يكتفكف مف كليمتو بشرب الماء

 :(1)كلو أيضان  

ػػػػػػػةى  ـى الميدىامى ػػػػػػػ زىعى
 شػػػػػػػاًربيكىا أنَّيػػػػػػػػػػػػا (2)

 
ػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػكـى كتيػػػػػػػػػٍذًىبي الغىمَّ  تىٍنًفػػػػػػػػػي الييمي

 
ـٍ كعيقيػكلىػييػـٍ  ـي أٍديىانىييػ ػػػػػ  سىػمىبىتييػ ػٍغػتىمَّ ٍيػًف مي ـى ذى  ؟اأىرىأىيٍػتى عػاًد
فرد عمييـ مبينان أف مرٌد  ،كيدعكف أف ليا فكائد ؛ كنفي اليـٌ كالغـٌ  ،يذـٌ الٌشاعر  قكمان  يشربكف الخمر
 .كبالتالي فإف فاقد ذيًف اًلثنيف ًل يشعر بيـٌ كًل غـٌ  ،ذلؾ إلى ذىاب الخمر بالعقؿ كالديف

 : (3)كلو أيضا ن 

 ]البسيط [

 يػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػاًئعى العيٍمػػػػػػػػػػػًر باألىمػػػػػػػػػػػاًني
 

ٍكنىػػػػػػػػػػؽى   ػػػػػػػػػػا تىػػػػػػػػػػرىل رى أىمى
مػػػػػػػػػػاًف ؟ (4)  الزَّ

 
ػػػػػػػػػػا المىالًىػػػػػػػػػػي ،ًبنىػػػػػػػػػػافىقيػػػػػػػػػػـ   يىػػػػػػػػػػا أىخى

كرا  لىعمَّنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نىٍجتىنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري
 

 نىٍخػػػػػػػػػػػػػريٍج إلػػػػػػػػػػػػػى نىٍيػػػػػػػػػػػػػًر نىٍشػػػػػػػػػػػػػتىقاًف  
نَّتىػػػػػػػػػػػػػػػػٍيًف دىافً  نىػػػػػػػػػػػػػػػػى الجى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػثي جى  حى

 
 كأٌننىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالقيٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكري ًفييىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكثىًر الًجنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافىتىٍي كى  ًبحى

 
ػػػػػػػكًف تىٍحًكػػػػػػػي  كالطٍَّيػػػػػػػري فىػػػػػػػٍكؽى الغيصي

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػاًني  ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػًف أىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػكاًتيا األىغى  ًبحي
 

                                                           
 . 6/160ج معجم األدباء،ياقكت الحمكم  - 1
بيدم  ،الخمر :الميدىامىة  - 2 مىرى  :مادة ،تاج العروس،الزَّ  .خى
 . 6/154ج معجم األدباء،ياقكت الحمكم  - 3
ٍكنىؽ  - 4 نىؽى  :مادة ،تاج العروس،الزبيدم  :ينظر ،الحسف كالصفاء :رى  .رى
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ػػػػػػػػػػػػػػؿى الػػػػػػػػػػػػػػكيٍرؽى  كأىٍرسى
ٍنػػػػػػػػػػػػػػدىًليبه (1)  (2)عى

 
يرً   ْـّ  (3)كػػػػػػػػػػالزّْ ثىػػػػػػػػػػاًني (4)كالػػػػػػػػػػيى كالمى

(5) 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  ٍكلىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىناخى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو حى  كًبٍركى

 
ٍشػػػػػػػػػػري ًمػػػػػػػػػػفى الػػػػػػػػػػًدٍلب  عى

 كاٍثنىتػػػػػػػػػػافً  (6)
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػتيؾى  اليىػػػػػػػػػػػػػػػػٍكـى فىاٍغتىًنٍمييػػػػػػػػػػػػػػػػا  فيٍرصى
 

ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتو ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاىا فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً فىكيمٌ    كى
 

إلى التأمؿ  ،المتعطؿ عف العمؿ المتشائـ بالحياةفي ىذه األبيات يدعك الٌشاعر  صاحب األماني 
كمف قصكر مشيدة  ،مف أنيار إلى بساتيف ،كالنظر في جكانب الحياة الجميمة ليرل ركنقيا كحسنيا
كأنو عزؼ  ،إلى طيكر مغردة بكؿ لحف جميؿ ،تنبثُّ حكليا الحدائؽ كبرؾ الماء  كشجر الدّْلب الكبير

ـٌ يدعكه في،مكًسيًقي  عمى عكد ألف الفرص ًل  ،ختاـ األبيات إلى اغتناـ المحظات الجميمة قبؿ فنائيا ث
 .تتكرر

 

 المطمب التاسع: وفاتو :

إف الجكىرٌم اختمط  :، كقيؿ(7)إنو مات مترديان مف سطح داره بنيسابكر :اختمؼ في سبب كفاتو ؛ فقيؿ
 :كقاؿى  ،فصعد إلى سطحو ،كانتقؿ إلى باب  الجامع القديـ بنيسابكر ،كاعترتو كسكسة ،في آخر عمره

كضـ  .فسأعمؿ في اآلخرة  أمران لـ يسبؽ إليو ،إني قد عممت في الدنيا شيئان لـ يغمب عمي ،أييا الناس

                                                           
كىذا المعنى أليؽ  ،كىك الحسف كالجماؿ :كتضبط عمى الكىرىؽ ،مفردىا كرقاء كىي الحمامة التي لكنيا رمادم فيو سكاد :الكيٍرؽ  - 1

 .كرؽ :مادة ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر  ،بمراد الٌشاعر 
ًلٍيب  - 2 كّْت ألكانان  ،اليىزىار :طائر يقاؿى لو  :العىٍندى   ،عىٍندىبى  :مادة (،ف .ـ)،الزبيدم :ينظر ،كيجمع عمى عنادؿ كعنادب ،ييصى

11/467. 
ٍير  - 3  .ًزٍير :مادة(،ف .ـ،)الزبيدم :ينظر .كىك أحكميا فتالن   ،الكتر الدقيؽ مف أكتار العكد :الزّْ
 . 7626/ ص 1ج (،ف .ـ)،الزبيدم  :ينظر في ،العكدكتار أأحد  :اليىـٌ   - 4
  . ثىنىيى  :مادة (،ف .ـ)،الزبيدم  :ينظر  ،الكتر الذم بعد األكؿ مف أكتار العكد :المىثاًني  - 5
 .دىلىبى  :مادة (،ف .ـ)،الزبيدم  :ينظر ،ديٍلبىة :الكاحدة منو ،شجر عظيـ :الدٍُّلب  - 6
 .مف ىذا البحث 4ص:ينظر - 7
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كلـ . (1)فمات ،فكقع ،أنو يطير :كزعـ ،كشدىما بخيط كصعد مكانان عاليان  ،إلى جنبيو مصراعي باب
 تسطع الباحثة الترجيح في ىذا المكضكع .

كاف ذلؾ في  :كقيؿ”،(2)ىػ(393في سنة ثالثمئة كثالث كتسعيف ىجرٌية) :فقيػػػػػؿ،سنة كفاتوكاختمؼ في 
ىػ(  400مات في حدكد سنة  أربعمائة ىجرية ) :كقيؿ ،ىػ(398كتسعيف كثالثمائة ىجرٌية ) ثمافو سنة 

 . (3)“رحمو اهلل تعالى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 253 -252ص  ،نزىة  األلبَّاء،ابف األنبارم :ينظر - 1
 .  208/ 4ج،النجوم الزاىرة،ابف تغرم بردم :ينظر   - 2
واة،القفطي - 3  . 231/ ص 1ج ،إنباه الرُّ
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حاح(التَّعريف بمعجم :المبحث الثاني  الجوىرّي)الصِّ

 وفيو  ثمانية مطالب:

َحاح.  المطمب األول: ضبط الصِّ

 المطمب الثاني  : سبب تسميتو.

 المطمب الثالث : سبب تأليفو.

 المطمب الرابع: منيجو وطريقة تفسيره لؤللفاظ.

 المطمب الخامس: المآخذ التي وجيت إليو.

 المطمب السادس: دراسات حولو.

 .طمب السابع: خصائصومال

 المطمب الثامن: محتوياتو.
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َحاح  :المطمب األول: ضبط الصِّ

اح ضبطاف كىما: حى  سيمع في الصّْ

اح بالكسر“ .1 حى  . (1)“اؼرى ظً  ،كظريؼ ،كىك جمع صحيح،كىك المشيكر،يقاؿ كتاب الصّْ

اح بالفتح“ .2 حى كقد جاء فىعىاؿ بفتح الفاء لغةن في فعيؿ  ،كىك مفرد نعت كصحيح ،كيقاؿ الصَّ
اح اح كشحيح كشىحى حى  . (2)“كبرئ كبىرىاء  ،كصحيح كصى

ف كاف الشائع عمى  ،كيتبيف مما سبؽ أنو ًل ضير في اتباع أحد الضبطيف  ما داـ  ميفيمان لممقصكد كا 
 .األلسنة نطقو بكسر الصاد

 

 المطمب الثاني: سبب تسميتو:

حاح( أكؿ )كاف  نيامعجـ  التـز الصحيح مف األالصّْ ؛ كلذلؾ سيمىيَّ ىذا  لفاظ  كاقتصر عمييا  كدىكَّ
 .(3)المعجـ  )بالصّْحاح( 

قد أٍكدىٍعتي ىذا الكتاب ما صحَّ عندم مف ىذه المغة التي شرَّؼ الٌمو “ :قاؿى الجكىرٌم في مقدمة كتابو
 ،كتيذيبو لـ أيغمٍب عميو ،إليو ترتيبو لـ أيٍسبىؽ ، عمىكجعؿ ًعٍمـ الٌديف كالدينا مىنيكطان بمعرفتيا ،منزلتىيا

تقانيا دراية ،بعد تحصيميا بالعراؽ ركايةن  كلـ آؿ  ،كميشافيتي بيا العربى العاربة في ديارىـ بالبادية  ،كا 
ٍسعان   . (4)“في ذلؾ نيٍصحان كًل ادَّخىرتي كي

 

                                                           
 . 97/ 1ج ،المزىر ،السيكطي  - 1
 . 97/ 1ج(،ف .ـ)،السيكطي - 2
 . 97/ 1ج(،ف .ـ)،السيكطي :ينظر  - 3
َحاح،الجكىرمٌ  - 4  . 19ص،الصِّ
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، كما التزمو (2)كاألزىرم (1)الىيبؿ التزمو قبمو الق، ـز الصحيحكتبيف أف الجكىرٌم ليس أكؿ مف الت
حىاح(3)معاصركه كابف فارس اح التـز الصحيح  ،كغيره  ؛ كلكف ىناؾ فرقان بيف الصّْ حى كىك أف الصّْ

بؿ ذكرت غير  ،أٌما المعاجـ الثانية فمـ تقتصر عمى الصحيح فقط ،فمـ  يذكر سكاىا ،كاقتصر عمييا
 .(4)الصحيح  كنىقىدتو

 

 تأليفو:المطمب الثالث : سبب 

 ،التزاـ الصحيح مف األلفاظ :ىما ،كاف الغرض األكؿ مف تأليؼ المعاجـ تحقيؽ أمريف أساسييف
اح كغيره مف معاجـ القرف الرابع اليجرم ،كتيسير البحث عف المكاد حى يحاكؿ جمع المكاد الكثيرة  ،كالصّْ

 . (5)كلكنو يفكقيا بالنظاـ  ،كالتزاـ الصحة ،كالصيغ

اح العربيَّة( أف الجكىرم  كافككاضح مف عنكاف  إلى  -قبؿ كؿ شيء -يرمي الكتاب )تاج المغة كًصحى
فأراد بذلؾ  أف يحقؽ لكتابو الصحة بعد تدكينو فال يتسرب إليو التصحيؼ  ،تدكيف الصحيح مف األلفاظ

 .كالخطأ

 

 :المطمب الرابع: منيجو

اح يتبيف لو النيج الذم سار عم إف مف يرجع إلى حى   ،كالطريقة التي اتبعيا ،يو الجكىرمالمعجـ الصّْ
 :فمنيجو ىك

                                                           
اإلماـ المغكم البارع أحفظ أىؿ زمانو لمغة  ،أبك عمي ،إسماعيؿ بف القاسـ بف ىاركف بف عيسى بف محمد بف سمماف:القالىي - 1

سير ،؛ الذىبي 3/18ج شذرات الذىب،ابف العماد الحنبمي :ينظر،ىػ(365كمف أشير تصانيفو )أمالي القالىي( )ت ،كالٌشعر كاألدب
 .321/ 1ج األعالم ،؛ الزركمي  16/45ج ،النبالءأعالم 

 :ينظر ،صاحب كتاب )التيذيب( (،ىػ370)ت ،أبك منصكر األزىرم المغكم  ،محمد بف أحمد بف األزىر بف طمحة :األزىرم  - 2
 . 144/ 1ج طبقات الشافعية،؛ ابف شيبة 59/ 1جالبمغة ،الفيركزأبادم

 ،المغكم ،المالكي ،المعركؼ بالرازم ،أحمد بف فارس ابف زكريا بف محمد بف حبيب القزكيني ،ىك أبك الحسيف :ابف فارس - 3
 . 193/ 1جألعالم ا ،؛ الزركمي 17/103ج سير أعالم النبالء،الذىبي :ينظر (،كصاحب كتاب )المجمؿ ،نزيؿ ىمذاف

 . 485ص ،المعجم العربي نشأتو وتطوره،حسيف ،نصار :ينظر في  - 4
 .  484ص  (،ف .ـ)،حسيف ،نصار :ينظر في  - 5
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ما عدا حرفان  ،كرتب الكممات حسب أصكليا كفؽ النظاـ األلفبائي ،اتبع األبجدية العادية  .1
، إذ كضعو بيف النكف كالياء ليتسنى لو جمع الكاك كالياء في باب كاحد ،كاحدان ىك الكاك

فالمعجـ ينقسـ إلى ثمانية  ،كأكائميا فجعميا فصكًلن  ،أبكابان مالحظان أكاخر الكممات فجعميا 
 ،كلعؿ سبب اختيار الجكىرٌم ليذا النظاـ لتيسير القافية عمى الٌشاعر  ،بابان  (28)كعشريف 

 . (1)كالسجع عمى الساجع 
تجرد مف الزكائد   (استرحـ)كعمى ذلؾ فكممة  ،اعتمد الحركؼ األصمية كحدىا كأىمؿ الزائد  .2

 . (2)كىكذا ،ٍبحىثي عنيا في باب الميـ فصؿ الراءكيي  ،فتصير رحـ
بؿ كثالثو كرابعو   ،فإذا كاف المفظ رباعيان أك خماسيان لـ يكتًؼ بترتيب آخره كأكلو فثانيو  .3

ففي باب الميـ كالعيف مثالن يأتي بالكممات التي تتركب ”،(3)أم ترتيب كسطو كمو أيضان ،أيضان 
ـٌ التاء  ،يفمف ىذيف الحرفيف مراعيان ما بعد الع كىك أف يأتي بالباء بعد العيف إف كجدت ث

 . (4)“كىكذا إلى آخر حركؼ  اليجاء 
 .(5)التـز في جمعو أللفاظ المغة عمى الصحيح كاقتصر عميو .4
كمف  ،(6)تجنبان لمتصحيؼ الذم أصاب المعاجـ التي كضعت قبمو  ،عنى بالضبط عناية دقيقة .5

فالضبط ألكؿ الكممة :مثالن ،كمف قكاعده في ضبط األسماء أنو إذا ذكر اسمان كقاؿى عقبو بالضـ
باب:)كقكلو فيككف  ،بالضـ أك غيره :، أٌما في األفعاؿ إذا ذكر فعالن كقاؿى عقبو(7)بالضـ   (الحي

 . (8)أم لمداؿ ،أديب الرجؿ بالضـ :الضبط لعيف الفعؿ مثالو 

 

                                                           
 . 106ص،المعاجم المغوية العربيَّة ،إميؿ ،يعقكب  :ينظر  - 1
 . 486ص  ،المعجم العربي نشأتو وتطوره،حسيف ،نصار :ينظر  - 2
 . 62ص ،المعجمات والمعاجم:عبد المجيد الحر :ينظر  - 3
 . 100ص  ،لمعاجم المغوية ا ،إبراىيـ  ،نجا  - 4
 . 485ص  ،المعجم العربي نشأتو وتطوره،حسيف ،نصار :ينظر  - 5
 . 106ص ،المعاجم المغوية العربيَّة ،إميؿ ،يعقكب  :ينظر  - 6
باب تعني - 7 َحاح ،الجكىرمٌ  :ينظر ،الحب أك الحيَّة  :الحي  .مادة حبب ،الصِّ
 .مادة أدب(ف .ـ)،ينظر: الجكىرمٌ  ،أديب :أىديبى الرجؿ تعني  - 8
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فىٍأتي الًقٍدر :مثالن في،(1)تركؾ مف المغات أشارة إلى الردمء الم .6 ٍمتىيا فصببت (:)جى إذا كفأتىيا أكأىمى
]فىأىٍجفىؤيا قيدكرىىيـ بما فييا [  :النبكم الشريؼ الذم فيو، كأٌما الحديث أجفأتييا:كًل تقؿ ،ما فييا

(2 ) 
 .  (3)فيي لغة مجيكلة 

يقكؿ ،ك كاف ييٍعنىى بإيراد الصيغ المختمفة لمفظ الكاحد مف أمثاؿ المصادر كالصفات ك األفعاؿ  .7
ٍشدان ،خالؼ الغىيٌ  (:الريشىاد“)مثالن  ًشد بالكسر يىٍرشىدي رى  ،كقد رىشىد يىٍرشيد ري  .( 5)”(4)لغة فيو شىدان كرى

أشار إلى الميكلَّد .8
التي أشار كمف الكممات المكلدة  ،(9)(8)،  كاألضداد(7)كالمشترؾ،(6)

بىؿ كىك ميكٌلد ”إلييا: )األرض(: كؿ ما سىفيؿ، ك ”، كمثاؿ عمى المشترؾ قكلو:(10)“)الشاركؽي(: جى
(: اإلصالح بيف ”، كمثاؿ عمى األضداد قكلو:(11)أسفؿ قكائـ الدابة، كالنىٍفضة، كالزيكاـ  )الرىسُّ

 . (12)الناس، ك الفسادأيضان 
نما يفعؿ ذلؾ أحيانان  ،إلى أصحابيا  سبة ما يأتي بو مف أقكاؿلمؤلؼ بنلـ ييتـ ا .9 كذلؾ رغبة  ،كا 

 (.13)منو في اًلختصار
اىتـ بالميعىرَّب مف األلفاظ  .10

ًنيؽي “)مثؿ  ،(14) ٍنجى  . (15)”ميعىرَّبفارسيّّ  ،التي ترمى بيا الحجارة (:المى

 

                                                           
 . 106ص ،المعاجم المغوية العربيَّة ،إميؿ ،يعقكب  :ينظر في  - 1
 .215/  22ج ،المعجم الكبير،الطبراني :ينظر  - 2
َحاح،الجكىرمٌ   - 3  . مادة جقؽ ،الصِّ
 .مادة رشد (،ف .ـ)،الجكىرمٌ  :ينظر - 4
 . 498ص ،المعجم العربي نشأتو وتطوره،حسيف ،نصار :ينظر في  - 5
لَّدكف الذيف ًل يحتج بألفاظيـ :المكلد  - 6  .1/245  ،المزىر،السيكطي ،ىك ما أحدثو الميكى
 .1/296(،ف .ـ)،السيكطي ،عيف الماء كعيف الماؿ كعيف السحاب :نحك ،تسمية األشياء الكثيرة باًلسـ الكاحد :المشترؾ  - 7
السيكطي،  ،النَّاىؿ كىك العطشاف أك الذم شرب حتى ركم :ىك ما اتفؽ لفظو كأعطى معنييف متضاديف  مثؿ :األضداد  - 8

 .1/309 ،المزىر
 . 109ص ،المعاجم المغوية العربيَّة ،إميؿ ،يعقكب  :ينظر  - 9

َحاح،الجكىرمٌ   - 10  ؽ.مادة شر  ،الصِّ
 .مادة أرض(،ف .ـ،)الجكىرمٌ   - 11
 .مادة رستؽ (،ف .ـ،)الجكىرمٌ   - 12
 .   493ص  ،العربي نشأتو وتطورهالمعجم ،حسيف ،نصار :ينظر  - 13
   499ص  (،ف .ـ)،حسيف ،ينظر: نصار  - 14
َحاحالجكىرٌم،   - 15  .مادة جقؽ ،الصِّ
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كيبدك أنيا شائعة عمى ألسنة الناس  ،شرحو لبعض األلفاظ العربيَّة  بالمصطمحات الفارسيَّة  .11
ة(  بالكسر“)مثؿ قكلو  ،(1)في ذلؾ العصر  . (2)(”ًإٍسفىٍست)كأىصميا بالفارسيَّة  ،الرىطبىةي  :الًفصًفصى

فىراف:”)كقكلو ،(3)كالتنبيو عمييا  ،إيراد األلفاظ اإلسالمية .12 شيراف مف السنة سيمي أحدىما  (:الصَّ
 .(  4)”في اإلسالـ المحرَّـ

ًطيئىةيفىًعيمة:كاًلسـ:”يقكؿ مثالن  ،(5)اإلكثار مف القكاعد النحكية كالصرفية  .13 كلؾ  أف تشدَّد  ،الخى
مىة ،الياء ؛ ألف كؿ ياءو ساكنة قبميا كسرة  اليمزة بعد الكاك ( 6)فإنؾ تىٍقًمبي  ،أك كاكو ساكنة قبميا  ضى

كء ،كتيدًغـ ،الكاك كاكان  كبعد الياء ياء ٍقري كٌ  :فتقكؿ ًفي مى ٍقري ًبٍيءو  ،مى ًفي خى ًبيّّ  :كى بتشديد الكاك  ،خى
 .( 7)كالياء 

إًل أف اىتمامو بأسماء ،سكاء كانت ألشخاص أك قبائؿ أك أماكف العربيَّة غير اىتـ باألعالـ .14
( :يقكؿ مثالن  .(8)القبائؿ كاف أكثر ٍزًف ًخٍنًدؼى :)ًىٍرًقؿي كـً ،ًبكى مىًمؾي الرُّ

(9). 
مثمما عىًني باأللفاظ التي يحدث فييا  ،كالتعبيرات المجازية كالكنائية ،عىًني بإيراد األمثاؿ .15

كىٍسًرىىا:”. يقكؿ مثالن (11)أك قمبفي المغات المختمفة (10)إبداؿ ـي( ًبفىٍتًح اٍلكىاًك كى ا ٍبمىى )اٍلًكحى :شىٍيكىةي اٍلحي
ةن، اصَّ قىٍد  خى تىٍيًف كىىً )كى ا ًبفىٍتحى من ـي كىحى امىى( ،يى اٍمرىأىةه كىٍحمىىكىًحمىٍت( ًباٍلكىٍسًر تىٍكحى ًنٍسكىةه )كىحى ًفي  .كى كى
ثىؿً  بىؿى  :اٍلمى  .(12)“كىٍحمىى كىًلى حى

                                                           
 .   499ص  (،س  .ـ)،حسيف ،ينظر: نصار  - 1
 .مادة فصع(،س .ـ،)الجكىرمٌ   - 2
 . 499ص  (،س .ـ)،حسيف ،نصار :ينظر  - 3
 . مادة صفد (،س  .ـ)،الجكىرم  - 4
 .  110ص،المعاجم المغوية العربيَّة ،إميؿ ،يعقكب  :ينظر  - 5
المعجم المفصل في ،إميؿ  ،يعقكب  ،“إلى آخر منيا  (،اليمزة –م  –ك  –ا )كىي  :تحكيؿ أحد الحركؼ األربعة :القمب“  - 6

 .2/989 ،المغة واألدب
َحاح،الجكىرمٌ   - 7   .مادة خطأ ،الصِّ
 .  500ص  ،المعجم العربي نشأتو وتطوره،حسيف ،نصار :ينظر في  - 8
 .مادة ىرقؿ (،س .ـ)،الجكىرمٌ   - 9

قامة بعضيا مقاـ بعض :اإلبداؿ  - 10  . 364/ 1 ،المزىر ،السيكطي ،ىدىمىو كمىدىىىو :مثؿ ،إبداؿ الحركؼ كا 
 . 499ص  ،المعجم العربي نشأتو وتطوره،حسيف ،نصار :ينظر  - 11
َحاح،الجكىرمٌ   - 12  . مادة كحـ ،الصِّ
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في معجمو  تي فسَّر فييا الجكىرٌم األلفاظ مف تكضيح الكيفية ال ًلبد لمباحثةكخالصة القكؿ 
اح حى اح يرل أف الجكىرٌم فسَّر األلفاظ التي جمعيا  ،الصّْ حى بطرؽ مختمفة كالميطمع عمى معجـ الصّْ

 :منيا

 :تفسير الكممة باآلية القرآنية .1

اح  باآليات  القرآنية  حى فىاًكيىةن  :أكرد قكلو تعالى :فمثالن ،لقد فسَّر الجكىرٌم كثيران مف مفردات الصّْ كى
كىأىبِّا

(“في معرض  تفسيرىمكممة  (1)  .(2)”المىٍرعىى :)األىبُّ

(“)كقكلو أيضان في تكضيح  لفظة  فمقد أكرد قكلو  ،(3)”ككذلؾ التىٍبًتيؿ ،اًلنقطاع عف الدنيا إلى اهلل :التىٍبتُّؿي
تىبىتٍَّؿ ًإلىٍيًو تىٍبًتيالن :قكلو  تعالى بّْؾى كى ـى رى كىاٍذكيًر اٍس

 (4.) 

اح  قكلو تعالى حى اًحبي الصّْ ثىابىةن لّْمنَّاسً :كذىكىرى صى عىٍمنىا اٍلبىٍيتى مى ٍذ جى كىاً 
كذلؾ في تفسيره  لكممة  .(5) 

ثابة“) عي إليو مرة ن بعد أخرل ،المكضع الذم ييثىابي إليو (:المى  . (6)”أم ييٍرجى

اح عمى أكثر مف تسعمائة كممة مف الكممات القرآنية  حى  . (7)كلقد احتكل معجـ الصّْ

 

 :تفسير الكممة بالحديث النبوي الشريف .2

كمنو قكلو ،نجده يكضحيا  أيضان بالحديث النبكم الشريؼ  ،مثمما كٌضح  الجكىرٌم الكممة باآلية القرآنية
ٍفزىعىةيبالياء،الذعري  :في تفسير كممة )الفىزىعي( ] إنَّكـ  :قاؿى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ .(8)اإلغاثةي  :كالمى

 .   (1) إنَّكـ لتىٍكثيركفى عند الفزع كتىًقمُّكف عند الطمع[

                                                           
 .31سكرة عبس /آية  - 1
َحاح ،الجكىرمٌ  - 2  .مادة أبب  ،الصِّ
 ؿ .مادة بت(،ف .ـ،)الجكىرمٌ  - 3
 .8سكرة الزمؿ / آية  - 4
 . 125سكرة البقرة /آية  - 5
َحاح،الجكىرمٌ  - 6  .مادة ثكب،الصِّ
 –بيركت  ،نشر دار المعرفة ،بتحقيؽ خميؿ مأمكف شيحا ،ىذه المعمكمة مكجكدة عمى صفحة الغالؼ (،ف .ـ)،الجكىرم - 7

 .لبناف
َحاح،الجكىرمٌ  - 8  .مادة فزع ،الصِّ
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اح قكؿ رسكؿ اهلل صمى ا حى ] يىٍمريقكفي مف الديف كما يىٍمريؽي السَّيـ مف  :هلل عميو كسمـكأكرد صاحب الصّْ
ًميَّة [ قىةي أخصُّ منو ،المىرىؽي معركؼ:”فقاؿ(مىرىؽي )في معرض تفسيره لكممة .(2)الرَّ  :كالمىرىؽي أيضان  .كالمىرى

ٍقتييا أيضان  .آفةه تصيب الزرع قىيا ،كمىرىٍقتي الًقدرى مىٍرقان كأٍمرى ًميًَّة ميركقان  .إذا أكثرتى مىرى  ،كمىرىؽى السيـي مف الرى
 .(3)”أم خرج مف الجانب اآلخر؛ كمنو سمّْيت الخكارجي ماًرقىةن 

طىوي الشىٍيبي  :الكىٍيؿي مف الرجاؿ (:كىٍيؿي :)كمنو أيضان قكلو في تفسير لفظة  ،الذم جاكزى الثالثيف ككىخى
رى  :مى اهلل عميو كسمـقاؿى النبي ص .(4)كىك ما بيف الكتفيفً  ،الحاًرؾي  :كالكاًىؿي  كعمييا  ،] تىميـه كاًىؿي ميضى
] الًمٍحمىؿي
 (5) . 

اح عمى ما يقارب ألؼ كممة مف غرائب األحاديث النبكية الشريفة حى  .  (6)كقد احتكل معجـ الصّْ
 

 :تفسير الكممة بالّشعر العربي .3

():كمنو قكلو في تكضيح  لفظة ،كفسَّر الجكىرٌم المفظة بالٌشعر العربي ؿه ميٍستىأرىبه :يقاؿي  :ميٍستىأرىبه  ،رىجي
ذى بآراًبوً  ،أم مىٍديكفه  :بفتح الراء  :قاؿى الٌشاعر .كأٌف الدىٍيفى أخى

 ]البحر البسيط[

وي  ميٍستىٍأرىبو عىضَّ
مىديكفي  السٍُّمطىافي (7)

(8 ). 

 

                                                                                                                                                                                
 . 443/ص 3ج ،النياية في غريب الحديث ،ابف األثير - 1
 . 200/ ص4ج  ،صحيح البخاري،البخارم- 2
َحاح،الجكىرمٌ  - 3  . مادة مرؽ،الصِّ
 . مادة كيؿ(،ف .ـ)الجكىرٌم،  :ينظر - 4
غير أف ابف األثير في كتابو )النياية  ،اعمى تخريج ىذا الحديث في كتب الحديث كالسنف المتاحة بيف يدييالباحثة قؼ تلـ  - 5

 ،كتميـ كاىؿ مضر( ،)مضر كاىؿ العرب :)كىيىًؿ( ذكر قكًلن لمعرب يقكلكف فيو :في غريب الحديث كاألثر( حيف عرض لمجذر
)ىؿ في أىمؾ مف  :فقاؿى لو ،أف رجالن سأؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ الجياد معو:“ممة كيؿكيذكر حديثان آخر في تفسير معنى ك

 . 214/ ص 4ج ،النياية في غريب الحديث،؟ ابف األثير“ىؿ فييـ مف أسٌف كصار كيالن  :أم .كاىؿ(
َحاح،الجكىرم - 6  –بيركت ،نشر دار المعرفة ،بتحقيؽ خميؿ مأمكف شيحا ،ىذه المعمكمة مكجكدة عمى صفحة الغالؼ ،الصِّ

 .لبناف
و - 7 مىٍيًو األىٍمرى   :عىضَّ يَّؽ عى مىو كضى َحاح،الجكىرمٌ  :ينظر ،أىم أىٍرىىقىو كأىٍعجى     . مادة عضض ،الصِّ
 . مادة أرب ،(ف .ـ)،الجكىرمٌ  - 8
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ذىه الدَّيف مف كيؿّْ نىاًحيىةو    .أىم أىخى
 
 

ؿه كآصاؿه  ،الكقت بعد العصر إلى المغرب :كاألىصيؿي  (:األصيؿ:)كقكلو في تكضيح  كممة كجمعو أيصي
 :(1)قاؿى الٌشاعر ،كأصاًئؿي 

 ]البحر الطكيؿ[

 
 لىعىٍمػػػػػرم ألنػػػػػتى البيػػػػػتي أيٍكػػػػػًرـي أىٍىمىػػػػػوي 

 
 (2)كأىٍقعيػػػػػدي فػػػػػي أىٍفيائًػػػػػًو باألصػػػػػاًئؿً  

 (2)باألصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئؿً 

 
 

 :(3)قاؿى الٌشاعر.لمذَّكىًر كاألنثىىكتيقاؿي ،أم رائعه  ،فرسه أيفيؽه بالضـ:قيؿ ،كمنو أيضان مفردة )أيفيؽه(
 ]البحر الكافر[

 
ؿي ًلمَّتي أيرىجّْ
رُّ ذىٍيمي (4)  (5)كأىجي

 (5)ذىٍيمي
كتىٍحًمؿي ًشكَّتي أيفيؽه كيمىٍيتي  

(6()7) 
كيمىٍيتي 
(6()7) 

                                                           
أدرؾ  ،مخضـر ،شاعر فحؿ :مف مضر ،مف بني ىذيؿ بف مدركة ،أبك ذؤيب ،خكيمد بف خالد بف محٌرث:أبك ذؤيب الييذلي  - 1

؛  132/  1ج ،طبقات فحول الشعراء،الجيمحي  :ينظر ،كاشترؾ في الغزك كالفتكح ،كسكف المدينة ،أدرؾ الجاىمية كاإلسالـ
 .325/ 2ج ،األعالم،الزركمي

 ،اليذليينشرح ديوان ،السكرم :ينظر ،كىذا البيت مكجكد في شرح  ديكاف   اليذلييف. مادة أصؿ(،س .ـ،)الجكىرمٌ  :ينظر - 2
 .142/ 1ج
 .236/ ص 1ج ،معجم الشعراء،المزرباني  :ينظر ،عمرك بف قعاس بف يغكث الميرادم :كىك  - 3
ٍنًكًب فىييكى ًلمَّة :ًقيؿى “:ًلمَّة - 4  . مادة لمـ ،لسان العرب،ابف منظكر ،" ًإذىا أىلىَـّ الشعري ًباٍلمى
رَّ ًمٍنوي ًإذا أيٍسًبؿ :كذىٍيؿ الثٍَّكبً  .آًخري كيؿّْ شىٍيءو  :الذٍَّيؿ - 5  .مادة ذيؿ ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر ،مىا جي
كالكيمىٍيتي ىي أيضان مف أسماء الخمر؛ لما فييا  ،يقاؿ لمخيؿ أك لمبعير أك لمناقة عندما يخالط لكنيا األسكد كاألحمر:الكيميت“ - 6

َحاح ،الجكىرمٌ “مف سكاد كحمرة   . كمت مادة ،الصِّ
 .765ص  ،منتيى الطمب،ابف مبارؾ :ينظر (كرد ىذا البيت في )منتيى الطمب.46مادة أفؽ , ص (،ف .ـ،)الجكىرمٌ  :ينظر - 7

765. 
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اح عمى ما يقرب مف ثمانية آًلؼ كممة مف األبيات الشعرية حى  .(1)كقد احتكل معجـ الصّْ
 

 :تفسير الكممة بالَمَثل .4
اح الكممة بالمثؿ لقد فسَّر الجكىرمٌ  حى إذا  :سىٍأسىٍأتي بالحمار”:)سأسأ( :كذلؾ في قكلو ،في معجمو الصّْ

ثىؿً كفي  .سىٍأسىأٍ  :كقمت لو ،دعكتو ليشرب ٍدىىةً  :المى  . (2)“سىٍأ  :كًل تقؿ لو ،قىرًّْب الحمارى مف الرى
ٍثتي عنو(:”بحث:)كممة كقكلو في تكضيح ٍثتي عف الشيء كاٍبتىحى  :المثؿكفي  ،أم فتَّشت عنو ،بىحى

 .(4)أم إٌنو بحث ليطمب معاشان فسقط عمى شفرة فعقرتو أك قتمتو.(3)“كالباحث عف الشىفرة 
ٍيثان :”)ريث( :منو تفسيره  لفظة ك  ٍيثان  :كفي المثؿ .أم أبطأ ،راثى عميَّ خبرؾ يىريثي رى مىةو كىىىبىٍت رى ريبَّ عىجى
مىوي إلى البطء .(5)“ كذلؾ بسبب تضييع  ،كالمعنى أفَّ الرجؿ ربما عجؿ في أمر ليفعمو سريعان فأداه عىجى

 .(6)فيضطر إلى العكدة إليو ثانيان  ،ما ينبغي أف يحافظ عميو
 

ٍبيىةي :”)كمنو أيضان  كممة . كيضرب  في (7)”قد بمغ السيؿي الزيبى :كفي المثؿ .الرابية ًل يعمكىا الماء (:الزي
 .(8)منتيى الشٌدة 

اح عمى ما يقرب  مف   حى  .(9)ألؼ كممة مف األمثاؿ العربيَّة كقد احتكل الصّْ
 

 :تفسير الكممة بالضدّ  .5
كمف األمثمة عمى ذلؾ  لفظة:  ،فسَّر الجكىرٌم بعض األلفاظ الكاردة في معجمو  بالضدٌ 

فاءي():كمنو قكلو في تكضيح  كممة .(1)”الحؽضٌد :الباًطؿي (:”)الباًطؿي  فاءي “ :الكى .كقكلو (2)”ضدُّ الغدر:الكى
                                                           

 –بيركت  ،نشر دار المعرفة ،بتحقيؽ خميؿ مأمكف شيحا ،ىذه المعمكمة مكجكدة عمى صفحة الغالؼ (،س .ـ)،الجكىرم - 1
 .لبناف

 . مادة سأسأ (،س .ـ،)الجكىرمٌ  - 2
َحاح،الجكىرمٌ  - 3  . مادة بحث ،الصِّ
 .250ص ،األمثال،البغدادم :ينظر  - 4
  . مادة ريث (،س .ـ،)الجكىرمٌ  - 5
 .232ص (،س .ـ،)البغدادم :ينظر  - 6
  . مادة زبى(،س .ـ،)الجكىرمٌ  - 7
 .343ص  (،س .ـ،)البغدادم :ينظر  - 8
 –بيركت  ،نشر دار المعرفة ،بتحقيؽ خميؿ مأمكف شيحا ،ىذه المعمكمة مكجكدة عمى صفحة الغالؼ (،س .ـ)،الجكىرم - 9

 .لبناف
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(:”)أيضان في تفسير لفظة  . (4)“النيًكرة ضد المعرفة  :)النيًكرة( :ك منو كممة .(3)“اليىٍزؿي ضد الجٌد  :اليىٍزؿي
 
 

 :تفسير الكممة عمى الوزن  .6
 :الشىبُّكر عمى كزف التىٌنكرً (:”)الشىبُّكري  :كممة  ،كمف األمثمو عميو ،كفسَّر الجكىرٌم الكممة عمى الكزف

( :.  كمنو قكلو في تكضيح مفردة(5)”البكؽي  ؿي ؿي عمى كزف الًيٍزبىري “  :)الًفٍطحى زمفه لـ ييخمًؽ الناس  :الًفٍطحى
المكاف الذم ًل يطمئفُّ مف قىعد  :الغيمىكاءً  كزف العيدىكاءي عمى:”العيدىكاءي() :.  كمنو أيضان  كممة(6)“فيو بعد 

 .   (7)”أم ليس بمطمئف  كًل مستكو  ،جئتي عمى مركبو ذم عيدىكاءى  :يقاؿى  ،عميو
 
 

 :تفسير الكممة بالِمثل .7
كمف األمثمة ،تفسير الكممة بالًمثؿ ،كًمف الطُّرؽ التي اتبعيا الجكىرٌم في تفسير الكممة في معجمو

ـى :)كممة :عميو ـى (:”تىأىجَّ رُّه ،النيار تأىجَّ مىت النار ،أم اشتٌد حى ٌف ليا ألجيمان تىأىجَّجىتٍ  مثؿ ،كتىأىجَّ . كا 
 . (8)”كأىجيجان 

 
 .(9)“كىك النشاطي كاًلرتياحي  ،األىشاشي مثؿ اليىشاشً (:”األىشاشي :)كمنو أيضان في لفظة

 ،كييقاؿي لممرأة أيضان بىٍعؿه كبىٍعمىةه  .كالجمع البيعكلىةي  ،الزكجي  :البىٍعؿي (:”)البىٍعؿي  :كمنو قكلو في تكضيح  كممة
 .(10)“مثؿ زكجو كزكجةو 

ؤىاري :)كتفسيره لكممة ؤىاري مثؿ الخكار(:”الجي  .(1)”جأر الثكر يىٍجأىري أم صاح :يقاؿى  .الجي
                                                                                                                                                                                

 . مادة بطؿ (،س .ـ،)الجكىرمٌ  - 1
َحاح ،الجكىرمٌ  - 2  . مادة كفى ،الصِّ
 . مادة ىزؿ(،ف .ـ،)الجكىرمٌ  - 3
 . مادة نكر(،ف .ـ،)الجكىرمٌ  - 4
  .مادة شبر(،ف .ـ،)الجكىرمٌ   - 5
  .مادة فطحؿ(،ف .ـ،)الجكىرمٌ  - 6
 .مادة عدا (،ف .ـ)،الجكىرمٌ  - 7
 .مادة أجـ (،ف .ـ)،الجكىرمٌ  - 8
 .مادة أشش (،ف .ـ)،الجكىرمٌ  - 9

َحاحالجكىرٌم،  - 10    .مادة بعؿ،الصِّ
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 :تفسير الكممة بالفارسيَّة .8

تقانػػو لمغػػة الفارسػػيَّة عمػػى كجػػو الخصػػكص ،كمػػف أىػػـ الثمػػرات التػػي جنتيػػا ثقافػػة الجػػكىرم الكاسػػعة  ،كا 
تفسيره  لمكممات العربيَّة  أحيانان بالمفردات الفارسيَّة ؛ مما يستدعي النظػر فػي ىػذه  المفػردات كالكممػات 

كمػػػػف الكممػػػػات التػػػػي فسػػػػرىا بالمغػػػػة ،التػػػػي كػػػػاف يستخدميػػػػػػا  فػػػػي  معجمػػػػو مػػػػػػف  غيػػػػر المغػػػػة العربيَّػػػػة 
 .(3)”(2)(ٍنًبٍر )چ:يقاؿ ليا بالفارسيَّة ،حمقة مف خشب :الفىًريسي :”(كممة )الفىًريسي :الفارسيَّة

) ـٌ يسػقؼ،حػائطه ييٍجعىػؿي بػيف حػائطىي البيػت الشػتكمّْ ًل يبمػغ بػو أقصػاه :العىػٍرسي بػالفتح:”ككممة )العىػٍرسي  ،ث
نَّما يفعؿ ذلؾ في البالد الباردة  .(5)”(4)كيسمى بالفارسية: )بيچػو( ،ليككف البيت أدفأ ؛ كا 

 

) ػع خمػؼ البػاب :الًشػجاري :كمنو أيضا ن قكلو في تفسير كممة )الًشػجاري كيقػاؿ ليػا بالفارسػيَّة  ،خشػبة  تيكضى
تىٍرٍس( )مى
بَّب بيا السرير مف تحت (6)  .(7)،  كذلؾ الخشبة التي ييضى

اح عمى حكالي ستيف  مفردة  تـ تفسيرىا  بالمغة الفارسيَّة كاألعجمية حى  .كقد احتكل معجـ الصّْ

 

 :المآخذ التي وجيت إليو :المطمب الخامس

اح حسف الترتيب حى  ،كقد أتى بأشياء حسنة  ،ييراد منو ما، سيؿ المطمب لعمى الرغـ مف أف كتاب الصّْ
كاقتصر فيو  ،عممان أف  الجكىرٌم في صحاحو كاف كاضحان  ،إًل أنو مع ذلؾ ًل يخمك مف سيكو أك غمط

ككاف الكتاب ما يزاؿ في يد  ،تابتو بعد أف أصيب في عقموإًل أنو مات قبؿ أف يتـ ك ،عمى الصحيح
 :مف أىميا ،كلذلؾ كجيت إليو نقكد ،الكراقيف

                                                                                                                                                                                
  .مادة جأر(،ف .ـ)الجكىرٌم،  - 1
 .   223ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي ،حمقة " :ٍنًبرچ“  - 2
  .مادة فرس (،س .ـ)،الجكىرم  - 3
 .169ص  (،س .ـ)،التكنجي :ينظر ،نقاب أك حجاب  :بيچػو بالباء الفارسيَّة  - 4
 .مادة عرس (،س .ـ)،الجكىرم  - 5
 .538ص  (،س .ـ)،التكنجي ،متراس الباب " :مىتىٍرٍس “  - 6
   .مادة شجر(،س .ـ)،الجكىرم  :ينظر  - 7
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 :، كىذا مثاؿ عميو(1)كيظير أف كثيران مف ذلؾ كاف مف طريؽ النسخ  ،التصحيؼ كالتحريؼ .1
مىى :”قاؿى الجكىرم   :(2))الدىٍبدىبىًة(أيٍنًشدى عى

 ]الرجز [ 

عػػػػػػػػػػػاثكري 
 شػػػػػػػػػػػرّّ أيَّمػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػاثكري  (3)

 
 الخيػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى الجسػػػػػػػكر( 4)دىٍبدىبىػػػػػػػة 

 
ٍندىٍنة)الصكاب  :(5)قاؿى التبريزم ًل :”كمنو الحديث ،كىك أف تسمع مف الرجؿ نغمة كًل تفيـ ما يقكؿ (،دى

 . (6)”أحسف دندنتؾ كًل دندنة معاذ

في قامكسو  (8) الفيركزآبادم ، كقد عنى بإبراز ىذه الحقيقة (7)إىمالو بعض الصيغ كاألبنية   .2
اح لمجكىرٌم كىك جدير بذلؾ :”فقاؿ في مقدمتو حى غير أنو  ،كلما رأيت إقباؿ الناس عمى الصّْ

أردت أف  ،(9)إما إىماؿ المادة  أك ترؾ  المعاني الغريبة الٌنادَّة  ،فاتو  نصؼ  المغة  أك أكثر
. كمثاؿ (10)“فكتبت بالحمرة المادة الميممة لديو  ،يظير لمناظر إليو فضؿ كتابي

 .(11)“السَّميف  :كىًجٍردىٍحؿ  ،الًشنٍَّخـ .أىممو الجكىرمٌ  (ًشنٍَّخـ:”)عميو

 
                                                           

 .502ص  ،المعجم العربي نشأتو وتطوره،حسيف ،نصار :ينظر  - 1
َحاح،الجكىرمٌ   - 2   . مادة دبب ،الصِّ
 .مادة عث ،تاج العروس،الزبيدم ،الشَّرُّ كالشّْدَّةي " :العاثيكري “ - 3
 .مادة دبب (،س .ـ)،الجكىرمٌ   ،ضرب مف الصكت :كالدبدبة  - 4
رحؿ في طمب العمـ حتى  ،أصمو مف تبريز ،مف أئمة األدب كالمغة  ،أبك زكريا  ،يحيى  بف عمي بف محمد التبريزم :التبريزم - 5

 :ينظر في (،شرح سقط الزند لممعرم)ك  (،شرح ديكاف حماسة أبي تماـ:)كمف مصنفاتو (ىػ502)ت ،حتى برع في المغة كاألدب
 . 157/ 8ج م األعال،؛ الزركمي  175/ 1جمفتاح السعادة   ،؛ طاش كبرل زاده   2/232ج  وفيات األعيان،ابف خمكاف

باب تخفؼ  ،كتاب الصالة ،سنن أبي داود،الساجستاني :ينظر ،الحديث ركاه أبك داكد كغيره  .293ص،المزىر،السيكطي  - 6
 .1/292 ،الصالة

 .502ص ،المعجم العربي نشأتو وتطوره،حسيف ،نصار :ينظر  - 7
مف أئمة المغة  :الفيركزآبادمالشيرازم محمد بف يعقكب بف محمد بف إبراىيـ بف عمر، أبك طاىر، مجد الديف :الفيركزأبادم  - 8

  بغية الوعاة،السيكطي:ينظر في (،نزىة  األذىاف في تاريخ أصبياف)ك ،القامكس المحيط(:)كلو كتب منيا ،ىػ(817)ت  ،كاألدب
 .146/ 7جاألعالم  ،؛ الزركمي  2/280 ،البدر الطالع،؛  الشككاني  1/273ج
 . مادة نىدىدى  ،لسان العرب،نظكر ابف الم :ينظر  ،الشاذة :النادة  - 9

 .27ص ،القاموس المحيط ،الفيركزأبادم  - 10
 . مادة شنخـ(،ف .ـ)،الفيركزأبادم  - 11
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ٍؤمىةي ) :كمثاؿ عميو قكلو في ،غمطو في ترتيب المكاد  .3 . (1)الغراء الذم يمصؽ بو الشيء (:الري
الغراء الذم يمصؽ  :قاؿى الركمة بال  ىمز (2)فإف األصمعي ،كصكابو أف يذكرىا في ترتيب ركـ

 . (3)يمصؽ بو ريش السيـ 

قاؿى في مادة              :كمثاؿ ذلؾ ،في التفسير أك الترتيب النحكم أك الصرفيالخطأ .4
دى ) منصكب عند أىؿ الككفة عمى  ،رأيتو كىٍحدىه :كذكر ىذا الفصؿ أفَّ كىٍحدىهي في قكلؾ (:كىحى

أٌما أىؿ البصرة فينصبكنو عمى  :(5)قاؿى ابف بىرّْم ،(4)مصدر كعند أىؿ البصرة عمى ال ،الظرؼ
 ،مثؿ جاء زيد ركضان ،كىك عندىـ اسـ كاقع مكقع المصدر الميٍنتىًصب عمى الحاؿ ،عمى الحاؿ
كما زعـ ؾ مختصان بالككفييف كليس ذل ،كمف البصرييف مف ينصبو عمى الظرؼ ،أم راكضان 
 .(6)الجكىرم

 

 

 

 

 

                                                           
َحاح،الجكىرمٌ   - 1  .  مادة رأـ ،الصِّ
كأحد أئمة العمـ بالمغة  ،راكية العرب :أبك سعيد األصمعي ،عبد الممؾ بف قريب بف عمي بف أصمع الباىمي :األصمعي  - 2

إنباه ،؛ القفطي 101-90ص ،نزىة األلبا،األنبارم :ينظر ،كمف كتبو )األضداد( ك)األصمعيات( (،ىػ216ت)،كالٌشعر كالبمداف
 . 162/  4جألعالم ا ،؛ الزركمي 205-197/ 2ج الرواة

 . 518 -517ص  ،المعجم العربي نشأتو وتطوره،حسيف ،نصار :ينظر  - 3
َحاح،الجكىرمٌ   - 4  . مادة كحد ،الصِّ
مف عمماء العربيَّة   ،أبك محمد ابف أبي الكحش  ،عبد اهلل بف برم بف عبد الجبار المقدسي األصؿ  المصرم :ابف بىرَّم  - 5

/ 3ج   وفيات األعيان،ابف خمكاف :ينظر ،شكاىد اإليضاح()صحاح الجكىرٌم( كحكاش عمى :)كمف كتبو  ،ىػ(582)ت ،النابييف
 .2/34ج   بغية الوعاة،؛ السيكطي 108

 . 524ص  ،المعجم العربي نشأتو وتطوره،حسيف،نصار  :ينظر  - 6
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ـ)قاؿى في مادة :كمثاؿ عميو ،أصحابيانسبة األقكاؿ  لغير  .5 الشٍُّبرىـ مف “ :حيث يقكؿ(:شيٍبرى
 :(2)أنشد لًيمياف السعدم،(1)القصير كالبخيؿ  :الرجاؿ

 ]الرجز [

ـي                                ما منيـ إًل لئيـه شيبرى
(3) 

 .(4)”كًل  لو عمى الميـ المضمكمة رجز،كليس لو

 

 حولو :المطمب السادس: دراسات 

حاح(عند عمماء المغة كمف  ،فمف تنقيح إلى حكاشي ،فقد كثرت الدراسات فيو ،نظران ألىمية كتاب )الصّْ
. كمف الدراسات التي أجريت (5)كمف نظـ إلى ترجمة ،كمف دفاع عنو إلى نقد  ،تكممة إلى اختصار

 :عميو

 

 

 

 

                                                           
َحاح،الجكىرمٌ   - 1   . مادة شبـر ،الصِّ
كاف في العصر   .شاعر راجز :مف تميـ ،مف بني عيكافة بف سعد  ،ىك ىمياف  بف قحافة  السعدم  :ًىمياف السعدم   - 2

  سمط الآللي،؛ البكرم األندلسي 261/ 1ج المؤتمف والمختمف،اآلمدم  :ينظر ،أكرد لو اآلمدم رجزان في كصؼ اإلبؿ  .األمكم
 . 95/  8ج األعالم،؛ اًللزركمي 572/ 1ج
؛ كالزبيدم في  318/ 12ج،؛  كابف منظكر في )لساف العرب( 310/ ص11في كتابو )تيذيب المغة( ج ،غير أف األزىرم-3

كىذا نص البيت كامالن مف )لساف  ،نسبكا ىذا البيت ليمياف السعدم كما فعؿ صاحب )الصحاح(  ،32/451ج،)تاج العركس(
ـي ًلى يٍأتي بخى  :العرب( ـي     أىٍسحى ـي مىا منيـي ًإًل لئيـه شيٍبري ٍمكى  .مع اختالؼ في لفظو ،ٍيرو حى

بزيادة الكتب التي نقحت كترجمت  تكقام ،حسيف في كتابو )المعجـ العربي( ،ىذا التقسيـ مف نصار  ةالباحث ت استفاد -4
 .)الصحاح(

 . 513ص  ،المعجم العربي نشأتو وتطوره،حسيف ،نصار  -5
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َحاح :أولً   :الكتب التي نقحت الصِّ

اح تنقيحات عدة منيا “ حى  :(1)كأجريت عمى الصّْ

 .مع حذؼ الشكاىد ،(2)تنقيح الجكاليقي  .1

 . (3)لمحمكد بف أحمد بف محمد الزنجاني  (،)التنقيح .2

 .  (4)”القرشيألبي الفضؿ محمد بف عمر بف خالد جماؿ الديف  ،مع ترجمة فارسيَّة (،)الصراح .3

 

 : (5)الكتب التي كتبت بعض الحواشي عميو  :ثانياً 

حاح( .1  .(7)ألبي القاسـ الفضؿ بف محمد القصباني  البصرم  ،(6))حكاشي الصّْ

اح .2 حى  المشيكر باسـ حكاشي ابف البىرَّم، (،)التنبيو كاإليضاح عما كقع في الكىـ عمى كتاب الصّْ
بى فأخذ تمميذه عبد اهلل بف بىرَّم ما كىتى  ،(8)ابتدأه ابف قطاع .كلقد اشترؾ في تأليفو ثالثة عمماء

قىشى )كبنى عميو كأكممو حتى بمغ مادة،أيستاذه كأكممو عبد اهلل بف محمد األنصارم  (،كى

                                                           
 . 591-590ص،2-1القسـ ،تاريخ األدب العربي،برككمماف  - 1
كمف  ،كاف إمامان في فنكف األدب ،أبك منصكر الجكاليقي النحكم المغكم ،مكىكب بف أحمد بف محمد بف الحسف :الجكاليقي  - 2

 بغية الوعاة،؛  السيكطي 5/342ج وفيات األعيان،ابف خمكاف :ينظر ،)ما عيرّْب مف كالـ العجـ( ،)شرح أدب الكاتب(  :كتبو
 . 308/ 2ج
كاختصر  ،)تفسير القرآف( :كمف كتبو ،لغكم مف فقياء الشافعية  مف أىؿ زنجاف ،ىػ(656محمد بف أحمد الزنجاني )ت  - 3

اح لمجكىرم كسماه  حى اح)الصّْ حى   النجوم الزاىرة،؛ ابف تغرم بردم 154/ 5ج  طبقات الشافعية،السبكي  :ينظر  (،تنقيح الصّْ
 . 161/ 7ج ،األعالم،؛ الزركمي 68/ 7ج
 .مف مصادر كمراجع اعميو فيما تكفر لي ةقؼ الباحثتلـ   - 4
 .  526 -520ص ،المعجم العربي نشأتو وتطوره،حسيف ،نصار :ينظر  - 5
 . 1072ص،كشف الظنون،حاجي خميفة  - 6
تكفي في سنة  ،كىك ضرير ،مف أىؿ البصرة   ،عالـ بالمغة كاألدب  :الفضؿ بف محمد بف عمي القصباني البصرم  - 7
اح:)كلو كتب منيا ،ىػ( 444) حى   بغية الوعاة،السيكطي :ينظر (،الصفكة في أشعار العرب)ك   (األمالي)ك   (حكاشي الصّْ
 .151/  5ج  األعالم ،؛  الزركمي    2/407ج
كمف  (،ىػ515)ت  ،قميالمعركؼ بابف قطاع الصّْ  ،عمي بف جعفر بف محمد بف عبد اهلل بف الحسيف  :ابف قطاع  - 8

اح)ك (تاريخ صقمية)ك (األفعاؿ):كتبو حى  . 153/ 2ج(،س .ـ)،؛ السيكطي 42/ 1ج  البمغة ،ينظر:  الفيركزأبادم(،حكاشي الصّْ
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التنبيو كاإلفصاح عما كقع في الكىـ عمى كتاب )ابف بىرَّم سىمَّى حكاشيو  : إفَّ ، كقيؿ(1)البسطي
حاح( )كتاب التنبيو كاإليضاح عما كقع  :كقد نشره مجمع المغة العربيَّة  بالقاىرة باسـ”.(2) الصّْ

 – 1980في الصحاح(  بتحقيؽ األستاذيف مصطفى حجازم كعبد العميـ الطحاكم )
1981)”(3)  . 

اح .3 حى ألبي عبد اهلل رضى الديف محمد بف عمي بف يكسؼ األنصارم  ،(4)()حكاشي الصّْ
 .(5)الشَّاطبي

اح .4 حى  .(7)لخميؿ بف أيبؾ الصفدم ،(6)()غكامض الصّْ

 

 ::   كتب التكممةثالثاً 

لمحمد بف تميـ البىٍرمىًكيٌ ،)المنتيى( .1
اح(8) حى كزاد فيو المؤلؼ  ،. كىذا الكتاب منقكؿ مف الصّْ

ذكر أنو صنَّفو في سنة سبع كتسعيف كثالثمائة ىجرية  ،كأغرب في ترتيبو،أشياء قميمة
 . (9)ىػ( 397)

                                                           
ابف  :ينظر ،ككاف بيا مقرئان  ،ايى عً ك صاحب الصالة كالخطبة بجامً  ،مف أىؿ المرية ،أبك محمد،عبد اهلل بف محمد البسطي  - 1

 .34/ 2ج بغية الوعاة،؛ السيكطي 399-2/154ج ،التكممة لكتاب الصمة،األنبارم
 . 1073 – 1072ص،كشف الظنون،حاجي خميفة :ينظر  - 2
 .241ص ،البحث المغوي،أحمد مختار  - 3
 .1073 -1072ص،كشف الظنون،حاجي خميفة  - 4
عمى  (حكاش:)كمف كتبو ،عالـ بالمغة ،ىػ(684)ت ،أبك عبد اهلل رضى الديف محمد بف عمي بف يكسؼ األنصارم الشاطبي  - 5

 . 283/ 6جاألعالم  ،؛ الزركمي 1/437ج حسن المحاضرة،ينظر: السيكطي ،صحاح الجكىرٌيكغيره
اح معجـ تراثي في معرفة أصكؿ األلفاظ)كىك كتاب مطبكع كاسمو الكامؿ   - 6 حى طبع  ،تحقيؽ عبد اإللو نبياف (،غكامض الصّْ

 .ـ1996لبناف  عاـ  –الطبعة األكلى في بيركت 
)الكافي بالكفيات( ك  :كثير التصانيؼ كمنيا  ،مؤرخ،ىػ(، أديب764)ت مٌ دً فى صالح الديف الصَّ  :مٌ دً فى خميؿ بف أيبؾ الصَّ   - 7
 2ج،األعالم،؛ الزركمي 87/ 2ج  الدرر الكامنة،؛ ابف حجر العسقالني   94/ 6ج  طبقات الشافعية،السبكي :ينظر  (،التذكرة)
 /315  . 
اح (المنتيى)لو كتاب في المغة سىمَّاه  ،أبك المعالي ،المغكم  يٌ كً مى رٍ محمد بف تميـ البى  - 8 حى كزاد فيو أشياء  ،منقكؿ مف الصّْ

 . 138/ 9ج،معجم المؤلفين،؛ عمر كحالة 1/68جبغية الوعاة،السيكطي :ينظر  ،في ترتيبو بى رى غٍ كأى ،قميمة
 . 61/ 2ج،ىدية العارفين،البغدادم - 9
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اح كالميغرّْب في المغة .2 حى  (1)لعبد الكىاب بف إبراىيـ الزنجاني الخزرحي (،)الميعىرَّب عما في الصّْ
اح عف الميغرّْب627أىتىمو في ستمئة كسبع كعشريف لميجرة ) حى كأشار  ،ىػ( كفصؿ فيو نىٌصالصّْ

اح بصاد ،إلى الميغرّْب بميـ حى لى الصّْ  .(2)كا 

اح كالغريب المصنؼ) .3 حى  .(4)ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف قاسـ  البطميكسي  ،(3)(الجمع بيف الصّْ

اح كالتيذيب(  .4 حى  .(6)لمحكارم ،(5))ضالة األديب في الجمع بيف الصّْ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، كمف (ىػ655)تكفي في بغداد سنة  (مف عمماء العربيَّة  يقاؿى لو العزم  )عز الديف ،عبد الكىاب بف إبراىيـ  :الزنجاني - 1

 .   179/ 4ج األعالم،؛ الزركمي122/ 2ج(س .ـ)،السيكطي  :ينظر  (،معيار المنظار في عمـك األشعار(،)تصريؼ العربي:)كتبو
 .   1738/ 2ج،كشف الظنون،حاجي خميفة :ينظر في   - 2
 . 1/600ج(،ف .ـ)،حاجي خميفة  - 3
كمف مؤلفاتو  (،ىػ646أك  642)ت  ،مؤرخ ،لغكم ،نحكم ،كيعرؼ باألعمـ  ،إبراىيـ  بف قاسـ  البطميكسي  :البطميكسي   - 4
اح لمجكىرم:) حى معجم ،؛ عمر كحالة  185/ 2ج،بغية  الوعاة،السيكطي   :ينظر (،الغريب المصنؼ)ك   (الجمع بيف الصّْ

 .60/ 1ج(س .ـ)،؛ الزركمي 75/ 1جالمؤلفين 
 .  1085/ 2ج(،س .ـ)،حاجي خميفة  - 5
 ،كاستمر إلى أف تكفي بنزكل (،ىػ 809)بكيع لو سنة،مف أئمة األزد اإلباضييف في عماف :الحكارم بف مالؾ   - 6

 . 2/288ج(،س .ـ)،الزركمي:ينظر
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 ،(4)لمميداني (3)ككتاب )السامي( ،(2)لمزمخشرم (1):جمع فيو )األسماء(()تاج األسماء في المغة“ .5
اح( لمجكىرمٌ  ،(4)لمميداني حى اح  ،ككتاب )الصّْ حى كلـ  (6).كذكره محمد صٌديؽ (5)“مرتبة ترتيبالصّْ

 .(7)كلـ يصرح باسـ مؤلفو

حاح العربيَّة  لمجكىرمٌ )كتاب  .6 تأليؼ الحسف  ،(8)(التكممة كالذيؿ كالصمة لكتاب تاج المغة كصّْ
 .(9)بف محمد بف الحسف الصاغاني 

 

 

 

 

 

                                                           
 .لـ تقؼ الباحثة عميو فيما تكفر ليا مف مصادر كمراجع  - 1
مف أئمة العمـ بالديف كالتفسير  ،أبك القاسـ  ،جار اهلل ،الزمخشرممحمكد بف عمر بف محمد بف أحمد الخكارزمي :الزمخشرم  - 2

 ،أكثر مف التشنيع عمييـ في الكشاؼ كغيره ،شديد اإلنكار عمى المتصكفة ،مجاىران  ،ككاف معتزلي المذىب ،كالمغة كاألدب
/ 7ج،األعالم،؛ الزركمي 168/ 5ج  وفيات األعيان،ابف خمكاف  :ينظر (،ك )أساس البالغة (،الكشاؼ:)وً بً تي كمف كي  ،ىػ(538)ت

178 . 
 .  974/ 2ج،كشف الظنون،حاجي خميفة  - 3
صاحب  ،كأتقف فف العربيَّة  ،كاف عارفان  في المغة  ،أبك الفضؿ ،أحمد بف  محمد بف أحمد الميداني النيسابكرم  :الميداني  - 4

ابف  :ينظر ،ىػ(518)تكفي سنة  ،لو مصنفات في النَّحك كالصرؼ (،السامي في األسامي)ك كتاب  (مجمع األمثاؿ)كتاب 
 .148/ 1ج سير أعالم النبالء،؛ الذىبي148/ 1جوفيات األعيان ،خمكاف

 .  268/ 1ج(،س .ـ)،حاجي خميفة  - 5
ك )ىدية السائؿ إلى  ()أبجد العمـك :كمف كتبو (،ىػ1248)كلد سنة  ،ىك أبك الطيب محمد صديؽ بف حسف بف عمي القنكجي - 6

 .271/  3ج ،أبجد العموم،القنكجي :ينظر (،ىػ1307)كتكفي سنة  (أدلة المسائؿ
لكتاب محمد صديؽ المكسـك   ةالباحث ت.  كقد رجع512ص ،المعجم العربي نشأتو وتطوره،حسيف ،نصار :ينظر في  - 7
 (.س .ـ،)القنكجي :ينظر .حسيف نصارفيو عمى ىذا الكتاب كما ذكر   ةقؼ الباحثتكلـ  ،كىك كتاب ببمكغرافيا (أبجد العمـك:)بػ
 . 1073-1072ص ،كشف الظنون،حاجي خميفة  - 8
 ،كاف فقييان محدثان  ،أعمـ أىؿ عصره في المغة  ،رضي الديف ،حنفيالحسف بف محمد بف الحسف الصاغاني  ال  :الصاغاني - 9

 النجوم الزاىرة،تغرم بردم:ينظر ،ىػ( 650)ي بغداد سنة  فتكفي  ،التكممة لصحاح الجكىرٌم((،))مجمع البحريف:لو تصانيؼ منيا
 . 2/14ج  األعالم،؛ الزركمي  63ص ،الفوائد البيية،؛ المكنكم 7/26ج
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 :رابعًا: كتب النقد 

، كىذا الكتاب (2)ألبي الفضؿ أحمد بف محمد الميداني النيسابكرم ،(1))قيد األكابد مف الفكائد(  .1
اح مىع ميقىابىمىٍتيىا بتفسيرات ميٍختىًمفىة مف التفسيرات الألزىرم  حى  . (3)الكتاب عىٍرضه لمكاًدالصّْ

حاح(  .2  .( 5)لعمي بف يكسؼ القفطي ،(4))إصالح الخمؿ الكاقع في الصّْ

 . (7)المعركؼ بابف الحاج األشبيمي(6)نقكد أبي العباس أحمد بف محمد  .3

 .(9)لخميؿ بف أيبؾ الصفدم ،(8)(كقع لمجكىرٌم مف الكىـكتاب )نفكذ السيـ فيما  .4

ٍكىىرمٌ  .5 اح الجى حى  .(11)لمفيركزأبادم ،(10)()مجمع السؤاًلت مف الصّْ

 

 

 

 

                                                           
إصدار مركز الممؾ  ،خزانة  التراث:ينظر ، 6942رقـ الحفظ  ،برليف  –ألمانيا  ،ىذا الكتاب مخطكط في مكتبة الدكلة  - 1

 . 247/ 58ج  ،فيصؿ
 .(36)ترجـ لو صفحة  - 2
 .   592/  2 -1القسـ األكؿ  تاريخ األدب العربي،برككمماف :ينظر  - 3
 . 1073-1072ص ،كشف الظنون،حاجي خميفة  - 4
كمف  ،مف الكيتاب  ،كزير،مؤرخ  ،ىػ(646جماؿ الديف )ت  ،أبك الحسف ،عمي بف يكسؼ بف إبراىيـ الشيباني   :الًقفطي  - 5

اح)ك (إنباه الركاة عمى أبناه النحاة:)تصانيفو حى ؛ ابف العماد  227/ 23ج  سير أعالم  النبالء،الذىبي :ينظر (،إصالح خمؿ الصّْ
 .33/ 5ج  األعالم،؛ الزركمي  408/ 7ج  شذرات الذىب،الحنبمي 

 . 1073-1072ص (،س .ـ)،حاجي خميفة :ينظر   - 6
إماـ محراب المالكية بدمشؽ ككالد  :ابف الحاٌج اإلشبيمي ،أبك الكليد ،بف محمد بف أحمد ،محمد بف أحمد:ابف الحاج  - 7

 .324/ 5ج  (،س .ـ،)؛ الزركمي  350/  3ج  ،الدرر الكامنة،ابف حجر العسقالني  :، ينظر(ق 718)تكفي في عاـ ،إمامو
 .1073 -1072ص(،س .ـ)،حاجي خميفة  - 8
 (.34)ترجـ لو في صفحة رقـ   - 9

 .39/ 1ج،لبمغةا الفيركزآبادم ،  - 10
 .(30)ترجـ لو في صفحة رقـ   - 11
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 :كتب الدفاع :خامساً 

 . (2)لمسيكطي  ،(1)(المفظ الجكىرٌم في رد خباط  الجكجرم) .1

 :الكتب التي اختصرتو  :سادساً 

 .(4)لمحمكد بف أحمد الزنجاني ،(3)مختار الصّْحاح( )كتاب  .1

حاح(  .2 لشمس الديف محمد بف حسف بف سباع  المعركؼ بابف الصائغ  ،(5)كتاب )مختصر الصّْ
 .(6)الصائغ الدمشقي 

 . (8)بف أبي بكر عبد القادر الرَّازم لمحمد ،(7)مختار الصّْحاح( )كتاب .3

اح اركاف أنفع كأفيد مف مخت :إنوكقيؿ ،(9)كتاب المكلى محمد المعركؼ بالعيشي .4 حى لكنو  ،الصّْ
 .(10)غير مشيكر 

 
                                                           

فنٌص عمى أف مكضكع ىذا الكتاب مختص  في مسألة الرؤية  ،لترجمة ىذا الكتاب في كشؼ الظنكف  ةالباحث تكقد رجع - 1
اح  (حسيف في كتابو )المعجـ العربي ،بينما ذكر نصار ،لمنساء  حى كشف ،حاجي خميفة  :ينظر ،أنو كتاب في الدفاع عف الصّْ
 . 1559/ 2ج،الظنون

 ،مؤرخ ،حافظ ،إماـ  ،جالؿ الديف ،عبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد ابف سابؽ الديف الخضيرم السيكطي:السيكطي   - 2
األشباه (،)بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة:)كلو تصانيؼ كثيرة  منيا  ،ىػ(911)ت ،شافعي المذىب ،أديب

الكواكب ،، الغزم288/ 1ج،حسن المحاضرة،السيكطي :ينظر (،حسف المحاضرة في أخبار مصر كالقاىرة ،)كالنظائر(
 .301/  3ج،األعالم  ،زركمي ؛  ال  226/ 1ج،السائرة

 . 1073-1072ص(،س .ـ)،حاجي خميفة  - 3
 (.33)ترجـ لو في صفحة رقـ   - 4
 .  1073-1072ص(،س .ـ)،حاجي خميفة  - 5
 ،عالـ بالعربيَّة  ،أديب  ،ىػ(725شمس الديف محمد بف حسف بف سباع  المعركؼ بابف الصائغ الدمشقي )ت :ابف الصائغ  - 6

اح (،أرجكزة في الصنائع كالفنكف)ك  (،شرح ممحة اإلعراب:)منيا  ،لو تصانيؼ كثيرة حى ابف تغرم  :ينظر  (،ك )مختصر الصّْ
 . 87/  6ج  األعالم،؛   الزركمي  419/ 3ج  الدرر الكامنة،؛ ابف حجر العسقالني  248/ 9ج  النجوم الزاىرة،بردم

 .  1073-1072ص،كشف الظنون،حاجي خميفة  - 7
اح)صاحب كتاب  (:ىػ666محمد بف أبي بكر عبد القادر الرازم )ت:الرازم - 8 حى كلو عمـ  ،كىك مف فقياء الحنفية (،مختار الصّْ

 .55/  6ج (،س .ـ)الزركمي،    :ينظر(،شرح المقامات الحريرية)كلو كتب منيا  ،بالتفسير كاألدب 
مختصر )ك ،(تفسير القرآف:)كمف كتبو ،كاعظ ،فقيو  ،مفسر ،ىػ( 1016)ت ،المعركؼ بالعيشي ،المكلى محمد التيركم - 9

 .  143/ 9ج،معجم المؤلفين ،؛ عمر كحالة 1073/ 1ج  كشف الظنون،حاجي خميفة  :ينظر  (،الطريقة المحمدية لمبركمي
 .1073 – 1072ص(،س .ـ)،حاجي خميفة :ينظر   - 10



33 
 

حاح( ) .5  .(2)لمجكابي  ،(1)مختصر الصّْ

اح لمجكىرم في المغة)كتاب .6 حى  .(4)، لمخميؿ ابف أيبؾ الصفدم(3)(نجد الفالح في مختصر الصّْ

 .(4)الصفدم
 :كتب النظم :سابعاً 

ألبي الحسيف يحيى بف ميٍعًط الزكاكم المغربي ،(5) )نظـ صّْحاح الجكىرٌم( .1
 . (7)”يكمموكلـ “. (6)

 . (7)”يكممو
َحاح :ثامناً   :كتب تدرس شواىد الصِّ

اح مف شكاىد( .1 حى  .(9)لمصفدم ،(8) )حمى النكاىد عمى ما في الصّْ

حاح .2  .(11)لمسيكطي  ،(10( ))فمؽ اإلصباح في تخريج أحاديث الصّْ

 

 

 

                                                           
فيرس  -خزانة التراث :ينظر ،6129[ 46رقـ حفظو ] ،القاىرة –مصر اب مخطكط في المكتبة األزىرية ػ كىذا الكت  - 1

 .13/ ص107ج ،الكتاب مرقـ آليان  غير مكافؽ لممطبكع ،مركز الممؾ فيصؿ  ،مخطوط
 .مف مصادر كمراجع اعميو فيما تكفر ليالباحثة قؼ تلـ  :الجكابي   - 2
 . 352/ 1ج،نكشف الظنو،حاجي خميفة  - 3
 (.34)تيرجـ لو في صفحة رقـ   - 4
 .  523/ 2،ىدية العارفين،البغدادم   - 5
صنؼ  ،شاعران محسنان  ،كاف إمامان بالعربيَّة  ،زيف الديف الحنفي النحكم ،يحيى بف معط  بف عبد النكر الزكاكم المغربي  - 6

كتكفي في سنة  ،في النَّحك (ككتاب )الحكاشي  عمى أصكؿ ابف السراج ،في النَّحك (ك)العقكد  كالقكانيف  ،في النَّحك  ()األلفية
 .  344/ 2ج،بغية الوعاة،السيكطي  :ينظر في ،ىػ(628)
 .  344/ 2ج(،ف .ـ)،السيكطي   - 7
 .1073 – 1072ص،كشف الظنون،حاجي خميفة  - 8
 .(34)تيرجـ لو في صفحة رقـ   - 9

 .1073 -1072ص(،س .ـ)،حاجي خميفة  - 10
 .(38ترجـ لو في صفحة )  - 11
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 :كتب التَّرجمة :تاسعاً 

، ك جاء في كىك ثالثة مجمدات ،(1)محمد بف يكسؼ األنقركم القرماني لبير (،)الترجماف .1
ثمانية كعشريف  ، كرتب عمىكغيرىا (2)()الميغرّْبك الجكىرٌم() :جمعو مف المغة التركية،

 .(3)بابان 

اح( “ .2 حى ، كىك ترجمة لصحاح الجكىرم مع إبقاء اآليات كاألحاديث (4))الصراح مف الصّْ
 .(5)”كقاـ بيذه التَّرجمة أبك الفضؿ محمد بف خالد القيرىًشي ،كالشعر كاألمثاؿ بالمغة العربيَّة 

 .(5)”القيرىًشي
 

  المطمب السابع :  خصائصو:

 :كمنيا ،استنتجت الباحثةبعض مميزاتو ،كمف اًلطالع عميو ،مف استعراض المعجـ

 .التزامو الصحيح بالمغة  .1

 .كاألعجمي، كالدخيؿ  ،كالمكلد،إشارتو إلى الميعىرَّب  .2

 .العربيَّة  إلى الفارسيَّةشرحو لبعض األلفاظ عف  .3

 .اىتمامو بالمغات  .4

                                                           
قره )مف بمدة  .مف عمماء الدكلة العثمانية  ،نحكم فقيو حنفي  ،ىػ( 886محمد بف يكسؼ القرماني الركمي )ت  :القرماني - 1

 . 154/ 7ج(،س .ـ)،الزركمي  :ينظر ،نحك (شرح دبياجة المصباح)ك ،فقو  (زبدة الفتاكم)منيا  ،لو تصانيؼ (بيرم
 ،كىك شرح كترتيب لكتابو )الميعىرَّب( ،ىػ(610لناصر بف عبد السيد المطرزم )ت  :الميغًرب في ترتيب الميعىرَّب في المغة - 2

 .2/488ج ،ىدية العارفين،البغدادم :ينظر
 .397/ 1ج،كشف الظنون،حاجي خميفة :ينظر  - 3
 . 591-590،ص2-1القسـ ،تاريخ األدب العربي،برككمماف  - 4
 . 363ص  ،البحث المغوي،أحمد مختار - 5
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 .اىتمامو باألعالـ كخاصة أسماء القبائؿ العربيَّة  .5

 .اختصاره بنسبة األقكاؿ  إلى أصحابيا في معظـ األحياف .6

 .عند تفسيره  لأللفاظ ،كالحديث النبكم الشريؼ، كاألمثاؿ ،اًلستشياد بالقرآف الكريـ .7

 .مت عمى الباحث الكشؼ عف الغامض مف المغات اتباعو في الجمع طريقة جديدة سي .8

 

 المطمب الثامن:  محتوياتو:

 ، كيحتكم عمى أكثر مف:مادة لغكية  (5652)يحتكم المعجـ عمى أكثر مف “

 .كممة مف المفردات المغكية ( 40000أربعيف ألؼ ) .1

 .مفردة  مف غرائب اآليات  (900ك تسعمئة ) .2

 .النبكية( لفطة مف غرائب األحاديث 1000ألؼ )ك  .3

 .كممة مف األبيات الشعرية  (8000كثمانية آًلؼ ) .4

 . (1)”مثاؿ العربيَّة( مفردة  مف األ1000ألؼ )ك  .5

 .ظة معربة مشاران إليياف( ل230)تكم عمى ما يقارب مئتيف كثالثيف يحك  .6

 .كممة معربة غير المشار إلييا (220يحتكم عمى ما يقارب  مئتيف كعشريف )ك  .7

 ( مفردة فسرت بالمفردات الفارسيَّة كاألعجمية. 60يحتكم عمى ما يقارب ستيف )ك  .8

 .( كممة مكلدة 23)ثالث كعشريف  يحتكم عمى ما يقاربك  .9

 

                                                           
َحاح،الجكىرم - 1  –بيركت  ،نشر دار المعرفة ،بتحقيؽ خميؿ مأمكف شيحا ،ىذه المعمكمات مكجكدة عمى صفحة الغالؼ ،الصِّ

 .لبناف
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 الفصل الثاني:التَّعريب في المغة، وفيو ثمانية مطالب :

 المطمب األول : تعريف التَّعريب.

 المطمب الثاني : سيبويو والتعريب .

 الثالث : أىمية التعريب.المطمب 

 المطمب الرابع : أبرز طرق التعريب في العربيَّة .

 المطمب الخامس:  وجوه معرفة السم األعجمي.

 المطمب السادس: أشير ما ألف في الُمَعرَّب.

 المطمب السابع :المواد التي فسرىا الجوىري باأللفاظ الفارسيَّة واألعجمية.

 ولدة التي أشار إلييا الجوىري  في صحاحو.المطمب الثامن :  الكممات المُ 
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 :المطمب األول: تعريف التَّعريب

ٍنًطًؽ مف المٍَّحفً تى  :التٍَّعريبي ”:التَّعريب لغةن   .(1)”ٍيذيبي المى

،  كالميعىػرَّب (2)”ىك ما استعممتو العرب مف األلفاظ المكضكعة لمعافو في غيػر لغتيػا“ :التَّعريب اصطالحان 
 . (3)أيضان دخيالن يسمى 

بتو العربي كأعربتو أيضان  ،أف تتفكَّه بو العربي عمى ًمنياجيا :كتعريب اًلسـ األعجميّْ “  .(4)”تقكؿ: عىرَّ

ككرد فػػػي  ،كنطػػؽ بػػو القػػرآف الكػػريـ  ،مػػا تكممػػت  بػػو العػػرب مػػف الكػػالـ األعجمػػي:”كالميعىػػرَّب اصػػطالحان 
كذكرتػو  –جمعػيف رضػكاف اهلل عمػييـ أ –كالصػحابة  كالتػابعيف   -صمى اهلل عميو كسمـ  –أخبار الرسكؿ 

 .(5)”العرب في أشعارىا

استعماؿ العرب ألفاظان أعجمية عمػى  :إف التعريب  ىك  :أم ،كًل تىٍخريج المعاجـ العربيَّة  عف ىذا المعنى
كىػػك مػػا  ،اسػػتعممتو مػػف األلفػػاظ المكضػػكعة لمعػػاف فػػي غيػػر لغتيػػا أك ىػػك مػػا ،طػػريقتيـ فػػي المفػػظ كالنطػػؽ

 .أطمؽ  عميو )الميعرَّب(

 

 :المطمب الثاني: سيبويو والتعريب

                                                           
 . مادة عرب ،القاموس المحيط،الفيركزأبادم - 1
   .مادة عرب ،تاج العروس،الزبيدم  - 2
  .    26ص  ،الشتقاق والتعريب،المغربي :ينظر - 3
َحاح،الجكىرمٌ  - 4  .مادة عرب ،الصِّ
 .3ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي - 5
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ككاف سيبكيو مف أكائؿ الذيف  ،ككانت قضية التعريب مف أىـ القضايا التي شغمت العرب منذ عيد مبكر
كىػك يتحػدث عػف طريقػة  ()بػاب مػا أعػرب مػف األعجميػة :تحدثكا عنو كسماه )إعرابان( كعقد لو بابػان سػماه

 :ك أنكاع التعريب عنده ،العرب في التعريب
 
 
 

 :حق ببناء كالميم  وليس من حروفيمأوًل:ُمَعرَّب أل
 ،اعمـ أنيـ مما يغيركف مف الحركؼ األعجمية ما ليس مف حركفيـ البتػة“ :يقكؿ سيبكيو عف ىذا النكع
ـه( .كربمػػا لػػـ يمحقػػكه ،فربمػػا ألحقػػكه ببنػػاء كالميػػـ  ألحقػػكه ببنػػاء  ،فأمػػا مػػا ألحقػػكه ببنػػاء كالميػػـ فػػػ )ًدٍرىىػػ

بىٍيػػػرىج()، ك(1)(ًىٍجػػػرىع)
ػػػٍميىبو )ألحقػػػكه بػػػػ  (2) ػػػاسو )دى ألحقػػػكه بػػػػ  (ًدينىػػػاره )، ك(3)(سى ألحقػػػكه  (5) (ًديبىػػػاجه ك) (4) (يمى

اؽ :كقػػػالكا .كػػػذلؾ ػػػار( ()إٍسػػػحى ( فػػػألحقكه بػػػػ )ك (،يىٍربيػػػكع)يىٍعقيػػػكب( فػػػألحقكه بػػػػ )ك ،فػػػألحقكه بػػػػ )إٍعصى ػػػٍكرىبه جى
،) ؿو كره )كقالكا:  )فىٍكعى  (8)(شىبىاًرؽ)كقالكا:  ،(7)(عاقيكؿ)فألحقكه بػ (6)(آجي

 

 

لما أرادكا أف يعربػكه ألحقػكه ببنػاء كالميػـ   ،(11) (قيٍرطىاس)فألحقكه بػ (10)(ريٍستىاؽه )ك ،(9)(عىذىاًفرو )فألحقكه بػ 
 .(1)“كما يمحقكف الحركؼ بالحركؼ العربيَّة  

                                                           
 .مادة ىجرع  ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،األحمؽ مف الرجاؿ   :ًىٍجرىع - 1
دً  ،الباًطؿي  :بىٍيرىج - 2   .مادة بيرج  (،ف .ـ)،الزبيدم :ينظر ،ًمف كٌؿ شٍيءو  مءكالرَّ
ٍميىب - 3   . مادة سميب (،ف .ـ)،الزبيدم :ينظر  ،الطكيؿ عامة :سى
ـي "،  ابف منظكر :الدٍَّيماسي “ - 4 ا مَّ  . مادة دمس ،لسان العر ب،الحى
فه أىلكانان  :ًديبىاج - 5 ٍربه مف المىٍنسكج ميمىكَّ  . مادة دبج (،س .ـ)،الزبيدم :ينظر ،ىك ضى
 .مادة أجر ،ف(  .ـ)،الزبيدم :ينظر ،كىك الذم ييٍبنىى بو ،عمى فاعيكؿ ،كآجكره  ،آًجره  :آجكر  - 6
ـي البىحرً  :عاقكؿ  - 7 وي  ،ميعظى  (،ف .ـ)،الزبيدم :ينظر ،عاقكؿي النٍَّيًر كالكادم :كقيؿ ،مىعًطؼي الكادم كالنٍَّيرً  :كىك  أىيضان  ،أىك مكجي

 .مادة عقؿ
 .مادة شبرؽ  ،لسان العرب،ابف المنظكر :ينظر ،ألكاف الٌمحـ المطبكخة :الشَّبارؽ - 8
ـي الشًَّديدي مف اإًلًبًؿ  :عذافر  - 9  .مادة عذفر  ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،العىًظي

ٍستىاؽي   - 10  .ـ)،الزبيدم  :ينظر ،ىك ما حكؿ القرل ،كالسكاد .مادة رستؽ ،تاج العروس،الزبيدم  :ينظر ،ىك السكاد كالقيرل :الري
 . مادة سكد (،ف
حيفىةي مف أىمّْ شىٍيءو كانىتٍ  :القرطاس بضـ القاؼ أك فتحيا - 11 ٍمع ،ييٍكتىًب فييا ،كىك الصَّ  (،ف .ـ)الزبيدم،  :ينظر ،قىرىاًطيسي  :كالجى

 .مادة قرطس
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 :ُمَعرَّب  لم يبَن عمى أصل بنائو:ثانيًا 

كربمػػا غيػػركا حالػػو عػػف حالػػو فػػي األعجميػػة مػػع إلحػػاقيـ بالعربيَّػػة  غيػػر الحػػركؼ :”كفيػػو قػػاؿ سػػيبكيو 
كًل   ،كغيػػركا الحركػػة كأبػػدلكا مكػػاف الزيػػادة ،فأبػػدلكا مكػػاف الحػػرؼ الػػذم ىػػك لمعػػرب عربيػػان غيػػره ،العربيَّػػة 

نمػا دعػاىـ  .فػال تبمػغ قكتػو عنػدىـ إلػى أف يبمػغ بنػاءىـ ،يبمغكف بو بناء كالميػـ ألنػو أعجمػي األصػؿ كا 
غييػػر عمػػى أف أبػػدلكا فحمميػػـ ىػػذا الت ،إلػػى ذلػػؾ أف األعجميػػة يغيرىػػا دخكليػػا العربيَّػػة  بإبػػداليا حركفيػػا

بىاًني  كثىقىًفي    :كغيركا الحركة كما يغيركف في اإلضافة إذا قالكا  . (2)”ىىًنٌي نحك زى
 

 :الحذف والزيادة فيما بمغ بناءىم  أو لم يبمغ  :ثالثاً 
كيزيػدكف كمػا يزيػدكف فيمػا يبمغػكف بػو البنػاء كمػا  ،كربما حذفكا كما يحذفكف فػي اإلضػافة:”كقاؿ سيبكيو 

ػر:)كذلػؾ نحػك ،ًل يبمغكف بو بنػاءىـ اًعيؿ)ك ،(4)إٍبًرٍيسىػـ( )، ك(3)(آجي كز()، ك(5)(سىػرىاكيؿ)ك (،إٍسػمى ك  ،فىٍيػري
لمػا  ،كالزيػادة كالحػذؼ ،قد فعمػكا ذا بمػا ألحػؽ ببنػائيـ كمػا لػـ يمحػؽ مػف التغييػر كاإلبػداؿ .(6) (القىٍيرىمىاف)

 .يمزمو مف التغيير
 

 :ترك السم عمى حالو إذا كانت الحروف متوافقة :رابعاً 
كػاف عمػى بنػائيـ أك لػـ  ،كربما ترككا اًلسـ عمى حالو إذا كانػت حركفػو مػف حػركفيـ:”كفيو قاؿ سيبكيو 

رىاساف)يكف، نحك:  رَّـ( )، ك(7)(خي  .(10)“ (9)الكيركيـ( )ك ،(8)خي
 
 

                                                                                                                                                                                
 . 304 -303/ 4ج ،الكتاب،سيبكيو  - 1
 . 304 -303/ 4ج (،ف .ـ)،سيبكيو  - 2
 مف ىذا البحث . (45صفحة ) :ينظر - 3
 . مادة برسـ (،ف .ـ)،الزبيدم :ينظر ،الحرير كخصو بعضيـ بالخاـ :إبريسـ - 4
  . مادة سركؿ  ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،نكع مف األلبسة :سراكيؿ - 5
مىافي  - 6 ًفيظي عمى  ما تىٍحتى يىدىٍيو :القىٍيرى   .  مادة قيـر (،ف .ـ)،الزبيدم :ينظر ،ىك الميسٍيًطري الحى
 (.4صفحة ) :ينظر - 7
ـ:خٌرـ - 8 رً  :الخيرَّ بة ،نىباتي الشَّجى ا  النَّاًعـي مف العىٍيًش كىي  فارسيَّة  ميعىرَّ  . مادة خـر (،س .ـ)،الزبيدم :ينظر ،ك أيضن
كفةه  :الكيركيـ - 9 ٍفره مىٍعري  .  مادة كيركيـ ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،كلىٍيسى  ًمٍف أٍسمىاًء الزٍَّعفىرىافً  ،عيركؽه صي

 . 304 -303/ 4ج ،الكتاب،سيبكيو   - 10
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 :مع بقاء بنائو في لغتو األصمية فتغير الحر  :خامسًا 
كربمػػا غيػػركا الحػػرؼ الػػذم لػػيس مػػف حػػركفيـ كلػػـ يغيػػركه عػػف بنائػػو فػػي الفارسػػيَّة نحػػك: :”قػػاؿ سػػيبكيو 
ربزو )ك ،(2)(بىقَّـو )ك ،(1)(ًفٍرنىدي )  . (4)”(3) (جي
 

 المطمب الثالث: أىمية التعريب:

 :لمتعريب أىمية كبيرة تكمف فيما يمي

 .(5)فال نجعؿ شيئان مف لغة العرب لشيءو مف لغة العجـ  ،الصريحمعرفة الدخيؿ مف  .1
 .(6)حركفيـ  يدخؿ في كالـ العرب  ما ليس مف حتى ًل .2

 :وأن ككجدت الباحثة أيضان بأف أىمية التعريب تكمف في
اف ًلتصػاؿ العػرب بػاألمـ فكػ ،كزيػادة رصػيدىا المغػكم يعمؿ عمى إغنػاء المغػة العربيَّػة، .1

 .عيده بيا مف قبؿ ، كًل لمغتيـ،فمـ يكف لمعرب،لظيكر ألفاظ مستعممةدكره المجاكرة، 
كمكاكبػػػة  ،كاًلسػػتدًلؿ عمػػػى أف المغػػػة العربيَّػػػة  قػػػادرة عمػػػى اسػػتيعاب كػػػؿ مػػػا ىػػػك جديػػػد .2

 .تتصؼ بالمركنة كالحياة ، فالمغة العربيَّةالتطٌكر
 

                                                           
  .  مادة فرند (،س .ـ)،الزبيدم :ينظر   ،الٌسيؼ نفسو:فرند  - 1
كؼه   :بقـ  - 2 لو ثالثة  ،كىك نبات مف جنس الشجر العظاـ.  مادة بقـ (،س .ـ)،الزبيدم :ينظر ،كىك  العىٍندىـ ،ىك ًصٍبغه مىٍعري

/  1ج ،عمدة الطبيب،اإلشبيمي :كنباتو بالجباؿ الشكاىؽ المكمَّمة بالشجر، ينظر ،كىي    مسيمة ،ثمره أحمر يشبو الدنانير  ،أنكاع 
105. 

ٌب الخبيث ،رجؿ جيربز بالضـ  - 3 َحاح،الجكىرم ،أم خى  مادة جربز.   ،الصِّ
 . 304 -303/ 4ج ،الكتاب،سيبكيو   - 4
 .3ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي - 5
 .   6ص  (،ف .ـ)،الجكاليقي - 6
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 :: أبرز طرق التعريب في العربيَّةالمطمب الرابع

مىؾى العربي عدَّة   :كمف ىذه الطرؽ ،ة األعجمية كنقميا إلى العربيَّةطرؽ  لتعريب الكمم سى

أو ربمرا أبردلوا مرا َبُعرَد  ،إلرى أقربيرا مخرجرا التي ليست من الحرروف العربيَّرة تبديل الحروف .1
فأصػػؿ  ،الجػػيـمػػف  كػػاؼ؛ لقػرب الكػػاؼالجػػيـ بالتبػػديؿ حػػرؼ  :كمػػف أمثمػػو ذلػؾ :مخرجررو أيضررا

ػػػٍكرىب) :كممػػػة ػػػٍكرىب) ( ىػػػيجى ؛ لقػػػرب السػػػيف مػػػف الجػػػيـ فػػػي (، كتبػػػديؿ حػػػرؼ السػػػيف بالشػػػيفكى
ػًميؿ)كأبػدلكا الػالـ مػف الػزام فػي  ،دىٍشػت()فقالكا لمصحراء )دىٍست( كىي بالفارسيَّة  ،اليمس  (قىٍفشى

فػػػة ز)كأصػػػميا  ،كىػػػي المىٍغرى ػػػالى  ،كالفتحػػػة كسػػػرة ، كالجػػػيـ شػػػينان،، كجعمػػػكا الكػػػاؼ منيػػػا قافػػػان (كىٍفجى
 . (1)كاأللؼ ياءن 

 
كىػػذا التغييػػر يكػػكف بإبػػداؿ حػػرؼ مػػف  :تغييررر البنرراء مررن الكررالم األعجمرري إلررى أبنيررة العرررب .2

أك  متحػػػرؾ،أك إسػػػكاف  ،أك إبػػػداؿ حركػػػة بحركػػػة ،أك نقصػػػاف حػػػرؼ ،أك زيػػػادة حػػػرؼ ،حػػػرؼ
ألحقػػػكه بػػػػ  (3)(بىٍيػػػرىجك) (2) (ىٍجػػػرىع)ًدٍرىىػػػـ( ألحقػػػكه بػػػػ :)كمػػػف األمثمػػػة عمػػػى ذلػػػؾ ،تحريػػػؾ سػػػاكف

ٍميىبو )  .(5)(يىٍربيكع)بػ   (يىٍعقيكبك)  (4)(سى
 
راسػػػػػػػػاف:)مػػػػػػػػف أمثمتػػػػػػػػو،ترررررررررك الكممررررررررة األعجميررررررررة عمررررررررى حاليررررررررا دون أي تغييررررررررر .3  (6) (خي

رَّـك) ـٍ )ك(7)(خي  . (9)(8)(كيٍركي
 

 المطمب الخامس:  وجوه معرفة السم األعجمي:

                                                           
 .   8 -6ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر - 1
  .مادة ىجرع  ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،األحمؽ مف الرجاؿ   :ىجرع - 2
 مادة بيرج.   (،ف .ـ)،الزبيدم :ينظر ،كالرًَّدلءي  ًمف كٌؿ شٍيءو  ،الباًطؿي  :بيرج - 3
 مادة سميب.   (،ف .ـ)،الزبيدم :ينظر  ،الطكيؿ عامة :سميب - 4
 .   8 -6ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر - 5
 ( مف ىذا البحث . 4:  صفحة )ينظر - 6
 .( مف ىذا البحث47ينظر صفحة ) - 7
 : المكاف نفسو . ينظر - 8
 .8ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر - 9
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 :كىي ،حدد أئمة العرب الكجكه التي بكاسطتيا  تيعرؼ عيٍجمىة اًلسـ
 . (1)”بأف ينقيؿ ذلؾ أحد أئمة العربيَّة :النٍَّقؿ“ .1
بػػػػػة :أف يجتمػػػػع فػػػػي الكممػػػػة الجيػػػػػـ كالقػػػػاؼ .2 نحػػػػػك   ،فمتػػػػى جاءتػػػػا فػػػػي كممػػػػػػة كاحػػػػدة تعتبػػػػػر ميعرَّ

ًنيؽ ٍنجى  . (3()2)()المى
ٍكلجاف(  :أف يجتمع في الكممة الصاد كالجيـ .3  .(6()5) (الًجٌص )ك(4)نحك )الصَّ
ػػػو عػػػف أكزاف األسػػػماء العربيَّػػػة .4 ػػػـ( )حػػػك ن ،خركجي فػػػإف مثػػػؿ ىػػػذا الػػػكزف مفقػػػكد فػػػي أبنيػػػة  (7)إٍبًرٍيسى

 .(8)”األسماء في المساف العربي
ـٌ راءن   .5 لو نكنانث ذلؾ فإف مر بؾ  ،فإف ذلؾ ًل يككف في كممة عربيَّة   ،نىٍرًجس()نحك :أف يككف أكَّ

فاعمـ أف ذلؾ اًلسـ ميعىرَّب
(9). 

حيػث أبػدلكا  ة،فإف ذلؾ ًل يككفي فػي كىًممػة عربيَّػ (10) (مييىٍنًدز) : نحكأف يككفى آخريه زايان بعد داؿ .6
 .(11)(مييىٍنًدس)فقالكا  ،الٌزام سينان 

باعيػان عاريػان عػف حػركؼ الذًلقػػة“ .7 ماسػيان كري أف يكػكف خي
كىػي البػاء كالػراء كالفػاء كالػالـ كالمػػيـ  (12)

ؿ  (1)(قيػذىٍعًمؿك) (13) (كالنكف فإنو متى كاف عربيان فال بػدَّ أف يكػكفى فيػو شػيء منيػا نحػك: )سىػفىٍرجى
ٍحمىرش)ك (2))ًقٍرطىٍعب(ك  .(4)”.(3)(جى

                                                           
 . 213/ 1ج ،المزىر في عموم المغة،السيكطي  - 1
َحاحالجكىرٌم،  ،فارسيّّ ميعىرَّب  " ،التي ترمى بيا الحجارة :المنجنيؽ “  - 2  مادة جقؽ.  ،الصِّ
 .   11ص   ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر - 3
اد كالاٌلـ  :الصكلجاف - 4 افي بفتح الصَّ ٍكلىجى انةي  ،الصَّ ٍكلىجى ٍكلىج كالصَّ ة كالصَّ ٍكلىجى  :ينظر،فارسٌي ميعىرَّب ،العيكدي الميٍعكىجٌ  :كالصَّ

 .مادة صمج  ،تاج العروس،الزبيدم
 . مادة جٌص  (،ف .ـ)،الزبيدم :ينظر ،كىيكى ميعىرَّب  ،ىك الًَّذم ييٍبنىي ًبوً  :الجصُّ  - 5
 .   11ص   ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر - 6
 .( مف ىذا البحث46صفحة ) :ينظر - 7
 . 213/ 1ج ،المزىر في عموم المغة،السيكطي  - 8
 .   11ص   ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر - 9

ٌنما صيَّركا الزامى سينان فقالكا ،الميقىدًّْر لمىجارم القيًنيّْ كاألبنية:المييىٍنًدز  - 10  ،مييىٍنًدسه ألٌنو ليس في كالميـ زام قبميا داؿ :كا 
 .مادة ىندز ،تاج العروس،الزبيدم:ينظر

 .   11ص   ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر - 11
كىي الراء كالالـ كالنكف، كثالثة  ،ثالثة منيا ذىٍكلىًقيَّةه  ،كىف ستة  ،الكاحدي أذلؽ ،حركؼ طرًؼ المساًف كالشفةً  :الحركؼ الذلؽ“ - 12

مىة المساف كالشفتيف  ،شىفىكية كىي الفاء كالباء كالميـ نما سمّْيٍت ىذه الحركؼ ذيٍلقان ألفَّ الذىًلقىةى في المنطؽ إنما ىي بطرؼ أىسى  ،كا 
تا ىذه الحركؼ السٌتة "ك  َحاح :الجكىرم   ،ىما مىٍدرىجى  . مادة ذلؽ ،الصِّ

 .     1015ص  ،طرالقاموس المحيالفيركزآبادم ، :ينظر ،مسكف لمعطش ،مدره  ،مقكم ،ثمره قابضه  :سفرجؿ - 13
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( :(5)أف يجتمػػػع فػػػي الكممػػػة الجػػػيـ كالتػػػاء مػػػف غيػػػر حػػػرؼ ذىٍكلىًقػػػي .8 مػػػف  (6) كليػػػذا ليسػػػت )الًجٍبػػػتي

 . (7)محض العربيَّة
 (8)بغػداذ( )؛ كلػذلؾ أبػى البصػريكف أف يقكلػكاـ العػرب داؿي بعػدىا ذاؿ إًل قميػؿًل يكجد فػي كػال“ .9

عجاـ الثانية  . (10)”ففارسي ًل حجة فيو (9) (الدَّاذم)فأما ،بإىماؿ الداؿ األكلى كا 
لكىػا عنػد الػتكمـ بيػا ًإلىػى  :كىناؾ حركؼه ًل تتكمـ بيا العػرب ًإًل ضػركرة .10 كا ًإلىٍييىػا حكَّ فػإذا اضػطيرُّ

خمسػػةه ييطَّػػرد  :كالحػػركؼ التػػي يكػػكف فييػا البىػػدؿ فػػي الميعىػرَّب عشػػرة ،أقػرب الحػػركؼ مػػف مخارجيػا
كخمسػػػػػػةه ًل يطَّػػػػػػرد إبػػػػػػدالييا  ،الفػػػػػػاء()ك (البػػػػػػاء)ك (القػػػػػػاؼ)ك  (الجػػػػػػيـ)ك (الكػػػػػػاؼ)إبػػػػػػداليا كىػػػػػػي 

ىك في كػٌؿ حػرؼ لػيس مػف  :فالبدىؿي المطَّرد .ك)الزام( العيف( ك)الالـ()ك (الشيف)ك (السيف:)كىي
كيٍربىج(  الكاؼ فيو بدؿه مف حرؼ بىيف الكاؼ كالجيـ فأبدلكا فيو الكػاؼ أك القػاؼ :)حركفيـ كقكليـ

ٍكرب)أك الجيـ نحك  (،قيٍربىؽ)نحك  بػكر( )فكممػة .(11)(فيػكر) ركا فقػالكا:ككذلؾ  )بيػكر( ًإذىا اضػطي   (جى
ليـ كأٌمػػا ًل يطػرد فيػو اإلبػداؿ فكػؿ حػػرؼ كافػؽ الحػركؼ العربيَّػة  كقػػك  (،12)ليسػت مػف كػالـ العػرب

اًعيؿ) )إشػمائيؿ(، كأبػدلكا الػالـ مػف الػزام الشػيف كالعػيفى مػف اليمػزة كأصػمو  أبػدلكا السػيف مػف (إٍسمى

                                                                                                                                                                                
سيسةي  :قذعمؿ  القيذىٍعًممىةي  :قيذىٍعًمؿ - 1 ينظر:  ،ىك القصيري الضخـي مف اإلبؿً  :يقاؿ ،كتىصغيريىا قيذىٍيًعـه  ،المرأةي القصيرةي الخى

 . مادة قذعمؿ ،تاج العروس،الزبيدم
 .  مادة قرطعب (،ف .ـ)،الزبيدم :ينظر ،أىم ًقٍطعىةي ًخٍرقىةو  :ًقٍرطىٍعب - 2
ٍحمىرش- 3  . 586ص  ،القاموس المحيطالفيركزآبادم ، :ينظر ،كمف األفاعي ،كاألرنب المرضع ،العجكز الكبيرة :جى
 . 213/ 1ج ،المزىر في عموم المغة،السيكطي  - 4
كىي الراء كالالـ كالنكف، كثالثة  ،ثالثة منيا ذىٍكلىًقيَّةه  ،كىف ستة  ،الكاحدي أذلؽ ،حركؼ طرًؼ المساًف كالشفةً  :الحركؼ الذلؽ“ - 5

مىة المساف كالشفتيف  ،شىفىكية كىي الفاء كالباء كالميـ نما سمّْيٍت ىذه الحركؼ ذيٍلقان ألفَّ الذىًلقىةى في المنطؽ إنما ىي بطرؼ أىسى  ،كا 
تا ىذه الحركؼ السٌتة " َحاح :الجكىرم   ،كىما مىٍدرىجى  . مادة ذلؽ ،الصِّ

نىـ:الجبت - 6  .مادة جبت ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،كالٌساًحرً  ،كالكاًىفً  ،كممةه تىقع عمى  الصَّ
 .  214 -213/ 1ج ،المزىر في عموم المغة،السيكطي :ينظر - 7
ٍغدىافي  ،كبىٍغدىافي  ،كبىٍغذىادي  ،كبىٍغذىذي  ،ذي اكبىٍغدى  ،بىٍغدىادي  :كًفيو سىٍبعي ليغىاتو  مشيكرة:بغداذ  - 8 ـي ،كمى نَّث ،كبىٍغدىا اسـ مىدينًة السَّالـً  :ييذىكَّر كييؤى
فأخذىا  ،عطية، ككانت قرية مف قرل الفرس :(داذ)ك  ،: صنـ(بغ)عطية الٌصنـ؛ ألٌف  :بغداذ بالفارسيَّةألٌف المغات ىذه ا تككرى،

 .مادة بغدذ ،تاج العروس،الزبيدم؛  261/ 1ج ،معجم ما استعجم،البكرم :ينظر .فبنى فييا مدينتو ،أبك جعفر غصبا
ٍمري  ،شىرابي الفيسَّاؽً  :الدَّاًذمُّ   - 9   . مادة دكذ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،كىك الخى

 .  214 -213/ 1ج ،المزىر في عموم المغة،السيكطي - 10
غير أف الجكىرم في )الصحاح(  لـ يشر  ،الظّْباء :الفيكر بالضـ.مادة فكر ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،فكر: ميعىرَّب بيكر  - 11

اح،الجكىرم :ينظر .إلى أنيا أعجمية حى  .ماد فكر ،الصّْ
 .216 -215/ 1ج ،المزىر في عموم المغة،؛ السيكطي 29ص  ،فقو المغة،ابف فارس :ينظر  - 12
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ًميؿ)في  ز(، كجعمكا الكػاؼ منيػا قافػان  ،كىي المىٍغرىفة (قىٍفشى الى كالفتحػة  ،كالجػيـ شػينان  ،كأصميا )كىٍفجى
 (.1)كاأللؼ ياءن  ،كسرة

العػربي  :ديريػد فػي الجميػرة قػاؿ أبػك حػاتـ قػاؿ األصػمعيقػاؿ ابػفي :”حرؼ الظػاء إلػى طػاء إبداؿ .11
نمػػا  (4)(البيٍرطيمىػػة )كيقكلػػكف ر.أم يىٍنظيػػ (3) نػػاطكران()(2) النػػاظر()تجعػػؿ الظػػاء طػػاء أًل تػػراىـ سػػٌمكا  كا 

نما ىك   .(6)”(5)ابف الظُّمَّة()كا 
أك  (تػكث)كأصمو بالمساف العجمػي  ،أعجمي ميعىرَّب (التكت:)مثالن  ،إبداؿ الثاء كالذاؿ إلى التاء  .12

 . (7)(تكذ)
كىػذا  :قػاؿ (بدؿ مف الخاء كأصمو في الفارسيَّة )خػب (8) (الحيبٌ )كذكر أبك حاتـ أف الحاء في “ .13

 . (9)“كىذا لـ يذكره الٌنحكيكف كليس بالممتنع 
 

 ف في الُمَعرَّب:لِّ المطمب السادس: أشير ما أُ 
كمف بيف الكتػب التػي صػنفت  ،كصنفكا فييا كتبان  ،باأللفاظ الميعىرَّبة  –كحديثان قديمان  –اعتنى  المغكيكف 
 :في ىذا المكضكع

الميعىرَّب مف الكالـ األعجمي عمى حركؼ المعجـ()كتاب  .1
 .   (11)ألبي منصكر الجكاليقي (10) 

                                                           
 .216 -215/ 1ج ،المزىر في عموم المغة،؛ السيكطي 8 -6ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر - 1
َحاح،الجكىرم :ينظر في  ،الحافظ  :الناظر  - 2  .   1050ص  ،ماد نظر  ،الصِّ
ٍرع :النَّاًطري كالٌناطكر   - 3 افظ الكىٍرـً كالنٍَّخؿ كالزَّ ـ أىًؿ السَّكادً  ،أعجًميّّ  ،حى ة ،مف كىالى غير أف الجكىرم لـ  .ليسٍت بعربيَّة  مىٍحضى

 .مادة نطر ،تاج العروس،الزبيدم ؛  مادة نطر (،ف .ـ)،الجكىرم :يشر عمى أنيا أعجمية  ؛ ينظر
فكأنيـ  ،كالنبط يجعمكف الظاء طاء ،بىٍر: ابفه  :قاؿ األصمعي :قاؿ أبك حاتـ  ،فكالـ نىبىطي ليس مف كالـ العرب :البرطمة   - 4

نما ىك الناظكر ،أرادكا ابف الٌظؿٌ   .مادة برطؿ ،لعروساتاج ،الزبيدم :ينظر ،المظمة الضيقة :كالبرطمة ،أًل تراىـ يقكلكف الناطكر كا 
 مادة ظمؿ.  (،ف .ـ)،الزبيدم :ينظر ،كىي كممة نبطية ،الًمظىمَّةي  :الظٌمة    - 5
 .    215/ 1ج ،المزىر في عموم المغة،السيكطي   - 6
 .   215/ 1ج(،ف .ـ)،السيكطي  :ينظر  - 7
َحاح،الجكىرم :ينظر في ،فيك فارسي ميعىرَّب  ،الذم يجعؿ فيو الماء أك الخابية :الحب - 8 تاج ،حبب ؛ الزبيدم، مادة الصِّ

 . مادة حبب ،العروس
 .  216/ 1ج ،المزىر في عموم المغة،السيكطي - 9

لعاـ   ،طبع الطبع الثالثة  في القاىرة  في دار الكتب المصرية ،ألفو أبك منصكر الجكاليقي ،كىك كتاب مطبكع :الميعىرَّب - 10
 .كيعد مف أشير الكتب التي ألفت في  التعريب ،كقاـ بتحقيقو أحمد  محمد شاكر ،1995

( كمف مصنفاتو 540)ت  ،عالـ بالمغة كاألدب ،مكىكب بف أحمد بف محمد بف الخضر بف الحسف :أ بك منصكر الجكاليقي - 11
 . 335 ،7ج ،األعالم،؛ الزركمي  337 -335/ 3ج ،إنباه الرواة،القفطي  :ينظر (،الميعىرَّب)
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 .(2)، لجالؿ الديف السيكطي(1)(الميذب فيما كقع في القرآف مف الميعىرَّب)كتاب  .2
 

 . (4)، لشياب الديف أحمد الخفاجي(3) (الغميؿ في كالـ العرب مف دخيؿشفاء )كتاب  .3
 .(6)دم شيرًل (5)(معجـ األلفاظ الفارسيَّة الميعىرَّبة)كتاب  .4
 .(8)لممحبي (7)(قصد السبيؿ فيما كقع في كالـ العرب مف دخيؿ)كتاب  .5

 .لمحمد التكنجي  (9) (عربي –المعجـ الذىبي فارسي )كتاب  .6
 .إلبراىيـ شتا ،(10)(الفارسي الكبيركتاب )المعجـ  .7

 .، لحسيف أحمد عمي الدراكيش(11)(الترجمة كالتعريب عند البيركني)رسالة  .8
 

 المطمب السابع : المواد التي فسرىا الجوىري باأللفاظ الفارسيَّة واألعجمية:

                                                           
 .543/ 1ج  ،ىدية العارفين،البغدادم :ينظر - 1
 .(38) :ترجـ لو في صفحة - 2
طبع في عاـ  ،المطبعة الكىبية ،صححو الشيخ نصر اليكريني ،ألفو شياب الديف الخفاجي ،كىك كتاب مطبكع :شفاء الغميؿ - 3

 .ىػ1282
كصاحب تصانيؼ  ،قاضي القضاة  ،شياب الديف الخفاجي المصرم ،أحمد بف محمد بف عمر :شياب الديف الخفاجي - 4

 -327/ 2ج ،ريحانة األلبا،الخفاجي :ينظر ،ىػ(1069)ت  (،شفاء الغميؿ فيما كالـ العرب مف دخيؿ)ك ،ريحانة األلبا( :)منيا
361 . 

شرقي  ،عامية منيا فصيحة ،يشمؿ عمى مفردات كتراكيب فارسيَّة  ،كىك كتاب مطبكع،ألفو محمد التكنخي :المعجـ الذىبي - 5
 .ـ1969لعاـ  ،طبع طبعتو األكلى في بيركت في دار العمـ لممالييف ،أدبي كعممي كفني ،مفرد منيا كمركب ،منيا كغربي

)األلفاظ الفارسيَّة   :كاف رئيس أساقفة الكمداف الكاثكليؾ في )سعرد( لو كتب منيا ،باحث عراقي :أىدّْم ًشير الكمداني اآلثكرم - 6
بة الكمدانية كالتركية كالعبرية كالفارسيَّة كالكردية كالالتينية = اف يحسف مع العربيَّة  المغات كك (،ك )تاريخ كمدك كآثكر (الميعىرَّ

 . 285/ 1ج ،األعالم،الزركمي  :ينظر ،كالفرنسية
 .307/ 2ج  ،ىدية العارفين،البغدادم :ينظر - 7
د الحمكم الدمشقي  :المحبي  - 8 مَّد بف أبي بكر تقي الدَّيف بف دىاكي مَّد أميف بف فضؿ اهلل بف محب اهلل بف محب الدَّيف ميحى ميحى

نىًفٌي كلد سنة  كؼ بالمحبي اٍلحى تكفى سنة  (ىػ1060)اٍلمىٍعري ة اًلثر ًفي تراجـ أعياف اٍلقرف )ىػ( لىوي مف التصانيؼ 1111)كى صى خيالى
 .41/ 6ج  ،األعالم،الزركمي :اٍلمىٍكصيكؼ ًفي الٌصفة كالمكصكؼ(، ينظر  ك)الٌدرٌ  ،الحادم عشر(

بة - 9  . 1980لعاـ  ،كىك كتاب مطبكع طبع في بيركت في مكتبة لبناف ،تأليؼ أدم شير ،معجـ األلفاظ الفارسيَّة الميعىرَّ
 .ـ1992لعاـ  ،مكتبة مدبكلي :طبع  في القاىرة ،ألفو إبراىيـ شتا ،كىك كتاب مطبكع  - 10
سنة  ،قىدىميا حسيف الدراكيش  في الجامعة األردنية ،رسالة ماجستير في المغة العربيَّة  كآدابيا ،الترجمة كالتعريب عند البركني - 11

 .ـ1977ـ / 1976سنة 
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، كعمػى رأسػيا  المغػة الفارسػيَّة  ،العالميػة المغػات بػبعض  ، ك أحػاطالجكىكم عمكـ المغػة كاألدبأتقف   
 ،فىٍسػػرى الكممػػات العربيَّػػة  فػػي عػػدة مكاضػػع فػػي معجمػػو )الصػػحاح( بػػالمفردات الفارسػػيَّة كاألعجميػػةلػػذلؾ 

 :ىي،( كممة60فكانت ما يقارب ستيف ) ،األمر الذم جعؿ الباحثة تتبعيا جميعيا

 

 التفسير الفارسي و األعجمي الكممة

ؿي   اإلجَّ
ػػػؿي “ ىػػػك الػػػذم يسػػػمَّى  :كيقػػػاؿ ،(2)كىػػػك الػػػذكر مػػػف األكعػػػاؿ ،(1)فػػػي اإًليَّػػػؿً  لغػػػةه  :اإلجَّ

ٍف(  (.4)”(3)بالفارسيَّة )كىٍكزى

 .(7)”(6) شىغىاؿ()يسمى بالفارسيَّة  (5)ابف آكل “ ابف آكل

 البأج
ػػػًؿ البىٍأجػػػاًت بىٍأجػػػان كاحػػػدان  :قػػػكليـ  ،كىػػػك ميعىػػػرَّب ،أم ضػػػربان كاحػػػدان كلكنػػػان كاحػػػدان  ،اٍجعى

 .(9):  أم ألكاف األطعمة(8)(بىاىىا)كأصمو بالفارسيَّة 

 .(11)”(10) (بىٍردىهٍ )كىك ميعىرَّب كأصمو بالفارسيَّة  ،السٍَّبيي  :البىٍردىجي “ البىٍردىجي 

 .(2)“ (1)(اٍيياپى)كأصميا بالفارسية ،: األكارع في لغة أىؿ المدينة(12)الباًلغاءي  الباًلغاءي 

                                                           
  . ة أكؿماد ،لسان العرب،ىيكى ذيك اٍلقىٍرًف األىشعث الضخـً ًمٍثؿي الثٍَّكًر األىىمي "، ابف منظكر :األييَّؿ“  - 1
  . مادة كعؿ ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،كىك تيس الجبؿ  :جمع كعؿ :األكعاؿ  - 2
 . 515ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  ،الكعؿ :كزىف بالكاؼ الفارسيَّة  ىكگ - 3
َحاح،الجكىرم - 4  .  مادة أجؿ ،الصِّ
يبَّةه   :ابفي آكىل - 5     . مادة أكا ،لسان العرب،ابف منظكر  :ينظر  ،ديكى
 .372ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي ،ثعمب " :شىغىاؿ“ - 6
َحاح،الجكىرم - 7  . مادة أكل ،الصِّ
 .  14ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير   :ينظر  ،ألكاف األطعمة :كمعناىا ،كممة  فارسيَّة :بىاىىا   - 8
 .  مادة بأج (،س .ـ)،الجكىرم :ينظر  - 9

 . 108ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  ،أسير" ،عبد ،غالـ :بىٍردىهٍ “  - 10
َحاح،الجكىرم  - 11   . مادة بردج ،الصِّ
فىةً  :الباًلغىاءي ”- 12 ًدينىًة الميشىرَّ بىتٍ  :أىم  ،باٍييىا()ميعىرَّب   :قاؿى أىبيك عيبيدو  ،األكىاًرعي بميغىًة أٍىًؿ المى فإٌف )باٍم( بالفىٍتًح  ،أفَّ الكىًممىةى فارسيَّة عيرّْ

ٍسكىاًف الياءً  ٍمًع ًعٍندىىيـ :كى )ىىا( ،الرَّجيؿي  :كا  ؿي  :كمىٍعناهي  ،عالمىةي الجى ثـٌ أيٍطًمؽى عمى أكاًرًع الٌشاًة كنىٍحًكىىا، كييسىمُّكنىيىا  ،األٍرجي
 .غمادة بم ،تاج العروس،كىىىذىا ىيكى المىٍشييكري ًعٍندىىيـ "، الزبيدم ،باٍجيىا(:)أٍيضان 
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 .(4)“ (3)تىا()كبالفارسيَّة  ،كىك ميعىرَّب ،أرز كماء :ضربه مف الطعاـ :البىيىطَّةي “ البىيىطَّةي 

 . (7)ك )البىاًريىاءي( (6))البيكًريىاء( :كىما بالفارسيَّة ،: التي مف القصب(5)باًرمّّ كبكرمّّ  باًرمّّ كبكرمّّ 

 . (9)”(8)يمىٍو()پكأصمو بالفارسيَّة  ،فارسٌي ميعىرَّب ،كعاء الطيب :البالة“ البالة

 .(12)”(11) ًسًريش()، كىك بالفارسيَّة (10)شيء يستعممو  األساكفةي  :الثىٍرطي “ الثىٍرطي 

ـي   الثىغا
ـي “ الثىغػػػا

يقػػػػاؿ لػػػػو بالفارسػػػػيَّة  ،يىٍبػػػػيىضُّ إذا يػػػبس ،نبػػػػته يكػػػكف فػػػػي الجبػػػػؿ :بػػػػالفتح (13)
 .(15)“الكاحدة ثىغىامىةه  ،، كيشبو بو الشيب(14))إٍسپيٍذ( 

ٍثنىاةي     المى

                                                                                                                                                                                
 ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير   :ينظر ،الًرجؿ :أم (امٍ پ)كىي جمع  ،يقابميا بالعربيَّة  الباًلغىاءي   ،ىي كممة فارسيَّة:اٍييىاپ - 1

 .140ص ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 26ص
َحاح،الجكىرم  - 2  . مادة  بمغ ،الصِّ
 ،ضع :ًبتا(  بكسر الباء أم)كلعميا ،مف مصادر كمراجع   افيما تكفر بيف يديي  ،بفتح الباء (عمى كممة )بىتا ةقؼ الباحثتلـ   - 3

قؼ تكلـ  .29ص  (،س .ـ)،ادم شير  :ينظر ،بىيىت()كفارسيَّتيو  عند ادم شير .101ص  ،س(  .ـ)،التكنجي  :ينظر ،كدع
 .مف مصادر كمراجع اعمى كممة )بيت( فيما تكفر لي ةالباحث

   .  مادة بيط (،س .ـ)،الجكىرم  - 4
ًقيؿى  ،ىيكى الطًَّريؽي  :ًقيؿى   ،فىاًرًسيّّ ميعىرَّب :البيكًرمُّ كالبيكًريَّةي كالبيكًريىاءي كالبارمُّ كالباًرياءي كالباًريَّةي “ - 5 ًصيري اٍلمىٍنسيكجي  :كى ًفي  ،اٍلحى كى

اح حى بً  :الصّْ  .مادة بكر ،لسان العرب،اٍلبيكٍريىاءي ًباٍلفارسيَّة كىىيكى ًباٍلعربيَّة  باًرمّّ كبكًرمّّ "، ابف المنظكر :قىاؿى األىصمعي ،الًَّتي ًمفى اٍلقىصى
؛  30ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير   :ينظر  ،أك حصير مصنكع مف القصب  ،قصب :أم (بكريا)كفارسيتو  - 6

 .124ص ،المعجم الذىبي،التكنجي
َحاح،الجكىرم :ينظر  - 7  . مادة بكر ،الصِّ
 . 176ص  ،س( .ـ)،؛ التكنجي   16ص ،س( .ـ)،ادم شير  :ينظر  ،قاركرة العطر :يمىوٍ پ  - 8
  .  مادة بكؿ ،س( .ـ)،الجكىرم  - 9

  .  157/ 9ج   ،مادة سكؼ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر ،جمع اإلسكاؼ كىك الصانع :األساكفة - 10
 .347ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي ،كضيع  " .كناية عف حقير .اسـ نبات :ًسًريش“ - 11
َحاح،الجكىرم  - 12   .  مادة ثرط ،الصِّ
ذا جٌؼ كاف أشبو بالشيب لبياضو ،يمتد حباًلن عمى األرض ،مف نبات الجباؿ :الثىغاـ  - 13  :ينظر،تعتمفو الخيؿ ،كا 

 . 123/ 1ج ،عمدة الطبيب،اإلشبيمي
 :ينظر ،أبيض :أم  ،كلعميا إٍسپيد بالداؿ ،مف مصادر كمراجع بيف يديياعمى معناىا فيما تكفر  ةقؼ الباحثتلـ  :إٍسپيذٍ   - 14

 .65ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي
َحاح،الجكىرم  - 15  .168/ 1ج ،س( .ـ،)اإلشبيمي :ينظر .  مادة ثغـ ،الصِّ
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ٍثنىاةي   .(2)”، كىك الغناء(1)ديكبىٍيًتي()يقاؿ ىي التي تسمى بالفارسيَّة :”المى

 

ٍردىبافي   الجى
ٍردىبػػػافي بالػػػداؿ غيػػػر معجمػػػة“ ػػػٍردىٍه بىػػػافٍ )أصػػػمو  ،فارسػػػي ميعىػػػرَّب ،الجى أم حػػػافظي  ،(3)(كى

كػػي ًل يتناكلػػو  (4)كىػػك الػػذم يضػػع شػػمالو عمػػى شػػيء يكػػكف عمػػى الًخػػكاف ،الرغيػػؼً 
 . (5)”غيره

ًنيؽي  ٍنجى  المى
ًنيؽي “ ٍنجى ى ًنٍيٍؾ( أم)التي ترمى بيا الحجارة، معربة كأصميا بالفارسيَّة  :المى مػا :مىٍف جى

 .  (7)”(6)أجكدني 

مَّسىافي  مَّسىافي “ الجي  . (10)“بالفارسيَّة (9) كيٍمشىاٍف(): إنما ىك ميعىرَّب (8)الجي

 الجاًئزي 
كالجمػع أىٍجػًكزىةه  ،، كىػك سػيـ البيػت(11)ًتير()الًجٍذعي الذم يقاؿ لو بالفارسيَّة  :الجاًئزي “

 .  (12)“كجكزافه 

                                                           
كالفرؽ   ،أٌما  الثالثة فمخالفة  ،ًشعر ذك أربع أشطار بحيث تككف قافية اًلشطار األكلى كالثانية كالرابعة كاحدة :ديكبىٍيًتي“  - 1

 .65ص  ،س(  .ـ)،التكنجي ،بينيما كبيف الرباعي بالكزف "
  .  مادة ثنى (،س .ـ)،الجكىرم  - 2
المعجم ،؛ التكنجي  39ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :نظري ،حافظ  أك حارس الرغيؼ :ٍردىٍه بىاٍف  بالكاؼ الفارسيَّةگ - 3

 .  498ص  ،الذىبي
ـي  :الًخكاف   - 4 مىٍيًو الطَّعا  . مادة خكف ،تاج العروس،الزبيدم ،مىا ييٍؤكىؿي عى
َحاح،الجكىرم  - 5    . مادة جردب ،الصِّ
ى ًنٍيٍؾ أم - 6  .207ص ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 146ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير   :ينظر ،أنا ما أجكدني :مىٍف جى
 .  مادة جقؽ ،س( .ـ)،الجكىرم  - 7
مَّسافي  - 8 ()ميعىرَّب  ،ًنثاري الكىرًد ًفي المىجًمسً  :الجي ٍكىىًرمُّ  ،كيٍمشىفى قىاؿى الجى ىيمىا صحيحه  (،)كيٍمشافى  :كى ًكالى تاج ،الزبيدم  :ينظر   ،كى

  .مادة جمس ،العروس 
(  ينظر (كردت  في )تاج العركس - 9  (:لشف)گالمعجـ الذىبي( بالكاؼ الفارسيَّة )كفي .في مادة جمس   (،ف .ـ)،الزبيدم:)كيٍمشىفى
 ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي   :ينظر ،الكرد :ككيٍمشىاٍف بالفارسيَّة .508ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر ،أم ركضة األزىار (:لشف)گ

 .106 -105ص 
َحاح،الجكىرم  - 10  .  183ص  ،مادة جمس ،الصِّ
 . 193ص (،س .ـ)،التكنجي ،عمكد خشبي مستقيـ " :ًتير”- 11
 مادة جكز.   (،س .ـ)،الجكىرم  - 12
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ٍرشىؼي   الحى
ٍرشىؼي “  .   (3)”(2)(كىٍنكىٍر )يقاؿ لو بالفارسيَّة   ،: نبته (1)الحى

 

 .  (5)”(4)پاًلنى()كىك بالفارسيَّة  ،الفرس اليجيف :الًمٍحمىري بكسر الميـ“ الًمٍحمىر

 . (8()7) (دكپكذ)كأصمو بالفارسيَّة  ،: ثكب ينسج بنيريف(6)الدىيىابيكذي  الدىيىابيكذي 

ـي   األىٍدغى

ـي مػػف الخيػػؿ“ ػػ الػػذم لػػكفي كجًيػػو كمػػا يمػػي جحافمىػػو يضػػرب إلػػى السىػػكاد مخالفػػان  :األىٍدغى
لمكف ساًئر جسده كىك الذم تسمّْيو األعاجـي 
 .   (10)(”ًديزىجٍ )(9)

  

 الدىليؾي 
ػػػػاٍؿ  :الػػػػدىليؾي  ٍنكى بػػػػد كتمػػػػر، كأظنػػػػو الػػػػذم يقػػػػاؿ لػػػػو بالفارسػػػػيَّة )جى ػػػػذي مػػػػف زي طعػػػػاـه ييتَّخى
ٍسٍت(  .  (12()11)خي

ٍزدىاؽي   الري
ٍزدىاؽي “ كأصػػمو بالفارسػػيَّة  ،كىػػك ميعىػػرَّب ،كالصػػؼُّ مػػف النػػاس ،السػػطر مػػف النخػػؿ :الػػري
ٍستىوٍ )  . (2)“( 1)(رى

                                                           
ٍرشىؼي   - 1  ،يأكؿ الناس رؤكس بعضيا في الربيع ،كمنو البرم كالبستاني ،شككو قميؿ ،نبات يقع عمى رؤكس عمييا زىر أزرؽ :الحى

 .168/ 1ج ،عمدة الطبيب،اإلشبيمي :ينظر،كيسمى بمغة الشاـ العككب ،الربيع
ٍرشىؼ " :كىٍنكىٍر ”- 2  . 480ص ،المعجم الذىبي،التكنجي ،الحى
َحاح،الجكىرم  - 3  / 1ج ،عمدة الطبيب،اإلشبيمي :ينظر.  مادة حرشؼ ،الصِّ
 . 139ص ،المعجم الذىبي،التكنجي ،جكاد غير أصيؿ  " :پاًلنى”- 4
 .261ص  ،مادة حمر(،س .ـ)،الجكىرم  - 5
؛ ادم  95ص  ،شفاء الغميل ،الخفاجي :ينظر ،كربما عربكه بالداؿ غير معجمة (كأصمو بالفارسيَّة )دكبكذ ،ميعىرَّب :الدىيىابيكذي  - 6

 .60ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،شير
 .60ص  (،ف .ـ)،ادم شير :ينظر ،ىك ثكب ذك نيريف :دكپكذ - 7
َحاح،الجكىرم  :ينظر - 8  . مادة دبذ ،الصِّ
بينما حدد كؿ مف الزبيدم  ،ًديزىج()كىىيكى الًَّذم تيسىمّْيو األىعاجـ  :حيث قاؿ (ديزج)لـ يحدد الجكىرم األصؿ األعجمي  لكممة  - 9
سىًد  (:ديزج)ك فارسيَّتو   :حيث قالكا ،كالمطرزم ذلؾالفيركزآبادم ك  اًلؼي لىٍكفى سىاًئًر اٍلجى ٍطميوي ييخى  :ينظر ،كىك الًَّذم لىٍكفي كىٍجًيًو كىخى

 . 165ص  ،المغرب،؛ الميطرزم مادة دغـ ،القاموس المحيط،؛ الفيركزأبادم مادة دغـ ،تاج العروس،الزبيدم
 مادة دغـ.  (،س .ـ)،الجكىرم  - 10
 .مف مصادر ك مراجع  اعميو فيما تكفر لي ةقؼ الباحثتلـ  - 11
 مادة دلؾ.  (،س .ـ)،الجكىرم  :ينظر - 12
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 . (4( )3) لىٍنكىٍر()تسمّْييا الفيٍرسي  ،التي تيٍرسىى بيا السفينة :الًمٍرساةي “ الًمٍرساةي 

الريٍغؿي بالضـ“ الريٍغؿي 
ٍمًض تسمّْيو الفٍرسي (5) السىٍرمىؽى(): ضربه مف الحى

(6)”(7) . 

رىافىةي   الزى
رىافىػػػػػػة “  الزى

 :دابػػػػػػػة يقػػػػػػػاؿ ليػػػػػػػا بالفارسػػػػػػػيَّة :بفػػػػػػػتح الػػػػػػػزام كضػػػػػػػميا مخففػػػػػػػة الفػػػػػػاء( 8)
 (10)“( 9)()أيٍشتيٍركىاٍكپىمىٍنؾٍ 

 الزرمانقة
اًنقػػة ٍرمى  :(11)كأصػػمو  )أيٍشػػتيٍربىانىو( ،ىػػي كممػػة فارسػػيَّة معربػػة :كيقػػاؿ ،جبػػة صػػكؼ :الزي

 .(12) كيقاؿ ىي عبرانية ،أم متاع الجماؿ

لٍَّيؽي   الزي
لٍَّيػػػػػػػؽي بالضػػػػػػػـ كالتشػػػػػػػديد            :يقػػػػػػػاؿ لػػػػػػػو بالفارسػػػػػػػيَّة ،ضػػػػػػػرب مػػػػػػػف الخػػػػػػػكخ أممػػػػػػػس :الزي

ٍنؾ( )ًشيٍفتىٍو رى
 (13)”(14 ). 

 الزمَّجي 
 

 .(3)”(2) (دىه ًبرىادىرىافٍ :): اسـ طائر يقاؿ لو بالفارسيَّة(1)الزمَّجي “

                                                                                                                                                                                
ٍستىوٍ  - 1 ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 71ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  ،عدة ناس ذات صنعة كاحدة ،صؼ :رى

296    . 
  .  مادة رزدؽ (،س .ـ)،الجكىرم  - 2
 .528ص  (،س .ـ)،التكنجي :ينظر ،مرساة السفينة :ر بالكاؼ الفارسيَّةلىٍنگى - 3
 .مادة رسا (،س .ـ)،الجكىرم  - 4
ْـّ  - 5 ةه تىٍنفىًرشي ك ،نىٍبته  :الرٍُّغؿي ًبالضَّ ٍمضى ماًجـً  ،كًعيدانييا ًصالىبه  ،حى ًؽ الجى قييا نىٍحكه ًمف كىرى ىيكى  ،كمىنىاًبتييا السُّييكؿي  ،إًلَّ أنَّيا بىٍيضاءي  ،كىكىرى

 . مادة رغؿ ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،الًَّذم ييسىمّْيًو الفيٍرسي السٍَّرمىؽ
 .مف مصادر ك مراجع   اعميو فيما تكفر لي ةقؼ الباحثتلـ  - 6
َحاح،الجكىرم  - 7  .  مادة رغؿ ،الصِّ
بة  :الزرافة - 8  ،كجمده كجمد  النمر ،كقرنو كقرف البقر ،رأسو كرأس البعير ،طكيؿ اليديف ،ىي حيكاف قصير الرجميف ،فارسيَّة ميعىرَّ

ٍرنايىو)كأصميا بالفرسية  ،كعنقو كعنؽ الفرس  .78ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير  :ينظر (،زى
 .161ص  ،69ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر ،زرافة :أيٍشتيٍركىاٍكپىمىٍنؾٍ  - 9

َحاح،الجكىرم  - 10  .مادة زرؼ ،الصِّ
 .28ص  (،س .ـ)،؛  التكنجي 78ص  (،س .ـ)،ادم شير :ينظر ،متاع الجمَّاؿ :أيٍشتيٍربىانىو - 11
 .مادة زرمؽ (،س .ـ)،الجكىرم :ينظر  - 12
ٍنؾ  :كفي المساف    - 13 مف   اعمييما فيما تكفر يبف يديي  ةقؼ الباحثتمادة زلؽ. كلـ  ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر ،شىٍبتىٍو رى

 .مصادر ك مراجع
 مادة زلؽ. (،س .ـ)،الجكىرم  - 14



51 
 

 

نًفيمىجة  الزّْ
نًفيمىجػػة بكسػػر الػػزام كالفػػاء كفػػتح الػػالـ“ كأصػػمو  ،، كىػػك ميعىػػرَّب(4)شػػبيية بػػالًكٍنؼً  :الزّْ

 . (6)”(5)(ًزيٍف ًبيًموٍ )بالفارسيَّة 

السَّبيجي 
ةي   كالسَّبيجى

ةي “   . (10)”(9): كىك القميص(8)(شبيٌ )كأصمو بالفارسيَّة  ،: البىقيري (7)كالسىبيجي كالسىبيجى

 (11)سىابىاطي 
اـً سػاباط :كقكليـ بالمثؿ جَّ أٍفرىغي مف حى

بالعجميػة   ،كىػك سىػابىاط كسػرل بالمػدائف :(12)
ؿو  :كبىالس (13) (بىالس آباد) اسـي رىجي

 (14) . 

  الًمٍسحاةي 

                                                                                                                                                                                
 .  170ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر ،كىك ميعىرَّب،جنس مف الطير :الزُّمَّج  - 1
/ 2ج ،المخصص،؛ ابف سيده مادة زمج ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر (،ديكًبرادىراف )كفارسيتو عند ابف منظكر ك ابف سيده  - 2

طير صيد أصغر :“فيك (ديكًبرادىراف)أٌما  ،مف مصادر ك مراجع  ياديه ًبرادىراف( فيما تكفر ل)عمى  كممة الباحثة  قؼ تكلـ  .335
 .280ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي ،مف العقاب يمد الكاحد اآلخر أثناء الصيد "

َحاح،الجكىرم - 3  . مادة زمج ،الصِّ
 . مادة كنؼ ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر ،كعاء يجعؿ فيو الٌصائغ أدكاتو  :الكنؼ  - 4
 .81ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر ،أدكات الراعي ،كعاء :زيٍف بيمىوٍ  - 5
َحاح،الجكىرم  - 6  . مادة زنفمج ،الصِّ
ةي   - 7 ةي كالسًَّبيجى ةي: اٍلقىًميصي  .ًكسىاءه أىسكد :السٍُّبجى ، كأىصميا ًباٍلفارسيَّة )شىبيٌ   ،فىاًرًسيّّ ميعىرَّب  ،كالسًَّبيجى   (:السًَّبيجي كالسًَّبيجة البىًقيري

  . مادة سبج ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر ،كىىيكى اٍلقىًميصي 
 افيما تكفر لي (عمى معنى )سبى ةقؼ  الباحثتكلـ  .118ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي ،ينظر ،عند الخفاجي  (سبى)كىي   - 8

 .مف مصادر كمراجع
 .182ص  ،الُمَعرَّب ،؛ الجكاليقي  83ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر   - 9

َحاح،الجكىرم ،أيضان  (الٌسبيجة)ككممة  ،مخففة في صحاح الجكىرم (الٌسبيج)كردت كممة   - 10  . مادة سبج ،الصِّ
بة عف الفارسيَّة  كأصميا  :سىاباط   - 11 األلفاظ ،؛ ادم شير 122ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر  (،بىالس آباد)كممة ميعىرَّ

 .84ص ،الفارسيَّة 
ـى ًكٍسرىل مىرَّةن في سىفىًرهً  - 12 جى اـ ضيربى فيو المثؿ ؛ ألنو حى جَّ أك ألنو كاف يىٍحًجـ مف مىرَّ عميو  ،فمـ يىعيٍد لمًحجامةً  ،فأىٍغناهي  ،كىذا الحى

ٍيًش ًبداًنؽو  إلى كٍقًت قيفيكًليـ بيو أحده  ،ذلؾ يىميرُّ عميو األيٍسبيكعي كاأليٍسبكعافً كمع  ،مف الجى فىيىٍحًجمييا لئالن  ،فحينئذو كاف ييٍخًرجي أيمَّو ،كًل يىٍقرى
 .669ص ،القاموس المحيط،الفيركزأبادم :ينظر ،فما زاؿى دىأبىوي حتى ماتىت فىٍجأةن  ،ييقىرَّعى بالبطالةً 

ىي كممة غالبا ما تأتي مع اسـ قرية أك مدينة  دالة عمى اسـ  :آباد ”ك ،اسـ رجؿ كما ذكر الجكىرم :بالس :بىالس آباد   - 13
 .22ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي ،رىا "مٌ عى بانييا أك مي 

َحاح،الجكىرم  :ينظر   - 14  . مادة سبط ،الصِّ
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 . (2()1) كىنىٍنٍد()يقاؿ ليا بالفارسيَّة   ،كالمجرفة إًٌل أٌنيا مف حديد :الًمٍسحاةي 

 

 السىدير
أم فيػػو  :(3)(ًسػػٍو ًدلَّػػو)كىػػك ميعىػػرَّب كأصػػمو بالفارسػػيَّة  ،كيقػػاؿ قصػػر ،نيػػر :السىػػدير“

مىةه  ًقبابه ميداخى
(4)”(5). 

 الًسًدلَّى
، كأٌنػػػو ثالثػػػة بيػػػكت فػػػي (7)(ًسػػًدلَّوٍ )ميعىػػػرَّب كأصػػػمو بالفارسػػػيَّة ،عمػػػى ًفًعمَّى(6)السػػدلى“ 

 .(8)”بيت

 السىرىؽي 
قىةه  ،شػػقؼ الحريػػر :السىػػرىؽي   :أم(9)كيقاؿ: كأصػػميا بالفارسػػيَّة  )سىػػرىٍه(،الكاحػػدة منيػػا سىػػرى
بيكه  ،جيد  . (10)فعىرَّ

 الًسٍفًسيري 

 

 

 .(2)كالتابع (1)الفيج  :، كىك(11) )الًسٍمسىار( :الًسٍفًسيري بالفارسيَّة

                                                           
 .  481ص (،س .ـ)،التكنجي ،“منجؿ  :كىنىٍند “ - 1
 . مادة سحا (،س .ـ)،الجكىرم  :ينظر - 2
ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير   :ينظر   ،أم القصر المشيكر الذم بناه سينمار  (:سىو دير )فارسيتو عند ادم شير    - 3

 .187ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر ،أم ثالث قباب متداخمة (:سادلى)كفارسيتو عند الجكاليقي  ،86
 .128ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي  :ينظر  ،أم فيو ثالث قباب متداخمة :ًسٍو ًدلَّو - 4
َحاح،الجكىرم  - 5  .مادة سدر ،الصِّ
 
كذكر ادم  شير أف األصؿ الفارسي ليا ىيكممة مركبة  ،مف مصادر كمراجع افيما تكفر لي  (سدلو)عمى  ةقؼ الباحثتلـ    - 7

األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر   ،أك ىك تصحيؼ السدير ،القبة :أم (ًدير)أك مف   ،كسط :أم (ًدؿ)أم ثالثة  ك  (:سىو)مف 
 .88ص  ،
َحاح،الجكىرم  - 8  .مادة سدؿ ،الصِّ
 .  346ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي  90ص  (،س .ـ)،ادم شير :ينظر ،الجيد الخالص النفيس :سىرىهٍ  - 9

 .مادة سرؽ(،س .ـ)،الجكىرم :ينظر    - 10
 121ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر  ،كسيط البيع كالشراء  :معناىا ،يقابميا بالعربيَّة  السفسير ،كممة فارسيَّة  :السمسار - 11

بة  .351، ص(س .ـ)،؛  التكنجي  91ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،؛ ادم شير  بينما  ،لـ يشر الجكىرم عمى أف كممة السفسير  ميعىرَّ
 .أشارة  المصادر السَّابقة عمى ذلؾ
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فارسي ميعىرَّب   ،: طرائقيو(3)سىفىاًسؽي السيؼ  سىفىاًسؽي 
 .(6()5)، ىي التي يقاؿ لياالًفٍرنىدي (4)

 السىميطي 

 

ػػػػػػميطي  ػػػػػػو فػػػػػػكؽى بعػػػػػػض(7)اآلجػػػػػػرُّ  :السى كىػػػػػػك الػػػػػػذم يسػػػػػػمى بالفارسػػػػػػيَّة  ،القػػػػػػائـ بعضي
)البىرىاٍستىؽ(
(8()9). 

 سماىيج
ػػػمىاىيج“ ػػػاًىي()جزيػػػرة فػػػي البحػػػر تػػػدعى بالفارسػػػية :سى ػػػاٍش مى مى

ٌبتيػػػا العػػػرب (10)  ، فىعىرَّ
“(11). 

 الًشجاري 
ػػػع خمػػػؼ البػػػاب :الًشػػػجاري  تىػػػٍرٍس( ،خشػػػبة  تيكضى كيقػػػاؿ ليػػػا بالفارسػػػيَّة )مى

،  كػػػذلؾ (12)
بَّب بيا السرير مف تحت   .(13)الخشبة التي ييضى

  الشىٍكذىري 

                                                                                                                                                                                
 .مادة فكج ،تاج العروس،الزبيدم  ،كىاٍلجمع فيييكجه  (بىٍيؾ)فاًرسٌي ميعىرَّب  ،رىسيكؿي السُّمطاًف عمى ًرٍجًمو :الفىٍيجي   - 1
َحاح،الجكىرم  :ينظر - 2  . مادة سفسر ،الصِّ
قىاؿى المٍَّيث ،طرائقو الًَّتي ييقىاؿ لىيىا الًفًرٍند  :سىفاًسؽ السَّيؼ  - 3 كىًىي شيٍطبة السَّيؼ كأىنيا عمكده ًفي مىٍتنو  ،اٍلكىاًحدىة ًمٍنيىا ًسفًسقة :كى

يط  فحة السٍَّيؼ طكًلن  ،كالخى مىا  :سفسفة السٍَّيؼ  .مادة سفسؽ ،تيذيب المغة،األزىرم  :ينظر   ،أك ًىيى مىا بىيف الشٍُّطبتيف عمى صى
 .433/  1ج ،لمعجم الوسيطا ،إبراىيـ  ،أنيس :يرل ًفي نصمو مف بريؽ متمكج

بة  - 4 ؛ ابف  ،مادة سفسؽ ،تاج العروس،الزبيدم  :ينظر   ،ذكر كؿ مف الزبيدم  كابف منظكر  كالجكىرم بأنيا  فارسيَّة  ميعىرَّ
 .مف مصادر كمراجع  اعمى  أصميا الفارسي فيما تكفر لي ةقؼ  الباحثتلـ   .مادة سفسؽ ،لسان العرب ،منظكر 

 . 243ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي ،كىك جكىر السيؼ كماؤه " ،فارسي ميعىرَّب :الًفرند“  - 5
َحاح،الجكىرم :ينظر   - 6  .498ص  ،مادة سفؽ ،الصِّ
: طبيخي الطّْيفً   - 7  . مادة أجر ،العربلسان ،ابف منظكر :ينظر ،كىك الذم يبنى بو  ،اآلًجري
 .مف مصادر كمراجع  اعميو فيما تكفر لي ةقؼ  الباحثتلـ   - 8
  . مادة سمط (،س .ـ)،الجكىرم :ينظر  - 9

 .202ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر  ،جزيرة في البحر :مىاٍش مىاًىي  - 10
  . مادة سميج (،س .ـ)،الجكىرم  - 11
 .538ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي ،“متراس الباب  :مىتىٍرٍس “  - 12
  . مادة شجر(،س .ـ)،الجكىرم  :ينظر  - 13
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فىةي “ : الًمٍمحى  .(2)”(1)چاذىر()كأصمو بالفارسيَّة  ،كىك ميعىرَّب ،الشىٍكذىري

 

 الشَّاصمى
ذا خففػػػت مػػػددت ،نبػػػت :مثػػػؿ البػػػاقمى ،الشَّاصػػػمى“ يقػػػاؿ لػػػو  ،إذا شػػػددت قصػػػرت كا 

نىدٍ :)بالفارسيَّة  .(4)”(3)(دىٍكرىاكى

ٍردىٍه()ىك الذم يسمَّى بالفارسيَّة  :الفرسي األىٍصفىري  الفرس األصفر  .(6()5) زى

)ًسدىرىٍه(  :يقاؿ ليا بالفارسيَّة ،ليعبةه  :الطٍبنةي “ الطٍبنةي 
(7)”(8). 

 

 اإًلٍطًريىةي 

 

 .(10()9) )ًلىٍخشىٍو(:كىك الذم يسمى  بالفارسيَّة ،ضرب مف الطعاـ :اإًلٍطًريىةي 

عٍبيىره 
(11) 

، أم ممتمػػػػئ الجسػػػػـ ٍبيىػػػػره ٍبيىػػػػرىةه  ،رجػػػػؿ عى ٍبيىػػػػره كعى ٍبيىػػػػره  ،كامػػػػرأةه عى : ممتمئػػػػة كقػػػػكس عى
كٍز() :كالعىٍبيىري بالفارسيَّة، (12)العىٍجسً  بيكٍستىافي أىٍفري

(13()1). 

                                                           
بة عف  :الشىٍكذىري   - 1 ٍكاف)كممة ميعىرَّ اح كمعناه)كليس عف  (شاديرى حى ستر عظيـ ييسدؿ عمى سيرادؽ السالطيف  :چاذر( كما في الصّْ

 .361ص ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 99ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر ،كعمى الشرفة مف القصر كالدار ،كالكزراء
َحاح،الجكىرم  - 2  .مادة شذر ،الصِّ
ٍند)كالمساف   - 3 ٍند)عمى معنى  ةقؼ الباحثت.  كلـ  مادة شصا ،لسان العرب،ابف منظكر ،ينظر :(كٍكرىاكى ٍند كد ٍكرىاكى فيما  (كٍكرىاكى

 .مف مصادر ك مراجع اتكفر لي
  .مادة شصا (،س .ـ)،الجكىرم  - 4
ٍردىهٍ   - 5  .313ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي ،فرس أصفر" :"زى
 . مادة صفر(،س .ـ)،الجكىرم  :ينظر  - 6
 . مادة طبف ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،أم ذك ثالثة أبكاب   - 7
  . مادة طبف(،س .ـ)،الجكىرم  - 8
 .  521ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي ،حساء يصنع مف عجيف القمح " :"ًلخشىو  - 9

 . مادة طرا (،س .ـ)،الجكىرم  :ينظر  - 10
ممتمئ الجسـ، الناعـ  ،الياسميف ،النرجس :فالعبير ،يحمؿ معاني أخرل غير التي ذكرىا الجكىرم في صحاحو  :العبير  - 11

  . مادة  عبير ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر  ،الطكيؿ مف كؿ شيء 
وي الرَّاًمي ًمٍنيىا "، ابف منظكر  :"عىٍجسي القكًس كًعٍجسييا كعيٍجسييا كمىٍعًجسييا كعيٍجزيىا  - 12 يا الًَّذم يىٍقًبضي مادة  ،لسان العرب،مىٍقًبضي

 .130/ 6ج   ،عجس
كٍز   - 13 كٍز   ،حديقة األزىار :تعني (فكممة )بيكٍستىافي  :بيكٍستىافي أىٍفري المعجم التكنجي،   :ينظر ،ضياء أك  إنارة  :تعني (ككممة )أىٍفري

 .124ك  ص،71ص  ،الذىبي
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ٍيبَّةه  :ابف عرسو “ ابف عرسو  ديكى
)رىاسيك( :تسمى بالفارسيَّة (2)

 .(4)”، كيجمع عمى بناًت عيٍرس(3)

 العىٍرسي 
ػػػؿي بػػػيف حػػػائطىي البيػػػت الشػػػتكمّْ ًل يبمػػػغ بيأقصػػػاه :العىػػػٍرسي بػػػالفتح“ ـٌ  ،حػػػائطه ييٍجعى ثػػػ

نَّمػػا يفعػػؿ ذلػػؾ فػػي الػػبالد البػػاردة ،يسػقؼ كيسػػمى بالفارسػػية:  ،ليكػػكف البيػػت أدفػػأ ؛ كا 
 .(6)”(5)(بيچػو)

ٍرٍد()كىك بالفارسيَّة  ،ىديَّة  عيراضة: عيراضة رىاٍه آكى
 (7( )8). 

ـي  ـي “ الًعٍظًم الًعٍظًم
 .(11)“ (10) (ًنٍيؿ)كىك بالفارسيَّة  ،: نبته ييصبىغي بو(9)

ٍردي األغبىسي   الكى
ٍردي األغبىسي  الكى
ٍندٍ :)ىك الذم تدعكه األعاجـ ،: مف الخيؿ(12)  .(14)“ (13) (سىمى

 

ٍزدىؽي   الفىرى
ٍزدىؽي “ الفىػرى

 (2)(بىػػرىاٍزدىهٍ )كأصػػمو بالفارسػيَّة  ،كىػػي القطعػة مػػف العجػيف ،: جمػػع فرزدقػةو (1)
 .(3)”، كاسمو ىماـكبو سيٌمي الفرزدؽ

                                                                                                                                                                                
َحاح،الجكىرم  :ينظر  - 1  . مادة عبير ،الصِّ
 ،مادة دبب ،تاج العروس،الزبيدم ،ينظر  ،كغمب اًلسـ عمى ما يركب ،كالدابة  ما دىبَّ مف الحيكاف  ،تصغير دابة  ،دكيبة  - 2

 . 392/ 2ج 
 . 291ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  ،ابف ًعرس " :رىاسيك“  - 3
َحاح،الجكىرم  - 4   .  مادة عرس ،الصِّ
 .169ص  (،س .ـ)،التكنجي :ينظر ،نقاب أك حجاب  :بيچػو بالباء الفارسيَّة  - 5
 . مادة عرس (،س .ـ)،الجكىرم  - 6
ٍردٍ  - 7  .  292ص  (،س .ـ)،التكنجي :ينظر ،اليدية التي ييدييا الشخص ألىمو كصحبو  :رىاٍه آكى
  .  مادة عرض (،س .ـ)،الجكىرم :ينظر   - 8
ـي  - 9 سمة ،كقيؿ النيمج ،قيؿ ىك التنُّـك ،كيستعمؿ لألصبغة ،نبات لو كرؽ ككرؽ السٌماؽ:الًعٍظًم كنباتو باليند كالسند  ،كقيؿ  الكى

 .430/  2ج  ،عمدة الطبيب،اإلشبيمي :ينظر ،كبأرض العرب
 .583ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر ،نبات يستعمؿ في األصبغة بالمكف األزرؽ   :ًنٍيؿ  - 10
َحاح،الجكىرم  - 11   .  مادة عظمـ ،الصِّ
 . مادة غبس ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر ،الذم يسمى السمند :كاألغبس مف ألكاف الخيؿ ،أصمو مف المكف  :األغبس  - 12
 . 351ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر ،جكاد أصفر المكف  :سىمىٍند بالمغة الفارسيَّة ىك  - 13
َحاح،الجكىرم  - 14  . 764ص  ،مادة غبس ،الصِّ
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 .(5)”(4)(ٍنًبٍر چ:)يقاؿ ليا بالفارسيَّة ،حمقة مف خشب  :الفىًريسي “ الفىًريسي 

ةي  ةي ًبكىٍسًر اٍلفىاءىٍيفً  اٍلًفٍصًفصى  .(8( )7) ًإٍسفىٍست()كىأىٍصمييىا ًباٍلفارسيَّة  ،: الرٍَّطبىةي (6)اٍلًفٍصًفصى

ًكينىو()كىي بالفارسيَّة  ،: عيركؽي يصبغ بيا(9) الفيكَّةي “ الفيكَّةي  ري
 (10) “(11). 

 

 ابف ًمٍقرىضو 

 

ٍيبَّةه  :ابف ًمٍقرىضو “ ديكى
مىاـاًلكىك قىتَّ  ،(13) )دىلىو( :يقاؿ ليا بالفارسيَّة(12)  .(14)”لحى

ٍطبىةي (15)القىٍضبىةي كالقىٍضبي “ القىٍضبي  ( ،: الرى  .(2)“بالفارسيَّة  (1) كىي )اإلٍسًفٍستي

                                                                                                                                                                                
كتىةه ًمٍف كىًممىتىٍيفً :“الفرزدؽ  - 1 ٍت ًمٍنوي ًقٍطعىةه  ،كىًممىةه مىٍنحي ًمٍف دىؽَّ، أًلىنَّوي دىًقيؽه عيًجفى ثـٌ أيٍفًرزى زى كى ابف  ،فىًييى ًمفى اٍلفىٍرًز كىالدَّؽّْ" ،مىٍف فىرى

بة عف الفارسيَّة كأصميا  :كالفرزدؽ .4/513ج  ،مقاييس المغة،فارس ص  ،األلفاظالفارسيَّة ،ادم شير :ينظر (،رىاٍزدىه)پكممة ميعىرَّ
118. 

 .  145ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر ،كىك ميعىرَّب فرزدقو   ،قطعة عجيف :رىاٍزدىه بالباء الفارسيَّةپ  - 2
َحاح،الجكىرم  - 3  .  مادة فرزدؽ ،الصِّ
 .   223ص  (،س .ـ)،التكنجي ،حمقة " :ٍنًبرچ“  - 4
 .  مادة فرس (،س .ـ)،الجكىرم  - 5
بة :الًفصًفصة  - 6 بة ،كممة فارسيَّة  ميعىرَّ ابف   :بينما أشارت مصادر لغكية أخرل عمى ذلؾ منيا ،لـ يشر الجكىرم عمى أنيا ميعىرَّ

 .10ص  ،األلفاظالفارسيَّة ،؛ ادم شير 240ص  ،الُمَعرَّب،؛  الجكاليقي .  مادة فسس ،لسان العرب،منظكر
ص  (،ف .ـ)،ادم شير :ينظر ،كىك نبات تعمفو الدكاب :فتنطؽ بالعربيَّة  باء أك فاء ،اء الفارسيَّةلپأصؿ الفاء كىك ا :ًإٍسفىٍست  - 7

 .64ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي10
َحاح،الجكىرم  :ينظر - 8  .813ص  ،مادة فصص ،الصِّ
، ص األلفاظ الفارسية ،؛ ادم شير 168ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي ،كأصميا )بيكيو( ،كممة ميعىرَّبة عف الفارسيَّة :الفٌكة  - 9

مف   اعمى كممة )بكيو( فيما تكفر لي ةقؼ  الباحثتكلـ  .250ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،عند الجكاليقي (بكتو)كىي   .122
 ،الذىبيالمعجم ،التكنجي :ينظر ،نبات قصير القامة أك نقكش تزيف بيا المرايا كغيرىا :أٌما كممة )بكتىو( معناىا .مصادر ك مراجع

 .123ص 
 .مف مصادر كمراجع اعميو فيما تكفر لي ةقؼ  الباحثتلـ   - 10
َحاح،الجكىرم  - 11  .  مادة فكا  ،الصِّ
مادة  ،تاج العروس،الزبيدم ،ينظر  ،كغمب اًلسـ عمى ما يركب ،كالدابة  ما دىبَّ مف الحيكاف  ،تصغير دابة   :دكيبة  - 12

 .دبب
 .    276، ص المعجم الذىبيدىلىو: القط البرم، ينظر:  التكنجي،  - 13
َحاح،الجكىرم،  - 14    مادة قرض. الصِّ
بِّا ،  ثـٌ شىقىٍقنىا األىٍرضى شىقِّا،  فىأى   - 15 بىٍبنىا اٍلمىاء صى بِّا،  كردت ىذه الكممة في القرآف الكريـ، كذلؾ في قكلو تعالى:}أىنَّا صى نبىٍتنىا ًفييىا حى
قىٍضبنا { عبس:  آية كى   . 28ًعنىبنا كى
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 القىٍطؼي 
: نبػػػاته رىٍخػػػصه (3)القىٍطػػػؼي “

بالفارسػػػيَّة   يقػػػاؿ لػػػو ،الكاحػػػدةي قىٍطفىػػػةه  ،عػػػريض الػػػكرؽ (4)
 .(6)”(5))سىٍرنىٍؾ(

القىٍيقىبي 
 كالقىٍيقىبافي 

)آزاٍذ ًدرىٍخت( ، يقاؿ لو بالفارسيَّة(7)خشب تيتَّخذ منو السركج :القىٍيقىبي كالقىٍيقىبافي 
(8)(9). 

 .(11()10)كىٍندىٍه بيؿ()كيقاؿ لو بالفارسيَّة  ،كأظنو معربان  ،الضخـي  :القىٍندىًفٍيؿي  القىٍندىًفٍيؿي 

 

 الًقنَّةي 

 

 .(14)“ (13) (بيٍرزىذٍ  )كىك بالفارسيَّة  ،(12)ضربه مف األدكية  :الًقنَّةي “

كىك ميعىرَّب كبالفارسيَّة )كيٍكچٍؾ( ،أم صغير الجثة :رجؿه قيكشه “ قكشي 
(15)”(16). 

                                                                                                                                                                                
 اء الفارسيَّة، فتنطؽ بالعربيَّة  باء أك فاء: كىك نبات تعمفو الدكاب، ينظر: ادم شير،لپًإٍسفىٍست: أصؿ الفاء كىك ا  - 1

 .64، ص المعجم الذىبي؛ التكنجي،10ص  األلفاظالفارسيَّة،
َحاح،الجكىرم  - 2  . مادة قضب ،الصِّ
 .506/  2ج ،عمدة الطبيب،اإلشبيمي“نكعه مف الحىٍمض  :بإسكاف الطاء :القىٍطؼ“ - 3
ـي المَّيّْفي " :الرٍَّخصي “ - 4  .مادة رخص ،لسان العرب،ابف منظكر ،الشٍَّيءي النَّاًع
 .مف مصادر كمراجع اعميو فيما تكفر لي ةقؼ الباحثتلـ    - 5
َحاح،الجكىرم  - 6  .مادة قطؼ ،الصِّ
كؼه  ،رىٍحؿي الدَّابَّةً  :السٍَّرجي “ - 7 ٍمعي سيركج "، ابف منظكر ،مىٍعري  .مادة سرج ،لسان العرب،كىاٍلجى
كلعميا  آزاد بالداؿ كتحمؿ معاني مختمفة  .لـ تقؼ الباحثة عمييا فيما تكفر ليا مف مصادر كمراجع   :آزاذ بالذاؿ :آزاٍذ ًدرىٍخت - 8

أٌما  .34ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي ،“لكز برم  .نكع مف النبات .نكع مف السمؾ .أصيؿ .سالـ .مختار .طميؽ .حر:“كىي
 .260ص  (،ف.ـ)،التكنجي :ينظر ،شجرة  :ًدرىٍخت فيي

َحاح،الجكىرم  :ينظر  - 9  . 878ص  ،مادة ققب ،الصِّ
؛  130، صالفارسيةاأللفاظ ،ادم شير  :ينظر  ،الشيخ أك العجكز :يؿ()پكمعنى  ،الضخـ :كىٍندىٍه()معنى  :يؿپكىٍندىٍه  - 10

 .170ص ،480ص  (،س .ـ)،التكنجي
 . مادة قندفؿ(،س .ـ)،الجكىرم  :ينظر  - 11
ٍد()دىكاءه  مىٍعركؼه فاًرًسيَّتيو  :الًقنَّةي :“كأضاؼ الزبيدم  - 12 مّْؿه  ،بكٍسًر الباًء الفارسيَّة ،بيٍرزى ياًح،  ناًفعه مف اإًلٍعياًء  ،ميًدرّّ ميحى مفىش لمرّْ

ًع السّْفّْ الميتىأكّْمىًة كاأليذيًف كاٍخًتنىاًؽ الرًَّحـً  داًع كالسَّدىًد ككىجى ٍرًع كالصُّ ًة كلجميًع السُّمكـً  ،كالكيزىاًز كالصَّ كديخانيو يىٍطريدي  ،ًتٍرياؽه لمسّْياـً المىٍسمكمى
َـّ "، الزبيدم  . قنف مادة ،تاج العروس ،اليىكىا

 .مف مصادر كمراجع  اعمى معناىا فيما تكفر بيف يديي ةقؼ الباحثتلـ   - 13
َحاح،الجكىرم  - 14  .مادة قنف ،الصِّ
 .482ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 130ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  ،صغير أك طفؿ :كيٍكچؾٍ  - 15
َحاح،الجكىرم  - 16  .مادة قكش ،الصِّ
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 الكيرَّجي 

 

 .(3)”(2)كيرَّه()كىك بالفارسيَّة  ،:  ميعىرَّب(1)الكيرَّجي “

 

 .(6)“ (5))بىٍرغىٍست(، كىك بالفارسيَّة (4): نبته الكيٍمميكؿي  الكيٍمميكؿي 

مىاٍش()ميعىرَّب كىك بالفارسيَّة ،حىبّّ كالعىدىس :المىجّّ بالفتح“ المىجّّ 
(7)” (8). 

المىٍكزىجي “ المىٍكزىجي 
)ميكزيه(كأصمو بالفارسيَّة  ،ميعىرَّب (9)

(10)”(11) . 

ـي  ا ـي  النىحَّ ا  .(13()12) سرخ آكل(:)يقاؿ لو بالفارسيَّة ،طائره أحمر يشبو  اإلكزٌ  :النىحَّ

ـه   مييىٍندى
ـه  :يقػػاؿ“ كأصػػمو بالفارسػػيَّة  ،كىػػك ميعىػػرَّب ،أم ميٍصػػمىحه عمػػى مقػػدار ،ىػػذا شػػيء مييىٍنػػدى
 .(15)”(14)(أٍنداـٍ )

                                                           
مىٍيًو " ،(كيرىهٍ )كىىيكى ًباٍلفارسيَّة  ،فىاًرًسيّّ ميعىرَّب ،الًَّذم ييٍمعىبي ًبوً  :الكيرَّجي “ - 1 ذي ًمثؿى الميٍيًر ييمعب عى  ،تاج العروس،الزبيدم  ،الكيرَّجي ييتَّخى

 .  مادة كرج
 .482ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 130ص ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر ،ميرة الحمار أك ميرة الحصاف :كيرَّه  - 2
َحاح،الجكىرم  - 3    . مادة كرج ،الصِّ
رىةى البىيىؽً  ،ك فاًرسٌيتيو بىٍرغىٍستٍ  ،نباته ييعرؼي بالقينابىرل :الكيٍممكؿ :كأضاؼ الزبيدم  - 4 أىٍنفىعي  ،يىٍكثيري ًفي أٌكًؿ الربيعً  ،ك ييسٌمى شىجى

 ،تاج العروس ،الزبيدم :ينظر  ،ميالًئـه لممىٍحركًر كالمىٍبركد ،كصاًلحه لممىًعدىًة كالكىًبدً  ،ييذىبيو ًفي أٌياـو يىسيرىةو أىٍكالن كًضمادان ،شيءو لمبىيىؽً 
 .مادة  كمؿ 

 .مف مصادر كمراجع  يا عمى معناىا فيما تكفر لالباحثة  ؼ تقلـ   - 5
َحاح،الجكىرم  - 6    .  مادة كمؿ ،الصِّ
 .534ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي143ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر ،حبكب تشبو العدس :مىاٍش  - 7
 .  مادة مجج (،س .ـ)،الجكىرم  - 8
 .  مادة مزج ،تاج العروس،الزبيدم ،" (ميكزىه)ميعىرَّب  ،كىىيكى الخيؼٌ  :النّْساءي يىٍمبىٍسفى المىٍكزىجى  :المىٍكزىج“  -9

 .549ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي ،حذاء ذك ساؽ طكيمة " :ميكزىه“ - 10
َحاح ،الجكىرم  - 11  .  مادة مزج ،الصِّ
مف  اعمى معناىا فيما تكفر لي ةقؼ  الباحثتلـ   :أٌما  آكل .342ص  (،س .ـ)،التكنجي ،أحمر " :سيٍرخ:“سيٍرخ آكىل  - 12

 .مصادر كمراجع 
 .مادة نحـ (،س .ـ)،الجكىرم  :ينظر  - 13
ـٍ - 14  .78ص  (،س .ـ)،؛  التكنجي 158ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير :ينظر ،القامة كىيئة الجسـ :أىٍندا
 .  مادة ىدـ (،س .ـ)،الجكىرم  - 15
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 الًيٍندازي 
كىػػػك الػػذم يقػػػدّْر  ،المييىٍنػػًدزي ، كمنػػو (2))أىٍنػػػدازىٍه(كأصػػػمو بالفارسػػيَّة  ،: ميعىػػرَّب(1)الًيٍنػػدازي 

ألنػػو لػػيس فػػي  ،مينػػدس :فقالكا،إًل أنيػػـ صػػيركا الػػزام سػػينان  ،مجػػارمى القينًػػيّْ كاألبنيػػة
 .(3)كالـ العرب زام قبميا داؿ

ٍف()كىي  بالفارسيَّة  ،كالجمع ميكع ،سكَّةي الًحراثىةً  :الميكىعىةي “ الميكىعىةي   .(5)”(4) بىزى

 

حيث أكرد األلفاظ التي  ،بظالؿ ثقافتو كمعرفتو  بالمغة الفارسيَّة عمى صحاحوكمف ىنا يمقي  الجكىرم 
كىػي لػـ تخػرج عػف المػنيج الػذم  ،فسرىا بالمغة الفارسيَّة كاألعجمية في سياؽ المكاد المغكية كنصكصيا

 :(6)يختص بيا ما يميكمف أبرز  ما  ،كضعو كسار عميو

ـٌ  تفسػيرىا بالمغػة الفارسػيَّة  ،كبيػاف معناىػا ،ًذٍكريهي لمفظة .1 ، كىػك بالفارسػيَّة (الكيٍمميػكؿي :)منػو،ثػ : نبػته
 .(بيٍرزىذٍ )كىك بالفارسيَّة  ،ضربه مف األدكية (:الًقنَّةي )كمنو أيضان  .بىٍرغىٍست( )

ـٌ ذكر تفسيرىا بالمغة الفارسيَّة ،ًذٍكريهي لمفظة دكف ذكر معناىا .2 يسػمى بالفارسػيَّة  ()ابف آكل :منو،ث
 .(غىاؿشى )

ـٌ ذكػػر حكميػػا  ،المفظػػة كذكػػر معناىػػا  ري ٍكػػذً  .3 ـٌ ذكػػر تفسػػيرىا بالفارسػػيَّة  ،ثػػ كمػػف األمثمػػة عميػػو :ثػػ
( بػالفتحك) (بىػٍردىهٍ )كىػك ميعىػرَّب كأصػمو بالفارسػػيَّة  ،السَّػٍبيي  (:البىػٍردىجي :) ػجّّ ػبّّ كالعىػػدىس :المى ميعىرَّب ،حى

مىاٍش()كىك بالفارسيَّة 
 .كىك ميعىرَّب كبالفارسيَّة )كيٍكچٍؾ( ،أم صغير الجثة (:قيكشه )رجؿه :كأيضان .

ـٌ ذكر تفسػيرىا بالفارسػيَّة ،كذكر حكميا ،المفظة ري كٍ ذً  .4 ـٌ بيػاف معناىػا ،ث )السػدلى( عمػى  :كمنػو ،ثػ
 .كأٌنو ثالثة بيكت في بيت (،ًسًدلَّوٍ )ميعىرَّب كأصمو بالفارسيَّة ،ًفًعمَّى

                                                           
دُّ  :الينداز  -1  .391/ 15ج  ،مادة  ىندز  ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،الحى
؛    158ص ،األلفاظ الفارسيَّة ؛  ادم شير،  352ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي:ينظر  ،القياس كالكزف كالتقدير كالتخميف :أىٍندازىهٍ  - 2

 .78ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي 
  . مادة ىندز ،الصِّحاح،الجكىرم :ينظر  - 3
 .مف مصادر كمراجع افيما تكفر لي  (بزف)عمى كممة  ةقؼ الباحثتلـ   - 4
 .  مادة ككع (،س .ـ)،الجكىرم  - 5
 .72-56كرد ذكرىا  في ص  ،األلفاظ التي ستذكرىا الباحثة كأمثمة كؿ  - 6
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ـٌ ذكر تفسيرىا بالفارسيَّة  دكف بياف معناىا ،كذكر حكميا  ،المفظة ري كٍ ذً   .5 ،منو قكلو فػي تفسػير ث
(كممػػػػػة  ػػػػػٍكزىجي ػػػػػٍكزىجي ميعىػػػػػرَّب:)المى ػػػػػكزيه) كأصػػػػػمو بالفارسػػػػػيَّة ،المى ػػػػػافي  (.مي مَّسى إنمػػػػػا ىػػػػػك ميعىػػػػػرَّب  :(ك)الجي

 .كيٍمشىاٍف(بالفارسيَّة )
ـٌ ذكػػػػر معناىػػػػا   ،كذكػػػػر تفسػػػػيرىا بالفارسػػػػيَّة  ،المفظػػػػة ري ٍكػػػػذً  .6 كلػػػػو فػػػػي تفسػػػػير كممػػػػة  كمنػػػػو ق ،ثػػػػ

ٍثنىاةي   .كىك الغناء ،ديكبىٍيًتي()يقاؿ ىي التي تسمى بالفارسيَّة   (:)المى

، كلػػـ ككجػدت الباحثػػة أف بعػػض األلفػاظ التػػي فىسَّػػرىا الجػػكىرم بالمغػة الفارسػػيَّة ىػػي ألفػاظ فارسػػيَّة معربػػة
اح) يشر صاحب حى  : (1)ىي ،ككانت خمس كممات ،عمى أنيا ميعرَّبة (الصّْ

 .البيكًريىاء( ك )البىاًريىاءي(:)كىما بالفارسيَّة ،التي مف القصب :باًرمّّ كبكرمّّ  .1
 (.اٍيياپى)كأصميا بالفارسية ،األكارع في لغة أىؿ المدينة :الباًلغاءي ك  .2
ةي  .3  .كىك القميص :(شبيٌ )كأصمو بالفارسيَّة  ،البىقيري  :كالسىبيجي كالسىبيجى
 .الفيج كالتابع :كىك،(الًسٍمسىار:)الًسٍفًسيري بالفارسيَّةك  .4
ةي ًبكىٍسًر اٍلفىاءىٍيفً  .5  .ًإٍسفىٍست()كىأىٍصمييىا ًباٍلفارسيَّة  ،الرٍَّطبىةي  :اٍلًفٍصًفصى

 

 :  الكممات الُمولدة التي أشار إلييا الجوىري  في صحاحو.المطمب الثامن

 .(2)”دكف الذيف ًل ييٍحتٌج بألفاظيـكىك ما أٍحدثو المكلَّ “المكلد:      

 ،كرتبتيػػا عمػػى ترتيػػب المعجػػـ ،الباحثػػة الكممػػات المكلػػدة التػػي أشػػار إلييػػا الجػػكىرم فػػي صػػحاحوتتبعػػت 
 :ىي ،( مفردة23)حيث بمغ عددىا ما يقارب ثالث كعشريف 

 المعنى الكممة

 األىتًَّكفي 
كيقػػػػاؿ ىػػػػك  ،كالجمػػػػع أىتىػػػػاًتيفي  ،كالعامػػػػة تخففٌػػػػو ،: المكقػػػػد(1)، بالتشػػػػديداألىتَّػػػػًكفي 
 .(3)(2)مكلد

                                                           
 .72-56كرد ذكرىا  في ص  ،أمثمةؿ األلفاظ التي ستذكرىا الباحثة ك  - 1
 . 242/  1، جالمزىر السيكطي ،   - 2
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 بيٍحرىاف ك بىاحيكرمّّ 

ػػكزى  ،كيػػكـه بػػاحيكرمّّ  ،ىىػػذىا يىػػٍكـي بيٍحػػرىافو  :يىقيكليػػكفى  ػػرّْ ًفػػي تىمُّ ًميػػعي كىىيػػكى ًشػػدَّةي اٍلحى ، كىجى
لَّده  ذىًلؾى ميكى
(4()5). 

 

اسي  اسي “ البيٍرجى لَّدان غرض في اليكاء ييٍرمى بو :البيٍرجى ، كأظنُّو ميكى
(6)”(7). 

 .(9)”(8)، كأظنو مكلدان قبؿ يـك العاشكراء :التىاسيكعىاءي “ التىاسيكعىاءي 

ٍبري  : خالؼ القىدىرً  الجى ٍبري  .(11)(10)ىك كالـ مكلد ،الجى

ديدىةي السرج  جى
ديػػدىةي السىػػرجً “ ٍمػػزىؽ :جى  ،كىمػػا جديػػدتاف ،مػػا تحػػت الػػدَّفَّتيف مػػف الًرفػػادة كالًمٍبػػًد المي

ًديَّةيالسرجً  :كالعرب تقكؿ ،كىك مكٌلده  ٍديىةي السرًج كجى  .(12)”جى

                                                                                                                                                                                
ٍكًقدي النَّارً  :األتكف  - 1 ييقىاؿي لىوي ًباٍلفارسيَّة  ،مى أتكف الحماـ “لخف بالكاؼ الفارسية: گك .18ص  ،المغرَّب،الميطرزمٌ   :ينظر (،كمخف)كى
 . 508ص  ،المعجم الذىبي:التكنجي ،"
 .18ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر ،أكد الخفاجي في شفاء الغميؿ أنيا كممة مكلدة   - 2
َحاح،الجكىرم :ينظر  - 3   .  مادة أتف ،الصِّ
لسان ،؛  ابف منظكر 45ص  (،س .ـ)،الخفاجي :ينظر ،القامكس()ك ،العركس(تاج )كذلؾ في )شفاء الغميؿ( ك)المساف( ك   - 4

 .مادة بحر ،القاموس المحيط،مادة بحر؛ الفيركزأبادم ،تاج العروس،؛ الزبيدم مادة بحر ،العرب
َحاح،الجكىرم  - 5   . مادة بحر ،الصِّ
لَّده  ،غىرىضه في اليكاء عمى رىٍأًس ريٍمحو أك نحكه :البيٍرجاسي :”عمى أف الكممة مكلدة  كذلؾ بقكلوالفيركزآبادم أكد   - 6 ره ييٍرمىى  ،ميكى جى كحى

 .  532ص  ،مادة برج(،س .ـ)،الفيركزأبادم ،كييطىيّْبى ماءىا " ،بو في الًبٍئًر ليىٍفتىحى عيييكنىيىا
 :ينظر ،أف أصؿ الكممة فارسي  (بينما أكد الخفاجي في )شفاء الغميؿ .82ص  ،مادة برج (،س .ـ)،الجكىرم  - 7

ككما كيرل أنيا قد تككف أخذت  ،ىدؼ السيـ :أٌما ادم شير يرل أف فارسيَّتيا )بيرجاس( كمعناىا .46ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي
 ،أنيس  :ينظر ،كفي المعجـ الكسيط ىي كممة يكنانية .18ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير  :ينظر ،مف أصؿ يكناني

 .47/ 1ج  ،المعجم الوسيط،إبراىيـ
القاموس ،ينظر: الفيركزأبادم ،بأنو مكلدالفيركزآبادم كأكد   .مادة تسع ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر (،المساف)كذلؾ في  - 8

ٍيًره(:“تاج العركس)كفي  . مادة تسع ،المحيط ٍكىىًرمّْ كغى لَّدى  ،ًإنَّو ميكلَّده ًفيًو نىظىره  :قىٍكؿي الجى ىيكى المٍَّفظي الًَّذم يىٍنًطؽي ًبًو غىٍيري  فًإٌف الميكى
ًب مف الميٍحدىًثيفى  ًديًث الشًَّريؼً  ،العىرى دىٍت ًفي الحى ـٍ  ،كىًذه لىٍفظىةه كىرى فييي ٍمًؽ كأىٍعرى حي الخى ـى الًَّذم ىيكى أىٍفصى مَّ مىٍيو كسى مَّى اهللي عى كقالىيىا النًَّبيُّ صى

ؽّْ ًبأىٍنكىاًع الكىالـً بكىٍحيو ًمف اهلًل  كَّري ًفييا التٍَّكًليدي " ،الحى  . مادة تسع ،تاج العروس،الزبيدم  ،فىأىنَّى ييتىصى
َحاح،الجكىرم  - 9   . مادة تسع ،الصِّ

 . ،مادة جبر ،لسان العرب،؛  ابف منظكر 70ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي  :ينظر ،كذلؾ  عند الخفاجي ك ابف منظكر - 10
 مادة جبر.  (،س .ـ)،الجكىرم :ينظر - 11
 مادة جدد.  (،س .ـ)،الجكىرم - 12
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ٍعسي  ٍعسي “ الجى الرًجيعي  :الجى
ٌلده (1) ، كىك ميكى

(2)”(3). 

 الًجٍنسي 

 

 ،كمنػو المجانسػة كالتجنػيس ،كىػكأعـ مػف النػكع ،الضرب مف الشػيء :الًجٍنسي 
لَّده  كىك ميكى
 (4( )5). 

قىةي  قىةي “ المىٍخرى المىٍخرى
 .(8)”(7)، فكممةه مكلَّدةه (6)

 .(10)”(9)كىك مكلَّده  ،جبؿ :الشاركؼي “ الشاركؼي 

ٍفعي  ٍفعي " الصى  .(13)"(12): كممةه مكلَّدة(11)الصى

ـً  :الطىرىشي " الطىرىشي  مى  .(15)"(14)، يقاؿ ىك مكلدأىكفي الصى

 

ةي   العيجَّ

 

ةي بالضـ" لَّدان  ،ىذا الطعاـ الذم يتخذ مف البيض :العيجَّ أظنو ميكى
(1)"(2). 

                                                           
ٍكثي  :الرَّجيعي   - 1 مىٍييىا ،كذيك البىٍطفً  ،الرَّ عى عىف حالًتو الًَّتي كىافى عى   .مادة رجع ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،كسمي رجيع  ألىنَّو رجى
  ،مادة جعس (،س .ـ)،؛ الزبيدم 39، 6ج  ،مادة جعس ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر ،كذلؾ عند ابف منظكر كالزبيدم  - 2
َحاح،الجكىرم - 3  . 176ص  ،مادة جعس ،الصِّ
 .70ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي  :ينظر ،كذلؾ عند الخفاجي - 4
َحاح،الجكىرم :ينظر - 5   .مادة جنس ،الصِّ
قىةي  -6 ٍرًؽ تكصُّالن إلى ًحيمىةو  :المىٍخرى  .مادة مخرؽ ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،الميمكَّهي  :كالميمىٍخرؽي  ،إٍظياري الخي
 ،كممة فارسيَّة األصؿ عند ادم شير :ك المخرقة .203ص ،شفاء الغميل،الخفاجي ،كىي مكلدة ،المعب كالمزاح :المخرقة  - 7

 .143ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر ،الطريقة الكاذبة :ميعىرَّب )مىاخرىه( أم
َحاح،الجكىرم  - 8  .مادة خرؽ ،الصِّ
 .مادة شرؼ ،تاج العروس،؛ الزبيدم مادة شرؼ ،لسان العرب،ابف منظكر  :ينظر ،ك)التاج( (المساف)كذلؾ في  - 9

 .مادة  شرؼ (،س .ـ)،الجكىرم  - 10
 .مادة صفع (،س .ـ)،الزبيدم  :ينظر ،الضرب غير شديد  :الصفع  - 11
 . مادة صفع (،س .ـ)،؛ الزبيدم، مادة صفعلسان العرب،ابف منظكر  :، ينظر(ك)التاج (المساف)كذلؾ في  - 12
َحاح،الجكىرم  - 13  . مادة  صفع ،الصِّ
بة(شفاء الغميؿ)في  - 14  ،ليس بعربي محض و  :الطرش (. كفي )الميعىرَّب147ص ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر ،ىي كممة ميعىرَّ

 . 224ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي ،كىك مف كالـ المكلدييف
 . مادة  طرش (،س .ـ)،الجكىرم  - 15
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 الفىٍسري 

 

الفىٍسري "
 .(5)"(4)كأظنُّو مكلدان  ،ككذلؾ التىٍفًسرىةي  ،اٍلمىاءً : نىظىري الطًَّبيًب ًإلىى (3)

 

، مكلَّده كليس مف كالـ أىؿ البادية  :العىٍفصي " العىٍفصي  الذم يتخذ منو الًحبري
(6)"(7). 

 .(9)": كممةه مكلدة(8)القىٍحبىةي " القىٍحبىةي 

 .(11)"(10)يقاؿ: إنيا مكلدة  ،الميك كالمىًعبي  :القىٍصؼي " القىٍصؼي 

 .(13)(12)أنيا مكلَّده  :يقاؿ ،نيايتو :كيٍنوي الشيء كيٍنوي 

 . (16)”(15): مكلدة كليست مف كالـ العرب (14)لىقىاة“ لقىاة

                                                                                                                                                                                
بة . مادة عجج ،الجميرة،ابف دريد ،ضرب مف الطعاـ عربيَّة  صحيحة " :العجة(“الجميرة)في  - 1  ،كذكر الخفاجي أنيا ميعىرَّ

 .160ص ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر
َحاح،الجكىرم  - 2  . مادة  عجج ،الصِّ
ٍكميوي ًفيوً  :اٍلفىٍسري كىالتٍَّفًسرىةي  - 3 يىٍنظيري ًفيًو األىطباء يىٍستىًدلُّكفى  :كالتٍَّفًسرةي  ،نىظىري الطًَّبيًب ًإلىى اٍلمىاًء كىحي مىى اٍلمىرىًض كى اٍلبىٍكؿي الًَّذم ييٍستىدىؿُّ ًبًو عى

مىى ًعمًَّة اٍلعىًميؿً   .مادة فسر ،لسان العرب،ابف منظر :ينظر ،ًبمىٍكًنًو عى
 .مادة فسر ،تاج العروس،الزبيدم :ظرين ،كذلؾ في )التاج( - 4
َحاح،الجكىرم  - 5  .مادة فسر ،الصِّ
شفاء )كفي  .مادة عفص (،س .ـ)،مادة عفص؛ الزبيدم ،لسان العرب،ابف منظكر  :، ينظر(ك)التاج (المساف)كذلؾ في  - 6

 .153ص ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر ،كقيؿ أنو عربي ،فالعفص مكلد  :أكرد المؤلؼ قكليف (الغميؿ
 .721ص  ،مادة عفص (،س .ـ)،الجكىرم  - 7
مادة  ،تاج العروس،الزبيدم: ينظر ،كىي مكلدة ،إذا أرادت أحدان يراىا سعمت لو ، كأصميا مف السعاؿ؛ ألنياالفىاًجرىةي  :القىٍحبىةي   - 8

 .182ص  ،شفاء الغميل،قحب؛ الخفاجي
 .مادة قحب (،س .ـ)،الجكىرم  - 9

 .  175ص   (،س .ـ)،الخفاجي :ينظر ،كسر غصف صغير :أكد الخفاجي بأنيا كممة مكلدة ك أصؿ معناىا  - 10
 .مادة قصؼ (،س .ـ)،الجكىرم  - 11
 .191ص   ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر  ،النياية :أكد الخفاجي بأنيا كممة مكلدة  ك أصؿ معناىا  - 12
َحاح،الجكىرم :ينظر - 13  .  926ص  ،مادة كنو ،الصِّ
ننا :القاة  - 14 فه فيالى  . مادة لقى ،لسان العرب ،ابف منظكر :ينظر  ،ىي مف لىًقيى فيالى
 . 200ص   ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر  ،أكد الخفاجي  بأنيا ليست مما استعممو العرب   - 15
َحاح،الجكىرم  - 16     .مادة لقى ،الصِّ
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كىك ميعىرَّب أك مكلَّد ،حبُّ  :المىاشي “  المىاشي 
(1) “(2). 

 

اح فػي سػياؽ المػكاد المغكيػة  ػحى  ،كنصكصػياكيتضح  مما سبؽ أف األلفاظ المكلػدة كردت فػي معجػـ الصّْ
 :(3)كمف أبرز ما يختص بيا منو ،كىي معركضة كفؽ المنيج الذم سار عميو مؤلفو

ـٌ ذكر حكميا ،المفظة كبياف معناىا  ري كٍ ذً  .1  (:العىٍفػصي . ك)كىػك مكلَّػده  ،جبػؿ (:الشاركؼي :)كمنو  ،ث
 .مكلَّده كليس مف كالـ أىؿ البادية  ،الذم يتخذ منو الًحبري 

ـٌ ذكػػػػر حكميػػػػا ،المفظػػػػة دكف بيػػػػاف معناىػػػػا ري ٍكػػػػذً   .2 مكلػػػػدة كليسػػػػت مػػػػف كػػػػالـ  :لىقىػػػػاة(:)كمنػػػػو ،ثػػػػ
ٍفعي .)العرب  .كممةه مكلَّدة  :(الصى

ـٌ ذكػػػػػر حكمػػػػػيف ليػػػػػا دكف تػػػػػرجيح  ،بيػػػػػاف معناىػػػػػاك المفظػػػػػة  ري ٍكػػػػػذً  .3 كمنػػػػػو         ،حكػػػػػـ عمػػػػػى اآلخػػػػػرثػػػػػ
:)  .كىك ميعىرَّب أك مكلَّد ،حبُّ  )المىاشي

(:) :كمنو ،إصدار الحكـ عمى المفردة الشؾ في بعض األحياف عند .4 اسي غرض في اليكاء  البيٍرجى
لَّدان  ،ييٍرمى بو  )كيٍنػوي الشػيء(: :كمنو أيضػان . : إنيا مكلدةيقاؿ ،الميك كالمىًعبي  (:القىٍصؼي ).كأظنُّو ميكى
  .إنيا مكلَّده  :يقاؿ ،نيايتو

 

 

 

 

 

 
                                                           

بة   :ذكر الخفاجي بأف )المىاش( - 1  :. كالماش207ص  (،س .ـ)،الخفاجي :ينظر ،كلـ يذكر أنا  مكلدة  ،كممة فارسيَّة  ميعىرَّ
األلفاظ الفارسيَّة ،؛ ادم شير  312ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر  ،لغة فيو (كممة فارسيَّة  ك)المىجٌ   :ماش ،حبكب تشبو العدس

 .    534ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 143ص ،
 . مادة ميش (،س .ـ)،الجكىرم  :ينظر  - 2
 .78 – 75ص  :كرد ذكرىا في ،كؿ األلفاظ التي ستذكرىا الباحثة كأمثمة  - 3
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 :بحثينم الفصل الثالث:  األلفاظ الُمعرَّبة في صحاح الجوىري، و يحوي 

 األول :المصطمحات المادية. مبحثال

 الثاني :المصطمحات المعنوية. بحثالم
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 األول: المصطمحات المادية: بحثالم

بػػػة التػػػي أشػػػار إلييػػػا الجػػػكىرم فػػػي  التػػػي نػػػصَّ ، معجمػػػوتتبعػػػت الباحثػػػة فػػػي ىػػػذا الفصػػػؿ األلفػػػاظ الميعىرَّ
أك مػػا  ،بالشػػكؿ الػػذم ييعػػٌد تصػػريحان عمػػى أعجميتيػػا ،أك أصػػكليا المغكيػػة ،الجػػكىرم عمػػى بيػػاف أحكاميػػا

 .كممة (230)كحصرتيا في  حكالي مئتيف كثالثيف ،يقرب مف ذلؾ

اح مػػػف ألفػػػاظ أعجميػػػة لػػػـ يػػػكرد المصػػػنؼ فػػػي حقيػػػا  حكمػػػان  ػػػحى فقامػػػت الباحثػػػة   ،كلػػػـ يخػػػؿ معجػػػـ الصّْ
)الميعػػرَّب(   :كذلػػؾ بمقارنػػة األلفػػاظ المعربػػة  بعػػدة  كتػػب كػػاف منيػػا ،-قػػدر اسػػتطاعتيا  -استقصػػائيا ب

فكانػت مػا يقػارب مئتػيف كعشػريف  ،ًلدم شير (األلفاظ الفارسيَّة، ك)لمخفاجي (شفاء الغميؿ، ك)لمجكاليقي
 .( مفردة 220)

كرتبتيػا عمػى  حسػب المكضػكعات ثػـ  ،ةقامت الباحثة بتأصػيؿ المفػردات مػف المصػادر المغكيػة المتعػدد
 ،حيػث قسػمتيا إلػى عػٌدة أقسػاـ ،كتناكلػت الباحثػة المصػطمحات الماديػة أكًلن  ،رتبتيا عمػى ترتيػب المعجػـ

 :ىي
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 :وىي ،ألفاظ خاصة بالورود والنباتات واألعشاب واألشجاروالثمار ول:األ  المطمب
 

 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

 القدامىجيد الباحثين 
 تأصيل الكممة

 ما يقابميا في المغة األم

 جيد الباحثة

: (1)األيبمَّػػػػػػػػةي بالضػػػػػػػػـ كتشػػػػػػػػديد الػػػػػػػػالـ“
 نبطي .(3)“مف التمر (2)الفدرة

 .(4)ذىب  :ىيكبالتا

 

ألف  الجيػػػػػػػـ   ،: دخيػػػػػػؿ(5)اإلّجرررررراص“
كالصػػػاد ًل يجتمعػػاف فػػي كممػػة كاحػػدة  

 . (6)“مف  كالـ العرب 
 فارسيَّة

 .(7)نكع مف البرقكؽ   :إجاس

 

                                                           
 . 16ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر  ،الفدرة مف التمر  ، ةً يَّ طً بى أصؿ ىذا األسـ بالنى  :األيبمَّة   - 1
 .مادة فدر ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر ،اٍلًقٍطعىةي ًمٍف كيؿّْ شىٍيءو  :الًفٍدرة  - 2
َحاح،الجكىرم  - 3  . مادة أبؿ ،الصِّ
 .16ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر   - 4
كؼه مف الفاًكيىةً  :بالكىٍسًر ميشىدَّدىةن  ،اإًلٌجاصي   - 5 كأىؿ الشاـ كاألندلس يىٍعنكف . مادة أجص ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،ثىمىره مىٍعري

 .45/  1ج ،عمدة الطبيب،اإلشبيمي :ينظر ،كمنو بستاني كبىرم ،الكيمثرليىٍعنكف بو 
َحاح،الجكىرم  - 6  . مادة أجص ،الصِّ
 .35/ 1ج ،المعجم الفارسي الكبير،إبراىيـ ،شتا :ينظر  - 7
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الػػػػػػػػبىقَّـي "
كىػػػػػػػػك  ،: ًصػػػػػػػػٍبغه معػػػػػػػػركؼه (1)
ـي  ميعىرَّب ،العىٍندى

(2). 

 فارسيَّة

ككرقػػػػػو كػػػػػكرؽ  ،خشػػػػػبه شػػػػػجره عظػػػػػاـ”:َبَكرررررم
 .(3)“ييصبىغ بطبيخو  ،كساقو أحمر ،المكز

 

 

 

 .(5)”م يؤتدـ بو  فمعٌربالذ (4)البيفُّ "

 .(5)”فمعٌرب
 فارسيَّة

 .(6)جذع الشجرة  أك شجرة  :بيف

 .(10)نكع مف الثمار :تكث أك تكذ فارسيَّة .  (9)“ (8): الًفرصاد(7)التيٍكتي "

 .(13)كىك حب الصنكبر :جالُفوَزه فارسيَّة .(12)”شبيو بالفستؽ :(11)الًجمٍَّكزي "

 .(4): الكرد(3)ُكْمَشانْ  فارسية)كيٍمشىػاٍف( :إنمػا ىػك ميعىػرَّب (1)الُجمََّسانُ 

                                                           
كنباتو بالجباؿ الشكاىؽ  ،كىي   مسيمة ،ثمره أحمر يشبو الدنانير  ،لو ثالثة أنكاع  ،نبات مف جنس الشجر العظاـ :البقَّـ  - 1

 .105/  1ج ،عمدة الطبيب،اإلشبيمي :المكمَّمة بالشجر، ينظر
َحاح،الجكىرم  - 2  . مادة بقـ ،الصِّ
 .   25ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  - 3
 .مادة قيك،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،ثمر شجر باليمف يشرب مغميو :البف  - 4
َحاح،الجكىرم  - 5  .مادة بنف ،الصِّ
 .21 -20ص  ،المكاييل واألوزان،فالترًىنتس :ينظر ،كغـ 243,75أم ما يعادؿ   ،رطؿ مكي300يزف  :البييار - 6
عمدة ،اإلشبيمي :ينظر ،كيسمى الًفرصاد   بالبصرة ،يسمى بالحجاز البشكؿ ،منو برم كبستاني ،شجر  :أك التكث التيكت  - 7

 .   90ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر ،فأعربتو العرب (تكث)كأصمو  ،قيؿ ىك فارسي ميعىرَّب .120/  1ج ،الطبيب
كؼ ،التُّكتي  :الًفٍرصاد - 8 ره مىٍعري  . مادة فرصد ،تاج العروس،الزبيدم  :ينظر ،شىجى
َحاح،الجكىرم  - 9   .مادة تكت  ،الصِّ

 .277/  3ج  ،المخصص،مادة تكث؛ ابف سيده ،(س .ـ)،الزبيدم :ينظر  - 10
 ،ك ىك كثير في بالد الرـك كاألندلس ،كثمره في أقماع ،كًل زىرى لو ،كرقو ككرؽ التكت ،مف جنس الشجر العظاـ :الًجمَّكز  - 11

؛  99ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر ،فسّْر بالبندؽ  أك ىك حب الصنكبر :الًجمكزك  .136/  1ج ،عمدة الطبيب،اإلشبيمي :ينظر
 .43ص ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير

َحاح،الجكىرم  - 12  مادة جمز.  ،الصِّ
 .43ص  ،(س .ـ)،ادم شير :ينظر  - 13
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  .    (2))كيٍمشىاٍف( بالفارسيَّة

فارسػػػػػػػػػػٌي  ،: ىػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػكرد(5)الُجررررررررررلُّ “
 .(6)”ميعىرَّب

 فارسيَّة
 .(7)الياسميف ك الكرد أحمره كأبيضو  :لُگ

الكاحػػػدة  ،فارسػػػي ميعىػػػرَّب :(8)الجررروز“
ٍكزىةه  ٍكزاته ، جى  فارسيَّة .    (9)”كالجمع جى

 .(10)جكز  :وزگ

 

 ،(12): نبت كىك الػذرؽ(11)الَحْنَدُقوق“
 نبطية .   (13)”نىبىطيّّ معٌرب

كممة نبطية كىك الذُّرىؽي  :َحْنَدُقوق
(14) . 

 

فارسػػػػػػػػػػػػػػٌي  ،: شػػػػػػػػػػػػجر(15)الَخَمررررررررررررْن ُ “
 .(1)”معػػػػػػرَّب

 فارسية
 .(2)متنكع األلكاف   :َخمْنك

                                                                                                                                                                                
مَّسافي  - 1 ( ،ًنثاري الكىرًد ًفي المىجًمسً  :الجي ٍكىىًرمُّ  ،ميعىرَّب )كيٍمشىفى قىاؿى الجى ( :كى ىيمىا صحيحه  ،)كيٍمشافى ًكالى تاج ،الزبيدم  :ينظر   ،كى

 . 513/  15ج  ،مادة جمس ،العروس 
(  ينظر -3 بالكاؼ الفارسيَّة  (المعجـ الذىبي)كفي، 510/ 15ج  ،في مادة جمس ،س( .ـ)،الزبيدم:كردتفي )تاج العركس( )كيٍمشىفى
 .508ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر ،أم ركضة األزىار (:لشف)گ
 .106 -105ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي   :ينظر - 4
َحاح،الجكىرم :ينظر  - 2  .   مادة جمس ،الصِّ
ؿُّ   - 5  .135/  1ج ،عمدة الطبيب،اإلشبيمي :ينظر،الكرد  :الجي
َحاح،الجكىرم  - 6  .مادة جمؿ ،الصِّ
 . 507ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 43ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير   :ينظر - 7
كثير  ،كىك مف جنس الشجر العظاـ.مادةجكز ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر (،كىٍكز)فارسيّّ ميعىرَّب  ،ثمر معركؼ:الجكز - 8

 .144/  1ج ،عمدة الطبيب،اإلشبيمي :ينظر ،كالصنكبرم، كالميضىٌرس ،اإلمميسي :كلو أنكاع منيا ،باليمف
َحاح،الجكىرم  - 9  مادة جكز.  ،الصِّ

 . 515ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 48ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،؛ ادم شير  99ص   ،الُمَعرَّب  ،الجكاليقي  :ينظر - 10
 .31ص ،الجامع لمفردات األدوية،المالقي :ينظر ،كىك كريو الطعـ  ،كبزر كبزر الحمبة ،نبات لو ساؽ طكيمة :الحندقكؽ - 11
ٍندىقيكؽ :الذُّرىؽي  - 12 ةه طىيّْبىة  ،البىٍقمىة الًَّتي تسىمَّى الحى ليا نيفىٍيحى مادة  ،تاج العروس ،الزبيدم :نظر ،تٍنبيتي ًفي الًقيعاًف كمىناًقع الًمياهً  ،كى

 .ذرؽ
َحاح،الجكىرم  - 13  . 217ص  ،مادة حدؽ ،الصِّ
 .120ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي  :ينظر - 14
ييحرؽ خشبو فيصنع منو الفحـ  ،أصمو غميظ ميعىقَّد ،كعكده مائؿ إلى الحيمرة ،ىك نبات لو ىىدىب كخشبو صمب :خمنجال  - 15

 .210/  1ج ،عمدة الطبيب،ينظر: اإلشبيمي ،لمحٌداديف، منابتيو الجباؿ المكمٌمة بالشجر
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كليػػػػػػػػػػػػػػػػس  ،: الًقثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌاء(3)الِخَيررررررررررررررارُ “
 .(4)”بعربػػػػػػػي

 فارسيَّة

 .(5)قثاء    :خيار

 

 

 

 .(8)كىك المنثكر األصفر ،نبات :ِخيُرو فارسية .(7)”معرَّبه  (6)الخيريُّ “

 (9)كمػا أظنػو ،الجػكز الينػدمٌ  :الراِن ُ “
 . (10)“عربيان 

 فارسيَّة
 ،تمػػػػر أممػػػػس، كىػػػػك فارسػػػػي محػػػػض :رانرررر 

 .(11)كالجكز اليندٌم 

 . (13)“:  معركؼ (12)الزَّنجبيؿ “
 فارسيَّة

ػػػػٍنكىبيؿ عػػػػركؽ تسػػػػرم فػػػػي األرض تتكلػػػػد  :شى
 .(1)فييا عقد

                                                                                                                                                                                
َحاح،الجكىرم  - 1  مادة خمج.  ،الصِّ
 .56ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،؛ ادم شير  136ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي   :ينظر - 2
/  1ج  ،عمدة الطبيب،اإلشبيمي    :ينظر ،ييعرؼ بالقثاء الشامي ،لكنو أبيض فإذا نضج اصفرَّ  ،نكع مف القثاء :الًخيار - 3

220. 
َحاح،الجكىرم  - 4  .324مادة خير، ص ،الصِّ
 . 88 ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي  58ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر - 5
عمدة ،اإلشبيمي  :ينظر ،كآخر أبيض ،كمنو األحمر ،كمنو األصفر ،فمنو بستاني كبرمٌ  ،نبت  لو سبعة أنكاع :الًخيرمٌ   - 6

 .220/  1ج ،الطبيب
َحاح،الجكىرم  - 7  . مادة خير ،الصِّ
 . 249ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي  59ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير   :ينظر - 8
في  (كما لـ يصدر  صاحب )الميعىرَّب ،كما أظنو عربيان   :بقكلو  ،لـ يصدر الجكىرم حكمان قاطعان عمى أعجمية الكممة  - 9

. كىذا 162ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،كأنو أعجمي  ،الجكز اليندم :الرَّاًنج :كذلؾ بقكلو  ،معجمو حكما عمى أعجمية الكممة
كنص ادم   :كمف ذلؾ  ،الحكـ لـ يتطابؽ في المصادر المغكية المعتمدة  التي نصَّ المغكييف فييا عمى بياف أصمو  األعجمي 

 .73ص  ،(س .ـ)،ادم شير  :ينظر  ،عمى أنو فارسي ميعىرَّب (األلفاظ الفارسيَّة)شير في 
َحاح،الجكىرم  - 10  . مادة رنج ،الصِّ
 .73ص  ،(س .ـ)،ادم شير :ينظر - 11
ص  ،شفاء الغميل،؛  الخفاجي 174ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر ،ىك عركؽ باألرض كليس شجران كًل نبتان  :الٌزنجبيؿ   - 12

ييٍسقىٍكفى ًفييىا :كذلؾ في قكلو تعالى ،ككردت ىذه الكممة في القرآف الكريـ .80ص ،األلفاظ الفارسيَّة،؛ ادم شير114 كىٍأسنا كىافى }كى
ًبيالن { اإلنساف : آية  نجى يىا زى  .76ًمزىاجي

نجبيؿ  - 13 َحاح،الجكىرم  ،مخففة في صحاح الجكىرم (كردت كممة )الزَّ   .مادة زجؿ ،الصِّ
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كر“ الزٍُّعري
 .(4)”(3)معركفة:  ثمرةه (2)

 فارسيَّة

 .(5)زعركر  :ىىٍميىميكف 

 

 

 

، كسيػػػػػػػيًريزه “ تمػػػػػػػر شيػػػػػػػٍيًريزه كًشػػػػػػػيًريزه
:  (6)كًسػػػػيًريزه بالشػػػػيف كالسػػػػيف جميعػػػػان 

 .(7)”لضرب مف التمر
 فارسيَّة

 .(8)”أحمر :سيػًير “

ةي ًبكىٍسًر اٍلفىػاءىٍيفً   ،: الرٍَّطبىػةي (9)اٍلًفٍصًفصى
كىأىٍصمييىا ًباٍلفارسيَّة )ًإٍسفىٍست(
(10( )11). 

 فارسيَّة
 .(12)نبات تعمفو الدكاب :ًإٍسفىٍست

الكاحػػػػػدة  ،: حمػػػػػؿي اليقطػػػػػيف(1) القىػػػػػٍرعي “
 .(2)“قىٍرعىةه 

 تركية
 .(3)القرع  :كزپقار

                                                                                                                                                                                
 . 80ص ،(س .ـ،)ادم شير  :ينظر  - 1
 .2/1197ج ،الجميرة،؛ ابف دريد 173ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر  ،نو عربي إ:كقيؿ ،نو فارسي ميعىرَّبإ :قيؿ  - 2
يقمع  ،كىك قابض ،عفص الٌطعـ ،إًٌل أٌنو أصغر منو  ،شجره يشبو شجر الٌتفاح حٌتى فى كرقو ،الٌتفاح البٌرمٌ  : ىكالزعركر - 3

 .137/ 11ج  ،نياية األرب،النكيرم :ينظر ،الٌصفراء
َحاح،الجكىرم ،مخففة الزام في صحاح الجكىرم  (الزعركر)كردت كممة   - 4  مادة زعر.  ،الصِّ
 .607ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 5
ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر  ،األحمر  :كىي بالفارسيَّة  )السٍّْير( بالكسر السيف كضميا ،فارسي ميعىرَّب :شيريز كًسيريز  - 6

 .  209كص 199
َحاح ،الجكىرم  - 7   .مادة شيرز ،الصِّ
 .356ص ،المعجم الذىبي،التكنجي  - 8
بة ،الرطبة :الًفصًفصة  - 9 مادة  ،لسان العرب،ابف منظكر؛  481/  2ج ،عمدة الطبيب،اإلشبيمي :ينظر ،كممة فارسيَّة  ميعىرَّ

 .10ص  ،الفارسيَّة األلفاظ ،؛ ادم شير 240ص  ،الُمَعرَّب،فسس؛  الجكاليقي
؛ 10ص  ،الفارسيَّة األلفاظ ،ادم شير :ينظر  ،فتنطؽ بالعربيَّة  باء أك فاء ،اء الفارسيَّةلپأصؿ الفاء كىك ا :ًإٍسفىٍست  - 10

 .64ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي
َحاح،الجكىرم  :ينظر - 11  .مادة فصص ،الصِّ
 .64ص  ،(س .ـ)،؛ التكنجي10ص  ،(س .ـ)،ادم شير :ينظر  - 12
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 .(5)“: معركؼ (4)الكىتَّافي “
 فارسيَّة

 .(6)كتاف  :لىػت

 

ـٍ  فارسيَّة (. 8)“: الزعفراف (7)الكيركيـ“ ـٍ كى  .(9)زعفراف  :كى

الكيمٍَّثرىل“
 .(11)“: مف الفكاكو (10)

 فارسيَّة
أك ،خيػػار كبيػػر أصػػفر المػػكف :كنبيػػزه ،كيمبيػػزه

 .(12)بطيخ فج 

 .(15): المكزآجيؿ فارسيَّة (.14)”: كاحدة المٍَّكزً (13) المٍَّكزىةي “

                                                                                                                                                                                
عمدة ،اإلشبيمي :ينظر ،كلو ثمره طكيؿ رقيؽ أممس ،منو البرم كالبستاني ،كاليقطيف كؿُّ نباتو ًل ساؽ لو ،القرع مف اليقطيف - 1

 ،شفاء الغميل،؛  الخفاجي 268ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي:ينظر،فميس مف كالـ العرب ،القىٍرعي يسمى الدُّباءك  .502/  2ج ،الطبيب
 .176ص

َحاح،الجكىرم  - 2  .مادة قرع  ،الصِّ
 .439ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  - 3
 :ينظر ،فارسي ميعىرَّبكىك  .305/   1ج ،عمدة الطبيب،اإلشبيمي :ينظر ،شيجيرةه صغيرة ببالد قيٍبرس :الكىٌتاف  - 4

 .297ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي
َحاح،الجكىرم  - 5  .مادة كتف ،الصِّ
 .523ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 6
ٍشخاش ،مينتف الرائحة ،كىك كثيؼ الكرؽ ،كبير ك صغير  ،اليندم كىك نكعافالزعفراف  :الكيركيـ  - 7  ،دقيؽ ،ثمرهي كثمر الخى

 :ينظر  ،ميعىرَّب كىك  .311/ 1ج ،عمدة الطبيب،اإلشبيمي :ينظر ،في طعمو حرارة كمرارة تمذغ المساف ،كطكيؿ
 .193ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي291ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي

َحاح،الجكىرم  - 8  .مادة كيركيـ ،الصِّ
 .  477ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 9

ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر ،. كقيؿ ىي عربيَّة 296ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،فارسي ميعىرَّب :ثرلالكيمٌ   - 10
191. 

َحاح،الجكىرم  - 11  .مادة كمثر ،الصِّ
 .  476 ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 12
 ،الجامع لمفردات األدوية ،المالقي :ينظر ،ثمره شبيو بحب الصنكبر ،أصفر المكف ،ثمرة شبيو بصغير البمكط :الٌمكز  - 13
 .199ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 299ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،ميعىرَّبكىك   . 332ص

َحاح،الجكىرم  - 14  .مادة لكز ،الصِّ
 .30 ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 15
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المىٌج “
 ميعىرَّب،حىبّّ كالعىدىس :بالفتح(1)

كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  ميعىرَّب،كالعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىس
 فارسيَّة .(2)“ة)مىاٍش(بالفارسيَّ 

 .(3)حبكب تشبو العدس  :َماْش 

 

 

 

 .(5()4) كىٍندىٍه بيؿ()كيقاؿ لو بالفارسيَّة  ،كأظنو معربان  ،الضخـي  :القىٍندىًفٍيؿي  القىٍندىًفٍيؿي 

 .(8)“ (7) (بيٍرزىذٍ )كىك بالفارسيَّة  ،(6)ضربه مف األدكية  :الًقنَّةي “ الًقنَّةي 

كىك ميعىرَّب كبالفارسيَّة )كيٍكچٍؾ( ،أم صغير الجثة :رجؿه قيكشه “ قكشي 
(9)”(10). 

 .(13)”(12) كيرَّه()كىك بالفارسيَّة  ،:  ميعىرَّب(11)الكيرَّجي “ الكيرَّجي 

 .(3)“ (2)بىٍرغىٍست( )، كىك بالفارسيَّة (1)نبته  :الكيٍمميكؿي  الكيٍمميكؿي 

                                                           
 .362/  1ج ،عمدة الطبيب،اإلشبيمي :ينظر ،كىك معركؼ بالبىسيؿ ،حىبّّ يشبو العدس :المىجُّ   - 1
َحاح،الجكىرم  - 2  .  972ص ،مادة مجج ،الصِّ
 .534ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي143ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 3
؛  130، صاأللفاظ الفارسية،ادم شير  :ينظر  ،الشيخ أك العجكز :يؿ()پكمعنى  ،الضخـ :كىٍندىٍه()معنى  :يؿپكىٍندىٍه  - 4

 .170ص ،480ص  (،س .ـ)،التكنجي
 . مادة قندفؿ(،س .ـ)،الجكىرم  :ينظر  - 5
ٍد()دىكاءه  مىٍعركؼه فاًرًسيَّتيو  :الًقنَّةي :“كأضاؼ الزبيدم  - 6 مّْؿه  ،بكٍسًر الباًء الفارسيَّة ،بيٍرزى ياًح،  ناًفعه مف اإًلٍعياًء  ،ميًدرّّ ميحى مفىش لمرّْ

ًع السّْفّْ الميتىأكّْمىًة كاأليذيًف كاٍخًتنىاًؽ الرًَّحـً  داًع كالسَّدىًد ككىجى ٍرًع كالصُّ ًة كلجميًع السُّمكـً ًتٍرياؽه لمسّْياـً ال ،كالكيزىاًز كالصَّ كديخانيو يىٍطريدي  ،مىٍسمكمى
َـّ "، الزبيدم  . مادة قنف ،تاج العروس ،اليىكىا

 .مف مصادر كمراجع  اعمى معناىا فيما تكفر بيف يديي ةقؼ الباحثتلـ   - 7
َحاح،الجكىرم  - 8  .مادة قنف ،الصِّ
 .482ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 130ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  ،صغير أك طفؿ :كيٍكچؾٍ  - 9

َحاح،الجكىرم  - 10  .مادة قكش ،الصِّ
مىٍيًو " ،(كيرىهٍ )كىىيكى ًباٍلفارسيَّة  ،فىاًرًسيّّ ميعىرَّب ،الًَّذم ييٍمعىبي ًبوً  :الكيرَّجي “ - 11 ذي ًمثؿى الميٍيًر ييمعب عى  ،تاج العروس،الزبيدم  ،الكيرَّجي ييتَّخى

 .  مادة كرج
 .482ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 130ص ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر ،ميرة الحمار أك ميرة الحصاف :كيرَّه  - 12
َحاح،الجكىرم  - 13    . مادة كرج ،الصِّ
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 المىجّّ 
مىاٍش()ميعىرَّب كىك بالفارسيَّة ،حىبّّ كالعىدىس :المىجّّ بالفتح“

(4)” (5). 

 

 المىٍكزىجي 
المىٍكزىجي “

ميكزيه( )كأصمو بالفارسيَّة  ،ميعىرَّب(6)
(7)”(8) . 

 

ـي  ا ـي  النىحَّ ا  .(10()9) سرخ آكل(:)يقاؿ لو بالفارسيَّة ،طائره أحمر يشبو  اإلكزٌ  :النىحَّ

ـه   مييىٍندى

ـه  :يقػػاؿ“ كأصػػمو بالفارسػػيَّة  ،كىػػك ميعىػػرَّب ،أم ميٍصػػمىحه عمػػى مقػػدار ،ىػػذا شػػيء مييىٍنػػدى
 .(12)“(11)(أٍنداـٍ )

 

 الًيٍندازي 
كىػػك الػػذم يقػػدّْر  ،، كمنػػو المييىٍنػًدزي (1)أىٍنػػدازىٍه( )كأصػػمو بالفارسػيَّة  ،: ميعىػػرَّب(13)الًيٍنػدازي 

ألنػػو لػػيس فػػي  ،مينػػدس :فقالكا،إًل أنيػػـ صػػيركا الػػزام سػػينان  ،مجػػارمى القينًػػيّْ كاألبنيػػة
 .(2)كالـ العرب زام قبميا داؿ

                                                                                                                                                                                
رىةى البىيىؽً  ،ك فاًرسٌيتيو بىٍرغىٍستٍ  ،نباته ييعرؼي بالقينابىرل :الكيٍممكؿ :كأضاؼ الزبيدم  - 1 أىٍنفىعي  ،يىٍكثيري ًفي أٌكًؿ الربيعً  ،ك ييسٌمى شىجى

 ،تاج العروس ،الزبيدم :ينظر  ،ميالًئـه لممىٍحركًر كالمىٍبركد ،كصاًلحه لممىًعدىًة كالكىًبدً  ،أىٍكالن كًضمادان ييذىبيو ًفي أٌياـو يىسيرىةو ،شيءو لمبىيىؽً 
 .مادة  كمؿ 

 .مف مصادر كمراجع  يا اىا فيما تكفر لعمى معنالباحثة  ؼ تقلـ   - 2
َحاح،الجكىرم  - 3    .  مادة كمؿ ،الصِّ
 .534ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي143ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر ،حبكب تشبو العدس :مىاٍش  - 4
 .  مادة مجج (،س .ـ)،الجكىرم  - 5
 .  مادة مزج ،تاج العروس،الزبيدم ،" (ميكزىه)ميعىرَّب  ،كىىيكى الخيؼٌ  :النّْساءي يىٍمبىٍسفى المىٍكزىجى  :المىٍكزىج“  -6
 .549ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي ،حذاء ذك ساؽ طكيمة " :ميكزىه“ - 7
َحاح ،الجكىرم  - 8  .  مادة مزج ،الصِّ
مف مصادر  اعمى معناىا فيما تكفر لي ةقؼ  الباحثتلـ   :أٌما  آكل .342ص  (،س .ـ)،التكنجي ،أحمر " :سيٍرخ:“سيٍرخ آكىل  - 9

 .كمراجع 
 .مادة نحـ (،س .ـ)،الجكىرم  :ينظر  - 10
ـٍ - 11  .78ص  (،س .ـ)،؛  التكنجي 158ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير :ينظر ،القامة كىيئة الجسـ :أىٍندا
 .  مادة ىدـ (،س .ـ)،الجكىرم  - 12
دُّ  :الينداز  -13  .391/ 15ج  ،مادة  ىندز  ،العروستاج ،الزبيدم :ينظر ،الحى
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ٍف()كىي  بالفارسيَّة  ،كالجمع ميكع ،سكَّةي الًحراثىةً  :الميكىعىةي “ الميكىعىةي   .(4)”(3) بىزى

 

حيث أكرد األلفاظ التي  ،كمف ىنا يمقي  الجكىرم بظالؿ ثقافتو كمعرفتو  بالمغة الفارسيَّة عمى صحاحو
كىػي لػـ تخػرج عػف المػنيج الػذم  ،فسرىا بالمغة الفارسيَّة كاألعجمية في سياؽ المكاد المغكية كنصكصيا

 :(5)يختص بيا ما يميكمف أبرز  ما  ،كضعو كسار عميو

ـٌ  تفسػيرىا بالمغػة الفارسػيَّة،كبيػاف معناىػا ،ًذٍكريهي لمفظة .7 ، كىػك (الكيٍمميػكؿي :)منػو ، ثػ بالفارسػيَّة : نبػته
 .(بيٍرزىذٍ  )كىك بالفارسيَّة  ،ضربه مف األدكية (:الًقنَّةي )كمنو أيضان  )بىٍرغىٍست(.

ـٌ ذكر تفسيرىا بالمغة الفارسيَّة ،ًذٍكريهي لمفظة دكف ذكر معناىا .8 يسػمى بالفارسػيَّة  ()ابف آكل :منو،ث
 .(شىغىاؿ)

ـٌ ذكػػػػر حكميػػػػا  المفظػػػػة كذكػػػػر معناىػػػػا، ري ٍكػػػػذً  .9 ـٌ ذكػػػػر ثػػػػ كمػػػػف األمثمػػػػة  تفسػػػػيرىا بالفارسػػػػيَّة:، ثػػػػ
( بػػالفتحك) (بىػػٍردىهٍ )كىػػك ميعىػػرَّب كأصػػمو بالفارسػػيَّة  ،السَّػػٍبيي  (:البىٍردىجي عميػػو:) ػػجّّ ػػبّّ كالعىػػدىس :المى  ،حى

ػاٍش()ميعىرَّب كىك بالفارسػيَّة  مى
كىػك ميعىػرَّب كبالفارسػيَّة  ،أم صػغير الجثػة (:قيػكشه )رجػؿه  :كأيضػان .

 .)كيٍكچٍؾ(
ـٌ ذكر تفسيرىا بالفارسيَّة ،كذكر حكميا ،مفظةال ري كٍ ذً  .10 ـٌ بياف معناىا ،ث )السدلى( عمػى  :كمنو ،ث

 .كأٌنو ثالثة بيكت في بيت (،ًسًدلَّوٍ )ميعىرَّب كأصمو بالفارسيَّة  ،ًفًعمَّى
ـٌ ذكر تفسيرىا بالفارسيَّة  دكف بياف معناىا ،كذكر حكميا  ،المفظة ري كٍ ذً  .11 منو قكلو في تفسير ،ث

(كممػػػػػة   ػػػػػٍكزىجي ػػػػػٍكزىجي ميعىػػػػػرَّب:)المى ػػػػػكزيه)كأصػػػػػمو بالفارسػػػػػيَّة ،المى ػػػػػافي  (.مي مَّسى إنمػػػػػا ىػػػػػك ميعىػػػػػرَّب  :(ك)الجي
 .كيٍمشىاٍف(بالفارسيَّة )
ـٌ ذكػػػر معناىػػػػا   ،كذكػػػر تفسػػػػيرىا بالفارسػػػيَّة  ،المفظػػػػة ري ٍكػػػذً  .12 كمنػػػو قكلػػػػو فػػػي تفسػػػػير كممػػػػة   ،ثػػػػ

ٍثنىاةي   .كىك الغناء ،ٍيًتي(ديكبى )يقاؿ ىي التي تسمى بالفارسيَّة   (:)المى

                                                                                                                                                                                
؛    158ص ،األلفاظ الفارسيَّة ؛  ادم شير،  352ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي:ينظر  ،القياس كالكزف كالتقدير كالتخميف :أىٍندازىهٍ  - 1

 .78ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي 
  . مادة ىندز ،الصِّحاح،الجكىرم :ينظر  - 2
 .مف مصادر كمراجع افيما تكفر لي  (بزف)عمى كممة  ةقؼ الباحثتلـ   - 3
 .  مادة ككع (،س .ـ)،الجكىرم  - 4
 .72-56كرد ذكرىا  في ص  ،كؿ األلفاظ التي ستذكرىا الباحثة كأمثمة  - 5
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، كلػػـ ككجػدت الباحثػػة أف بعػػض األلفػاظ التػػي فىسَّػػرىا الجػػكىرم بالمغػة الفارسػػيَّة ىػػي ألفػاظ فارسػػيَّة معربػػة
احيشر صاحب ) حى  : (1)ىي ،ككانت خمس كممات ،عمى أنيا ميعرَّبة (الصّْ

 .)البىاًريىاءي()البيكًريىاء( ك :كىما بالفارسيَّة ،التي مف القصب :باًرمّّ كبكرمّّ  .6
 (.اٍيياپى) كأصميا بالفارسية ،األكارع في لغة أىؿ المدينة :الباًلغاءي ك  .7
ةي  .8  .كىك القميص :(شبيٌ )كأصمو بالفارسيَّة  ،البىقيري  :كالسىبيجي كالسىبيجى
 .الفيج كالتابع :كىك،الًسٍمسىار(:)كالًسٍفًسيري بالفارسيَّة .9

ةي ًبكىٍسًر اٍلفىاءىٍيفً  .10  .ًإٍسفىٍست()كىأىٍصمييىا ًباٍلفارسيَّة  ،الرٍَّطبىةي  :اٍلًفٍصًفصى

 

 

 

 المطمب الثامن :  الكممات الُمولدة التي أشار إلييا الجوىري  في صحاحو.

 .(2)“دكف الذيف ًل ييٍحتٌج بألفاظيـكىك ما أٍحدثو المكلَّ “المكلد:      

 ،كرتبتيػػا عمػػى ترتيػػب المعجػػـ ،صػػحاحوتتبعػػت الباحثػػة الكممػػات المكلػػدة التػػي أشػػار إلييػػا الجػػكىرم فػػي 
 :ىي،( مفردة23)حيث بمغ عددىا ما يقارب ثالث كعشريف 

 المعنى الكممة

 األىتًَّكفي 
كيقػػػاؿ ىػػػػك  ،كالجمػػػع أىتىػػػاًتيفي  ،كالعامػػػة تخففٌػػػو ،: المكقػػػد(3)بالتشػػػديد  ،األىتَّػػػًكفي 
 .(5)(4)مكلد

                                                           
 .72-56كرد ذكرىا  في ص  ،أمثمةؿ األلفاظ التي ستذكرىا الباحثة ك  - 1
 . 242/  1، جالمزىر السيكطي ،   - 2
ٍكًقدي النَّارً  :األتكف  - 3 ييقىاؿي لىوي ًباٍلفارسيَّة  ،مى أتكف الحماـ “لخف بالكاؼ الفارسية: گك .18ص  ،المغرَّب،الميطرزمٌ   :ينظر (،كمخف)كى

 . 508ص  ،المعجم الذىبي:التكنجي ،الحماـ "
 .18ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر ،أكد الخفاجي في شفاء الغميؿ أنيا كممة مكلدة   - 4
َحاح،الجكىرم :ينظر  - 5   .  مادة أتف ،الصِّ
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 بيٍحرىاف ك بىاحيكرمّّ 
ػػكزى  ،كيػػكـه بػػاحيكرمّّ  ،ىىػػذىا يىػػٍكـي بيٍحػػرىافو  :يىقيكليػػكفى  ػػرّْ ًفػػي تىمُّ ًميػػعي  ،كىىيػػكى ًشػػدَّةي اٍلحى كىجى

لَّده  ذىًلؾى ميكى
(1()2). 

اسي   البيٍرجى

 

اسي “ لَّدان  ،غرض في اليكاء ييٍرمى بو :البيٍرجى كأظنُّو ميكى
(3)”(4). 

 

 .(6)”(5)كأظنو مكلدان  ،قبؿ يـك العاشكراء :التىاسيكعىاءي “ التىاسيكعىاءي 

ٍبري  : خالؼ القىدىرً  الجى ٍبري  .(8( )7)ىك كالـ مكلد ،الجى

ديدىةي السرج  جى
ديػػدىةي السىػػرجً “ ٍمػػزىؽ :جى  ،كىمػػا جديػػدتاف ،مػػا تحػػت الػػدَّفَّتيف مػػف الًرفػػادة كالًمٍبػػًد المي

ًديَّةيالسرجً  :كالعرب تقكؿ ،كىك مكٌلده  ٍديىةي السرًج كجى  .(9)”جى

ٍعسي  ٍعسي “ الجى الرًجيعي  :الجى
ٌلده (10) ، كىك ميكى

(1)”(2). 

                                                           
لسان ،؛  ابف منظكر 45ص  (،س .ـ)،الخفاجي :ينظر ،القامكس()ك ،تاج العركس()كذلؾ في )شفاء الغميؿ( ك)المساف( ك   - 1

 .مادة بحر ،القاموس المحيط،مادة بحر؛ الفيركزأبادم ،تاج العروس،؛ الزبيدم مادة بحر ،العرب
َحاح،الجكىرم  - 2   . مادة بحر ،الصِّ
لَّده  ،غىرىضه في اليكاء عمى رىٍأًس ريٍمحو أك نحكه :البيٍرجاسي :”عمى أف الكممة مكلدة  كذلؾ بقكلوالفيركزآبادم أكد   - 3 ره ييٍرمىى  ،ميكى جى كحى

 .  532ص  ،مادة برج(،س .ـ)،الفيركزأبادم ،كييطىيّْبى ماءىا " ،بو في الًبٍئًر ليىٍفتىحى عيييكنىيىا
 :ينظر ،أف أصؿ الكممة فارسي  (بينما أكد الخفاجي في )شفاء الغميؿ .82ص  ،مادة برج (،س .ـ)،الجكىرم  - 4

ككما كيرل أنيا قد تككف أخذت  ،ىدؼ السيـ :أٌما ادم شير يرل أف فارسيَّتيا )بيرجاس( كمعناىا .46ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي
 ،أنيس  :ينظر ،كفي المعجـ الكسيط ىي كممة يكنانية .18ص  ،فارسيَّةاأللفاظ ال،ادم شير  :ينظر ،مف أصؿ يكناني

 .47/ 1ج  ،المعجم الوسيط،إبراىيـ
القاموس ،ينظر: الفيركزأبادم ،بأنو مكلدالفيركزآبادم كأكد   .مادة تسع ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر (،المساف)كذلؾ في  - 5

ٍيًرهقىٍكؿي (:“تاج العركس)كفي  .مادة تسع ،المحيط ٍكىىًرمّْ كغى ًب  ،ًإنَّو ميكلَّده ًفيًو نىظىره  :الجى لَّدى ىيكى المٍَّفظي الًَّذم يىٍنًطؽي ًبًو غىٍيري العىرى فًإٌف الميكى
ًديًث الشًَّريؼً  ،مف الميٍحدىًثيفى  دىٍت ًفي الحى ـى الًَّذم ىيكى  ،كىًذه لىٍفظىةه كىرى مَّ مىٍيو كسى مَّى اهللي عى ـٍ ًبأىٍنكىاًع كقالىيىا النًَّبيُّ صى فييي ٍمًؽ كأىٍعرى حي الخى أىٍفصى

كَّري ًفييا التٍَّكًليدي " ،الكىالـً بكىٍحيو ًمف اهلًل الحىؽّْ   . مادة تسع ،تاج العروس،الزبيدم  ،فىأىنَّى ييتىصى
َحاح،الجكىرم  - 6   . مادة تسع ،الصِّ
 . ،مادة جبر ،لسان العرب،؛  ابف منظكر 70ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي  :ينظر ،كذلؾ  عند الخفاجي ك ابف منظكر - 7
 مادة جبر.  (،س .ـ)،الجكىرم :ينظر - 8
 مادة جدد.  (،س .ـ)،الجكىرم - 9

ٍكثي  :الرَّجيعي   - 10 مىٍييىا ،كذيك البىٍطفً  ،الرَّ عى عىف حالًتو الًَّتي كىافى عى   .مادة رجع ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،كسمي رجيع  ألىنَّو رجى



78 
 

 الًجٍنسي 
 ،كمنػو المجانسػة كالتجنػيس ،كىػكأعـ مػف النػكع ،الضرب مف الشػيء :الًجٍنسي 

لَّده  كىك ميكى
 (3)(4). 

قىةي  قىةي “ المىٍخرى المىٍخرى
 .(7)”(6)، فكممةه مكلَّدةه (5)

 .(9)”(8)كىك مكلَّده  ،جبؿ :الشاركؼي “ الشاركؼي 

ٍفعي  ٍفعي “ الصى  .(12)”(11): كممةه مكلَّدة (10)الصى

ـً  :الطىرىشي “ الطىرىشي  مى  .(14) ”(13)يقاؿ ىك مكلد  ،أىكفي الصى

ةي  ةي بالضـ“ العيجَّ لَّدان  ،ىذا الطعاـ الذم يتخذ مف البيض :العيجَّ أظنو ميكى
(15)”(16). 

الفىٍسري “ الفىٍسري 
اءً (17)  .(2)”(1)كأظنُّو مكلدان  ،ككذلؾ التىٍفًسرىةي  ،: نىظىري الطًَّبيًب ًإلىى اٍلمى

                                                                                                                                                                                
  ،مادة جعس (،س .ـ)،؛ الزبيدم 39، 6ج  ،مادة جعس ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر ،كذلؾ عند ابف منظكر كالزبيدم  - 1
َحاح،الجكىرم - 2   .مادة جعس ،الصِّ
 .70ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي  :ينظر ،كذلؾ عند الخفاجي - 3
َحاح،الجكىرم :ينظر - 4   .مادة جنس ،الصِّ
قىةي  -5 ٍرًؽ تكصُّالن إلى ًحيمىةو  :المىٍخرى  .مادة مخرؽ ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،الميمكَّهي  :كالميمىٍخرؽي  ،إٍظياري الخي
 ،كممة فارسيَّة األصؿ عند ادم شير :ك المخرقة .203ص ،شفاء الغميل،الخفاجي ،كىي مكلدة ،المعب كالمزاح :المخرقة  - 6

 .143ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر ،الطريقة الكاذبة :ميعىرَّب )مىاخرىه( أم
َحاح،الجكىرم  - 7  .مادة خرؽ ،الصِّ
 .مادة شرؼ ،تاج العروس،؛ الزبيدم مادة شرؼ ،لسان العرب،ابف منظكر  :ينظر ،ك)التاج( (المساف)كذلؾ في  - 8
 .مادة  شرؼ (،س .ـ)،الجكىرم  - 9

 .مادة صفع (،س .ـ)،الزبيدم  :ينظر ،الضرب غير شديد  :الصفع  - 10
 . مادة صفع (،س .ـ)،مادة صفع ؛ الزبيدم ،لسان العرب،ابف منظكر  :، ينظر(ك)التاج (المساف)كذلؾ في  - 11
َحاح،الجكىرم  - 12  . 593ص  ،مادة  صفع ،الصِّ
بة(شفاء الغميؿ)في  - 13  ،ليس بعربي محض و  :الطرش (. كفي )الميعىرَّب147ص ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر ،ىي كممة ميعىرَّ

 . 224ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي ،كىك مف كالـ المكلدييف
 . مادة  طرش (،س .ـ)،الجكىرم  - 14
كذكر الخفاجي  .486/ 1ج  ،مادة عجج ،الجميرة،ابف دريد ،ضرب مف الطعاـ عربيَّة  صحيحة " :العجة(“الجميرة)في  - 15

بة  .160ص ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر ،أنيا ميعىرَّ
َحاح،الجكىرم  - 16  . عجج مادة ،الصِّ
ٍكميوي ًفيوً  :اٍلفىٍسري كىالتٍَّفًسرىةي  - 17 يىٍنظيري ًفيًو األىطباء  :كالتٍَّفًسرةي  ،نىظىري الطًَّبيًب ًإلىى اٍلمىاًء كىحي مىى اٍلمىرىًض كى اٍلبىٍكؿي الًَّذم ييٍستىدىؿُّ ًبًو عى

مىى ًعمًَّة اٍلعىًميؿً   .مادة فسر ،لسان العرب،ابف منظر :ينظر ،يىٍستىًدلُّكفى ًبمىٍكًنًو عى
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، مكلَّده كليس مف كالـ أىؿ البادية  :العىٍفصي “ العىٍفصي  الذم يتخذ منو الًحبري
(3)”(4). 

 .(6)“: كممةه مكلدة (5)القىٍحبىةي “ القىٍحبىةي 

 القىٍصؼي 
 .(8)”(7)يقاؿ: إنيا مكلدة  ،الميك كالمىًعبي  :القىٍصؼي “

 

 .(10( )9)أنيا مكلَّده  :يقاؿ ،نيايتو :كيٍنوي الشيء كيٍنوي 

 . (13)”(12): مكلدة كليست مف كالـ العرب (11)لىقىاة“ لقىاة

كىك ميعىرَّب أك مكلَّد ،حبُّ  :المىاشي “ المىاشي 
(14) “(15). 

 

                                                                                                                                                                                
 .مادة فسر ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،كذلؾ في )التاج( - 1
َحاح،الجكىرم  - 2  .مادة فسر ،الصِّ
ج ،مادة عفص (،س .ـ)،؛ الزبيدم 7/55ج ،مادة عفص ،لسان العرب،ابف منظكر  :، ينظر(ك)التاج (المساف)كذلؾ في  - 3

 .153ص ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر ،كقيؿ أنو عربي ،فالعفص مكلد  :أكرد المؤلؼ قكليف (شفاء الغميؿ)كفي  .18/35
 . مادة عفص (،س .ـ)،الجكىرم  - 4
 ،تاج العروس،الزبيدم  :ينظر  ،كىي مكلدة ،كأصميا مف السعاؿ ؛ ألنيا  إذا أرادت أحدان يراىا سعمت لو ،الفىاًجرىةي  :القىٍحبىةي   - 5

 .182ص  ،شفاء الغميل،مادة قحب؛ الخفاجي
 .838ص  ،مادة قحب (،س .ـ)،الجكىرم  - 6
 .  175ص   (،س .ـ)،الخفاجي :ينظر ،كسر غصف صغير :أكد الخفاجي بأنيا كممة مكلدة ك أصؿ معناىا  - 7
 .مادة قصؼ (،س .ـ)،الجكىرم  - 8
 .191ص   ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر  ،النياية :أكد الخفاجي بأنيا كممة مكلدة  ك أصؿ معناىا  - 9

َحاح،الجكىرم :ينظر - 10  مادة كنو.   ،الصِّ
ننا :القاة  - 11 فه فيالى  .  مادة لقى ،لسان العرب ،ابف منظكر :ينظر  ،ىي مف لىًقيى فيالى
 . 200ص   ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر  ،أكد الخفاجي  بأنيا ليست مما استعممو العرب   - 12
َحاح،الجكىرم  - 13  مادة لقى.    ،الصِّ
بة   :ذكر الخفاجي بأف )المىاش( - 14  :. كالماش207ص  (،س .ـ)،الخفاجي :ينظر ،كلـ يذكر أنا  مكلدة  ،كممة فارسيَّة  ميعىرَّ

األلفاظ الفارسيَّة ،؛ ادم شير  312ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر  ،لغة فيو (كممة فارسيَّة  ك)المىجٌ   :ماش ،حبكب تشبو العدس
 .    534ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 143ص ،

 . مادة ميش (،س .ـ)،الجكىرم  :ينظر  - 15
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اح فػي سػياؽ المػكاد المغكيػة كنصكصػيا ػحى  ،كيتضح  مما سبؽ أف األلفاظ المكلػدة كردت فػي معجػـ الصّْ
 :(1)كمف أبرز ما يختص بيا منو ،كىي معركضة كفؽ المنيج الذم سار عميو مؤلفو

ـٌ ذكر حكميا ،المفظة كبياف معناىا  ري كٍ ذً  .5  (:العىٍفػصي . ك)كىػك مكلَّػده  ،جبػؿ (:الشاركؼي ) ، كمنو:ث
 .مكلَّده كليس مف كالـ أىؿ البادية  ،الذم يتخذ منو الًحبري 

ـٌ ذكػػػػر حكميػػػػا ،المفظػػػػة دكف بيػػػػاف معناىػػػػا ري ٍكػػػػذً   .6 مكلػػػػدة كليسػػػػت مػػػػف كػػػػالـ  :لىقىػػػػاة(:)كمنػػػػو ،ثػػػػ
ٍفعي .)العرب  .كممةه مكلَّدة  :(الصى

ـٌ ذكػػػػر حكمػػػػيف ليػػػػا دكف تػػػػرجيح  ،المفظػػػػة ك بيػػػػاف معناىػػػػا ري ٍكػػػػذً  .7 كمنػػػػو         ،حكػػػػـ عمػػػػى اآلخػػػػر ثػػػػ
:)  .كىك ميعىرَّب أك مكلَّد ،حبُّ  )المىاشي

(:كمنو ،دةالشؾ في بعض األحياف عند إصدار الحكـ عمى المفر  .8 اسي غرض في اليكاء  :) البيٍرجى
لَّدان  ،ييٍرمى بو كأظنُّو ميكى

 :)كيٍنوي الشػيء(:كمنػو أيضػان  .إنيػا مكلػدة  :يقػاؿ ،الميك كالمىًعبي  (:القىٍصؼي ).
  .إنيا مكلَّده  :يقاؿ ،نيايتو

 

 

 

 

 

 

 :بحثينم الفصل الثالث:  األلفاظ الُمعرَّبة في صحاح الجوىري، و يحوي 

 األول :المصطمحات المادية. مبحثال

 الثاني :المصطمحات المعنوية. بحثالم

                                                           
 .78 – 75ص  :كرد ذكرىا في ،ستذكرىا الباحثة كأمثمة كؿ األلفاظ التي  - 1
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 األول: المصطمحات المادية: بحثالم

بػػػة التػػػي أشػػػار إلييػػػا الجػػػكىرم فػػػي معجمػػػو التػػػي نػػػصَّ ، تتبعػػػت الباحثػػػة فػػػي ىػػػذا الفصػػػؿ األلفػػػاظ الميعىرَّ
أك مػػا  ،بالشػػكؿ الػػذم ييعػػٌد تصػػريحان عمػػى أعجميتيػػا ،أك أصػػكليا المغكيػػة ،الجػػكىرم عمػػى بيػػاف أحكاميػػا

 .كممة(230)حكالي مئتيف كثالثيف ،كحصرتيا في يقرب مف ذلؾ

اح مػػػف ألفػػػاظ أعجميػػػة لػػػـ يػػػكرد المصػػػنؼ فػػػي حقيػػػا  حكمػػػان  ػػػحى فقامػػػت الباحثػػػة   ،كلػػػـ يخػػػؿ معجػػػـ الصّْ
)الميعػػرَّب(   :كذلػػؾ بمقارنػػة األلفػػاظ المعربػػة  بعػػدة  كتػػب كػػاف منيػػا ،-قػػدر اسػػتطاعتيا  -استقصػػائيا ب

فكانت مػا يقػارب مئتػيف كعشػريف ،ًلدم شػير (األلفػاظ الفارسػيَّة، ك)لمخفػاجي (شفاء الغميػؿ، ك)لمجكاليقي
 .( مفردة 220)
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ثػـ  كرتبتيػا عمػى  حسػب المكضػكعات ،قامت الباحثة بتأصػيؿ المفػردات مػف المصػادر المغكيػة المتعػددة
 ،حيػث قسػمتيا إلػى عػٌدة أقسػاـ ،كتناكلت الباحثة المصػطمحات الماديػة أكًلن   ،رتبتيا عمى ترتيب المعجـ

 :ىي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وىي ،ألفاظ خاصة بالورود والنباتات واألعشاب واألشجاروالثمار ول:األ  المطمب
 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

 جيد الباحثين القدامى
 تأصيل الكممة

 يقابميا في المغة األمما 

 جيد الباحثة

: (1)األيبمَّػػػػػػػػةي بالضػػػػػػػػـ كتشػػػػػػػػديد الػػػػػػػػالـ“
 .(3)“مف التمر(2)الفدرة

 نبطي
 .(1): ذىبىيكبالتا

                                                           
 . 16ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر  ،الفدرة مف التمر  ، ةً يَّ طً بى أصؿ ىذا األسـ بالنى  :األيبمَّة   - 1
 .فدر  مادة ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر ،اٍلًقٍطعىةي ًمٍف كيؿّْ شىٍيءو  :الًفٍدرة  - 2
َحاح،الجكىرم  - 3  .أبؿ مادة ،الصِّ
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ألف  الجيػػػػػػػـ   ،: دخيػػػػػػؿ(2)اإلّجرررررراص“
ف فػػي كممػػة كاحػػدة  كالصػػػاد ًل يجتمعػػا
 . (3)“مف  كالـ العرب

 فارسيَّة
 .(4):  نكع مف البرقكؽإجاس

 

الػػػػػػػبىقَّـي “
كىػػػػػػػك  ،: ًصػػػػػػػٍبغه معػػػػػػػركؼه (5)
ـي  ميعىرَّب  ،العىٍندى

(6). 
 فارسيَّة

ككرقػػػػػو كػػػػػكرؽ  ،خشػػػػػبه شػػػػػجره عظػػػػػاـ”:َبَكرررررم
 .(7)“ييصبىغ بطبيخو  ،كساقو أحمر ،المكز

 .(9)”م يؤتدـ بو  فمعٌربالذ (8)البيفُّ “
 فارسيَّة

 .(10)جذع الشجرة  أك شجرة  :بيف

 

 .(14)نكع مف الثمار :أك تكذتكث  فارسيَّة .  (13)“(12): الًفرصاد(11)التيٍكتي “

                                                                                                                                                                                
 .16ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر   - 1
كؼه مف الفاًكيىةً  :بالكىٍسًر ميشىدَّدىةن  ،اإًلٌجاصي   - 2 كأىؿ الشاـ كاألندلس يىٍعنكف .أجص مادة ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،ثىمىره مىٍعري

 .45/  1ج ،عمدة الطبيب،اإلشبيمي :ينظر ،كمنو بستاني كبىرم ،بو الكيمثرل
َحاح،الجكىرم  - 3  . أجص مادة ،الصِّ
 .35/ 1ج ،المعجم الفارسي الكبير،إبراىيـ ،شتا :ينظر  - 4
كنباتو بالجباؿ الشكاىؽ  ،كىي   مسيمة ،ثمره أحمر يشبو الدنانير  ،لو ثالثة أنكاع  ،نبات مف جنس الشجر العظاـ :البقَّـ  - 5

 .105/  1ج ،الطبيب عمدة،اإلشبيمي :المكمَّمة بالشجر، ينظر
َحاح،الجكىرم  - 6  .بقـ مادة ،الصِّ
 .   25ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  - 7
 . 371/  39ج ،قيك مادة،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،ثمر شجر باليمف يشرب مغميو :البف  - 8
َحاح،الجكىرم  - 9  .110ص ،بنف مادة ،الصِّ

 .21 -20ص  ،المكاييل واألوزان،فالترًىنتس :ينظر ،كغـ 243,75أم ما يعادؿ   ،رطؿ مكي300يزف  :البييار - 10
عمدة ،اإلشبيمي :ينظر ،كيسمى الًفرصاد   بالبصرة ،يسمى بالحجاز البشكؿ ،منو برم كبستاني ،شجر  :أك التكث التيكت  - 11

 .   90ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر ،فأعربتو العرب (تكث)كأصمو  ،قيؿ ىك فارسي ميعىرَّب .120/  1ج ،الطبيب
كؼ ،التُّكتي  :الًفٍرصاد - 12 ره مىٍعري  .فرصد مادة ،تاج العروس،الزبيدم  :ينظر ،شىجى
َحاح،الجكىرم  - 13  .تكت  مادة ،الصِّ
 .277/  3ج  ،المخصص،تكث ؛ ابف سيده مادة ،(س .ـ)،الزبيدم :ينظر  - 14
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 .(3)كىك حب الصنكبر :جالُفوَزه فارسيَّة .(2)”شبيو بالفستؽ :(1)الًجمٍَّكزي “

كيٍمشىػاٍف( ):إنمػا ىػك ميعىػرَّب (4)الُجمََّسانُ 
 فارسية .    (5)كيٍمشىاٍف( بالفارسيَّة )

 .(7): الكرد (6) ُكْمَشانْ 

 

فارسػػػػػػػػػػٌي  ،: ىػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػكرد(8)الُجررررررررررلُّ “
 .(9)”ميعىرَّب

 

 

 

 فارسيَّة

 .(10)الياسميف ك الكرد أحمره كأبيضو  :لُگ

الكاحػػدة  ،فارسػػي ميعىػػرَّب :(11)الجرروز“
ٍكزىةه  ٍكزاته   ،جى  .    (12)”كالجمع جى

 فارسيَّة
 .(13)جكز  :وزگ

                                                           
 ،ك ىك كثير في بالد الرـك كاألندلس ،كثمره في أقماع ،كًل زىرى لو ،كرقو ككرؽ التكت ،مف جنس الشجر العظاـ :الًجمَّكز  - 1

؛  99ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر ،فسّْر بالبندؽ  أك ىك حب الصنكبر :الًجمكزك  .136/  1ج ،عمدة الطبيب،اإلشبيمي :ينظر
 .43ص ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير

َحاح،الجكىرم  - 2  . جمز مادة ،الصِّ
 .43ص  ،(س .ـ)،ادم شير :ينظر  - 3
مَّسافي  - 4 ( ،ًنثاري الكىرًد ًفي المىجًمسً  :الجي ٍكىىًرمُّ  ،ميعىرَّب )كيٍمشىفى قىاؿى الجى ( :كى ىيمىا صحيحه  ،)كيٍمشافى ًكالى تاج ،الزبيدم  :ينظر   ،كى

 جمس.  مادة ،العروس 
َحاح،الجكىرم :ينظر  - 5  .   جمس مادة ،الصِّ
(  ينظر -6 أم  (:لشف)گبالكاؼ الفارسيَّة  (المعجـ الذىبي)كفي ،جمس مادةفي  ،س( .ـ)،الزبيدم:كردتفي )تاج العركس( )كيٍمشىفى

 .508ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر ،ركضة األزىار
 .106 -105ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي   :ينظر - 7
ؿُّ   - 8  .135/  1ج ،الطبيبعمدة ،اإلشبيمي :ينظر،الكرد  :الجي
َحاح،الجكىرم  - 9  . جمؿ مادة ،الصِّ

 . 507ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 43ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير   :ينظر - 10
كثير  ،كىك مف جنس الشجر العظاـ.،جكز مادة ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر (،كىٍكز)فارسيّّ ميعىرَّب  ،ثمر معركؼ:الجكز - 11

 .144/  1ج ،عمدة الطبيب،اإلشبيمي :ينظر ،كالصنكبرم، كالميضىٌرس ،اإلمميسي :كلو أنكاع منيا ،باليمف
َحاح،الجكىرم  - 12   .جكز مادة ،الصِّ
 . 515ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 48ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،؛ ادم شير  99ص   ،الُمَعرَّب  ،الجكاليقي  :ينظر - 13
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 ،(2): نبػػػت كىػػػك الػػػذرؽ(1)الَحْنرررَدُقوق“
 نبطية .   (3)”نىبىطيّّ معٌرب

كممة نبطية كىك الذُّرىؽي  :َحْنَدُقوق
(4) . 

 

فارسػػػػػػػػػػػػػػػٌي  ،: شػػػػػػػػػػػػػجر(5)الَخَمرررررررررررررْن ُ “
 .(6)”معػػػػػػرَّب

 فارسية
 .(7)متنكع األلكاف   :َخمْنك

كليػػػػػػػػػػػػػػػػس  ،: الًقثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌاء(8)الِخَيررررررررررررررارُ “
 .(9)”بعربػػػػػػػي

 فارسيَّة

 .(10)قثاء    :خيار

 

 

 

 .(13)كىك المنثكر األصفر  ،نبات :ِخيُرو فارسية .(12)”معرَّبه  (11)الخيريُّ “

 ،كىػػػك  تمػػػػر أممػػػػس ،فارسػػػػي محػػػػض :رانررر  فارسيَّة (1)كمػا أظنػو ،الجػكز الينػدمٌ  :الراِن ُ “

                                                           
 .31ص ،الجامع لمفردات األدوية،المالقي :ينظر ،كىك كريو الطعـ  ،كبزر كبزر الحمبة ،نبات لو ساؽ طكيمة :الحندقكؽ - 1
ٍندىقيكؽ :الذُّرىؽي  - 2 ةه طىيّْبىة  ،البىٍقمىة الًَّتي تسىمَّى الحى ليا نيفىٍيحى ناًقع الًمياهً  ،كى  مادة ،تاج العروس ،الزبيدم :نظر ،تٍنبيتي ًفي الًقيعاًف كمى

 .318/  25ج  ،ذرؽ
َحاح،الجكىرم  - 3   .حدؽ مادة ،الصِّ
 .120ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي  :ينظر - 4
ييحرؽ خشبو فيصنع منو الفحـ  ،أصمو غميظ ميعىقَّد ،كعكده مائؿ إلى الحيمرة ،ىك نبات لو ىىدىب كخشبو صمب :خمنجال  - 5

 .210/  1ج ،عمدة الطبيب،ينظر: اإلشبيمي ،لمحٌداديف، منابتيو الجباؿ المكمٌمة بالشجر
َحاح،الجكىرم  - 6   .خمج مادة ،الصِّ
 .56ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،؛ ادم شير  136ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي   :ينظر - 7
/  1ج  ،الطبيبعمدة ،اإلشبيمي    :ينظر ،ييعرؼ بالقثاء الشامي ،لكنو أبيض فإذا نضج اصفرَّ  ،نكع مف القثاء :الًخيار - 8

220. 
َحاح،الجكىرم  - 9  .خير مادة ،الصِّ

 . 88 ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي  58ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر - 10
عمدة ،اإلشبيمي  :ينظر ،كآخر أبيض ،كمنو األحمر ،كمنو األصفر ،فمنو بستاني كبرمٌ  ،نبت  لو سبعة أنكاع :الًخيرمٌ   - 11

 .220/  1ج ،الطبيب
َحاح،الجكىرم  - 12  .خير مادة ،الصِّ
 . 249ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي  59ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير   :ينظر - 13
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 .(3)كالجكز اليندٌم  . (2)“عربيان 

 . (5)“معركؼ  :(4)الزَّنجبيؿ “
 فارسيَّة

ػػػػٍنكىبيؿ عػػػػركؽ تسػػػػرم فػػػػي األرض تتكلػػػػد  :شى
 .(6)فييا عقد

كر“ الزٍُّعري
 .(9)”(8):  ثمرةه معركفة (7)

 

 

 فارسيَّة

 .(10)زعركر  :ىىٍميىميكف 

، كسيػػػػػػػيًريزه “ تمػػػػػػػر شيػػػػػػػٍيًريزه كًشػػػػػػػيًريزه
:  (11)كًسػػػيًريزه بالشػػػيف كالسػػػيف جميعػػػان 

 .(12)”لضرب مف التمر
 فارسيَّة

 .(13)”أحمر :سيػًير“

                                                                                                                                                                                
في  (كما لـ يصدر  صاحب )الميعىرَّب ،كما أظنو عربيان   :بقكلو  ،لـ يصدر الجكىرم حكمان قاطعان عمى أعجمية الكممة  - 1

. كىذا 162ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،كأنو أعجمي  ،الجكز اليندم :الرَّاًنج :كذلؾ بقكلو  ،معجمو حكما عمى أعجمية الكممة
كنص ادم   :كمف ذلؾ  ،الحكـ لـ يتطابؽ في المصادر المغكية المعتمدة  التي نصَّ المغكييف فييا عمى بياف أصمو  األعجمي 

 .73ص  ،(س .ـ)،ادم شير  :ينظر  ،عمى أنو فارسي ميعىرَّب (الفارسيَّةاأللفاظ )شير في 
َحاح،الجكىرم  - 2  .رنج مادة ،الصِّ
 .73ص  ،(س .ـ)،ادم شير :ينظر - 3
ص  ،شفاء الغميل،؛  الخفاجي 174ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر ،ىك عركؽ باألرض كليس شجران كًل نبتان  :الٌزنجبيؿ   - 4

َوُيسَْقْىَن ِفيَها }:كذلؾ في قكلو تعالى ،ككردت ىذه الكممة في القرآف الكريـ .80ص ،األلفاظ الفارسيَّة،؛ ادم شير114

 .76آية  :اإلنساف  { َكْأسًا َكاَن ِمَزاُجَها َزوَجِبيلً 
نجبيؿ  - 5 َحاح،الجكىرم  ،مخففة في صحاح الجكىرم (كردت كممة )الزَّ   .زجؿ مادة ،الصِّ
 . 80ص ،(س .ـ،)ادم شير  :ينظر  - 6
 .2/1197ج ،الجميرة،؛ ابف دريد 173ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر  ،نو عربي إ:كقيؿ ،نو فارسي ميعىرَّبإ :قيؿ  - 7
يقمع  ،كىك قابض ،عفص الٌطعـ ،إًٌل أٌنو أصغر منو  ،شجره يشبو شجر الٌتفاح حٌتى فى كرقو ،ىك  الٌتفاح البٌرمٌ  :الزعركر - 8

 .137/ 11ج  ،نياية األرب،النكيرم :ينظر ،الٌصفراء
َحاح،الجكىرم ،مخففة الزام في صحاح الجكىرم  (الزعركر)كردت كممة   - 9   .زعر مادة ،الصِّ

 .607ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 10
ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر  ،األحمر  :كىي بالفارسيَّة  )السٍّْير( بالكسر السيف كضميا ،فارسي ميعىرَّب :شيريز كًسيريز  - 11

 .  209كص 199
َحاح ،الجكىرم  - 12   .شيرز مادة ،الصِّ
 .356ص ،المعجم الذىبي،التكنجي  - 13
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ةي ًبكىٍسًر اٍلفىػاءىٍيفً   ،: الرٍَّطبىػةي (1)اٍلًفٍصًفصى
كىأىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػمييىا ًباٍلفارسػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّة  ،الرٍَّطبىػػػػػػػػػػػػػػػػػةي 
 .(3( )2))ًإٍسفىٍست(

 فارسيَّة
 .(4)نبات تعمفو الدكاب :ًإٍسفىٍست

الكاحػػػػػدة  ،: حمػػػػػؿي اليقطػػػػػيف(5) القىػػػػػٍرعي “
 تركية .(6)“قىٍرعىةه 

 .(7)القرع  :كزپقار

 

 .(9)“: معركؼ (8)الكىتَّافي “
 فارسيَّة

 .(10)كتاف  :لىػت

 

ـٍ  فارسيَّة (. 12)“: الزعفراف (11)الكيركيـ“ ـٍ كى  .(13): زعفراف كى

الكيمٍَّثرىل“
أك ،خيػػار كبيػػر أصػػفر المػػكف :كنبيػػزه ،كيمبيػػزه فارسيَّة .(2)“: مف الفكاكو (1)

                                                           
بة ،الرطبة :الًفصًفصة  - 1  مادة ،لسان العرب،ابف منظكر؛  481/  2ج ،عمدة الطبيب،اإلشبيمي :ينظر ،كممة فارسيَّة  ميعىرَّ

 .10ص  ،الفارسيَّة األلفاظ ،؛ ادم شير 240ص  ،الُمَعرَّب،فسس ؛  الجكاليقي
؛ 10ص  ،الفارسيَّة األلفاظ ،ادم شير :ينظر  ،فتنطؽ بالعربيَّة  باء أك فاء ،اء الفارسيَّةلپأصؿ الفاء كىك ا :ًإٍسفىٍست  - 2

 .64ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي
َحاح،الجكىرم  :ينظر - 3  .فصص مادة ،الصِّ
 .64ص  ،(س .ـ)،؛ التكنجي10ص  ،(س .ـ)،ادم شير :ينظر  - 4
عمدة ،اإلشبيمي :ينظر ،كلو ثمره طكيؿ رقيؽ أممس ،منو البرم كالبستاني ،كاليقطيف كؿُّ نباتو ًل ساؽ لو ،القرع مف اليقطيف - 5

 ،شفاء الغميل،؛  الخفاجي 268ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي:ينظر،فميس مف كالـ العرب ،الدُّباءالقىٍرعي يسمى ك  .502/  2ج ،الطبيب
 .176ص

َحاح،الجكىرم  - 6  . قرع مادة  ،الصِّ
 .439ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  - 7
 :ينظر ،ميعىرَّبفارسي كىك  .305/   1ج ،عمدة الطبيب،اإلشبيمي :ينظر ،شيجيرةه صغيرة ببالد قيٍبرس :الكىٌتاف  - 8

 .297ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي
َحاح،الجكىرم  - 9   .كتف مادة ،الصِّ

 .523ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 10
ٍشخاش ،مينتف الرائحة ،كىك كثيؼ الكرؽ ،كبير ك صغير  ،اليندم كىك نكعافالزعفراف  :الكيركيـ  - 11  ،دقيؽ ،ثمرهي كثمر الخى

 :ينظر  ،ميعىرَّب كىك  .311/ 1ج ،عمدة الطبيب،اإلشبيمي :ينظر ،في طعمو حرارة كمرارة تمذغ المساف ،كطكيؿ
 .193ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي291ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي

َحاح،الجكىرم  - 12  . كيركيـ مادة ،الصِّ
 .  477ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 13
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 .(3)بطيخ فج 

 .(6): المكزآجيؿ فارسيَّة (.5)”: كاحدة المٍَّكزً (4) المٍَّكزىةي “

المىجٌ “
 ميعىرَّب،حىبّّ كالعىدىس:بالفتح (7)

 .(8)“ة)مىاٍش(كىك بالفارسيَّ 

 فارسيَّة

 .(9)حبكب تشبو العدس :َماْش 

 

 

 

 

 

 

المىٍردىقيػػػكشي 
 ،: يقػػػاؿ ىػػػك الزعفػػػراف(10)

 .(12)معربان (11)ك أظنو 
 فارسية

فيػك مركػب مػف    ،لفأر: أذف ا(1)كشگمىٍرزىف 
ػػػػٍرزىف  :أمػػػػػػػكش( گ، ك)الفػػػػػػػػػأر :أم (مػػػػف  )مى

                                                                                                                                                                                
 .191ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر ،. كقيؿ ىي عربيَّة 296ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،فارسي ميعىرَّب :ثرلالكيمٌ   - 1
َحاح،الجكىرم  - 2  . كمثر مادة ،الصِّ
 .  476 ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 3
 ،الجامع لمفردات األدوية ،المالقي :ينظر ،ثمره شبيو بحب الصنكبر ،أصفر المكف ،ثمرة شبيو بصغير البمكط :الٌمكز  - 4

 .199ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 299ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،ميعىرَّبكىك   . 332ص
َحاح،الجكىرم  - 5  .لكز مادة ،الصِّ
 .30 ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 6
 .362/  1ج ،عمدة الطبيب،اإلشبيمي :ينظر ،كىك معركؼ بالبىسيؿ ،حىبّّ يشبو العدس :المىجُّ   - 7
َحاح،الجكىرم  - 8  .   مجج مادة ،الصِّ
 .534ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي143ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 9

 ،عمدة الطبيب،اإلشبيمي :ينظر ،ضربه مف الصعاتر كنكع مف األحباؽ :المردٌقكش كالمرزنجكش كالمكزجكش كالمرددكش  - 10
 .365/  1ج
با  :كذلؾ في قكلو ،لـ يصدر الجكىرم حكما قاطعان عمى أعجمية الكممة  - 11 بينما أكد كؿ مف الجكاليقي  كادم شير  ،كأظنو ميعىرَّ

بة  .145ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،؛ ادم شير   309ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،بأنيا فارسيَّة ميعىرَّ
َحاح،الجكىرم :ينظر   - 12  .مردقش مادة ،الصِّ
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 . (2)أذف

ػػػػػػػاشي “ المى
أك كىػػػػػػػك ميعىػػػػػػػرَّب  ،حػػػػػػػبُّ :(3)

 .(5)”(4)مكلَّد
 فارسية

 .(6)حبكب تشبو العدس  :ماش

 .(9)زىرة النرجس  :سًگنىٍر  فارسية .(8)”كالنكف  زائدة ،ميعىرَّب:(7) نىٍرًجس“

 .(11)“ميعىرَّب  (10)اإًلٍىًمٍيمىج“

 فارسيَّة

كىػػك ثمػػر ينبػػت فػػي الينػػد  :اإلىمػػيمج :ىميمررو
 .(12)كنو أصفر أك أسكد يستعمؿ في الطبل

 

الكىرد بالفتح“
ـي (13)  .(15)زىر : كرد.ؾچىػى چ تركية .(14)“: الذم ييشى

ػػًميف فارسيَّة، كبعض العرب (1)معركؼاليىاسىًميفي “ : زىػػػرة بىاسىػػميف ك ياسىػػميكف ك يىاسػػـ كيىاسى

                                                                                                                                                                                
 (ميٍرديقيكش()الميعىرَّب).  كفارسيَّتو  في 145ص ،(س .ـ)،ادم شير  :ينظر   ،بالكاؼ العربيَّة   عند ادم شير (ككش)تٍ رى كً ذي   - 1
 .309، ص (س .ـ)،الجكاليقي :ينظر  ،ميت األذف :أم

 . 515ص ،541ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 145ص (،س .ـ)،ادم شير  :ينظر   - 2
 .362/  1ج ،عمدة الطبيب،اإلشبيمي :ينظر ،كىك حٌب كالعدس ،يعرؼ بالمجٌ  :الماش - 3
بة   (:ذكر الخفاجي بأف )المىاش - 4  .207ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي:ينظر ،كلـ يذكر أنيا  مكلدة  ،كممة فارسيَّة  ميعىرَّ
َحاح،الجكىرم  - 5  .ميش مادة ،الصِّ
ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 143ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير   :ينظر  ،لغة فيو (كممة فارسيَّة  ك)المىجٌ   :ماش - 6

534    . 
يىاًحيفً  :النٍَّرًجسي ًباٍلكىٍسرً  - 7  مادة ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر ،كىىيكى دىًخيؿه  ،كمُّيا مف جنس البصؿ ،كأنكاعو كثيرة ،ًمفى الرَّ

 .386/  1ج ،عمدة الطبيب،؛ اإلشبيمي  230/ 6ج  ،نرجس
َحاح،الجكىرم  - 8   .نرجس مادة ،الصِّ
 .   565ص  ،المعجم الذىبي،؛  التكنجي  151ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر - 9

ًمٍنو األىسكدي  :اإلىميمج  - 10 مَّةه  ،كىك عبارة  ثىمىره ًمٍنوي األىٍصفري كى لو مناًفعي جى   ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،كيعد مف األدكية  ،كى
  . ىمج مادة

َحاح،الجكىرم  - 11  . ىمج مادة ،الصِّ
 .       607ص  ،المعجم الذىبي،؛  التكنجي   157ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 12
كذلؾ في قكلو  ،. ككردت ىذة الكممة في القرآف الكريـ344ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي  :ينظر ،ميعىرَّب  ،الذم يشـ :الكىرد  - 13

 .37آية  :الرحمف } َفِإَذا اوشَقَّتِ السََّماء َفَكاَوْت َوْرَدًة َكالدَِّهانِ{:تعالى
َحاح،الجكىرم - 14  . كرد مادة ،الصِّ
 .214 ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر   - 15
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ػػًميفى كىػػذا  :العػػرب يقػػكؿ شػػممت اليىاسى
 .(2)”كفى يىاسىمػػي 

 .(3)الياسميف بيضاء كصفراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وىي، مصطمحات خاصة بالمعادن والجواىر واألحجار الكريمة والعمالت: ثانيال المطمب
 

 الُمَعرَّبة ومعناىاالكممة 

 جيد الباحثين القدامى
 تأصيل الكممة

 ما يقابميا في المغة األم

 جيد الباحثة

                                                                                                                                                                                
؛ ادم شير 244ص ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 356ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،فارسي ميعىرَّب :الياسمكف ،اليىاسميف  - 1
 .160ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،
َحاح،الجكىرم - 2  .يسـ مادة ،الصِّ
 .617ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  - 3
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الكاحػػػػػػػػػػػػػػػػػدة  ،ميعىػػػػػػػػػػػرَّب (1)رُ الَجْوَىررررررررررررر“
 .(2)”رةجكىػػػػ

 فارسيَّة
لجػػػػػػكاىر كاألحجػػػػػػار يطمػػػػػػؽ عمػػػػػػى ا :وىرررررررگ

 .(3)الكريمة كالمؤلؤ

مانىػػةي “ بَّػػةه تيعمػػؿ مػػف الفضػػة (4)الجي : حى
مافه  ،كالديٌرة  .(5)“كجمعيا جي

 فارسيَّة
أم المػػػرج أك الجنينػػػة كيطمػػػؽ أيضػػػان  :مػػػافچ

 .(6)عمى كؿ شيء مقبكؿ لطيؼ

 .    (8)”: فارسٌي ميعرَّب(7)الِدْرَىم“
 فارسية

عممػػػػػة فضػػػػػػية متفاكتػػػػػة الػػػػػػكزف حسػػػػػػب  :ِدَرم
 .(9)العصكر

 .(12)عممة  ذىبية  ًديناريكس: يكناني .(11)لػػػػـ يفسػرىا المؤلػؼ :(10)الدينار

كقػػػػػد   ،فارسػػػػػي ميعىػػػػػرَّب (13)الِزْئَبرررررقُ “
كمنيـ مف يقكلو بكسر  ،عيٌربى باليمز

 فارسيَّة
 .(1)كىك سياؿ معدني معركؼ  ،زئبؽ :يوهژ

(1). 

                                                           
ٍكىىري “ - 1 رو ييٍستىٍخرىجي ًمٍنوي شىٍيءه ييٍنتىفىعي ًبًو "، ابف منظكر  :الجى جى  .جير مادة ،لسان العرب،كيؿُّ حى
َحاح،الجكىرم  - 2   .جير مادة ،الصِّ
؛  46ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،؛ ادم شير   67ص  ،شفاء الغميل،؛  الخفاجي98ص   ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر - 3

 . 517ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي
زه مف الفضة :الجيماف  - 4 رى كالجماف   . 69ص ،(س .ـ)،؛ الخفاجي 115ص  ،(س .ـ)،الجكاليقي  :ينظر ،فارسي ميعىرَّب ،خى

 ، gemmanأك عف المتيني  ،: أم المرج أك الجنينة كيطمؽ أيضانعمى كؿ شيء مقبكؿ لطيؼ(مافچ)مأخكذ إٌما عف الفارسٌي 
 . 45ص  ،(س .ـ)،ادم شير :ينظر

َحاح،الجكىرم  - 5  .جمف مادة ،الصِّ
 .45ينظر: ادم شير،)ـ. س(، ص   - 6
ـى مىٍعديكدىةو{يكسؼ: آية   - 7 ٍكهي ًبثىمىفو بىٍخسو دىرىاًى شىرى  .20كردت ىذه الكممة في القراف الكريـ، كذلؾ في قكلو تعالى:} كى
َحاح،الجكىرم،  - 8  درىـ . مادة الصِّ
 .   263، ص المعجم الذىبي؛  التكنجي، 62ص الفارسيَّة،األلفاظ ؛  ادم شير ، 148ص  الُمَعرَّب،ينظر : الجكاليقي، - 9

.  ككردت 640/ 2، ج الجميرة؛ ابف دريد، 139ص الُمَعرَّب، الدينار: فارسي ميعىرَّب، كأصمو )ًدنَّار(، ينظر: الجكاليقي،  - 10
ٍف ًإف تى  ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب مى ًمٍنييـ مٍَّف ًإف تىٍأمىٍنوي ًبًدينىارو ًلَّ ىذه الكممة في القرآف الكريـ، كذلؾ في قكلو تعالى:} كى دًّْه ًإلىٍيؾى كى ٍنوي ًبًقنطىارو ييؤى ٍأمى

{آؿ عمراف: آية  دًّْه ًإلىٍيؾى  .75ييؤى
َحاح،ينظر : الجكىرم،  - 11  دنر. مادة الصِّ
 .287، ص المعجم الذىبيينظر: التكنجي، - 12
 . 889ص  ،القاموس المحيط،الفيركزأبادم :ينظر ،معدف يستخرج مف األرض :الزئبؽ  - 13
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كًدٍرىىػـ  ،الباء فيمحقو بالزئبر كالضئبؿ
 . (1)”كالعامة تقكؿ مزبؽ ،مزأبؽ

 

 

، كىػػػك (4): الزبرجػػػد(3)بالضػػػـ الزُّمررررُّذ“
 . (5)“ميعىرَّب كالراء مضمكمةمشددة 

 فارسيَّة

 

 :أم(زف)كىػػػػي كممػػػػة مركبػػػػة  مػػػػف  :زنمرررررد
 . (6)( أم: رجؿمرد)ك ،امرأة 

 ،حجػػػػػره يجػػػػػذب الحديػػػػػد :الًمٍغنىًطػػػػػيس
ميعىرَّبكىك 

(7). 
 فارسيَّة

 .(8)مغناطيس  :آىف كشاف

القىٍمػػػػػعي 
: اسػػػػػـ معػػػػػدفو ييٍنسػػػػػب إليػػػػػو (9)

الرىصاص الجيد
(10). 

 فارسيَّة
 .(11): معدفكىٍميى

 .(14)كبريت  :ٍردًگكگ فارسيَّة .(13)“: معركؼ (12)الًكٍبًريتي “

المىرجاف“
ػػاف فارسيَّة .(1)”: صغار المؤلؤ(15) كىػػي  :( َمرررْ ىػػي كممػػة مركبػػة مػػف ) :مىٍرجى

                                                                                                                                                                                
 .322ص  ،المعجم الذىبي،؛  التكنجي 73ص  ،معجم األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر - 2
َحاح،الجكىرم  - 1    . زبؽ مادة ،الصِّ
أعجمي  :م كفتح الميـ ازند.  كالزّْمردة بكسر الز  مادة ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،نكع مف األحجار الكريمة :الزُّميرد  - 3

مؽ ،ميعىرَّب ًمرد)كقيؿ أيضان  ،كىك كصؼ لممرأة التي تشبو الرجاؿ في الخيمؽ كالخى  (،زنمرد)كىك ميعىرَّب  ،بفتح الزام ككسر الميـ (زى
 .168ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر

 .  مادة ،(س .ـ)،الزبيدم :ينظر ،جكىر معركؼ كىك مف أنكاع الٌزمٌرد  :الزُّميرد  - 4
َحاح،الجكىرم  - 5  .مادة ،الصِّ
 .540ص  ،316ص   ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر - 6
َحاح،الجكىرم  - 7  .غطس مادة ،الصِّ
 .53ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر - 8
 .178ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 276ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي   :ينظر  ،كأصمو )ٍكمىيي(  ،فارسي :القىمع  - 9

َحاح،الجكىرم :ينظر  - 10  .قمع مادة ،الصِّ
 .127ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر  - 11
 .193ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 290ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،ميعىرَّب ،الذم يتًَّقد منو النار :الًكٍبًريتي   - 12
َحاح،الجكىرم  - 13  .كبر مادة ،الصِّ
 .517ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 14
. ككردت ىذه الكممة في القرآف الكريـ، كذلؾ في قكلو تعالى:} 329ص  الُمَعرَّب،المىرجاف: أعجمي  ميعىرَّب  "، الجكاليقي،“ - 15

{ الرحمف: آية  افي افي { الرحمف : آية 22يىٍخريجي ًمٍنييمىا المٍُّؤليؤي كىاٍلمىٍرجى  .58، كقكلو تعالى:} كىأىنَّييفَّ اٍليىاقيكتي كىاٍلمىٍرجى
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: ( أمجرررررررانكمػػػػػػػف ) ،مػػػػػػػف  أدكات التػػػػػػػزييف
 .(2)الركح

ػػػػػػػػػػػػػػػػػيُّ “ : الفمػػػػػػػػػػػػػػػػػس  (3)بالضػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  ،النُّمّْ
كىػػػػػػك الػػػػػػدرىـ الػػػػػػذم فيػػػػػػو  ،بالركميػػػػػػة

 .(4)”رىصاصه أك نحاس ه 
 ركمية

 .(5)عممة  :فىٍمسي 

 

ميعىػػػرَّب  ،(6)اليػػػاقكت يقػػػاؿ فارسػػػي ُّ
(7) ،

 فارسيَّة .(8)كالجمع اليكاقيت ،الكاحدة ياقكتة
 . (9)ياقكت  :ياكيٍند 

 

 

 

 

 

 

 :وىي ، وما يتعمق بيما،مصطمحات خاصة بالحيوان والطيور: ثالثال المطمب
 

                                                                                                                                                                                
َحاح،الجكىرم،  - 1  مرج. مادة الصِّ
 .144ص  لفاظ الفارسيَّة،األ ينظر: ادم  شير، - 2
بة عف الركمية، ينظر، الجكاليقي،  - 3  .226، ص شفاء الغميل، الخفاجي، 330ص  الُمَعرَّب،النمي: ميعىرَّ
َحاح،الجكىرم،  - 4  نمـ. مادة الصِّ
 نمـ. مادة، لسان العربنمـ؛ ابف منظكر، مادة، تاج العروسينظر :  الزبيدم،  - 5
ٍعًؼ القىٍمًب شي “ - 6 فىقىاًف كضى ٍسكاًس كالخى مَّاني، ناًفعه لمكى ديه األىٍحمىري الرُّ كاًىًر: معركؼ، ميعىرَّب، أٍجكى ٍربان، كلجيمكًد الدَّـً الياقيكتي مف الجى

} كىأىنَّييفَّ اٍلياقيكتي . ككردت ىذه الكممة في القرآف الكريـ، كذلؾ في قكلو تعالى:163، ص القاموس المحيطتىٍعميقان "، الفيركأبادم ،
 .58كىاٍلمىٍرجافي { الرحمف:آية:  

بة  :ياقكت  - 7  .244ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 356ص ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،كممة ميعىرَّ
َحاح،الجكىرم :ينظر  - 8      . يقت مادة ،الصِّ
 .618ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  :ينظر   - 9
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 الُمَعرَّبة ومعناىا الكممة

 جيد الباحثين القدامى
 تأصيل الكممة

 ما يقابميا في المغة األم

 جيد الباحثة

كاإلصػػػػطبؿ  ،: لمػػػػدكاب(1)اإلْصررررَطْبل“
 فارسية .(2)”ليس مف كالـ العرب

 .(3)حظيرة :استبل

 

البىٍبري “
الذم ييعادم  (5): كىك الفرانؽ(4)

 فارسيَّة .(6)“ييعادم األسد
 .(7)”فيد .نمر :َبْبر“

 

 .(8)“ميعىرَّب ،مف اإلبؿ  :الُبْختُ “

 فارسيَّة

 . (9)، ذك سناميفجمؿ كبير قكم :الُبْختي

 

 

 

 

ػػٍأفً (1)البىػػذىجي “  .(3): حمؿ الخركؼ أك الغزاؿبىٌره فارسيَّة، كجمعػػو : مػػف أكًلد الضَّ

                                                           
 .إصطبؿ مادة ،لسان العرب،مىٍكًقؼ الدَّابًَّة " :اإًلٍصطىٍبؿي “  - 1
َحاح ،الجكىرم  - 2   .إصطبؿ مادة ،الصِّ
 . 75/ 1ج ،المعجم الفارسي الكبير،إبراىيـ ،شتا :ينظر  - 3
؛  62ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر ،كالفرس يسمكنو )بفر( ،كىك ليس مف كالـ العرب ،كىك جنس مف السباع  :الببر  - 4

كىك حيكاف يشبو القط ييصنع مف  :بينما أكد ادم شير عمى فارسيتيا كقاؿ ىي ميعىرَّبة عف )بىٍبر( .40ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي
 .16ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر ،جمده الفركة

قيؿ ،قيؿ ىيكى األسىدي  :الفيرانؽ - 5 فرنؽ  مادة ،تاج العروس،الزبيدم  :ينظر ،بىٍركانىٍؾ()فارسيّّ ميعىرَّب  ،ىيكى البىريدي الًَّذم ييٍنًذري قيٌدامىو :كى
 .فرنؽ 

َحاح،الجكىرم  - 6  .ببر مادة ،الصِّ
 .   101ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي - 7
 .بخت مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  - 8
 .102ص  ،(س .ـ)،؛ التكنجي   301/  1ج ،الكبيرالمعجم الفارسي ،إبراىيـ ،شتا :ينظر  - 9
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 .(2)“بذجاف

ػػػػػػؿ :الَبررررررَرقُ “ مى  ،فارسػػػػػػٌي ميعىػػػػػػرَّب ،الحى
 .(4)”كجمعو برقاف

 فارسيَّة
، أك التػػيس  يطمػػؽ عمػى حمػػؿ الخػركؼ  :َبرَره

 .(5)أك الكبش

الحػػػػكت العظػػػػيـ مػػػػف حيتػػػػاف  :البىػػػػاؿي “
 فارسيَّة .(6)”كليس بعربي ،البحر

 .(7)سمؾ كبير ككثير الصدؼ  :َوال

 

ػػػػػػٍؤذر“  ،: كلػػػػػػد البقػػػػػػرىة الكحشػػػػػػػيَّة(8)الجي
 فارسيَّة .(9)”كالجمع جآذر

 .(10): عجؿككذىر

 

 ،كاحػػػػػػد الجػػػػػػكاميس :(11)الَجرررررراُموس“
 فارسية .    (12)”فارسٌي معرب

 .(13)جامكس :اوميشگ

 

 

                                                                                                                                                                                
ـي أىٍصؿه كىاًحده لىٍيسى ا:“كفي )مقاييس المغة( .58ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر ،فارسي ميعىرَّب ،الحمؿ :البىذىج  - 1 ٍلبىاءي كىالذَّاؿي كىاٍلًجي

ـً اٍلعىرىبً  بةه  ،ًمٍف كىالى ٍأفً  (اٍلبىذىجي )كىًىيى  ،بىٍؿ ًىيى كىًممىةه ميعىرَّ ٍلًد الضَّ افه " ،ًمٍف كي ٍمعي ًبٍذجى  ،بذج مادة ،مقاييس المغة،ابف فارس ،كىاٍلجى
 .1/217ج
 .111 ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 3
َحاح،الجكىرم  - 2  .بذج مادة ،الصِّ
 .برؽ مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  - 4
مشددة الراء عند   (بىٌره)حيث كردت كممة   .111ص  ،(س .ـ)،؛  التكنجي  21ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير   :ينظر  - 5

 .التكنجي
َحاح،الجكىرم  - 6   . بكؿ مادة ،الصِّ
 .بكؿ  مادة ،تاج العروس،؛ الزبيدم 589ص  ،(س .ـ)،التكنجي   :ينظر - 7
 .67ص ،شفاء الغميل،الخفاجي ،104ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر ،فارسي ميعىرَّب ،كلد البقرة   :الجيؤذر  - 8
َحاح،الجكىرم  - 9    . جأذر مادة ،الصِّ

 .67ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي  39ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر  - 10
 جمس.  مادة ،تاج العروس ،الزبيدم :ينظر ،كىًىي فارسيَّة ،كىاٍكًميش()ميعىرَّب  ،نكع مف البقر :الجامكس - 11
َحاح،الجكىرم  - 12  .جمس  مادة ،الصِّ
 .  492ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي  44ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر - 13
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كًفيُّ “ كًفيُّ  عربيَّة .(1)“ضرب مف السمؾ  :الجي  .(2)الجي

 (4): أكبػػػػػػر مػػػػػػف العىظػػػػػػاءىةً (3)الًحٍربىػػػػػػاء“
يستقبػػػػػػػػػػػػػؿ الشمػػػػػػػػػػػػػس كيػػػػػػػدكر  ،شػػػػػػػيئان 
 .(5)”معيػػػا

 فارسيَّة
ر   .(6)با أك حربا أك خكربا: حافظ الشمسخي

 

، بكسػػػػر الحػػػػاء ،: دكيبَّػػػػة(7)الًحػػػػٍرذىٍكفي “
 فارسيَّة .(9)”(8)الضب كيقاؿ ىك ذكر

 .(10): حرذكفسىقنىقكر

 

 .(12)”: ضرب مف الطير(11)الديرَّاج “

 فارسيَّة

 .(13): طائرتيراج

 

 

                                                           
 جكؼ.   مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  - 1
بة ،ضرب مف السمؾ :الجيكفيُّ   :قاؿ الجكاليقي - 2 . بينما أكدت المصادر 113ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر ،كأحسبيا ميعىرَّ

تاج ،؛ الزبيدم16/ 3ج  ،المخصص،؛ ابف سيده 489/ 1ج ،الجميرة،ابف دريد  :ينظر ،المغكية المتعددة بأنيا كممة عربيَّة 
 جكؼ.  مادة ،العروس

بة ،جنسه مف العىظىاءً  :الحرباء  - 3 ٍربىا ،فارسيَّة  ميعىرَّ كربا( عند الخفاجي ك)حيربا( عند كفارسيتو )حي  ،عند الجكاليقي (كأصميا  )خي
؛   118ص  ،(س .ـ)،الجكاليقي :ينظر ،حافظ الشمس ؛ ألنو يراقبيا كيدكر معيا :كىك ،ككميا تعطي المعنى نفسو ،ادم شير
 .      50ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،؛ ادم شير 78ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي

 .عظي مادة ،(س .ـ)،الزبيدم   :ينظر ،دكيبة يقاؿ ليا العىظايىة   :العىظاءة   - 4
َحاح ،الجكىرم  - 5     .حرب  مادة ،الصِّ
 .50ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،؛ ادم شير 78ص  ،شفاء الغميل،؛  الخفاجي 118ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر  - 6
ٍرذىٍكفي   - 7  .  78ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 118ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر ،دابة تشبو الحرباء :الحى
ٍيبىةه  :الضب  - 8 ًغير، كذىنىبيو كىذىنىًبو ،ديكى ف الًحٍربىاءي  ،كىك  يشبو  فىٍرًخ التٍّْمسىاح الصَّ ف أىٍلكىانان نىٍحك الشٍَّمًس كىمىا تىتىمىكَّ كيىًعيشي  ،كىىيكى يىتىمىكَّ

ة ،كيىبيكؿي ًفي كؿ أىٍربىًعيف يىٍكمان قىٍطرىة ،ًفي بالنًَّسيـً بؿ يىٍكتى  ،سىٍبعىًمائىة عىاـ كىًلى يىٍشرىبي المىاءى  ذا فىارىؽ جيٍحرىه لـ  ،كأىسنانيو ًقٍطعىةه كاًحدىة ميٍعكىجَّ كاً 
 .ضبب مادة ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،كيىًبيضي كالطٍَّيرً  ،يىٍعًرفو

َحاح ،الجكىرم  - 9     .حرذف  مادة ،الصِّ
 .348ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 10
األلفاظ ،؛  ادم شير  91ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر ،فارسي  ميعىرَّب   ،لذيذ المحـ  ،طائر جميؿ المكف :الدرَّاج   - 11

 .61ص  ،الفارسيَّة
َحاح،الجكىرم  - 12    .درج  مادة ،الصِّ
 .61ص  ،(س .ـ)،ادم شير  :ينظر  - 13
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ًدمىٍشؽه “
 .(3): الناقة السريعةىىيكف فارسيَّة .(2)”: الناقة السريعة ي (1)

ػػػػػػب (4)الًمٍرًعػػػػػػزَّل“ الػػػػػػذم تحػػػػػػت : الزىغى
 .(5)“شعر العنز

 ةيَّ طً بى نى 
ػػػػػػػػكًؼ ييٍخمىػػػػػػػػصي مػػػػػػػػف بػػػػػػػػػيف  :ِمْرنررررررررزي كالصُّ
 . (6)الشَّعىر

فارسػػػٌي  ،القطيػػػعي مػػػف الغػػػنـ :الَرَمرررقُ “
 . (7)“ميعىرَّب 

 فارسيَّة
 .(8)قطيع  :رمو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة “ الرَّمىكى
ػف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألنثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى م:(9)

 .(11)”(10)البراذيػػػػػف
 فارسيَّة

 .(12): القطيع أك الماشيةرىمىو

: اسػػػػػػـ طػػػػػػائر يقػػػػػػاؿ لػػػػػػو (13)الػػػػػػزُّمَّجي “
 فارسيَّة .(15)”(14)(دىه ًبرىادىرىافٍ :)بالفارسيَّة

طيػػػػر صػػػػيد أصػػػػغر مػػػػف :”فيػػػػك ()ديكبًػػػػرادىراف
 .(16)“العقاب يمد الكاحد اآلخر أثناء الصيد 

 

                                                           
 .95ص ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 148ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر ،ميعىرَّب :ًدمىشؽ  - 1
َحاح،الجكىرم  - 2  . دمشؽ مادة ،الصِّ
 .614ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  - 3
 .  1325/ 3ج  ،الجميرة،؛ ابف دريد 307ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر (،كىك بالنبطية )ًمٍرنزا :الًمٍرًعزَّل   - 4
َحاح،الجكىرم  - 5  . رعز مادة ،الصِّ
 .78/ 2ك ج   ،226/ ص  1ج ،المزىر في عموم المغة،السيكطي :ينظر  - 6
َحاح،الجكىرم  - 7   . رمؽ مادة ،الصِّ
 .  299ص  ،المعجم الذىبي،؛  التكنجي 73ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير :ينظر - 8
ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 162ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر ،فارسي ميعىرَّب ،األنثى مف البراذيف أك الفىرىس :الٌرمكة  - 9

 .73ص ،(س .ـ)،؛ ادم شير  107
 برذف .   مادة ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،دابة :البرذكف  - 10
َحاح،الجكىرم  ،مخففة في صحاح الجكىرم  (كردت كممة )الٌرمكة  - 11  .  رمؾ مادة ،الصِّ
 .  299ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي73ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير  :ينظر  - 12
 .  170ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر ،كىك ميعىرَّب ،جنس مف الطير :الزُّمَّج  - 13
ج ،المخصص،؛ ابف سيده،زمج مادة ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر (،ديكًبرادىراف )كفارسيتو عند ابف منظكر ك ابف سيده  - 14
 .مف مصادر ك مراجع  افيما تكفر بيف يديي (ديه ًبرادىراف)عمى  كممة  ةقؼ الباحثتكلـ   .335/ 2
َحاح،الجكىرم ،كردت كممة )الزٌمج( مخففة الزام  في صحاح الجكىرم   - 15  .  زمج مادة ،الصِّ
 .280ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي - 16
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 .(3)رحؿ الدابة   :سىرؾ فارسيَّة .(2)“: معركؼ (1)السىٍرجي “

ػػػػمىٍحفىاةي بفػػػػتح الػػػػالـ : لػػػػـ يفسػػػػرىا (4)السُّ
 .(5)المؤلؼ 

 فارسيَّة
 .(6)أم أرجميا في الثقب  :امپسيٍكلىو 

ػػػػٍندىؿي   ،: البعيػػػػري الضػػػػخـي الػػػػرأس(7)الصى
 ( 8)شجره طيّْبي الرائحة :كىك أيضان 

 فارسيَّة

أٌمػػػا  ،ٍنػػػدىاؿ(: شػػػجر ىنػػػدم طٌيػػػب الرائحػػػة)چى
ػػػٍندىؿي بمعنػػػى الصػػػمب أك الضػػػخـ الػػػرأس  الصى
ػػػػػػػػٍندىؿ( كمعنػػػػػػػػاه : مػػػػػػػػف الجمػػػػػػػػاؿ فميعىػػػػػػػػرَّب )سى

 .(9)األحمؽ

ير  .(13)نكع مف السمؾ  :صير سريانية .(12( )11): الًصحناة (10) الصّْ

طىاكيٍكسي “
 .(15)”اسـ طائر :(14)

 فارسيَّة

جميػؿ  ،ممػكف بمػكف الطػاككس :طاكيس رنكى
 .(16)كالطاككس 

 

                                                           
 .سرج مادة ،تاج العروس،الزبيدم ،رىٍحؿي الدَّابىةً  :السَّرج  - 1
َحاح ،الجكىرم  ،مخففة في صحاح الجكىرم (الٌسرج)كردت كممة  - 2   .سرج مادة ،الصِّ
 .121ص،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 200ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي  :ينظر  - 3
مىحفاة   - 4 مىحفاة  سمحؼ مادة ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر ،مف دكاب الماء :السُّ بة :. كالسُّ سكًلخ )كأصميا  ،فارسيَّة ميعىرَّ
 .199ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،ام(پ
َحاح ،الجكىرم  :ينظر - 5  . سمحؼ مادة ،الصِّ
 .92ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر  - 6
ٍندىؿ - 7 مبان  :كيقاؿ بعير صندؿ أم ،الطيب :صى  ،(س .ـ)؛  الخفاجي،  220ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر  ،كىك ميعىرَّب ،صي

 .108ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،؛ ادم شير 142ص
َحاح،الجكىرم :ينظر  - 8  صندؿ.  مادة ،الصِّ
 .108ص ،(س .ـ)،ادم شير :ينظر  - 9

يري “ - 10 ٍحناةي  :الصّْ ةيالًَّتي تيٍعمىؿي ًمٍنيىا الصَّ  .صير   مادة ،تاج العروس،الزبيدم ،" السُّمىٍيكىاتي المىٍمميكحى
ٍحناءي ًباٍلكىٍسًر،“ - 11 ري  ،ًإداـ ييتَّخذي ًمفى السٍُّمؾً :الصّْ ييٍقصى  .صحف مادة ،لسان العرب،ابف منظكر ،" ييمىدُّ كى
ير( مخففة في صحاح ال - 12 َحاح،الجكىرم ،جكىرمكردت كممة )الصّْ    .صير مادة ،الصِّ
 .142ص ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 216ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر  - 13
 . 225ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي  ،أعجمي :طاككس  - 14
َحاح،الجكىرم - 15  . طيس مادة ،الصِّ
 .396ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 16



99 
 

 .(2)الحمؿ  :عىمركس ركمية .(1)“عىمركس:  الخركؼ “

الفيرىانًػػػؽي “
كىػػػك الػػػذم يينػػػذر  ،: البريػػػد(3)

ـى األسػػػػد   (پىٍركىانىػػػػؾٍ )كىػػػػك ميعىػػػػرَّب  ،قػػػػٌدا
 .(4)“بالفارسيَّة 

 فارسيَّة

كىػػك  ،حيػػكاف يشػػبو اليػػر المتػػكحش :َپْرَواَنرركْ 
الػػػػذم يصػػػػيح بػػػػيف يػػػػدم األسػػػػد كأنػػػػو ينػػػػذر 

فإذا سمعت صػكتو عرفػت أىفَّ  ،الحيكانات بو
 .  (5) األسد مقبؿ  فاستخفت

ػػػػؿي (6)القىػػػػٍبجي “ جى  ،فارسػػػػٌي ميعىػػػػرَّب ،: الحى
ألف القػػػػاؼ كالجػػػػيـ ًل يجتمعػػػػاف فػػػػي 

 . (7)”كممة كاحدة مف كالـ العرب
 فارسيَّة

 .   (9)الحجؿ :(8)َكْبك 

 

الضػػػػخـي أىك ًىػػػػيى الضػػػػخمةي  :القىٍنػػػػدىًفٍيؿي 
، (10)أظنػػو معربػػػان ك  ،الػػرأًس مػػف النُّػػكؽً 

 فارسيَّة .(11):)كىٍندىٍه بيؿ(يقاؿ لو بالفارسيَّةك 

كمعنػى  ،الضػخـ :(َكْنَدهْ )معنى  :(يلپَكْنَدْه )
 .(12): الشيخ أك العجكز(يلپ)

 

 

                                                           
   . عمرس مادة ،(س .ـ)،الجكىرم - 1
 .   233ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر   ،ركمي ،الحمؿ :عىمركس  - 2
 ،القاموس المحيط،الفيرزأبادم  ،كالذم يىديؿُّ صاًحبى البىريًد عمى الطَّريًؽ" (،بىٍركانىؾٍ )ميعىرَّب  ،األىسىدي كالذم ييٍنًذري قيدَّامىوي :“الفيراًنؽي   - 3

 .918ص  ،المحيط
َحاح،الجكىرم  - 4  .فرؽ مادة ،الصِّ
 .152ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 119ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير  :ينظر   - 5
 .فمذ  مادة ،تاج العروس،الزبيدم :الكركاف  ينظر  :القبج  - 6
َحاح،الجكىرم  - 7  . قبج مادة ،الصِّ
 (ك)كىٍبج .قبج مادة،(س .ـ)،قبج ؛ الزبيدم  مادة ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر (،كفارسيتو في المساف كتاج العركس )كىٍبج  - 8

 .458ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  :ينظر  ،حمار مقطكع الذيؿ أك كؿ حيكاف متكـر الرقبة  :بالفارسيَّة  ىك  (ك)كىٍبج
 .     458ص  ،(س .ـ)،؛ التكنجي  261ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي   :ينظر   (،ذكر الجكاليقي باليامش  أنو ميعىرَّب )كىٍبؾ  - 9

بان   :بقكلو ،لـ يصدر الجكىرم حكمان قاطعان عمى أعجمية الكممة   - 10 يؿ(، ك القىٍندىًفٍيؿي عند پكىٍندىهٍ )كيقاؿ لو بالفارسيَّة  ،كأظنو ميعىرَّ
بة عف  الشيخ أك  :يؿ( أم)پكمف  ،الضخـ :أم (كىٍندىهٍ )يؿ( كىي كممة مركبة مف پكىٍندىهٍ )ادم شير كالتكنجي  كممة فارسيَّة ميعىرَّ

 .170كص،480ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 130، صاأللفاظ الفارسية،ادم شير  :ينظر ،العجكز
َحاح،الجكىرم :ينظر - 11   .قندفؿ مادة ،الصِّ
 .170ك ص ،480ص  ،(س .ـ)،؛ التكنجي 130ص ،(س .ـ)،ادم شير :ينظر - 12
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كىػػػػػػك بالفارسػػػػػػيَّة  ،ميعىػػػػػػرَّب(1)الكيػػػػػػرَّجي “
 .(2)(”)كيرَّه

 فارسية
 .(3)ميرة الحمار أك ميرة الحصاف  :ُكرَّه

ػػػػجي “ : سػػػػمكة فػػػػي البحػػػػر، لػػػػو (4)الكىٍكسى
 .(5)”خرطكـ كالمنشار

 فارسيَّة

سػػػمؾ كبيػػػر الحجػػػـ يكجػػػد  :ككسػػػو مػػػا ىػػػى“
يصػػؿ طكلػػػو  ،بنػػي المػػػكف ،بالبحػػار كاألنيػػػار

يكجػػػػػػػد لبعضػػػػػػػو فٌكػػػػػػػاف  ،إلػػػػػػػى سػػػػػػػتة أمتػػػػػػػار
منشػػػػػػػارياف حػػػػػػػاداف  يقطػػػػػػػع بيمػػػػػػػا أطػػػػػػػػراؼ 

 . (6)(”اإلنساف )القرش

ٍيػػ : يقػػاؿ لمخيػػؿ أك لمبعيػػر أك (7)تي الكيمى
عنػػػػػدما يخػػػػػالط لكنيػػػػػا األسػػػػػكد لمناقػػػػػة 

ٍيػػػػتي ىػػػػي أيضػػػػان مػػػػف  ،كاألحمػػػػر كالكيمى
الخمػػػر ؛ لمػػػا فييػػػا مػػػف سػػػكاد  أسػػػماء
 فارسيَّة .(8)كحمرة

 .  (9)مختمط  :ُكِميتو

 

 

 

 

 

 

                                                           
مىٍيًو " (،كيرىهٍ )كىىيكى ًباٍلفارسيَّة  ،فىاًرًسيّّ ميعىرَّب ،الًَّذم ييٍمعىبي ًبوً  :الكيرَّجي “ - 1 ذي ًمثؿى الميٍيًر ييمعب عى  ،تاج العروس،الزبيدم  ،الكيرَّجي ييتَّخى

 .كرج مادة
َحاح،الجكىرم - 2   . كرج مادة ،الصِّ
 .482ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 130ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 3
ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي283ص ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،اسـ سمكة مف سمؾ البحر ،فارسي ميعىرَّب  :الكىٍكسىجي   - 4

191. 
َحاح،الجكىرم  - 5  . كسج مادة ،الصِّ
 .484ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  - 6
ٍيتىو( أم :الكيمىٍيت  - 7    :ينظر ،كأنو اجتمع فيو لكناف سكاد كحمرة ،مختمط :ىك ميعىرَّب عف قكليـ بالفارسيَّة )كيمى

 .194ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 295ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي
َحاح،الجكىرم  :ينظر  - 8  .كمت  مادة ،الصِّ
 .  477 ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 137ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،؛ ادم شير 295ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر  - 9



111 
 

ـي “ الًمجا
 .(2)“فارسٌي ميعىرَّب  (1)

 فارسيَّة
: عنػػػػػػػػػاف الجػػػػػػػػػكاد أك (3)لغرررررررررام أك  رررررررررراملگ

 .(4)الفرس

ػػٍرجي “ المى
: المكضػػع الػػذم ترعػػى فيػػو (5)

 .(6)“فيو الدكاب 
 فارسيَّة

حشػػػػػػػػػػػائش تأكػػػػػػػػػػميا  ،مرعػػػػػػػػػى ،مػػػػػػػػػرج :مػػػػػػػرغ
 .(7)الحيكانات 

 .(10): الماعزشيٍر مىست فارسيَّة .(9)“: مف الغنـ (8)الًمٍعزىل“

كاحػػػػػػػد  (11)مػػػػػػػف البىػػػػػػراذيفً  :الًيٍمػػػػػػالجي “
ػػػة ،اليىمػػػاليج فارسػػػيّّ  ،كمشػػػيييا اليىٍممىجى
 .(12)“ميعىرَّب 

 فارسيَّة
 .(13): البرذكفًىٍممىو 

 

 

 
 
 
 

                                                           
ـي   - 1 ًديدىةي ًفي فىـً الدابة  :المجا  .لجـ مادة ،تاج العروس  ،الزبيدم :ينظر  ،ًىيى الحى
َحاح،الجكىرم  - 2     .لجـ مادة ،الصِّ
كأصؿ المفظة عند ادم شير سامية ك أخذتيا .199ص  ،شفاء الغميل،؛  الخفاجي  300ص  ،الُمَعرَّب  ،الجكاليقي :ينظر  - 3

 .137ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير   :ينظر ،اآلراميةالفارسيَّة  مف 
 .527 -526ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر   - 4
.  كقيؿ ىك عربي أك ىك 310ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،فارسي ميعىرَّب ،المكضع الذم ترعى فيو الدكاب :المىرجي   - 5

 . 206ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر ،ميعىرَّب
َحاح،الجكىرم  - 6  . مرج مادة ،الصِّ
 .541ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  - 7
 .206ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 328ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،ميعىرَّب :الًمعزل  - 8
َحاح،الجكىرم  - 9  . معز مادة ،الصِّ

 . 385ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر - 10
ٍيؿً  ،كىك الدَّابَّةي  :جمع ًبٍرذىٍكفي  :البراذيف - 11   . بػرذف مادة ،لسرران العرررب،ابف منظػكر :ينظر ،كىاٍلبىرىاًذيفي ًمفى الخى
َحاح،الجكىرم  - 12  .  ىممج مادة ،الصِّ
 .158ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 13
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 :وىي ،وما يتعمق بيا،مصطمحات خاصة بالطبيعة رابع:ال المطمب
 
 

 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

 جيد الباحثين القدامى
 تأصيل الكممة

 ما يقابميا في المغة األم

 جيد الباحثة

 .(3)ىارب أك شارد :بىاريح عبرية .(2)“: الريح الحارة (1)البىاًرحي “

رُّ  :الَجْرمُ  ميعىرَّبفارسيّّ  ،الحى
 .(5)حار  :ْرمگ فارسيَّة .(4)

قيػػوي، (6)الَدْيَسررقُ  ٍقري : بيػػاضي السىػػراًب كتىرى
كربَّمػػػػا سػػػػمَّكا الحػػػػكض المػػػػ ف بػػػػذلؾ 

أم  ،كقػػد مػػألت الحػػكض حتَّػػى دىسىػػؽى 
كىػػػػػػك بالفارسػػػػػػيَّة  ،ميعىرَّب،سػػػػػػاح مػػػػػػاؤه
 .(7))طىٍشتىٍخكاٍف(

 فارسيَّة

 

 

 

: كممػػة فارسػػيَّة يقابميػػا بالعربيَّػػة  (8)َطْشررَتْخوانْ 
 .(9)الديسؽ

 

 

 

 

                                                           
 . 65ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر ،ميعىرَّب ،ريح حارة :البارح  - 1
َحاح،الجكىرم  - 2  .  برح مادة ،الصِّ
 .برح  مادة ،الكتاب المقدس،طمسف :ينظر  - 3
   .  جـر مادة ،(س .ـ)،الجكىرم :ينظر - 4
 .500ص ،المعجم الذىبي،التكنجي  ؛ 67ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي  40ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير  :ينظر - 5
ًة ،الصحراءي اٍلكىاسعىةي   :الدٍَّيسؽي   - 6  :كقيؿ(،الدٍَّيسىؽي ميعىرَّب كىىيكى ًباٍلفارسيَّة )طىٍشتيٍخكاف :كقيؿ،أك الطٍَّستي أك الًخكافي ًمفى اٍلًفضَّ

ييقىاؿي ًلكيؿّْ شيءو ييًنير كييًضيءي  ،بالفارسيَّة ()الطٍَّشتخاف :الديسؽي  ـي  :كيـك دىٍيسىقةى  ،دىٍيسىؽه  :كى ًب مىٍشييكره ككأىنو اٍس يىٍكـه ًمٍف أىياـ اٍلعىرى
 . 97/ 10 ،لسان العرب،ابف منظكر  :ينظر  ،مىٍكًضعه  :كدىيسىؽه  ،الشيخي  :كالدٍَّيسؽي  ،ًمكياؿ أىك ًإناء :كالدٍَّيسىؽي  ،مىٍكًضعو 

َحاح،الجكىرم  :ينظر - 7  . دسؽ مادة ،الصِّ
كليس  (غير أنيا  كردت عند التكنجي بحرؼ )التاء ،مف مصادر كمراجع  اعمييا فيما تكفر لي ةقؼ الباحثتلـ  - 8

كاف())الطاء  .187ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  :ينظر  ،أم طبؽ الطعاـ  (:تىشتخى
 .303/  8ج ،تيذيب المغة،؛ األزىرم دسؽ مادة ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر - 9
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ٍكري “ الخى
مثؿ الغىٍكًر: المنخًفض مػف  (1)

 فارسيَّة .(2)”مف األرض
 .(3): خميج يمتد مف البحرىيكر

 

كىػػػػػػػػػػػك  ،الصحػػػػػػػػػػػػػػػػػراء :(4)الَدْشرررررررررررتُ “
 فارسيَّة .    (5)”فػػارسي

 .(6)صحراء  :َدْشتُ 

 

فارسػي  ،ثمج كريػح :بالتحريؾ الَدَمقُ “
 فارسية .  (7)“ميعىرَّب

 .(8)عاصفة  :َدَمو

 

كىػػػك  ،كيقػػػاؿ قصػػػر ،: نيػػػرالَسررردير“
 :ًسػػػٍو ًدلَّػػػو()ميعىػػػرَّب كأصػػػمو بالفارسػػػيَّة 

مىةه   . (9)“أم فيو ًقبابه ميداخى
 فارسيَّة

أم فيػػػػػػػػو ثػػػػػػػػالث قبػػػػػػػػاب  :(10)ِسررررررررْو ِدلَّررررررررو 
 .(11)متداخمػػػػة

 .(13)“:  غالؼ القمر (12)السىاىكر“
 سريانية

ػالؼ القمػػػػػػػر يدخػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػيو إذا غػػػػػػػػػػ :سػػػػػػػاىكر
 . (14)خسؼ

                                                           
ٍكر  - 1  .128ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي ،فارسي ميعىرَّب ،خميج ييمعف في البرّْ  :الخى
َحاح ،الجكىرم  - 2    . خكر مادة ،الصِّ
 .613ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي  89ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر  - 3
 :ينظر  (،شفاء الغميؿ)كصاحب  ،عيرّْب باإلىماؿ عند صاحب )الميعىرَّب(  ،أم الصحراء :ىي )دست( ميعىرَّب )دشت(  - 4

 .97ص ،(س .ـ)،؛  الخفاجي 138ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي 
َحاح،الجكىرم  - 5   . دشت مادة ،الصِّ
 .  271ص  ،المعجم الذىبي،؛   التكنجي64ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر - 6
َحاح،الجكىرم  - 7   . دمؽ مادة ،الصِّ
 .   277ص  ،(س .ـ)،التكنجي ،66ص ،(س .ـ)،ادم شير  :ينظر - 8
 .201/ 3ج ،معجم البمدان،؛ ياقكت الحمكم سدر  مادة ،(س .ـ)،الجكىرم :ينظر - 9

 ،86ص  ،(س .ـ)،ادم شير  :ينظر   ،أم القصر المشيكر الذم بناه سينمار  (:سىو دير )فارسيتو عند ادم شير    - 10
 .187ص  ،الُمَعرَّبالجكاليقي،  :ينظر ،أم ثالث قباب متداخمة (:سادلى)كفارسيتو عند الجكاليقي 

 .128ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي  :ينظر  - 11
 . 192ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي  :ينظر ،دارة القمر بالسريانية  :السَّاىكر  - 12
اح (كردت كممة )الٌساىكر - 13 حى َحاح ،الجكىرم  ،مخففة في معجـ الصّْ  . سير مادة ،الصِّ
 .8ص  ،المغةمبادئ ،اإلسكافي :ينظر - 14
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍردي “ فػػػارسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيّّ    ،الػػػبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍردي  :الػصى
 .(1)”ميعىرَّب

 فارسيَّة
 .(2): البردَسرد 

 .(4)الغبار الجائؿ في اليكاء  :زيقا نبطية .(3)”الغيبار :الًصيؽي “

 .(7)الجبؿ  :طكر سريانية .(6)“الجبؿ  :(5)الطُّكر“

 .(9)“: البستاف (8)الًفردكس“
 ركمية

تاف الػػػذم يجمػػػػع كػػػؿ مػػػػا فػػػػي البسػػػػ :ًفػػػرديكس
 .(10)البساتيف

ـي “ اإلٍقمػػػػػػػي
كىاًحػػػػػػػدي أىقىػػػػػػػاًليـ األىرض  :(11)
 يكنانية .(12)“السٍَّبعىًة 

 .(13): إقميـكميما

 

 

                                                           
 .  586ص  ،صرد مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  - 1
 .343ص  ،المعجم الذىبي،؛  التكنجي 107ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 2
  .صيؽ مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  - 3
 .226/ 1ج ،المزىر،؛ السيكطي 211ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر  - 4
 :كقيؿ ،كًل يقاؿ لألجرد طكر ،حتى يككف ذا شجر ًل يسمى طكران  :كقاؿ بعض أىؿ المغة ،الجبؿ :في كالـ العرب:الطكر“  - 5

ياقكت  ،”كيقاؿ لجميع بالد الشاـ الطكر ،، أسقطت باؤه لالستثقاؿ_ عميو الٌسالـ_ (بطكر بف إسماعيؿ)ػ ب سمي طكران 
ابف  ؛ 221ص  ،(س .ـ)،الجكاليقي :ينظر ،(طيكرىل)الجبؿ بالسريانية ميعىرَّب  :الطُّكرك   .47/ 4ج ،معجم البمدان،الحمكم
 . طكر مادة ،تاج العروس،؛ الزبيدم761/ 2ج  ،الجميرة،دريد

َحاح،الجكىرم  ،مخففة الطاء في صحاح الجكىرم  (الطُّكر)كردت كممة  - 6  . طكر مادة ،الصِّ
 .78ص  ،الُمَعرَّب والدخيل ،التكنجي :ينظر  - 7
نَّاتي اٍلفً كردت كممة   - 8 اًت كىانىٍت لىييـٍ جى اًلحى ٍردىٍكًس الفردكس في القرآف الكريـ، كذلؾ في قكلو تعالى:} ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىعىًمميكا الصَّ

{ المؤمنكف: آية 107نيزيًلن{الكيؼ: آية  اًلديكفى ـٍ ًفييىا خى  . 11، كقكلو تعالى:} الًَّذيفى يىًرثيكفى اٍلًفٍردىٍكسى ىي
َحاح،كىرم،الج - 9  فردس.  مادة الصِّ

؛   240ص  الُمَعرَّب،الًفٍردىكس: أصمو ركميّّ أعرب، كىك البستاف، قيؿ أنو عربي، ك األرجح أنو ميعىرَّب، ينظر: الجكاليقي،  - 10
 .168، صشفاء الغميلالخفاجي،

ـي األىرًض: أى “ - 11 ـي: كىاًحدي أىقىاًليـ األىرض السٍَّبعىًة. كأىقىاًلي ًبيِّا ؛ قىاؿى اإًلٍقًمي : ًلى أىحسب اإًلٍقًميـ عىرى ٍيدو ٍقساميا، كىاًحديىىا ًإٍقًميـ، قىاؿى اٍبفي ديرى
ًبيِّا،  كأىىؿ الًحساب يىٍزعيميكفى أىف الدُّنيا سىٍبعىةي  ٍعميكـه " األىزىرم: كأىحسبو عىرى  .  قمـ مادة ،لسان العرب،ابف منظكر ،أىقىاًليـ كيؿُّ إٍقًميـ مى

َحاح،الجكىرم  - 12   . قمـ  مادة ،الصِّ
 . 23ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر - 13
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ُـّ “ ُـّ:  بحر سريانية . (1)“: البحراليى  .(2)يى

 

 :وىي ،وما يتعمق بيما ،مصطمحات خاصة باألطعمة واألشربة خامس:ال المطمب

 

 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

 جيد الباحثين القدامى

 تأصيل الكممة

 

 ما يقابميا في المغة األم

 جيد الباحثة

كىػػػػػي  ،: التىٍمتىمىػػػػػةي (3)البًػػػػػٍرزيفي بالكسػػػػػر“
بىةه تتَّخذ مف قشرالطىٍمع ًمٍشرى
(4)” (5). 

 فارسيَّة
 .(6)ارتفاع  :بيرزه

األىٍبزاري “
 .(8)“: التكابؿي (7)

 فارسيَّة

 .(9)بيارات  :أبزار

 

 

 

                                                           
 . يمـ مادة ،(س .ـ)،الجكىرم - 1
( مرات، كمنو قكلو تعالى:} 8. كردت كممة اليـ في القرآف الكريـ )355ص  الُمَعرَّب،البحر بالسريانية، الجكاليقي، :اليُـّ   - 2

اًفًميفى {األعراؼ: آية  كىانيكٍا عىٍنيىا غى ـٍ كىذَّبيكٍا ًبآيىاًتنىا كى ْـّ ًبأىنَّيي ـٍ ًفي اٍليى ٍقنىاىي ُـّ 136فىأىٍغرى ْـّ فىٍمييٍمًقًو اٍليى ، ك قكلو عز كجؿ:}   فىاٍقًذًفيًو ًفي اٍليى
 .39اًحًؿ{طو: آية ًبالسَّ 

تاج برزف ؛ الزبيدم، مادة، لسان العرب البرزيف : فارسي ميعىرَّب ، كىك إناء قشر الطمع يشرب بو، ينظر: ابف منظكر،  - 3
 . 69ص الُمَعرَّب، برزف ؛  الجكاليقي، مادة، العروس

 . طمح  مادة ،(س .ـ)،الزبيدم  :ينظر  ،ىك المكز :الطمع   - 4
َحاح،الجكىرم  - 5  . برزف مادة ،الصِّ
 .108ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 6
قؼ  ت.  كلـ 19ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي:ينظر ،التابؿ :كيقاؿ إبزار بكسر اليمز كىك ،كليس بجمع ،فارسي ميعىرَّب :األبزار - 7

 .مف مصادر كمراجع اعمى فارسيتو فيما تكفر لي ةالباحث
َحاح،الجكىرم  - 8  . بزر مادة ،الصِّ
 . 16/ 1ج،المعجم الفارسي الكبير،إبراىيـ ،شتا :ينظر   - 9
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أرز  :ضػػػػربه مػػػػف الطعػػػػاـ :الَبَيطَّررررةُ “
كبالفارسػػػػػيَّة  ،(1)كىػػػػػك معػػػػرب  ،كمػػػػاء
 (.3)“ (2) ()بىتىا

 سندية
 .(4)أرز يطبخ بالمبف كالسمف :َبَيت

ميعىرَّبكىك  ،الرغيؼ :الَجْرَدَقةُ 
 .(6)نكع مف الخبز العريض المدكر :ْرَده ِگ فارسيَّة . (5)

ٍكخػػػػػػػافي “ ػػػػػػػريفي بمغػػػػػػػة أىػػػػػػػؿ  :(7)الجى الجى
 فارسيَّة .(8)“البصرة 

كخاف  .(9)بيدر القمح كنحكه  :جى

 

 . (11)“: الزعفراف (10)الجاًدمٌ “

 فارسيَّة

 .(12)الزغفراف  :جادمٌ 

 

 

                                                           
زُّ ييٍطبىخي ًبالمَّبًف  :البىيىطُّ  :كذلؾ في قكليـ ،فمف العمماء مف يرل أنيا كممة سندية  ،اختمؼ في أصميا   - 1 كممة ًسٍندٌية كىىيك األري

بتو العىرىب ،كالسٍَّمف ًبالى مىاء ؛ ابف  104/  6ج ،باب الياء كالطاء ،تيذيب المغة،األزىرم :ينظر ،فىقىاليك ا: بىيىطَّةه طيبىة  ،كعرَّ
ابف  ، بيط مادة ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،. كمنيـ مف قاؿ  أنيا ىندية ًىٍنًديَّتييا )بىيىتَّا(252/ 4ج،المحكم والمحيط،سيده
بة كذلؾ في قكليـ .433/ 1ج،المخصص،سيده زّّ كماءه  :البىيىطَّة :كمنيـ مف يزعـ أنيا فارسيَّة ميعىرَّ ٍربه ًمفى الطَّعىاـً أىري كىىيكى  ،ضى

ًباٍلفارسيَّة   .بيط  مادة ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر ،بىتا()ميعىرَّب كى
 ،ضع :ًبتا(   بكسر الباء أم)كلعميا  ،مف مصادر كمراجع  افيما تكفر لي  ،بفتح الباء (عمى كممة )بىتا ةقؼ  الباحثتلـ   - 2

 .101ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  :ينظر ،كدع
َحاح،الجكىرم  - 3   . بيط مادة ،الصِّ
 .29ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 4
 . جقؽ مادة (س .ـ)،الجكىرم :ينظر  - 5
 .  498ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي  66ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي  :ينظر - 6
ٍكخافي   - 7 نىٍحًكهً  :الجى كاًخيفي ؛  كىىيكى فىاًرًسيّّ ميعىرَّب ،بىٍصًريَّةه  ،بىٍيدىري اٍلقىٍمًح كى ٍمعييىا جى ًريفي كالًمٍسطىحي  ،كىجى ابف  :ينظر ،كىىيكى ًباٍلعربيَّة  الجى

 .68ص ،(س .ـ)،؛ الخفاجي 910ص ،بالُمَعرَّ  ،جكخ؛ الجكاليقي مادة ،لسان العرب،منظكر
َحاح،الجكىرم  - 8  جكخ  مادة ،الصِّ
 .47ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير - 9

؛ ادم 67ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 108ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر ،ميعىرَّب  ،الزعفراف كالخمر :الجادمٌ   - 10
 .     39ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،شير

َحاح،الجكىرم - 11   .جكد مادة ،الصِّ
 .   39ص  ،(س .ـ)،ادم شير - 12
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 .(3)ًحٌمص  :نيخكد فارسيَّة .(2)“حىبّّ  :(1) الًحمَّصي “

ٍنػػػػػػدىريسي “ سػػػػػػمّْيت بػػػػػػذلؾ  ،الخمػػػػػػري  :الخى
 .(4)“ًلًقدىًميا 

 فارسيَّة
لػػذىاب  ،يىٍنتًػػؼ شػػاربييا  لحيتػػو :كىنػػٍدًريش أم

 .(5)عقمو

 ،ضػػػػرب مػػػػف األشػػػػربة :(6)اإلْسررررَفْنُط 
ميعىػػػػػػػػػػرَّبفارسػػػػػػػػػػيُّ 

ىػػػػػػػػػػي  :كقيػػػػػػػػػػؿ ،(7)
 .(8)بالركمية

 ركمية

ٍمرإصًفٍنطي   .(9): اٍلخى

 

 

تعريػػػػػب السيػػػػػكيٍركىًة سػػػػػاكنة  :السيػػػػػقيٍرقىع“
ػػػذي مػػػف  ،الػػػراء كىػػػي خمػػػري الحػػػبًش تيتَّخى
 .(10) “الذرة 

 حبشية

كىىيكى شىرابي الذُّرىًة ييسًكري   :السٍُّكريكىة
(11) . 

 

 

                                                           
ٌب الباقالء ،كاألبيض ،كاألسكد ،األحمر :لو أربعة أنكاع  :الًحمَّص  - 1  ،كنكع آخر أبيض أعظـ مف المذككر جسمان في قىدر حى

 ،الجكاليقي :ينظرابف دريد أحسبو مكلدان، كذكر  .183/  1ج ،عمدة الطبيب،اإلشبيمي :ينظر ،كيعرؼ بالمشرقي كاًلطرابمسي
 .  119ص  ،الُمَعرَّب 

َحاح ،الجكىرم  - 2   .حمص مادة ،الصِّ
 .565 ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 3
 .خدرس مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  - 4
ندريس - 5 بة مف الفارسيَّة ،مف صفات الخمر :الخن ؛  125-124ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر  (،كىٍنٍدًريش)كأصميا  ،ميعىرَّ

 .87ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي
ٍربه مف األٍشًربىةً  ،الميطىيَّبي مف عىصيًر الًعنىبً  :بالكسر كتفتحي الفاءي  ،اإًلٍسًفٍنطي   - 6 ٍمرً  ،أك ضى الفيركزآبادم  :ينظر ،أك أعمىى الخى
اسـ  :كاإلصفند   (بفتح الفاء ككسرىا)كاإلسفند   (بفتح الفاء ككسرىا )اإلسفنط  (:الميعىرَّب )سفنط ؛  كفي  مادة ،القاموس المحيط،

نما عصير عنب  ،كيقاؿ ىك اسـ  ميعىرَّب عف الركمية كليس بالخمر ،مف أسماء الخمر الجكاليقي  :ينظر  ،كقيؿ ىي الخمر  ،كا 
 . 20- 19ص  ،الُمَعرَّب ،
بة عف الركمية ،مف مصادر كمراجع  اعمى أصميا الفارسي فيما تكفر  بيف يديي ةقؼ الباحثتلـ   - 7 كما  ،كالمرجح أنيا كممة ميعىرَّ

كًمية :اإلسفنط   :كما في )المخصص(  .194/  3ج  ،باب الخمر  ،المخصص،ابف سيده  :ينظر  ،ضرب مف اٍلخمر ري
َحاح،الجكىرم  - 8  . 497ص ،سفط مادة ،الصِّ
 .192/ 12ج ،تيذيب المغة،األزىرم :ينظر  - 9

َحاح،الجكىرم  - 10  .  سقرقع مادة ،الصِّ
بىشى  ،كىىيكى شىرابي الذُّرىًة ييسًكري   :السٍُّكريكىة  - 11 ٍمري الحى بىًشيَّة ،كىىيكى خى قد عيربتى  ،كىًىي لىٍفظىةه حى قيؿ ،كى  :ينظر  ،السُّقيرقعي   :كى

 .سقرقع  مادة  ،القاموس المحيطالفيركزآبادم ،سقرقع ؛  مادة ،لسان العرب ،ابف منظكر ؛ سكرؾ  مادة ،تاج العروس،الزبيدم
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السيػكَّري “
الكاحػػدة  ،:  فارسػػٌي ميعىػرَّب(1)

 .(2)“الكاحدة سكرة 
 فارسيَّة

 .(3)سكر  :َشَكر

ألحقػػػػػػػػػػػػػػػكه  ،: ميعىػػػػػػػػػػػػػػػرَّب(4)الشَّػػػػػػػػػػػػػػػبىاًرؽي “
 .(5)”بعذافر

 فارسية
 .(6)لحـ يقطع صغيران كيطبخ  :ِبيشباَرهْ 

: شػػػػرابه تتَّخػػػػذه الحػػػػبشي (7)الغيبىٍيػػػػراءي “
 فارسيَّة .(8)“ميسكره مف الذيرة 

 .(9)كىك شجر ثمره كالعناب  :غيباريىو

 

 . (12)حمكل  :َپالوده فارسية .(11)”معرَّباف (10)الفىالكذي كالفىاليكذىؽي “

 .(14)”السكر: عسؿ قصب (13)القىٍندي “

 فارسيَّة

 .(15)سكر  :كىٍند

 

 

                                                           
  .سكر مادة ،(س .ـ)،الزبيدم   :ينظر ،حمكة تستخرج مف عصير القصب أك البنجر مادة :السكر   - 1
َحاح،الجكىرم  - 2  . سكر مادة ،الصِّ
 .  373ص  ،المعجم الذىبي،؛  التكنجي  92ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 3
 .شبرؽ  مادة ،لسان العرب،ابف المنظكر :ينظر ،فارسي ميعىرَّب  ،ألكاف الٌمحـ المطبكخة :الشَّبارؽ - 4
َحاح،الجكىرم  - 5  . شبرؽ مادة ،الصِّ
 .131ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي   204ص  ،الُمَعرَّب ،؛ الجكاليقي   113ص ،حاشية ابن بري،ابف برم   :ينظر  - 6
 ،كيقاؿ لو )السُّكركة(  ،كىك مسكر ،كقيؿ ىك ضرب مف الشراب تتخذه الحبش مف الذرة ،دخيؿ  ،ثمره معركؼ :الغيبيراء  - 7

 ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر ،غيباريىو().  كعند ادم شير ىك نبت أك ثمر كفارسيتو 236ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي  :ينظر 
 .115ص 

َحاح،الجكىرم - 8  .غبر مادة ،الصِّ
 .115ص  ،(س .ـ)،ادم شير :ينظر  - 9

مٍكاءي   :الفىاليكذ“ - 10 كؼ ،حى  .فمذ  مادة ،تاج العروس،الزبيدم ،فاًرسيُّ ميعىرَّب " ،ييسىكَّل مف ليبّْ الًحٍنطىةً  ،ىيكى الًَّذم ييٍؤكىؿ ،مىٍعري
َحاح،الجكىرم  - 11  . فمذ مادة ،الصِّ
 .   139ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي  121ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر   - 12
 (،كيند)كذكر ادم شير أنو تعريب  .179ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 261ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي ،فارسي ميعىرَّب :القىٍندي   - 13

 .129ص  ،(س .ـ)ادم شير،  :ينظر
َحاح،الجكىرم  - 14  . قند مادة ،الصِّ
 .478ص  ،المعجم الذىبي ،التكنجي :ينظر  - 15
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 .(1)”ميعىرَّبكىك فارسي ،خبز :الكىٍعؾي “

 .(1)”ميعىرَّبفارسي
 فارسيَّة

 .(2)خبز يابس  :َكاك

ػػػػػػػػػػػامىخي “ ـي بػػػػػػػػػػػػو :الكى الػػػػػػػػػػػػذم ييٍؤتىػػػػػػػػػػػػدى
(3) ،

 .(4)”معرب
 فارسيَّة

 .(5)كامخ :َكامو

أٍنبػػػػاري الطعػػػػاـً  كاحػػػػديىا  :(6)األْنَبررررارُ “
 .(7)”ًنٍبره 

 فارسيَّة
 .(8)نخالة  .تبف .عمؼ :أْنَبار

ػػػػا “ فارسػػػػيّّ  ،: ىػػػػك النىشىاٍسػػػػتىجي (9)النىشى
حػػػذؼ شػػػطره تخفيفػػػان  ،فارسػػػيّّ ميعىػػػرَّب

“(10) . 
 فارسيَّة

 .(11): النىشىانىشىاستىو

 

ٍردي “ الزيمىاكى
 :كالعاٌمة تقػػػػػػػػػكؿ ،ميعىرَّب(12) 
 .(13)“بىٍزمىاكىرد  :تقػػػػػػػػكؿ

 فارسية
ٍمفيكؼ بالمٍَّحـً  :َبْزَماَورد قىاؽي المى ىيكى الرّْ

(14) 

 
                                                           

 . كعؾ مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  - 1
 . 455ص  ،(س .ـ)،؛   التكنجي 136ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر   - 2
ْـّ  “ - 3 ـي ًبالضَّ ٍبًز أىمَّ شىٍيءو كىافى " :األيٍد  .أدـ  مادة ،لسان العرب،ابف منظكر ،مىا ييٍؤكىؿي ًباٍلخي
َحاح،الجكىرم  - 4    . كمخ مادة ،الصِّ
 .  456ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 137ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر   - 5
 . 20ص  ،(س .ـ)،الجكاليقي :ينظر ،أعجمي ميعىرَّب  ،مف الطعاـ كغيره   :األنبار   - 6
َحاح،الجكىرم  - 7  . نبر مادة ،الصِّ
 .76ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي ،150ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر - 8
مٍكاءي   :الفىاليكذ“ك  . نشك مادة ،تاج العروس،الزبيدم ،فاًرًسيّّ ميعىرَّب " ،يقاؿي لىوي  النَّشاٍستىج ،شيءه ييٍعمىؿي ًبًو الفىالىكذ :الٌنشا“- 9  ،حى

كؼ    .فمذ مادة ،(ف .ـ)،الزبيدم ،فاًرسيُّ ميعىرَّب " ،ييسىكَّل مف ليبّْ الًحٍنطىةً  ،ىيكى الًَّذم ييٍؤكىؿ ،مىٍعري
َحاح،الجكىرم  - 10  .نشا  مادة ،الصِّ
 –قاموس  فارسي ،؛ محمد غفراني 153ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،؛  ادم شير   340ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر   - 11

 . 122ص  ،عربي
ٍردي   - 12 مىاكى ـٌ  ،الزُّ ٍردي   :كالعىامَّةي يىقيكليكفى  ،ميعىرَّب ،طىعىاـه مف البىٍيًض كالمٍَّحـً  :بالضَّ ٍمفيكؼ بالمٍَّحـً  :بىٍزمىاكى قىاؽي المى ىيكى طىعىاـ ييقىاؿ ،كىىيكى الرّْ
ًميفىة ،ليٍقمىةي القىاًضي :لىوي  رىاسىافى  ،كليٍقمىةي الخى  .كرد مادة ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،كييسىمَّى نىٍرًجسى الماًئدة ،نىكىالىو()كييسىمَّى بخي
َحاح،الجكىرم  - 13     .كرد مادة ،الصِّ
 .79ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،؛  ادم شير 173ص  ،الُمَعرَّب،؛ الجكاليقي 113ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر - 14
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 :وىي  ،وما يتعمق بيما،مصطمحات خاصة  باأللبسة واألقمشة سادس :ال المطمب

 

 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

 جيد الباحثين القدامى
 تأصيل الكممة

 ما يقابميا في المغة األم

 جيد الباحثة

 .(3): حريرَابريُشم  فارسيَّة .(2)“ميعىرَّب: (1)اإلْبِرْيَسم“

 ،الغمػػػػػػػيظ (5)الػػػػػػػديباج: (4)اإلسرررررررتبرق“
 .(6)”كتصغيره أبيرؽ ،فارسٌي ميعىرَّب

 فارسيَّة
 .(7)، غميظضخـ :ِاْسَتْبر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي “ : ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف (8)البىٍرنىكى
 .(9)”األكسػػػػػية

 فارسيَّة

الرقعػػػػة ك اسػػػػـ ثػػػػكبو  :كمعناىػػػػا (10)ركاَنرررروَپ“
 .(11)”منسكج مف الحرير الخشف

 

 

                                                           
ـي  :اإلٍبًريسىـ  - 1 ًريري الخا  . أبريسـ  مادة ،تاج العروس،الزبيدم  :ينظر ،الحى
َحاح،الجكىرم  - 2    .برسـ مادة ،الصِّ
 .56ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي   ،6ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 3
ٍستىٍبرى   - 4 يىٍمبىسيكفى ًثيىابنا خيٍضرنا مّْف سينديسو كىاً  ؽو { كلقد كردت ىذه الكممة أربع مرات في القرآف الكريـ، كذلؾ في قكلو تعالى :}كى

{الدخاف: أية  31الكيؼ: آية  ٍستىٍبرىؽو مُّتىقىاًبًميفى مى فيريشو بىطاًئنييا  ،كقكلو تعالى:}ميتًَّكًئيفى 53، كقكلو تعالى :} يىٍمبىسيكفى ًمف سينديسو كىاً  عى
ٍستىٍبرىؽه { اإلنساف: آية 54ًمٍف ًإٍستىٍبرىؽو{الرحمف: آية  ـٍ ًثيىابي سيٍنديسو خيٍضره كىاً  اًليىيي  . 21، ك قكلو تعالى:}عى

 دبج . مادة، تاج العروسالديباج: مف الثياب "، الزبيدم،“ - 5
َحاح،الجكىرم  - 6  .  برؽ مادة ،الصِّ
 .  322ص  ،المعجم الذىبي،؛  التكنجي  76ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 7
 .20ص  ،(س .ـ)،؛ ادم شير  56ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر ،كىك الكساء ،فارسي ميعىرَّب :البرنكاف  - 8
َحاح،الجكىرم  - 9  .  برؾ مادة ،الصِّ

 .150ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر ،الىوگرپى  (المعجـ الذىبي)كفي   - 10
 .20ص ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر  - 11
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كىػػػػػػػػػػك فارسػػػػػػػػػػٌي  ،(1)الًمٍسػػػػػػػػػػحي  :بىػػػػػػػػػػالس
ميعىرَّب
(2). 

 فارسيَّة
أك نػػػكع مػػػف  ،خرقػػػة أك قماشػػػة قديمػػػة :لسپ

 .(3)القماش زىيد الثمف 

ػػػػػدَّادي “ مقػػػػػافي مػػػػػف الثيػػػػػاب :الجي كىػػػػػك  ،الخي
ميعىرَّب )كيداٍد(
 .(5)”بالفارسيَّة(  4) 

 فارسيَّة
 .(6)“ثكب عتيؽ  :رادگ“

ربَّػػػػػػػػاف القمػػػػػػػػيص:  فارسػػػػػػػػي  ،لبنتػػػػػػػػو جي
ميعىرَّب
(7)   . 

 فارسيَّة
 .(8)كفتحة القميص  : ليبَّة الثكب،ِريَبانگ

 .   (10)“ميعىرَّب (9)الَجْوَربُ “

 
 فارسيَّة

أم  :ػػػا(پكأصػػمو )كػػكر ،ىػػي الجػػكارب :ْوَربگ
 .(11)قبر الرجؿ

ػػػؼ :الَجْرُمررروق  ،الػػػذم يمػػػبس فػػػكؽ الخي
كىك ميعىرَّب 
 فارسيَّة .   (12)

 ،أم فػكؽ  :كىػك مركػب مػف سىػٍر  :َسْر ُموَزه
 .(13)أم خؼ :ك ميكزىه

 

                                                           
 . 596/ 2ج ،لسان العرب ،ابف منظكر ،اٍلًكسىاءي ًمفى الشَّعىر :الًمٍسحي   - 1
َحاح،الجكىرم :ينظر  - 2  بمس.   مادة ،الصِّ
 . 161ص  ،الذىبيالمعجم ،،  التكنجي 26ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير :ينظر - 3
حيث جـز الجكىرم بأف ميعىرَّب كممة )جداد( ىك  ،صادر كمراجع مف الم اعمى ىذه الكممة فيما تكفر لديي ةقؼ الباحثتلـ  - 4

 .494ص  ،(ف .ـ)،التكنجي  :الثكب العتيؽ  ؛ ينظر :كتبت  بالراء )كراد( كمعناه  (المعجـ الذىبي)كفي  ،بالفارسيَّة   ()كداد
َحاح،الجكىرم  - 5  جدد.  مادة ،الصِّ
 . 494ص  ،(س .ـ)،التكنجي  - 6
  .  جرب مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  :ينظر  - 7
 . 501ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي   68ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي  99ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي - 8
ٍكرىبي “  - 9 ذي لمدٍّْؼًء " :الجى  جرب.   مادة ،تاج العروس،الزبيدم ،ًغشىاءاًف ًلٍمقىدىـً ًمٍف صيكؼو ييتَّخى

َحاح،الجكىرم -10  جرب.  مادة ،الصِّ
؛  68ص  ،شفاء الغميل،؛  الخفاجي  101ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي ، 48ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر - 11

 .515 ،المعجم الذىبي،التكنجي 
َحاح،الجكىرم :ينظر  - 12  . جقؽ مادة ،الصِّ
 . 40ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر - 13
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ػػػػػػػػػػػػزُّ “ ػػػػػػػػػػػػزكزً  :(1)الخى  ، مػػػػػػػػػػػػفكاحػػػػػػػػػػػػدي الخي
 .(2)”الثياب

 فارسيَّة
ػػػػػػػز أك   ،أم ثػػػػػػػكب منسػػػػػػػكج مػػػػػػػف الحريػػػػػػػر :خى
 .(3): أم ثكب مف الكتافخاز

ك  ،ثػػػػػػكب ينسػػػػػػج بنيػػػػػػريف :(4)الػػػػػػدىيىابيكذي 
 فارسيَّة .(6()5) دكپكذ()أصمو بالفارسيَّة 

 .(7): ثكب ينسج بنيريفدكبكذ

 

 ،أبػػػػػيضي مىصػػػػػكفه : ثػػػػػكبه (8)الَدْخررررردارُ “
أم  ،أم ييٍمًسكيوي التىٍختي  :فارسيّّ ميعىرَّب

 .    (10)”(9)ذك تخت

 فارسيَّة

، أك ثػػػػكب أبػػػػيض أك أسػػػػكد  :(11)تخررررت دار
 .(12)ييٍمًسكيوي التىٍختي 

 

 

 

 

                                                           
زُّ  - 1 بات عف الفارسيَّة136ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر ،أنو فارسيّّ ميعىرَّب  :كقيؿ:الخى كىي  ،. كأكد ادم شير أنيا مف الميعىرَّ

بة عف  )خاز( أك  ز)ميعىرَّ  .    54ص  ،(ف .ـ،)ادم شير :ينظر (،خى
َحاح ،الجكىرم  - 2   .خزز مادة ،الصِّ
 54ص  ،(س .ـ)ادم شير،  :ينظر  - 3
 . 138ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر ،بالفارسيَّة (كىك )دكبكذ ،ثكب ينسج بنيريف :الدىيىابكذ  - 4
 .60ص  ،(س .ـ)،ادم شير :ينظر ،ىك ثكب ذك نيريف :دكپكذ - 5
َحاح،الجكىرم  :ينظر - 6  .دبذ مادة ،الصِّ
 .60ص  ،(س .ـ)،ادم شير :ينظر - 7
دي ،ثىكبه أىبيضي مىصيكفه   :الدٍَّخدىاري بالفىٍتح“ - 8 قىاؿى  ،أىم ذيك تىٍختو  ،أىم ييٍمًسكو التٍَّختي   :تىٍختى دىار(  بالفارسيَّة)كىىيكى ميعىرَّب  ،أىك أىٍسكى كى

 .دخدر مادة ،تاج العروس،كاألىٌكؿ أىٍحسىف "، الزبيدم ،أىصميو )تٍختىار(  أىم ًصيفى ًفي التٍَّخت :بىعضيـ
أىم ييٍمًسكو  :فأصميا  الفارسي ىك )تىٍختى دىار(  ،ىنا يفسر الجكىرم معنى الكممة بالفارسيَّة دكف ذكر المقابؿ الفارسي ليا - 9

ص  ،المعجم الذىبي،؛  التكنجي 141ص   ،الُمَعرَّب  ،دخدر؛ الجكاليقي  مادة ف( .ـ)،الزبيدم :ينظر  ،أىم ذيك تىٍختو  ،التٍَّختي 
184. 

َحاح،الجكىرم  - 10  .دخدر مادة ،الصِّ
 .61ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير   :ينظر ،ذك حسف كجماؿ  :عند ادم شير  كمعناه (فارسيتو )دىٍخداري  - 11
 .184ص  ،المعجم الذىبي؛  التكنجي،  141ص   ،الُمَعرَّب  ،دخدر؛ الجكاليقي  مادة ،العروستاج ،الزبيدم :ينظر  - 12
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: كاحػػػػػػػػػػػػػد دخػػػػػػػػػػػػػاريص (1)الػػػػػػػػػػػػػدٍّْخًريصي “
 فارسيَّة .(3)“(2)القميص

 .(5)الثكب (4)بىنيقة  :ًتيريز

 

فارسػػػػيّّ  ،كاحػػػػد ديركًز الثػػػػكب :الررررَدْرزُ “
 .    (6)”ميعىرَّب

 فارسيَّة
ىػػك اًلرتفػػاع الػػذم يحصػػؿ فػػي الثػػكب  :َدرز

 .(7)أك شؽ في القماش   ،إذا جمع طرفاه

الًدمىٍقسي “
 .(10): الحرير األبيضًدٍمسىو فارسيَّة .(9)”: القىزُّ (8)

ىػػي  :كيقػػاؿ ،جبػػة صػػكؼ :الُزْرَماِنقررة
كأصػػػػػػػػػػػػػمو  ،كممػػػػػػػػػػػػة فارسػػػػػػػػػػػػيَّة معربػػػػػػػػػػػػة

ػػػاؿ كيقػػػاؿ  ،)أيٍشػػػتيٍربىانىو(  أم متػػػاع الجمَّ
 . (12( )11) ىي عبرانية

 فارسيَّة

 .(13)متاع الجمَّاؿ  :ُأْشُتْرَباَنو

 

 

 

                                                           
ص  ،(س .ـ)،؛ ادم شير 143ص  ،(س .ـ)،الجكاليقي :ينظر  ،كأصمو فارسي ،مف األرض كالثكب كالدرع :الدٍّْخًريصي   - 1

 .59ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 34
 .4/329ج  ،باب الخاء كالصاد ،العين،كىك التيريز مف الثكب كاألرض "، الفراىيدم ،لغة في التٍّْخريص :الدٍّْخريص“ - 2
اح  (الدخريص)كردت كممة  - 3 حى َحاح،الجكىرم  :ينظر ،مخففة في الصّْ  .دخرص مادة ،الصِّ
 .بنؽ مادة ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،أم طىٍكقيو الَّذم ًفيو األىٍزراري مىًخيطىةه   - 4
 .34ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير  :ينظر  - 5
َحاح،الجكىرم  - 6  .درز مادة ،الصِّ
 . 261ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي،62ص ،األلفاظ الفارسيَّة،؛ ادم شير98ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر - 7
كىك عند ادم شير   .97ص  ،(س .ـ)،؛ الخفاجي 151ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر ،ميعىرَّب ،القز األبيض  :الًدمقس  - 8

 .  66ص  ،(س .ـ)،ادم شير :ينظر ،فارسي ميعىرَّب
َحاح،الجكىرم  - 9   .دمقس مادة ،الصِّ

 .66ص  ،(س .ـ)،ادم شير  :ينظر  - 10
بة :قكؿ آخر (،تاج العركس)ك (القامكس)ك (في )المساف  - 11  :ينظر  ،متاع الجٌماؿ :أم (كأصميا  )اشتربانو ،أنيا فارسيَّة ميعىرَّ

/ 25ج  زرمؽ، مادة، تاج العروس،؛  الزبيدمزرمؽ مادة ،القاموس المحيطالفيركزآبادم ،؛ زرمؽ مادة ،لسان العرب،ابف منظكر
بة،عمى أنيا عبران (بينما نصَّ الخفاجي في )شفاء الغميؿ .402  .113ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر ية ميعىرَّ

َحاح،الجكىرم ينظر:  - 12  . زرمؽ مادة ،الصِّ
 . 28ص   ،المعجم الذىبي،؛  التكنجي78ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر - 13
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ةي “ ػػبيجى ػػبيجي كالسى كأصػػمو  ،: البىقيػػري (1)كالسى
: كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك (2)بالفارسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّة )شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٌي(

 . (4)”(3)القميص
 فارسيَّة

 .(5)الفركة  أك القميص :شبيّ 

 

 ،فػػػػػػػػراء طػػػػػػػػكاؿ األكمػػػػػػػػاـ :الَمَسرررررررراِتق“
ٍسػػػػػتىقىةه بفػػػػػتح التػػػػػاء أصػػػػػميا  ،كاحػػػػػدتيا مي

 . (6) “)مشتو( فعربتبالفارسيَّة 
 فارسيَّة

آلػػػػػو  خشػػػػػبية لفصػػػػػؿ بػػػػػذر القطػػػػػف  :ُمْشرررررَتو
قبضػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػيء كالسػػػػػػػػػكيف  .كضػػػػػػػػػربو
 .(7)كالخنجر

 . (11)حرير كثير النعكمة  :كىٍمغر فارسيَّة .(10)”(9): الًبٍزيىٍكفي (8)السُّندس“

قىةه  ،الحريػػر :الَسررَرقُ   ،الكاحػػدة منيػػا سىػػرى
ػػػػػػرىٍه(  :(12)يقػػػػػػاؿ كأصػػػػػػميا بالفارسػػػػػػيَّة )سى

بيكهأم: جيد  .(13)، فعىرَّ
 فارسيَّة

 .(14)الجيد الخالص النفيس:َسَرهْ 

 

 

                                                           
ةي   - 1 ةي كالسًَّبيجى ةي  .ًكسىاءه أىسكد :السٍُّبجى كىىيكى   (:كأىصميا ًباٍلفارسيَّة )شىبيٌ  ،السًَّبيجي كالسًَّبيجة البىًقيري  ،فىاًرًسيّّ ميعىرَّب  ،اٍلقىًميصي  :كالسًَّبيجى

  .سبج مادة ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر ،كىىيكى اٍلقىًميصي 
 .118ص  ،شفاء الغميل ،الخفاجي ،ينظر ،سبى( عند الخفاجي )كىي  - 2
 .182ص  ،الُمَعرَّب ،؛ الجكاليقي 83،ص األلفاظ الفارسيَّة  : ادم شير،ينظر - 3
َحاح،الجكىرم ،ككممة )الٌسبيجة( أيضان  ،مخففة في صحاح الجكىرم (كردت كممة )الٌسبيج  - 4  .  سبج مادة ،الصِّ
 .182ص  ،(س .ـ)،؛ الجكاليقي 83،ص (س .ـ)،ادم شير  ينظر: - 5
 . ستؽ مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  - 6
 .545ص ،المعجم الذىبي،التكنجي ينظر: - 7
كردت كممة  .119ص،شفاء الغميل ،؛ الخفاجي177ص  ،(س .ـ) ،الجكاليقي :ينظر ،ميعىرَّب ،رقيؽ الديباج  :الٌسندس  - 8

يىٍمبىسيكفى ًثيىابنا خيٍضرنا مّْف سينديسو {الكيؼ: آية كذلؾ في قكلو تعالى ،( مرات3سندس في القرآف الكريـ ) ،} يىٍمبىسيكفى ًمف سينديسو 31:} كى
{الدخاف: آية  ٍستىٍبرىؽو مُّتىقىاًبًميفى ميىيي 53كىاً  { اإلنساف: آية ، }عى   .21ـٍ ًثيىابي سينديسو خيٍضره

ْـّ  -9 قيؽي الدّْيبىاجً  ،السٍُّنديس :البيٍزيكفي ًبالضَّ  . بزف مادة ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر ،ىيكى رى
َحاح ،الجكىرم  ،مخففة في صحاح الجكىرم (الٌسندس)كردت كممة  - 10  . سدس مادة ،الصِّ
 .473ص  ،الذىبيالمعجم ،التكنجي :ينظر - 11
بة عف الفارسيَّة كأصميا )سره( - 12  .90ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر ،أكد ادم شير بأنيا كممة عربيَّة  ميعىرَّ
َحاح،الجكىرم :ينظر    - 13  .سرؽ مادة ،الصِّ
 .  346ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي  90ص  ،(س .ـ)،ادم شير :ينظر - 14
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، كالجمػػػػػػػػػػػػػػػع معػػػػػػػػػػػػػػػركؼ الَسررررررررررررررررَاِويلُ 
كالعػػػػرب  ،كممػػػػة أعجميػػػػة السػػػػراكيالت،

 .(1)سركاؿ :تقكؿ
 فارسيَّة

 .(3): بنطاؿ(2)َشْموار

 

ٍرـي “  .(5)”ميعىرَّبفارسٌي  ،: الًجٍمدي (4)الصى

 .(5)”ميعىرَّب
 فارسيَّة

 .(7): الًجمدي (6)ْرمَچ

ـي الثىػػػػػػػػػػػكب :الًطػػػػػػػػػػػرازي “ مىػػػػػػػػػػػ فارسػػػػػػػػػػػيّّ  ،عى
 فارسيَّة .(8)”معرَّب

 .(9)أك الزينة  ،نقش القماش :َتراز

 

كاحػػػػػػػػد  :بفػػػػػػػػتح الػػػػػػػػالـ (10)الطىٍيمسػػػػػػػػافي “
كاليػػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػػي الػػػجمػػػػػػػػػػػػػع  ،الطىيالػػػػػػػػػػػػًػسةً 

 .(11)“ألنَّو فارسيّّ ميعىرَّب   ،لمعجمػػة
 فارسيَّة

كىػػػػك  ،كسػػػػاء يمقػػػػى عمػػػػى الكتػػػػؼ :َطالسرررران
كمف  ،طرؼ العمامة  :أم (مركب مف )طىره

 .(12)أداة التشيبو  :)سىاف( أم

كالجمػػػػػػػػػػع   ،مػػػػػػػػػػف الثيػػػػػػػػػػاب  :الطىػػػػػػػػػػاؽي 
، فارسيّّميعىرَّبالطاقاتي كالطيقافي 

(1). 
 فارسيَّة

 .(2)طي  :تَا

                                                           
  .سرؿ مادة ،(س .ـ)،الجكىرم :ينظر   - 1
 .ـ)،ادم شير   :ينظر   ،القامة :باؿ(أم)كمف  ،فكؽ  :سىر( أم)كىي كممة مركبة مف   (،سرباؿ)فارسيتو عند  ادم شير   - 2
 .88ص  ،(س

 .377ص  ،المعجم الذىبي،؛  التكنجي  120ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر  - 3
ٍرـي ًباٍلفىٍتحً   - 4 ( :الصَّ  .صـر مادة ،المصباح المنير،الحمكم ،اٍلًجٍمدي كىىيكى ميعىرَّب كىأىٍصميوي ًباٍلفارسيَّة )جـر
َحاح،الجكىرم  - 5  .صـر مادة ،الصِّ
ادم شير  :ينظر  (،كالصحيح أنيا  الجيـ المثمثة كما في )المعجـ الذىبي (،جـر)كفارسيتو  عند ادم شير  بالجيـ العربيَّة    - 6
 .216ص  ،المعجم الذىبي،؛  التكنجي 107ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،
 .   216ص  ،(س .ـ)،؛  التكنجي 107ص ،(س .ـ)،ادم شير  :ينظر  - 7
َحاح،الجكىرم  - 8  .طرز مادة ،الصِّ
 .       185ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 112ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير    :ينظر  - 9

ٍربي مف األىٍكًسيىة:الطٍَّيمىسىاف كالطٍَّيمىس - 10  . طمس مادة ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،ضى
َحاح،الجكىرم  - 11  . طمس  مادة ،الصِّ
 .113ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير   :ينظر   - 12
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: الػػذم ييتَّخػػذ منػػػو (3)بالتحريػػؾ ،الفىنىػػؾي “
 .(4)“الفركي 

 فارسيَّة
 .(5)الفرك  :فنؾ 

ٍيسىـ“ القىزُّ مف اإلٍبرى
 .(9)حرير  :ژكػ فارسيَّة . (8)”(7)فمعرَّب(6)

 .(12): ثكب مف الكتافقىدىؾ فارسيَّة . (11)”: ثيابي كتَّافو ًرقاؽه (10)القىصىب“

: ثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابه (13)الًقٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزي بالكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر“
يخالطيا الحرير  .(14)”بيض ه

 فارسيَّة
 .(15): ثكب مبطف بالحريراكندژكػ ،اغندژكػ

كىػػػػػػػػك  ،فارسػػػػػػػػيّّ ميعىػػػػػػػػرَّب   :الًكٍربػػػػػػػػاسي 
 .(16) الثكب الخشف

 فارسيَّة
قطعػػػػػػة مػػػػػػف خيػػػػػػكط “: (17)بػػػػػػالفتح  َكْرَبرررررراس

 .(18)”القطف مفتكلة باليد

                                                                                                                                                                                
 .  طكؽ مادة ،(س .ـ)،الجكىرم :ينظر  - 1
 .   178ص  ،المعجم الذىبي،؛  التكنجي  113ص ،(س .ـ)،ادم شير   :ينظر  - 2
 .168، صشفاء الغميل،؛ الخفاجي 248ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،كىك جنس مف الًفراء ،أعجمي ميعىرَّب :الفىنىؾ  - 3
َحاح،الجكىرم  - 4   .  فنؾ مادة ،الصِّ
 .436ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  :ينظر  - 5
ـي  :األىٍبًريسىـ  - 6 ًريري الخا   .أبريسـ  مادة ،تاج العروس،الزبيدم  :ينظر ،الحى
بة :القز  - 7  .180ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي   273ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي   :ينظر ،كممة ميعىرَّ
َحاح،الجكىرم  - 8  قزز.  مادة ،الصِّ
 .    444ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  :ينظر  - 9

 . 264ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي  ،مكٌلد  :الدقيؽ مف الكتاف :القىصىبي   - 10
َحاح،الجكىرم  - 11   .قصب مادة ،الصِّ
 . 442ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  :ينظر  - 12
 . 263ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي ،كىي ثياب بيض يخمطيا حرير ،أعجمي ميعىرَّب :الًقيزي   - 13
َحاح،الجكىرم  - 14  .قيز مادة ،الصِّ
 .466ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 15
 .كربس مادة ،(س .ـ)،الجكىرم :ينظر  - 16
القاموس الفيركزآبادم ،؛  .كربس مادة ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر  ،كىرباس بالفتح  ىك األصؿ الفارسي لًكٍربىاس بالكسر   - 17

 .كربس مادة ،المحيط
 .462ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي - 18
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 .(3)نصؼ  :ًنيمو فارسيَّة .(2): الفرك(1)النّْيـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي “ ، فارسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيّّ (4)القىبػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي  :اليىٍممى
 .(5)”ميعىرَّب

 فارسيَّة
 .(6)مف الثياب :يىٍممىو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

؛ ادم  228ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 339ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،فارسي ميعىرَّب ،الفرك القصير :النَّيـ  - 1
 .156ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،شير

َحاح،الجكىرم:ينظر ،مخففة في صحاح الجكىرم  (كردت كممة )الٌنيـ - 2  .نيـ  مادة ،الصِّ
 . 584ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 156ص  ،(س .ـ)،؛ ادم شير 228ص  ،(س .ـ)،الخفاجي :ينظر  - 3
ٍمعي أىٍقًبية "،  ابف منظكر ،الًَّذم ييٍمبىسي ميٍشتىؽّّ ًمٍف ذىًلؾى ًًلٍجًتمىاًع أىطرافو :القباء ًمفى الثّْيىابً “ - 4  . قبا مادة ،لسان العرب،كىاٍلجى
َحاح،الجكىرم  - 5       .  يممؽ مادة ،الصِّ
 ،األلفاظ الفارسيَّة ،؛  ادم شير  244ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 404ص ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر  (،يىٍممىو)فارسيتو    - 6

 .161ص ،الفارسيَّة 
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 :وىي ،وما يتعمق بيا  ،مصطمحات خاصة باألدوات المنزلية: سابعال المطمب

 

 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

 جيد الباحثين القدامى

تأصيل 
 الكممة

 ما يقابميا في المغة األم

 جيد الباحثة

فارسػػػيّّ  ،كاحػػػد األىبػػػاريؽً  :(1)اإِلْبريرررقُ “
 .(2)”معٌرب

 فارسيَّة
ككػأس الحمػاـ  ،كىػك يطمػؽ عمػى الػدلك :آبريز

 . (3)كالسطؿ 

با  ،إناءه  :الباطيةُ “  .(5)”(4)كأظنُّو معرَّ

(4)”(5). 
 فارسيَّة

ء نحاسػػػي كاسػػػع األعمػػػى ضػػػٌيؽ كعػػػا :باِدَيرررو“
 .(6)األسفؿ

التىٍكري “
 .(9)مشبكةأك قماشة  ،بطؿ ،رسكؿ :تكر فارسيَّة .(8)“: إناءه يشرب فيو (7)

 .(1)كيس  :والو گ فارسيَّةكالجمػػػػػػع الجكالػػػػػػؽ  ،كعػػػػػػاء :الَجَواِلررررررقُ 

                                                           
رصؼ . كلقد كردت ىذه الكممة في  مادة، تاج العروساإلبريؽ: كعاء لو أذف كخرطـك ينصبُّ منو السائؿ، ينظر:الزبيدم ،  - 1

كىٍأسو ًمٍف مىًعيفو {، . ًبأىٍككابو كىأىباًريؽى كى مَّديكفى ـٍ ًكٍلدافه ميخى مىٍيًي  . 18الكاقعة: آية  القرآف الكريـ، كذلؾ في قكلو تعالى:} يىطيكؼي عى
َحاح،الجكىرم،  - 2  برؽ. مادة الصِّ
 .  6، صاأللفاظ الفارسيَّة ينظر :  ادم شير ، - 3
بان ،  كىذا الحكـ لـ يتطابؽ في المصادر   - 4 لـ يصدر الجكىرم حكمان قاطعان عمى أعجمية كممة )الباطية(  بقكلو:  كأظنو ميعىرَّ

المغكية المعتمدة  التي نصَّ المغكييف فييا عمى بياف أصميا  األعجمي ،  كمف ذلؾ:  نصَّ الجكاليقي  في )الميعىرَّب(عمى أنيا كممة 
كاسعي األعمى ضيؽ األسفؿ ، ينظر: الجكاليقي ،فارسيَّة،   .83، ص الُمَعرَّب كذلؾ بقكلو :  البىاًطيىة:  كممة فارسيَّة ، إناء ه

َحاح،الجكىرم،  - 5  بطى . مادة الصِّ
 .  92،ص المعجم الذىبي،  التكنجي ،45، ص شفاء الغميل، الخفاجي ،83، ص الُمَعرَّب ينظر: الجكاليقي ، - 6
: إناء معركؼ، كىك فارسي ميعىرَّب ، ينظر: الجكاليقي،الىتكٍ   - 7 اسـ إناء عربي، “.  كفي)شفاء الغميؿ( التكر:86ص  الُمَعرَّب، ري

 .59، ص شفاء الغميلكأٌما بمعنى الرسكؿ فميعىرَّب "، الخفاجي،
َحاح،الجكىرم  - 8  .تكر مادة ،الصِّ
 .192ص  ،المعجمم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 9
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  .   (1)معربة  ،بالفتح كالجكاليؽ أيضان 

كىػػػػػػك  ،دىفّّ طكيػػػػػػؿ األسػػػػػػفؿ :الراقررررررودُ 
ميعىرَّب
 فارسيَّة . (4)، كالجمع الركاقيد(3)

 .(5)كعاء لمشرب :راك

 

كىػػػػك  ،(6)شػػػػبيية بػػػػالكنؼ :الزِّنِفيَمَجررررة
)زيػػػػػػػػػٍف كأصػػػػػػػػػمو بالفارسػػػػػػػػػيَّة  ،ميعىػػػػػػػػػرَّب
 . (7)بيمىٍو(

 فارسيَّة
 .(8)أدكات الراعي  ،كعاء :زيْن بيَموْ 

كالسَّػػػػػػػػػػػػػػػػطيؿ  ،السَّػػػػػػػػػػػػػػػػطؿ معػػػػػػػػػػػػػػػػركؼ“
 فارسيَّة .(10)”(9)مثمو

 .(11): كعاء الغسيؿتشت

 

كؼي “ ػػػػػاري كىػػػػػك فارسػػػػػيّّ  ،المكنسػػػػػة :الشى
 .(12)“ميعىرَّب

 فارسية
 .(14): مكنسة (13)جاروب

ابيكف“ مطبػػػػػػكخ ميركػػػػػػب مػػػػػػف الزيػػػػػػت أك  :الصػػػػػػابكف“ فارسيَّة .(2)“: معركؼ(1)الصَّ

                                                                                                                                                                                
 .   514ص  ،لمعجم الذىبيا ،؛ التكنجي  68ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 43ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير   :ينظر - 2
 . جقؽ مادة ،(س .ـ)،الجكىرم :ينظر  - 1
 .107ص  ،س( .ـ)،؛  الخفاجي 160ص ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،كىك ميعىرَّب  ،إناء  :الراقكد - 3
َحاح،الجكىرم  :ينظر - 4  . رقد مادة ،الصِّ
 .291ص ،المعجم الذىبي،التكنجي ينظر: - 5
 . كنؼ مادة ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر ،كعاء يجعؿ فيو الٌصائغ أدكاتو  :الكنؼ  - 6
َحاح،الجكىرم  :ينظر - 7  .  زنفمج مادة ،الصِّ
 .81ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر - 8
 .119ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 193ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي  :ينظر ،أعجمياف :السَّطؿ كالٌسطيؿ  - 9

َحاح ،الجكىرم ،الٌسطيؿ( كذلؾ)الٌسطؿ( مخففة في صحاح الجكىرم  ك)كردت كممة  - 10  .  سطؿ مادة ،الصِّ
 .398ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 11
 .  شرؼ مادة،(س .ـ)،الجكىرم  - 12
 ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر   ،كيرل أف أصؿ الكممة آرامي ،بالجيـ المثمثة (اركبچ)فارسيتو عند ادم شير   - 13
 .100ص

 .197ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي  100ص ،(س .ـ)،؛ ادم شير 131ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر - 14
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 .(3)”الشحـ

في كالطػػػػػػػػػػػػػاًجفي   ،: المقمػػػػػػػػػػػػػى(4)الطىػػػػػػػػػػػػػٍيجى
ألف الطاء كالجػيـ ًل  ،ككالىما ميعىرَّب

 .(5)العربيجتمعاف في أصؿ كالـ 
 فارسيَّة

 .(6)المقمى  :تَاَبو

 

 . (9)جفنة  (ميعىرَّب قصعة:)كاسو فارسيَّة .   (8)“: معركفة (7) القىٍصعىةي “

ػػػػػػػػػػػػػػػػًميؿي “ فىػػػػػػػػػػػػػػػػة :القىٍفشى فارسػػػػػػػػػػػػػػػػيّّ  ،الًمٍغرى
 .(10)”ميعىرَّب

 فارسيَّة
فىة الطعاـ (11)رو ليزچكفر : ًمٍغرى

(12). 

القيٍمقيمىةي 
،معركفةه  (13) كفػي  ، ىػك ركمػيّّ
أم إلػى  (عمى ىذا دارى القيٍمقيـي ) :المثؿ

 ركمية
في  :مگم گ يػره ييسىػػخَّ كفػةه مػف نيحػاسو كغى آًنيىػةه مىٍعري

يّْؽى الرٍَّأسً  ،ًفييىا المىاء  . (1)كيىكيكفي ضى

                                                                                                                                                                                
ابكف  - 1  .217ص  ،الُمَعرَّب،؛ الجكاليقي صبف مادة ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر ،ميعىرَّب ،الًَّذم ييٍغسىؿ ًبًو الثٌياب :الصَّ

 . 106ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر (،صابكف )كفارسيتو عند ادم شير
ابكف  - 2 َحاح ،الجكىرم ،مخففة في صحاح الجكىرم (كردت كممة )الصَّ  . صبف مادة ،الصِّ
 .106ص  ،(س .ـ)،ادم شير - 3
 .111ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  ،يكناني  (الطاجف)يرل ادم شير أف أصؿ الكممة   - 4
َحاح،الجكىرم  :ينظر  - 5   . طجف مادة ،الصِّ
 .179ص ،المعجم الذىبي،؛  التكنجي 111ص  ،(س .ـ)،ادم شير  :ينظر  - 6
بة ،عربيَّة   :كالقصعة  .قصع مادة ،تاج العروس،الزبيدم  ،ينظر  ،كعاء :القىٍصعىةي   - 7 كأصميا   ،كقيؿ أنيا فارسيَّة ميعىرَّ
شفاء ،الخفاجي :ينظر ،كعند  الخفاجي ىي ميعىرَّب )كاسو(   . 274ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي  :ينظر ،كاألكؿ أصح (،كىاسىو)

 .180ص ،الغميل
َحاح،الجكىرم  - 8  . قصع مادة ،الصِّ
 . المعجم الذىبي،التكنجي  :ينظر  - 9

  . قفشؿ مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  - 10
 :ينظر (،ليزچكىفػ)كعند ادم شير  (،كفجميف)كعند األزىرم    (،كفجالف)كعند الخفاجي (،كىفجالز)كفارسيتو عند الجكاليقي  - 11

 .285/  9ج ،باب القاؼ كالشيف ،تيذيب المغة،األزىرم  :176ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 251ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي
األلفاظ الفارسيَّة ،قفشؿ  ؛  ادم شير  مادة ،القاموس المحيطالفيركزآبادم ،قفشؿ  ؛   مادة ،تاج العروس،الزبيدم  :ينظر  - 12
 .127ص ،

ٍيًرهً  :القيٍمقيـ - 13 اسو كىغى في ًفيًو اٍلمىاءي ًمٍف نيحى بة عف الركمية ،مىا ييسىخَّ   قمـ مادة ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر ،كىي ميعىرَّ
 .176،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 260ص  ،الُمَعرَّب ،؛الجكاليقي 
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بىػػػػػػر يضػػػػػػرب  ،ىػػػػػػذا صػػػػػػار معنػػػػػػى الخى
 .(1)لمرجؿ إذا كاف خبيران باألمر

 

 

في  ككػػاف  ،ميعىرَّب،الػػذم يػػدؽ فيػػو :اليىػػاكى
، ألفَّ جمعػػػػػو ىىػػػػػكىاًكًيفي  أصػػػػػمو ىػػػػػاكيٍكفه

فحػذفكا منػو الػكاك  ،مثؿ قانكف كقكانيف
كفتحػػػكا األكلػػػى ألنػػػو  ،الثانيػػػة اسػػػتثقاًلن 

 .(3)”ليس في كالميـ فاعؿ بالضـ

 فارسية

 .(4): ميراسَىاَون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
ًميَّتىٍيفً ،كيٍمكيـٍ  - 2 في ًفييىا :بكافىٍيف عىجى كفةه مف نيحاسو كغىيًره ييسىخَّ يّْؽى الرٍَّأًس المىاءي آًنيىةه مىٍعري كًميّّ  :قىاؿى األصمىًعيٌ ، كيىكيكفي ضى  ،كىىيكى ري

  . قمـ مادة ،تاج العروس،الزبيدم  :ينظر 
َحاح،الجكىرم :ينظر - 1  .قمـ مادة ،الصِّ
    .ىكف مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  - 3
 . 600ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي،159ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،؛  ادم شير  346ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر - 4
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 :وىي ،مصطمحات خاصة بالمكاييل واألوزان والمساحات:ثامنال المطمب

 

 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

 جيد الباحثين القدامى

تأصيل 
 الكممة

 يقابميا في المغة األمما 

 جيد الباحثة

بالضػػػـ“ كىػػػك  ،شػػػيء يػػػكزف بػػػو :البيياري
عربيَّػػة، كأحسػػبيا غيػػر  ،ثمثمائػػة رطػػؿ
 .(1)“كأراىا قبطية

 قبطية
قيؿ ،الًحٍمؿي  :بيياري  ٍطػؿ بالقبطيػة :كى ثًمائىػة رى  ،ىيػكى ثىالى
قيػػؿ ٍطػػؿ :كى ٍطػػؿ كًسػػتًمائىة رى قيػػؿ ألػػؼ أىٍربىعًمائىػػة رى ، كى
رىٍطؿ
(2). 

ريًػػػػػػػبي مػػػػػػػف الطعػػػػػػػاـ :”(3)الجريػػػػػػػب الجى
، كالجمػػػػػع مقػػػػػداره معمػػػػػكـ :(4)كاألرض

 .(5)كالجمع أجربة كجرباف
 فارسيَّة

األرض تعػػػادؿ عشػػػرة آًلؼ  مسػػػاحة مػػػف :ريػػػبگ“
 .(6)“متر مربع

مكيػػػػػاؿ  :الرررررَدْوَرقُ :”يقػػػػػكؿ الجػػػػػكىرم
 .    (2)”(1)كأراه فارسيان معربان  ،لمشراب

 .    (2)”(1)معربان 

 فارسية
 .(3)كعاء بمكرم مسطح الفـ :دوره

 

                                                           
َحاح،الجكىرم  - 1  .بير مادة ،الصِّ
 .312/ 4ج  ،المحكم والمحيط األعظم،ابف سيده :ينظر   - 2
ًريبي   - 3  .96ص  ،المكاييل واألوزان،فالترىنتس :ينظر ،( متر مربع1592كمقياس لألرض يساكم عمى كجو الدقة )الجى
ًريبي مف األرض  - 4 بان   :الجى  .  111ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  ،266/ 1ج ،الجميرة،ابف دريد  :ينظر ،قيؿ أنو ميعىرَّ
َحاح،الجكىرم  - 5    .جرب مادة ،الصِّ
 .202ص  ،المعجمم الذىبي،التكنجي  - 6
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 .(6)مطمقان كىك بمعنى الحبة  :دانو ،دانؾ فارسيَّة .(5): سيٍدسي الًدٍرىىـ(4)الٌدانىؽي كالٌداًنؽي 

ػػػػخي “ فارسػػػػيّّ  ،: كاحػػػػد الفراسػػػػخ(7)الفىٍرسى
 .(8)”معرب

 فارسيَّة
 .(9)كىك مسافة معمكمة :فرَسْنك

مػا تكػػاؿ بػو الخمػر، فارسػػيّّ  :الفىػٍييىجي “
ميعىرَّب
(10)”(11). 

 فارسيَّة
 .(12)مكياؿ الخمر :يماَنوپ

 .(15)الميزاف   َكّپان: فارسيَّة .(14)”ميعىرَّب،(13)الًقسطاسي  :القىبَّافي “

 يزف  :ًقيراط أعجمية كأصػػمو ًقػػرَّاط  ،نصػػؼي دانًػػؽو  :الًقيػػراطي “

  
كىك ميعىرَّب ،(1)مف درىـ الكيؿ 

(2). 

                                                                                                                                                                                
بان   :لـ يصدر الجكىرم حكمان قاطعان عمى أعجمية كممة )الدكرؽ(  بقكلو  - 1 كىذا الحكـ لـ يتطابؽ في   ،كأراه فارسيا ميعىرَّ

 (شفاء الغميؿ)نصَّ الخفاجي  في   :كمف ذلؾ  ،فييا عمى بياف أصميا  األعجمي كف المصادر المغكية المعتمدة  التي نصَّ المغكيُّ 
كما  ،95ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر ،فارسي ميعىرَّب ،مكياؿ لمشراب :الدكرؽ :كذلؾ في قكلو ،عمى أنو فارسي ميعىرَّب
 .62ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر ،عمى أنو فارسي ميعىرَّب (األلفاظ الفارسيَّة)كنص ادم شير في 

َحاح،الجكىرم  - 2  .درؽ مادة ،الصِّ
 . 282ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي ،62ص  ،(س .ـ)،ادم شير  :ينظر - 3
 ،ميعىرَّب كىك .29ص  ،المكاييل واألوزان،فالترىنتس :ينظر ،أك في كثير مف األحياف سدس دينار سدس الدرىـ   :الٌدانؽ  - 4

 .66، ص األلفاظ الفارسية،؛ ادم شير 95ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي145ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر
َحاح،الجكىرم :ينظر ،كردت كممة الدانؽ مخففة في صحاح الجكىرم  - 5    .دنؽ مادة ،الصِّ
 .256ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 61ص  ،(س .ـ)،؛  ادم شير 95ص  ،(س .ـ)،الخفاجي :ينظر  - 6
 مادة ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر   ،أك السعة  ،كالفىٍرسىخي  مف المسافىًة المعمكمًة ًفي األىرض  ،السَّاعىةي مف النَّيىار :الفىٍرسىخ - 7

 .94ص  ،المكاييل واألوزان،فالترىنتس :ينظر ،كـ 6كالفرسخ يعادؿ .فرسخ
َحاح،الجكىرم  - 8  .فرسخ مادة ،الصِّ
 .   430ص  ،المعجم الذىبي،؛  التكنجي  118ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر - 9

المحكم ،فيج ؛ ابف سيده مادة ،تاج العروس،الزبيدم ؛ فيج مادة ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر ،فارسي ميعىرَّب :الفييج   - 10
 .فيج  مادة ،والمحيط 

َحاح،الجكىرم  - 11  .فيج  مادة ،الصِّ
 . 176ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 12
، بالٌضـٌ كالكىٍسرً  - 13  .قسطس مادة ،تاج العروس،الزبيدم ،الًميزىاف :القيٍسطىاسي
َحاح،الجكىرم  - 14  . .قبف  مادة ،الصِّ
 . 459ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي  124ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،؛ ادم شير  257ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي   :ينظر   - 15
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ميعىرَّب .(1)”بالتشديد
(3). 

 

 

الًقٍنطىاري “
ة  :قنطار سريانية .  (5)“: ًمعياره (4) مٍؿء مىٍسؾ ثىٍكر ذىىىبا أىك فضَّ

(6). 

 .(9)مكياؿ   :كىفيز  فارسيَّة . (8)“: مكياؿ (7)القىًفيزي “

ػػةي  كالجمػػع كىيػػػاًلج  ،: ًمكيػػػاؿ(10)الكىٍيمىجى
 فارسيَّة . (11)كىك أعجمي  ،ككيالجة أيضان 

 .(12)كيؿ معركؼ  :ًكيمو

 

نىػػػػػػػػػا مقصػػػػكر“ المى
الػػػػػػػػػػػػػػػػذم يػػػػكزف : (13)

 .(1)”بػػػػػػػو
 فارسيَّة

 .(2)لساف الميزاف  :مىف

                                                                                                                                                                                
 .44ص  ،المكاييل واألوزان،فالترىنتس :ينظر  - 2
  . قرط مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  - 1
 . 178ص ،الغميل شفاء،؛ الخفاجي 256ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي  :ينظر ،ميعىرَّب :الًقيراط  - 3
ذا أطمؽ عمى كمية كبيرة مف الذىب فيككف حينئذ  ،رطؿ 100كىك يساكم  :القنطار  - 4  :ينظر ،كغـ ذىب42,33كا 

( 3ككردت ىذه الكممة في القرآف الكريـ ) .269ص  ،(س .ـ)،الجكاليقي  :ينظر ،ميعىرَّب كىك  .40ص  ،(س .ـ،)فالترىنتس
ًمفٍ  دًّْه  مرات، كذلؾ في قكلو تعالى:}كى ًمٍنييـ مٍَّف ًإف تىٍأمىٍنوي ًبًدينىارو ًلَّ ييؤى ًإلىٍيؾ{ آؿ عمراف: أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب مىٍف ًإف تىٍأمىٍنوي ًبًقنطىارو ييؤىدًّْه ًإلىٍيؾى كى

ٍكجو كىآتىٍيتيـٍ ًإٍحدىاىيفَّ ًقنطىارنا 75آية  ٍكجو مَّكىافى زى دتُّـي اٍسًتٍبدىاؿى زى ٍف أىرى ، كقكلو 20فىالى تىٍأخيذيكٍا ًمٍنوي شىٍيئنا{النساء: آية ، كقكلو تعالى:} كىاً 
ًة{آؿ عمراف: آية تعالى:} زييّْفى ًلمنَّاًس حيبُّ الشَّيىكىاًت ًمفى النّْسىاء كىاٍلبىًنيفى كىاٍلقىنىاًطيًر اٍلميقىنطىرىًة ًمفى الذَّىىًب كىاٍلفً   .14ضَّ

َحاح،الجكىرم  - 5  .قطر مادة ،الصِّ
 .441/ 3 ،المخصص،ابف سيده :ينظر  - 6
ص  ،المكاييل واألوزان،فالترىنتس :ينظر ،لتر 4,2125كىك يعادؿ  ،كاف القفيز صاع النبي صمى اهلل عميو كسمـ:القىًفيزي   - 7

 .275ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي   :ينظر ،ميعىرَّبكقيؿ عف القفيز أنو  .66
َحاح،الجكىرم   - 8  .قفز  مادة ،الصِّ
 .471ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 9

بة.71ص  ،المكاييل واألوزان،فالترىنتس ،ينظر ،لتران  2,5كىي تعادؿ   :الكىٍيمىجة   - 10 الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر ،ىي كممة ميعىرَّ
 .193ص ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 292ص  ،

َحاح،الجكىرم :ينظر  - 11  . كمج مادة ،الصِّ
 .141ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 12
 .324ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،أعجمي ميعىرَّب ،الذم يكزف بو :المىنا  - 13
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 :وىي ،وما يتعمق بيما ،مصطمحات خاصة باألبنية وأدوات البناء:تاسعال المطمب

 

 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

 جيد الباحثين القدامى

تأصيل 
 الكممة

 ما يقابميا في المغة األم

 جيد الباحثة

فارسػػػػػػػي  ،: الػػػػػػػذم يبنػػػػػػػى بػػػػػػػو(3)اآلُجررررررررُّ “
 .(4)“ميعىرَّب

 فارسيَّة
ـٌ ييٍحػػػػرىؽ كىػػػك تػػػػراب ييحكػػػـ عجنػػػػو :ورآگ ، ثػػػ

 .(5)ليبنى

 ،قكليـ اجعؿ البأجػات بأجػان كاحػدان :”البأج
ييمػػػز كًل ييمػػػز، كىػػػك   ،أم ضػػػربان كاحػػػدان 

  :أم (بىاىىػػػػػػا)كأصػػػػػػمو بالفارسػػػػػػيَّة  ،ميعىػػػػػػرَّب
 .(7)“( 6) ألكاف األطعمة

 فارسيَّة

 .(8)نكع مف الحساء :َباَىا

 

 .(3)عالمة  :تر فارسيَّة .  (2)”: خيط ه ييمىدُّ عمى البناء(1)التيرُّ “

                                                                                                                                                                                
َحاح،الجكىرم  - 1  .منا مادة ،الصِّ
 .  547ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  - 2
ارىةن ًمٍف ًطيفو { الذاريات / آية ٌر، كذلؾ في قكلو كلقد كرد في القرآف الكريـ آية تعطي معنى كممة اآلجي  - 3 ـٍ ًحجى مىٍيًي تعالى:}ًلنيٍرًسؿى عى

، ينظر: ابف قتيبة،33  .421، ص غريب القرآن،  قاؿ ابف عباس: ىك اآلجيرُّ
َحاح،الجكىرم  - 4  .أجر مادة ،الصِّ
 .7ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير   :ينظر  - 5
 .  14ص ،(ف .ـ)،ادم شير   :ينظر  - 6
َحاح،الجكىرم  - 7  . بأج مادة ،الصِّ
 .289/  1ج ،المعجم الفارسي الكبير،إبراىيـ ،شتا :ينظر  - 8
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كىػػػػك  ،مػػػػا يبنىػػػػى بػػػػو :الِجررررصُّ والَجررررصُّ “
 .   (5)”(4)معرب

 فارسيَّة
 .(6)ىك الًكمس كالجٌص  :چرگ

ػػػري  ،خػػػيط البنػػػاء :(7)الرررزي “  ،كىػػػك الًمٍطمى
 فارسيَّة . (8)“فارسي ميعىرَّب 

 .(9)خيط البناء  :زيك

 

ػػػػاركج“ فارسػػػػي  ،: النَّكرةكأخالطيػػػػا(10)الصى
ككػػػػػذلؾ كػػػػػؿ كممػػػػػة فييػػػػػا صػػػػػاد  ،ميعىػػػػػرَّب
ألنيمػػػػػػا ًل يجتمعػػػػػػاف فػػػػػػي كممػػػػػػة  ،كجػػػػػػيـ

 .(11)“كاحدة في كالـ العرب 

 فارسيَّة

: نػػػػػػكع مػػػػػػػف المػػػػػػػالط  تممػػػػػػػط بػػػػػػػو (1)سرررررررارو
 .(2)المراحيض كاألحكاض

 

                                                                                                                                                                                
ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 90ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر،ىك أعجمي ميعىرَّب ،الخيط الذم يمد عمى البناء :التيرُّ   - 1

59. 
َحاح،الجكىرم  - 2  .ترر مادة ،الصِّ
 .184ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  :ينظر - 3
كنٌص ابف دريد أنو فارسي  .66ص  ،شفاء الغميل،؛  الخفاجي  95ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر ،ليس بعربي :الجص  - 4

 .456/  1ج ،الجميرة،ابف دريد :ينظر ،ميعىرَّب
َحاح،الجكىرم  - 5       . جصص مادة ،الصِّ
 . 493ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي ، 84ص  ،المغرَّب ،المىطرزم :ينظر - 6
يجي ًباٍلكىٍسرً   - 7 ٍيطي البىنَّاًء  :الزّْ بافً  ،كىىيكى الًمٍطمىر ،خى تىر :كىالثَّاًني عىف )ًزه( (،زىاؾ)األىكؿ عىف ،كىما ميعىرَّ تاج ،الزبيدم :ينظر ،كىىيكى الكى

 .زكج  مادة ،العروس
َحاح،الجكىرم  - 8  . زكج مادة ،الصِّ
 .82ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير :ينظر - 9

كج  - 10 اري ()كىىيكى ًباٍلفارسيَّة  ،النُّكرة بأىخالطيا تيٍطمىى ًبيىا اٍلًحيىاضي كالحمَّامات :الصَّ كؼه اري كج :عيرّْب فىًقيؿى  ،جى بَّمىا ًقيؿى   ،صاري  :كىري
كؽ  .صرج مادة ،لسان العرب،ابف منظكر (،)شاري

َحاح،الجكىرم  - 11    . صرج مادة ،الصِّ
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 .(5)العالي الرفيع :إفراز فارسيَّة .(4) “ميعىرَّبالحائط  ف (3)ًإٍفريزي “

القىٍرمىدي 
 ،ضػربه مػف الحجػارة يكقػد عمييػا  :

 ركمية .(6)أم طيمي ،فإذا نضج قيٍرًمدى بو الًبرىؾى 
 . (7)كىك كؿ شيء يطمى بو لمزينة  :آجر

 

كبنػػاءه  ،كالجمػػع قراميػػد ،: اآلجػػر(8)الًقرًميػػد
 ركمية .  (9)مبنيّّ باآلجر كالحجارة :ميقرمىد

 . (10): ضرب مف الحجارةآجر

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                

1 - ) كؼه اري  ،تاج العروس،صرج ؛ الزبيدم  مادة، (س .ـ)،ابف منظكر :ينظر ،كفارسيتو في المساف كتاج العركس كالمخصص )جى
( فيما   ةقؼ الباحثتكلـ  .505/  1ج  ،باب البناء كما أشبيو ،المخصص،؛ ابف سيده  صرج مادة كؼه اري عمى معنى  كممة )جى

 .مف مصادر كمراجع اتكفر لي
 . 325ص  ،المعجم الذىبي،؛  التكنجي 107ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 2
: الطٍَّنؼي "“ - 3 ا عىًف اٍلًبنىاًء "، ابف  منظكر :الطٍَّنؼي ”فرز. ك  مادة ،لسان العرب،ابف منظكر  ،اإًلٍفًريزي اًرجن  .ـ)،ىيكى مىا أىٍشرىؼى خى
 طنؼ.  مادة ،(ف
َحاح،الجكىرم  - 4  .فرز مادة ،الصِّ
ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر   ،كنفى أف يككف يكناني أك آرامي  ،يرل  ادم شير أف أصؿ الكممة فارسي ميعىرَّب - 5

118  . 
 .قرمد مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  - 6
 . 256ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي  :ينظر  - 7
 .176ص ،شفاء الغميل،الخفاجي  :ينظر  ،ميعىرَّب ،ىك اآلجر :القىرمىيد  - 8
َحاح،الجكىرم  - 9  .قرمد مادة ،الصِّ

 .254ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي  :ينظر  - 10
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 :وىي ، مصطمحات خاصة بالتعميم وما يتعمق بو:  عاشرال المطمب

 

 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

 جيد الباحثين القدامى
 تأصيل الكممة

 ما يقابميا في المغة األم

 جيد الباحثة

 .(3)تمميذ  .طالب :ميالك  فارسيَّة .  (2)“: التالميذ (1)التىالـ “

إذا أمررت القمـ عمػى  :الكتاب جندرت“
ككػذلؾ الثػكب إذا  ،ما درس منو ليتبػيف

  ،أعػػػػػػدت كشػػػػػػيو بعػػػػػػد مػػػػػػا كػػػػػػاف ذىػػػػػػب
 .(5)”(4)كأظنو معربا 

 فارسيَّة

 .(6)مصقمة القماش :َجْنَدَره

                                                           
 ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 91ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر ،أك ىـ التالميذ  ،قيؿ ىـ الصاغة  ،أعجمي  ميعىرَّب  :التالـ  - 1

 .59ص  ،الغميل
َحاح،الجكىرم  - 2  . تمـ مادة ،الصِّ
 .554ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 3
بان   :لـ يصدر الجكىرم حكمان قاطعان عمى أعجمية كممة )جندر(  بقكلو  - 4 كىذا الحكـ لـ يتطابؽ في المصادر   ،كأظنو ميعىرَّ

بأنيا كممة  (نصَّ صاحب )األلفاظ الفارسيَّة  :كمف ذلؾ  ،فييا عمى بياف أصميا األعجمي كف المغكية المعتمدة  التي نصَّ المغكيُّ 
بة  .46ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  ،فارسيَّة ميعىرَّ

َحاح،الجكىرم  - 5  .جدر مادة ،الصِّ
 .  205ص  ،المعجم الذىبي،؛  التكنجي  46ص ،(س .ـ)،ادم شير  :ينظر  - 6
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 .(2): لـ يفسرىا المؤلؼ (1)الدّْيكاف

 فارسيَّة .(2)
أم  ،الشػػػػػػياطيف :دبػػػػػػكاف( أم)أك  (ًديبػػػػػػاف)

، ك كتٌػػػػاب يشػػػػبيكف الشػػػػياطيف فػػػػي نفػػػػاذىـ
 .(3))الديك( ىك الشيطاف

ؾُّ (4)السًّْجؿُّ “  .(6)الرَّجؿ أك كتاب :ًسجؿ حبشية .(5)“: الصى

ػػػػػػػػػػػػؾُّ “ كىػػػػػػػػػػػػك فارسػػػػػػػػػػػػيّّ  ،كتػػػػػػػػػػػػاب :الصى
 .(7)”ميعىرَّب

 فارسيَّة
 .(8) كتاب :كَچ

لػػػـ يفسػػػرىا  :كاحػػػد الطىػػكامير(9)الطيكمػػار
 فارسيَّة .(10)يفسرىا المؤلؼ 

 .(11)صحيفة  :تىرازمانو

 

 .(1)الصحيفة  :اكساريتس يكنانية .(1)“: الذم يكتب بو (12)القيرطاسي “

                                                           
حيؼً  :الدّْيكافي - 1 قاؿ  :الدّْيكاف“دكف. كفي )الميعىرَّب(   مادة ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر  ،ىيكى فىاًرًسيّّ ميعىرَّب ،ميٍجتىمع الصُّ

ك )الديك( ىك  ،أم كٌتاب يشبيكف الشياطيف في نفاذىـ ،الشياطيف :أم (دبكاف)أك  (ًديباف)إنما أراد  ،كأصمو فارسي :األصمعي
نت الكممة :قاًللمرزكقي“:ك زاد عميو الخفاجي رأم المرزكقي .154ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي ،"الشيطاف  أم  :ىك عربي مف دىكَّ

ىك مجتمع الصحؼ أك الدفتر الذم يكتب  :كالديكاف في العربيَّة “كألنو مكضع تضبط فيو أحكاؿ الناس كتدكف  ،ضبطتيا كقيدتيا
 .94ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر  ،فيو 

َحاح،الجكىرم :ينظر   - 2  .  364دكف، ص  مادة ،الصِّ
 .154ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر  - 3
ككدت كممة السجؿ في القرآف   .سجؿ مادة ،لسان العرب،ابف منظكر  :ينظر ،الكاتب  أك كتاب :السّْجؿُّ  بالمغة الحبشية  - 4

           .104السَّمىاء كىطىيّْ السًّْجؿّْ ًلٍمكيتيًب {األنبياء: آية  الكريـ، كذلؾ في قكلو تعالى:} يىٍكـى نىٍطًكم
( مخففة السيف في صحاح الجكىرم   - 5 َحاح ،الجكىرم ،كردت كممة )السّْجؿُّ  .سجؿ مادة ،الصِّ
 .119ص ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 194ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر  - 6
  .صكؾ مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  - 7
 .220ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 108ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 8
؛  225ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،كىك ميعىرَّب  .طمر  مادة ،تاج العروس ،الزبيدم  :ينظر  ،الصحيفة :الطيكمار  - 9

 .146ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي
َحاح،الجكىرم  :ينظر  - 10   .طمر مادة ،الصِّ
 .   185ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 11
كذلؾ في قكلو  ،ككردت ىذه الكممة في القرآف الكريـ .180ص ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر ،نو ميعىرَّب إ :قيؿ :القيرطاس  - 12

{ األنعاـ:آية قكلو  مىٍيؾى ًكتىابنا ًفي ًقٍرطىاسو ٍلنىا عى لىٍك نىزَّ اء ًبًو ميكسىى نيكرنا كىىيدنل ، كقكلو 7تعالى:} كى ؿى اٍلًكتىابى الًَّذم جى تعالى:}قيٍؿ مىٍف أىنزى
  .91لّْمنَّاًس تىٍجعىميكنىوي قىرىاًطيسى { األنعاـ: آية 
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“(1). 

ٍيػػػػػرىؽي   ،فارسػػػػػي ميعىػػػػػرَّب ،الصػػػػػحيفة :المي
 .(3)كالجمع الميارؽ

 فارسيَّة
كاف الناس  ،خرزة يصقمكف بيا ثيابان  :ُميَره

 .(4)كتبكف فييا قبؿ أف يصنع القراطيسي

 

 

 :وىي ،وما يتعمق بيا مصطمحات خاصة باألمراض والطبابة والسموم:الحادي عشر المطمب

 

 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

 جيد الباحثين القدامى
 تأصيل الكممة

 ما يقابميا في المغة األم

 جيد الباحثة

: كاحػػد البكاسػػير، كىػػي عمػػة (5)البىاسيػػكر“
فػػػي المقعػػػدة كفػػػي داخػػػؿ األنػػػؼ تحػػػدث 
 .(6)“أيضان 

 فارسيَّة

كجرح يصيب العػيف أك مقعػد كـر   :ناسكر
 .(7)اإلنساف

 

 ،دكاء السػػػػػػمكـ :الًتريػػػػػاؽ بكسػػػػػػر التػػػػػاء“
كالعػػػربي تسػػػمّْي الخمػػػر  ،فارسػػػيّّ ميعىػػػرَّب
 . (1)“ألٌنيا تذىب باليـ  ،ًتٍرياقان كًتٍرياقةن 

 فارسيَّة
 .(2): المضاد لمسمكـترياك ،َتْرياق

 

                                                                                                                                                                                
 . 276ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي  :ينظر  - 2
َحاح،الجكىرم  - 1  . 852ص   ،قرطس مادة ،الصِّ
َحاح،الجكىرم  :ينظر  - 3  .ىرؽ مادة ،الصِّ
ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي ؛  148، صاأللفاظ الفارسيَّة ،؛ ادم شير   304- 303ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر - 4

552. 
 ،الُمَعرَّب،؛ الجكاليقي 287/ 12ج  ،باب السيف كالراء ،تيذيب المغة،األزىرم :ينظر ،كىىيكى ميعىرَّب ،داءه مىعركؼه  :الباسكر   - 5

 .42ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي ، 58ص 
َحاح،الجكىرم  - 6   .بسر مادة ،الصِّ
 .559ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  :ينظر  - 7
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 .(4)”الًتٍريػػػػػػػػػػػاؽً لغػػػػػػةه في (3)الًدٍريػػػػاؽي “

 فارسيَّة

 .(5)المضاد لمسمكـ :ترياؾ ،تىٍرياؽ 

 

 

الػػػػػػػػػػػػذم يكضػػػػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػػػػى  :الَمررررررررررررْرَىمُ “
 . (6) ”،ميعىرَّبالجراحات

 فارسيَّة
ٍنػػػػػػػػػدهپى : مػػػػػػػػػرىـ يكضػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػى الجػػػػػػػػػركح زى

 .(7)كالدمامؿ

 .(10)ًممح يصبغ بو :زاك فارسيَّة .  (9)“عىرَّبفارسي مي   :(8)الزَّاج“

ػػػػدي  :الًقٍيفػػػاؿي “ كىػػػػك  ،عػػػػرؽه فػػػػي اليػػػػًد ييٍفصى
 .  (11)”معرب

 سريانية
: كريػػػػػد فػػػػػي الجانػػػػػب الكحشػػػػػي مػػػػػف ًقٍيفػػػػػاؿي 
 .(12)العضد

ضػػػرب مػػػف  :، بكسػػػر البػػػاء(13)األىٍنػػػًبج 
بان (1)كأظنُّو  ،األدكية  .(2)معرَّ

 فارسيَّة
. مجمػػػػػػع.مممػػػػػػكء .متعػػػػػػدد .مكثػػػػػػؼ :أنبػػػػػػو“

 .(3)“مجمس

                                                                                                                                                                                
 .ترؽ مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  - 1
 . 187ص  ،(س .ـ)،التكنجي  - 2
 ،كفي )المساف( ىك فارسي ميعىرَّب .1326/ 3ج ،الجميرة،؛ ابف دريد 142ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر ،ىك ركمي ميعىرَّب - 3

المعجم ،التكنجي  :ينظر ،ىك فارسي ميعىرَّب  ،لأللفاظ  الفارسيَّة (المعجـ الذىبي)كفي  .ترؽ مادة ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر
 . 187ص  ،الذىبي

َحاح،الجكىرم  - 4     . درؽ مادة ،الصِّ
 . 187ص  ،(س .ـ)،التكنجي   :ينظر - 5
َحاح،الجكىرم  - 6   . رىـ مادة ،الصِّ
 .155ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 7
 .239/ 2ج  ،زكج مادة ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر ،فارسي ميعىرَّب  ،كىك مف أخالط الحبر ،ىكى ًمفى األىدكية :الزَّاجي   - 8
َحاح،الجكىرم  - 9  . زكج مادة ،الصِّ

 .82ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر - 10
 . قفؿ مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  - 11
 .177ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي؛  قفؿ مادة ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر  ،ميعىرَّب عف السٍرياًنيىةه   :القيفاؿ  - 12
ٍكًخ فىمف ذلؾ اشتىقُّكا  ،ييربَّب بالعىسىؿ  ،الميصع كالمشتيىى :يقع عمى شجرتيف ،ثىمىرةي شىجرةو ًىنديةٌ  :األىٍنبىجي   - 13 ٍكًفو نىكاةه كنىكاًة الخى ًفي جى

 .61/  1ج ،عمدة الطبيب،؛ اإلشبيمي نبج مادة ،(س .ـ)،الزبيدم :ينظر (،أىنب)كىكميعىرَّب  ،اسـى األىٍنبجات اٌلتي تيربَّب بالعىسؿ
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ًعمَّػػػةه  :النىاسيػػكري بالسػػػيف كالصػػػاد جميعػػػان “
يىٍسقػػػػػػػػي فػػػػػػػال  ،تحػػػػػػدث فػػػػي مآقي العيف

كقػػػد يحػػػدث أيضػػان فػػػي حػػػكالي  ،ينقطػػع 
 . (5)“(4)كىك معرب ،المىقعىدة كفي الًمثىة

 فارسيَّة

 .(6)ناسكر

ّـّ  :اليىٍميىؿ“  .(8)ثعباف خرافي ذك سـ قاتؿ  :ىالىل فارسيَّة .(7)”كىك معرَّب ،سى

فارسػػػػػي  ،ضػػػػػرب مػػػػػف األدكيػػػػػة :الػػػػػكىجُّ “
 .(9)“ميعىرَّب

 

 فارسية

ژپى“
 .: أرض ذات ارتفػػػػػػػػػػاع كانخفػػػػػػػػػػاض(10)
 :. كالػػػػػػػػػكج فػػػػػػػػػي الدارجػػػػػػػػػة(11)”قػػػػػػػػػديـ .تػػػػػػػػػؿ

 .المضيء كالمشع

كىػػػػك الٌسػػػػكار   ،ميعىرَّب،الًجبىػػػػارىةي  :اليىػػػػارىؽي 
 فارسيَّة .(12)العريض المنبسط 

 .(13)طكؽ  .سكار   :يارىه

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                

بة  :األنبج   - 1 األلفاظ ،ادم شير  ،43ص  ،الُمَعرَّب ،؛ الجكاليقي 36ص  ،(س .ـ)،الخفاجي :ينظر ،كممة  فارسيَّة ميعىرَّ
 .150ص   ،الفارسيَّة 

َحاح،الجكىرم :ينظر   - 2   . نبج مادة ،الصِّ
 .76ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  - 3
 .228ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر ،كذلؾ في شفاء الغميؿ  - 4
َحاح،الجكىرم  - 5   .نسر مادة ،الصِّ
 .( مف ىذا البحث141)صفحة  :ينظر - 6
  . ىمؿ مادة،(س .ـ)،الجكىرم  - 7
 . 606ص  ،(س .ـ)،؛  التكنجي  157ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 8
   .كجج مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  - 9

 .159ص  ،(س .ـ)،ادم شير   :ينظر  - 10
 . 155ص  ،(س .ـ)،التكنجي   - 11
َحاح،الجكىرم :ينظر - 12     .يرؽ مادة ،الصِّ
 .   616ص  ،(س .ـ)،؛ التكنجي 160ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 13
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 ، وىي:مصطمحات خاصة بالبمدان و األماكن:الثاني عشر المطمب

 

 الُمَعرَّبة ومعناىاالكممة 

 جيد الباحثين القدامى
 تأصيل الكممة

 ما يقابميا في المغة األم

 جيد الباحثة

 .(2)“مكضعه بالشاـ  :(1)بيٍصرىل“
 فارسيَّة

 :أم (كىػػػي كممػػػة مركبػػػة مػػػف )بىػػػس :بىٍسػػػراه
 .(4)الطيرؽ :أم (راه)ك ،(3)كثيرة   ،متعدد

 .(4)الطيرؽ
 ،، كبغػػػػػػداد، كبغػػػػػداف بػػػػػػالنكف(5)بغرررررداذ“

 .( 1)”كمغداف معرب
 فارسيَّة

 :(برغ؛ ألٌف ): عطية الٌصنـبغداذ بالفارسيَّة

                                                           
معجم ،ياقكت الحمكم  :ينظر ،كحديثان  مشيكرة عند العرب قديمان  كىي،حكراف بالشاـ مف أعماؿ دمشؽ ىي مدينة :بيصرل- 1

 .  59ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر،ميعىرَّب   :بصرل.441/ 1ج  ،البمدان
َحاح،الجكىرم  - 2   .بصر مادة ،الصِّ
 .      116ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  :ينظر - 3
 .292ص  ،(ف .ـ)،التكنجي  :ينظر - 4
ككانت قرية مف  ،عطية :(داذ)ك  ،: صنـ(بغ)عطية الٌصنـ؛ ألٌف  :بغداذ بالفارسيَّةفيياالمغات ك ك ،اسـ مىدينًة السَّالـً  :بغداذ  - 5

تاج ،الزبيدم ؛  261/ 1ج ،معجم ما استعجم،البكرم :ينظر .فبنى فييا مدينتو ،فأخذىا أبك جعفر غصبا ،مف قرل الفرس
 .بغدذ مادة ،العروس
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 .(2)(: عطيةداذ)، كصنـ

ٍكًلفي بالتسكيف“  . (4)”بالشاـ : جبؿ(3)الجى

 كنعانية

 .(5): الشاطئ أك جانبجيكًلف

 

 

 

ىػػػػػػػػك اسػػػػػػػػـ مدينػػػػػػػػة أصػػػػػػػػبياف  :َجرررررررريّ “
 .    (6)”معرب

 معربة

 ،اسػػـ مدينػػة ناحيػػة أصػػبياف القديمػػة :َجرريُّ 
كتسػػػمى اآلف  ،كىػػػي اآلف كػػػالخراب منفػػػردة

عنػػػػػػد العجػػػػػػـ شيرسػػػػػػتاف كعنػػػػػػد المحػػػػػػدثيف 
 .(7)المدينة

فىعىمػػػػػى ىػػػػػذا  ،: بمػػػػػد بػػػػػالجزيرة(8)َحررررررَّانُ “
 .  (9)”اًلسـ ميعىرَّب كليس بعربي محض

 أكدية
 .(10)كمعناه  طريؽ أك قافمة :حاران

: اسػػـ مكضػػع بناحيػػة الشػػاـ (1)ًحٍمػػصي “
“(2). 

 أعجمية
سػػػػٌميت  ،مدينػػػػة بالشػػػػاـ مشػػػػيكرة :ًحٍمػػػػص“

 .(3)”برجؿ مف العماليؽ يسٌمى حمص

                                                                                                                                                                                
َحاح،الجكىرم  - 1   .بغدذ  مادة ،الصِّ
 .262/  1ص ج ،معجم ما استعجم،البكرم  :ينظر - 2
كىك    .188/ 2ج ،معجم البمدان،ياقكت الحمكم :ينظر ،قرية كقيؿ جبؿ مف نكاحي دمشؽ ثـٌ مف عمؿ حكراف :الجىكًلف   - 3

 .      105ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر  ،ميعىرَّب
َحاح،الجكىرم  - 4   . كؿج مادة ،الصِّ
5

 .جول مادة ،الكتاب المقدس،طمسن :ينظر  - 

 .جيا مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  - 6
 .202/ 2 ،معجم البمدان،ياقكت الحمكم :ينظر - 7
بينيا كبيف الٌرىا يـك كبيف الٌرٌقة يكماف، كىي عمى  ،كىي قصبة ديار مضر ،ىي مدينة عظيمة مشيكرة مف جزيرة أقكر:حٌراف  - 8

اسـ  ألخي  :. كسميت ىذه البمدة عمى اسـ ىاراف بف آذر235/ 2 ،(ف .ـ)،ياقكت الحمكم:ينظر ،ؿ كالشاـ كالرـككصً طريؽ المي 
 ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي   123ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي  :ينظر ،فعربت فقيؿ حٌراف،ألنو أكؿ مف بناىا  ،إبراىيـ عميو السالـ

 .235/ 2 ،معجم البمدان،؛  ياقكت الحمكم 79ص
َحاح،الجكىرم  - 9  .حرر مادة ،الصِّ

 .حرر مادة ،الكتاب المقدس،طمسف :ينظر  - 10
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 .(5): لـ يفسرىا المؤلؼ(4)خيراساف

 فارسيَّة

أم  كػؿ  (:خػر)كممة مركبػة مػف  :خراساف
 .أم كػػؿ بػػال تعػػب ،معنػػاه سػػيؿ (:ك)أسػػاف

اسػػػػػػػػػػػػـ لمشػػػػػػػػػػػػمس بالفارسػػػػػػػػػػػػيَّة  :أك )خػػػػػػػػػػػػر(
 ،ك)أسػػػػػاف(: كأنػػػػػو أصػػػػػؿ الشػػػػػيء كمكانػػػػػو

 .(6): مطمع الشمسكمعناه

ةه (7)داريفى “ يًف فييػا سػكؽه (8): فيٍرضى بالبحرى
ػػػػػػ ؿ إلييػػػػػػا ًمٍسػػػػػؾه مػػػػػػف ناحيػػػػػػة كػػػػػاف ييٍحمى

 .(9)”الًيٍند
 فارسيَّة

 .(10)عتيقة  :داريف

 

ػػميكؽي “ تنسػػب إلييػػا  ،: قريػػة بػػاليمف(11) سى
ػػػػػػػميكًقيَّة  ػػػػػػػميكًقيَّة كالكػػػػػػػالب السى الػػػػػػػدركع السى

ػػػػميكؽي مدينػػػػة السُّػػػػالَّفً  :كيقػػػػاؿ تنسػػػػب  ،سى
ميكًقيَّة   .(12)“إلييا الكالب السى

 ركمية

 .(13)أرض باليمف   :سمقية

 

 

 .(3)أم حسف كمبارؾ   :سينا حبشية .(2)”جػػػػػبػػػػمبالشػػػػػػػػػاـ (:1)ًسينيػػػفي “

                                                                                                                                                                                
 .   78ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 119ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر ،ميعىرَّب  ،بمد :ًحمص  - 1
َحاح ،الجكىرم  - 2    .حمص مادة ،الصِّ
 .262/  1ص ج ،معجم ما استعجم،البكرم - 3
ص  ،شفاء الغميل،؛  الخفاجي134ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر ،ميعىرَّب  :خيراسافك  .( مف البحث4صفحة رقـ ) :ينظر - 4

94. 
َحاح  ،الجكىرم :ينظر - 5   .خرس مادة ،الصِّ
 .350/ 2ج  ،معجم البمدان ،ياقكت الحمكم  :ينظر - 6
 :ينظر ،كىك ميعىرَّب.432/ 2ج  ،(ف .ـ،)ياقكت الحمكم :ينظر ،فرضة بالبحريف يجمب إلييا المسؾ مف اليند:داريف - 7

 .95ص ،شفاء الغميل؛ الخفاجي، 147ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي
 .فرض مادة  ،تاج العروس،الزبيدم  :ينظر ،أك مرفأ السفف ،مىحطُّ السفف  :الفرضة مف البحر   - 8
َحاح،الجكىرم  - 9   .دكر مادة ،الصِّ

 .538/ 2ج  ،معجم ما استعجم،البكرم :ينظر  - 10
ميكؽ  - 11 لييا تنسب الكالب ،باليمف  قرية كقيؿ أنيا  ،قيؿ أنيا مدينة مف مدف الرـك :سى معجم ،ياقكت الحمكم:ينظر ،كالدركع  كا 

 .  200ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي؛    242/ 3ج  ،البمدان
َحاح ،الجكىرم - 12     .سمؽ مادة ،الصِّ
 .751/ 3ج  ،معجم  ما استعجم،البكرم  :ينظر   - 13
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كؿي “  .(5)“اسـ مكضع  :(4)صي
 أعجمية

كؿي  أعجمية كىػي مدينػة فػي بػالد  كممة :صي
 .(6)الخزر

فىػػػة “ نزلنػػػا عىرى
، كلػػػيس (8)شػػػبيو بمكلػػػد( 7)
 .(9)“بعربي محض

 مكلدة
 .(10)اسـ مكضع  :عرفة

الًعػػػػػػػرىاؽي “
 ،يػػػػػػػذكر كيؤنػػػػػػػث ،: بػػػػػػػالد(11)

 .(12)“كيقاؿ ىك فارسيّّ ميعىرَّب 
 فارسيَّة

ًثيػػرىةي : (13)إيررران َشررْيرْ  رً كى أك  ،النٍَّخػػًؿ كىالشَّػػجى
عي اٍلميميكؾً مىٍكضً 

(1). 

                                                                                                                                                                                
 ،كىك الجبؿ الذم كٌمـ اهلل تعالى عميو مكسى بف عمراف ،اسـ مكضع بالشاـ يضاؼ إليو الطكر فيقاؿ طكر سيناء :سينيف  - 1

 ،سيفالإًٌل في قكلؾ في الحرؼ (س م ف)كليس في الكالـ العربي اسـ مركب مف،كىك كثير الشجر ،كنكدم فيو ،عميو السالـ
كلقد كردت كممة سينيف في  .198ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،ميعىرَّبىك .300/ 3ج ،معجم البمدان،ياقكت الحمكم :ينظر

 .2-1آية  :التيف َوُطىِر ِسيِىيَه{ ،}َوالتِّيهِ َوالزَّْيُتىنِ :كذلؾ في قكلو تعالى ،القرآف الكريـ
   .سيف مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  - 2
 .897/ 3ج ،معجم ما استعجم،البكرم :ينظر   - 3
ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي ؛   435/ 3ج ،معجم البمدان،ياقكت الحمكم :ينظر ،مدينة مف مدف الخزر ،كممة أعجمية:صيكؿه   - 4

218 . 
َحاح،الجكىرم - 5  . صكؿ مادة ،الصِّ
 .435/ 3ج  ،معجم البمدان،ياقكت الحمكم :ينظر  - 6
/ 4،جمعجم البمدانينزلكنيا يـك عرفة،ينظر :  ياقكت الحمكم،حسنة ألىؿ مكة كبيا دكر ،قرية فييا مزارع كخضر:عرفة  - 7

فاتو {البقرة: آية  104 ٍمعي ىذه الكممة في القرآف الكريـ، كذلؾ في قكلو تعالى:} فىًإذا أىفىٍضتيـٍ ًمٍف عىرى  . 198.كردت جى
، ص شفاء الغميلاختمؼ عمى أصؿ كممة )عرفة(، فمف العمماء مف قاؿ أنيا كممة مكلدة كالخفاجي،  ينظر : الخفاجي، - 8

إفَّ عرفة كعرفات كاحد عند أكثر أىؿ العمـ كليس كما قاؿ بعضيـ إف عرفة مكٌلد، كقيؿ في سبب “ .  كمنيـ مف قاؿ:159
فسميت  ،نعـ :عرفت ؟ قاؿ :فمما كقفو بعرفة قاؿ لو ،المناسؾ  ؼ إبراىيـ عميو السالـتسميتيا بعرفة إف جبرائيؿ عميو الٌسالـ ،عرٌ 

إف الناس يعترفكف بذنكبيـ في ذلؾ  :كيقاؿ ،بؿ سميت بذلؾ ألف آدـ كحكاء تعارفا بيا بعد نزكليما مف الجنة :كيقاؿ ،عرفة
معجم ،ياقكت الحمكم  :عرؼ الصبر، ينظر بؿ سمي بالصبر عمى ما يكابدكف في الكصكؿ إلييا ألف ال :كقيؿ ،المكقؼ
 .104/ 4ج،البمدان

َحاح،الجكىرم  - 9  . عرؼ مادة ،الصِّ
 .104/ 4ج،(س .ـ)،؛ ياقكت الحمكم 159ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر  - 10
ًد فىاًرسى  كىك .93/ 4ج  ،(س .ـ،)ياقكت الحمكم :ينظر،الككفة كالبصرة :كالعراقاف .بالد:الًعراؽ - 11 سيمّْيى ًبذىًلؾى  ،ميذىكَّره  ،ًمٍف ًبالى

مىى شىاًطًئ ًدٍجمىةى  ًقيؿى  ،ألىنو عى اًز ييسىمُّكفى مىا كىافى قىًريبنا ًمفى اٍلبىٍحًر ًعراقان  :كى ًقيؿى  ،سيمّْيى ًعراقان ًلقيٍرًبًو ًمفى اٍلبىٍحًر، كأىىؿ اٍلًحجى سيمّْيى ًبًو  :كى
ًر كىالنَّ  مىى ًعراؽو لتىكاشيج عيركؽ الشَّجى ًمعى عى ًقيؿى  ،ٍخًؿ ًبًو كأىنو أىراد ًعٍرقان ثـٌ جي ٍعنىاهي  ،ًإيراٍف شىٍير()سىمٍَّتو  ،سىمَّى ًبًو العجـي  :كى كىًثيرىةي  :مى

رً  /  10ج  ،عرؽ مادة ،لسان العرب،ابف  منظكر:ينظر ،مىٍكًضعي اٍلميميكؾً  :ًإيراف شىٍير()كفعربى فىًقيؿى ًعراؽ ؛ قىاؿى  ،النٍَّخًؿ كىالشَّجى
247 . 

َحاح،الجكىرم  - 12   . عرؽ مادة ،الصِّ
 .153ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي  :ينظر - 13
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ٍسػػػػػػقىالف “ ، كىػػػػػػي عػػػػػػركس : مدينػػػػػػةه (2)عى
 .(3)“الشاـ

 أعجمية
ٍسػػػػػقىالف أعمػػػػػػى  :اسػػػػػػـ أعجمػػػػػػٌي كمعنػػػػػػاه :عى

 .(4)الرأس

الفىرىمىا 
 .(6): مكضع (5)

 يكنانية
: شػػػػيء تعػػػػالج بػػػػو المػػػػػػػػرأة قيٍبمىيػػػػػػػػػػػا (7)فىػػػػػػػػٍرـ 
يا ابف المستفرمةبعجـ  :كمنو يقاؿ ،ليضٌيؽ
 . (8)الزبيب 

 .(11). مممكةبمد :ماه فارسيَّة .(10)“: مكضع(9)َماه“

:اسػػػػػػػػػػـ كػػػػػػػػػػكرة بسػػػػػػػػػػكاد (12) َمْيَسررررررررررررران“
 .(13)”العػػػراؽ

 فارسيَّة
أم شػراب  (:مري)كممة مركبة مف  :ميساف
 .(14)(: أم مكافسان)كمف  ،أك خمرة

 .(2)أنا أجكد: أم َمن َبو ركمية .(1)“: اسـ مكضع(15)َمْنِب “

                                                                                                                                                                                

 .321ص  ،الُمَعرَّب ،؛ الجكاليقي  عرؽ مادة ،لسان العرب،ابف  منظكر  :ينظر - 1
 :ينظر ،اسـ مدينة بالشاـ مف أعماؿ فمسطيف عمى ساحؿ البحر بيف غزة كبيت جبريف كيقاؿ ليا عركس الشاـ :عىٍسقالف  - 2

 . 154ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 232ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،كىك ميعىرَّب.122/ 4ج ،معجم البمدان،ياقكت الحمكم
َحاح،الجكىرم - 3  . عسقؿ  مادة ،الصِّ
 .122/ 4ج ،(س .ـ)،ياقكت الحمكم :ينظر   - 4
قيؿ ،ينسب إلييا أبك عمي الحسيف بف محمد بف ىاركف بف يحيى بف يزيد الفرمي ،مدينة عمى الساحؿ مف ناحية مصر:الفرما  - 5

 :ينظر ،ىك ميعىرَّب ك .255/ 4ج  ،(ف .ـ،)ياقكت الحمكم :ينظر ،كىك ميعىرَّب عف اليكنانية ،إنو مف مكالي شرحبيؿ ابف حسنة
 . 244ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي 

َحاح،الجكىرم   :ينظر   - 6  .فـر مادة ،الصِّ
 .430ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر ،ضيؽ  :فـر بالفارسيَّة - 7
 .4/255ج  ،معجم البمدان،ياقكت الحمكم  - 8
معجم ،ينظر: البكرم ،بماه فارس  ،كمف ذلؾ قكليـ ضرب ىذا الدينار بماه البصرة ،بمد كاف مٌ أ ،قصبة البمد :بالفارسيَّة :المىاه - 9

 . 208ص  ،شفاء الغميل؛ الخفاجي،  321ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،ميعىرَّب كىك .1176/ 4ج  ،ما استعجم
َحاح،الجكىرم  - 10    .مكه  مادة ،الصِّ
 .536ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  - 11
 . 208ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 322ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،اسـ مكضع ببالد فارس :مىيساف  - 12
َحاح،الجكىرم  - 13    .ميس  مادة ،الصِّ
 .328كص  552ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  - 14
ٍنًبجي  (:معجـ البمداف)ذكر ياقكت الحمكم في  - 15 كذكر بعضيـ أف أكؿ مف بناىا كسرل لٌما ، اسـ بمدقديـ كما أظنو إًل ركمٌيان  :مى

 كىك.205/ 5ج ،معجم البمدان،ياقكت الحمكم :ينظر ،فعٌربت فقيؿ لو منبج،أم أنا أجكد :(مف بو)غمب عمى الشاـ كسماىا 
 .208ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 325ص  ،الُمَعرَّب،ينظر: الجكاليقي ،ميعىرَّب
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 .(4)“اسـ بمد :(3)أْنَبارُ “

 
 فارسيَّة

بمػد  كػاف يجمػع بيػا أنػابير الحنطػة  :أىراء
 .(5)كالشعير كالقٌت كالتبف

كىاف النىٍيرى
 .(7): بمده (6)

 فارسيَّة
ك  ،اسػػػػػػػـ نيػػػػػػػر حفرتػػػػػػػو فػػػػػػػارس :جػػػػػػػكركاف

قٌؿ ماؤه عطش أىمو إف   :)جكركاف( تعني
ف كثر غرقكا  .(8)كا 

ىىرىاة “
 .(10)“: اسـ بمدو (9)

 فارسيَّة
مدينػػػػػػػػػة بفػػػػػػػػػارس كثيػػػػػػػػػرة البسػػػػػػػػػاتيف  :ىػػػػػػػػراة

 . (1)كالخيرات 

                                                                                                                                                                                
َحاح،الجكىرم  - 1   . نبج مادة ،الصِّ
 .205/ 5ج ،(س .ـ)،ياقكت الحمكم :ينظر   - 2
 ،ككانت األكاسرة ترزؽ أصحابيا منيا ،األنبار:حٌد بابؿ سميت بو ألنو كاف يجمع بيا أنابير الحنطة كالشعير كالقٌت كالتبف  - 3

كاحدىا نبر كيجمع عمى أنابير جمع  ،كاألنبار أىراء الطعاـ ،فمما دخمتيا العرب عٌربتيا فقالت األنبار (،األىراء)ككاف يقاؿ ليا 
ياقكت  :ينظر ،كمنو سٌمي المنبر ًلرتفاعو ،ألٌف الطعاـ إذا صٌب في مكضعو انتبر أم ارتفع كسٌمي اليرم نبران  ،الجمع
 . 29ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،أعجمي :األنبارك  .257/ 51ج (،س .ـ)،الحمكم

َحاح،الجكىرم  - 4   . نبر مادة ،الصِّ
 . 257/ 1ج ،معجم البمدان،ياقكت الحمكم :ينظر   - 5
كاف  - 6 أم إف قٌؿ  (نيركانا)فارس ككاف اسمو  وحفرتك  ،نير مبتدؤه قرب تامٌرا أك حمكاف ك  ،ككرة كاسعة بيف بغداد ككاسط :النَّيرى

ف كثر غرقكا  ،فالفارسي جكركاف كالسرياني تامٌرا ،اسماف أحدىما فارسي كاآلخر سريانيلو نير كقيؿ ىك  ،ماؤه عطش أىمو كا 
كاف فارسي ميعىرَّب ك .325/ 5ج  ،معجم البمدان،ياقكت الحمكم :ينظر. فعٌرب اًلسـ الفارسي فقيؿ نيركاف  ،النَّيرى

 .228ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي ؛ ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي:ينظر
كاف - 7 َحاح،الجكىرم :ينظر ،مخففة في صحاح الجكىرم  (كردت كممة )النَّيرى  .نير مادة ،الصِّ
 .325/ 5ج ،(س .ـ)،ياقكت الحمكم :ينظر  - 8
محشٌكة بالعمماء كمممٌكة ،فييا بساتيف كثيرة كمياه غزيرة كخيرات كثيرة،مدينة عظيمة مشيكرة مف أميات مدف خراساف :ىىراة  - 9

 ،(ىػ 618)في سنة كذلؾ كقد أصابيا عيف الزماف كنكبتيا طكارؽ الحدثاف كجاءىا الكٌفار مف التتر فخربكىا  ،بأىؿ الفضؿ كالثراء
 ،لشفاء الغمي،؛ الخفاجي 347ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي  :ينظر  ،ميعىرَّب  :ك ىىرىاة  .396/  5ج ،(س .ـ)،ياقكت الحمكم:ينظر
 .234ص

َحاح،الجكىرم - 10  . ىرا مادة ،الصِّ
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 :وىي ،مصطمحات خاصة بالحرب، وما يتعمق بيا:عشر الثالث المطمب

 

 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

 جيد الباحثين القدامى
 تأصيل الكممة

 ما يقابميا في المغة األم

 جيد الباحثة

كىػػػك ميعىػػػرَّب كأصػػػمو  ،السَّػػػٍبيي  :الَبرررْرَدجُ “
 .(2)“ (بىٍردىهٍ )بالفارسيَّة 

 فارسيَّة
 .(3)أسير ،عبد :َبْرَدهْ 

 ،التػػػي ترمػػػى بيػػػا الحجػػػارة :الَمْنَجِنيرررقُ “
ػػػػػى  ػػػػػٍف جى معربػػػػػة كأصػػػػػميا بالفارسػػػػػيَّة )مى

 .  (5)”(4)أم ماأجكدني  (:ًنٍيؾٍ 
 فارسيَّة

أك أنا شيء  ،أم ما أجكدني :َمْن َجى ِنْيكْ 
 .(6)جيد 

 

فارسػػػػي   ،: طرائقيػػػػو(7)سىفىاًسػػػػؽي السػػػػيؼ 
ميعىػػػػػػػػػرَّب 
، ىػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػي يقػػػػػػػػػاؿ ليػػػػػػػػػا (1)

 .(3()2)الًفٍرنىدي 
 فارسيَّة

 .(4)سبيكة مف الذىب  :شفشو

 

                                                                                                                                                                                
 .396/ 5ج ،(س .ـ)،ياقكت الحمكم :ينظر   - 1
َحاح،الجكىرم  - 2  . بردج مادة ،الصِّ
 . 108ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  :ينظر - 3
 .207ص ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 146ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ينظر: ادم شير  - 4
َحاح،الجكىرم  - 5  . جقؽ مادة ،الصِّ
 .207ص ،(س .ـ)،؛ الخفاجي 146ص ،(س .ـ)،ادم شير   :ينظر - 6
قىاؿى المٍَّيث ،طرائقو الًَّتي ييقىاؿ لىيىا الًفًرٍند  :سىفاًسؽ السَّيؼ  - 7 كىًىي شيٍطبة السَّيؼ كأىنيا عمكده ًفي مىٍتنو  ،اٍلكىاًحدىة ًمٍنيىا ًسفًسقة :كى

يط  ككؿ ضريبة مف الذىب كالفضة كالجكاىر إذا ضربت دقيقة :“كقاؿ الخميؿ .سفسؽ  مادة ،تيذيب المغة،األزىرم  :ينظر   ،كالخى
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 .(6)“الدرع  :(5)السَّنىكَّر“
 تركية

درع أك لبػػػػػاس مػػػػػف حديػػػػػد مغطػػػػػػى  :بىكتٍػػػػػر
 .(7)بالمخمؿ يمبس بالحرب  

ػػػػكلىجاف بفػػػػتًح الػػػػالـ“ ػػػػفي  :الصى ، (8)الًمٍحجى
ةي  كالجمع ،فارسيّّ ميعىرَّب كاًلجى  .(9)”الصى

 فارسيَّة
 . (10)كؿ عصا معقكفة  :انگجو

العىٍسكىري “
 .(13)جيش   :لىٍشكىٍر  فارسيَّة .(12)“: الجيش (11)

ًفٍرنىديهي سال (14)ًفٍرنىدي “ : يؼ كا 
بىديىي  ٍشييوي ري  .(15)”ككى

 فارسيَّة
ٍندپى  .(16)سيؼ ًلمع  :رى

كأنَّػػػػػو فارسػػػػػيّّ  ،رمػػػػػحه قصػػػػػيره  :النىٍيػػػػػزىؾي “
 ،كقػػػػػػد تكمَّمػػػػػػت بػػػػػػو الفصػػػػػػحاء ،ميعىػػػػػػرَّب

 .(1)ًسناف  :نىيزه فارسية

                                                                                                                                                                                

 ،إبراىيـ  ،أنيس :مىا يرل ًفي نصمو مف بريؽ متمكج :ك سفسفة السٍَّيؼ  . 83/ 5ج ،العين،"، الفراىيدم (طكيمة فيي )سفيقة
 .433/  1ج ،لمعجم الوسيطا
بة  - 1 ؛ ابف   سفسؽ مادة ،تاج العروس،الزبيدم  :ينظر   ،ذكر كؿ مف الزبيدم  كابف منظكر  كالجكىرم بأنيا  فارسيَّة  ميعىرَّ

  . سفسؽ مادة ،لسان العرب ،منظكر 
 . 243ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي ،كىك جكىر السيؼ كماؤه " ،فارسي ميعىرَّب :الًفرند“  - 2
َحاح،الجكىرم :ينظر   - 3  . سفؽ مادة ،الصِّ
 .   372ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  :ينظر  - 4
ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 200ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي   :ينظر ،كىك ميعىرَّب  ،أك أم سالح ييتىقى بو ،الدرع  :السَّنكر 5

121. 
َحاح ،الجكىرم  ،مخففة السيف في صحاح الجكىرم  (الٌسنكر)كردت كممة  - 6  . سنر مادة ،الصِّ
 .118ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر    - 7
   . حجف مادة ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر ،عىصاميعىقَّفة  الرأس  :المحجف  - 8
َحاح،الجكىرم  - 9  . صمج مادة ،الصِّ

 .224ص  ،المعجم الذىبي،؛  التكنجي 109ص،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 10
ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 230ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر  ،لىٍشكىٍر()كبالفارسيَّة  ،فارسي ميعىرَّب ،الجيش  :العىسكر  - 11

153. 
َحاح،الجكىرم - 12  .عسكر مادة ،الصِّ
 .525ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 13
األلفاظ ،؛ ادم شير 243ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي ،رند()پتعريب  ،كىك جكىر السيؼ كماؤه ،فارسي ميعىرَّب :الًفرند  - 14

 .119ص  ،الفارسيَّة
َحاح،الجكىرم - 15  . فرند مادة ،الصِّ
 .151ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 16



141 
 

  .(1)“كالجمع النىيازؾي 

 

 :مصطمحات خاصة باألرقام :عشر الرابع المطمب

 

 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

 جيد الباحثين القدامى
 تأصيل الكممة

 ما يقابميا في المغة األم

 جيد الباحثة

اإلٍستىاري “
 :بكسػر اليمػزة فػػػػػػي العػػػػػػػػػػػدد  (3)
 .(4)“أربعة 

 فارسيَّة
: العػػػػػػػدد بػػػػػػػالجيـ الفارسػػػػػػػيَّة تعنػػػػػػػي :ػػػػػػػػيارچى

 .(5)أربعة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
 .    581ص  ،(س .ـ)،؛  التكنجي  152ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر - 2
  . نزؾ مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  - 1
 .14ص ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 42ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي  :، ينظر(ًجيىار)ميعىرَّب عف الفارسيَّة  كأصمو  :اإلستار - 3
َحاح ،الجكىرم  - 4  . ستر مادة ،الصِّ
 .318ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  - 5
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 :وىي ،باأليام واألشير واألعياد  :مصطمحات خاصة:عشر الخامس المطمب

 

 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

 جيد الباحثين القدامى
 الكممةتأصيل 

 ما يقابميا في المغة األم

 جيد الباحثة

فارسػػػػػػػػػػي  ،: ليمػػػػػػػػػة الكقػػػػػػػػػػكد(1)الَسررررررررررذُق 
ميعىرَّب
 فارسيَّة .  (2)

يقػػع فػػي العاشػػر مػػف  (: عيػػد )سػػده(3)َسررَده
مف شير بيمف، كىكعيد إيراني قديـ  كانكا 

 .(4)يمعبكف فيو باألسيـ  النارية 

الشَّػػػٍيري “
 ،كقػػػد أىٍشػػػيىٍرنا ،: كاحػػػد الشيػػػيكرً (5)
 سريانية .(6)“أم أتى عمينا شىٍيره  ،أىٍشيىٍرنا

كسمي  ،سٌمٌي شيران ؛ لشيرتو كبيانو :سىير
شػػػيران باسػػػـ اليػػػالؿ ؛ ألنػػػو إذا أىػػػؿَّ ييسػػػٌمى 

 . (7)شيران 

كبة“  .(1)يـك الجمعة  :أذينا نبطية .(8)“يـك الجمعة  :العىري

                                                           
كؼ كىىيكى ميعىرَّب :السذىؽي  - 1  .305/  8ج ،تيذيب المغة،األزىرم (،شذه)أىصمو  ،مف أعياد العجـً مىٍعري
َحاح،الجكىرم  :ينظر  - 2   . سذؽ مادة ،الصِّ
الفيركزآبادم  ؛سذؽ  مادة ،تاج العروس،الزبيدم   :ينظر ،)سىذىه( (:تاج العركس(  ك )القامكس المحيط)كفارسيتو  في   - 3
/  8باب القاؼ كالسيف كالذاؿ، ج ،تيذيب المغة،األزىرم  :ينظر (،كفارسيتو عند األزىرم )شذه.  سذؽ مادة ،القاموس المحيط،

305 . 
 .338، صالمعجم الذىبي؛ التكنجي ، 87، ص األلفاظ الفارسيَّة ينظر : ادم شير ، - 4
افى الًَّذمى أينًزؿى ًفيًو اٍلقيٍرآفي ىيدنل لّْمنَّاًس 20كلقد كردت كممة الشير في القرآف الكريـ )  - 5 ( مرة، كمنو قكلو تعالى:} شىٍيري رىمىضى

ٍموي {البقرة: آية  ـي الشٍَّيرى فىٍميىصي بىيّْنىاتو مّْفى اٍلييدىل كىاٍلفيٍرقىاًف فىمىف شىًيدى ًمنكي   .185كى
َحاح ،الجكىرم  - 6  .شير مادة ،الصِّ
 .131ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 207ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر  - 7
  . عرب مادة ،(س .ـ)،الجكىرم - 8
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 :وىي ،مصطمحات خاصة بالزينة وما يتعمق بيا:عشر السادس المطمب

 

 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

 جيد الباحثين القدامى
 تأصيل الكممة

 ما يقابميا في المغة األم

 جيد الباحثة

ػػػػػػػره ييٍكتىحػػػػػػػؿ بػػػػػػػو :(2)التُّكًتيػػػػػػػاءي  جى كىػػػػػػػك  ،حى
ميعىرَّب
 ىندية .(3)

 .(4)كممة ىندية كمعناىا التكتياء  :تاؿ

 

 :كًجٍرياؿي الػذىب،: صبغ أحمر(5)الًجٍرياؿي 
تيوي  ٍمرى حي
(6). 

 فارسيَّة

ٍر( :زريػػػكف أم  :كىػػػي كممػػػة مركبػػػة مػػػف )زى
ٍرد ،ذىػػػػػػب ر( تخفيػػػػػػؼ )زى  :أم (أك مػػػػػػف )زى
ك)زريػػكف(  .لػػكف :كمػػف )ييػػكف( أم ،أصػػفر

بالفارسيَّة ييطمؽ عمى المػكف األصػفر كعمػى 
 .(7)شقائؽ النعماف كعمى الرجؿ المسركر 

                                                                                                                                                                                
 . 234ص  ،(س .ـ)،الجكاليقي :ينظر ،كىي بالنبطية  ،يـك الجمعة :أذينا  - 1
كأجكده األبيض الخفيؼ الطيار ثـٌ  .يجمب مف سكاحؿ اليند .ىك حجر منو أخضر كمنو أصفر كمنو أبيض :التكتياء“  - 2

كينفع مف الرطكبة كينشؼ  ،كىك بارد يابس يمنع الفضالت مف النفكذ إلى عركؽ العيف كطبقاتيا .األصفر ثـٌ الفستقي الرقيؽ
  .302ص  ،خريدة العجائب،. ابف الكردم"الدمعة كيزيؿ الصناف مف الجسد 

َحاح،الجكىرم  - 3   . تكت مادة ،الصِّ
 .  183ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر - 4
 :ينظر  ،كزعـ األصمعي أنو ركمٌي ميعىرَّب ،كتسمى بو الخمر لحمرتيا ،كقيؿ ىك ماء الذىب  ،صبغه  أحمر :الجلاير - 5

  (،زريكف)بينما أكد ادم شير عمى أنيا كممة فارسيَّة كأصميا  .67ص ،شفاء الغميل،؛  الخفاجي 102ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي
 . 40ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر
َحاح،الجكىرم :ينظر6-       . جرؿ مادة ،الصِّ
 .40ص  ،(س .ـ)،ادم شير :ينظر7-  
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د :الَسررررَب ُ “ زي األسػػػػكى ػػػػرى فارسػػػػيّّ  ،ىػػػػك الخى
 فارسيَّة .(1)“ميعىرَّب 

 .(2)النسبة إلى الميؿ :َشَبو

 

فارسػػػػػػػػي   ،السػػػػػػػػكار :بػػػػػػػػالفتح الَسررررررررْوَذقُ 
ميعىرَّب
 فارسيَّة .(3)

 .  (4)َسْوَدناه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . سبج مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  - 1
 .   368ص  ،المعجم الذىبي،؛  التكنجي  83ص  ،(س .ـ)،ادم شير  :ينظر  - 2
 . سذؽ مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  :ينظر  - 3
؛  سذؽ مادة ،لسان العرب ،ابف منظكر :ينظر  (،)سكدناه (:المحكـ كالمحيط)ك  (تاج العركس)ك  (كفارسيتو  في )المساف  - 4

كيرل ادم شير بأف   .228/ 6ج  ،باب القاؼ كالسيف كالذاؿ ،المحكم  والمحيط،ابف سيده  ؛سذؽ  مادة ،تاج العروس،الزبيدم 
عمى معنى الكممة  ةقؼ الباحثتكلـ     .88، ص (س .ـ)،ادم شير :ينظر  ،أصؿ الكممة ليس فارسيان كلعميا ميعىرَّبة عف اليكناني

رائحة   :ناه( أم )كمف  ،منفعة أك ربح أك أنس  :أم (سكد)كلعميا كممة  مركبة مف    ،مف مصادر كمراجع   افيما تكفر بيف يديي
 .563،كص 354ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي   :ينظر  ،الرطكبة
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 :وىي  ،وما يتعمق بيما ،مصطمحات خاصة باآللت و األمتعة:عشر السابع المطمب

 

 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

 جيد الباحثين القدامى
 الكممةتأصيل 

 ما يقابميا في المغة األم

 جيد الباحثة

 .(2)“فارسٌي ميعىرَّب  ،النَّجار (1)َبْيَرم“

“(2). 
 فارسيَّة

 .(4)“: نكع مف القماش المطيؼ (3)َبْيَرم“

“(4). 
ـي “ اإًلٍبػػػػػػزي

 ،: الػػػػػػذم فػػػػػػي رأس الًمنطقػػػػػػة(5)
 فارسيَّة .(6)”كالجمع أىبازيـ

إنػػػاء مػػػػف حديػػػد أك نحػػػاس ييصػػػػنع  :آْبرررَزن
 ،عميػػو غطػػاء مثقػػكب ،عمػػى شػػكؿ التػػابكت

كيخرجػػػػكف  ،يضػػػػع فيػػػػو األطبػػػػاء المػػػػريض
فيداككنػػػػػػػػػػو بصػػػػػػػػػػٌب  ،رأسػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف الثقػػػػػػػػػػب

                                                           
ـي “  - 1 ار ،فاًرسٌي ميعىرَّب ،العىتىمىةي  :البىٍيرى ـٍ ًبًو عىتىمىة النَّجَّ يي  ادةم،لسان العرب ،ابف منظكر ،كىىيكى بالفارسيَّة ًبتىٍفًخيـً اٍلبىاًء " ،كخصَّ بىٍعضي
ًديدو  :العتمة ”ك  .بـر ادةم، ٍخمىةي ًمٍف حى ا الضَّ اًئطي " ،تىككفي مىعى البىنَّاءً  ،كىقىًبيعىًة السٍَّيؼً  ،لىيىا رىٍأسه ميفىٍمطىحه  ،اٍلعىصى ـي ًبيا اٍلحى الزبيدم  ،ييٍيدى
 .عتؿ  مادة ،تاج العروس،
َحاح،الجكىرم  - 2    . بـر مادة ،الصِّ
ـي )بأف أصؿ  كممة  ،20في ص  (كصاحب )معجـ األلفاظ  الفارسيَّة  ،45/ 12في ج (رأل كؿ مف  صاحب )المساف  - 3  (البىٍيرى
ـي ) في الحاشية بأنو خطأ مف الكاتب  أك خطأ مطبعي  (في حيف أشار صاحب )الميعىرَّب ،ًبتىٍفًخيـً اٍلبىاءً  ()الببـر :بالفارسيَّة ىي (البىٍيرى
ـي   ، كممة   ةجد الباحثتكعند الرجكع لممعجـ  الذىبي  لـ  ،7حاشية رقـ  -  80بالياء  في ص  (كأصميا الفارسي ىك )البىٍيرى

 .ضمف الكممات الفارسيَّة المكجكدة ()الببـر
 .129ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  - 4
كيرل ادم  .38ص،شفلء الغميل،؛ الخفاجي 24ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر ،كىك حمقة الشيء ،فارسي ميعىرَّب :اإلبزيـ  - 5

 . 7ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر ،ادم شير أنو ميعىرَّب إٌما عف اليكناني أك عف الفارسي
َحاح،الجكىرم  - 6   . بـز مادة ،الصِّ
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المطبكخػػػػػػػات أك المػػػػػػػاء المغمػػػػػػػي باألدكيػػػػػػػة 
 .(1)الحاٌرة 

ُـّ “ الػػػػػػػػكتر الغمػػػػػػػػيظ مػػػػػػػػف أكتػػػػػػػػار  :(2) الػػػػػػػػبى
 .(4)”(3)المزىر

 فارسيَّة
: كىػػػػػك الػػػػػكتر الغمػػػػػيظ مػػػػػف أكتػػػػػار (5)َبرررررام“

 .(6)“اآلًلت المكسيقية 

 ،ضػػػربه مػػػف سػػػفف البحػػػػر :(7)البيكًصػػػيُّ “
 .(8)”كىك معرب

 فارسيَّة
 .(9)زكرؽ  .القارب الصغير :بغذي

 .(12)أم حارس البىدف  :نىاهپتىنػ فارسيَّة .(11)، ك الجمع التىجافيؼي (10) التٍّْجفاؼى 

التىٌنػػػػػيكري “
 .(1)تنكر  :رفتفًگتاب  فارسيَّة (.14)”فيػػػػػػػػػوالػػػػػػػػػػػػػػذم ييخبىػػػػػػػػػػػػػزي  :(13)

                                                           
 .24ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 7ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر  - 1
ُـّ “  - 2 شفلء ،؛ الخفاجي 73ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر ،كىك أحد أكتار العكد الذم يضرب بو  ،أعجمي ميعىرَّب :البى

 .27ص  ،(س .ـ)،ادم شير :ينظر  ،كيرل ادم شير أنو ميعىرَّب عف الفارسيَّة .44ص  ،الغميل
ٍمع مىزىاًىري  ،العيكدي الًَّذم ييٍضرىبي ًبوً :الًمٍزىىري  - 3  .زىر مادة ،العروستاج ،الزبيدم :ينظر ،كالجى
َحاح،الجكىرم  - 4  .بمـ مادة ،الصِّ
 .99ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي ،الصكت األجش ":“ىي (باـ)كعند التكنجي - 5
 .27ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير - 6
 ،أك   دكامة الماء ،القتاؿ في البحر :معناهژ( ك)بك .31ص  ،(ف .ـ)،ادم شير  :ينظر ،ژ( كفارسيتو عند ادم شير )بيك - 7

قؼ تكلـ  ،أف المقابؿ الفارسي لكممة )بكصٌي( ىك )بكًزٍل(  (كيرل صاحب )الميعىرَّب .124ص  ،(س .ـ)،التكنجي   :ينظر 
 .صادر كالمراجعمف الم اعمى ىذه الكممة  فيما تكفر بيف يديي ةالباحث

َحاح،الجكىرم  - 8   . بكص مادة ،الصِّ
 .376/  1ج ،المعجم الفارسي الكبير،إبراىيـ ،شتا :ينظر - 9

 . أكؿ مادة ،لسان العرب،ابف منظكر :ينظر ،آلة لمحرب يىمبسو الفىرس كاإلنساف ًليىقيو في الحرب كالجراح :الًتجفاؼ بالكسر  - 10
كفارسيتو عند الخفاجي  .91ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي ،أم حارس البىدف (:تف باه)كأصمو بالفارسيَّة   ،فارسي ميعىرَّب :ك التّْجفاؼ
  .34ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،؛ ادم شير 59ص ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر ،نىاه(: أم حارس البىدف پتىنػ)كادم شير 

َحاح،الجكىرم  - 11   . جفؼ مادة ،الصِّ
 .34ص  ،(س .ـ)،؛ ادم شير 59ص ،(س .ـ)،الخفاجي :ينظر - 12
عمى فارسيتو الباحثة  قؼتكلـ  .59، ص (س .ـ)،؛ الخفاجي 84ص  ،(س .ـ)،الجكاليقي :ينظر   ،فارسي ميعىرَّب :التنكر  - 13

فىارى التَّ فيما  نىا كى اء أىٍمري تَّى ًإذىا جى نُّكري تكفر ليا مف مصادر ك مراجع . ككردت ىذه الكممة في القرآف الكريـ، كذلؾ في قكلو تعالى:} حى
ٍيفً  ٍكجى ٍيًف اٍثنىٍيًف { المؤمنكف: 40اٍثنىٍيًف{ىكد: آية  قيٍمنىا اٍحًمٍؿ ًفييىا ًمف كيؿ  زى ٍكجى فىارى التَّنُّكري فىاٍسميٍؾ ًفييىا ًمف كيؿ  زى نىا كى اء أىٍمري آية  ، }فىًإذىا جى

27. 
َحاح،الجكىرم  - 14     . تنر مادة ،الصِّ
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كمنػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػكس  ،البيٍنػػػػػػػػػديؽي  :(2)الُجاَلِىرررررررررقُ 
مىػػٍو( كىػػي  ،الجالىػػؽ كأصػػمو بالفارسػػيَّة )جي
ٍميىػا( كبيػا سػمي    ،كيبَّةي غىٍزؿي  كجمعيػا  )جي
 .  (3)الحائؾ

 فارسيَّة

ػٍزؿي  :ُجَمروْ  ٍميىػػا( ك ،  كجمعيػا )كىػي كيبَّػةي غى جي
 .   (4) بيا سمي  الحائؾ بالفارسيَّة 

 

 .(7)لعبة  :ًدرقمة حبشية .(6): لعبة لمعجـ (5)الدّْركمة 

: ضػػػػػػػربه مػػػػػػػف البيسيػػػػػػػًط ذك (8)الػػػػػػػديٍرنكؾي “
ٍمؿ  فارسيَّة .(10)”، كتشبَّو بو فركةي البعير(9)خى

 .(11)بسط  :ٍستىٍردىفگ

 

فارسػػػػػي  ،كاحػػػػػد الػػػػػدكاليب :(12)الرررررُدْولبُ “
 فارسيَّة .(13)“ميعىرَّب 

أم جػػػرة  (:ُدول)كممػػػة فارسػػػيَّة مركبػػػة مػػػف 
 أم :(آبكمػػػػػػػػػػػػػػف ) ،(14)مػػػػػػػػػػػػػػاء كشػػػػػػػػػػػػػػراب 

 .(15)الماء

                                                                                                                                                                                
 .  179ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 1
 .11340/ 2ج  ،الجميرة،ابف   دريد :ينظر ،مف طيف يرمى بيا عف قكس ؽدي نٍ البي كىك  ،معب بو الصبيافالذييى  :الجالىؽ - 2
َحاح،الجكىرم :ينظر  - 3  . جقؽ مادة ،الصِّ
 .  43ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 4
بة عف الحبشية ،ليعبة لمحبشة :الٌدركمة  - 5  .97ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 151ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر ،ميعىرَّ
ٍكمة - 6 ٍكمة فىقىاؿى  ،قكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  (استشيد  الجكىرم عمى كممة )الدّْرى مىى أىصحاب الدّْرى ًجدُّكا يىا ] :عندما مىرَّ عى

ارىل أىف ًفي ًديًننىا فيٍسحة   ،مخففة في صحاح الجكىرم (ككردت كممة )الدركمة ،[بىًني أٍرفىدة حتى يىٍعمـ الييكدي كىالنَّصى
َحاح،الجكىرم  .دركؿ مادة ،الصِّ

 . دركؿ مادة ،لسان العرب،ابف منظكر  :ينظر    - 7
 .97ص ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 152ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر ،يقاؿ أف أصمو غير عربي  ،بساط :الدُّرنكؾ - 8
ٍمؿي ًباٍلفىٍتح - 9   .خمؿ مادة ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،الييٍدبي  :الخى

َحاح،الجكىرم ،مخففة في صحاح الجكىرم  (كردت كممة )الًدرنكؾ   - 10   . درنؾ مادة ،الصِّ
 .505ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 11
 .305/ 1ج ،المعجم الوسيط،إبراىيـ ،أنيس ،"اآٍللىة الًَّتي تديرىا الدَّابَّة ليستقى بيىا كجياز لرفع األثقاؿ :الدكًلب“ - 12
َحاح،الجكىرم  - 13  . دلب مادة ،الصِّ
 . 283ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر - 14
 .65ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،؛  ادم شير  94ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر - 15
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ـي “ ػػ ٍكسى الرَّ
: خشػػبة فييػػا كتابػػةه ييخػػتـى بيػػا (1)
 .(2)“كىك بالشيف معجمةن أيضان  ،الطعاـ

“(2). 

 فارسيَّة
 .(3): نقش عمى الركاسـكىردفپ ػاچ

 

 .(5)“كالجمع أىٍرسافه  ،الحبؿ :(4)الرَّسىفي “

“(5). 
 فارسيَّة

 .(6)حبؿ  :ِريس

كىػػػػػػػػػػك ركمػػػػػػػػػػي  ،المػػػػػػػػػػرآة :الَسررررررررررَجْنَجلُ “
 .  (7)”ميعىرَّب

 ركمية
 .(8)المرآة   :زجنجل

كيقػاؿ  ،الشىبُّكري عمى كزف التنػكر: البػكؽ“
 . (10( )9)ىك معرب

 فارسيَّة
ٍيػ  .(11)مزمار  .بكؽ :كرپشى

فىػػةي “ : الًمٍمحى ػػٍكذىري كأصػػمو  ،كىػػك ميعىػػرَّب ،الشى
 .(12)”چاذىر()بالفارسيَّة 

 فارسيَّة
كلػػػيس عػػػف  (شررراُدَرْوان)كممػػػة معربػػػة عػػػف 

اح كمعنػػػاهچررراذر) ػػػحى سػػػتر  :( كمػػػا فػػػي الصّْ

                                                           
كسـ  - 1 ٍكشـ)كقيؿ  ،فارسي ميعىرَّب ،ىك الرسـ الذم يختـ بو :الرَّ شفاء ،؛  الخفاجي 160ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر (،رى

 . 720/  2ج  ،الجميرة ،؛ ابف دريد 107ص ،الغميل
َحاح،الجكىرم  ،مخففة في صحاح الجكىرم (كردت كممة )الٌرسـ  - 2    . رسـ مادة ،الصِّ
 .210ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 3
 ،األلفاظ الفارسيَّة،؛ ادم شير 107ص  ،(س .ـ)،؛ الخفاجي 164ص ،(س .ـ)،الجكاليقي  :ينظر ،فارسي ميعىرَّب :الرَّسف  - 4

 .72ص 
َحاح،الجكىرم  ،كردت كممة )الرسف( مخففة في صحاح الجكىرم  - 5  . رسف مادة ،الصِّ
 .305ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 72ص  ،(س .ـ)،ادم شير :ينظر  - 6
 . سجؿ مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  - 7
 .119ص  ،شفاء الغميل،؛  الخفاجي 174ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر - 8
 .130ص  ،(ف .ـ)،الخفاجي :ينظر ،ما ينفخ بو  :الشبكر   - 9

َحاح،الجكىرم  - 10  . شبر مادة ،الصِّ
 .384ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  :ينظر  - 11
َحاح،الجكىرم  - 12  .شذر مادة ،الصِّ
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عظػػػػػػػيـ ييسػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػى سيػػػػػػػرادؽ السػػػػػػػالطيف 
كعمػػػػػػػػى الشػػػػػػػػرفة مػػػػػػػػف القصػػػػػػػػر  ،كالػػػػػػػػكزراء

 .(1)كالدار

 .(3)”السىمىؾي شيء يصاد بو  :(2)الشّْصُّ “

 .(3)”السىمىؾي 
 فارسيَّة

 .(4)صنارة صيد  :شىٍست

اًئطً  :الككة حبشية .(6)”بنافذةالتي ليست(5)الكٌكة  :الًمٍشكاةي “  .(7)الثٍُّقبىةي ًفي اٍلحى

الطيٍنبيكري “
 .(11): طنبكر(10)َدْنَبره  فارسيَّة .(9)”فارسيّّ معرَّب  (8)

 ،: العػػػػػػػكدي مػػػػػػػف المالىػػػػػػػي(12)العىٍرطىبىػػػػػػػةي “
 فارسيَّة .(13)“كيقاؿ الطبؿ 

 .(14)(طبَّاؿ )اسـ فاعؿ :طبؿ زف

 

كىػػػػػي  ،: آلػػػػػة الثىػػػػػكريف لمحػػػػػرث(1)الفىػػػػػدَّافي 
كالجمػػػػػػػػع  ،أيضػػػػػػػػان البقػػػػػػػػرة التػػػػػػػػي تحػػػػػػػػريث

فَّؼه  الفىداديفي ميخى
(2). 

 نبطية
اشػػتد كطػػؤه فػػكؽ األرض  ،تبػػع ،اسػػرع :فػػد

 .(3)نشاطان 

                                                           
 .361ص ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 99ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير :ينظر  - 1
 .  100ص  ،(س .ـ)،؛ ادم شير 209ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،ميعىرَّب ،حديدة عقفاء يصاد بيا السمؾ :الشّْصُّ   -2
َحاح ،الجكىرم  ،مخففة الشيف  في صحاح الجكىرم  (الٌشٌص )كردت كممة  - 3  .شصص مادة ،الصِّ
 .  371ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 100ص  ،(س .ـ)،ادم شير :ينظر   - 4
 .ككك مادة ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،الخىرؽي في الحائط كنحكه :الككة  - 5
َحاح ،الجكىرم  - 6  . شكا مادة ،الصِّ
 .303ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،مشكاة  كىي  كيؿُّ ككة غير نافذة   :الٌككة  بمساف الحبشة   - 7
مىؿ " (،ديٍنبىو بىره )أٍصميو  ،ميعىرَّب  :الطٍُّنبيكري كالطٍّْنباري بالكسر“ - 8  . 431ص ،القاموس المحيط،الفيركزأبادم ،شيٌبوى بإليىة الحى
َحاح،الجكىرم  ،كردت كممة )الطنبكر( مخففة  في صحاح الجكىرم  - 9   .طنبر مادة ،الصِّ

 ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير   :ينظر    ،كسيمي بو عمى  التشبيو ،أم إلية  الحمؿ  (دينبو بىرىه)كفارسيتو  عند ادم شير    - 10
 .225ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر (،ديٍنب بىرىه)كفارسيتو عند  الجكاليقي   .113ص 

 .278ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي   - 11
 234ص  (،س .ـ)،الجكاليقي :ينظر ،فارسي ميعىرَّب ،كقيؿ ىك الطنبكر ،الطبؿ :كقيؿ ىك ،اسـ لمعكد مف المالىي :العىرطىبة - 12

 . 154ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي
َحاح،الجكىرم - 13    .عرطب مادة ،الصِّ
 .396ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 14
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الفيػػػٍرزكـي 
: خشػػػبةه مػػػدكَّرةه يحػػػذك عمييػػػا (4)
 ،كأىػػؿ المدينػػة يسمُّكنػػػػيا الجبػػػػأة ،الحػػذَّاء

،  كىػػػك لػػػيس مػػػف  كػػػالـ أك ىػػك  بالقػػػاؼ
 . (5)لباديةأىال

 فارسيَّة

خشػبة يضػعيا اإلسػكافي بػيف القالػب  :بىراز
 . (6)كالحذاء 

 

 .(9)فرف  :آتىٍشخانو فارسيَّة .(8)”: الذم يخبز عميو الفرني(7)الفيٍرفي “

 .(12)قباف  :قسطاس ركمية .  (11)“: الميزاف (10)القيٍسطىاس“

 ،كالجمػع األٍقًبيىػةي  ،: الذم ييمبس(13)القىباء“
 .(14)”لبستوإذا ،كتىقىبٍَّيتي قىباءن 

 فارسيَّة
 .(15)قص الثكب الجديد  :قبا بيردف

 .(3)طائر الحدأة  :ًقرقى فارسيَّة .(2)“: السفينة الطكيمة (1)القيٍرقيكر“

                                                                                                                                                                                
الجكاليقي  :ينظر ،كالمخففة آلة لمزراعة ،يـ المشددة مقدار معمـكضكقاؿ بع ،تأتي مشددة كمخففة  ،نبطي ميعىرَّب :الفدَّاف  - 1
 . 167ص ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 245ص  ،الُمَعرَّب،
َحاح،الجكىرم :ينظر  - 2   . فدف مادة ،الصِّ
 .191ص  ،القبطية العربيَّة ،عمي ،خشيـ :ينظر  - 3
بة :الفرزـك - 4  .246ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،كممة ميعىرَّ
َحاح،الجكىرم  :ينظر  - 5  . فرـز مادة ،الصِّ
 .106ص  ،لمعجم الذىبيا،التكنجي  :ينظر  - 6
 .167ص ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي244ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي   :ينظر ،ميعىرَّب ،الذم يختبز فيو :الفيٍرف  - 7
َحاح،الجكىرم  - 8   . فرف مادة ،الصِّ
 .28ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 9

ٍيره كردت  كممة القسطاس في القرآف الكريـ، كذلؾ في قكلو تعالى:}كىأىٍكفيكا اٍلكىٍيؿى ًإذا ًكٍمتيـٍ كىًزنيكٍا ًبالًقٍسطىاًس اٍلميٍستى   - 10 ًقيـً ذىًلؾى خى
ًزنيكا ًباٍلًقٍسطىاًس اٍلميٍستىًقيـً { الشعراء: آي35كىأىٍحسىفي تىٍأًكيالن { اإلسراء: آية   . 182ة ، كقكلو تعالى:} كى

َحاح،الجكىرم،  - 11  قسطس . مادة الصِّ
 . 177ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 251ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي  :ينظر  - 12
ـ كالجمع :كىك مف القىٍبك ،فارسي ميعىرَّب :القىبىاءي   - 13  . 262ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي  :ينظر ،أم الضَّ
َحاح،الجكىرم  - 14   . قبا مادة ،الصِّ
 .       441ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  :ينظر  - 15
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 .(6)مفتاح  :إكميؿ فارسيَّة .(5): المفاتيح كمفردىاًمقمد (4)الًمقىاًليد

 . (9)حبؿ مصنكع مف ليؼ النخؿ  :كبؿ فارسيَّة .(8)”: حبؿه ضخـه مف ليؼ(7)القىٍمسي “

: الطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغير (10)الكيٍكبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة“
ري   .(11)”الميخىصَّ

 فارسيَّة
 .(12)الطبؿ الصغير  :كيٍكبو 

كيقػػػػػاؿ ىػػػػػك  ،الطىٍبػػػػػؿي  :الكيػػػػػكسي بالضػػػػػـ“
 .(14)”(13)معرَّب

 فارسيَّة
ٍست أك كيكس  .(15)طبؿ   :كيكى

                                                                                                                                                                                
الكتاب )ك في  .180ص ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 271ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،ميعىرَّب ،ضرب مف السفف :رك القيرقي   - 1

 .قرر مادة ،الكتاب المقدس ،طمسف :ينظر    ،سطح مستك :اسـ سامي معناه :القرقكر (المقدس
َحاح،الجكىرم  - 2  .قرر مادة ،الصِّ
 .443ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  :ينظر  - 3
كا ًبآيى   - 4 قىاًليدي السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض كىالًَّذيفى كىفىري ـي ككردت كممة المقاليد في القرآف الكريـ، كذلؾ في قكلو تعالى:}لىوي مى اًت المًَّو أيٍكلىًئؾى ىي

{ الزمر:  كفى اًسري ٍزؽى ًلمىف يىشىاء{الشكرل: آية 63آية اٍلخى  .12، كقكلو تعالى:} لىوي مىقىاًليدي السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض يىٍبسيطي الرّْ
َحاح،ينظر : الجكىرم،  - 5  .كمراجع قمد .كلـ  تقؼ الباحثة عمى فارسيتو فيما تكفر ليا مف مصادر مادة الصِّ
 . 314ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي   :ينظر  - 6
 .266ص  ،(ف .ـ)،الجكاليقي   :ينظر ،ميعىرَّب ،ضرب مف الحباؿ :القىٍمسي   - 7
َحاح،الجكىرم  - 8  . قمس مادة ،الصِّ
 .458ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  - 9

 .193ص  ،شفاء الغميل،؛  الخفاجي 295ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،كىك ميعىرَّب ،الطبؿ الصغير الميخىصَّري  :الكيٍكبىة  - 10
 . 139ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير :ينظر  ،كفارسيتو )كيكبىو( ،كىك فارسي ميعىرَّب عند ادم شير

َحاح،الجكىرم  - 11  . ككب مادة ،الصِّ
 .139ص  ،(س .ـ)،ادم شير :ينظر - 12
بينما أكد الخفاجي  .288ص  ،الُمَعرَّب:الجكاليقي :ينظر ،كأنيا أعجمية  :لـ يصرح الجكاليقي بأعجمية  الكممة  حيث قاؿ  - 13

بة كأصميا   ،طبؿ كبير  :كالككس بالفارسيَّة  .192ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي:ينظر ،ككس( كىي آلة  معركفة)بأنيا كممة ميعىرَّ
دم شير ا  :ينظر (،ككست )كصرح ادم شير بأنيا كممة فارسيَّة ميعىرَّبة كأصميا .484ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر 

 . 140ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،
َحاح،الجكىرم  - 14  .  928ككس، ص  مادة ،الصِّ
 .   484ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 140ص ،(س .ـ)،؛ ادم شير  192ص  ،(س .ـ)،الخفاجي  :ينظر  - 15
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ػػػػػٍكزىجي “ المى
كأصػػػػػػمو بالفارسػػػػػػيَّة  ،ميعىػػػػػػرَّب( 1)

 فارسيَّة .(2)“كالجمع المكازجة  ،)ميكزيه(

 .(3)“حذاء ذك ساؽ طكيمة  :ُموَزه“

 

 

ػػػػٍكؽي “ المي
 ،: الػػػػذم ييمػػػػبس فػػػػكؽ الخػػػػػؼ(4)

 .(5)“فارسٌي ميعىرَّب 
 فارسيَّة

 .(6)أك حذاء ذك ساؽ طكيمة ،الخؼ :ُموَزه

 .(6)طكيمة
ٍكـي “ ميعىرَّب ،الشمىعي  :المي

 . (9)“شمع  :ُموم“ فارسية .(8)”(7)

 .(12)مصباح  :راغ چى فارسيَّة .(11)“المصباح  :(10)النٍّْبًراسي “

: الذم تىضرب بػو النىصػارل (13)الناقكسي “
 .(14)“النىصارل ألكقات الصالة 

 فارسيَّة
 .(15)قارع الطبؿ   :نىٌقاره زف

نيػػػري “
الخشػػػبة المعترضػػػة فػػػي  :الفػػػداف (1)

 .(2)“في عنؽ الثكريف 
 فارسيَّة

 .(3)نير الثيراف  :يكغ

                                                           
 . مزج مادة ،تاج العروس،"، الزبيدم (ميكزىه)ميعىرَّب  ،كىىيكى الخيؼٌ  :النّْساءي يىٍمبىٍسفى المىٍكزىجى  :المىٍكزىج“  -1
َحاح،الجكىرم  - 2  . مزج مادة ،الصِّ
 .549ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  - 3
 . 145ص   ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر ،كىك الخؼ   (:الميكزج)لغة في :الميكؽ  - 4
َحاح،الجكىرم  - 5  . مكؽ مادة ،الصِّ
 .549ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 145ص   ،(س .ـ)،؛ ادم شير  206ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر - 6
األلفاظ ،؛ ادم شير  205ص  ،س( .ـ)،؛ الخفاجي 312ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،كممة فارسيَّة  ميعىرَّبة :الميـك - 7

 .    148ص   ،الفارسيَّة 
َحاح،الجكىرم  - 8    . مـك مادة ،الصِّ
 .550ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  - 9

 .  228ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 340ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر  ،ليس بعربي  ،المصباح   :النّْبراس  - 10
َحاح،الجكىرم  ،مخففة في صحاح الجكىرم  (كردت كممة )النّْبراس    - 11   . نبرس مادة ،الصِّ
 .  215ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  - 12
بان  :النَّاقكس  - 13  .339ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،لـ يجـز الجكاليقي بككنو ميعىرَّ
َحاح،الجكىرم ،مخففة في صحاح الجكىرم  (كردت كممة )النَّاقكس  - 14  .نقس مادة ،الصِّ
 .570ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  - 15
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كىػػػػك  ،اليػػػػاء، بكسػػػػر (4)ًىٍميػػػػافي الػػػػدراىـ“
 .(5)“ميعىرَّب 

 فارسيَّة
ييجعػؿ فيػو المػاؿ كييشػد عمػى كيس  :َىْمَيان
 .(6)الكسط

 

 :وىي ،ما يتعمق بيما ،مصطمحات خاصة بالنفايات والفضالت:عشر الثامن المطمب

 

 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

 جيد الباحثين القدامى
 تأصيل الكممة

 ما يقابميا في المغة األم

 جيد الباحثة

الباطػػػؿ كالػػػردمء مػػػف الشػػػيء،  :البىٍيػػػرىجي “
 .(7)”كىك معرب

 فارسيَّة
.  كالبيػػػػػرج فػػػػػي (8)حقيػػػػػر  ،غػػػػػش :َنَبْيرررررَره

 .الدارجة الكالـ المضحؾ الجميؿ

الثىجيػػػػري “
 ،كػػػػؿ شػػػػيء يعصػػػػر (1): ثفػػػػؿ(9)

 .(2)“كالعامة تقكلو بالتاء 
 فارسية

مػػػػػف القصػػػػػب يكضػػػػػع فػػػػػي  سػػػػػتار تىجيػػػػػر:“
 .(3)”كسط الدار

                                                                                                                                                                                
ص  ،شفاء الغميل،؛  الخفاجي 341ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي  :ينظر ،فارسي ميعىرَّب  ،ما يكضع عمى عنقي الثكريف  :النَّير  - 1

228 . 
َحاح،الجكىرم - 2  .نير  مادة ،الصِّ
  .623ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر   - 3
 .  ىمي مادة  ،تاج العروس،الزبيدم:ينظر ،ًكعاءه لمدَّراًىـً  :ًىٍميافي الدراىـ - 4
َحاح،الجكىرم  - 5   . ىمى مادة ،الصِّ
 .610ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي ،158ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،؛  ادم شير  346ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر  - 6
  . بيرج مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  - 7
 .564ص  ،(س .ـ)،؛ التكنجي   45 ،(س .ـ)،الجكاليقي  :ينظر  - 8
 . 66ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي93ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر ،فارسي ميعىرَّب :الثجير  - 9
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ػػػػػػػػتُّكؽه :”َسررررررررتُّوق : أم زيػػػػػػػػؼ (4)ًدٍرىىػػػػػػػػـ سى
 .(5)”بيرج

 فارسيَّة
 .(6)زيؼ  :َستو

: كىػػػػػػػػك ضػػػػػػػػربه مػػػػػػػػػػػف (7)ًدٍرىىػػػػػػػػـ قىًسػػػػػػػػيّّ “
أم فٌضػػػة صػػػمبة رديئػػػة ليسػػػت  ،الزيػػػكؼ
 .  (8)“بمٌينة 

 فارسيَّة
 .(9)ممعقة طعاـ  :قاش

 

 ،مػػػا تبقيػػػػو الدابػػػة مػػػف العمػػػػؼ :الًنٍشػػػكاري “
 .(10)“فارسي ميعىرَّب 

 فارسيَّة
أم ما يخرجو البعير مف  :اجترار :ًنٍشخكار

ـٌ يبمعو   .(11)بطنو ليمضغىوي ث

 

 :وىي ،مصطمحات خاصة بالسفر والحركة:عشر التاسع المطمب

 

 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

 جيد الباحثين القدامى
 تأصيل الكممة

 ما يقابميا في المغة األم

 جيد الباحثة

                                                                                                                                                                                
ٍفكيه ًمفى األىشياًء كيمّْيىا "، ابف منظكر :الثٍُّفؿ“ - 1 ثىارتو كعىال صى  . ثفؿ مادة ،لسان العرب،مىا رىسىب خي
َحاح،الجكىرم  - 2  .ثجر مادة ،الصِّ
 .183ص  ،المعجمم الذىبي،التكنجي  - 3
؛  203ص ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر،ثالث طبقات :أم (سو تا)أك  (ًسو تكؽ)كأصمو  ،أعجمي ميعىرَّب :الردمء :سىتُّكؽ  - 4

 .84ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر ،كىك األصح ،. كىك ميعىرَّب )سىتك( عند ادم شير118ص ،شفاء الغميل،الخفاجي
َحاح ،الجكىرم  - 5  . ستؽ مادة ،الصِّ
 .84ص  ،(س .ـ)،ادم شير :ينظر  - 6
شفاء ،؛ الخفاجي 257ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،أم فضة رديئة صمبة :قاش( كىك مف القسكة)ىك تعريب  :قىًسيٌ   - 7

 .178ص  ،الغميل
َحاح،الجكىرم  - 8  . قسا مادة ،الصِّ
 .      440ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  :ينظر  - 9

 .نشر مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  - 10
 .568ص  ،(س .ـ)،؛ التكنجي 153ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر   - 11



155 
 

كىافي “  .(1)“فارسٌي ميعىرَّب  ،القافمة :القىٍيرى

“(1). 
 فارسية

 .(2)قافمة   :َكاْرَبان

 

 

 

 

 :وىي  ،مصطمحات خاصة بالعطور واألبخرة وما يتعمق بيما:العشرون المطمب

 

 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

 جيد الباحثين القدامى
 تأصيل الكممة

 ما يقابميا في المغة األم

 جيد الباحثة

فيػػػػػػك العػػػػػػكد الػػػػػػذم   :بالتشػػػػػػديد اأُللرررررروَّةُ “
ػػري بػػو بضػػـ  ،كفيػػو لغتػػاف أيلػػكة كأىلػػكة ،ييتىبىخَّ

 .(3)“اليمزة كفتحيا، ىك فارسي ميعىرَّب 

“(3). 

 فارسيَّة

بر  كأصمو مف بالد الشرؽ   :ألوا  .(4)الصى

(4). 

 ،فارسػػػػٌي ميعىػػػػرَّب ،كعػػػػاء الطيػػػػب :البالػػػػة“
 .(5)“يمىٍو( )پكأصمو بالفارسيَّة 

 فارسيَّة
 .(6)قاركرة العطر  :يَموْ پ

ػػػافكر فارسيَّة .  (3)النخػػػػػػؿ  (2): كافكر(1)القىافيكر    ،طيػػػب مػػػف شػػػجر الينػػػد كالصػػػيف :كى

                                                           
َحاح،الجكىرم  - 1   .قرل  ،قرا مادة ،الصِّ
 .  449ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي  131ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 2
 . ألى،أًل مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  - 3
 .  12ص  ،(س .ـ)،ادم شير :ينظر - 4
َحاح،الجكىرم  - 5   . بكؿ مادة ،الصِّ
 . 176ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي   16ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 6
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 .(4)رائحتو كرائحة الميمكف  .  (3)

ػػػػػػػػافكر“  .(6)“: مػػػػػف الطيب (5)الكى
 فارسيَّة

 .(7)كىافكر 

 

فارسػػػػػػػػػػيّّ   ،مػػػػػػػػػػف الطيػػػػػػػػػػبً  :(8)الًمٍسػػػػػػػػػػؾي “
ميعىػػػػػػػػػػػرَّب
، ككانػػػػػػػػػػػت العػػػػػػػػػػػرب تسػػػػػػػػػػػميو (9)
 .(10)”المشمكـ

 فارسيَّة
.كالمسػػػؾ (12)“: ميعىػػػرَّب مسػػػؾ (11)گِمْشرررر“

 .بعض دـ الغزاؿ

 .(14)نكع مف الطيب  :ًبساماف فارسيَّة . (13)“ليس بعربي   ،مف الًطيبً  :النىدُّ “

 .(17)”(16)فمعرَّبة ،الًمٍسؾ (15)نكافج “
 فارسيَّة

فػػػإف المسػػػؾ  ،سػػػٌرة الغػػػزاؿ المسػػػكية  :نىافىػػػو
 .(1)يتجمع حكؿ سٌرة ىذا الحيكاف 

                                                                                                                                                                                
 . 268ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي  :ينظر  ،ليس بعربي ،كىك مف الطيب  ،لغة في الكافكر  :القىٌفكر كقافكر  - 1
؛  193ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 285ص  ،(ف .ـ)،الجكاليقي ،كىك ليس بعربي محض ،المشمـك مف الطيب :الكافيكر  - 2

 .136ص  ،(س .ـ)،ادم شير
َحاح،الجكىرم  :ينظر - 3  .قفر مادة ،الصِّ
 .  136ص  ،(س .ـ)،ادم شير - 4
؛  193ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 285ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي ،كىك ليس بعربي محض ،المشمـك مف الطيب :الكافيكر  - 5

 .136ص  ،(س .ـ)،ادم شير
َحاح،الجكىرم  - 6  .كفر مادة ،الصِّ
 .( مف نفس الصفحة5حاشية رقـ ) :ينظر - 7
{المطففي  - 8 ًفي ذىًلكىفىٍميىتىنىافىًس اٍلميتىنىاًفسيكفى  .26ف: آية كردت ىذه الكممة في القرآف الكريـ، كذلؾ في قكلو تعالى:} ًختىاميوي ًمٍسؾه كى
 . 206ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 325ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر  ،كذلؾ عند الجكاليقي كالخفاجي  - 9
َحاح،الجكىرم  - 10   . مسؾ مادة ،الصِّ
لسان ،ابف منظكر :ينظر ،بالضـ كسككف السيف (ميٍسؾ)كعند الزبيدم  ،بالتحريؾ (ًمسىؾ)كأصمو األعجمي عند ابف منظكر   - 11

  .مسؾ مادة ،تاج العروس،مسؾ  ؛ الزبيدم مادة ،العرب
 . 545ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  - 12
َحاح،الجكىرم  :ينظر   - 13  .231ص ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي ندد مادة ،الصِّ
 .113ص  ،(س .ـ)،التكنجي  - 14
ةي   - 15 معيو نىكاًفجي  (،نافىوٍ )ميعىرَّب عىف  ،ًكعىاءي الًمٍسؾً  :النَّاًفجى  .نفج مادة ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،جى
بة :نكافج المسؾ - 16  . 341ص  ،الُمَعرَّب،؛ الجكاليقي 228ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي   :ينظر  ،ىي فارسيَّة ميعىرَّ
َحاح،الجكىرم  - 17  .نفج  مادة ،الصِّ
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 ، وىي :المصطمحات المعنويةالثاني: بحثالم

 :مصطمحات دينية عامة، وىي:المطمب األول 

 

 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

 جيد الباحثين القدامى

تأصيل 
 الكممة

 ما يقابميا في المغة األم

 جيد الباحثة

 :: مػػف أبمػػس مػػف رحمػػة اهلل(2)إٍبمػػيسي “
بمػػػػػػػػػػيس كػػػػػػػػػػاف اسػػػػػػػػػػمو أم يىئًػػػػػػػػػػػسى  ، كا 

 .(3)”عىزىازيؿ
 فارسيَّة

 .(4)الحيرة كالقنكط    :ػالس( )پ

 

                                                                                                                                                                                
 .  560ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 154ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر   - 1
 ( مرة في القرآف الكريـ، كمنو قكلو تعالى:11. ككرد ىذا اًلسـ )23ص  الُمَعرَّب، إبميس: ليس بعربي، ينظر: الجكاليقي،  - 2

ديكٍا ًإًلَّ ًإٍبًميسى {البقرة: آية  ـى فىسىجى ٍذ قيٍمنىا ًلٍممىالىًئكىًة اٍسجيديكٍا آلدى { الحجر: آية 43} كىاً  ،}  ًإًلَّ ًإٍبًميسى أىبىى أىف يىكيكفى مىعى السَّاًجًديفى
نيكدي ًإٍبًميسى أى 31 {الشعراء: آية ،}كىجي  .95ٍجمىعيكفى

َحاح،الجكىرم  - 3  .بمس مادة ،الصِّ
 .168ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي   .بمس مادة ،لسان العرب،ابف منظكر   :ينظر  - 4
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 ،اسػػػػـ مػػػػف أسػػػػماء اهلل تعػػػػالى :إْيررررلُ “
 (.1)”عبرانٌي أك سريانيٌ 

 عبرية

كىػػػػػي كممػػػػػة  ،أم عبكديػػػػػة ك خضػػػػػكع  :إيمرررررى
 .(2)عبرانية 

 

 

 

 

 

مف أسماء النار التي ييعىًذبي  :(3)َجَينَّمُ 
كيقػػاؿ ىػػك   ،بيػا اهلل عػػز كجػػؿ عبػاده

ميعىرَّب (4)فارسي
(5)     . 

 عبرية
 . (6)أم القعر البعيد :ِكِيّنام

 

ٍكري “ الػػػػزي
ٍكفي (7) كىػػػػك كػػػػؿ شػػػػيء  ،: الػػػػزي

بَّان كييٍعبىدي مف دكف  اهلل   .(8)“يتخذ رى
 فارسيَّة

ٍكف“  .(9)“قسط  .قسـ .حصة  :زي

                                                           
 . أيؿ مادة ،(س .ـ)،الجكىرم  - 1
 . 227/  1ج ،المعجم الفارسي الكبير،إبراىيـ ،شتا :ينظر  - 2
ـى ًمفى اٍلًجنًَّة كىالنَّاًس 77كردت كممة جينـ في القرآف الكريـ ) - 3 يىنَّ ؽَّ اٍلقىٍكؿي ًمنّْي ألٍمألنَّجى لىًكٍف حى ( مرة، كمنو قكلو تعالى:}كى

{السجدة: آية   .13أىٍجمىًعيفى
ـي   - 4 يىنَّ ًمٌيةكىًىي أىعٍ  ،اسـي الٌناًر الًَّتي ييعىذّْب بيىا اهلل تىعىالىى ًفي اآلًخرىة :جى ًبيُّ سيمّْيت ناري اآلًخرىة بًيا ًلبيٍعًد قىٍعًرىا :كقيؿ ،جى ـي عىرى يىنَّ  ،جى

قيؿ ىيكى تىٍعًريبي  ؛  68ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي  107ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر  ،أم القعر البعيد :ًكًيٌناـ(  بالًعٍبراًنٌية)كى
 . جينـ مادة ،تاج العروس ،الزبيدم

َحاح،الجكىرم  :ينظر  - 5  جينـ.  مادة ،الصِّ
 .جينـ مادة ،(س .ـ)،الزبيدم   :ينظر  - 6
شفاء ،؛ الخفاجي166ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر (،زكف)فارسي ميعىرَّب كأصمو بالفارسيَّة  ،كىك الصنـ  ،الٌزكف :الٌزكر  - 7

 .زكر مادة ،لسان العرب،؛ ابف منظكر 113ص  ،الغميل
َحاح،الجكىرم  ،كردت كممة )الزكر( مخففة في صحاح الجكىرم  - 8  .زكر مادة ،الصِّ
 .225ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 9
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ٍيؿو “  .(2)”: ىي حجارةه مف طيف(1)ًسجّْ

 .(2)”طيف

 فارسيَّة

 . (3)حجرم  ،ميعىرَّب سجيؿ:يفگسىنػ

 

 

 

 

 

 .(6)جينـ   :سقركو فارسيَّة .(5)”: اسـه مف أسماء النار(4)سىقىر“

ٍنػػػػػًتفي (7)الغىسَّػػػػػاؽ“ يخفػػػػػؼ  ،: البػػػػػارد المي
 .(8)”كيشدد

 فارسيَّة
 .(1)رائحة رديئة  :غساؾ

                                                           
ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 181ص ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر  ،أم حجارة كطيف :)سنؾ( ك)ًكٍؿ( :بالفارسيَّة :السٌّْجيؿ  - 1

{ىكد: آية كذلؾ في قكلو تعالى ،( مرات في القرآ الكريـ3. كردت كممة السّْجيؿ )119 كدو يؿو مَّنضي ارىةن مّْف ًسجّْ مىٍييىا ًحجى :}كىأىٍمطىٍرنىا عى
يؿو {الحجر: آية  82 ارىةن مّْف ًسجّْ ـٍ ًحجى مىٍيًي يؿو { الفيؿ74،} كىأىٍمطىٍرنىا عى ارىةو مّْف ًسجّْ  .4: آية ،} تىٍرًميًيـ ًبًحجى

َحاح، الجكىرم،  - 2  سجؿ . مادة الصِّ
 .353ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر - 3
قيؿ: سيمّْيت الناري سىقىر ؛ ألىٌنيا تيًذيبي  - 4 ، كىك أعجمي، كى ( قىكًلف: أىحدىما: أىٌف نارى اآلًخرىًة سيمّْيىٍت سىقىرى ـى ًفي )سىقىرى األىٍجسىا

، ًبيّّ ، كاًلسـي عىرى ، ينظر : الجكاليقي، كاألىركاحى ، أىم أىذابىٍتو كأىصابىوي ًمٍنيىا ساقيكره ٍتو الشمسي : سىقىرى ـٍ ؛ ابف 198ص  الُمَعرَّب،مف قكًلًي
( مرات في القرآف الكريـ، كذلؾ في 4سقر . ككردت كممة سقر ) مادة، تاج العروس سقر ؛ الزبيدم، مادة لسان العرب،منظكر،

{ القمر: آية  ـٍ ذيكقيكا مىسَّ سىقىرى مىى كيجيكًىًي بيكفى ًفي النَّاًر عى مىا أىٍدرىاؾى مىا سىقىري {المدثر: 54قكلو تعالى:} يىٍكـى ييٍسحى ، كى ، } سىأيٍصًميًو سىقىرى
{، 27 -26آية  ـٍ ًفي سىقىرى مىكىكي  . 42المدثر: آية ،} مىا سى

َحاح، الجكىرم،  - 5  سقر.  مادة الصِّ
 . 348، ص المعجم الذىبيينظر: التكنجي،  - 6
: مىا يىًسيؿي ًمٍف ديميكًعيً “ - 7 ًقيؿى ًديد أىىؿ النَّاًر كغيسالتيـ، كى : الغىسىاؽ كالغىسَّاؽ: الغىسَّاؽ ًبالتٍَّخًفيًؼ كىالتٍَّشًديًد: مىا يىًسيؿي ًمٍف صى ًقيؿى ، كى ـٍ

مً  : اٍلبىاًردي فىقىٍط، ابف منظكر،اٍلميٍنًتفي اٍلبىاًردي الشًَّديدي اٍلبىٍرًد الًَّذم ييٍحًرؽي ًمٍف بىٍرًدًه كىًإٍحرىاًؽ اٍلحى ًقيؿى ، كى غسؽ. كالغساؽ:   مادة، لسان العربيـً
. ككردت ىذه الكممة في 161، صشفاء الغميل؛ الخفاجي، 235ص  الُمَعرَّب،قيؿ ىك عربي كقيؿ ميعىرَّب،  ينظر: الجكاليقي ،

ًميـه كىغى  : آية القرآف الكريـ، كذلؾ في قكلو تعالى:} ىىذىا فىٍميىذيكقيكهي حى ًميمنا كىغىسَّاقنا{النبأ: آية 57سَّاؽه { صى  .25، كقكلو تعالى:}ًإًلَّ حى
َحاح،الجكىرم، - 8  غسؽ. مادة الصِّ
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كيػػكّْرىت “
ػػكّْرت(2) أم ذىػػب ضػػكء  ،: غي
 .(3)”الشمس

 فارسيَّة

 .(4)ذىب ضكء الشمس  :كيكٍربكر

 

 

 

 

 

 

كتػػػػػػػاب عيسػػػػػػػى عميػػػػػػػو  :(5)اإلنجيػػػػػػػؿ“
 .(6)“السالـ 

 فارسيَّة
 انجيػػػؿ عيسػػػى   :ليػػػكفگا ،، أكىٍميػػػكف(7)ليػػػكف گانػػػػ

(8). 

 

 :ىي ،مصطمحات خاصة بأسماء األصنامثاني:ال المطمب

 

                                                                                                                                                                                
 .416، ص المعجم الذىبيينظر: التكنجي،  - 1
ٍت { التككير:آية   - 2 إنيا غيكّْرت، مف قكؿ ، أم: 1ككردت كممة ككرت بالقرآف الكريـ، كذلؾ في قكلو تعالى:}ًإذىا الشٍَّمسي كيكّْرى

 .4، ص غريب القرآنالناس بالفارسيَّة )كيكٍر ًبًكرد(، ينظر: ابف قتيبة،
َحاح،الجكىرم،  - 3  ككر. مادة الصِّ
  .192، ص شفاء الغميل؛ الخفاجي، 287ص  الُمَعرَّب،ينظر: الجكاليقي،  - 4
ينظر:  ،ك ىك أيضان أصؿه لعمكـو كًحكـو  ،كمعناه  ظيكر الماء عمى كجية األرض كاتساعو ،أعجمي ميعىرَّب :اإلنجيؿ   - 5

( مرة، كمنو قكلو 12. ككردت ىذه الكممة في القرآف الكريـ )12، ص شفاء الغميل؛ الخفاجي، 24-23ص  الُمَعرَّب،الجكاليقي،
ؿى التٍَّكرىاةى كىاإًلنًجيؿى { آؿ عمراف: آية  مٍَّمتيؾى اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى كىالتٍَّكرىاةى كىاإًلنًجيؿى { 3تعالى :} كىأىنزى ٍذ عى ، كمنو أيضان قكلو تعالى:} كىاً 

 . 110المائدة:
َحاح،الجكىرم،  - 6  نجؿ .    مادة الصِّ
 .81، ص المعجم الذىبيالتكنجي،  - 7
 .74التكنجي،)ـ. ف(، ص   - 8
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 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

 جيد الباحثين القدامى 

تأصررررررريل 
 الكممة 

 ما يقابميا في المغة األم 

 جيد الباحثة 

 .(1)“فارسيّّ ميعىرَّب  ،الصنـ :الُبدُّ “

“(1). 

 .(2)   أك المعشكؽ ،كىك الصنـ :بتُ  فارسيَّة 

ـي “ ػػنى يقػػاؿ إنػػو  ،كاحػػد األصػػناـ :(3)الصى
 .(5)”(4)كىك الكثف  (،شىمىفٍ )إنو معرب

(4)”(5). 

 .(6)الكثف  :َشَمنْ  فارسيَّة 

 

 :وىي ،مصطمحات خاصة بالحق والباطل:ثالثال المطمب

 

 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

 الباحثين القدامىجيد 

تأصيل 
 الكممة

 ما يقابميا في المغة األم

 جيد الباحثة

يررررررن  كتطمػػػؽ بالفارسػػػيَّة  ،أم ذك عشػػػرة قمػػػكب  :َده ِدلرررو فارسيَّة: مػػػػػػف أسػػػػػػماء الكػػػػػػذب (7)ُدْه ُدرَّ

                                                           
َحاح،الجكىرم،  - 1  بردج . مادة الصِّ
 .101؛ )ـ. س(، ص  17، ص األلفاظ الفارسيَّة ينظر : ادم شير ، - 2
مى   - 3 ٍزنىا ًببىًني ًإٍسرىآًئيؿى اٍلبىٍحرى فىأىتىٍكٍا عى اكى ى قىٍكـو يىٍعكيفيكفى كردت ىذه الكممة في القرآف الكريـ  خمس مرات، كذلؾ في  قكلو تعالى: }كىجى

ـٍ {األعراؼ: آية  مىى أىٍصنىاـو لَّيي ـى { إبراىيـ: ، 138يىٍعكيفيكفى عى بىًنيَّ أىف نٍَّعبيدى األىٍصنىا ـي رىبّْ اٍجعىٍؿ ىىذىا اٍلبىمىدى آًمننا كىاٍجنيٍبًني كى ٍذ قىاؿى ًإٍبرىاًىي }كىاً 
ا آلية{األنعاـ: آية 35آية  رى أىتىتًَّخذي أىٍصنىامن ـي ألىًبيًو آزى ٍذ قىاؿى ًإٍبرىاًىي ا فىنىظىؿُّ 24، } كىاً  اًكًفيفى {الشعراء: آية  ،}قىاليكا نىٍعبيدي أىٍصنىامن لىيىا عى
لُّكا ميٍدًبًريفى { األنبياء: آية 71 تىالمًَّو ألىًكيدىفَّ أىٍصنىامىكيـ بىٍعدى أىف تيكى  .57،}كى

 .      379، ص المعجم الذىبي؛  التكنجي ،142، ص شفاء الغميلينظر : الخفاجي ، - 4
َحاح،الجكىرم،  - 5  صنـ . مادة الصِّ
       .379؛  التكنجي ،)ـ. س(، ص 142ينظر : الخفاجي ، شفاء الغميؿ، ص  - 6
 . 67ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر ،تطمؽ عمى الرجؿ الكذكب   :ده دريف - 7
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ميعىرَّب ،كالباطؿ
 .(2)عمى الرجؿ العديـ الكفاء الكثير التقمب  .  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وىي ،خاصة باألمثال والحكممصطمحات رابع: المطمب

 

 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

 جيد الباحثين القدامى

تأصيل 
 الكممة

 ما يقابميا في المغة األم

 جيد الباحثة

 .(3)طبقة   :باب فارسيَّةيقػػػػاؿ ىػػػػـ بىبَّػػػػاف كاحػػػػد: أم  :(1)بىبَّػػػػاف “

                                                           
َحاح،الجكىرم  :ينظر  - 1  .درر مادة ،الصِّ
 .  285ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 67ص  ،(س .ـ)،؛  ادم شير   96-95ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر  - 2



163 
 

 .(2)“شيء كاحد 

 :قػػػػػػػكؿ العػػػػػػػػرب إًل دىه فػػػػػػػػال دىه  :(4)َده
كمعناه إف لـ يكػف ىػذا اآلف فػال يكػكف 

أك إف لػػػـ تضػػػربو اآلف فػػػال  ،بعػػػد اآلف
 . (6)فارسيَّة  (5)كأظنيا  ،تضربو أبدان 

 فارسيَّة

ٍعناىػػػػا أىٍعػػػػطً ،ًدٍه بالكٍسرً  :ِده كيكنَّػػػػى  ،فارسػػػػيَّة مى
ٍرًب   بيىا عىف الضَّ
(7). 

 

 

 

 

 :وىي ،مصطمحات خاصة باأللقاب و األعالم:الخامس  المطمب

 

 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

 جيد الباحثين القدامى

تأصيل 
 الكممة

 ما يقابميا في المغة األم

 جيد الباحثة

                                                                                                                                                                                
 :ينظر ،ىي لغة يمانية (كفي )شفاء الغميؿ .72ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر  ،كممة ليست بعربيَّة  محضة  :بىبَّاف  - 1

بة عف )باب44ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي  ،الالئؽ كالطريقة كالشأف :أم (. بينما أكد ادم شير عمى فارسيتيا كقاؿ ىي ميعىرَّ
 .16ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر

 .    87ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 16ص ،(س .ـ)،ادم شير :ينظر  - 3
َحاح،الجكىرم  - 2  . ببب مادة ،الصِّ
ٍربي  :دىًه فارسيَّة  - 4 ٍربً  :تقكؿي لمٌرجؿً  ،مىٍعناىا الضَّ ٍرًب  ،فارسيَّة مىٍعناىا أىٍعطً ىي ك  ،بالكسر هٍ دً  :ًإذا أىمىٍرتىو بالضَّ كيكنَّى بيىا عىف الضَّ
 . دىده مادة ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،
كىذا الحكـ لـ يتطابؽ في المصادر المغكية   ،كأظنيا فارسيَّة   :لـ يصدر الجكىرم حكمان قاطعان عمى أعجمية المفردة  بقكلو - 5

ٍربي  :دىًه فارسيَّة:الزبيدمقكؿ  :كمف ذلؾ  ،المعتمدة  التي نصَّ المغكييف فييا عمى بياف أصميا  األعجمي  تقكؿي  ،مىٍعناىا الضَّ
ٍربً  :لمٌرجؿً  ٍرًب  ،فارسيَّة مىٍعناىا أىٍعطً  ،ك ًدٍه بالكٍسرً  ،ًدهٍ  :ًإذا أىمىٍرتىو بالضَّ  ،دىده مادة ،(ف .ـ)،الزبيدم :ينظر ،كيكنَّى بيىا عىف الضَّ
 . 831/  36ج 

َحاح،الجكىرم  :ينظر - 6  . دىده مادة ،الصِّ
 .   284ص  ،المعجم الذىبي،؛   التكنجي  دىده مادة ،(س .ـ)،الزبيدم :ينظر - 7
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ككػانكا يسػمكف  ،راىب النصارل:األىبيؿ
 .(1)عيسى عميو السالـ أبيؿ األبيميف 

 فارسيَّة
لفػػػػػظ فارسػػػػػي أطمقػػػػػة الفػػػػػرس عمػػػػػى راىػػػػػب  :أبيػػػػؿ 

 .(2)النصارل 

 .(5)اسـ أب سيدنا إبراىيـ  :آَزر فارسيَّة .(4)”: اسـ أعجمي(3)آَزرُ “

 .(7)”: اسـ لص(6)بيرجاف“
 فارسيَّة

اسـ طائفة مف البمغػار عمػى نيػر الػدانكب  :بيرجاف
(8). 

 :كفيػو لغػات ،اسـه أعجميّّ  :(9)إبراىيم“
ـي بحػػذؼ  :لغػػات ٍبػػرىاىى ـي كا  ٍبػػرىاًى ـي كا  إٍبرىاىىػػا
 .(10)”الياء

 عبرية
براىيـ إبرام  معناه  األب الرفيع أك األب  (إبراـ:)كا 
ك معنػػػى )إبػػػراىيـ( أبػػػك رىػػػاف ؛  أم أبػػػك  ،المكػػػـر

 .(11)جميكر 

لػيس مػف  ،كىك اسػـ أعجمػي  :ِبسَطامُ 
 .(12)أسماء العرب 

 فارسيَّة
 .(14)كىك شخص معتبر كمعتمد  :(13)ُاوْستام

ٍبرىاًئيؿ جى
 ،جبرئيػؿ :كفيو لغات ،: اسـ(1)
بريػػػػػؿ ،جبرئيػػػػػؿ  ،جبراييػػػػػؿ،، جبرًئؿ(2)جى

أك أظير اهلل ذاتػو جبػاران ،كمعناه رجؿ اهلل :جبرائيؿ عبرية

                                                           
َحاح،ينظر: الجكىرم،  - 1  أبؿ . مادة الصِّ
 .16، صشفاء الغميل؛ الخفاجي،  30ص  الُمَعرَّب، األًبيؿ: فارسي ميعىرَّب، ينظر: الجكاليقي،  - 2
رى أىتىتًَّخذي أىٍصنىامنا آًليىةن ًإنّْي أىرىاكىكى   - 3 ـي أًلىًبيًو آزى ٍذ قىاؿى ًإٍبرىاًىي { كلقد كردت ىذه الكممة في قكلو تعالى:}كىاً  ؿو ميًبيفو قىٍكمىؾى ًفي ضىالى

. كفي )آزر( ثالثة أقكاؿ: أحدىا: أنو أسـ أب إبراىيـ، كالثاني: أنو اسـ صنـ، كالثالث: أنو صفة عيب كمعناه: 74عاـ: آيةاألن
 .216، ص النكت في القرآن الكريممعكج عف الديف، كقيؿ: ىك لقب لو كاسمو تارح، ينظر: القيركاني،

َحاح،الجكىرم،  - 4  أزر .  مادة الصِّ
 .  34، ص المعجم الذىبي؛ التكنجي ، 30 -29، ص الُمَعرَّب يقي،ينظر:  الجكال - 5
 . 71برجاف: اسـ أعجمي، كقد تكممت بو العرب ، الجكاليقي،)ـ. س(، ص   - 6
َحاح،الجكىرم،  - 7  برج . مادة الصِّ
 . 325/ 1، جالمعجم الفارسي الكبيرينظر :شتا،إبراىيـ ، - 8
ٍؽ أىٍىمىوي ًمفى 48كردت كممة إبراىيـ في القرآف الكريـ )  - 9 ـي رىبّْ اٍجعىٍؿ ىىذىا بىمىدنا آًمننا كىاٍرزي ٍذ قىاؿى ًإٍبرىاًىي ( مرة، كمنو قكلو تعالى:} كىاً 

 . 35الثَّمىرىاًت مىٍف آمىفى ًمٍنييـ ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآلًخًر { إبراىيـ: آية 
َحاحالجكىرم،  - 10  برىـ. مادة ،الصِّ
 .برىـ مادة ،الكتاب المقدس،طمسف:ينظر - 11
    . بسطـ مادة ،(س .ـ)،الجكىرم :ينظر   - 12
 . 56ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر  ،كىي كممة ليست مف كالـ العرب :ًبسطاـ: يقابميا بالعربيَّة ايكستاـ  - 13
 .  96، ص المعجم الذىبيينظر : التكنجي ، - 14
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بريف  . (4) .(3)كجى

 .(7)”ًل ييمز(6): اسـ أعجمي (5)داود“

 عبرية

كيعني المحبػكب   ،كيينطؽ )دافييد( أيضان   :دايفكد
كسمُّي بالمحبكب ألف آدـ ػػػ عميػو السػالـ ػػػػ رأل (8)

 :فقػاؿمف ذريتو شابان أشقر الشػعر كأزرؽ العػيف،  
ىذا كلػد مػف ذريتػؾ ,  :مف ىذا ؟ فقاؿ اهلل ،يا رب

يعػػيش سػػتّْيف  :ككػػـ يعػػيش ؟ فقػػاؿ الػػرب :فقػػاؿ آدـ
،  أنسػػئ لػػو مػػف عمػػرم  :عامػػان , فقػػاؿ آدـ أم ربّْ
ففعػػػؿ اهلل تعػػػالى , فعػػػاش نبػػػي اهلل  .أربعػػػيف عامػػػان 

داكد مائػػة عػػاـ تامػػة ؛ إلف آدـ ػػػػػػػ عميػػو السػػالـ ػػػػػػػ 
 .(9)فسيمّْي محبكبان  ،أحبَّو عف غيره

 

 .(11): لـ يفسرىا المؤلؼ (10)زىكريَّا 
 عبرية

اهلل )كيعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   :يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه –رام  –آه  –زاؾ 
 ..كىك أحد األنبياء(12)(ذيًكر

                                                                                                                                                                                
 .68، ص شفاء الغميل؛ الخفاجي، 113جبرائيؿ: اسـ أعجمي ميعىرَّب،  ينظر: الجكاليقي،)ـ. س(، ص  - 1
،}مىف كىافى 97( مرات ، كذلؾ في قكلو تعالى:} قيٍؿ مىف كىافى عىديكِّا لًّْجٍبًريؿى {البقرة: آية 3ككرد اسـ جبريؿ في القرآف الكريـ ) - 2

مى ًئكىًتًو  { التحريـ: آية 98كىريسيًمًو كىًجٍبًريؿى { البقرة: آية  عىديكِّا لٌّْمًو كى اًلحي اٍلميٍؤًمًنيفى كىاٍلمىالًئكىةي بىٍعدى ذىًلؾى ظىًييره  .4،} كىًجٍبًريؿي كىصى
َحاح،الجكىرم،  - 3  جبر.  مادة الصِّ
 جبر. مادة، الكتاب المقدس ينظر: طمسف،  - 4
اليكتى {البقرة: آية ( م16كردت ىذه الكممة في القرآف الكريـ )  - 5 دي جى قىتىؿى دىاكي  .251رة ، كمنو  قكلو تعالى:}كى
 .   13ص  الُمَعرَّب،أسماء األنبياء كميا أعجمية إًل :)آدـ( ك)صالح( ك)شعيب( ك)محمد(، ينظر: الجكاليقي،  - 6
َحاح،الجكىرم،  - 7  دكد .   مادة الصِّ
 دكد. مادة، الكتاب المقدسينظر: طمسف،  - 8
 ،)األنترنت(.13، ص معاني أسماء األنبياءينظر: ابف الشريؼ، - 9

( 7. ككرد اسـ زكريا )114، ص شفاء الغميل؛ الخفاجي، 171ص الُمَعرَّب، زكريَّا : اسـ أعجمي ميعىرَّب، ينظر: الجكاليقي،  - 10
سى  بُّيىا ًبقىبيكؿو حى كىًريَّا اٍلًمٍحرىابى مرات في القرآف الكريـ، كمنو قكلو تعالى:} فىتىقىبَّمىيىا رى مىٍييىا زى ؿى عى كىًريَّا كيمَّمىا دىخى كىفَّمىيىا زى سىننا كى فو كىأىنبىتىيىا نىبىاتنا حى

ـي أىنَّى لىًؾ ىىذىا قىالىٍت ىيكى ًمٍف ًعنًد المًَّو إفَّ المَّوى يىٍرزيؽي مىف يىشىاء ٍريى دى ًعندىىىا ًرٍزقان قىاؿى يىا مى ،  ىينى  كىجى بَّوي قىاؿى ًبغىٍيًر ًحسىابو اًلؾى دىعىا زىكىًريَّا رى
يَّةن طىيّْبىةن ًإنَّؾى سىًميعي الدُّعىاء {آؿ عمراف: آية   . 38 -37رىبّْ ىىٍب ًلي ًمف لَّديٍنؾى ذيرّْ

َحاح،الجكىرم،  - 11  زكر. مادة الصِّ
 ، )األنترنت(.18، ص معاني أسماء األنبياءينظر: ابف الشريؼ، - 12
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مىريىـ
 .(3)المرتفعة  :كمعناه ،سرياني ،اسـ أنثى :مريـ سريانية .(2): اسـ امرأة (1)

 .(5)اسـ عمـ  :مارية ركمية .(4)اسـ امرأة  :مىاريىة

 .(7)“اسـ رجؿ  :(6)ُموَسى“

 

 عبرية

 :( أموَشررررررررا)مػػػػػػػػاء ك :أم (ُمررررررررو:)( أمُموَشررررررررا)
 . (8)شجر

 

 

 

 

 .(10): اسـ أعجمي(9)يىٍعقكب 
 عبرية

: الػذم يعقػبي اآلخػر معناه ،اسـ عبرم  :َياعقوبي
 .(11)أك يخمفو

ػػػػػٍكفي  كممػػػة مركبػػػة مػػػف مقطعػػػيف )ؼ ر( ك)ع ا(  :افرعػػػ قبطية: لقػػػػػبي الكليػػػػػد بػػػػػف مصػػػػػعب (1)ًفٍرعى

                                                           
.  ككرد اسـ مريـ في 208، ص شفاء الغميل؛ الخفاجي، 317ص الُمَعرَّب، ميعىرَّب، ينظر: الجكاليقي،مىريىـ: اسـ أعجمي    - 1

كًح اٍلقيديًس{ البقرة: آية 34القرآف الكريـ ) ـى اٍلبىيّْنىاًت كىأىيٍَّدنىاهي ًبري ٍريى ٍيتييىا 87( مرة، كمنو قكلو تعالى :} كىآتىٍينىا ًعيسىى اٍبفى مى ، } ًإنّْي سىمَّ
يَّتىيىا ًمفى الشٍَّيطىاًنالرًَّجيـً { آؿ عمراف: آية مى  ذيرّْ نّْي أيًعيذيىىا ًبؾى كى ـى ًكاً  ـي 36ٍريى دى ًعندىىىا ًرٍزقان قىاؿى يىا مىٍريى كىًريَّا اٍلًمٍحرىابى كىجى مىٍييىا زى ؿى عى ، } دىخى

 أىنَّى لىًؾ ىذا { آؿ عمراف: آية . 
َحاح،ينظر: الجكىرم،  - 2  ريـ. مادة الصِّ
 .127، ص قاموس األسماء العربيَّة  والُمَعرَّبة ينظر:  الحتي،  - 3
 مرا .  مادة ،ينظر: الجكىرم،)ـ. س(  - 4
 .206، ص شفاء الغميل؛ الخفاجي، 312ص  الُمَعرَّب،مارية:اسـ امرأة بالركمية، ميعىرَّب، ينظر : الجكاليقي،  - 5
ٍذ قىاؿى 136ككرد اسـ مكسى بالقرآف الكريـ )  - 6 ، كىاً  ـٍ تىٍيتىديكفى ٍذ آتىٍينىا ميكسىى اٍلًكتىابى كىاٍلفيٍرقىافى لىعىمَّكي ( مرة ، كمنو قكلو تعالى:} كىاً 

ـٍ {البقرة: آية  ـٍ ظىمىٍمتيـٍ أىنفيسىكي  . 54 -53ميكسىى ًلقىٍكًمًو يىا قىٍكـً ًإنَّكي
َحاحالجكىرم،  - 7  مكس . مادة ،الصِّ
   .206، ص شفاء الغميل؛ الخفاجي، 302ص  الُمَعرَّب،ميكسىى: اسـ نبي، ميعىرَّب عف العبرية، ينظر: الجكاليقي،   - 8
{ البقرة: آية 16كرد اسـ يعقكب في القرآف الكريـ ) - 9 رى يىٍعقيكبى اٍلمىٍكتي ،}فىبىشٍَّرنىاىىا ًبًإٍسحىؽى 133( مرة، كمنو قكلو تعالى:} ًإٍذ حىضى

{ ىكد: آية  ؽى يىٍعقيكبى ًمف كىرىاء ًإٍسحى اىىا{ يكسؼ: آية 71كى ةن ًفي نىٍفًس يىٍعقيكبى قىضى اجى  .68،}ًإًلَّ حى
َحاح،الجكىرم،ينظر:   - 10  عقب .  مادة الصِّ
 ، مكقع )األنترنت(.6، ص معاني أسماء األنبياءعقب ؛  ابف الشريؼ، مادةينظر:طمسف، الكتاب المقدس،  - 11
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ككػػػػػػػػؿُّ عػػػػػػػػاتو متمػػػػػػػػرَّدو     ،ممػػػػػػػػؾ مصػػػػػػػػر
نىةي: الدىاء  ،ًفٍرعىٍكفي   .(2)كالفىٍرعى

ًمػػػػؾ أك  ،البيػػػػت العػػػػالي :كترجمتيػػػػا كنايػػػػة عػػػػف المى
 .(3)الحاكـ 

 .(6)اسـ أحد الممكؾ  :كاُووس فارسيَّة .(5): اسـ أعجمي (4)قىابيكسي 

ر“  .  (7)“ممؾ الرـك  :قىٍيصى
 ركمية

ػٍف (8)اسـ ممؾ الرـك  :قيصر مىـو ًلكيػٌؿ مى كىك  اٍسـي عى
تىٍفًسػػػ ًلػػػيى الػػػٌركـى كى ػػػاًنًيـكى الٌػػػًذم بيًقػػػرى   :اٍلبيقىٍيػػػري  يريهي ًبًمسى

 . (9)بعد ما ماتت فأيخًرجى  بىٍطفي أيٌمو

بفػػػػػتح  ،لقػػػػػب ممػػػػػكؾ الفػػػػػرس :كىٍسػػػػػرىل“
كىػػػػػػػػػػػػك ميعىػػػػػػػػػػػػرَّب     ،الكػػػػػػػػػػػػاؼ ككسػػػػػػػػػػػػرىا

ٍك(  ٍسرى  .(10)“)خي
 سيَّةفار 

 .(11)”أك سمطاف عظيـ الشأف ،ممؾ   :ُخْسَرو“

 ،ىػػػػػػك أبػػػػػػك يكسػػػػػػكـ الحبشػػػػػػيٌ : يىٍكسيػػػػػػكـ
 .(12)“صاحب الفيؿ 

 فارسيَّة
 . (13)ممؾ الحبشة صاحب الفيؿ  :يكسكـ

كيعني ميتىستّْر :لكط عبرية .(2): اسـ أعجمي (1)ليكطه 
(3). 

                                                                                                                                                                                
 .246ص  الُمَعرَّب،فرعكف: ميعىرَّب،  ينظر: الجكاليقي ،  - 1
َحاح،ينظر :  الجكىرم، - 2  فرعف.   مادة الصِّ
 .189ص  طية العربيَّة ،القبينظر: خشيـ، عمي،  - 3
القابكس: ىك الرجؿ الجميؿ الكجو، الحسف المكف، تعريب )كاكيكس(، كىك مركب مف )كاك( أم: الشجيع كالحسف القد كالقامة “  - 4

 .123، ص األلفاظ الفارسيَّة ، كمف )كس( أداة التشبيو "، ادم شير ،
َحاح،ينظر: الجكىرم،  - 5  قبس . مادة الصِّ
 .457، ص المعجم الذىبي؛ التكنجي ، 295، صالُمَعرَّب ينظر :  الجكاليقي ،  - 6
 قصر. مادةالجكىرم،)ـ. س(،   - 7
ر: ميعىرَّب مف الركمية،  ينظر: الجكاليقي ،  - 8  .180، ص شفاء الغميل؛ الخفاجي، 271ص  الُمَعرَّب،قىٍيصى
 .118/ 1، ج الروض األنفينظر: السييمي،  - 9

َحاح،الجكىرم ،  - 10  كسر.  مادةالصِّ
  .239، ص المعجم الذىبيالتكنجي،  - 11
 كسـ. مادةالجكىرم،)ـ. س(،   - 12
: صاحب الفيؿ ممؾ الحبشة، فارسي ميعىرَّب "، الجكاليقي،“ - 13 . ك ذكر الخفاجي أنو ميعىرَّب،  ينظر: 356ص  الُمَعرَّب،يىكسيـك

 .244، صشفاء الغميلالخفاجي،
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 .(6)كمعناه ىادئ :نكه ياه  عبرية . (5)اسـ أعجمي  :(4)نيكح

ػػػػعي بػػػػالفتح ٍيسى كمعنػػػػاه  ،اسػػػػـ رجػػػػؿ :اليىمى
 .(7)الرجؿي القكٌم 

 سريانية
ٍيسىعي   .(8)اسـ عمـ  :ىىمى

 

 

 

 

 

 :وىي ،مصطمحات خاصة باإلنسان : السادس المطمب

 

 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

 جيد الباحثين القدامى

تأصيل 
 الكممة

 ما يقابميا في المغة األم

 جيد الباحثة

                                                                                                                                                                                
بّْؾى {ىكد: آية 27كرد اسـ لكط )  - 1 ،}كىذَّبىٍت قىٍكـي ليكطو  81( مرة في القرآف الكريـ، كمنو قكلو تعالى:} قىاليكٍا يىا ليكطي ًإنَّا ريسيؿي رى

ًميفى { الشعراء: آية  بّْي ًإنَّوي ىيكى اٍلعىًزيزي 160اٍلميٍرسى قىاؿى ًإنّْي مييىاًجره ًإلىى رى ـي { العنكبكت: آية ،}فىآمىفى لىوي ليكطه كى ًكي  .26اٍلحى
َحاح،ينظر : الجكىرم،  - 2  لكط .    مادة الصِّ
 ،  مكقع )األنترنت(.6، ص معاني أسماء األنبياءينظر: ابف الشريؼ، - 3
نكح بف ًلمؾ بف متكشمخ  ابف إدريس كىك أخنكخ بف يرد بف ميالييؿ بف قيناف بف أنكش بف شيث بف آدـ ككاف اسـ “ىك   - 4

نما سمي نكحا ألنو ناح عمى قكمو ألؼ سنة إًل نكح  نما سمي السكف ألف الناس بعد آدـ سكنكا إليو فيك أبكىـ. كا  السكف ، كا 
.  ك نكح: أعجمي ، ينظر: 242/ 62، ج تاريخ دمشقابف عساكر،“خمسيف عاما يدعكىـ إلى اهلل فإذا كفركا بكى كناح عمييـ 

{النساء: آية 43نكح ) .  ككرد اسـ330ص  الُمَعرَّب،الجكاليقي، ٍينىا ًإلىى نيكحو ، } 163( مرة في القرآف الكريـ، كمنو قكلو تعالى:} أىٍكحى
{ األعراؼ: آية  مىفىاء ًمف بىٍعًد قىٍكـً نيكحو ـٍ خي عىمىكي ـٍ نىبىأى نيكحو ًإٍذ قىاؿى ًلقىٍكًمًو { يكنس: آية 69ًإٍذ جى مىٍيًي  .71،}كىاٍتؿي عى

حَ ينظر:  الجكىرم، - 5  نكح . مادة اح،الصِّ
 ، مكقع )األنترنت(.4، ص معاني أسماء األنبياءينظر: ابف الشريؼ، - 6
َحاح،ينظر :الجكىرم، - 7  ىمسع . مادة الصِّ
 .350ص  الُمَعرَّب،ىىمىيسىع: كىك اسـ بالسريانية، ينظر:  الجكاليقي،  - 8
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 ،: األىٍخػػػػػػػػػػػالطي (1)النػػػػػاس األيشػػػػػابىةي مػػػػػف“
 فارسيَّة .(2)“كالجمػػػػػػػػع األىشػػػػائبي 

 .(3)مجتمع فيو أجناس مختمفة مف الناس :ُأباش

 

دُّ  :الَبْختُ “  .(6)الحظ   :الَبْختُ  فارسيَّة . (5)”، كىكميعىرَّبه (4)الجى

البىرىاًزٍيػػؽي “
. كمفردىػػا (8)“: الجماعػػاتي (7)

 . (9)كمفردىا ًبرزيؽ
 فارسيَّة

اصػػػػطفاؼ الخيالػػػػة كالرجالػػػػة مػػػػف العسػػػػكر  :روزَپ
 .(10) عمى شكؿ حمقة

نىساء ٍمؽ :البىرى  . (11)أك الناس  ،الخى
 سريانية

 .(12)ابف اإلنساف  :برناشا

 

كىػك ميعىػرَّب  ،: جمػع بىٍيػزارو (13)الَبياِزرةُ “
 .(14)”)باٍزيار(

 فارسيَّة
 .(15)صاحب الباز  :باْزيار

                                                           
بة ،األخالط مف الناس :األشائب  - 1 بينما أكد ادم  .27ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،كأصميا  )آشكب( ،قيؿ ىي فارسيَّة ميعىرَّ

بة عف الفارسيَّة  .   7ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر ،شيرعمى أنيا ميعىرَّ
َحاح،الجكىرم  - 2   .أشب مادة ،الصِّ
 .55ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 7ص  (،س .ـ)،ادم شير :ينظر  - 3
دُّ   - 4  . جدد مادة (،س .ـ)،الجكىرم ،الحظ كالبىٍختي " :"الجى
 . بخت مادة (،س .ـ)،الجكىرم  - 5
 .  102ص  ،المعجم الذىبي،؛  التكنجي  معجم األلفاظ الفارسيَّة ،اٌدم شير  :ينظر  - 6
ينظر: ابف  ،كىك فارسي ميعىرَّب .55ص ،الُمَعرَّب ،الجماعة مف الفرساف برازيؽ "، الجكاليقي ،الفارس بالفارسيَّة :"الًبٍرًزيؽ  - 7

 .برزؽ مادة ،تاج العروس،؛ الزبيدم برزؽ مادة ،لسان العرب،منظكر
َحاح،الجكىرم  - 8  . برزؽ مادة ،الصِّ
 . برزؽ مادة (،س .ـ)،الزبيدم  - 9

 .    153ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 19ص ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر  - 10
َحاح،الجكىرم  :ينظر - 11  .برنس مادة ،الصِّ
 ،الُمَعرَّب الجكاليقي، :ينظر ،كحقيقة المفظ بيا بالسُّريانية )برناشا( ،ابف اإلنساف :كأصمو بالنىبىطية ،ميعىرَّب ،الخمؽ :البرنساء -12
 .39ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي ،45ص

جنس مف الصقكر الصغيرة أك  :بزر.  كالبازم مادة ،العروستاج ،الزبيدم  :ينظر ،ىك حامؿ البازم كصاحبو :البيازرة   - 13
ر ،المتكسطة الحجـ  ،أنيس :ينظر ،البيدؽ ،الباشؽ :كمف أنكاعو ،كتميؿ أرجميا كأذنابيا إلى الطكؿ  ،تميؿ أجنحتيا إلى الًقصن

 .   55/  1ج ،المعجم الوسيط،إبراىيـ
َحاح،الجكىرم  - 14    .بزر مادة ،الصِّ
 .  96ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  :ينظر  - 15
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 :كىػػػك ميعىػػػرَّب كيقػػػاؿ ،األصػػػؿي  :البيٍنػػػؾي “
 .(1)“ىؤًلء قـك مف بنؾ األرض 

 فارسيَّة
 .(2)أم أثر الشيء كأصمو   :ُبنك

 .(4)قبمة  :بوس فارسية .(3)“فارسي ميعىرَّب  ،التقبيؿ :البكس“

أخػػػػػػػذ الشػػػػػػػيء مجازفػػػػػػػة  :(5)الَجرررررررْزفُ “
 .   (6)“فارسيّّ ميعىرَّب   ،كجزافان 

 فارسيَّة
 .(7)األخذ بكثرة مف غير تقدير  :زافگ

  ،الجماعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػاس :الَجْوَقرررررررررةَ 
 .   (8)معربة

 فارسيَّة

 .(9)أك جماعة  ،فكج :جوخو

 

 

 

 

ٍدسً  :خمانا فارسيَّة .(11)”القػػكؿ بالحػدس :(10)التىٍخًميف “ الظَّفّْ كىاٍلحى
(12). 

                                                           
 . بنؾ مادة (،س .ـ)،الجكىرم  - 1
 .بنؾ مادة ،لسان العرب،ابف منظكر ،123ص  (،س .ـ)،؛ التكنجي 28ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير :ينظر - 2
َحاح،الجكىرم  - 3  . 116ص  ،بكس مادة ،الصِّ
 . 124ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  - 4
   .جزؼ  مادة ،تاج العروس،الزبيدم ،األىٍخذي بالكىٍثرىًة " :"الجىٍزؼي  - 5
َحاح،الجكىرم  - 6      .جزؼ  مادة ،الصِّ
 . 503ص ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 69ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 41ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير :ينظر - 7
 .جقؽ مادة (،س .ـ)،الجكىرم  :ينظر  - 8
 . 206ص  (،س .ـ)،؛ التكنجي 48ص (،س .ـ)،ادم شير   :ينظر - 9

كىًممىةه أىٍصمييىا فىاًرًسيّّ  :كالتىخًميف .12ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر ،قاؿ ابف دريد أحسبو مكلدان  ،القكؿ بالحدس  :التىخًميف - 10
ٍدسً  مىى الظَّفّْ كىاٍلحى ـٍ )خمانا( عى ؛  خمف مادة ،لسان العرب،؛ ابف منظكر 78ص  ،مفتاح العموم،الخكارزمي :ينظر  ،ًمٍف قىٍكًلًي

 .183/ ص  1ج ،المصباح المنير،الحمكم
َحاح ،الجكىرم  - 11  .خمف مادة ،الصِّ
/ ص  1ج ،المصباح المنير،؛ الحمكم خمف مادة ،لسان العرب،؛ ابف منظكر 78ص  ،مفتاح العموم،الخكارزمي :ينظر - 12

183. 
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ـي بالكسػػػػػػػػػػػػػػر“ الًخػػػػػػػػػػػػػػي
: السجٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ك (1)

 .(2)“ًل كاحد لو مف لفظو  ،الطبيعة
 فارسيَّة

 .(4): الطبيعة (خكل). أك(3)الطبيعة  :)ًخيـ(

كىك الذم ًل غيرة  ،: القيٍنذيعي (5)الدىيُّكثي “
 .(6)“غيرة لو 

 فارسيَّة
 .(7)انعداـ الغيرة  :ديكثى

: بقيػػػػػة الػػػػػػركح فػػػػػػي (8)الػػػػػذَّماءي ممػػػػػػدكده “
 . (9)“المذبكح 

 فارسيَّة
 .(10)النفس أك بقية الركح  :دىـ

فمػيس مػف كػالـ أىػؿ  ،:  لمغبػيالَزُبونُ 
 فارسيَّة . (11)البادية  

 .(12)الغبي  :َزبون

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي “ ٍردىمى الزى
: مكضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي اًلٍزًدراـً (13)
ػػػوي  .كاًلبتػػػػػػالع ٍردىمى ػػػرى  :كيقػػػاؿ زى أم عىصى

ٍمقىوي   .(14)“حى
 فارسيَّة

 .(15)أخذ ًبنىفىسىو  :دىمىو

 

                                                           
بة " :قاؿ أبك عبيدة ،الطبيعة :الًخيـ“  - 1 كأصؿ ًخيـ  (ًخيـ)كفارسيتو   .135ص   ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي ،ىي فارسيَّة ميعىرَّ

 .59ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،؛  ادم شير 87ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر ،بالفارسيَّة )خيكل(
َحاح،الجكىرم  - 2  .خيـ  مادة ،الصِّ
 .250ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 3
 .248ص  (،ف .ـ)،التكنجي :ينظر - 4
 .420/ 1ج  ،الجميرة ،؛ ابف دريد 155ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر ،كممة أحسبيا عبرانية أك سريانية  :الدَّيكث  - 5
َحاح،الجكىرم  - 6     .ديث مادة ،الصِّ
 .1284/  1ج ،المعجم الفارسي الكبير،إبراىيـ ،شتا   :ينظر  - 7
 (الشفاء). كفي 156ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي ،كأصمو )دٌمار( كليس لإلنساف ذىماء ،كىي بٌقية الٌنفس ،فارسي ميعىرَّب :الذَّماء  - 8

 .69ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،؛ ادم شير 105ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر ،أصمو )دىـ( كتبعو ادم شير 
َحاح،الجكىرم  ،كردت كممة )الذماء( مخففة في صحاح الجكىرم  - 9  . ذمى مادة ،الصِّ

 .276ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 69ص  (،س .ـ)،ادم شير  :ينظر  - 10
 .زبف مادة (،س .ـ)،الجكىرم  :ينظر - 11
 .310ص  (،س .ـ)،؛ التكنجي 77ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير :ينظر - 12
ر حمقو :زردمو  - 13  .  173ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر ،أم أخذ بنفسو (:كىك بالفارسيَّة )الٌدمىو ،إذا عىصى
َحاح،الجكىرم  - 14  .زردـ  مادة ،الصِّ
 .277ص (،س .ـ)،؛  التكنجي 173ص (،س .ـ)،الجكاليقي :ينظر  - 15
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 .(3)الشديد  :سىٍخت فارسيَّة .(2)“: الشديد (1)السىٍخت“

مكلٌػػػػدان أك (4)كأظنُّػػػػو  ،السيػػػػخرية :الطىٍنػػػػزي 
 . (5) معربان 

 فارسيَّة
 .(6)تمسخر  :ؿگنػگ

الًجٍزيػػػػػة عمػػػػػى القػػػػػكـ:  إذا  (7)فىمىٍجػػػػػتي “
 .(8)“فرضتيا عمييـ 

 سريانية
 .(9)مكياؿ ضخـ أك الفمقة    :فالغا

ػػػػبّّ  :ُقْرُبررررزٌ رجػػػػؿه “  ،مثػػػػؿ جربػػػػز ،أم خى
 .(10)“كىما معرباف 

 

 فارسية

 .(12)محتاؿ  ،: مكار(11)ْرُبزْ گ

قىفىٍصػػػػتي   :كقيػػػػؿ ،: الجمػػػػع(13)القىٍفػػػػصي 
إذا شػػػػػػػػددتى قكائمػػػػػػػػو  ،الظبػػػػػػػػيى قىٍفصػػػػػػػػان 

 .  (14)كجمعتىيا 
 فارسيَّة

 .(1)الجمع  :قفس

 

                                                           
 .85ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،؛ ادم شير 179-178ص  (،س .ـ)،الجكاليقي :ينظر  ،الشديد الصمب :السىخت كالًسخت  - 1
َحاح ،الجكىرم  - 2  .سخت مادة ،الصِّ
 .336ص  ،المعجم الذىبي،؛  التكنجي 85ص  (،س .ـ)،ادم شير :ينظر - 3
بان  أك مكلدان   :بقكلو ،لـ يصدر الجكىرم حكمان قاطعان عمى أعجمية الكممة   - 4 أف الكممة ميعىرَّبة عف  ةالباحث تككجد،كأظنو ميعىرَّ

 . 514ص  (،س .ـ)،التكنجي :ينظر،الفارسيَّة
َحاح،الجكىرم  :ينظر  - 5  .147ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي طنز مادة ،الصِّ
 .514ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي   - 6
بة عف السريانية  - 7  .168ص (،س .ـ)،الخفاجي  :ينظر  ،ميعىرَّ
َحاح،الجكىرم  - 8  . فمج مادة ،الصِّ
 .168ص (،س .ـ)،؛ الخفاجي 249ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر  - 9

 . قربز مادة ،الصِّحاح،الجكىرم  - 10
 :بالكاؼ العربيَّة  ىك (كربز)فػ (المعجـ الذىبي)كبالرجكع لػ ،بالكاؼ العربيَّة    (فارسيتو عند الخفاجي  ك الجكاليقي   )كيربز - 11

 .462ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي  259ص  ،الُمَعرَّب ،؛ الجكاليقي 178ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر  ،خيار كبير
 .  495ص  (،ف .ـ)،التكنجي  :ينظر  - 12
 .ـ)،جكاليقي :ينظر ،كالصحيح أنيا عربيَّة  بمعنى اشتبؾ ،كأصميا )كىبىٍست( ،قيؿ أنيا فارسيَّة ميعىرَّبة ،كممة عربيَّة  :القىفىصي   - 13

. ك )كىبىٍست( بالفارسيَّة:ىك كؿ شيء مر، أك السـ، ينظر: التكنجي،)ـ. س(، ص 180؛ الخفاجي،)ـ. س(، ص  275س(، ص 
 . 126ص  األلفاظ الفارسيَّة،. كىي فارسيَّة عند ادم شير كأصميا )قفس(: بمعنى الجمع، ينظر: ادم شير،458

َحاح،ينظر :  الجكىرم، - 14  قفص . مادة الصِّ
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 .(4)الصالبة كاليبس  :كيكفىؿٍ  فارسيَّة . (3)“: معركؼ (2)القيٍفؿي “

 . (6)طكؽ  .عنؽ :ْرَدانَگ فارسية .(5)“فارسٌي ميعىرَّب  ،العيٍنؽي  :الكىٍردي “

ز كىػػػػك  ،كيقػػػػاؿ الحػػػػاذؽ ،المئػػػػيـ :الكيػػػػرَّ
فارسٌيميعىرَّب  ،أيضان ( 7)البازم

(8). 
 فارسية

 .(9)الحاذؽ  :ُكرَّه

 .(11)“، كىك ميعىرَّب(10)األثىطٌ  :الكىٍكسىجي “

 فارسية

 .(12)ذك  شعر في أسفؿ ذقنو فقط  :َكوسو

 

 

النٍّْحريري “
ٍتًقفي (13) ـي المي  .(15)ذكي  :نكتو ًشناس فارسيَّة .(14)“: العاًل

ـه  :يقػػػاؿ:”مييىٍنػػػدىـ أم  ،ىػػػذا شػػػيء مييىٍنػػػدى
كىػػػػػك معػػػػػٌرب،  ،ميٍصػػػػػمىحه عمػػػػػى مقػػػػػػػدار

 .(1)القامة كىيئة الجسـ  :َأْندامْ  فارسيَّة

                                                                                                                                                                                
 .151، ص المعجم الذىبيينظر: التكنجي،  - 1
. ككردت ىذه الكممة في لقرآف الكريـ، كذلؾ في قكلو 966/ 2، ج الجميرة القيفؿ: اليبس كالصالبة، ينظر، ابف دريد،  - 2

مىى قيميكبو أىٍقفىالييىا {محمد: آية  ـٍ عى كفى اٍلقيٍرآفى أى  .24تعالى:} أىفىال يىتىدىبَّري
 قفؿ.  مادة َحاح،الصِّ الجكىرم،  - 3
 .  276ص  الُمَعرَّب،ينظر: الجكاليقي ، - 4
َحاح،الجكىرم،  - 5  كرد . مادة الصِّ
 .  496، ص المعجم الذىبي؛ التكنجي،  192، ص شفاء الغميلينظر : الخفاجي، - 6
ر، كتميؿ أرجميا كأذنابيا إلى الطكؿ ، كمف  - 7 البازم: جنس مف الصقكر الصغيرة أك المتكسطة الحجـ، تميؿ أجنحتيا إلى الًقصن

 .   55/  1، جالمعجم الوسيطأنكاعو: الباشؽ، البيدؽ، ينظر: أنيس، إبراىيـ،
َحاح،ينظر : الجكىرم،  - 8  كرز.  مادة الصِّ
 .280ص  الُمَعرَّب، ينظر : الجكاليقي ،  - 9

اًجبىٍيًف "، ابف منظكر، - 10 ًقيؽي اٍلحى  ثطط . مادة، لسان العرب"األىثىٌط:  الرَّ
َحاح،الجكىرم،  - 11  كسج . مادة الصِّ
 .484، ص المعجم الذىبي؛  التكنجي، 140، صاأللفاظ الفارسيَّة ينظر : ادم شير ،  - 12
 . 331ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،كىي كممة مكلدة ،ضد البميد :النّْحرير  - 13
َحاح،الجكىرم ،مخففة في صحاح الجكىرم  (كردت كممة )النّْحرير  - 14  .نحر مادة ،الصِّ
 .  571 ،المعجم الذىبي،التكنجي  :ينظر  - 15
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 .(1)(”أٍنداـٍ  )كأصمو بالفارسيَّة 

الػػػػذم يقػػدّْر مجػػارم القينػػػػػيّْ  :المييىٍنػػًدسي “
 ،كىػك مشػتؽ مػف الينػداز ،حيث تيٍحفىػري 

ػػػػيَّرىت الػػػػزام سػػػػينان  ،كىػػػػي فارسػػػػيَّة  ،فصي
ألنػػو لػػيس فػػي شػػيء مػػف كػػالـ العػػرب 

 (3)“زام بعد الداؿ 

 فارسية

بػػت  ،القيػػاس كالػػكزف كالتقػػدير كالتخمػػيف:أىٍنػػدازىهٍ  كعيرّْ
 .(4)إلى كممة ىندسة 

 

 

 .(6)قتؿ  :ىرج حبشية .(5)“ػػػػة كاًلختػػػػػػػػػػػػػػػػػالط الفتنػػػ :اليىٍرجي “

 

 

 

 

 

 

 :وىي ،مصطمحات خاصة باألجناس والطوائف:بعساال المطمب

 

 ما يقابميا في المغة األمتأصيل  الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

                                                                                                                                                                                
 .     78ص  ،المعجم الذىبي،؛  التكنجي  158ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 2
َحاح،الجكىرم  - 1      .ىدـ مادة ،الصِّ
  . ىندس مادة(س .ـ)،الجكىرم  - 3
 .       78ص  (،س .ـ)،؛  التكنجي   158ص (،س .ـ)،؛  ادم شير  352ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي:ينظر - 4
 . ىرج مادة (،س .ـ)،الجكىرم - 5
 .235ص ،الغميلشفاء ،؛  الخفاجي 353ص  (،س .ـ)،الجكاليقي :ينظر ،ميعىرَّب :اليىرج  - 6
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 جيد الباحثة الكممة جيد الباحثين القدامى

ػػٍرىيـ“ كىػػـ أصػػيار  ،حػػي مػػف الػػيمف :جي
 .(1)“إسماعيؿ عميو السالـ 

 .(2)قبيمة مف اليمف  :ذرىـ معربة 

: قكـ بالمكصؿ أصميـ مف (3)الَجرَاِمَقةُ 
 .   (5()4)كىك معرب ،العجـ

 . (6)القكم أك العظمي  :جرميٌ  عبرية 

كزي “  .(10)ظير مقكس .سماء .فمؾ .منحنى :(9)ككز فارسيَّة  .(8)“: جيؿ مف النػػػػاس (7)الخي

 

 

 (قػػـك مػػف اإليػػرانييف جنػػكبي إيػػراف )الفػػرس :ارسپ“ فارسيَّة  .(12)“: الفيرس (11)فىارس“
 .(13)“مسكف قـك فارس 

                                                           
َحاح،الجكىرم  - 1    . جرىـ مادة ،الصِّ
. كيرل ابف 100ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي :ينظر ،كقيؿ بؿ ىك اسـ عربي (،ىك  ميعىرَّب عف )ذيٍرىيـ :قاؿ ابف الكيمبيٌ  :جيرىيـ   - 2

يّّ مف اليىمىفً  (:جيرىـ)ألف  ،مبٌي غير مقبكؿرأم ابف الكى  كبذلؾ يككف ،دريد أنيا كممة عربيَّة  ليكا  ،اسـ قديـ عربي لحى كىـ الذيف  نىزى
ؿه ًجٍرىاـه كميٍجرىًىّـّ  ،كنشأ  فييـ إسماعيؿ النبي كتعمـ منيـ العربيَّة ،مىكَّة ٍرىيـ ،جادّّ ًفي أىٍمره :كىرىجي ًبًو سيمّْيى جي ابف  :ينظر ،كى
 . 2/1137ج  ،الجميرة،دريد

كىـ أىؿ المكصؿ في الزمف القديـ مف كلد  ،اسؿ بف آشكر بف ساـ بف نكح عميو السالـقـك ينتيي نسبيـ إلى ب  :الجرامقة  - 3
 .26ص ،نياية األرب،القمقشندم :ينظر ،كقيؿ الجرامقة مف كلد كاثر بف أـر بف ساـ  ،جرمكؽ بف آشكر بف ساـ

بة   - 4  .94ص  (،س .ـ)،الجكاليقي :ينظر  ،ىي كممة ميعىرَّ
َحاح،الجكىرم :ينظر  - 5  . جقؽ مادة ،الصِّ
 .جرمؽ مادة ،الكتاب المقدس،طمسف:ينظر  - 6
ٍكزي   - 7 كفي  .خكز مادة ،لسان العرب،؛ ابف منظكر 129ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،أعجمي ميعىرَّب ،جيؿ مف الناس :الخي
 .315/ 3ج ،ديوان األدب،الفارابي :ينظر ،كىك الككزي   ،أصمو فارسي :الخيكزي  (ديكاف األدب)
َحاح ،الجكىرم  - 8  . خكز مادة ،الصِّ
 .315/ 3ج ،ديوان األدب،الفارابي :ينظر (،ككز)ذكر الفارابي  أنيا كممة فارسيَّة كأصميا  - 9

 .484ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 10
 .135ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي  :ينظر ،أعجمي ميعىرَّب ،اسـ جيؿ مف الناس :فىارس  - 11
َحاح،الجكىرم - 12   .فرس مادة ،الصِّ
 .416ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي  - 13
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 ،:  جيػػػؿ مػػػف النػػػاس(1)بالضػػػـ ،الكيػػػٍردي “
 (. 2)“كىـ األكراد  ،الناس

 .(3)اسـ طائفة مف سكاف البادية كالجباؿ  :كرد فارسيَّة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وىي ،بالفرق والِممل والنحلمصطمحات خاصة :الثامن   المطمب

 

 ما يقابميا في المغة األمتأصيل  الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

                                                           
 .   192ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 284ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،كىـ األكراد  ،جيؿ مف الناس :الكيرد  - 1
َحاح،الجكىرم  - 2  .كرد مادة ،الصِّ
 .462ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 3
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 جيد الباحثة الكممة جيد الباحثين القدامى

كىػػػػػػػػك  ،مػػػػػػػػف الثىنىًكيَّػػػػػػػػةً  :(1)الِزْنررررررررديق“
ناًدقىػػػػػػػةي  ،معػػػػػػػٌرب كاليػػػػػػػاء  ،كالجمػػػػػػػع الزى

كأصػػػمو  ،عػػػكضه مػػػف اليػػػاء المحذكفػػػة
ناديؽي  كاًلسـ الزندقة  ،كقد تزندؽ  ،الزى

“(2) . 

 فارسيَّة

أك مػػػػػػبطف  الكفػػػػػػر  كمظيػػػػػػر  ،: ممحػػػػػػد(3)ِزنررررررديق
 .(4)اإليماف

المىجيكسي 
 .(6) : لـ يفسرىا المؤلؼ (5)

 فارسيَّة .(6)

 .(7)عابد النار ،مجكسي :كرگ

 

 

كاحػػػػػػػػػػدي ىىرابًػػػػػػػػػػذىًة  :الًيٍربًػػػػػػػػػػذي بالكسػػػػػػػػػػر“
ـي النػػػػاًر، فارسػػػػيّّ  ،المجػػػػكسً  ػػػػدى كىػػػػـ خى
 .(8)“ميعىرَّب 

 فارسيَّة
النػػػػار كسػػػػٌيدىـ يفصػػػػؿ كيحكػػػػـ  ًإمػػػػاـ خػػػػدـ :ِىْرِبررررذ
 . (9)بينيـ

                                                           
بكًبيًَّة، أك مى   - 1 ًة، أك مىف ًل ييٍؤًمفي باآلًخرىًة كبالرُّ ف ييٍبًطفي الكيٍفرى كييٍظًيري الًزٍنديؽي بالكسر: مف الثَّنىًكيًَّة، أك القائؿي بالنُّكًر كالظٍُّممى

ٍرأًة ، ينظر: الفيركزآبادم ، ٍف ديًف(  أم: ًديًف المى ، ىك ميعىرَّب )زى  . 891، صالقاموس المحيطاإًليمافى
َحاح،الجكىرم،  - 2  زندؽ. مادة الصِّ
قىاؿى “قاؿ ادم شير: - 3 ٍف ًديف(، أىم: ًديف المىٍرأة، كقيؿ ىك تعريب )زنديؾ( "، كرجح أنو ميعىرَّب )زنديؾ(،  كى قيؿ ىك ميعىرَّب )زى

ًفي )المّْساف( ٍندىه(، كى كىاب أنَّوي ميعىرَّب )زى فاجي في  )ًشفاءى الغىًميًؿ(: بؿ الصَّ ٍنًديؽ: القاًئؿي ببىقاًء الدىًر، فىارسي ميعىرَّب، كىىيكى الخى : الزّْ
ٍندىه كٌر(  أىم:  يىقيكؿي ًبدكاـ بىقاء الدٍَّىًر، ينظر: الخفاجي، ،  لسان العرب ؛ ابف منظكر، 112 -111، ص شفاء الغميلًباٍلفارسيَّة:)زى

 .80، ص األلفاظ الفارسيَّة زندؽ ؛  ادم شير ، مادة
 .317، ص المعجم الذىبيالتكنجي ،ينظر :   - 4
غير األيذينىٍيف كىافى أىٌكؿ مىٍف دافى ًبديف   - 5 ، كىىيكى ميعىرَّب أىصميو )ًمٍنج كيكٍش( كى مجكس رىجيؿ صى كؼه : ًجيؿه مىٍعري المىجيكس المىجيكسي

، ينظر: ابف منظكر ، بتو اٍلعىرىبي فىقىالىٍت: مىجيكسى دىعىا النَّاسى ًإليو، فعرَّ مجس. المىجيكس: ميعىرَّب، ينظر :  مادة، لعربلسان اكى
. ككردت ىذه الكممة في القرآف الكريـ،في قكلو تعالى:} ًإفَّ الًَّذيفى 206، ص شفاء الغميل؛ الخفاجي،  320ص  الُمَعرَّب،الجكاليقي،

ارىل كىاٍلمىجيكسى كىالًَّذيفى أىٍشرى  اًبًئيفى كىالنَّصى  .17كيكا{الحج: آية آمىنيكا كىالًَّذيفى ىىاديكا كىالصَّ
َحاح،ينظر: الجكىرم،  - 6  مجس.   مادة الصِّ
   .515، المعجم الذىبيينظر: التكنجي،  - 7
 .ىربذ مادة(س .ـ)،الجكىرم  - 8
 .     601ص  (،س .ـ)،؛  التكنجي 157ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 9
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الييكد“
 .(3) أم الحؽ :ىيكدىه فارسيَّة . (2)“: الييكد (1)

 

 :ىي ،مصطمحات سياسية:التاسع  المطمب

 

 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

 جيد الباحثين القدامى

تأصيل 
 الكممة

 ما يقابميا في المغة األم

 جيد الباحثة

فارسػػػػػػػػػػػيّّ  ،العمىػػػػػػػػػػػـ الكبيػػػػػػػػػػػر :البىٍنػػػػػػػػػػػد“
 .(4)”معٌرب

 فارسيَّة
 .  (5)ًربىاط  :َبْند

 

 

 

 

 :مصطمحات حضارية  وىي:العاشر   المطمب

 

 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا
تأصيل 
 الكممة

 ما يقابميا في المغة األم

                                                           
 ،الرجكع إلى الحؽ :كىك عند ادم شير فارسي ميعىرَّب كمعناه .350ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي  ،أعجمي ميعىرَّب ،الييكد :اليكد  - 1

 .158ص  (،س .ـ)،ادم شير :ينظر ،ىيكدىه( أم الحؽ)كىك تعريب   ،الحؽ
َحاح،الجكىرم - 2  . ىكد مادة ،الصِّ
 .613 ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 158ص  (،س .ـ)،ادم شير  :ينظر   - 3
َحاح،الجكىرم  - 4  .بند مادة ،الصِّ
 .  121ص  ،المعجم الذىبي،؛  التكنجي  27ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر - 5
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 جيد الباحثة جيد الباحثين القدامى

 ،: التػػػػي مػػػػف القصػػػػب(1)بػػػػاًرمّّ كبػػػػكرمّّ 
ك     (2))البيكًريىػػػػػػػػػػػاء( :كىمػػػػػػػػػػػا بالفارسػػػػػػػػػػػيَّة

 . (3))البىاًريىاءي(
 فارسيَّة

 .(4)“حصير مصنكع مف القصب  .قصب :ُبوِرَيا“

 .(7)“لمنصارل (6) بالكسر (5)الًبيعة “

“(7). 
 فارسيَّة

 .(8)ككنيسػػػػػة النصػػػػػػػػػارل ،بيعػػػػػػة الييكد :كيًنٍشت 

  ،الطريػػػؽ الصػػػغيرة المتشػػػعبة :التيرَّىىػػػةه 
فارسٌي ميعىرَّب 
(9). 

 فارسيَّة
 .(10)طريؽ  :راه

ميعرَّبة   ،القىٍصري  :الَجْوَسقُ 
 .(12)قىٍصر  :ُكوَشك  فارسيَّة .   (11)

نبطػػػػػي  ،: مػػػػػف القصػػػػػب(13)الُحرررررْرِديّ “
 .(14)”معٌرب

 نبطية
شىًب السٍَّقًؼ  :ىردم مىى خى ٍزمىةه ًمٍف قىصىبو تيٍمقىى عى حي

(1). 

                                                           
ًقيؿى  ،ىيكى الطًَّريؽي  :ًقيؿى   ،فىاًرًسيّّ ميعىرَّب :البيكًرمُّ كالبيكًريَّةي كالبيكًريىاءي كالبارمُّ كالباًرياءي كالباًريَّةي “ - 1 ًصيري اٍلمىٍنسيكجي  :كى ًفي  ،اٍلحى كى

اح حى بً  :الصّْ  .بكر مادة ،لسان العرب،اٍلبيكٍريىاءي ًباٍلفارسيَّة كىىيكى ًباٍلعربيَّة  باًرمّّ كبكًرمّّ "، ابف المنظكر :قىاؿى األىصمعي ،الًَّتي ًمفى اٍلقىصى
 (،س .ـ)،؛ التكنجي 30ص (،س .ـ)،ادم شير   :ينظر  ،أك حصير مصنكع مف القصب  ،قصب  :أم  (بكريا)كفارسيتو  - 2

 .124ص
َحاح،الجكىرم :ينظر  - 3  .بكر مادة ،الصِّ
 . 124ص  (،س .ـ)،التكنجي   - 4
بيف :الًبيعة كالكنيسة - 5  .81ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر ،جعميا بعض العمماء فارسٌييف ميعىرَّ
ارىل :الًبيعةي ًباٍلكىٍسرً “ - 6 ًقيؿى  ،كىًنيسةي النَّصى ٍمعي ًبيىعه  ،كىًنيسىةي اٍليىييكدً  :كى ككردت  .26/  8ج،بيع مادة ،لسان العرب،ابف منظكر  “كىاٍلجى

 . 40آية  :} َوِبَيٌع َوَصَلىاٌت َوَمساجُِد{ الحج كذلؾ في قىٍكليوي تىعىالىى: ،كممة البيعة في القرآف الكريـ
َحاح،الجكىرم  - 7  .بيع  مادة ،الصِّ
 .480ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 8
  . تره مادة (،س .ـ)،الجكىرم :ينظر   - 9

 .  292ص  (،س .ـ)،؛ التكنجي  35ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 10
 . جقؽ مادة (،س .ـ)،الجكىرم :ينظر  - 11
 .    484ص  (،س .ـ)،؛ التكنجي 96ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر - 12
سيكيكًف الرَّاءً  - 13 اًء كى ْـّ اٍلحى ٍرًدمُّ ًبضى مىى خىشىًب السٍَّقؼً  :اٍلحي ٍزمىةه ًمٍف قىصىبو تيٍمقىى عى  ،تاج العروس ،الزبيدم :ينظر ،ًكٍممىةه نىبىًطيَّةه  ،حي

 . حرد مادة
َحاح،الجكىرم  - 14  . حرد مادة ،الصِّ
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كاحػػػػػد األىٍخًبيىػػػػػًة مػػػػػف كبىػػػػػر أك  :الًخبػػػػػاءي “
كىػك عمػى  ،صكؼ كًل يككف مف شىػعىر

كمػا فػكؽ ذلػؾ فيػك  ،عمكديف أك ثالثػة
 .(2)”بيته 

 فارسيَّة

مػػػف بيييػػػكت اأٍلىٍعػػػرىاب مصػػػنكع  مػػػف الشَّػػػعر  :بيػػػاف
 .(3) كالصكؼ

 

 ،: اسػػػػػـ قصػػػػػر بػػػػػالعراؽ(4)الَخَوْرَنرررررقُ “
 فارسيَّة .    (5)“فارسٌي ميعىرَّب 

 .(7): محؿ األكؿ(6)اه نگخورَ 

 

بالكسػػػػػػػػػػر: الػػػػػػػػػػذم يؤكػػػػػػػػػػؿ  الِخررررررررررَوانُ “
 فارسيَّة .(8)“ميعىرَّب ،عميو

 .(9)مائدة   ،سفرة الطعاـ :َخوان

 

 

كىػػػػػػػػي  ،كاحػػػػػػػػد الػػػػػػػػدكاكيف :الررررررررُدكَّانُ “
 .(11)”، فارسي معرب(10)الحكانيت 

 فارسيَّة
 .(1)دٌكاف ،حانكت ،: مىحؿ(12)دكان 

                                                                                                                                                                                
 .117ص ،الُمَعرَّب،الجكاليقي  :ينظر - 1
َحاح ،الجكىرم  - 2   .خبا  مادة ،الصِّ
 :قىاؿى اٍبف برم“. ك 134ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :أعرب فقيؿ )خباء(، ينظر ،(بياف)ىك بالفارسيَّة (:الخباء)قاؿ أبك ىالؿ   - 3

بة اء ًلى يككف بىدىًل مف اٍلبىاء ًفي اأٍلىٍسمىاء الميعىرَّ ؿ غمط أًلىف اٍلخى كىاهي أىبيك ًىالى نَّمىا تبدؿ مف  ،ىىذىا الًَّذم حى كىذىًلؾى اٍلبىاء ًلى تبدؿ مف اٍليىاء كىاً  كى
با مف (خباء)فىعممت ًبيىذىا أىنو لىٍيسى  ،كاليمزة ًلى تبدؿ مف النُّكف ًفي ىىذىا النٍَّحك ،اٍلفىاء الًَّتي بىيف اٍلفىاء كىاٍلبىاء كىًلى مىٍنقيكًلن ًمٍنوي "،  (بىيىاف)ميعىرَّ

 . 83ص  ،حاشية ابن بّري،ابف برم
ٍرنؽ  - 4 كى يىٍشرىبي  :الخى ٍنكاه)أىصمو ،فىاًرًسيّّ ميعىرَّب ،اٍلمىٍجًمسي الًَّذم يىٍأكيؿي ًفيًو اٍلمىًمؾي كى ج  ،خرنؽ  مادة ،لسان العرب،ابف منظكر (،خيرى

10 /79. 
َحاح،الجكىرم  - 5  . خرنؽ مادة ،الصِّ
 .ـ)،ينظر: ابف منظكر  ،اه( أم محؿ األكؿنگكقاؿ ادم شير األصح )خكرى  (،ك)الميعىرَّب (المساف)في  (خرنكاه)فارسيتو   - 6
 . 54ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :؛ ينظر 126ص  ،الُمَعرَّب ،خرنؽ ؛ الجكاليقي  مادة (،س

 . 246ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 54ص (،ف .ـ)،ادم شير  :ينظر - 7
َحاح،الجكىرم  - 8   . خكف مادة ،الصِّ
 . 244ص (،س .ـ)،؛ التكنجي58ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر - 9

مَّارً  :الحانكتي   - 10 مَّاري نفسيو  ،ديكَّاف الخى   . حنت مادة ،القاموس المحيطالفيركزآبادم ،  :ينظر  ،أكالخى
َحاح،الجكىرم  - 11  . دكف مادة ،الصِّ
 .  65ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،كاألرجح أنو يكناني "،  ادم شير  ،قيؿ فارسي ميعىرَّب :الديٌكاف”- 12
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بالكسػػػػػػر: مػػػػػػا بػػػػػػيف البػػػػػػاب  الررررررِدْىميزُ “
كالجمػػػػػػػػع   ،كالػػػػػػػػدار، فارسػػػػػػػػيّّ ميعىػػػػػػػػرَّب

 . (2)”الدىاليز
 فارسيَّة

ممػػػر بػػػيف البػػػاب   :الػػػدىميز”ك :(4): دىميػػػز(3)دالن
 (5)”ك الدار

 

ألحقػػػػػكه  ،فارسػػػػػٌي ميعىػػػػػرَّب(6)الُرْسرررررتاقُ “
ٍسػػػػػػػداؽه  :كيقػػػػػػػاؿ ،ًبقٍرطػػػػػػػاسو  ٍزداؽه كري  ،ري
كىػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػكاد  ،الرسػػػػػػػػػاتيؽ ،كالجمػػػػػػػػع

 فارسيَّة . (8)”(7)

 .(9)قرية  :روستا

 

 

 

 

ميعىػػرَّب كأصػػمو ،عمػػى ًفًعمَّى(10)الِسررِدلَّى“
كأٌنو ثالثة بيكت  ،(1) ًسًدلٍَّو()بالفارسيَّة 

 . (2)”بيكت في بيت
 فارسيَّة

 :( أمِدلأم ثالثػػػة  ك ) (:َسرررو)كممػػػة مركبػػػة مػػػف 
أك ىػػك تصػػحيؼ  ،القبػػة :أم (ِديررر)كسػػط  أك مػػف 

                                                                                                                                                                                
 .63ص  ،عربي –قاموس  فارسي ،؛ محمد غفراني 93ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر  - 1
َحاح،الجكىرم  - 2  . دىمز مادة ،الصِّ
( ك )دىلَّيجو  ،كصاحب )تاج العركس( (المساف)فيك عند صاحب  ،ىناؾ خالؼ عمى األصؿ الفارسي لمدىميز - 3 دىاًليزي )ك  ()دىاًليجو

) زي  ،دىمز مادة ،لسان العرب  ،ابف منظكر  :ينظر ،)دىمو(: أم  القنطرة كالعقدة  (كىك عند صاحب )األلفاظ الفارسيَّة ،كى دىاًلى
 . 68ص  ،معجم األلفاظ الفارسيَّة،دىمز ؛ ادم شير مادة ،تاج العروس،؛ الزبيدم 349/ 5ج
 .254ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر - 4
 . 285ص  (،ف .ـ)،التكنجي :ينظر - 5
 . رستؽ مادة ،تاج العروس،الزبيدم  :ينظر ،ىك السكاد كالقرل :الرستاؽ  - 6
 . سكد مادة ،ف( .ـ)،الزبيدم  :ينظر ،ىك ما حكؿ القرل ،السكاد  - 7
َحاح،الجكىرم  - 8  . رستؽ مادة ،الصِّ
 .   302ص ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 71ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 9

 .سدر مادة ،تاج العروس،الزبيدم :ينظر ،القباب المتداخمة :السًّْدلَّى  - 10
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 .(3)السدير 

ػدُّ : (4)السيراًدؽي “ كاحد السيراًدقاًت التي تيمى
ٍحًف الدار  .(5)”فكؽ صى

 فارسيَّة
 .(6)ىك خيمة تنصب في صحف الدار :سيراد

: المكضع الذم ييٍبسىطي فيػو (7)المٍسطىحي “
ٌفؼ   .(8)“التىمر كييجى

 فارسيَّة
 .(9)جمع الكؼ ك قبضة كؿ شيء  :ميٍشتىو

ٌمكات “ أم  ،: ىي كنائس الييػكد(10)صى
 عبرية .(11)“ مكاضع الصمكات

ميكتا  .(12)مكاف الصالة  :صى

 

ػػػٍيريجي “ ػػػياريجي كىػػػي (1)الصّْ : كاحػػػد الصَّ
 .(2)“كالحياض يجتمع فييا الماءي 

 فارسيَّة
الكمس نكع مف المالط تممط بو المراحيض  :سىارك

 .(3)كاألحكاض 

                                                                                                                                                                                
 .مف مصادر كمراجع  اعمييا فيما تكفر لي ةقؼ الباحثتلـ   - 1
َحاح،الجكىرم  - 2  . سدؿ مادة ،الصِّ
 .118ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي  88ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 3
. كفارسيتو عند 200ص  الُمَعرَّب،السرادؽ:  فارسي ميعىرَّب، كأصمو بالفارسيَّة  )سىرىادار( كىك:)الدّْىميز(  "، الجكاليقي ،“  - 4

ره( فيما تكفر ليا مف پمى كممة )سىرىادار( ككممة )سىرا. كلـ تقؼ الباحثة  ع121ره(، ينظر: الخفاجي،)ـ. س(،صپالخفاجي )سىرا
المعجم مصادر ك مراجع.  كأٌما عند التكنجي فالسيرادؽ: ميعىرَّب )سيراد(:  كىك خيمة تنصب في صحف الدار، ينظر: التكنجي،

ـٍ سيرىاًدقييىا { . ككردت كممة )السرادؽ( في القرآف الكريـ، كذلؾ في قكلو تعالى:} ًإنَّا أىٍعتىٍدنى 338، ص الذىبي اطى ًبًي ا ًلمظَّاًلًميفى نىارنا أىحى
 .29الكيؼ: آية  

َحاح، كردت كممة )الٌسرىادؽ( مخففة في صحاح الجكىرم،  الجكىرم، - 5  سردؽ . مادة الصِّ
 . 338ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي:ينظر   - 6
؛  324ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي  :ينظر ،كىك مف قكليـ )ميٍشتو( ،فارسي ميعىرَّب ،الذم يجعؿ فيو التمر :الًمسطح  - 7

 . 121ص،شفاء الغميل،الخفاجي
َحاح ،الجكىرم  - 8  . سطح مادة ،الصِّ
 .545ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 9

لىٍكًل   - 10 ييـ ًببىٍعضو كردت كممة صمكات بيذا المعنى في القرآف الكريـ مرة كاحدة، كذلؾ في قكلو تعالى:} كى دىٍفعي المًَّو النَّاسى بىٍعضى
ـي المًَّو كىًثيرنا{ الحج: آية  مىسىاًجدي ييٍذكىري ًفييىا اٍس مىكىاته كى ًبيىعه كىصى كىاًمعي كى ابئيف: كىـ قـك يعبدكف المالئكة، 40لَّييدّْمىٍت صى كىاًمعي لمصَّ ، فالصى

بكر، كالىًبيىعه لمنَّصارل، مىكىات: يعني كنائس الييكد، ينظر: ابف قتيبة، كيصمكف لمقبمة كيقرؤكف الزَّ مىكىاته يريد بيكت صى غريب أٌما الصى
  .293ص  القرآن،

َحاح ،الجكىرم  - 11   . صال مادة ،الصِّ
ميكتا  - 12  .141ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 211ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي  :ينظر ،كىي  عبرانية ،كنائس الييكد :صى
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كتطػػكر معنػػى الصػػيريج اليػػـك كأصػػبح 
 يطمؽ عمى سيارة كبيرة لنقؿ الماء 

كىك ميعىرَّب  ،الناحية :الطىسُّكجي 
(4). 

 فارسية
 :( أمسرروكمػػف ) ،إلػػى :أم (تررا)كممػػة مركبػػة مػػف 

 .(5)ناحية 

، كفيػػػػو (6)الفيٍسػػػػطاطي “ ػػػػعىرو : بيػػػػته مػػػػف شى
فيٍسػػػػػػػػػػػطاطه كفيٍسػػػػػػػػػػػتاطه  :ثػػػػػػػػػػػالث لغػػػػػػػػػػػات

 .(7)“ككسر الفاء لغةه فييٌف  ،كفيسَّػػػػاطه 
 فارسيَّة

أم بيػػػػػت  :كيريػػػػػز()كممػػػػػة مركبػػػػػة مػػػػػف :كيريػػػػػز كات
 . (9)أم صكؼ الغنـ  (:كات)ك ،(8)صغير 

 

كأصػػػػػميا  ،ًمٍدرىاسيػػػػػييـ (10)الييػػػػػكد ُفْيررررررُ “
 عبرية .(11)“بيٍير، كىي ًعبرانيةه فعٌربت 

ًمٍدرىسة الييكد  :ىرپ
(12) . 

 

 

فارسػػػػي  ،الحػػػػانكت :القيٍربىػػػػؽي ك الكيٍربىػػػػؽي 
ميعىرَّب 
(1). 

 فارسية
 .(2)دكاف  :ُكْرَبو

                                                                                                                                                                                
يريج   - 1 ميعىرَّب )سىارك(  ،كالصيريج مأخكذ مف الصاركج كىك الكمس ،ىي كالحياض يجمع فييا الماء ،كاحد الٌصياريج :الصّْ

 .107ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،؛ ادم شير 141ص (،س .ـ)،؛ الخفاجي  215ص  ،(س .ـ)،الجكاليقي :ينظر
َحاح،الجكىرم ،مخففة في صحاح الجكىرم (كردت كممة )الصّْيريج - 2   . صيرج مادة ،الصِّ
 .325ص ،المعجم الذىبي؛ التكنجي،  107ص  (،س .ـ)،؛ ادم شير 141ص (،س .ـ)،الخفاجي :ينظر  - 3
  . طسج مادة(،س .ـ)،الجكىرم  :ينظر  - 4
 .353 ،178ص (،س .ـ)،؛  التكنجي 112ص  (،س .ـ)،ادم شير  :ينظر  - 5
 .168ص ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 249ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،فارسي ميعىرَّب  :الفيسطاط  - 6
َحاح،الجكىرم - 7  . فسط مادة ،الصِّ
 .465ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر    - 8
 .586ص  (،ف .ـ)،التكنجي :ينظر    - 9

ْـّ  ،فيٍيري اٍليىييكدً “ - 10 مُّكفى ًفيوً  :ًبالضَّ ـٍ ييصى ًقيؿى  ،مكضعي ًمٍدراًسيـ الًَّذم يىٍجتىًمعيكفى ًإليو ًفي ًعيًدًى بيكفى ؛ قىاؿى  :كى يىٍشرى ىيكى يىٍكـه يٍأكمكف ًفيًو كى
ًقيؿى  ،فيٍير()عيرّْبى ًباٍلفىاًء فىًقيؿى  ،بيٍير( أىعجمي)كىًىيى كىًممىةه نىبىًطيَّة أىصميا  :أىبك عيبىٍيدو  بىٍت أىيضان ًىيى ًعٍبرى  :كى ارىل يىقيكليكفى  ،اًنيَّةه عيرّْ كىالنَّصى

   . فير مادة ،لسان العرب،ابف منظكر ،فيٍخر( ")
َحاح،الجكىرم  - 11  .فير  مادة ،الصِّ
 . 166ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 12
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 ،قىباءه مىٍحشيكّّ يتَّخػذ لمحػرب :القيٍرديماًنيُّ “
ٍبػػػػػػػػر(  ،فارسػػػػػػػػٌي ميعىػػػػػػػػرَّب يقػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػو )كى

 .(3)“بالركمية أك بالنبطية 
 فارسية

 ،أك سػػػالح لألكاسػػػرة  ،أم قبػػػاء محشػػػك :َكرْدَمانرررد
 .(4)أك الدرع الغميظة 

 

الميخػػػػػػػػدىع  :القىٍيطػػػػػػػػكفي “
بمغػػػػػػػػة أىػػػػػػػػؿ ( 5)

 .  (6)”مصر
 ركمية

 .(7)بيت في جكؼ بيت  :قيطكف

الراىػػب         (9): ًصػػكمعة(8)القيػػكسي “
“(10). 

 فارسيَّة
 .(11)الزقاؽ  :أك )ككجو( أم ،الزاكية :)ككشو( أم

 .(12)“القرية  :الكىٍفري “

 سريانية

 . (13)قرية   :كىفر

 

 

الكيكرىةي “
 .(3)مدينة   :كيكرىه فارسيَّة .(2)“المدينة  :(1)

                                                                                                                                                                                
 . قربؽ مادة (،س .ـ)،الجكىرم  :ينظر  - 1
 .   462ص  (،س .ـ)،؛ التكنجي 124ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 2
  . قردـ مادة (،س .ـ)،الجكىرم  - 3
 .124ص (،س .ـ)،؛ ادم شير  177ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي  :ينظر - 4
تيٍفتىحي "، ابف منظكر :"الميٍخدىعي  - 5 ُـّ ًميميوي كى تيضى ًغيري الًَّذم يىكيكفي دىاًخؿى اٍلبىٍيًت اٍلكىًبيًر، كى  .8/65ج ،لسان العرب،كىىيكى اٍلبىٍيتي الصَّ
َحاح،الجكىرم  - 6  . قطف مادة ،الصِّ
 . 178ص  ،الغميلشفاء ،؛ الخفاجي 272ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،ركمي ميعىرَّب :القىٍيطكفي   - 7
كفارسيتو عند ادم شير  .180ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 278ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي ،فارسي ميعىرَّب ،الصكمعة :القيكس - 8

 .130ص  ،األلفاظ الفارسيَّة،ادم شير ،الزقاؽ  :أك )ككجو( أم ،الزاكية :)ككشو( أم
ٍكمىعةي   - 9 ٍكمىعةن ًلتىٍمًطيًؼ أىعالىا :الصَّ  . صمع مادة ،لسان العرب،ابف منظكر ،ًمفى اٍلًبنىاًء سيمّْيىٍت صى

َحاح،الجكىرم  - 10  . قكس مادة ،الصِّ
 .130ص  (،س .ـ)،التكنجي :ينظر  - 11
   . كفر مادة (،س .ـ)،الجكىرم  - 12
 .192ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 286ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر  - 13
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ٍسػػػتىافي بفػػػتح الػػػراء“ داري المرضػػػى  :المىارى
 فارسيَّة .(5)”(4)كىك معرب

 ،كممة مركبة مف )ًبيمىار( أم: مػريض :ًبيمىارًستىاف
 .(6)محؿ  :أم (ك)ًستىاف

 .كىي المشفى في العصر العباسي

فارسػػػػػػػػػػػػػػػي    ،: الًمٍثعىػػػػػػػػػػػػػػػبي (7)الًمئػػػػػػػػػػػػػػػزابي “
ػػػٌرب بػػػاليمز ،ميعىػػػرَّب كربمػػػا لػػػـ  ،كقػػػد عي
، كالجمػػػػػػع مآزيػػػػػػب إذا ىمػػػػػػزت ،ييمػػػػػػز

 .(8)”تيمزكميازيب إذا لـ 

 

 فارسية

(  آبكمػػػػف ) ،بىػػػػكؿ :أمميررررز( )كممػػػػة مركبػػػػة مػػػػف 
 . (9)ماء  :أم

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وما يتعمق بيما وىي ،مصطمحات  إدارية و وظيفية: رالمطمب الحادي عش

                                                                                                                                                                                
 .192ص (،س .ـ)،؛ الخفاجي 287ص  (،س .ـ)،الجكاليقي :ينظر ،كميعىرَّب ،مف القرل :الكيكرة  - 1
َحاح،الجكىرم  - 2  .ككر مادة ،الصِّ
 .  483 ،المعجم الذىبي،التكنجي :ينظر  - 3
بة  - 4  .145ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،؛ ادم شير   309ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،كىي فارسيَّة ميعىرَّ
َحاح،الجكىرم  - 5  . مرس مادة ،الصِّ
 .130ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 145ص (،س .ـ)،ادم شير  :ينظر   - 6
 .أزب مادة ،تاج العروس،الزبيدم  ،كىىيكى المىٍثعىبي الًَّذم يىبيكؿي المىاءى " ،أىم المٍرزىابي  :المئزىابي “  - 7
َحاح،الجكىرم  - 8  . كزب مادة ،الصِّ
 . 22ص  ،553ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي 149ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 9
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 الكممة الُمَعرَّبة ومعناىا

 جيد الباحثين القدامى

تأصيل 
 الكممة

 ما يقابميا في المغة األم

 جيد الباحثة

كىػك  ،القائدي مػف قػٌكاد الػركـ :الِبْطريقُ “
 (.1)“كالجمع البىطىاًرقىةي  ،ميعىرَّب

 ركمية
يكػػكف   ،:  ىكالقائػػد العظػػيـ مػػف الػػركـ(2)بترررك

 .(3)تحت يده عشرة آًلؼ رجؿ 

فارسػػػػػي ميعىػػػػػرَّب  ،البكابػػػػػكف :الَدرَاِبَنرررررة“
 . (5).كاحدىـ درباف بالفارسيَّة (4)“

 فارسية
أم بػػاب  :(َدرىػػي كممػػة مركبػػة مػػف ) :دربرران

 .(6)أم حافظ   (:بانك)

إف جعمػػػت النػػػكف  ،ميعىػػػرَّب(7)الرررِدْىَقانُ “
 . (8)”أصمية

 

 فارسيَّة

 ،أك مالػػػؾ األرض ،صػػػاحب القريػػة :ان گِدْىررر
 .(9)أك القكم عمى التصرؼ 

 ،مػػػػػف الفيػػػػػٍرًس فميعىػػػػػرَّب :(10)الَمراِزَبرررررةُ “
 . (11)”الكاحد مىٍرزيبافه بضـ الزام

 

 فارسية

بػػػافه  مركػػػب مػػػف )مػػػرز(  ،رئػػػيس الفػػػرس :المىٍرزي
 .(12)أم حافظ الحدكد  (كمف )باف

 

كممػػػػة يكنانيػػػػة معناىػػػػا )ميشػػػػرؼ(  :أبسػػػػككبكس يكنانية: كىػػػك رئػػػيسه مػػػف (1)أيٍسػػػقيؼي النصػػػارل“

                                                           
 .   96ص  ،بطرؽ(،س .ـ)،الجكىرم  - 1
 .24ص  (،س .ـ)،ادم شير :ينظر - 2
 .148ص  ،مفاتيح العموم،الخكارزمي :ينظر - 3
َحاح،الجكىرم  - 4   . دريف مادة ،الصِّ
 .140ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر  - 5
 .61ص ،األلفاظ الفارسيَّة،؛  ادم شير  94ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 140ص  (،ف .ـ)،الجكاليقي :ينظر - 6
القاموس  ،الفيركزأبادم  ،ينظر ،كزعيـ فالحي العجـ ،كالتاجر ،القكمُّ عمى التصرؼ مع حدَّة :الٌدىقاف بالكسر كالضـ  - 7

 .كالجكىرم اقتصر عمى الكسر كعدـ التشديد  . دىقف مادة ،المحيط
َحاح،الجكىرم  - 8   . دىقف مادة ،الصِّ
 .   285ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي،68ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،؛  ادم شير   146ص  ،الُمَعرَّب  ،الجكاليقي  :ينظر - 9

 . رزب مادة ،تاج العروس،الزبيدم  ،ينظر ،يقاؿ لمرئيس مف العجـ :المرازبة  - 10
َحاح،الجكىرم  - 11  .رزب مادة ،الصِّ
 . 145ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،؛  ادم شير  207ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي :ينظر - 12
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 .(3) .(2)“رؤسائيـ في الديف 

 

ةي “ ػػػراج  :السىػػمىرَّجي كالسىػػمىرَّجى اسػػتخراج الخى
 .(4)“في ثالث ًمرار، فارسيّّ ميعىرَّب 

 فارسيَّة

كمػػػػف  ،ثالثػػػػة  :أم (سررررو)كممػػػػة مركبػػػػة مػػػػف 
 .(5)حساب   :( أممر)

 

 

اإلٍسػػػػػػػكىاري كاأليسػػػػػػػكار“
: الكاحػػػػػػػد مػػػػػػػف (6)

 فارسيَّة .(7)“كىـ الفيرساف  :أىساًكرىًة الفيٍرسً 
 .(8)الفارس  :سىكار

 

: الكظيفىػػػػػػػػػةي مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػراج (9)الطىٍسػػػػػػػػػؽي “
 .(10)”فارسيّّ معٌرب ،األرض

 فارسيَّة
 .(12)يكاؿ بو السمف: ظرؼ  (11)َتَشو 

 .  (1)أك ساعي البريد  ،رسكؿ :پيك فارسيَّة ،كالجمػػع فييػػكج ،فارسػػٌي ميعىػػرَّب :الفىػػٍيج“

                                                                                                                                                                                
 .  16ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 35ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،أعجمي ميعىرَّب :أسقؼ النصارل  - 1
َحاح ،الجكىرم  - 2  .سقؼ مادة ،الصِّ
 .سقؼ مادة ،الكتاب المقدس،طمسف :ينظر   - 3
 .سمرج مادة (،س .ـ)،الجكىرم  - 4
 ،355ص  ،المعجم الذىبي،؛  التكنجي 93ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،؛  ادم شير   120ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي  :ينظر - 5

 .540ك ص
ص  (،س .ـ)،؛ ادم شير 20ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،أك الفارس ،كىك الرامي ،أعجمي ميعىرَّب :اإلٍسكىاري كاأليسكار  - 6

96. 
َحاح ،الجكىرم  - 7    .سكر مادة ،الصِّ
 . 353ص  ،المعجم الذىبي،؛ التكنجي  96ص  (،س .ـ)،ادم شير :ينظر   - 8
  :ينظر  ،ظرؼ  يكاؿ بو السمف :أم  (تىشىو)كاألكؿ أصح ؛ ألنو ميعىرَّب عف  ،كقيؿ شبو ضريبة معمكمة  ،مكياؿ :الطسؽ  - 9

 .113ص  (،س .ـ)،ادم شير
َحاح،الجكىرم  - 10   .طسؽ مادة ،الصِّ
 .86/  1ج ،مفاتيح العموم،الخكارزمي  :ينظر  ،األجرة  :أم (تشؾ)كفارسيتو  في مفاتيح العمـك   - 11
 .113ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير   :ينظر   - 12
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 .(1)“كىك الذم يسعى عمى رجميو 

 

 

 

الميقىٍمًجػػػػػػػػػري “
فارسػػػػػػػػػيّّ  ،(4): القىػػػػػػػػػكَّاسي (3)

 .(5)“ميعىرَّب 
 فارسيَّة

كمػػػػف  ،قػػػػكس :أم (َكمررررانْ )كممػػػػة مركبػػػػة مػػػػف 
 .(6)ماسؾ  :( أمكير)

 

 

 ،أيضػػػػػػػػان: الػػػػػػػػدليؿ اليػػػػػػػػادم(7) الًقػػػػػػػػٍنًقفي “
 ،كالبصػػػػػػير بالمػػػػػػاء فػػػػػػي حفػػػػػػر القينًػػػػػػػيّْ 

كالجمػع القىنػاًقفي  ،ككذلؾ القيناًقفي بالضػـ
 .(8)“بالفتح 

 فارسيَّة

 .(9)احفر   :ًبٍكف

 

 

 

 .(2)حارس الحديقة  :ناطكر فارسيَّة .(1)”: حافظ الكـر(10)النىاطكر“

                                                                                                                                                                                
؛  122ص  ،األلفاظ الفارسيَّة ،؛ ادم شير  243ص ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي   ،168ص  ،شفاء الغميل،الخفاجي   :ينظر   - 2

 .    175ص  ،المعجم الذىبي،التكنجي 
َحاح،الجكىرم  - 1  . فكج مادة ،الصِّ
ىك  :ير( بالكاؼ الفارسيَّةگكماف )عند التكنجي  .253ص  ،الُمَعرَّب ،الجكاليقي  :ينظر  ،(كىمىاف كىٍره)فارسيتو عند الجكاليقي   - 3
 .475، ص (س .ـ)،التكنجي :ينظر،صاحب القكس :كىماٍندار(  أم)
 .مسخ مادة ،تاج العروس،الزبيدم  :ينظر  ،لمىٍف يىصطًنع قىٍكسان  :القىكَّاس  - 4
َحاح،الجكىرم  - 5  . قمجر مادة ،الصِّ
 .128ص ،األلفاظ الفارسيَّة ،ادم شير  :ينظر  - 6
كىك مشتؽ مف الحفر، مف  ،كىك فارسي ميعىرَّب  ،الذم يعرؼ بمقدار الماء في باطف األرض فيحفر عنو :الًقٍنًقفي ك القيناًقفي   - 7

 .178ص  ،الغميلشفاء ،؛ الخفاجي 261ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر ،احًفر :قكليـ بالفارسيَّة )ًبكىٍف(  أم
َحاح،الجكىرم  - 8  .قنف مادة ،الصِّ
 .220/ 1ج  ،الجميرة ،؛ ابف دريد 261ص  ،الُمَعرَّب،الجكاليقي :ينظر :ينظر  - 9

 .227ص  ،شفاء الغميل،؛ الخفاجي 334ص  (،ف .ـ)،الجكاليقي :ينظر ،حافظ النخؿ كالشجر :الناطكر  - 10
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كأكثػر  ،األلفاظ المجمكعة كمعانييا لتطمؽ عمى أكثر مػف معنػى كدًللػةكمما سبؽ يتضح  تنكع دًلًلت 
 .كغيرىا ،كالنبات ،كالحيكاف  ،كاألطعمة  ،كاألماكف  ،كأكصافيا  ،ما يككف منيا في أسماء األشياء

كتستطيع الباحثة مما سبؽ الخركج بعٌدة استنتاجات فيما يخٌص األلفاظ  الميعىرَّبة  التي كردت في سياؽ 
كمػف ذلػؾ مػا يمػي  ،كىي معركضة كفؽ المنيج الذم سار عميو الجكىرم   ،المكاد المغكية ك نصكصيا

(3): 

ـٌ بيػاف حكميػا ،كبياف معناىػا  ،المفظة ري كٍ ذً  .1 ّـّ  (:اليىٍميىػؿ:)كمػف ذلػؾ قكلػو  ،ثػ  .كىػك ميعىػرَّب ،سىػ
 .ليس بعربي ،: مف الًطيبً (النىدُّ :)كمنو قكلو

 
ـٌ ذكػػر حكمػػيف لمفظػػة الكاحػػدة ،كبيػػاف معناىػػا ،المفظػػة ري ٍكػػذً  .2 ػػٍردي( :كمنػػو قكلػػو ،ثػػ  ،العيٍنػػػؽي  :)الكى

 .فارسيّّ ميعىرَّب  ،القىباءي  (:اليىٍممىؽي :)كمنػػو أيضان قكلػػو .فارسػٌي ميعىرَّب

 

ـٌ ذكػػػر معناىػػػا  ،كذكػػػر حكمػػػيف لمفظػػػة الكاحػػػدة  ،المفظػػػة ري ٍكػػػذً  .3 : ()الفىػػػٍيج :كمػػػف ذلػػػؾ قكلػػػػو :ثػػػ
ز.كىػك الػذم يسػعى عمػى رجميػػػو ،كالجمػع فييػكج ،رَّبفارسٌي ميعىػ  ،فارسػٌي ميعىػرَّب (كمنػو: )الكيػرَّ

 .البازم في سنتو الثانية :كىك

 

كمنػػو ،: ميعىرَّب(اإًلٍىًمٍيمىػػػج:)مف ذلػػؾ قكلػػو،دكف ذكػػر معنػػػاىا  ،كذكػػر حكميػػا ،المفظػػة أكًلن  ري ٍكػػذً  .4
ٍردي :)قكلو   .كىك ميعىرَّب(:الزيمىاكى

 
 

                                                                                                                                                                                
َحاح،الجكىرم  - 1  .نطر مادة ،الصِّ
 .613 ،المعجم الذىبي،التكنجي  :ينظر  - 2
 .211 – 82ص  :األلفاظ التي ستأخذىا الباحثة أمثمة كرد ذكرىا في  - 3
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ـٌ ذكػر مػا يقابميػا بالفارسػيَّة   ،كذكر حكميا ،كبياف معناىا ،المفظة العربيَّة   ري كٍ ذً  .5 مػف ذلػؾ ،ث
      :كمنػػػو أيضػػا قكلػػػو (.كيٍكچػػؾٍ )كىك ميعىػػػرَّب كبالفارسػػيَّة ،أم صػػغير الجثػػة (:قيػػػكشه )رجػػؿه  :قكلػػو
ـى األسد ،: البريد(الفيرىاًنؽي  )  .بالفارسيَّة  (پىٍركىانىؾٍ )كىك ميعىرَّب  ،كىك الذم يينذر قٌدا
 

كاف ينٌص الجكىرم عمى أنيا فارسػيَّة  ،األصؿ المغكم الذم تعكد إليو المفظة األعجمية ري كٍ ذً  .6
ػػػيُّ :)كمف ذلػػػؾ قكلػػػو،أك غيرىػػػا مػػػف المغػػػات ،أك عبرانيػػػة أك نبطيػػػة  ،أك ركميػػػة  :بالضػػػـ (النُّمّْ
كىػػػي ًعبرانيػػػةه  ،كأصػػػميا بيٍيػػػر ،ًمٍدرىاسيػػػييـ:الييػػػكد(ُفْيررررُ :)كمنػػػو أيضػػػان قكلػػػو ،بالركميػػػة ،الفمػػػس
ٍندىقيكؽ:)كمنو أيضان قكلو .فعٌربت  .نىبىطيّّ ميعىرَّب ،نبت كىك الذرؽ (:الحى

 

 ،فقػد يػنٌص عمػى أف المفظػة أعجميػة ،تنكعت األحكاـ المنصػكص عمييػا  لأللفػاظ األعجميػة .7
 (:اليىٍميىؿ:)مف ذلؾ  قكلو،دكف ذكر أصميا المغكم الذم تعكد إليو  ،أك أنيا  معربة أك دخيمة

ّـّ  ػػ كقػػد يػػنٌص الجػػكىرم  عمػػى بيػػاف  .ميعىرَّب،الًقسػػطاسي   (:القىبَّافي ،منػػو أيضػػان)كىػػك ميعىػػرَّب  ،سى
 ،أك عبرانيػة ،أك نبطيػة  ،أك قبطيػة  ،فيػذكر أنيػا فارسػيَّة ،األصؿ األعجمػي الػذم تعػكد إليػو

فيذكر أنيا  ليس مػف كػالـ  ،كقد يكرد لمفظة الكاحدة حكمان أك حكميف ،أك غيرىا مف المغات 
أك لػيس  ،أك لػيس بعربػي ،لػيس مػف كػالـ العػرب ،أكليس مف محض العربيَّة  ،أىؿ  البادية 

أك سػألت عنػو بالباديػة  ،أك أحسبيا غير عربيَّػة  ،أك ليس بعربي محض  ،مف أسماء العرب
بيػكفي :)كمف ذلؾ قكلو  ،فمـ يعرؼ كمنػو  .الباديػة فمػيس مػف كػالـ أىػػػؿ ،لمغبػي كالحريػؼ  (:الزى

(:)أيضػػػان  ػػػرَّافي كلػػػيس بعربػػػي محػػػض.  كمػػػف ذلػػػؾ  ،فىعىمػػػى ىػػػذا اًلسػػػـ ميعىػػػرَّب ،بمػػػد بػػػالجزيرة :حى
كأراىػػػا  ،كأحسػػػبيا غيػػػر عربيَّػػػة  ،كىػػػك ثمثمائػػػة رطػػػؿ ،شػػػيء يػػػكزف بػػػو :بالضػػػـ(البييػػػاري :)أيضػػان 
كقػػػد  ،كنيا الجبػػػأةكأىػػػؿ المدينػػػة يسػػػمُّ  ،خشػػػبةه مػػػدكَّرةه يحػػػذك عمييػػػا الحػػػذَّاء (:الفيػػػٍرزكـي .)قبطيػػػة 

 .سألت عنو بالبادية فمـ يعرؼ
ـٌ  ذكػػر معناىػػا بالمغػػة الفارسػػيَّة ،المقابػػؿ الفارسػػي لممفػػردة ري ٍكػػذً  .8 كمػػف ذلػػؾ قكلػػو فػػي تفسػػير  ،ثػػ

كىػػػك   ،ييمػػػز كًل ييمػػػز ،أم ضػػػربان كاحػػػدان  ،قػػػكليـ اجعػػػؿ البأجػػػات بأجػػػان كاحػػػدان (:كممػػػة )البػػػأج
قكلػػو فػػي تفسػػير كممػػة  :كمنػػو أيضػػان  .ألػػكاف األطعمػػة  :أم (بىاىىػػا)كأصػػمو بالفارسػػيَّة  ،ميعىػػرَّب
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ًنيػػؽي() ٍنجى ًنيػػؽي  :المى ٍنجى ػػى ًنٍيػػؾٍ )معربػػة كأصػػميا بالفارسػػيَّة  ،التػػي ترمػػى بيػػا الحجػػارة :المى ػػٍف جى  (:مى
 .أم ما أجكدني

 

اح يجػد أنػو يػنٌص عمػى جممػة مػف الضػكابط كالقكاعػد .9 ػحى ترتقػي  فػي  ،المطمع عمى معجػـ الصّْ
كف بمسػػتكل األحكػػاـ العامػػة التػػي ييعػػرؼ بيػػا المفػػظ  األعجمػػي مػػف المفػػظ مضػػمكنيا ألف تكػػ

(:كمنيػا ،كلقد أكرد الجكىرم جممػة مػف ىػذه القكاعػد ،العربي كممػة تقػع عمػى الصػنـ  :)الًجٍبػتي
كىذا لػيس مػف محػض العربيَّػة ًلجتمػاع الجػيـ كالتػاء فػي كممػة  ،كالكاىف كالساحر كنحك ذلؾ
اركج:أيضان كمنو .كاحدة مف غير حرؼ ذلقي ككػذلؾ  ،فارسي ميعىػرَّب ،النَّكرةكأخالطيا :()الصى
 :كمنػو أيضػان ،ألنيما ًل يجتمعاف في كممػة كاحػدة مػف كػالـ العرب ،كؿ كممة فييا صاد كجيـ

 ،كمنػو المييىٍنػًدزي  ،أعطاه بال حسػاب كًل ًىٍنػدازو  :يقاؿ (أىٍندازىهٍ )كأصمو بالفارسيَّة  ،ميعىرَّب:الًيٍندازي 
ألنو لػيس  ،ميندس :إًل أنيـ صيركا الزام سينان فقالكا .كىك الذم يقدّْر مجارمى القيًنيّْ كاألبنية

 .في كالـ العرب زام قبميا داؿ

 

بػة فػي صػحاح الجػكىرم  .10 اتضح لمباحثة أف المغة الفارسيَّة ليا  نصيب األسػد فػي األلفػاظ الميٍعرَّ
سػيادة المغػة الفارسػيَّة عمػى المغػات األعجميػة األخػرل فػي   :منيا،؛ كيرجع ىػذا األمػر ألسػباب

لماـ الجكىرم بيذه المغة  كمعرفتو الدقيقة بيا ،القرف الرابع اليجرم  .كا 

 

 ،عمى الرغـ مف أف الجكىرم كاف رائدان في بياف األلفاظ  األعجمية المستعممة فػي كػالـ العػرب .11
كىػػذه األلفػػاظ  معركضػػة كفػػؽ  ،ى أعجميتيػػا إًل أنػػو أكرد ألفاظػػان لػػـ يصػػدر فػػي حقيػػا حكمػػان عمػػ

 :كمف أبرز ما تختص بيا منو ،المنيج الذم سار عميو  الجكىرم
كمػف  ،لػـ يػذكرىا الجػكىرم فػي صػحاحو ،ذكر أحكاـ ليذه األلفػاظ  بالمصػادر المغكيػة المعتمػدة .1

) ػكسي كنػصَّ  ،لػـ يػذكر الجػكىرم ليػا حكمػان عمػى أعجميتيػا  :ذلؾ قكلو  في  تفسير كممػة )المىجي
ػكسي  :حيػث قػاؿ  ،ابف منظكر عمػى أف المفظػة معربػة كؼه  :المىجي ٍعػري كىىيػكى ميعىػرَّب أىصػميو  ،ًجيػؿه مى

((ًمػػٍنج كيػػكٍش ) ٍكخػػافي كنػػصَّ   ،لػػـ يػػنص الجػػكىرم عمػػى أعجميتيػػا :. كقكلػػو فػػي تفسػػير كممػػة  )الجى
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ٍكخػافي )كؿ مف الجكاليقي كابف منظكر عمى أنيا كممة فارسيَّة معربة عند تفسػيرىما لمعنػى   (،الجى
ٍكخػػافي  :فقػػاًل  نىٍحػػًكهً   :الجى ػػكاًخيفي ؛ كىىيػػكى فىاًرًسػػيّّ ميعىػػرَّب ،بىٍصػػًريَّةه  ،كىػػك بىٍيػػدىري اٍلقىٍمػػًح كى ٍمعييىػػا جى  ،كىجى

ًريفي كالًمٍسطىحي  ()منو أيضػان قكلػو فػي تفسػير كممػة ك  .كىىيكى ًباٍلعربيَّة  الجى لػـ يػذكر الجػكىرم  :التيػرُّ
تػػاج العػػركس( عمػػى أنيػػا فارسػػيَّة معربػػػػػة فػػي )كنػػصَّ الزبيػػدم صػػاحب ،عمػػى أنيػػا فارسػػيَّة معربػػة

ٍيطي الًَّذم  ييقىدّْر ًبًو البىنَّاءي  :التُّرُّ  :قكلو  .فارسيّّ ميعىرَّب ،الخى
 

فػػدلت عمػػى أعجميتيػػا دكف اإلشػػارة إلػػى  ،مغػػة الفارسػػيَّةفسَّػػر الجػػكىرم بعػػض ىػػذه  األلفػػاظ  بال .2
ةي ًبكىٍسًر اٍلفىاءىٍيفً  ،ذلؾ ة(: اٍلًفٍصًفصى كىأىٍصػمييىا  ،الرٍَّطبىػةي  :كمف ذلؾ قكلو في تفسير  كممة )الفىٍصًفصى

دىه :)يَّةاسػـ طػائر يقػاؿ لػو بالفارسػ  :الزُّمَّجي :”كقكلو في بياف معنى  )الٌزمَّج(،ًباٍلفارسيَّة )ًإٍسفىٍست(
كأصمو بالفارسيَّة  ،ثكب ينسج بنيريف :الدىيىابيكذي  :كقكلو  أيضان في تفسير كممة )الدىيىابيكذ((،ًبرىادىرىافٍ 

 . (دكپكذ)

 

(ك  :مف األمثمة عميو،معركؼ :فسر الميصنؼ بعض األلفاظ بقكلو .3 ())القفؿ( ك)الًكٍبًريتي  .الكىتَّافي
 

ػػػػػػمىٍحفىاةي()الطيكمار( :كمػػػػػػف األمثمػػػػػػة ،تفسػػػػػػير ليػػػػػػااكتفػػػػػػى الجػػػػػػكىرم بػػػػػػذكر الكممػػػػػػة دكف أم  .4 )السُّ
)  .)المىجيكسي

 
 

بػػة المشػػار إلييػػا كغيػػر المشػػار إلييػػا مػػف   عممػػت الباحثػػة فػػي ىػػذا الفصػػؿ عمػػى اسػػتخراج األلفػػاظ الميعىرَّ
كذكرت المقابػػؿ األعجمػػي ليػػا،  مػػع ذكػػر المعنػػى الػػذم تحممػػو كػػؿ ،كقامػػت بتأصػػيميا،الجكىرم(صػػحاح)

ثـ رتبػػػت األلفػػػاظ ،كأخػػػذت بتكضػػػيح الكممػػػات المبيمػػػة  مػػػف المصػػػادر المتعػػػددة ،األـ لفظػػػة  مػػػف لغػػػة 
كلـ تقطع الباحثة بعػدـ كجػكد ألفػاظ أخػرل غيػر .الميعرَّبة  بحسب المكضكعات ثـ بحسب ترتيب المعجـ

 .عمى الرغـ مف أف استقصاءىاليا كاف كافيان  ،التي ذكرتيا في ىذه الدراسة
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 الخاتمة:

اح الجكىرم)بعد أف أكتمؿ بحث   :تكصمتالباحثة إلى النتائج اآلتية (دراسة تحميمية :الميعىرَّب  في ًصحى

نيا  :أكًلن  اح أكؿ معجـ التـز الصحيح مف األلفاظ كاقتصر عمييا كدىكَّ حى  .ييعدُّ معجـ الصّْ

 

حيث إفَّ ىذه  .العربيَّة  أصالةتيا عف األلفاظ إفَّ األلفاظ الميعىرَّبة ًل تقؿ في فصاحتيا كبالغ :ثانيان 
؛ ة  لمنيجيا في أصكاتيا كبنيتياكطكَّعتيا العربيَّ  ،كجرت عمييا قكانيف العربيَّة  ،الكممات عيرّْبت

 .فصارت ضمف مفرداتيا التي يستخدميا العرب

 

ة فقط ينص الجكىرم عمى أف المفظة أعجمي ،تنكعت األحكاـ المنصكص عمييا لأللفاظ األعجمية:ثالثان 
ككاف ينٌص عمى   ،مع ذكر أصميا المغكم الذم تعكد إليو المفظة األعجمية ،أك أنيا معربة أك دخيمة ،

 .كفي أحياف أخرل يذكرىا دكف تأصيؿ ليا .أنيا  فارسيَّة أك عبرانية أك نبطية أك غيرىا مف المغات

 

اح  مف ألفاظ أعجمية لـ يشر الجكىرم إلى أن:رابعان  حى  .يا معربة لـ يخؿي معجـ الصّْ

 

كأكثر ما يككف  ،تنكعت دًلًلت األلفاظ الميعىرَّبة كمعانييا في صحاح الجكىرم في عٌدة مجاًلت:خامسان 
 .كغيرىا ،كالنبات ،كالحيكاف ،كاألطعمة ،كاألماكف ،منيا أسماء األشياء كأكصافيا

 

كنيا ألف تككف أكرد الجكىرم في صحاحو جممة مف القكاعد كالضكابط التي ترتقي في مضم :سادسان 
 .بمستكل األحكاـ العامة التي ييعرؼ بيا المفظ األعجمي مف المفظ العربي

كفي ىذه الدراسة كجدت الباحثة أف عدد األلفاظ الميعىرَّبة التي أشار إلييا الجكىرم في صحاحو :سابعا ن 
لي مئتيف كعشريف كعدد األلفاظ الميعىرَّبة غير المشار إلييا حكا ،( كممة230حكالي مئتيف كثالثيف )
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كعدد األلفاظ ك المفردات التي فسرىا الجكىرم بالمغة الفارسيَّة كاألعجمية حكالي  ،( كممة معربة220)
 .( كممة23)كعدد الكممات المكلدة المشار إلييا حكالي ثالث كعشريف  ،( مفردة60ستيف )

 

ك إغناء المغة العربيَّة  كزيادة رصيدىا   ،تكمف أىمية التعريب  في معرفة الدخيؿ مف الصريح :ثامنان 
 .كاًلستدًلؿ عمى أف المغة العربيَّة  قادرة عمى استيعاب كؿ ما ىك جديد كمكاكب التطكر  ،المغكم

 

األمر الذم  ،لمست الباحثة إحاطة الجكىرم بالمغات العالمية ككاف عمى رأسيا المغة الفارسيَّة:تاسعان 
ك يشير في كثير مف األحياف  إلى األلفاظ الميعىرَّبة  ،ربيَّة  بالمغة الفارسيَّةجعمو ييفىٌسر بعض األلفاظ الع

اح ؛ إذ كاف يتقنيا إتقانان تامان  حى  .عف الفارسيَّة في معجمو الصّْ

 

كاف لمغة الفارسيَّة نصيب األسد في األلفاظ الميٍعرَّبة في صحاح الجكىرم ؛ كيرجع ىذا األمر  :عاشران 
لماـ  ،رابع اليجرمالدة المغة الفارسيَّة عمى المغات األعجمية األخرل في القرف سيا  :ألسباب منيا كا 

 .الجكىرم بيذه المغة  كمعرفتو الدقيقة بيا
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 :قائمة المصادر والمراجع

 :المصادر :أولً 

 .القرآن الكريم -
التكممة  ىػ(،658محمد بف عبد اهلل بف أبي بكر القضاعي البمنسي )المتكفى  ،ابف األبار .1

 -ىػ 1415 ،دار الفكر  : بيركت – لبناف ،1ط ،تحقيؽ عبد السالـ اليراس ،لكتاب الصمة
 ـ. 1995

مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد بف عبد الكريـ  ،ابف األثير .2
تحقيؽ مطاىر أحمد الزاكم  ،النياية في غريب الحديث واألثر،ىػ(606الشيباني الجزرم )المتكفى 

 .ـ 1979 -ىػ 1399 ،المكتبة العممية : بيركت – لبناف ،)د. ط( ،كرفيقو
 ،تيذيب المغةىػ(، 370أبك منصكر )المتكفى  ،محمد بف أحمد بف األزىرم اليكرم ،األزىرم .3

 .ـ2001 ،دار إحياء التراث العربي : بيركت – لبناف ،1ط ،تحقيؽ محمد عكض مرعب
 ،عمدة الطبيب في معرفة النَّبات(،مف عمماء القرف الخامس اليجرم)بك الخير أ ،اإلشبيمي .4

 .ـ1995 ،دار الغرب اإلسالمي بيركت: - لبناف ،1ط ،تحقيؽ محمد الخطابي
المؤتمف والمختمف في أسماء الشعراء وكناىم ،ىػ(370)المتكفى  ،الحسف بف بشر  ،اآلمدم .5

 ،دار الجيؿ بيركت: - لبناف ،1ط ،تحقيؽ  ؼ. رنكك  ،وألقابيم وأنسابيم وبعض شعرىم 
 .ـ1991 -ىػ 1411

 ،نزىة األلباء في طبقات األدباء، (ىػ577المتكفى )عبد الرحمف بف محمد  ،ابف األنبارم .6
 .ـ1970 ،مكتبة األندلس :بغداد -العراؽ  ،2ط ،تحقيؽ إبراىيـ السامرائي

 

ناصر تحقيؽ محمد زىير بف  ،صحيح البخاري،ىػ(267محمد بف إسماعيؿ )المتكفى:  ،البخارم .7
 )د. ت(. ،دار طكؽ النجاة ،1, ط الناصر

اإلشراؼ عمى الترجمة العربيَّة   ،تاريخ األدب العربي،ىػ( 1376كار )المتكفى ،برككمماف  .8
 )د. ت(. ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،)د. ط(،محمكد فيمي حجازم
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في التعريب والُمَعرَّب رر  ،ىػ(582المتكفى )عبد اهلل بف بٌرم بف عبد الجبار المقدسي  :ابف بىٌرم .9
مؤسسة  بيركت: - )د. ط(، لبناف،تحقيؽ إبراىيـ السامرائي  ،المعروف بحاشية ابن بري رر

 )د. ت(.  ،الرسالة
ط  ،قطامشتحقيؽ عبد المجيد ،األمثال(،ق224المتكفى )أبك عبيد القاسـ بف سالـ ،البغدادم  .10

 .ـ1980سنة ،دار المأمكف لمتراث ،1
 ،ىدية العارفين أسماء المؤلفين وآثارالمصنفين ،ىػ(1399إسماعيؿ باشا )المتكفى  ،البغدادم .11

دار  بيركت: - لبناف  ،1طبع بعناية ككالة المعارؼ الجميمة في مطبعتيا البيية إستانبكؿ،ط
 .ـ1951 ،إحياء التراث العربي

 :ىػ( 487عبد اهلل بف عبد العزيز األندلسي )المتكفى  ،البكرم  .12
 بيركت: - )د. ط( لبناف،تحقيؽ عبد العزيز الميمني  ،سمط الآللي في شرح أمالي القالي .1

 )د. ت(. ،دار الكتب العممية
 ،عالـ الكتب بيركت: - لبناف ،3ط ،معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع .1

 .ىػ1403
)د. ،النجوم الزاىرة في مموك  مصر والقاىرة ،ىػ(874المتكفى)ؿ الديف جما ،ابف تغرم بردم .13
 )د. ت(.،دار الكتب :القاىرة  -مصر ،ط(
يتيمة الدىر في محاسن أىل ىػ(، 429عبد الممؾ بف محمد ابف إسماعيؿ)المتكفى  ،الثعالبي .14

 )د. ت(. ،)د. ط(،تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد ،العصر
تحقيؽ محمكد محمد  ،طبقات فحول الشعراء(،ق231المتكفى )محمد سالـ  ،الجيمحي .15

 )د. ت(. ،دار المدني :جدة ،)د. ط(،شاكر
الُمَعرَّب من الكالم ،ىػ(540المتكفى )أبك منصكر مكىكب بف أحمد بف محمد  ،الجكاليقي .16

 ،يةدار الكتب المصر  :القاىرة  -مصر،3ط ،تحقيؽ أحمد شاكر ،األعجمي عمى حروف المعجم
 ـ.  1995سنة 

َحاح  قاموس عربي ،ىػ(400إسماعيؿ بف حماد )المتكفى ،الجكىرم  .17 عربي   –معجم الصِّ
دار  بيركت: - لبناف ،2ط ،اعتنى بو خميؿ مأمكف شيحا ،مرتب ترتيبًا ألفبائيًا وفق أوائل الحروف

 .ـ2007 ،المعرفة 
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كشف ،ىػ(1067المتكفى )مصطفى بف عبد اهلل كاتب جمبي القسطنطيني  ،حاجي خميفة .18
 )د. ت(. ،مكتبة المثنى :بغداد -العراؽ ،)د. ط(،الظنون عن أسامي الكتب والفنون 

، تحقيؽ الروض المعطار في خبر األقطار،ىػ(727محمد بف عبد المنعـ )المتكفى:  ،الحميرم .19
 .ـ1980 ،مؤسسة ناصر لمثقافة بيركت: - لبناف ،2ط ،إحساف عباس

 (:ىػ1069المتكفى )شياب الديف أحمد بف محمد بف عمر  ،الخفاجي .20
مطبعة  ،1ط،تحقيؽ عبد الفتاح محمد الحمك ،ريحانة األلّبا  وزىرة الحياة الدنيا .1

 .ـ1967 ،عيسى البابي الحمبي
)د. ،تصحيح نصر اليكريني كرفيقو ،شفاء الغميل فيما في كالم العرب من الدخيل .2
 .ىػ1282 ،المطبعة الكىيبة ،ط(

، حققو إحساف وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،(771المتكفى )أحمد بف أبي بكر  ،ابف خمكاف .21
 ـ.  2005 ،دار صادر بيركت: - لبناف ،4ط ،عباس

تحقيؽ إبراىيـ  ،مفاتيح العموم(،ىػ387محمد بف أحمد بف يكسؼ )المتكفى  ،الخكارزمي .21
 )د. ت(. ،دار الكتاب العربي ،2ط ،األبيارم

تحقيؽ رمزم منير  ،جميرة المغة،ىػ(321أبك بكر محمد بف الحسف األزدم )المتكفى ،دريدابف  .22
 .ـ 1987 ،دار العمـ لممالييف بيركت: - لبناف ،1ط ،بعمبكي

 

، تحقيؽ سير أعالم النبالء،ىػ(748شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف )المتكفى ،الذىبي .23
 .ـ1998 ،مؤسسة الرسالة ت:بيرك  - لبناف ،11ط ،شعيب األرناؤكط كرفيقو 

)المتكفى:  ،الممٌقب بمرتضى ،أبك الفيض ،محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني،الزَّبيدم  .24
دار  ،)د. ط(،تحقيؽ مجمكعة مف المحققيف  ،تاج العروس من جواىر القاموس ،ىػ(1205
 )د. ت(.  ،اليداية

عرابو،ىػ(311إبراىيـ بف السرم بف سيؿ )المتكفى ،الزجاجي .25  - لبناف ،1ط ،معاني القرآن وا 
 .ـ1988 ،عالـ الكتب بيركت:



198 
 

الفائق في غريب الحديث  ،ىػ(538أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد )المتكفى ،الزمخشرم .26
 .دار المعرفة،)د. ت(  بيركت: - لبناف ،2ط ،تحقيؽ عمي محمد البجاكم كرفيقو ،واألثر
 ،طبقات الشافعية الكبرى،ىػ(771بكي  )المتكفى: عبد الكىاب ابف تقي الديف الس ،السبكي .27
 )د. ت(. ،دار المعرفة بيركت: - لبناف ،2ط
 ،)د. ط(،سنن أبي داود،ىػ(275)المتكفى الحافظ أبي داكد  سميماف بف األشعث ،السجستاني  .28
 )د. ت(. ،دار الكتاب العربي بيركت: - لبناف
 ،الضوء الالمع ألىل القرن التاسع،ىػ(902)المتكفى محمد بف عبد الرحمف  ،السخاكم  .29

 .ـ2003 ،دار الكتب العممية بيركت: - ، لبناف1ط ،تصحيح عبد المطيؼ حسف
تحقيؽ عبد الستار  ،شرح ديوان اليذليين(،ق257المتكفى )الحسف بف الحسيف  ،السكرم .30
 )د. ت(. ،مكتبة دار العركبة :القاىرة -مصر ،)د. ط(،فراج
الروض اأُلُنف في  (،ىػ58المتكفى )أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أحمد  ،السييمي .31

دار  بيركت: - لبناف ،1ط ،تحقيؽ عمر عبد السالـ السالمي ،شرح السيرة النبوية لبن ىشام 
 .ـ2000 ،إحياء التراث العربي

)د. ،تحقيؽ عبد السالـ ىاركف ،الكتاب،ىػ( 180المتكفى )عمرك بف عثماف بف قنبر  ،سيبكيو .32
 .1988 ،مكتبة الخانجي  :القاىرة -مصر  ،ط(

 :ىػ(458أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ )المتكفى  ،ابف سيده .33

دار  بيركت: - لبناف ،1ط ،تحقيؽ عبد الحميد ىنداكم ،المحكم والمحيط األعظم  .1
 .ـ2000 ،الكتب العممية

دار إحياء التراث  بيركت: - لبناف ،1ط  ،تحقيؽ خميؿ إبراىـ  جفاؿ ،المخصص .2
 .ـ1996 ،العربي

 :ىػ(911جالؿ الديف )المتكفى  ،عبد الرحمف بف أبي بكر ،السيكطي .33
 ،)د. ط(،تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ،بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة  -1

 .)د. ت( ،المكتبة العصرية بيركت: - لبناف
 ،1ط ،كضع حكاشيو خميؿ منصكر ،حسن المحاضرة  في أخبار مصر والقاىرة  -2

 .ـ1997 ،دار الكتب العممية  بيركت: - لبناف
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شرح  ،شرح كتعميؽ محمد أبك الفضؿ   إبراىيـ ،المزىر في عموم المغة وأنواعيا   -3
ىػ 1425 ،المكتبة العصرية  بيركت: - لبناف ،1ط ،كتعميؽ  محمد  أبك الفضؿ إبراىيـ 

 .ـ2004 -
البدر الطالع ،ىػ(1250محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل اليمني )المتكفى  ،الشككاني .34

 )د. ت(. ،دار المعرفة  بيركت: - لبناف ،)د. ط(،بمحاسن من بعد القرن السابع
أبك بكر بف أحمد بف محمد بف عمر األسدم الشيبي الدمشقي، تقي الديف  ،ابف شيبة  .35

عالـ  بيركت: - لبناف ،1ط، تحقيؽ  الحافظ عبد العميـ خاف  ،طبقات الشافعية،ىػ(851)المتكفى: 
 .ق1407 ،الكتب
مفتاح السعادة ومصباح الّسيادة في ،ىػ(968أحمد بف مصطفى )المتكفى ،طاش كبرل زاده .36

دار  :القاىرة  -)د. ط( مصر،عبد الكىاب أبك النكر ،تحقيؽ كامؿ بكرم ،موضوعات العموم
 )د. ت(. ،الكتب الحديثة

تحقيؽ عبد المجيد  ،المعجم الكبير(،ق360الحافظ أبي القاسـ سميماف )المتكفى  ،الطبراني .37
 )د. ت(. ،مكتبة ابف تميمة :القاىرة -مصر  ،2ط ،السَّمفي

 .د. ت(،)د. ط(،)قاموس الكتاب المقدس،جكف ألكسندر كرفاقو ،طمسف .38
تحقيؽ  ،تاريخ دمشق،ىػ( 571تكفىأبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل )الم ،ابف عساكر .39

 ـ. 1995  -ق 1415 ،دار الفكر ،)د. ط( ،عمرك بف غرامة العمركم
 (:ىػ852المتكفى)أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف أحمد بف حجر  ،العسقالني .40

دار  بيركت: - لبناف ،1ط ،تحقيؽ خميؿ مأمكف شيحا  ،اإلصابة في تمييز الّصحابة -1
 .ـ2004ىػ / 1425 ،المعرفة 

دار الجيؿ، )د.  بيركت: - لبناف ،)د. ط( ،الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة -2
 ت(

 .ـ1971 ،مؤسسة األعممي بيركت: - لبناف  ،2ط  ،لسان الميزان  -3
 ،شذرات الذىب في أخبار من ذىب،ىػ(1089شياب الديف )المتكفى ،ابف عماد الحنبمي .41

 .ـ1989 ،دار ابف   كثير بيركت: - لبناف ،1ط ،تحقيؽ عبد القادر األرناؤكط كرفيقو
الكواكب السائرة بأعيان المائة ىػ(، 1061نجـ الديف محمد بف محمد )المتكفى  ،الغزم .42

 ـ.  1979 ،دار اآلفاؽ بيركت: - لبناف  ،21ط،تحقيؽ جبرائيؿ جبكر ،العاشرة
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 :ىػ(395أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا )المتكفى  ،ابف فارس .43
 ـ.  1997 ،1ط   ،المغة العربيَّة ومسائميا وسنن العرب في كالمياالصاحبي في فقو  .1
 .ـ1979 ،دار الفكر  ،)د. ط(،تحقيؽ عبد السالـ ىاركف ،معجم مقاييس المغة .2

ترجمو كامؿ  ،المكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادليا في النظام المتري،فالترىنتس .44
 )د. ت(. ،)د. ط(  منشكرات الجامعة األردنية،العسمي

تحقيؽ ميدم المخزكمي  ،كتاب العين(،ق170المتكفى )الخميؿ بف أحمد  ،الفراىيدم  .45
 .دار كمكتبة اليالؿ، )د. ت(  ،)د. ط(،كرفيقو
 :ىػ(817محمد بف يعقكب )المتكفى   الفيركزآبادم ، .46

معية  :الككيت ،1ط ،تحقيؽ محمد المصرم ،البمغة في تراجم أئمة النحو والمغة -1
 .ىػ1407 ،اإلسالمي إحياء التراث

مؤسسة  :لبناف –بيركت ،6ط ،تحقيؽ محمد نعيـ العرقسكسي ،القاموس المحيط -2
 ىػ.  1419 ،الرسالة

المصباح المنير في غريب ،ق(770أبك العباس أحمد بف محمد بف عمي )المتكفى  ،الفيكمي .47
 )د. ت(.  ،المكتبة العممية بيركت: - لبناف  ،)د. ط(،الكبير الشرح

تحقيؽ أحمد  ،غريب القرآن،ىػ(276المتكفى )أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ الدينكرم  ،ابف قتيبة .48
 .ـ 1978 ،دار الكتب العممية  بيركت: - لبناف ،)د. ط(،صقر
إنباه الرواة عمى أنباء ،ىػ( 624جما الديف أبي الحسف عمي بف يكسؼ )المتكفى ،القفطي 52

 بيركت: - لبناف ،دار الفكر العربي  :ىرةالقا ،1ط ،تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،النحاة
 .ـ1986 -ىػ 1406 ،مؤسسة الكتب الثقافية

 ،نياية األرب في معرفة أنساب العرب،ىػ(821أبك العباس أحمد بف عمي )المتكفى ،القمقشندم 53
 .ـ1980 ،دار الكتاب المبنانييف بيركت: - لبناف ،2ط  ،تحقيؽ إبراىيـ اإلبيارم 

أعده  ككضع فيارسو عبد  ،أبجد العموم(،ق1307المتكفى )محمد صديؽ بف حسيف  ،الًقنَّكجي 54
 .ـ 2002 –ق  1423،دار الكتب العممية :لبناف –بيركت  ،1ط ،الجبار زكار

اؿ بف عمي بف غالب )المتكفى  ،القيركاني 55 في )النكت في القرآن الكريم (،ىػ479عمي بف فضَّ
عرابو دار  بيركت: - لبناف  ،1ط ،تحقيؽ عبد اهلل عبد القادر   الطكيؿ (،معاني القرآن الكريم وا 

 .ـ2007 ،الكتب العممية
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 ،)د. ط(،الفوائد البيية في تراجم الحنفية،ىػػ( 1304محمد بف عبد الحي )المتكفى  ،المكنكم 56
 .ىػػ 1324 ،دار المعرفة بيركت: - لبناف
تنقيح الجامع لمفردات  (،ق646كفى المت)عبد اهلل بف أحمد ابف البيطار العشاب  ،المالقي 57

 ،دار الغرب اإلسالمي بيركت: - لبناف ،1ط ،تحقيؽ  محمد العربي الخطابي ،األدوية واألغذية
 .ـ1990
 ،كرنكك .تحقيؽ ؼ ،معجم الشعراء،ق(384أبك عبيد اهلل محمد بف عمر )المتكفى  ،المرزباني 58
 ق. 1402 ،دار الكتب العممية :لبناف –بيركت  ،2ط
زم 59 )د. ،الُمغرِّب في ترتيب الُمَعرَّب ،ىػ(610ناصر بف عبد السيد أبي المكاـر )المتكفى ،الميطىرَّ
 )د. ت(. ،دار الكتاب العرب ،ط(
 - لبناف ،3ط ،لسان العرب،ىػ( 711محمد بف مكـر اإلفريقي المصرم)المتكفى ،ابف منظكر 60

 .ق1414سنة ،دار صادر بيركت:
مصر  ،1ط ،نياية األرب في فنون األدب،ىػ( 733)المتكفى أحمد بف عبد الكىاب ،النكيرم 61
 .ق1423سنة  ،دار الكتب كالكثائؽ القكمية :القاىرة -
خريدة ،ىػ(852سراج الديف أبك حفص عمر بف المظفر البكرم القرشي )المتكفى ،ابف الكردم 62

 ،مكتبة الثقافة اإلسالمية :القاىرة -مصر ،1ط،تحقيؽ أنكر محمكد زناتي  ،العجائب وفريدة الغرائب
 .ـ2008

 :ىػ( 626المتكفى )شياب الديف بف عبد اهلل   ،ياقكت الحمكم 63
 )د. ت(.  ،مطبعة عيسى البابي  الحمبي :القاىرة  -مصر ،)د. ط( ،معجم البمدان .1
 - لبناف ،1ط ، حققو إحساف عباس  ،إرشاد األريب إلى معرفة األديب  –معجم األدباء  .2

 .ـ 1993 ،دار الغرب اإلسالمي بيركت:
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 :المراجع :ثانياً 

المطبعة الكاثكليكية ل باء  بيركت: - لبناف ،)د. ط(،األلفاظ الفارسيَّة الُمَعرَّبة،ادم شير .1
 .ـ1908سنة  ،اليسكعييف

 )د. ت(.،2ط ،المعجم الوسيط،إبراىيـ كرفاقو ،أنيس .2
 :محمد ،التكنجي .3

 ـ. 1980 ،دار العمـ لممالييف بيركت: - لبناف ،2ط ،عربي –المعجم الذىبي فارسي  .1
 .ـ1978 ،مكتبة ناشركف : بيركت - لبناف ،)د. ط(،المعجم الفارسي الموجز .2

 بيركت: - لبناف ،3ط ،قاموس األسماء العربيَّة  والُمَعرَّبة وتفسير معانييا،حٌنا نصر ،الحٌتي .4
 .ـ2003 ،دار الكتب العممية

األعالم قاموس تراجم ألشير الرجال والنساء من ،ىػ(1396خير الديف )المتكفى  ،الزركمي .5
 .ـ2005دار العمـ لممالييف  :بيركت –، لبناف 16ط ،العرب والمستعربين والمستشرقين

)د. ،(تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار،ىػ(1354محمد رشيد )المتكفى:  ،شابف عمي رضا .6
 .ـ1990 ،لمكتابالييئة المصرية العامة  ،ط(

  ،)د. ط(،عربي –فارسي  (فرىنك بزرك فارسي)المعجم الفارسي الكبير ،إبراىيـ الدسكقي ،شتا .7
 ـ.  1992 ،مكتبة مدبكلي :ميداف طمعت حرب  -القاىرة   -مصر 

 ـ. 2003 ،عالـ الكتب ،8ط  ،البحث المغوي عند العرب،أحمد مختار ،عبد الحميد .8
 ،تطورىا –نيجيا  –أنواعيا  –نشأتيا  –والمجامع العربيَّة  المعجمات ،عبد المجيد الحر .9

 .ـ1994 ،دار الفكر العربي بيركت: - لبناف ،1ط
 ،)د. ط(،معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربيَّة ،(ىػ370المتكفى )عمر رضا كحالة .10

 .مكتبة المثنى،)د. ت(  بيركت: - لبناف ،دار إحياء التراث العربي :بيركت
تحقيؽ  ،منتيى الطمب من أشعار العرب،محمد بف مبارؾ بف محمد بف ميمكف ،مبارؾابف  .11

 .دار صادر بيركت: - لبناف ،1ط ،محمد نبيؿ طريؼ
)د. ،مراجعة محمد عبد المنعـ خفاجي كرفيقو ،عربي –قاموس فارسي ،محمد غفراني كرفيقو .12

 )د. ت(. ،مكتبة لبناف ،ط(
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مطبعة  :القاىرة  -مصر ،)د. ط(،قاق والتعريبالشت،عبد القادر بف مصطفى ،المغربي  .13
 .ـ1908 ،اليالؿ
 )د. ت(. ،دار الحديث :القاىرة ،)د. ط(،المعاجم المغوية،إبراىيـ محمد ،نجا .14
 .ـ1968 ،دار مصر لمطباعة ،2ط ،المعجم العربي نشأتو وتطوره،حسيف ،نصار .15
 :إميؿ بديع  ،يعقكب .16

دار العمـ  بيركت: - لبناف ،2ط ،المعاجم المغوية العربيَّة  بدايتيا وتطورىا  .1
 .ـ1985 ،لممالييف

  -إمالء  -عروض–بالغة  -صرف –نحو  ،المعجم المفصل في المغة واألدب .2
دار العمـ  :بيركت -لبناف )د. ط( ،،فكر أدبي –نقد  –أدب  -فقو المغة  

 .لممالييف،)د. ت( 

 

 :األنترنت  :ثالثاً 

 .http://www.whyislamsa.comمكقع  ،معاني أسماء األنبياء،ابف الشريؼ .3
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 فيرس المحتويات

 الصفحة الموضوع

 أ اإلقرار

 ب الشكر كالتقدير

 ج الممخص بالمغة العربيَّة 

 ق الممخص بالمغة اًلنجميزية

 ز المقدمة

 1 سيرة الجكىرمى كالتَّعريؼ بمعجمو :الفصؿ األكؿ

 3 المبحث األكؿ: سيرة الجكىرمٌ 

 3 نسبو :المطمب األكؿ

 3 مكلده :المطمب الثاني

 3 رحالتو :المطمب الثالث

 4 كتبو  :المطمب الرابع

 5 شيكخو :المطمب الخامس

 6 تالميذه :المطمب السادس

 6 منزلتو العممية :المطمب السابع 

 7 شعره :المطمب الثامف

 10 كفاتو :المطمب التاسع
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حاح)التَّعريؼ بمعجـ الجكىرٌم  :المبحث الثاني  12 الصّْ

 13 ضبط الصّْحاح :المطمب األكؿ

 13 سبب تسميتو :المطمب الثاني

 14 سبب تأليفو :المطمب الثالث

 14 منيجو كطريقة تفسيره لأللفاظ :المطمب الرابع

يىٍت إليو :المطمب الخامس  23 المآخذ التي كيجّْ

 26 دراسات حكلو :المطمب السادس

 34 خصائصو :المطمب السابع

 35 محتكياتو :المطمب الثامف

 36 التَّعريب في المغة :الفصؿ الثاني

 37 تعريؼ التَّعريب :المطمب األكؿ

 37 سيبكيو كالتعريب :المطمب الثاني

 40 أىمية التعريب :المطمب الثالث

 40 أبرز طرؽ التعريب في العربيَّة  :المطمب الرابع

 41 .كجكه معرفة اًلسـ األعجمي :المطمب الخامس

 44 .أشير ما ألؼ في الميعىرَّب :المطمب السادس

 45 .المكاد التي فسرىا الجكىرم باأللفاظ الفارسيَّة كاألعجمية :المطمب السابع

 60 .الكممات الميكلدة التي أشار إلييا الجكىرم :المطمب الثامف
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 65 .األلفاظ الميعرَّبة في صحاح الجكىرم :الفصؿ الثالث

 66 .المصطمحات المادية :األكؿ بحثالم

 67 .األلفاظ الخاصة بالكركد كالنباتات كاألعشاب كاألشجار كؿ:األالمطمب 

مصطمحات خاصة بالمعادف كالجكاىر كاألحجار الكريمة  ثاني:الالمطمب 
 .كالعمالت

90 

 93 .كما يتعمؽ بيما ،مصطمحات خاصة بالحيكاف كالطيكر : ثالثالالمطمب 

 101 .كما يتعمؽ بيا ،مصطمحات خاصة بالطبيعة رابع:الالمطمب 

 104 .كما يتعمؽ بيما ،مصطمحات خاصة باألطعمة كاألشربة :خامسالالمطمب 

 109 .كما يتعمؽ بيما ،مصطمحات خاصة باأللبسة كاألقمشة :سادسالالمطمب 

 117 .كما يتعمؽ بيا  ،مصطمحات خاصة باألدكات المنزلية :سابعالالمطمب 

 121 .مصطمحات خاصة بالمكاييؿ كاألكزاف كالمساحات :ثامفالالمطمب 

 124 .كما يتعمؽ بيما ،مصطمحات خاصة باألبنية كأدكات البناء :تاسعالالمطمب 

 127 .كما يتعمؽ بو،مصطمحات خاصة بالتعميـ ر:عاشالالمطمب 

كما ،مصطمحات خاصة باألمراض كالطبابة كالسمكـ :عشر الحادمالمطمب 
 يتعمؽ بيا.

129 

 132 .مصطمحات خاصة بالبمداف كاألماكف :عشرالثاني المطمب 

 138 .تمعؽ بياما ي ،مصطمحات خاصة بالحرب :المطمب الثالث عشر

 140 .مصطمحات خاصة باألرقاـ :المطمب الرابع عشر

 141 .بأياـ كاألشير كاألعياد :مصطمحات خاصة :المطمب الخامس عشر
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 142 .مصطمحات خاصة بالزينة كما يتعمؽ بيا :المطمب السادس عشر

 144 .مصطمحات خاصة باآلًلت كاألمتعة كما يتعمؽ بيما :المطمب السابع عشر

كما يتعمؽ  ،مصطمحات خاصة بالنفايات كالفضالت :المطمب الثامف عشر
 .بيما

152 

 153 .مصطمحات خاصة بالسفر كالحركة :المطمب التاسع عشر

 154 .مصطمحات خاصة بالعطكر كاألبخرة كما يتعمؽ بيما :المطمب العشركف

 156 .المصطمحات المعنكية :الثاني المبحث

 156 مصطمحات دينية عامة. كؿ:األالمطمب 

 159 .مصطمحاتخاصة بأسماء األصناـثاني:الالمطمب 

 160 .مصطمحات خاصة بالحؽ كالباطؿ: ثالثالالمطمب 

 161 .مصطمحات خاصة باألمثاؿ كالحكـ رابع:الالمطمب 

 162 مصطمحات خاصة باإلنساف. :خامسالالمطمب 

 167 .كالطكائؼسادس:مصطمحات خاصة باألجناس الالمطمب 

 173 .سابع:مصطمحات خاصة بالفرؽ كالممؿ كالنحؿالالمطمب 

 175 .مصطمحات سياسية ثامف:الالمطمب 

 177 .مصطمحات حضارية :تاسعالالمطمب 

 184 .مصطمحات إدارية ك كظيفيةعاشر:الالمطمب 

 191 .الخاتمة

 193 .قائمة المصادر كالمراجع
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