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 معاجم العربيةعلى  انعكاساهتاالرتمجة والتعريب يف العصر العباسي و 
 

 

 1المعشني  سالم بن محمد 

  

 ملخص ال
تناولت هذه الدراسة الترجمة والتعريب في العصر العباسي والعالقة المفترضة بینها والمعاجم التي ألفت فیه. ومن أهم 

غة، أكثرها إقراضًا نتائجها اشتمال هذه المعاجم على ستمائة ونیف من الكلمات الدخیلة والمعربة، تنتمي إلى ست عشرة ل

للعربیة اللغة الفارسیة ثم الرومیة ثم السريانیة ثم العبرية ثم الیونانیة ثم النبطیة. وتتوزع هذه الكلمات على ست وعشرين 

حقالً داللیًا، أكبرها حجمًا حقل الطعام والشراب ثم حقل األلبسة واألقمشة ثم حقل البناء والعمران ثم حقل الطب 

قسم من هذه الكلمات يعود إلى ألفاظ الحضارة والحیاة الیومیة. وأكثر المعاجم تضمنًا للكلمات المقترضة  واألدوية. وأكبر

 لسان العرب البن منظور وتهذيب اللغة لألزهري والصحاح للجوهري.  
 الحقول الداللیة.  ،العصر العباسي ،المعاجم ،المعرّب ،الدخیل ،الترجمة والتعريب الكلمات المفتاحیة:

 

 مقدمة ال
الترجمة حركة علمیة توجبها متطلبات النهوض في كل مجتمع له مشروع حضاري يسعى إلى تحقیقه أو المحافظة علیه     

وتطويره، وهي بهذا المعنى الزمةُ من لوازم التقدم العلمي والنهوض الحضاري ؛ بحسبانها شرطًا من شروط التطور العلمي 

ظهور حضارة وقیام تطور  -إن لم يكن من المستحیل -لألمم والشعوب. فمن العسیرالذي تقوم علیه الحضارات الكبرى 

علمي اعتمادًا على أسباب ذاتیة وعوامل داخلیة من غیر تأثر واستفادة من الحضارات األخرى السابقة أو المجاورة التي 

 تتحقق عن طريق الترجمة . 

اسي على الترجمة والتعريب، ولوال ذلك ما كان لها أن تبلغ ولقد ارتكزت النهضة الحضارية العربیة في العصر العب 

ما بلغته من التطور العلمي الممیز الذي حققته؛ ألن الترجمة أمدتها بعلوم ومعارف األمم األخرى؛ ومكنت علماءها 

إلیها. والنهضة  ومفكريها وفالسفتها من االطالع على هذه العلوم والمعارف واستیعابها وهضمها ثم التجديد فیها واإلضافة

                                                           
،   معتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتل    قتتتتتتتتت       ليتتتتتتتتت  الوا  الالعلتتتتتتتتت   ا   م  يتتتتتتتتت   العر يتتتتتتتتت  اللغتتتتتتتتت  قستتتتتتتتت  املعشتتتتتتتتت   ستتتتتتتتت م حممتتتتتتتتت    التتتتتتتتت      األستتتتتتتتت     0
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الحضارية العربیة التي اتكأت على الترجمة والتعريب لم تحقق التقدم العلمي والنهوض الحضاري لألمة العربیة فحسب بل 

رفعت من مكانة اللغة العربیة نفسها؛ إذ جعلتها لغة العلم األولى في تلك العصور؛ لما احتوته من علوم ومعارف وفلسفات 

لغات األمم األخرى، أو مما أضافه العلماء العرب أنفسهم للعلوم والمعارف اإلنسانیة في أثناء إشراق وآداب نقلت إلیها من 

 شمس حضارتهم وتألقها. 

وإذا كان لكل عصر أو دولة سمات ممیزة، فالترجمة والتعريب سمة من سمات العصر العباسي؛ فإن ما أظهره جل حكام  

ترجمة دلیل على نضج فكري عمیق، ووعي حضاري واسع كان سائدًا في هذا العصر وعلمائه من حرص شديد على ال

ظهور معاجم اللغة العربیة؛ فهو عصر المعاجم العربیة بال منازع؛ إذ ألفت فیه أول  -أيضًا-ذلك الزمن. ومما میز هذا العصر 

  المعاجم العربیة وأقدمها وأكبرها وأكثرها أهمیة.
الترجمة والتعريب التي بلغت ذروتها في هذا العصر والمعاجم العربیة التي ظهرت  والسؤال المطروح: هل من عالقة بین 

 فیه؟ كیف يمكن دراسة هذه العالقة، ومالها من مظاهر متحققة وأشكال يمكن رصدها في هذه المعاجم؟ 

سي تقوم هذه الدراسة ببحث ما يمكن وصفه بعالقة مفترضة بین حركة الترجمة والتعريب في العصر العبا 

والمعاجم العربیة التي ظهرت فیه. وهذا يقتضي الوقوف على ما تضمنته معاجمُ العربیة في هذا العصر من كلمات معربة 

ودخیلة، ومعرفةَ نصیب كل معجم منها، ثم الحقولَ الداللیة التي تنتمي إلیها هذه الكلمات، واللغات التي جاءت منها؛ 

قراضًا للمعجم العربي، وحجم الحقول التي تنتمي إلیها الكلمات الدخیلة والمعربة للتعرف إلى هذه اللغات ومعرفة أكثرها إ

في هذه المعاجم، وأكبر هذه الحقول الداللیة حجمًا، وما في هذه الكلمات من مصطلحات ومفاهیم علمیة وألفاظ 

  .حضارية
مفهوم الترجمة والتعريب، وبدايات ويتكون القسم النظري لهذه الدراسة من عدد من الموضوعات والقضايا، مثل:    

الترجمة والتعريب، والترجمة والتعريب من أولويات الدولة، وأشهر المترجمین وأهم الكتب المترجمة، ومراحل جمع 

ألفاظ اللغة وتدوينها، وظهور المعاجم، ومصادر ألفاظ المعاجم، وموقف المعاجم من الكلمات المقترضة. ويتكون القسم 

ول مفصل يتضمن الكلمات المقترضة التي وردت في المعاجم التي شملتها الدراسة، واللغات التي التطبیقي من جد

 اقتُرضت منها، والحقول الداللیة التي تنتمي إلیها ونظرًا لحجمه فقد جعلته ملحقًا. 

 واستعملت الدراسة في الجدول الملحق للدراسة الكلمات التالیة بالمعاني المقابلة لها:

اب العین للخلیل الفراهیدي . الجمهرة: جمهرة اللغة البن دريد . الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربیة  للجوهري. العین: كت

المختار: مختار الصحاح الرازي . التهذيب: التهذيب في اللغة لألزهري . المصباح: المصباح المنیر للفیومي. المعرّب: 

واللباب الفاخر للصاغاني. المقايیس:  مقايیس اللغة البن فارس. الشمس: شمس المعرَّب للجوالیقي. العُباب: العُباب الزاخر 

 العلوم لنشوان الحِمیري. اللسان:  لسان العرب البن منظور . القاموس: القاموس المحیط للفیروزأبادي. 

 مفهوم الترجمة والتعريب 
كالمه بلسان آخر. )المعجم العربي  الترجمة: نقل الكالم من لغة إلى أخرى. وترجمَه وترجم عنه: فسَّر    

الشخص الذي ينقل الكالم من لغة إلى أخرى، كما ورد في معظم  -بضم التاء وفتحها-(. والتُّرجُمان 091. 0990األساسي،

معاجم العربیة، مثل: الصحاح، ومختار الصحاح، ولسان العرب، والقاموس المحیط، والمعجم الوسیط )المعجم 

وتفسَّر كلمة التعريب بأنها التكلم بالكلمة الدخیلة على مناهج العرب في نطق الكلمات. وتعريب  (. 38. 0112الوسیط،
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(. ومن معاني التعريب: نقل 0/063االسم األعجمي أن تتفوه العرب بهذا االسم على طريقتهم في الكالم والنطق )المزهر، ج

ى يرادف معنى الترجمة. وترد كلمة التعريب بمعنى ثالث هو الكالم من لغة غیر عربیة إلى اللغة العربیة. وهو بهذا المعن

استعمال اللغة العربیة في تعلیم العلوم الحديثة بدالً من اللغات األجنبیة. وقد تأتي بمعنى رابع قريب من المعنى الثالث وهو 

ألسباب دينیة أو سیاسیة أو اقتصادية؛  إحالل اللغة العربیة والثقافة العربیة مكان لغة أو ثقافة أخرى نتیجة تغلغل نفوذ العربیة

على نحو ما حدث للعربیة من انتشار واسع خارج حدودها األصلیة في عصور ازدهار الحضارة العربیة اإلسالمیة وبخاصة في 

  .العصرين األموي والعباسي
ما ؛ فالدخیل (. بال تفريق بینه0/069وورد كلٌ من مصطلح المعرب ومصطلح الدخیل بمعنى واحد )المزهر، ج  

مثل المعرب لفظ مقترض انتقل إلى العربیة من لغة أخرى. ومن يفرق بینهما يرى المعرَّب لفظًا مقترضًا انتقل إلى العربیة من 

لغة أخرى وجرى علیه تغییر بعد انتقاله إلیها، وال يسمى معربًا حتى يتغیر عن أصله وتجرى علیه أوجه اإلعراب 

التفريق بین المصطلحین قديم إذ ال يكون اللفظ األعجمي المقترض معربًا حتى يجري فیه ( وهذا 19. 0936)الكاروري،

(. وقد يُرى 00. 0113(. وإن لم يحدث له تغییر وظل على حاله سمي دخیالً )المعشني،0/823هذا التغییر )الخصائص، ج

 0916يحدث فیه تغیر)حسن ظاظا، المعرب بأنه كل لفظ أجنبي استخدمه العرب الفصحاء في عصور االحتجاج، وإن لم

.19 .) 
إن ظهور مصطلحات مثل الترجمة والتعريب واألعجمي والدخیل والمعرب مرتبط بما كان في الحضارة العربیة   

اإلسالمیة في العصرين األموي والعباسي من حركة علمیة ونشاط فكري ارتبطت نشأتها بالقرآن الكريم الذي قامت 

(؛ فالحضارة العربیة اإلسالمیة قامت على النص القرآني وارتبطت 82. 0996هیة لخدمته )الراجحي،الدراسات اللغوية والفق

إلى االنفتاح على الحضارات األخرى؛ لالستفادة  -بقوة-به، واستمدت منه مفاهیم ومعاني وقیمًا إنسانیة وحضارية دفعتها 

اجة إلیها، وأنْ لیس لهم من سبیل إلى ذلك إال مما فیها من علوم وفلسفات ولغات أدرك العرب أنهم في أمس الح

 بالترجمة والتعريب.

ومعنى الترجمة والتعريب في هذه الدراسة: إدخال ما لیس بعربي من الكلمات إلى كالم العرب، سواء كان هذا 

خالله اإلدخال عن طريق عمل علمي منظم على يد مترجم، أو عن طريق االحتكاك والتواصل الحضاري الذي تنتقل من 

ألفاظ من لغة إلى أخرى من غیر تنظیم وتقصٌّد، وسواء ظل اللفظ الدخیل على مبناه األصلي الذي كان علیه في لغته 

 األصلیة أو حصل له تغیر عند انتقاله إلى العربیة.  

 بدايات الترجمة والتعريب 
حتكاك باألمم المجاورة للعرب، التي أثرت استقبلت العربیة المعرب والدخیل من الكلمات منذ ما قبل اإلسالم بسبب اال  

لغاتها في العربیة نتیجة العالقات التجارية واالجتماعیة. وأكثر هذه األمم كان على قدر كبیر من الحضارة والتمدين، وكان 

 0909راسر،لبعضها نفوذ سیاسي وتأثیر ديني على بعض مناطق الجزيرة العربیة والمناطق المتصلة بها كالعراق والشام )برجشت

.000 .) 

استعمل العرب األلفاظ الدخیلة والمعربة منذ العصر الجاهلي؛ ألنهم لم يكونوا منعزلین أو معزولین عن األمم والشعوب    

القديمة، وبخاصة تلك التي تجاورهم، ولهم معها تواصل حضاري وعالقات أفضت إلى احتكاك لغتهم بلغاتها وتأثرها 

(. فقد احتاج العرب إلى ما عند هذه األمم من أدوات ومواد وأدوية وأقمشة ومنتجات 823. 0990بهذه اللغات )عبد التواب،
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(؛ فاقترضوا ألفاظًا من اللغات األخرى مضطرين لمسمیاتها 02. 0922لیست في بلدانهم أو في لغتهم أو حیاتهم )الشهابي،

راء تغییرات صوتیة وصرفیة علیها وهو الغالب. ولفهم سواء استعملوها بأسمائها األصلیة من غیر تغییر وهو قلیل، أو بإج

ظاهرة االقتراض اللغوي ينبغي أن ندرك أن أخذ العرب ألفاظًا من لغات أخرى يكاد يكون ضرورة من ضرورات الحضارة 

 ( فضالً عن كونه مطلبًا من مطالب تطور اللغة المقترضة ونموها. 06. 0102واالجتماع البشري )العواوده،

االقتراض بین اللغات والتأثیر والتأثر قانون اجتماعي إنساني، والدخیل والمعرب في العربیة لیس قلیالً، وكثیر منه وجد إن     

(. فقد عرَّب الجاهلیون ألفاظًا من الفارسیة والهندية 802. 0991في الشعر الجاهلي وفي القرآن والحديث )الصالح ،

حتكاك الذي تفرضه الضرورات االقتصادية أو اإلعجاب الذي تفرضه الحضارة واآلرامیة والعبرانیة والحبشیة نتیجة اال

( جعلتهم يتأثرون بلغاتها 011. 0110فمجاورة العرب أممًا لها نصیب وافر من العلوم والحضارة )عیسى، .األقوى دائماً

اللغات األخرى لحاجتهم  وحضاراتها ويأخذون من علومها عن طريق الترجمة والتعريب. ولجأ العرب إلى االقتراض من

 (. 23. 0991لبعض ما فیها من ألفاظ حضارية وعلمیة ودينیة )بالّ، 

لقد كانت بعض اللغات األجنبیة في العراق والشام مقر الدولتین األموية والعباسیة؛ فالفارسیة كانت لغة الحكم 

وكانت الیونانیة لغة اإلدارة والحكم في بالد الشام واإلدارة في مناطق العراق وشرقي الدولة العربیة اإلسالمیة قبل قیامها، 

لغة الیهود الذين يعیشون مع العرب في مناطق  -(. ودخلت من العبرانیة 00. 0931ومناطق الغرب من هذه الدولة )فك، 

 - الذين كان منهم عرب أو مجاورين للعرب-ألفاظٌ دينیة منذ العصر الجاهلي، وأدخل النصارى -مشتركة من الجزيرة 

(. وكان للفرس 108/ 3، ج0936ألفاظًا يونانیة وسريانیة إلى العربیة إلیها من حقل الدين والعبادة منذ العصر الجاهلي )علي، 

 (.0/09جماعة نزلت في المدينة قبل اإلسالم خالطوا أهلها فدخلت ألفاظٌ من لغتهم إلى لغة أهلها )البیان والتبیین، ج

قترضة قبل اإلسالم كان متروكًا لقانون االحتكاك واالستعمال، ولم يكن موجهًا من حاكم لكن أمر هذه الكلمات الم     

أو عالم حتى العصر األموي الذي ظهر فیه اهتمام بالترجمة والتعريب على نحو لم يسبق له مثیل في تاريخ العربیة؛ إذ 

ا تحظى باالهتمام والرعاية من الخلفاء ورجال أصبحت الترجمة والتعريب في هذا العصر شأنًا ثقافیًا واجتماعیًا وسیاسیًّ

 البالط األموي وبعض النخب في المجتمع.

م( الذي 118ه/39وفي العصر األموي بدأت الترجمة التعريب تأخذ مسارًا جديدًا على يد خالد بن يزيد بن معاوية )ت  

علم بعد أن فاتته الخالفة، ودرس (، وقد كرس حیاته لل 011. 0910وصف بمؤسس علم الكیمیاء عند العرب )أمین،

الكیمیاءَ على راهب اسكندراني، وأمر بنقل كتبها إلى العربیة، وأمر بإحضار جماعة من الفالسفة الیونانیین ممن كانوا 

 (.  010. 0110يعرفون العربیة وطلب منهم نقل بعض الكتب من الیونانیة والقبطیة إلى العربیة )عیسى،

م( كتابًا في الطب إلى العربیة. وظلت الترجمة والتعريب 109ه/010مر من عمر بن عبد العزيز )ت ونقل طبیب يهودي بأ    

م( الذي ترجمت في عهده كتب من الفارسیة عن السیاسة وعن تاريخ 100ه/002مستمرة في عهد هشام بن عبد الملك)ت

(. وعربت الدواوين في العراق من 019. 0936الدولة الساسانیة، وكان له من يترجم له ويراجع له الترجمات )ضیف،

ه( وكانت دواوين الشام بالرومیة وعربت في عهد هشان بن عبد 92الفارسیة إلى العربیة في عهد الحجاج بن يوسف )ت 

م( الذي جعل العربیة لغة رسمیة للدولة في 112ه/36الملك.  ونشطت الترجمة في عهد عبد الملك بن مروان )ت 

 وعرب عملتها.  مراسالتها ودواوينها،
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م( على 100ه/69وفي زمن مروان بن الحكم نقل أول كتاب في الطب إلى العربیة. واستمر الولید بن عبد الملك )ت    

(. ولم تكن الترجمة والتعريب عمالً سهال منذ 010. 0110خطى والده؛ فواصل تعريب الدواوين وتعريب اإلدارة )عیسى 

منها: مواقف بعض المترجمین من لغة العرب المنتصرين الذين حاولوا إبراز مثالب  البداية؛ إذ كانت التحديات كثیرة؛

(. 29. 0991العربیة، وكانت بعض الوثائق والكتب المترجمة منقولة عن اللغة األصلیة من خالل ترجمات ضعیفة )بالّ،

وتوفیر األمن ومواجهة الصراعات وللترجمة والتعريب تكالیف مالیة وفنیة عالیة في ظل انشغال الدولة بتأسیس المدن 

 والحروب وإخماد الثورات وحركات المعارضة. 

 الترجمة والتعريب من أولويات الدولة
كان العصر العباسي عصرًا ذهبیًا للترجمة والتعريب في تاريخ العربیة كله؛ إذ أصبحت الترجمة من أولويات الدولة 

م( وسار من جاء بعده من خلفاء بني العباس على هذا النهج 112ه/023تواهتماماتها الكبرى منذ أيام أبي جعفر المنصور)

 "بیت الحكمة"ولم يحیدوا عنه، واشتهر المأمون بشدة رعايته للترجمة والتعريب؛ إذ أسس لها بیت الحكمة في بغداد، و

مدرسة للترجمة في (. وأشهر 062. 0110مؤسسة أكاديمیة متخصصة في الترجمة والتعريب، )باسل، -في عصرنا  -توازي 

(.  ووصف  عصر 00. 0911تاريخ العربیة مدرسة حنین ابن إسحق العبادي وهو طبیب مسیحي نسطوري )الدمرداش،

المأمون بأنه أفضل العصور للترجمة والتعريب من اللغات األخرى إلى اللغة العربیة؛ فقد كان الرجل مولعًا بالترجمة 

المترجمین والعلماء والكتب من كل مكان، فظهر في زمنه مترجمون وعلماء كثرٌ في والتعريب للعلوم والمعارف ؛فاستقدم  

مجاالت مختلفة على نحو لم يسبق له مثیل، ووفر لهم األموال ، ولم يبخل بأي دعم مادي أو معنوي يحتاجه هذا المشروع 

ور والمعرفة؛ ألنه لم يكتف بترجمة الحضاري الهائل، الذي منحه أقصى اهتمام ورعاية؛ فاستحق عهده أن يوصف بعهد الن

 (.012. 0110العلوم إلى العربیة، بل كان يدعو الناس لقراءة هذه المعارف والعلوم والتعلم منها )عیسى،
كان استقطاب العلماء والمترجمین لتعريب الكتب من لغات الشعوب واألمم المتحضرة ديدن جل الخلفاء العباسیین      

( على نحو لم يحدث لها من قبل. لقد قامت 013. 0930عصرهم المصطلحات العلمیة )صروف، الذين عرفت العربیة في

للعرب والعربیة نهضة علمیة في هذا العصر إليمانهم بأهمیة التفكیر العلمي والبحث العلمي، وما يتطلبه هذا من دراسات 

العلمیة التي تقوم الترجمة بنقلها وإيجادها.  وبحوث علمیة في فروع العلم والمعرفة، التي عمادها المصطلحات والمفاهیم

 وعلى الترجمة بنى العرب في العصر العباسي جسور التواصل الحضاري والعلمي مع الحضارات والثقافات األخرى.  

(، 01. 0911لقد أدرك الخلفاء العباسیون أن ترجمة العلوم إلى العربیة تصل العرب بالعالم من حولهم )الدمرداش،     

سبهم منافع التواصل العلمي والحضاري مع الشعوب والحضارات المتقدمة، التي لها تراث علمي وفكري ومنتجات وتك

يحتاج إلیها الحاكم العربي واإلنسان العربي والمجتمع العربي والدولة العربیة. لقد اتسع نطاق الترجمة والتعريب في العصر 

اتساع الدولة واتساع االحتكاك  باألمم األخرى في هذا العصر؛ حتى بلغ العباسي لهذا السبب وألسباب أخرى، من بینها: 

االهتمام بالترجمة والتعريب ذروته فیه؛ مقارنةً بما كان  قبل  هذا العصر وما جاء بعده من جهود في مجال الترجمة 

یة الكبرى وتمازج شعوب والتعريب؛ فقد توسعت اإلمبراطورية العباسیة وامتدت إلى بقاع واسعة بسبب الفتوحات العرب

وأمم شتى في إطار هذه اإلمبراطورية التي جذبت حواضرها ومدنها هجرات من عناصر غیر عربیة من أمم الشرق والغرب 

طلبًا للعلم أو العمل أو األمان أو الظفر بحیاة كريمة توفر أسبابها هذه المدن والحواضر؛ إذ تجتذب الحواضر الكبرى 
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الناهضة موجات من النازحین والمهاجرين وأصحاب المؤهالت والمهن الذين يحملون علوم لإلمبراطوريات والدول 

 بلدانهم وثقافاتها ولغاتها.  

لقد كشف التوسع الجغرافي الهائل للدولة العباسیة حاجة اإلمبراطورية الناهضة إلى نظم إدارية واقتصادية ومؤسسات    

ا، وزيادة هیمنتها السیاسیة والحضارية على المناطق والشعوب الخاضعة لها. لقد تدير بها شؤونها؛ لتمكنها من تثبیت سیطرته

من   -وتلك  التي تجاورهم  -فتح هذا التوسع الضخم عیون العرب على ما عند الشعوب واألمم التي بسطوا نفوذهم علیها 

سیون على نقل محتوياتها إلى العربیة كتب علمیة وفلسفیة وأدبیة مكتوبة  بلغات هذه األمم والشعوب حرص الخلفاء العبا

إيمانا منهم بأن هذا سیعود بالنفع الكبیر على إمبراطورتیهم ، وسیمكنهم من مواجهة المخاطر والتحديات  الداخلیة 

هم والخارجیة القتناعهم بأنهم لن يمتلكوا أسباب القوة إال بنقل  العلوم والمعارف والنظم اإلدارية واالقتصادية التي عند غیر

للعربیة؛ ألن هذا سیؤدي إلى إكسابهم عوامل القوة الذاتیة الالزمة لبقاء ملكهم ونفوذهم في حدود إمبراطورتیهم ،  

 وسیمكنهم من مواجهة القوى المنافسة األخرى  التي يمكن أن تواجههم  أو تهدد مصالحهم.

العربیة وبلوغها هذا المدى الواسع من التنوع قیام حركة نقل لعلوم ومعارف األمم األخرى إلى اللغة  ومن غیر الممكن

والشمول من غیر تبنِّي أعلى سلطات الدولة العربیة اإلسالمیة لهذه الحركة ووقوفها الصلب خلفها؛ لمواجهة اعتراض 

(؛ فقیام 89. 0911المعترضین وتشكیك المشككین وخوف الجامدين المحافظین من االنفتاح على اآلخر )الدمرداش،

مي وحضاري بهذا الحجم ال يمكن أن يتحقق من غیر تحديات وعقبات شتى لیس بمقدور أحد الوقوف أمامها مشروع عل

 إال رأس الدولة بما للدولة من نفوذ وسلطان غالب. 
وعلى الرغم من تأثر العربیة بغیرها من اللغات الذي تجلى فیما دخل معجمها من الكلمات الدخیلة والمعربة نتیجة      

ختلفة إال أنها في الوقت نفسه أثرت في لغات العالم القديم تأثیرات التزال قائمة في معاجم هذه اللغات حتى عوامل م

(.  فكأن هناك قانونًا 61. 0936الیوم؛ فألفاظها انتقلت إلى عشرات اللغات في قارة آسیا وقارة أوربا وقارة أفريقیا، الیسوعي،

ر في غیرها من اللغات حتى تتأثر هي بغیرها من اللغات وتنفتح علیها بالنقل منها وإلیها؛ لغويًا حضاريًا مفاده: أن اللغة لن تؤث

 فیكون هذا النقل جسرًا لها تعبر من خالله إلى اللغات األخرى فتؤثر فیها.

 مشاهیر المترجمین وأهم الكتب المترجمة
درين على الترجمة إلى العربیة من أشهر اللغات ظهر في العصر العباسي علماء ومترجمون كثرٌ في شتى المجاالت من القا 

(. ومن مشاهیر المترجمین من الفارسیة: عبد اهلل بن المقفع، 016. 016العلمیة التي كانت معروفة في تلك العصور )عیسى،

ن آل نوبخت، موسى بن خالد، يوسف بن خالد علي بن زياد التمیمي، الحسن بن سهل، البالذري، جبلة بن سالم، إسحق ب

يزيد، محمد البرمكي، هشام بن القاسم، موسى الكردي، زادويه األصفهاني، محمد بهرام، بهرام بن مردان، عمر بن الفرُّحان 

عن تاريخ ملوك  "خداينامه"(. ومن أهم الكتب المترجمة من الفارسیة ما ترجم ابن المقفع كتاب 011. 0910)أمین،

وهو زعیم ديني  "مزدك "وكتاب "كلیلة ودمنة "رس وتقالیدهم، وكتاب وهو عن نظم الف "آيین نامه "الفرس، وكتاب 

 "، وكتاب"الیتیمة "وكتاب "األدب الصغیر  "وكتاب "األدب الكبیر  "عن أنوشروان، وكتاب  "التاج "فارسي، وكتاب 

وترجم  "سیر ملوك الفرس "وهو عن قدماء الفرس وسیر ملوكه. وترجم محمد بن الجهم الدرمكي كتاب "الكیكیین

 "بهرام شوس"وكتاب  "رستم واسفنديار". وترجم جبلة بن سالم كتاب  "سیر ملوك الفرس"زادويه األصفهاني كتاب 

لزرادشت، وهو كتاب ديني. وترجمت كتب من األدب الفارسي إلى العربیة غیر   "أفستما "وهما في السیر، وتُرجم كتاب 
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 "ألف لیلة ولیلة "ومعناه ألف خرافه وهو أصل من أصول الكتاب الشهیر  "هزار أفسانه "ما ترجم ابن المقفع مثل كتاب 

(. وقد أتقن كثیر من الفرس اللغتین العربیة 019. 0910وترجمت كتب أخرى من األدب الفارسي إلى العربیة )أمین،

وأتقنوها وأعجبوا بما فیها والفارسیة معا، ومكنهم هذا من إنجاز هذه الترجمات. وبالمقابل تعلم بعض العرب اللغة الفارسیة 

 (. 031. 0910وأخرجوا أعماال أدبیة فیها معاني الفرس وبالغة العرب )أمین،
وأمر الخلیفة العباسي أبو جعفر المنصور باختصار كتاب باللغة الهندية القديمة في علم الكواكب وحسابها وعلوم 

ضاء الوفد الهندي عالم ماهر في هذه العلوم، كلفه المنصور الفلك، حملَه وفدٌ من الهند قدم علیه في بغداد، وكان أحد أع

 باختصار هذا الكتاب. ثم أمر بترجمته إلى العربیة، ثم أمر باستخراج كتاب منه يكون مصدرًا للعرب في حركات الكواكب.
ي. واسم الكتاب وتولى هذا األمر إبراهیم بن حبیب الفزاري الذي تعلم هو ويعقوب بن طارئ على يد هذا العالم الهند 

.  وأخذ العرب من الهنود بعض المصطلحات في الرياضیات،  " السند هند "ولكن العرب سموه  "سدهانت "بالهندية 

واستفادوا مما عندهم من نظريات في الحساب والهندسة. وكان في بغداد أطباء هنود، وتلمح بعض المصادر إلى أن العرب 

  اطلعوا ما كان للهنود من نحو وصرف.
ونقلت في العصر العباسي أهم كتب الیونان في العلم والفلسفة، ومن أشهر المترجمین لكتب المنطق والفلسفة 

جورجیس بن جبرائیل، ويوحنا بن ماسويه، ويوحنا أو يحیى البطريق، والحجاج بن يوسف بن مطر أو مطران الوراق 

مصي، وحنین بن إسحق وابنه إسحاق بن حنین، وثابت بن الكوفي، وقسطا بن لوقا البعلبكي، وعبد المسیح بن ناعمه الح

  قرة، وحبیش األعسم ابن أخت حنین .
 0936وترجمت في هذا العصر أهم كتب الیونان في المنطق والفلسفة والطب والفلك والطبیعیات والهندسة )ضیف،  

أبقراط، وكتب جالینوس، وكتاب  لفیثاغورس، وكتب "الحكم الذهبیة"و  "المجسطي"(. ومن أهم الكتب المترجمة 000.

(. ومن أشهر المترجمین 060. 0910ألرسطو ) أمین، "المقوالت"ألفالطون وكتاب  "السیاسة المدنیة"طیماوس وكتاب 

الذين جاءوا بعد هؤالء متى بن يونس، وسنان بن ثابت ويحیى بن عدي وابن زرعة، وترجم هؤالء كتب المنطق والطبیعة 

 ( . 062. 0910)أمین،

وكانت حركة الترجمة إلى العربیة ال تفرق بین كتاب علم وآخر، وال بین لغة يترجم منها وأخرى؛ فقد ترجمت 

األدب الكبیر  "الهندي األصل، وترجمت من الفارسیة كتب مثل:  "كلیلة ودمنة"كتب أرسطو في المنطق الیوناني، وكتاب 

.  ووردت أسماء مترجمین مشهورين من العصر العباسي "فرسسیر ملوك ال"وكتاب  "الیتیمة "وكتاب "األدب الصغیر  "

لهم ترجمات لكتب مهمة، ولكن ترجماتهم لم تصل؛ ومن هؤالء المترجمین محمد بن جهم البرمكي وابن شاهويه 

 (.201. 0109األصفهاني والحسن بن سهل وإسحاق بن يزيد وإبان بن عبد الحمید )عباس،

للغات الفارسیة والیونانیة والرومیة والهندية أوج نشاطها في الحقبة الممتدة من وبلغت الترجمات إلى العربیة من ا

بداية القرن العاشر المیالدي حتى القرن الثاني عشر؛ إذ ترجمت كتب كثیرة هذه اللغات؛ وعلى الرغم من هذا فلم تدخل 

مفتاح  "يتالفى هذا بتألیف كتابه الشهیر  إلى المعاجم العربیة كثیر من المصطلحات العلمیة، ولعل هذا ما جعل الخوارزمي

(. والقسم الثاني من الكتاب كان عن 61. 0991الذي جمع فیه المصطلحات العلمیة التي لم ترد في المعاجم. )بالّ، "العلوم

جوم علوم العجم من الیونانیین وغیرهم من األمم ، وتضمن مصطلحات معربة في الفلسفة والمنطق والطب والهندسة وعلم الن

 ( . 013. 0991والموسیقى وأهل الحِیَل والكیمیاء )عبد العزيز،
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 جمع ألفاظ اللغة وتدوينها

بدأ اهتمام العرب بدراسة لغتهم العربیة الفصحى بعد ظهور اإلسالم، الذي أدهشهم كتابُه القرآن؛ فدفعهم التعلق به 

وتراكیب لم تكن معروفة معانیها عند سائر العرب، فضالً  والحرص علیه إلى تفسیر ألفاظه وشرح معانیه؛ إذ وجدو فیه ألفاظًا

عن المسلمین غیر العرب من الشعوب واألقوام الذين لم يكونوا يعرفون العربیة أو عربیتهم ال تمكنهم من استیعاب هذه 

لعلمي فكانت كتب غريب القرآن أول ثمرات النشاط ا  األلفاظ والتراكیب التي وردت في بعض سور القرآن الكريم.

على شكل مؤلفات مختلطة تجمع بین -في البداية  -للعرب في الدراسات اللغوية؛ فظهر التألیف اللغوي عند العرب

موضوعات اللغة وموضوعات النحو والصرف، وكلها مرتبطة بالقرآن الكريم وتدور في فلكه، مثل: كتب معاني القرآن، 

ؤلفات لتفسیر اآليات وتوضیح مسائلها النحوية والصرفیة وشرح وتأويل مشكل القرآن، وغريب القرآن، وضعت هذه الم

معانیها. وقسم من المؤلفات اللغوية في هذا العهد كان على شكل رسائل ومباحث مستقلة ككتب األمثال واللغات 

والحروف واإلبل والهمز واألصوات والخیل والنبات والوحوش والطیر والترادف واألضداد والمشترك اللفظي )آل 

 (. 008. 0931ياسین،

جمعت اللغة العربیة على مراحل، أولها: مرحلة جمع الكلمات مباشرة من أفواه العرب وتدوينها من غیر تبويب أو    

نظام محدد، ويمثل هذا كتب النواد في اللغة. وفي المرحلة الثانیة جمعت اللغة في رسائل متفرقة في كل منها ألفاظ حقل أو 

ل عن الخیل واألنواء وخلق اإلنسان، وهناك رسائل تجمع ألفاظًا تشترك في حرف واحد، وكل موضوع معین، كالرسائ

منها يحمل اسم حرف؛ ككتاب الجیم وكتاب الهمز ونحو هذا، وهناك رسائل عن األضداد، ورسائل عن المقصور 

بدأها الخلیل بكتابه العین والممدود وأخرى عن المذكر والمؤنث. والمرحلة الثالثة هي مرحلة تألیف المعاجم التي 

 ( . 01. 0101)سلطاني، 

 

 ظهور المعاجم العربية 

(. وكانت بداية 021. 0930يحسب للعرب أنهم وضعوا معاجم هجائیة للغتهم قبل الغرب بثمانیة قرون )داغر، 

ذا العصر أول المعاجم التألیف المعجمي الحقیقي للعربیة في العصر العباسي، وقد بلغ فیه مبلغًا عظیمًا؛ إذ ظهرت في ه

العربیة وأقدمها، وتنوعت طرق ترتیب كلماتها.  وظلت معاجم العربیة التي ظهرت في هذا العصر رافدًا أساسیا لكل معاجم 

( بغیة جمع ألفاظها وإحصائها وشرحها واالستشهاد 006. 0931العربیة حتى الیوم. وألف العرب معاجم لغتهم )آل ياسین،

هد من أشعار العرب وأمثالهم. والدافع األساس لكل هذا هو صون العربیة وحفظها وتقريب معاني كتابها على معانیها بالشوا

 األول للناس. 

م(.  ثم كتاب الجمهرة البن دريد 136ه/  011وأول هذه المعاجم معجم العین للخلیل الفراهیدي )     

م(. ثم معجم 966ه/ 811م تهذيب اللغة لألزهري  )ت م(. ث966ه/ 826م(. ثم البارع ألبي علي القالي )ت 988ه/800)ت

م(. ثم تاج اللغة 0110ه/ 892(. ثم معجما مقايیس اللغة والمجمل البن فارس )ت 996ه/836المحیط للصاحب بن عباد )ت 

م (.  ثم 0162ه/023م(. ثم المُحكم والمخصص البن سیده األندلسي )ت 0119ه/  011وصحاح العربیة للجوهري )ت 

م (. ثم المعرَّب من الكالم األعجمي على حروف المعجم ألبو منصور 0008ه/ 283أساس البالغة للزمخشري )ت  معجم

م (. ثم معجم شمس العلوم لنشوان 0020ه/  621م (. ثم معجم العُباب الزاخر للصاغاني )ت 0000ه/201الجوالیقي )ت 
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م (. ثم معجم القاموس المحیط 0800ه /  100منظور )ت  م( ، ثم     معجم لسان العرب البن0011ه/218الحِمْیري )ت 

م( . ولئن جاء تألیف المعجمین األخیرين )اللسان والقاموس( تالیّا لسقوط الخالفة العباسیة في 0803ه/ 103للفیروز أبادي )

ونت معارفهما م(. فإن مؤلفیهما اعتمدا على المعاجم العربیة التي ظهرت قبل معجمیهما، وتك0023ه/626بغداد عام ) 

العلمیة واللغوية في البیئة اللغوية والعلمیة التي كانت منتشرة في العصر العباسي، وظلت في األمصار العربیة ردحًا من الزمن 

إلى ما بعد سقوط بغداد؛ ألن األوضاع اللغوية والثقافیة والعلمیة في أي حضارة ال تتغیر في يوم لیلة ولیلة كما هو حال 

م، وظلت قائمة حتى سنة 0060یة. ومن ناحیة أخرى فإن الخالفة العباسیة ظهرت مجددًا في القاهرة سنة األمور السیاس

 (. 099. 0113م ولو شكلیًا )فوزي،0209

 مصادر معاجم العربیة
الذي  "العین"قبل تألیف الخلیل بن أحمد الفراهیدي كتاب كتاب واحد لم تكن نصوص العربیة وألفاظها مجموعة في      

مبثوثة في لغة االستعماالت الجادة والرسمیة، وفي نصوص الشعر  -حینئذٍ–كان أول معجم للعربیة، وكانت ألفاظ العربیة 

وروايات الرواة، وفي لغة األمثال والحكم والنوادر، وفي نصوص القرآن والحديث النبوي، وبعض ما كتب من رسائل 

تألیف معجم لهذه اللغة إيجاد طريقة تمكِّنه من جمع ألفاظها من كل ومباحث قبل ظهور المعاجم. فكان على كل من يريد 

عربي يوثق بعربیته، وحصر كل نصوصها المحفوظة والمكتوبة. وهذا ال يمكن تحقیقه بحال؛ لكثرة النصوص واألشعار 

راد الخلیل بن أحمد جمع واألمثال والحكم؛ وكثرة القبائل المعتد بفصاحة أفرادها؛ ولتفرق علماء اللغة في البلدان. فلما أ

ألفاظ العربیة في معجمه ابتكر طريقة حسابیة تمكنه من حصر جمیع هذه الكلمات.   وترتكز هذه الطريقة على أن كلمات 

اللغة العربیة تكون ثنائیة أو ثالثیة أو رباعیة أو خماسیة، وأن تقلیب كل كلمة بعدد حروفها يكشف جمیع كلمات كل بناء، 

(. 88. 0966لیبات كل بناء أبقى ما كان صحیحًا ومستعمالً عند العرب وأهمل ما سوى ذلك )أبوالفرج،وللتمیز بین تق

م( اعتمد على السماع المباشر من العرب الفصحاء الذين ارتحل إلى مضاربهم 136ه/  011ويظهر من العین أن الخلیل )ت

 (.  081. 0100وسمع من شیوخه وعلماء اللغة في عصره )المعشني،

الجمهور من كالم "م( طريقة مشابهة لطريقة سلفه الخلیل واختار لمعجمه ما سماه  988ه/ 800واتبع ابن دريد )ت    

العتقاده أنه  "تهذيب اللغة"م( معجمه 966ه/ 811وترك الوحشي والمستنكر. وقد سمى أبو منصور األزهري )ت  "العرب

الذي ورد في أعمال من سبقه، فأراد أن يكون التهذيب خالصًا من نقى اللغة مما شابها من الغريب والحوشي والمستنكر 

عیوب التصحیف والخطأ والحشو والغريب، وقد شافه بعض قبائل العرب مدة خمس عشرة سنة أخذ خاللها اللغة من أفواه 

ترك م( للمجمل والمقايیس الصحیح الواضح من كالم العرب و0110ه/ 892العرب األقحاح. واختار ابن فارس )ت 

م( في صحاحه؛ إذ أخذ ما يراه صحیحًا من اللغة، وتمكن من 0119ه/  011الوحشي المستنكر. وكذلك فعل الجوهري )ت 

( . واعتمد محمد بن أبي بكر الرازي )ت 0/91مشافهة أهل اللغة الفصحاء في البادية من ربیعة ومضر)المزهر، ج

ب الصحاح للجوهري لِما رأى فیه من المزايا، وأشار إلى على كتا "مختار الصحاح "م( في تألیف معجمه0090ه/690

م( 0162ه/023(. واعتمد ابن سیده األندلسي )ت30. 0930المصادر األخرى التي استفاد منها في تصنیف معجمه )محمد،

  (.09. 0101على ما جاء في العین والجمهرة )سلطاني، "المحكم والمحیط األعظم"في معجمه 
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على تهذيب اللغة لألزهري، ومحكم ابن  "لسان العرب"صاحب اللسان في تألیف معجمه الشهیر  واعتمد ابن منظور   

ه(، والنهاية في غريب الحديث 216سیده األندلسي، وجمهرة اللغة البن دريد، والصحاح للجوهري وحواشیه البن بري)ت

 (.32. 0930ه( )محمد،619البن األثیر )ت 

على المعاجم التي سبقته مثل: صحاح الجوهري،  "القاموس المحیط "یف معجمهوقد اعتمد الفیروز آبادي في تأل 

والمحكم البن سیده، والعُباب للصاغاني والجمهرة البن دريد، وتهذيب اللغة لألزهري والنهاية في غريب الحديث البن 

وردت في الصحاح األثیر وحواشي ابن بري. وأضاف عشرين ألف مادة لغوية في القاموس فوق أربعین ألف مادة 

أحمد بن محمد الفیومي على كتب من سبقه وأولها معجم  "المصباح المنیر"(. واعتمد 99. 0930للجوهري. )محمد،

للزمخشري، الذي اقتبس منه وأسند إلیه وأشار إلیه في مواضع كثیرة، وتأثر بصحاح الجوهري وتهذيب  "أساس البالغة"

 (. 080. 0110هجرية )عیسى،819لزبیدي المتوفى سنة اللغة لألزهري ومختصر العین ألبي بكر ا
لقد أخذ مؤلفو المعاجم العربیة عن بعض، وقلد بعضُهم بعضًا؛ إذ اعتمد المتأخرون على الذين سبقوهم في تألیف   

سكِّت ( وابن فارس أخذ عن السابقین مثل الخلیل وابن ال31. 0930المعاجم؛ فابن دريد اتبع الخلیل وسار على نهجه )عطار،

، 0930وابن دريد وابن األثیر وأبي عبید. ووضع الجوهري صحاحه لیكون أفضل كتاب للغة تنظیمًا ومحتوى )عطّار، 

(. واألمر ذاته يتكرر مع الصاغاني الذي أخذ مواد معجمه من الصحاح والتهذيب والمقايیس والمحیط. وسار على 000ص.

تراف بأنه جمع ما تفرق في المعاجم التي قبله لغیره من العلماء، وبسط فیها هذا التقلید ابن منظور الذي ال يتحرج من االع

 (.01. 0966القول بالشرح والشواهد واختار من اآلراء ما يراه صوابًا. )أبو الفرج،
تعددت طرق علماء العربیة لجمع موادها بین الذهاب إلى البوادي والقرى التي تقطنها القبائل التي يحتج بلغاتها 

ذ المباشر عنها باالستماع المباشر من أفواه أبنائها في مناطقهم بالبوادي واألرياف، أو باالستماع إلى بعض األعراب لألخ

الذين يفدون إلى سوق المربد في البصرة فیتواصل معهم العلماء ويأخذون عنهم بوصفهم مخبرين لغوين أو رواة لغويین 

ي حاالت أخرى يُستقدم بعض األعراب والرواة اللغويین إلى القصور وورد أسماء لمشاهیر منهم في كتب التراث. وف

(.  وقد 3. 0101والمدن من البادية لكي تؤخذ عنهم األشعار واألمثال والشواهد اللغوية أخذ اللغة عنهم مشافهة )سلطاني،

 (. 0/000اتبة )المزهر، جتُجمع اللغة عن باألخذ عن شیوخ بطريقة السماع أو القراءة علیهم او اإلجازة منهم أو المك
أخذ مؤلفو المعاجم في العصر العباسي اللغة من رواة معروفین أو عن األعراب الفصحاء أو عن شیوخ علم يعرفون 

كالم العرب وأشعارهم ولغاتهم. وكانت طريقة جمع اللغة انتقائیة؛ ألنها ال تأخذ اللغة من كل العرب بل من قبائل محددة 

تتأثر عربیتها بلغات أجنبیة أو بلغات ولهجات القبائل العربیة التي ال ينطبق علیها معیار االحتجاج لم تختلط بغیرها ولم 

  (.003. 0100اللغوي وشروط الفصاحة )المعشني،
 المعاجم والكلمات الدخیلة والمعربة

ضعوا قواعدها وأقاموا دراستهم لم يغب عن الفكر اللغوي العربي القديم التمییز بین ألفاظ العربیة التي جمعوا ألفاظها وو 

على نصوصها؛ فظهرت في أعمالهم مصطلحات تعكس هذا التمییز، مثل: الفصیح والضعف والغريب والوحشي 

(. ولم يفت هذا الوعي اللغوي المعجمي مؤلفي 0/063(. والمعرب والدخیل واألعجمي )المزهر، ج80. 0966)أبوالفرج،

اظًا مقترضة دخیلة على العربیة بدءًا من العین وانتهاء بالقاموس المحیط المعاجم الذين تضمنت كل معاجمهم ألف

 للفیروزآباي، ووصفت هذه الكلمات بالمعرب والدخیل أو باألعجمي أو بغیر هذا من النعوت التي تشیر إلى أنها مقترضة. 
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القدماء بهذا النوع من الكلمات سبق اهتمامَ مؤلفي المعاجم بالمعرب أو األعجمي في معاجمهم  اهتمامُ بعض اللغويین 

الواردة في القرآن قبل أن يتوسع هذا االهتمام لیشمل كل ما في العربیة من هذه الكلمات ويصبح شاغالً الهتمام علماء اللغة 

 (. 32كما ظهر عند مؤلفي المعاجم العربیة )نصّار، .

د في كتاب العین الذي أورد فیه الحصیلة وأول من اهتم بالمعرب والدخیل من المعجمیین الكبار الخلیل بن أحم

األولى من هذه الكلمات الدخیلة والمعربة التي ضمها كتاب العین. ولم يقف اهتمام الخلیل عند هذا المستوى؛ بل تعداه 

إلى وضع القواعد التي يعرف بها اللفظ الدخیل من العربي األصیل. وتبعه من جاء بعده في هذه القواعد التي توسعت في 

لقرون التالیة. وكأن هذا دفع القدامى إلى االهتمام بالمعرب والدخیل؛ فقد وردت عناوين وتعبیرات تتحدث عن هذه ا

ما تكلم به العامة من الكالم  "ومثل  "ما دخل من غیر لغات العرب في العربیة "الظاهرة اللغوية في بعض الكتب   مثل 

ما نسبه بعض  "ومثل "عرب فاضطرت العرب إلى تعريبها أو تركها كماهيأسماء تفردت بها الفرس دون ال "ومثل  "العربي

وقد خصص ابن دريد في الجمهرة بابًا لما تكلمت به العرب من كالم  (.30. 0991)عبدالعزيز، "األئمة إلى اللغة الرومیة

(. 21. 0930يانیة )محمد، العجم حتى صار كاللغة فوضع فیه بعض الدخیل والمعرب من الفارسیة والرومیة والنبطیة والسر

وكان لبعض المعجمیین القدامى عناية بالمعرب والدخیل أكثر من غیرهم، مثل: الفیروزآبادي، الذي كان له اهتمام خاص 

بمصطلحات العلوم والفنون وأسماء النباتات ومفردات األدوية. وأكثر الجمیع اهتمامًا بالمعرب هو أبو منصور الجوالیقي 

تاب عن المعرب في العربیة هو األكبر واألكثر شهرة في مجاله.  وأما المعجمیون الذين لم يجعلوا للمعرب الذي أفرد أول ك

والدخیل أبوابًا منفردة في معاجمهم فقد تضمنت معاجمهم هذا النوع من الكلمات في مواضعها من الترتیب الذي بنوا 

 نظموا علیه مواد معاجمهم مثل غیرها من الكلمات.

 تطبیقي من الدراسة: القسم ال

ملحق بالكلمات الدخیلة والمعربة في المعاجم التي شملتها الدراسة، وفیه معاني كل كلمة واللغات التي اقترضت 

 منها والحقول الداللیة التي تنتمي إلیها هذه الكلمات.

 )ينظر ملحق الدراسة( 
المعجم الذي  الكلمة  ومعناها م

 وردت فیه

 الحقل  اللغة 

   *** لهمزةحرف ا أ

التَّهذيب   اآلجُر: طین يشوى بالنار يستعمل في البناء 0

والصِّحاح والقامُوس 

 واللِّسان

 البناء والعمران فارسیّة

الصِّحاح الشمس  آزَر: اسم أعجمي  0

 القامُوس  اللِّسان 

 األلقاب واألعالم فارسیّة
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 نتائج الخاتمة وال

 الدراسة  أوالً: المعاجم التي ارتكزت عليها

ارتكزت هذه الدراسة في جمع مادتها على معاجم العربیة الفصحى األساسیة التي ظهرت في العصر العباسي، وهي 

م( ، وتهذيب اللغة لألزهري 988ه/800م(، والجمهرة البن دريد)ت136ه/011كتاب العین للخلیل ) ت 

م(، والمعرب للجوالیقي 0119ه/011هري)ت م( والصحاح للجو0110ه/892م(،والمقايیس البن فارس )ت966ه/811)ت

م( ، 0020ه/ 621م( ، والعُباب الزاخر للصاغاني ) ت0011ه/218م(، وشمس العلوم لنشوان الحِمْیري) ت 0000ه/201)ت 

م(، والقاموس المحیط  0800ه/100( . ولسان العرب البن منظور )ت 0090ه/ 690ومختار الصحاح للرازي )ت 

 م( . 0863ه/ 111م( . والمصباح المنیر للفیومي )ت 0803/ه103للفیروزأبادي )ت 

 الكلمات الدخيلة والمعربة في كل حقل  ثانيًا: 
تغطي الكلمات المقترضة والدخیلة التي توصلت إلیها هذه الدراسة ستة وعشرين حقالً داللیًا، هي: حقل الطعام  

ن السريانیة، وكلمتان من الرومیة، وكلمة من كلٍ من ( كلمة أكثرها من الفارسیة، وثالث كلمات م61والشراب وفیه )

( كلمة كلها من الفارسیة ماعدا كلمة الجُدّاد بمعنى الخیوط أو 09الشامیة والسندية والحبشیة.  حقل األلبسة واألقمشة، وفیه )

ات من الرومیة، وكلمتان ( كلمة معظمها من الفارسیة، وثالث كلم06الثوب الخلق من النبطیة. حقل البناء والعمران، وفیه )

( كلمة معظمها من 00من النبطیة، وكلمة من كل من السريانیة والحبشیة والشامیة والبربرية. حقل الطب واألدوية، وفیه )

الفارسیة، وخمس كلمات من الرومیة وأربع من الیونانیة، وثالث من الهندية، وكلمة من النبطیة ومثلها من السريانیة. حقل 

( 88( كلمة كلها من الفارسیة ماعدا كلمة النِّبراس من السريانیة. حقل األدوات المنزلیة، وفیه )82متعة، وفیه )اآلالت واأل

كلمة كلها من الفارسیة ماعدا كلمتي القُمقم بمعنى وعاء من نحاس ، وكلمة السجنجل  بمعنى مرآة من الرومیة. حقل 

نها من الفارسیة، وخمس كلمات من العبرية، وثالث من الرومیة، ومثلها ( كلمة، القسم األكبر م03الدين والعبادة، وفیه )

موصوف بالدخیل والمعرب، وكلمتان من السريانیة، وكلمة من الحبشیة ومثلها من السُّمنیة وهي لغة لطائفة هندية . حقل 

یة والسريانیة . حقل اللهو ( كلمة كلها من الفارسیة ماعدا كلمتین من كلٍ من الروم01صفات اإلنسان وأحواله، وفیه )

( كلمة، معظمها من 02( كلمة كلها من الفارسیة ماعدا كلمة من الحبشیة. حقل الزينة وأدواتها، وفیه )06والطرب وفیه )

( كلمة كلها فارسیة 08الفارسیة، وثالث كلمات من الرومیة ، وكلمة من كل من الهندية والنبطیة . حقل الحیوانات، وفیه )

( كلمة سبع منها من الفارسیة وست من 00من كل من النبطیة والرومیة والیونانیة. حقل األلقاب واألعالم، وفیه ) ماعدا كلمة

العبرية تضمنت جمیع أسماء األنبیاء، وخمسة من السريانیة، واسم من القبطیة واسم من الرومیة.  حقل الجیش واألسلحة، فیه 

لسنّور بمعنى الدرع من التركیة وكلمة األطربُون بمعنى مقدم في الحرب من ( كلمة كلها من الفارسیة ماعدا كلمة ا01)

( كلمة كلها من الفارسیة ماعدا كلمة النِّمّي من الرومیة بمعنى دراهم من رصاص . 01وفیه ) الرومیة. حقل التجارة والمال،

( كلمة كلها من الفارسیة ماعدا 09)، وفیهة( كلمة كلها من الفارسیة. حقل العلم والكتاب09وفیه ) حقل األشجار والنباتات،

( كلمة كلها من الفارسیة ماعدا كلمتي 09كلمتي السِّجِل من الحبشیة والقرطاس من الیونانیة.  حقل المهن والوظائف، وفیه )

لفارسیة ( كلمة معظمها من ا00الفیلسوف من الیونانیة والبطريق والقوَمس من الرومیة. حقل المقايیس والموازين ،وفیه )

،وفیه  كلمة البُهار من الهندية والفِلج من السريانیة والقسطاس من الرومیة والقیراط من الیونانیة. حقل الزراعة والرعي، وفیه 

( كلمة معظمها من الفارسیة ماعدا كلمة الفردوس بمعنى البستان من الرومیة والهبُّور بمعنى دقاق الزرع من النبطیة. 00)
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( كلمات كلها من الفارسیة ماعد الساهور والصِّیق من السريانیة والهیول من الیونانیة. حقل 01ناخ، وفیه )حقل الطبیعة والم

( كلمات 01( كلها من الفارسیة ماعدا كلمة إبريز من الیونانیة. حقل المعادن، وفیه )00الجواهر واألحجار الكريمة، وفیه )

ت كلها من الفارسیة ماعدا كلمة كافور التي وصفت بالمعربة. حقل ( كلما01كلها من الفارسیة. حقل العطور، وفیه )

( كلمات كلها من الفارسیة ماعدا كلمتي يم وطور من السريانیة، و إقلیم من الیونانیة. حقل الطیور، وفیه 3الجغرافیا، وفیه )

 ء الشهور. ( كلمات معظمها من الرومیة وهي أسما6( كلمات كلها من الفارسیة. حقل الزمن، وفیه )3)

 ثالثًا: الكلمات الدخيلة والمعربة ولغاتها
مجموع الكلمات المقترضة والدخیلة في المعاجم التي شملتها الدراسة ستمائة كلمة ونیِّف، وتعود إلى ست عشرة لغة   

، والحبشیة ، واآلرامیة ، مذكورة  باالسم، وهي الفارسیة، والرومیة، والسريانیة ، والهندية ، والعبرية ، والیونانیة ، والسندية 

والقبطیة ، والبربرية ، والتركیة ، والنبطیة ، والسمنیة ، والشامیة ، و قسم من هذه الكلمات وصف بالمعرب ، وقسم آخر 

بالدخیل ، وقسم سمي باألعجمي من غیر تحديد للغة التي تعود إلیها هذه الكلمات ، ونُسب لفظ إلى  لغة أهل الكتاب.  

(. 06(. السريانیة )03(. األعجمي )80(. الدخیل )01(. الرومیة )61(. المعرَّب )032ا كما يلي: الفارسیة )ونصیب كل منه

(. ولفظ واحد من كل من الالتینیة 0(. القبطیة )8(. الشامیة )0(. الهندية )1(. الحبشیة )01(.النبطیة)01(. الیونانیة )00العبرية )

  .هل الكتاب والسُّمنیة، وهي لغة طائفة بوذية أو هندوسیةوالسندية والتركیة والبربرية ولغة أ
 رابعًا: الكلمات الدخيلة والمعربة  من كل حرف

 الكلمات الدخیلة والمعربة التي جمعتها هذه الدراسة من جهة أول حرف لكل كلمة:

(. 3ف الحاء )(. حر81(. حرف الجیم )0(. حرف الثاء )03(. حرف التاء )62(. حرف الباء )60حرف الهمزة ) 

(. حرف 08(. حرف السین )00(. حرف الزاي )02(. حرف الراء )0(. حرف الذال )00(. حرف الدال )01حرف الخاء )

(. حرف الكاف 03(. حرف القاف )80(. حرف الفاء )6(. حرف العین )00(. حرف الطاء )03(. حرف الصاد )00الشین )

(. لم ترد 1(. حرف الیاء )6(. حرف الواو )08(. حرف الهاء )00نون )(. حرف ال01(. حرف المیم )6(. حرف الالم )80)

كلمات مقترضة من حرف الظاء والضاد والغین، وهذا شيء متوقع؛ ألن هذين الحرفین الضاد والظاء مما تشتهر بهما العربیة 

 وتتمیز، وهما غیر موجودين في اللغات المقترض منها.

 خامسًا: الدخیل والمعرب في كل معجم
(. مختار 802(.تاج اللغة وصحاح العربیة  الجوهري)031(. جمهرة اللغة البن دريد )001كتاب العین للخلیل الفراهیدي )

(. العُباب 020(. المعرَّب للجوالیقي )01(. المصباح المنیر الفیومي )802(. التهذيب في اللغة لألزهري )81الصحاح الرازي )

(. القاموس 00(. شمس العلوم لنشوان الحِمیري )80( مقايیس اللغة البن فارس )02الزاخر واللباب الفاخر للصاغاني )

 (. 060) (. لسان العرب البن منظور019المحیط للفیروز بادي )

 سادسًا: تفسيرات وتعليقات

فقد  لم يتفق أصحاب المعاجم على وصف كلمة بأنها من المعرب أو الدخیل أو األعجمي أو من هذه اللغة أو تلك؛     -

تنعت كلمة في معجم بالدخیل وفي آخر بالمعرب وفي غیرهما باألعجمي، وقد يحدد معجمٌ اللغة التي تنتمي إلیها الكلمة، 

وينسبها معجم آخر إلى لغة أخرى؛ فأصحاب المعاجم لم يكونوا على منهج واحد في النظر إلى المعرب والدخیل، فقد 

وقد يكون الواحد مهتمًا بإيراده وغیره غیر مهتم؛ وربما كان منهم من ال  يرى أحدهم كلمة من الدخیل واآلخر يخالفه،
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يريد إيراد ما لیس بعربي في معجمه إال في الحدود الدنیا؛ ألن غايته من المعجم المحافظة على العربیة وتنقیتها مما لیس 

 بعربي أو من كالم العرب الفصحاء.

كل المعاجم التي شملتها الدراسة ومجموعها اثنا عشر معجما؛ فقد ترد لم يجمع أصحاب المعاجم على إيراد كلمة في  -

الكلمة في معجم أو معجمین أو ثالثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة معاجم في الحد األعلى كما في كلمة البَالس التي 

ج التي وردت في العین وردت في الجمهرة والتهذيب والصحاح والمصباح والعباب والقاموس واللسان، وكلمة الصًّنْ

 والجمهرة والتهذيب والصحاح والمقايیس والقاموس واللسان.

قلة حجم الدخیل والمعرب في بعض المعاجم كان بسبب صغر حجمها والغرض من وضعها وقلة اهتمامها بها بهذا النوع  -

 في المعاجم األساسیة.من الكلمات يضاف إلى هذا أني لم أكن أتقصى البحث فیها إال عندما ال أجد الكلمة 

األوارجة واألبرق والبُرْزَج  القاموس المحیط للفیزوزأبادي أكثر المعاجم تفردًا بكلمات لم أجدها إال عنده، مثل:  -

 والبرنامج والجَسْمیرج والسِّكباج والشَّیطَرْج والكُستَج والكُستیج والقیروطي والفُوتَنج أوالفودَنج والطَّلْق والنارَنج.

ت بعض المعاجم ببعض الكلمات، كتفرد المعرب للجوالیقي بكلمة اإلبريز وكلمة الشَّوذَقة، وتفرد تهذيب اللغة تفرد -

لألزهري بكلمة المِرداسَنج وكلمة الصُّلَّجة أو الصَّولج، وتفرد الصحاح للجوهري  بكلمة الخزُّ وكلمة التَّوتیاء، وتفرد 

 ونة، وتفرد العین للخلیل بكلمة البَنجَرقات .مقايیس اللغة البن فارس بكلمة الجَون والجَ

اختلفت أصحاب المعاجم في وصف الكلمات المقترضة بین دخیل ومعرب وأعجمي ولیس بفصیح أو لیس من كالم -

العرب، ولم يكونوا متفقین على استعمال وصف واحد منها؛ ألنهم لم يكونوا على موقف واحد من هذه الكلمات أو منهج 

 معها . واحد للتعامل

حدد أصحاب المعاجم اللغات التي تنتمي إلیها بعض الكلمات، ولكنهم كانوا ينعتون كثیرا منها بالمعرب والدخیل  -

 واألعجمي ولیس من كالم العرب.

احتواء معاجم العربیة كلمات مقترضة من ست عشرة لغة دلیل على االنفتاح الواسع الذي اتسمت به الحضارة العربیة -

 وما كان لها من قبول باآلخر والحرص على االستفادة مما لديه.اإلسالمیة 

كانت الترجمة محدودة ومتدرجة في بداياتها األولى ال تتعدى ترجمة الكلمات والفقرات، ثم الرسائل والنصوص  -

السلطة، ثم  المختارة المحتاج إلیها لمصلحة إدارية أو سیاسیة أو علمیة أو تجارية يقوم بها شخص متخصص بطلب من أولي

تطورت الترجمة وأصبحت من اهتمامات العلماء ومن أولويات الدولة وشملت كل المجاالت وكل اللغات المجاورة التي 

 فیها كتب ومؤلفات في العصر العباسي. 

 انتماء أكثر الكلمات للفارسیة دلیل على قوة االحتكاك بین العرب والفرس وتغلغل النفوذ الثقافي والحضاري للفرس-

على العرب بسبب الجوار واالختالط والنفوذ االقتصادي والسیاسي الذي كان لصالح الفرس في مراحل معینة من تاريخ 

العالقات بین الشعبین. فالفارسیة شكلت اللغة الوحیدة لبعض الحقول مثل حقل المعادن وحقل األشجار والنباتات وحقل 

 ول .الطیور وكانت تعود إلیها معظم كلمات معظم الحق

هیمنة الفارسیة على كلمات معظم الحقول لم يحل دون اشتراك لغات أخرى معها؛ ففي حقل الطعام والشراب كلمات  -

من خمس لغات غیر الفارسیة. وفي حقل البناء والعمران كلمات من ست لغات غیرها. وفي حقل الطب واألدوية كلمات 

ات، وفي حقل المقايیس والموازين كلمات من أربع لغات.  من خمس لغات أخرى، وفي حقل الدين كلمات من خمس لغ
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وفي حقل األلقاب واألعالم توازن نسبي؛ إذ فیه سبعة كلمات من الفارسیة، وست من العبرية، وخمس من السريانیة، وكلمة 

جابًا وما يتناقل منها قبطیة وأخرى رومیة. ألن األسماء واأللقاب أكثر شیوعًا وأسهل حفظًا وتداوالً وقد تحمل تفاؤالً أو إع

 بین األمم عبر اللغات يكون غالبًا لمشاهیر وشخصیات دينیة أو سیاسیة أو اجتماعیة .

 تفردت الفارسیة ببعض الحقول،  وتفردت الرومیة بكلمات حقل الزمن على قلتها.  -

 والحبشیة والهندية. أكثر اللغات منافسة للفارسیة هي الرومیة والسريانیة والعبرية والیونانیة والنبطیة -

أكبر عشرة حقول حجمًا هي الحقول التي تتعلق بألفاظ الحضارة من طعام وشراب وألبسة وبناء وعمران وطب وأدوية  -

وآالت وأمتعة وأدوات منزلیة. وهي ترتبط بجوانب الحیاة المادية التي تقوم علیها حیاة اإلنسان الیومیة، ولیست من صمیم 

 النظم االجتماعیة. القیم وال العقائد أو

أكبر معاجم العربیة احتواء أللفاظ مقترضة في العربیة وفقًا لهذه الدراسة هو لسان العرب والسبب أنه ضم بین دفتیه ما جاء  -

 في المعاجم التي سبقته.
الحضارة األخرى، حجم المصطلحات العلمیة الدخیلة والمعربة في المعاجم التي شملتها الدراسة لیس كبیرًا مقارنة بألفاظ  -

فقد كان واضعو هذه المعاجم حريصین على األخذ من العرب الفصحاء والمحافظة على لغة العرب من الضیاع والتحريف 

 بوصفها لغة القرآن والشريعة اإلسالمیة.

ذا النوع من قسم من الكلمات المعربة والدخیلة ارتبط بحركة الترجمة والتعريب التي بلغت أوجها في العصر العباسي، وه -

الكلمات تكوّن بین النخب العلمیة والفكرية من العلماء والمترجمین، ثم انتقل إلى مؤلفاتهم، ومنها انتقل إلى المعاجم 

اللغوية عن طريق المعرفة الشخصیة لمؤلفي المعاجم الذين كانوا علماء مطلعین على الجو الثقافي والعلمي السائد في 

 أنهم على علم بها وصلة بمؤلفیها .   -يفترض-الكتب المترجمة إلى العربیة التي عصورهم بما فیه من اللغات و

لم أجد عند مؤلفي المعاجم تسمیة لمصادر الكلمات األجنبیة التي أوردوها في معاجمهم، وال يعرف منهم متى دخلت  -

 هم باللغات األجنبیة تأثیر في هذا األمر. إلى العربیة، وال ممن نقلوها من اللغويین السابقین لهم، وال يعرف هل لمعرفة بعض

 قائمة المراجع 
 ، القاهرة، جمهورية مصر، مكتبة النهضة المصرية.3، المجلد األول، طضحى اإلسالمم( 0910أمین، أحمد )-

كلیة م( المعرب والدخیل في اللغة العربیة، رسالة دكتوراة غیر منشورة، قسم الدراسات اللغوية، 0110باسل، كَل محمد )-

 اللغة العربیة، الجامعة اإلسالمیة العالمیة ، إسالم آباد، باكستان.
، القاهرة، جمهورية مصر، أخرجه وصححه وعلق علیه: رمضان عبد 8، طالتطور النحوي للغة العربیةم( 0991برجشتراسر ) -

  التواب، مكتبة الخانجي.
عريب رفیق بن ونَّاس وآخران، بیروت، لبنان، دار الغرب ، ت0، طتاريخ اللغة واآلداب العربیةم( 0991بلّا، شارل  )-

 اإلسالمي.
م( المعرب والدخیل في كتاب تهذيب اللغة لألزهري، دراسة ومعجم، رسالة ماجستیر، 0101البیاتي، صفاء صابر مجید)-

 جامعة الموصل، العراق.
  . حمد، وإمیل بیروت، لبنان، دار الكتاب العربيتحقیق: فائز م ،0فقه اللغة وسر العربیة، طم( 0998الثعالبي، أبو منصور)-
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، تحقیق: عبد السالم هارون، القاهرة، جمهورية مصر العربیة، ،مكتبة 2، طالبیان والتبیین( 0932الجاحظ، عمرو بن بحر)-

 الخانجي.
، جمهورية مصر ، تحقیق :محمد علي النجار ،القاهرة0،الجزء األول، طالخصائص م( 0920أبو الفتح عثمان ) ابن جني،-

 العربیة، الهیئة العامة للكتاب.
، وضع حواشیه وعلق علیه 0، طالمعرب من كالم العرب على حروف المعجمم ( 0993الجوالیقي، موهوب بن أحمد )-

 خلیل عمران المنصور، منشورات محمد علي بیضون، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة.
، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، بیروت، 0، طحاح، تاج اللغة وصحاح العربیةالصم( 0991الجوهري، إسماعیل بن حماد)-

  لبنان، دار العلم للماليین.
، كتاب حصاد الفكر العربي، في اللغة العربیة، إعداد 0، طالمعاجم اللغوية العربیة القديمةم( 0930داغر، أسعد يوسف) -

 021-009لجنة من الباحثین، مؤسسة ناصر الثقافیة، ص 
 ، تحقیق: رمزي ومنیر البعلبكي، بیروت، لبنان،  دار العلم للماليین.0،طجمهرة اللغةم( 0931ابن دريد ، محمد بن حسن)-

 ، القاهرة، جمهورية مصر العربیة، دار المعارف.0، طتاريخ العلوم عند العربم( 0911الدمرداش، أحمد سعید)-

، اإلسكندرية، جمهورية مصر العربیة، دار المعرفة الجامعیة للطباعة یةفقه اللغة في الكتب العربم( 0996الراجحي،عبده )-

 والنشر والتوزيع .
،دمشق،الجمهورية 0، معاجم الكلمات: نشأتها وتطورها، طالتذكرة في المعاجم العربیةم( 0101سلطاني، محمد علي)-

 العربیة السورية ، دار العصماء.
صیدا ، لبنان، دار إحیاء الكتب العربیة المكتبــة -، بیروتعلوم اللغة وأنواعهاالمزهر في م(، 0990السیوطي، عبدالرحمن) -

 العصرية.

، تحقیق: عبد اهلل الجبوري، مجلة المورد، المهذب فیما وقع في القرآن من المعربم( 0910السیوطي، عبد الرحمن) -

 ، وزارة اإلعالم العراقیة.0-0المجلد األول، العددان 
، القاهرة، جمهورية مصر المصطلحات العلمیة في اللغة العربیة في القديم والحديثم( 0922صطفى)الشهابي، أمیر م -

 العربیة، جامعة الدول العربیة ، معهد الدراسات العربیة العالیة .
 ، بیروت، لبنان، دار العلم للماليین.08، طدراسات في فقه اللغةم(، 0991الصالح، صبحي )-

، إعداد 0للغة العربیة والمصطلحات العلمیة، كتاب حصاد الفكر العربي، في اللغة العربیة، طم(، ا0930صروف،يعقوب) - 

 038-013لجنة من الباحثین، مؤسسة ناصر الثقافیة،ص
 ،القاهرة، جمهورية مصر العربیة، دار المعارف. 9، طتاريخ األدب العربي، العصر العباسي األولم( 0936ضیف، شوقي)-
 .،بیروت، لبنان،  دار النهضة العربیة للطباعة والنشركالم العرب من قضايا للغة العربیةم( 0916ظاظا، حسن)-
م( المصطلحات المترجمة بالعربیة في العصر العباسي، المصطلح في العربیة القضايا واآلفاق، 0109عباس، دالل حسن)-

  281-200یة وآدابها بجامعة السلطان قابوس، صالبحوث العلمیة المحكمة للمؤتمر العلمي الدولي الرابع لقسم اللغة العرب
 ، القاهرة، جمهورية مصر العربیة، مكتبة الخانجي.6، طفصول في فقه اللغة العربیةم( 0990عبد التواب، رمضان) -
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، القاهرة، جمهورية مصر التعريب في القديم والحديث مع معاجم لأللفاظ المعربةم( 0991عبدالعزيز، محمد حسن)-

  .دار الفكر العربيالعربیة، 
 ، القاهرة، جمهورية مصر العربیة،  دار الفكر العربي.المعاجم العربیة، دراسة تحلیلیةم( 0930محمد، عبدالسمیع )-
ه(، مجلة آداب الرافدين، 892م( االقتراض اللغوي في معجم مقايیس اللغة ألحمد بن فارس)ت0100عبد النبي، حكیم ) -

 090-022(، السنة الواحدة والخمسون . ص ص80العدد ) كلیة اآلداب، جامعة الموصل،
م( المعرب والدخیل وأثرهما في نمو اللغة العربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة النیلین، 0103عز الدين، موسى) -

 كلیة الدراسات العلیا، جمهورية السودان.

 ن، دار العلم للماليین.، بیروت، لبنا8،طمقدمة الصحاحم( 0930عطار، أحمد عبدالغفار)-
م(  المعرب في صحاح الجوهري، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، عمادة البحث العلمي، 0100عقیل، ناريمان محمد حسن)-

 جامعة القدس، فلسطین.

 ، جامعة بغداد، جمهورية العراق.  0، الجزء الثامن،طالمفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالمم( 0936علي، جواد) -

م( الظواهر اللغوية في العباب الزاخر واللباب الفاخر للصاغاني، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة 0102ده، ثامر)العواو-

 مؤتة، كلیة الدراسات العلیا، المملكة األردنیة الهاشمیة. 
 اق العربیة.، القاهرة، جمهورية مصر العربیة، دار اآلف0، طكتاب التهذيب في أصول التعريبم( 0110عیسى، أحمد بك)-
، تحقیق وضبط عبدالسالم هارون ، دمشق، سوريا، دار 0ط معجم مقايیس اللغة،م( 0919ابن فارس، أحمد بن زكريا)-

 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .
، طبع بمساعدة اللجنة الوطنیة لالحتفال بمطلع القرن الخامس عشر مجمل اللغةم( 0930ابن فارس، أحمد بن زكريا)-

 ي الجمهورية العراقیة، بیروت، لبنان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.الهجري ف
، تحقیق: مهدي المخزومي، وإبراهیم السامرائي،بغداد، العراق، دار كتاب العــینم( 0930الفراهیدي، الخلیل بن أحمد) -

 الرشید. 

،  القاهرة، جمهورية مصر 0، طاللغة الحديث المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علمم( 0966أبو الفرج، أحمد محمد) -

 العربیة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر. 

، ترجمة وتعلیق: رمضان عبد التواب، القاهرة، العربیة دراسات في اللغة واللهجات واألسالیبم( 0931فك، يوهان)-

 جمهورية مصر العربیة، مكتبة الخانجي.

 ، عَمان، األردن، دار مجدالوي.0، دراسة تاريخیة، طیون األوائلالهاشمم( 0113فوزي، فاروق عمر) -
، ضبط وتوثیق: يوسف الشیخ محمد البقاعي، القاموس المحیطم( 0999الفیروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب) -

 بیروت، لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع والنشر.
، الخرطوم، السودان، دار جامعة 0، طضوء علم اللغة المعاصر التعريب فيم( 0936الكاروري، عبدالمنعم ) -

  الخرطوم للنشر.
، مجمع اللغة العربیة، القاهرة، جمهورية مصر العربیة، مكتبة 0م(، مجموعة من المؤلفین، ط0112) المعجم الوسیط -

 الشروق الدولیة.
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لعربیة للتربیة والثقافة والعلوم، بیروت، لبنان، ، المنظمة ا0م( مجموعة من المؤلفین، ط0990)المعجم العربي األساسي-

 الروس.

م( االقتراض اللغوي في لغة الشعر العماني، حولیات اآلداب والعلوم االجتماعیة، جامعة الكويت، 0113المعشني، محمد)-

 .03، الحولیة 013مجلس النشر العلمي، الرسالة 

 ة عمان، مكتبة الغبیراء.، بهالء، سلطن0،طدراسات لغويةم( 0100المعشني، محمد)-
ه(، لسان العرب، تحقیق :عبداهلل على الكبیر، ومحمد أحمد حسب اهلل، 0881ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم )-

 وهاشم الشاذلي، مطبعة دار المعارف،القاهرة.

 مصر للطباعة.،القاهرة، جمهورية مصر العربیة، دار 0،طالمعجم العربي نشأته وتطورهم( 0963نصار، حسین ) -
، بیروت،لبنان، منشورات دار 0، طالدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالثم( 0931آل ياسین، محمد حسین)-

 مكتبة الحیاة.

م( المعرب والدخیل في كتاب العین: دراسة ومعجم، مجلة آفاق الثقافة والتراث، مركز جمعة 0110ياسین، عبدالعزيز)-

 33-10التراث، دبي، السنة العاشرة، العدد السابع والثالثون، ص الماجد للثقافة و
 ، بیروت،لبنان، دار المشرق . 0،طغرائب اللغة العربیةم( 0936) الیسوعي، رفائیل نخلة  -
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Reflections on Arabic Lexicons 
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Abstract 

This study examined translation and Arabicization in the Abbasid Era and the 

presumed relationship between translation and the dictionaries that were compiled at 

that time. The study found out that there were more than 600 words borrowed into 

Arabic from 16 other languages. The most prominent lending languages among these 

are Persian, Latin, Syriac, Hebrew, Greek and Nabatean respectively. These borrowed 

words are distributed across 26 semantic fields, the largest of which is the field of 

food and drink followed by the field of clothing and attire and then the field of 

construction and architecture followed by the field of medicine and drugs. The biggest 

part of this vocabulary goes to the words of civilization and daily life. The dictionaries 

that included the most of these borrowed words are Ibn Manzoor's lisaan al-arab and 

Al-Azhar's tahdheeb al-lugha and Al-Jawhari's sihaah.   

Keywords: 

Translation, Arabicization, loadwords, Arabcized, dictionaries, Abbasid Era, semantic 

fields 
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 ملحق الدراسة: جدول الكلمات الدخیلة والمقترضة في المعاجم التي شملتها الدراسة
المعجم  الكلمة  ومعناها م

 الذي وردت فيه
 الحقل  اللغة 

   *** حرف الهمزة أ
التَّهذيب  الصِّحاح  البناءاآلجُر: طين يشوى بالنار يستعمل في  1

 القامُوس اللِّسان
البناء  فارسيّة

 والعمران
الصِّحاح الشمس  آزَر: اسم أعجمي  2

 القامُوس  اللِّسان 
األلقاب  فارسيّة

 واألعالم
اآلمِص واآلميص:طعام من لحم عجل او  3

 مرق مصفى من الدهن
العَيْن التَّهذيب 
المحيط   القامُوس 

 اللِّسان

الطعام  فارسيّة
 والشراب

التَّهذيب الصِّحاح  اآلنُك: الرصاص المذاب   4
 اللِّسان

 المعادن فارسيّة

إبراهيم: اسم أعجمي وورد إبراهام وإبراهِم   5
 وإبراهَم وإبراهُوم

الصِّحاح المُختار 
 القامُوس اللِّسان

األلقاب  عبرية
 واألعالم

الطب  فارسيّة القامُوس األَبْرَق: دواء جيد للحفظ 6
 واألدوية

الجواهر  يونانية المُعرب اإلبريز: الذهب الخالص 7
 واألحجار الكريمة

اإلبريق: وعاء له أذن وخرطوم ينصب منه  8
 السائل 

الصِّحاح القامُوس 
 اللِّسان

األدوات  فارسيّة
 المنزلية

  الصِّحاح اإلبرَيْسَم: الحرير الخام 
 القامُوس اللِّسان

األلبسة  فارسيّة
 مقمشةواأل

الصِّحاح  األَبْزار: التوابل أي البهارات  9
 القامُوس

الطعام  فارسيّة  
 والشراب

التَّهذيب  األَبزَن: حوض ماء نحاسي يغتسل فيه  11
 القامُوس اللِّسان

األدوات  معرب
 المنزلية

اإلِبْزيم: حلقة أو عُروة معدنية للتثبيت الحزام  11
 وشدِّه 

الصِّحاح 
 المعرب

اآلالت  فارسيّة
 واألمتعة

الجَمْهَرة الصِّحاح  األُبُّلَّة: القطعة من التمر  12
 القامُوس اللِّسان

الطعام  نبطية
 والشراب

إبليس: اسم الشيطان أو رأس الشياطين  13
 وكبيرهم  

الصِّحاح القامُوس  
 اللِّسان

الدين  فارسيّة
 والعبادة

العَيْن التَّهذيب  الَأبهَل: شجرة يقال لها األيرَس وهي العرعر 14
 القامُوس

األشجار  فارسيّة
 والنباتات

الجَمْهَرة الصِّحاح  األَبيل واآلبل: راهب النصارى  15
 القامُوس

الدين  فارسيّة
 والعبادة

التَّهذيب الصِّحاح  الَأتُّون: الحمَّام ومقيل مومقده  16
 المُختار اللِّسان

البناء   فارسيّة
 والعمران

الجَمْهَرة الصِّحاح  كهةاإلجّاص: ثمر فا 17
الشمس القامُوس 

 اللِّسان 

الطعام  فارسيّة
 والشراب

الجَمْهَرة  إدريطوس وإذريطوس: دواء 18
 القامُوس اللِّسان

الطب  رومية
 واألدوية

المعرب  األُربُون: العُربون 19
 القامُوس اللِّسان

التجارة  أعجمي
 والمال

الزينة  فارسيّةلمُختار الجَمْهَرة ا األُرْجُوان:صبغٌ أحمر 21
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 وأدواتها المعرب اللِّسان
الجَمْهَرة الصِّحاح  األَرُز: نبات حولي له حب يؤكل 21

 لتَّهذيب المعرب 
الطعام  معرب

 والشراب
العَيْن الجَمْهَرة  األَرَنْدَج: جلد أسود تصنع منه األحذية  22

 الصِّحاح القامُوس 
األلبسة  دخيل

 واألمقمشة
التَّهذيب  : األكّار أي الفلَّاحاإلِرِّيس 23

 اللِّسان
المهن  شامية

 والوظائف
إستاج وإستيج: ما يلف عليه الغَزْلُ باألصابع  24

 ليُنسج
العَيْن 
 التَّهذيب  اللِّسان

اآلالت  فارسيّة
 واألمتعة

التَّهذيب  إستار: العدد أربعة أو رابع أربعة 25
 الصِّحاح المختار

العلم  فارسيّة
 والكتابة

الجَمْهَرة  اإلستبرق: الديباج الغليظ 26
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

األلبسة  فارسيّة
 واألمقمشة

اإلستيج واإلستاج: ما يُلف عليه الغزل  27
 باألصابع ليُنسج 

العَيْن 
 التَّهذيب اللِّسان 

اآلالت  معرب
 واألمتعة

 األُسْرُف: اآلنك أي الرصاص المذاب 28
 

ن التَّهذيب اللِّسا
 القامُوس  المصباح 

 المعادن فارسيّة

التَّهذيب  األُسطوانة: الرجل الطويل الرجلين والظهر 29
 القامُوس اللِّسان

صفات  فارسيّة
 اإلنسان وأحواله

الجَمْهَرة  اإلِسفَنْط: نوع من الخمر أو العصير  31
الصِّحاح التَّهذيب 

 القامُوس 

الطعام  رومية 
 والشراب

لم من علماء النصارى أو رئيس األُسْقُف:عا 31
 من رؤسائهم 

الصِّحاح 
 القامُوس اللِّسان

الدين  يونانية
 والعبادة

 الصِّحاح اإلسوار واألسوار: الرامي أو الفارس  32
 القامُوس اللِّسان

المهن  فارسيّة
 والوظائف

العَيْن  األُشَّق: دواء مثل الصمغ وهو األُشَّج 33
 التَّهذيب اللِّسان 

لطب ا دخيل
 واألدوية

األُشْكُزُّ:شيء من الجلد أكثر بياضًا منه تشد   34
 به السروج

العَيْن 
 التَّهذيب اللِّسان

اآلالت  فارسيّة
 واألمتعة

التَّهذيب  األُشْنَة: نوع من العطر أبيض دمقيق  35
 القامُوس اللِّسان

 العطور  فارسيّة

األًشْنان: شجر يستعمل هو أو رماده مادة  36
 للغسل

 

الجَمْهَرة التَّهذيب  
الصِّحاح المعرب 

 القامُوس اللِّسان 

 فارسيّة
 

األشجار 
 والنباتات

 
الصِّحاح المعرب  اإلصطَبْل:حظيرة الخيل ومومقف الدواب 37

 القامُوس  اللِّسان
 

 التينية
 

 الحيوانات

التَّهذيب  إصطفلين: جزر أو نوع منه يؤكل 38
 المعرب  اللِّسان

الطعام  شامية
 شرابوال

التَّهذيب  أَصْفِنط: الخمر أو نوع منها  39
 المعرب

الطعام  رومية
 والشراب

األطرَبُون:المقدم في الحرب والرئيس من  41
 الروم

الجيش  رومية المعرب اللِّسان 
 واألسلحة

إِفْريز: إفريز الحائط : ما أشرف منه خارجًا عن  41
 البناء 

الصِّحاح 
 القامُوس اللِّسان

اء البن معرب
 والعمران

العَيْن التَّهذيب  أمقلَش: ال يملك شيئا وال يثبت على شيء 42
 القامُوس اللِّسان

صفات  فارسيّة
 اإلنسان وأحواله
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الجَمْهَرة  إمقليد ومِقلد: المفتاح 43
 التَّهذيب الصِّحاح

اآلالت  معرب
 واألمتعة

إمقليم: واحد األمقاليم كأنه سمي إمقليما ألنه  44
 م المجاورمقلوم من اإلمقلي

 

الجَمْهَرة التَّهذيب 
 الصِّحاح اللِّسان

 الجغرافيا يونانية

األمُقْنوم:  األصل واألمقانيم الثالثة هي األب  45
 واالبن وروح القدس عند النصارى

الصِّحاح 
 المُختار  القامُوس

الدين  رومية
 والعبادة

اإلكسير:الكيمياء مايخلط بالفضة أو غيرها  46
 وشراب يطيل الحياة فيحولها إلى ذهب، 

العُباب 
 القامُوس

الطب  يونانية
 واألدوية

الجَمْهَرة  أَلُوَّة: عود بخور 47
الصِّحاح المعرب 

 الشَّمس 

 العطور  فارسيّة

الشَّمس  اَملَج: دواء مسهل للبلغم ومقوي للقلب والنظر 48
 القامُوس

الطب  فارسيّة
 واألدوية

يه الغالل األَنْبار:بيت التاجر الذي يجمع ف 49
 واألمتعة وأكداس البُر 

الجَمْهَرة 
 الصِّحاح  المعرب

التجارة  فارسيّة
 والمال

الصِّحاح  األَنْبِج: نوع من األدوية  51
 القامُوس  اللِّسان

الطب  فارسيّة
 واألدوية

الصِّحاح  اإلنجيل: كتاب عيسى بن مريم  51
المُختار القامُوس 

 اللِّسان 

الدين  فارسيّة
 والعبادة

العَيْن الجَمْهَرة  األنجُر: مرساة السفينة  52
 التَّهذيب اللِّسان  

اآلالت  فارسيّة  
 واألمتعة

التَّهذيب القامُوس  أندَراوَرد وأندرورد: نوع من السراويل 53
 اللِّسان

األلبسة  أعجمي
 واألمقمشة

الصِّحاح  اإلهْلِيلَج: ثمر يستعمل في العالج  54
 القامُوس

 الطب فارسيّة
 واألدوية

األوارِجة: من كُتب أصحاب الدواوين ينقل  55
إليها ما على اإلنسان ومنها ينقل إلى جريدة 

 اإلخراجات 

العلم  فارسيّة القامُوس
 والكتابة

العَيْن  األواغي: مقنوات السوامقي في المزارع  56
 الصِّحاح اللِّسان

الزراعة  دخيل
 والرعي

التَّهذيب  األوَّاه: المؤمن  57
 لقامُوس اللِّسانا

الدين  حبشية
 والعبادة

التَّهذيب  األّيارِجة: دواء   58
 القامُوس  اللِّسان 

الطب  فارسيّة
 واألدوية

العَيْن  اِيْلُ: اسم من أسماء اهلل  59
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان  

الدين  عبرية
 والعبادة

أيلُول: اسم الشهر التاسع من شهور السنة  61
 الشمسية

 

لعَيْن التَّهذيب ا
 القامُوس اللِّسان

 الزمن  رومية

اإليوان: مكان متسع من بيت يحيط به ثالثة  61
 حيطان

المعرب  
 المُختار

البناء  فارسيّة
 والعمران

   *** حرف الباء  ب
 التَّهذيب المحيط  البابُوس: الصبي الرضيع أو الولد 1

 القامُوس
صفات  رومية

 اإلنسان وأحواله
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التَّهذيب  ج: األمقحوان وهو نوع من الزهور      بابونَ 2
المُختار القامُوس  

 اللِّسان

األشجار  فارسيّة
 والنباتات

التَّهذيب  الباذَق: الخمر األحمر النبيذ   3
 المعرب اللِّسان

الطعام  فارسيّة
 والشراب

الجَمْهَرة  الباري والبُوري: الحصير المنسوج من القصب  4
س  الصِّحاح القامُو

 اللِّسان  

األدوات  فارسيّة  
 المنزلية

التَّهذيب  بازيار وبيزار: الذي يحمل البازي 5
 الصِّحاح  اللِّسان

المهن  فارسيّة
 والوظائف

التَّهذيب  باسور: مرض في مقعدة اإلنسان تسبب نزيفًا  6
الصِّحاح القامُوس 

 اللِّسان

الطب  فارسيّة
 واألدوية 

العَيْن  لبازي يشبه الصقر الباشَق: نوع من جنس ا 7
 القامُوس اللِّسان

 الطيور فارسيّة

الصِّحاح  الباطِيَة: إناء واسع األعلى ضيق األسفل  8
 اللِّسان

األدوات  فارسيّة
 المنزلية

المعرب  الباغُوت: عيد النصارى 9
 القامُوس 

الدين  معرب
 والعبادة

التَّهذيب   البال:الحوت العظيم  11
 سانالصِّحاح اللِّ

 الحيوانات  فارسيّة

البالَة:نوع من الجِراب والوعاء الذي يوضع فيه  11
 الطِّيب 

التَّهذيب الجَمْهَرة 
 الصِّحاح اللِّسان

 العطور فارسيّة

التَّهذيب الصِّحاح  البَبْر: نوع من السباع أو هو الفهد والنمر 12
 القامُوس اللِّسان

 الحيوانات فارسيّة 

الجَمْهَرة  أي الحظ البَخت: الجَدُّ 13
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

صفات  فارسيّة
 اإلنسان وأحواله

البُخت والبُختي: اإلبل الخراسانية ويقال لها  14
 سنامان

العَيْن 
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان 

 الحيوانات دخيل 

البُدّ: بيت فيه أصنام وتصاوير ومقيل الصنم  15
 نفسه

العَيْن   
التَّهذيب  الجَمْهَرة 

 اللِّسان

الدين  فارسيّة
 والعبادة

الصِّحاح  البَذَج: من ولد الضأن  16
 المقاييس

 الحيوانات فارسيّة

العَيْن  البَرْبَط: الملهى والصدر أو صدر البط  17
التَّهذيب القامُوس 

 اللِّسان

اللهو  فارسيّة
 والطرب

البُرجاس: غرض في الهواء على رأس رمح  18
 ه في البئر ليفتح عيونهاوحجر يرمى ب

المُختار 
 القامُوس اللِّسان

اآلالت  فارسيّة
 واألمتعة

العَيْن  البَرْخ: السعر الرخيص   19
الجَمْهَرة التَّهذيب 

 القامُوس  اللِّسان

التجارة  فارسيّة
 والمال

العَيْن الصِّحاح   البَردَج: السَّبْيُ  21
 القامُوس

الجيش  فارسيّة
 واألسلحة

الزينة  معرب القامُوس رزَج: ما يظهر من درْز الثوبالبُ 21
 وأدواتها
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الجَمْهَرة  البِرِزيق: الفارس والبَرازيق الجماعة منهم  22
الصِّحاح القامُوس  

 اللِّسان

الجيش  فارسيّة
 واألسلحة

الصِّحاح  البِرْزين: إناء من مقشر الموز يشرب به  23
 اللِّسان

األدوات  فارسيّة
 المنزلية

البِرسام: ورم في الدماغ يتغير منه عقل  24
 اإلنسان فيهذي

 

الجَمْهَرة 
 التَّهذيب  اللِّسان

الطب  معرب
 واألدوية

الجَمْهَرة المعرب  البَرْطَلة: المظلة الضيقة     25
 القامُوس  اللِّسان

اآلالت  نبطية
 واألمتعة

العَيْن  البَرْغَسْت: حشيشة تطبخ فتؤكل    26
 اللِّسان

الطعام  دخيل
 والشراب

 البَرَق: الحَمَل وهو صغير الضأن  27
 

العَيْن 
الجَمْهَرة الصِّحاح 

 القامُوس  اللِّسان

 الحيوانات فارسيّة

البِرمْقيل:  آلة تشبه القوس يرمى بها الحجارة  28
 ونحوها

المعرب 
 القامُوس  اللِّسان 

الجيش  معرب
 واألسلحة

لصِّحاح ا البَرْنَساء: ابن آدم  الخّلق   29
 المعرب القامُوس

صفات  سريانية  
 اإلنسان وأحواله

العَيْن  البَرْنَكان: ضربٌ من الثياب 31
الجَمْهَرة التَّهذيب 

 الصِّحاح  اللِّسان

األلبسة  فارسيّة
 واألمقمشة

العلم  فارسيّة القامُوس البرنامج: الورمقة الجامعة للحساب  31
 والكتابة

القامُوس  أصفر مدور البَرْنيُّ:نوع من التمر 32
 اللِّسان

الطعام  فارسيّة
 والشراب

العَيْن  البُرَهْمِن:العالِم والعابد  33
 التَّهذيب  اللِّسان

الدين  السُّمنية
 والعبادة

التَّهذيب  بَزَرمْقطُونا: حبة يستشفى بها 34
 المصباح

الطب  معرب
 واألدوية

العَيْن  البِزْيَون: رمقيق الديباج  35
 للِّسانالصِّحاح ا

األلبسة  فارسيّة
 واألمقمشة

الجَمْهَرة  البُستان: الجنينة التي فيها نخيل متفرمقة  36
 القامُوس  اللِّسان

الزراعة  فارسيّة
 والرعي

الجَمْهَرة  بِسطام: اسم أعجمي  37
 الصِّحاح القامُوس

األلقاب  فارسيّة
 واألعالم

البُسَّذ: نوع من الحجر كالمرجان أو هو  38
 نالمرجا

التَّهذيب 
 القامُوس  اللِّسان

الجواهر  معرب
 واألحجار الكريمة

العَيْن  البَضْباض: الكَمأة 39
 التَّهذيب  اللِّسان

الطعام  دخيل
 والشراب

41 
 

البِطَرْك: مقدَّم النصارى  ورئيس رؤساء 
 األسامقفة والعالم عند اليهود 

التَّهذيب 
 القامُوس  اللِّسان

الدين  يونانية
 والعبادة

 البِطريق: القائد بلغة الروم  41
 

التَّهذيب 
الصِّحاح القامُوس  

 اللِّسان

المهن  رومية
 والوظائف

البَقَّم: صِبغٌ يستخرج من نبات ثمره أحمر  42
 يؤخذ منه شراب مسهل 

 

العَيْن الجَمْهَرة 
التَّهذيب الصِّحاح 

 القامُوس  اللِّسان

الطب  فارسيّة
 واألدوية
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الجَمْهَرة التَّهذيب  سح وهو ثوب من الشعر الغليظ البَالس: المِ 43
الصِّحاح المصباح 
العُباب القامُوس 

 اللِّسان

األلبسة  فارسيّة
 واألمقمشة

العَيْن التَّهذيب  البَمُّ: أحد أوتار العود 44
 الصِّحاح اللِّسان

اللهو  فارسيّة
 والطرب

 البَنادرة والبُنْدار: التجار الذين يلزمون المدائن 45
 أو المعادن 
 

العَيْن الجَمْهَرة 
 التَّهذيب اللِّسان

التجارة  دخيل
 والمال

البَنْج والبِنْج: نوع من األدوية يستعمل  46
 لتسكين األلم في الجروح 

العَيْن 
 المحيط اللِّسان

الطب  هندية
 واألدوية

البَنْجَرْمقات: باب صغير بين بيتين أو مفترق  47
 بين بيتين 

البناء  ةفارسيّ العَيْن 
 والعمران

 البَنْد: العلم الكبير  48
 

 العَيْن الصِّحاح 
 المُختار اللِّسان

الجيش  فارسيّة
 واألسلحة

العَيْن الجَمْهَرة   البَنْدر: ميناء أو مرسى أو مدينة بحرية 49
 التَّهذيب اللِّسان

البناء  فارسيّة
 والعمران

هَرة الصِّحاح الجَمْ البُندُق: الذي يرمى به والجِلَّوز 51
 القامُوس

األشجار  فارسيّة
 والنباتات

البَنَفْسَج: نبات يزرع للزينة وأزهاره عطرة  51
 وشمه مفيد للصداع والسعال

األشجار  معرب المعرب القامُوس 
 والنباتات

الصِّحاح  البُنك: األصل والطبع 52
 التَّهذيب  اللِّسان

صفات  فارسيّة
 اإلنسان وأحواله

التَّهذيب  العَرار وهو نبات طيب الرائحة البَهار: 53
 اللِّسان

األشجار  فارسيّة
 والنباتات

العَيْن الجَمْهَرة  البُهار: شيء يوزن به  و ثالثمائة رطل 54
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

المقاييس  مقبطية
 والموازين

التَّهذيب  البَهْت: من حساب النجوم   55
 اللِّسان

العلم  معرب
 والكتابة

   البَهْرَج: درهم من فضة رديئة 56
  

الجَمْهَرة 
التَّهذيب الصِّحاح  

 اللِّسان

التجارة  فارسيّة
 والمال

الجَمْهَرة المعرب  البَهْرمان: لون أحمر  57
 القامُوس اللِّسان

الزينة  فارسيّة
 وأدواتها

البَهَطّ والبهطَّة :ضرب من الطعام أو أرز وماء  58
 أو أرز  باللبن 

يْن الصِّحاح العَ
التَّهذيب القامُوس 

 اللِّسان

الطعام  سِندية
 والشراب

البَهْنَوي:  نوع من اإلبل يكون بين العربية  59
 والكِرمانية

العَيْن التَّهذيب  
 اللِّسان

 الحيوانات دخيل

الصِّحاح المُختار   البَوس: التقبيل  61
 القامُوس  اللِّسان

صفات  فارسيّة
 اإلنسان وأحواله

الجَمْهَرة الصِّحاح  البُوصيّ: نوع من السفن  61
 القامُوس

اآلالت  فارسيّة
 واألمتعة

البَياذِمقة: الرَّجّالة أي المشاة في الجيش ومنه  62
 بيذق الشطرنج

 

الجَمْهَرة التَّهذيب  
 اللِّسان

 فارسيّة 
 

الجيش 
 واألسلحة

 
المهن  فارسيّةالتَّهذيب الصِّحاح  البيزار : حامل البازي ومالكه  63
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 والوظائف لِّسانال
البَيْرَم: عَتَلة النجَّار وهي مقطعة حديد يوسع بها  64

 شق الخشبة عند نشرها  
الصِّحاح 

 المعرب اللِّسان
البناء  فارسيّة

 والعمران
المعرب اللِّسان  البِيعَة: الكنسية  65

 القامُوس
الدين  فارسيّة

 والعبادة
   *** حرف التاء ت
إلكليل وما يوضع على رؤوس الملوك التاج: ا 1

 من الذهب والجواهر
التَّهذيب 

 اللِّسان
الزينة  فارسيّة

 وأدواتها
التاجة: الصَّليجة من الفضة وهي سبيكة من  2

 فضة مصفَّاة 
التَّهذيب 

 اللِّسان
الجواهر  فارسيّة

 واألحجار الكريمة  
 التاريخ والتأريخ : ما يؤرِّخه الناس 3

 
قاييس التَّهذيب الم

 المعرب  اللِّسان
لغة أهل 

 الكتاب
 الزمن 

الجَمْهَرة الصِّحاح  التامُور:صومعة الراهب 4
المعرب القامُوس  

 اللِّسان 

الدين  سريانية
 والعبادة

التِّجْفاف آلة للحرب يلبسها المقاتل والفَرَس  5
 لتقي من اإلصابة والجروح 

الصِّحاح 
 القامُوس اللِّسان

الجيش  فارسيّة
 ألسلحةوا

البناء  فارسيّة الصِّحاح المعرب التُّر: خيط يمد على البناء  6
 والعمران

التُّرس والمِترس: خشبة توضع خلف الباب  7
 يُضبب بها السرير

التَّهذيب القامُوس  
 اللِّسان

األدوات  فارسيّة
 المنزلية

البناء  فارسيّة المُختار  الصِّحاح التُّرَّهة: الطريق الصغيرة المتشعبة  8
 والعمران

الجَمْهَرة التَّهذيب  التِرْياق: دواء السموم  9
الصِّحاح القامُوس 

 اللِّسان

الطب  يونانية
 واألدوية

العَيْن  تشرين: من أسماء شهور السنة الشمسية 11
 التَّهذيب اللِّسان

 الزمن  رومية

الجَمْهَرة  التِّكة: ما تثبت به السراويل على الحقْوين   11
 مُوس  اللِّسانالقا

األلبسة  معرب
 واألمقمشة

 تنُّور: فرن يخبز فيه 12
 

الجَمْهَرة 
التَّهذيب الصِّحاح  

 اللِّسان

األدوات  فارسيّة
 المنزلية

التَّالمُ:  الذي يسمى تلميذ ومقيل اسم أعجمي  13
 يراد به الصاغة

 

الجَمْهَرة الصِّحاح 
 اللِّسان    

اآلالت  فارسيّة  
 واألمتعة  

التلميذ : خادم األستاذ من أهل العلم أو المهن  14
أو تابع يتعلم  حرفة أو صنعة، والتالميذ منافخ 

 الصاغة الحديدية الطوال

الجَمْهَرة 
 الصِّحاح اللِّسان 

المهن  أعجمي
 والوظائف

التُّوت  : نوع من الفاكهة يعرف بالفِرْصاد  15
 والبشكل

 

التَّهذيب الصِّحاح 
 اللِّسان المصباح

الطعام  ارسيّةف
 والشراب

الزينة  هندية الصِّحاح التُّوتياء: حجرٌ يكتحل به  16
 وأدواتها

 التَّور: إنا من صُفر يشرب فيه 17
 

الجَمْهَرة 
الصِّحاح التَّهذيب  

 اللِّسان

األدوات  فارسيّة
 المنزلية

البناء  فارسيّة المعرب اللِّسانالتِّيرُ: الجِذع وسط البيت توضع عليه أطراف  18
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 والعمران الخشب والحاجز بين حائطين

   *** حرف الثاء ث
الثَّجير: ثفل كل شيء يعصر وهو الكدر وما  1

 يرسب ألسفل  
الصِّحاح 

 القامُوس  اللِّسان
الطعام  فارسيّة

 والشراب
 

   *** حرف الجيم ج
 الجادي: الزعفران ومقيل الزعفران والخمر  1

 
الصِّحاح 

 المعرب القامُوس
 رسيّةفا
 

الطعام 
 والشراب

 
 جالوت: اسم ملك طاغٍ   2

 
التَّهذيب 
 القامُوس  اللِّسان  

 أعجمي
 

األلقاب 
 واألعالم

 الجاموس: نوع من البقر 3
 

العَيْن 
الصِّحاح القامُوس  

 اللِّسان

 
 فارسيّة

 
 الحيوانات

الجَمْهَرة  الجُؤذر: ولد البقرة الوحشية 4
 اللِّسان

 الحيوانات فارسيّة

جَبْرائيل: اسم أعجمي وورد جبرئيل وجبريل  5
 وجبرئلِ وجبراييل وجَبرين 

الصِّحاح 
 المعرب  اللِّسان

األلقاب  عبرية
 واألعالم

الجَمْهَرة التَّهذيب  الجُدَّاد: الخيوط ومقيل الثياب الخلقة 6
 الصِّحاح  اللِّسان

األلبسة  نبطية 
 واألمقمشة

 الجُرُبَّان: الجيب للقميص  7
 

مْهَرة التَّهذيب الجَ
 الصِّحاح اللِّسان

األلبسة  فارسيّة
 واألمقمشة

الجُرْبُز:  الخِبُّ من الرجال وهو الماكر  8
 والمخادِع 

 

العَيْن والجَمْهَرة 
 والتَّهذيب واللِّسان

صفات  فارسيّة
 اإلنسان وأحواله

المعرب  الجِرْداب:وسَط البحر   9
 القامُوس 

 الجغرافيا فارسيّة

الصِّحاح  دَبان: حافظ الرغيفالجَرْ 11
المعرب القامُوس  

 اللِّسان

المهن  فارسيّة
 والوظائف

الجَمْهَرة  الجَردَمقة والجَردَق : الرغيف من الخبز  11
الصِّحاح القامُوس  

 اللِّسان

الطعام  فارسيّة
 والشراب

الجِرماق والجِلماق:ماعُصب به القوس من  12
 العَقَب

التَّهذيب 
 سانالقامُوس اللِّ

األلبسة  معرب
 واألمقمشة

الصِّحاح  الجَرموق: مايلبس فوق الخُف  13
 المُختار

األلبسة  فارسيّة
 واألمقمشة

الصِّحاح   الجِرْيال: صَبْغ أحمر ومقيل ماء الذهب  14
 المعرب

الزينة  رومية
 وأدواتها

 الجَريب: مقدارٌ من الطعام ومن واألرض  15
 

الجَمْهَرة 
 الصِّحاح القامُوس

 ارسيّةف
 

المقاييس 
 والموازين

 
الصِّحاح  الجَرْم: الحرُّ  16

 القامُوس  اللِّسان
الطبيعة  فارسيّة

 والمناخ
الطب  فارسيّة القامُوس الجَسْمَيرج: دواء 17

 واألدوية
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الجَمْهَرة  الجَصُّ والجِصَ:الجبس   18
المقاييس التَّهذيب 

 الصِّحاح اللِّسان

البناء  فارسيّة 
 والعمران

العُباب  الجُلَّنار: زهر الرمان 19
 القامُوس 

األشجار  فارسيّة
 والنباتات

الجُالهِق:البُندُق وهو من طين يرمي بها عن  21
 مقوس ويلعب به الصبيان 

الجَمْهَرة 
 الصِّحاح  المُختار

الجيش  فارسيّة
 واألسلحة

العَيْن  الجُلّاب: ماء الورد 21
 التَّهذيب اللِّسان

 الطعام فارسيّة
 والشراب

الصِّحاح  الجُلّ: الورد  22
 القامُوس

األشجار  فارسيّة
 والنباتات

 الجُلَّسان: الورد األبيض أو نُثاره 23
 

التَّهذيب 
 الصِّحاح اللِّسان

األشجار  فارسيّة
 والنباتات

الجِلَّوْز:شبيه بالفستق ومقيل حب الصنوبر الذي  24
 له ثمر له طعم لذيذ 

الصِّحاح القامُوس 
 ساناللِّ

الطعام  فارسيّة  
 والشراب

الصِّحاح  الجُمانة: حبة من فضة مثل الدُّرّة  25
 المعرب القامُوس

الجواهر  فارسيّة  
 واألحجار الكريمة

التَّهذيب  جهنَّم: اسم نار العذاب في اآلخرة   26
الصِّحاح القامُوس  

 اللِّسان

الدين  عبرية 
 والعبادة

العَيْن  صوف أو شعرجُوالق: أكياس كبيرة من  27
التَّهذيب الصِّحاح  

 اللِّسان

األدوات  فارسيّة
 المنزلية

التَّهذيب  جَوخان: الموضع الذي يجمع فيه الحب  28
الصِّحاح المقاييس 

 الشَّمس اللِّسان

الزراعة  فارسيّة 
 والرعي

 الجُودياء: الكساء    29
 

الجَمْهَرة 
التَّهذيب المعرب 

 اللِّسان

بسة األل فارسيّة
 واألمقمشة

الجَورَب: لِفافة الرِّجل وغشاءان من صوف  31
 للقَدَم 

الصِّحاح 
 اللِّسان

األلبسة  فارسيّة
 واألمقمشة

الطب  فارسيّة القامُوس جوزاهَنْج: دواء 31
 واألدوية

الصِّحاح المعرب  الجَوْز:ثمر شجر الجوز يجفف ويؤكل  32
 القامُوس  اللِّسان

الطعام  فارسيّة  
 بوالشرا

التَّهذيب  الجَوزَق: القُطْن 33
 القامُوس  اللِّسان

األشجار  معرب
 والنباتات

 الجَوسَق: الحِصن والقصر  34
 

العَيْن الجَمْهَرة 
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

البناء  فارسيّة
 والعمران

الصِّحاح  الجَومقة: الجماعة من الناس   35
 المُختار القامُوس

صفات  فارسيّة
 وأحواله اإلنسان

الطبيعة  فارسية المقاييس الجَون: اللون 36
 والمناخ

الطبيعة  فارسية المقاييس الجَونَة: الشمس 37
 والمناخ

الجَوْم: الرعاة يكون أمرهم ومجلسهم  38
 وكالمهم واحد 

العَيْن 
 التَّهذيب  اللِّسان

الزراعة  فارسيّة
 والرَّعي
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ل حجر الجَوْهَر: أصل الشيء وماخلق عليه وك 39
 يُستخرج منه شيء يُنتفع به

الصِّحاح 
 المعرب  اللِّسان

 المعادن فارسيّة

   *** حرف الحاء  ح
الحُب: الجَرّة الضخمة ومقيل الخشبات األربع  1

 التي توضع عليها 
 الجرة أو الغطاء الذي يوضع عليها

الجَمْهَرة التَّهذيب  
 القامُوس اللِّسان

األدوات  فارسيّة
 المنزلية

الحِرْباء: نوع من العَظاء وهي دويبة من  2
 الزواحف ذات األربع 

 

الصِّحاح المعرب 
 القامُوس

 الحيوانات فارسيّة

الحُرْديّ: حُزمة من القصب تلقى على خشب  3
 السقف 

 

الجَمْهَرة 
الصِّحاح القامُوس  

 اللِّسان  

البناء  نبطية
 والعمران

ذكر  الحِرْذون: دويبة تشبه الحرباء ومقيل هي 4
 الضب 

الصِّحاح 
 القامُوس

 الحيوانات فارسيّة  

 الحِمَّص:حبٌّ القِدر   5
 

الصِّحاح 
 القامُوس اللِّسان

الطعام  فارسيّة
 والشراب

الصِّحاح   الحَنْدمَقُوق: نبات له  منافع طبية  6
 المعرب اللِّسان 

الطب  نبطية  
 واألدوية

   *** حرف الخاء خ
التَّهذيب  وسقط متاعه خاشِ ماشِ: مقماش البيت 1

 المُختار  اللِّسان
األدوات  فارسيّة

 المنزلية
 خامقان: لقب إمبراطور مقدماء الترك 2

 
التَّهذيب 

 الشَّمس  اللِّسان
األلقاب  دخيل

 واألعالم
خاميز: مرق السِّكباج المبرَّد المصفى من  3

 الدهن 
 

العَيْن القامُوس  
 اللِّسان  

الطعام  أعجمي
 والشراب

التَّهذيب  الخِربِز: البطيخ 4
 القامُوس  اللِّسان

الطعام  معرب
 والشراب

الجَمْهَرة  الخُرْديق والخَرْدَق : طعام شبيه بالحساء 5
 القامُوس  اللِّسان

الطعام  فارسيّة
 والشراب

األلبسة  فارسيّة الصِّحاح  الخَزُّ: ماينسج من صوف وحرير  6
 واألمقمشة

ثياب أبيض ومقيل الوَبَر الخُزْرانِق: ضرب من ال 7
 أتى عليه الحول

الجَمْهَرة 
 القامُوس  اللِّسان

األلبسة  فارسيّة
 واألمقمشة

الخُشْكَنان:خبزة تمأل بالسكر واللوز والفستق  8
 وتقلى

المعرب 
 القامُوس 

الطعام  فارسيّة
 والشراب

 الخَلَنْج:شجر يحرق للحصول على الفحم  9
 

الصِّحاح القامُوس 
 اللِّسان

األشجار  رسيّةفا
 والنباتات

الجَمْهَرة الصِّحاح  الخَندَريس: الخمر القديمة  11
 القامُوس اللِّسان

الطعام  رومية  
 والشراب

الجَمْهَرة  الخَندق: حفيرٌ حول أسوار المدن أو مكان 11
 القامُوس  اللِّسان

البناء  فارسيّة
 والعمران

مقت الخِوان: المائدة وما يوضع عليه الطعام و 12
 األكل

العَيْن التَّهذيب 
 المقاييس  الصِّحاح 

األدوات  فارسيّة
 المنزلية

الخَوْر: خليج يمتد من البحر ومقيل المنخفض  13
 من األرض مثل الغور 

الجَمْهَرة 
 الصِّحاح المعرب

 الجغرافيا فارسيّة 

الخَوَرنَق: اسم مقصر بالعراق للنعمان األكبر  14
 ك ويشرب والمجلس الذي يأكل فيه المل

العَيْن التَّهذيب 
الصِّحاح  المُختار  

البناء  فارسيّة
 والعمران
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 اللِّسان

الخِيار: نوع من الثمار يشبه القِثّاء وهو نبات  15
 من فصيلة القرعيات يؤكل نيِّئًا 

الصِّحاح 
 اللِّسان

الطعام  معرب
 والشراب

 الخِيد: الرَّطبة البلح  16
 

العَيْن 
 التَّهذيب  القامُوس

 اللِّسان

الطعام  فارسيّة
 والشراب

الجَمْهَرة  الخِيم: السجية  ومقيل الخُلق 17
الصِّحاح المعرب 

 اللِّسان

صفات  فارسيّة
 اإلنسان وأحواله

   *** حرف الدال د
المعرب  الدارِش: الجلد األسود 1

 القامُوس  اللِّسان
اآلالت  فارسيّة

 واألمتعة
يلبس والدار  الداشِن: الثوب الجديد الذي لم 2

 الجديدة التي لم تسكن 
 

العَيْن 
التَّهذيب  القامُوس  

 اللِّسان

 
 معرب

 
البناء 

 والعمران
العلم  فارسيّة القامُوس الدَّاناج:العالِم 3

 والكتابة
الجَمْهَرة  الدَّانَق: سُدس الدرهم  

 الصِّحاح المعرب
المقاييس  فارسيّة

 واألوزان
حاح الصِّ داوُد:اسم أعجمي   4

 المعرب
األلقاب  عبرية

 واألعالم
المعرب  الدَّبَج: النقش والتزيين 5

 القامُوس  اللِّسان
الزينة  فارسيّة

 وأدواتها
الدَّبُّوس:خشبة أو حديدة معوجة الرأس يضرب  6

 بها الرأس لإلذالل
التَّهذيب 

 القامُوس  اللِّسان
اآلالت  معرب

 واألمتعة
مْهَرة الجَ دَخْتَنوس: اسم بنت كسرى  7

 التَّهذيب المعرب
األلقاب  فارسيّة

 واألعالم
التَّهذيب  الدَخْدار: ثوب نفيس ومقيل ثوب أبيض مصون 8

الصِّحاح القامُوس  
 اللِّسان

األلبسة  فارسيّة
 واألمقمشة

الدِّخْريص: بَنيقة الثوب، مايخاط به في جيب  9
 القميص وتثبت فيه األزرار ومقيل القميص

يب الجَمْهَرة التَّهذ
الصِّحاح القامُوس  

 اللِّسان

األلبسة  فارسيّة
 واألمقمشة

 الدَّرابِنة:البوّابُون  11
 

الصِّحاح المعرب 
 القامُوس

المهن  فارسيّة
 والوظائف

الجَمْهَرة  الدُّرامقِن والدَّرَمقة : الخوخ 11
 المعرب  القامُوس

الطعام  سريانية 
 والشراب

ن الرأس الدُّرامقِس: عظم القفا الذي يصل بي 12
 والعنق

الجَمْهَرة 
التَّهذيب  القامُوس  

 اللِّسان

صفات  رومية
 اإلنسان وأحواله

 الدَّرْز: موضع الخياطة في الثوب 13
 

العَيْن 
الجَمْهَرة التَّهذيب 

 اللِّسان

األلبسة  فارسيّة
 واألمقمشة

المعرب  الدِّرَفْس:الراية 14
 القامُوس  اللِّسان 

الجيش  فارسيّة
 واألسلحة

 الدَّرْمقلة: الرمقص  15
 

الجَمْهَرة 
التَّهذيب القامُوس 

 اللِّسان

اللهو  حبشية
 والطرب
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 الدَّرْكلة: لعبة للصبيان  16
 

الجَمْهَرة 
الصِّحاح القامُوس  

 اللِّسان

اللهو  حبشية
 والطرب

الدُّرْنُوك: نوع من الفُرُش له هُدُب أو فروة أو  17
 هي نوع من الطَّنْفسة والبُسُط

حاح الصِّ
المعرب القامُوس 

 اللِّسان 

اآلالت  فارسيّة
 واألمتعة

الصِّحاح  الدِّرهم: عملة نقدية مقديمة   18
 المُختار  اللِّسان

التجارة  فارسيّة  
 والمال

الجَمْهَرة  الدِرْياق :  دواء للسموم وهي الترياق بالتاء 19
 التَّهذيب اللِّسان

الطب  فارسيّة
 واألدوية

لنسخة يجمع فيها مقوانين الملك الدُّستور:ا 21
 وضوابطه

 العُباب القامُوس
 

 فارسيّة
 

العلم 
 والكتابة

 
المقاييس  الدَّسْت: الصحراء  21

 الشَّمس المصباح 
 الجغرافيا فارسيّة

الدَّسكَرة:  بناء يشبه القصر حوله بيوت ويكون  22
 للملوك

 

الجَمْهَرة التَّهذيب 
 اللِّسان المصباح

البناء  معرب
 لعمرانوا

الجَمْهَرة  الدَّشْت : الصحراء  23
الصِّحاح المُختار 

 القامُوس  اللِّسان

 الجغرافيا فارسيّة  

 الدِّكْر: لعبة للزنج والحبشة  24
  

العَيْن 
 القامُوس  اللِّسان

اللهو  حبشية
 والطرب  

الصِّحاح  الدُّكًّان: الحانوت وهو المتجر 25
 المُختار  اللِّسان

تجارة ال فارسيّة
 والمال  

التَّهذيب  الدَّمَش: الهيجان والثوران من شرب دواء 26
 واللِّسان

الطب  دخيل
 واألدوية

الصِّحاح  الدَّمَق: ثلج وريح أو العاصفة  27
الشَّمس القامُوس 

 اللِّسان

الطبيعة  فارسيّة
 والمناخ

الدِّمَقْس: القَز وهو الحرير الطبيعي عندما  28
 يستخرج 

الصِّحاح 
لمعرب القامُوس ا

 اللِّسان 

األلبسة  معرب
 واألمقمشة

الجَمْهَرة  الدِّنْح: يوم عيد من أعياد النصارى  29
التَّهذيب المصباح 

 القامُوس اللِّسان

الدين  سريانية
 والعبادة

العجم  الدِّهْقان والدُّهقان: التاجر وزعيم فالحي  31
الصِّحاح القامُوس 

 اللِّسان

المهن  فارسيّة
 ائفوالوظ

العَيْن  الدِّهليز: مابين الباب والدار 31
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

البناء  فارسيّة
 والعمران

العَيْن  الدَّهنَج: حصىً أخضر تُزين به الفصوص 32
التَّهذيب الصِّحاح 

 واللِّسان

الجواهر  دخيل
 واألحجار الكريمة

الجَمْهَرة  الدُّواج: نوع من اللحاف 33
 سانالمعرب اللِّ

األلبسة  فارسيّة
 واألمقمشة

الدُّوامة: لعبة للصبيان تلف بخيط أو سير ثم  34
 ترمى فتدور

التَّهذيب 
 اللِّسان 

اللهو  فارسيّة
 والطرب
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الدَّورَق والدَّوُرق: مكيال لما يشرب أو مقدار  35
 لما يشرب يكتال به

 

الجَمْهَرة 
التَّهذيب الصِّحاح  

 اللِّسان

األدوات  فارسيّة
 منزليةال

الدُّوالب: آلة  تديرها الدابة للسَّقي ولرفع  36
 األثقال 

الصِّحاح 
 الشَّمس  المُختار

الزراعة  فارسيّة
 والرعي

الجَمْهَرة  الدِّيباج:نوع من الثياب  37
 التَّهذيب  اللِّسان

األلبسة  فارسيّة
 واألمقمشة

العَيْن  الدَّيابُوذ: ثوب له سدّان أو كساء  38
 اللِّسانالصِّحاح  

األلبسة  فارسيّة 
 واألمقمشة

الجَمْهَرة  الديدبان: الطليعة أي الذي يستكشف بنظره 39
التَّهذيب الصِّحاح 

المعرب القامُوس  
 اللِّسان

صفات  فارسيّة
 اإلنسان وأحواله

الجَمْهَرة  الدَّيدبون: اللهو 41
 التَّهذيب 

اللهو  معرب
 والطرب

رمقه وسمي الدَّيْسق: بياض السراب وترمق 41
الحوض الممتلئ بذلك ومقد مألت الحوض 

 حتى دَسَق أي ساح ماؤه

الصِّحاح 
 القامُوس  اللِّسان

الطبيعة  فارسيّة
 والمناخ

الجَمْهَرة   الدينار: عملة نقدية مقديمة 42
التَّهذيب الصِّحاح 

 القامُوس

التجارة  فارسيّة
 والمال

 الدِّيوان:الدفتر الذي يكتب فيه  43
 

الصِّحاح 
 المعرب  اللِّسان

العلم  فارسيّة
 والكتابة

 الحضارة

 الدَّيُوث: الذي ال غيرة له   44
 

الجَمْهَرة  
 الصِّحاح  اللِّسان

صفات  سريانية 
 اإلنسان وأحواله

   *** حرف الذال ذ

الذّمَاء:بقية الروح أو النفَس في  الحيوان  1
 المذبوح 

الصِّحاح 
 المعرب

 الحيوانات فارسيّة

   *** رف الراءح ر
العَيْن التَّهذيب   الراسَن:نبات يشبه الزنجبيل له رائحة  1

 القامُوس  اللِّسان
األشجار  فارسيّة

 والنباتات
 الرَّانِج: الجوز الهندي 2

 
التَّهذيب الصِّحاح  

 اللِّسان
الطعام  فارسيّة

 والشراب
الصِّحاح  الرَّامقُود: إناء للشرب طويل األسفل   3

 واللِّسانوالمعرب 
األدوات  فارسيّة  

 المنزلية
التَّهذيب  الرُّبان: مقائد السفينة   4

 المعرب  اللِّسان
المهن  دخيل

 والوظائف
العَيْن  الرَّبُون: العربون  5

التَّهذيب  القامُوس  
 اللِّسان

التجارة  دخيل
 والمال

التَّهذيب  الرحمن: اسم من أسماء اهلل 6
 اللِّسان

الدين  عبرية
 عبادةوال

العَيْن  الرُّخ: لعبة عند العجم وهي حجر الشطرنج  7
 اللِّسان التَّهذيب 

اللهو  معرب
 والطرب

الرَّزْدَق  :السطر الممدود والصف من الناس  8
 والنخل

الصِّحاح 
 المعرب القامُوس 

 اللِّسان

البناء  فارسيّة
 والعمران

الطعام  روميةهذيب التَّ الرَّساطُون: شراب من الخمر والعسل أو الخمر 9
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 والشراب اللِّسان القامُوس 
والرُّزداق: المواضع التي فيها زرع  الرُّستاق 11

 ومقرى أو بيوت مجتمعة
التَّهذيب المعرب 

 اللِّسان
البناء  فارسيّة

 والعمران
التَّهذيب  الرَّوزَن: كُوَّة نافذة 11

 اللِّسان
البناء  فارسيّة

 والعمران
يها كتابة يختم بها الطعام الرَّوسَم: خشبة ف 12

وهي لويح ٌ صغير مكتوب بالنقش تختم به 
أكداس الغالل وما يحتاج لهذا النوع من 

 الكتابة

الجَمْهَرة 
 الصِّحاح المعرب

العلم  فارسيّة
 والكتابة

الرِّيباس:نبات معمر تؤكل ضلوعه ويصنع منه  13
 شراب

 

العَيْن 
 اللِّسان التَّهذيب 

الطعام  فارسيّة
 رابوالش

الصِّحاح  الرَّمَق: القطيع من الغنم  14
 القامُوس اللِّسان  

 الحيوانات فارسيّة

الجَمْهَرة  الرَّمَكة أنثى البرذون أو الفرس  15
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

 الحيوانات فارسيّة  

   *** حرف الزاء ز

الصِّحاح  الزَّاج: من األدوية وهو من أخالط الحبر  1
 اللِّسان  المعرب 

الطب  فارسيّة
 واألدوية

الزِّئبَق: معدن يستخرج من األرض له   2
 أغراض صناعية وطبية

 

الصِّحاح 
 القامُوس اللِّسان

 المعادن فارسيّة

المعرب  الزَّبَرْجَد:حجر كريم  يشبه الزمرد 3
 القامُوس اللِّسان 

الجواهر  معرب
 واألحجار الكريمة

 ره والخمر وصِبغٌ أحمر الزَّرَجُون:  العٍنب وشج 4
 

العَيْن 
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

الطعام  فارسيّة 
 والشراب

الجَمْهَرة  الزَّرْدق والرَّزدق : السطر من النخل 5
الصِّحاح المُختار 

 القامُوس اللِّسان

البناء  فارسيّة
 والعمران

التَّهذيب  الزُّرْمانِقة: جُبَّة صوف 6
الصِّحاح اللِّسان 

 مُوسالقا

األلبسة  عبرية
 واألمقمشة

الصِّحاح  الزّرفين: حلقة للباب 7
 المعرب القامُوس

البناء  معرب
 والعمران

زِرْنيخ:حجر له ألوان متعددة تستعمل مركباته  8
 للعالج

التَّهذيب 
 القامُوس اللِّسان

 المعادن فارسيّة

الزِّرياب:األصفر من كل شيء ومقيل الذهب  9
 أوماؤه 

القامُوس 
 سان اللِّ

الزينة  فارسيّة
 وأدواتها

التَّهذيب  الزَّرير: نبات له نّوْر أصفر يصبغ به 11
 اللِّسان القامُوس 

الزينة  فارسيّة 
 وأدواتها

زُطّية: ثيابٌ زُطِّية  ثيابٌ تنسب للزُّط وهم  11
 جيل من الهنود 

 

العَيْن 
الجَمْهَرة التَّهذيب 

 اللِّسان القامُوس 

األلبسة  دخيل
 مقمشةواأل

 زَكَريّا: اسم أعجمي  12
 

الجَمْهَرة 
 الصِّحاح اللِّسان  

األلقاب  عبرية
 واألعالم

الطعام  معربالمعرب الزَّالبية: حلواء وهي عجين يعقد بالسمن يقلى  13
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 والشراب القامُوس  ثم يضاف إليه الدبس 

الصِّحاح  الزُّمَّج: طائر صيد أصغر من العقاب  14
 المعرب اللِّسان

 الطيور ارسيّةف

الزَّنْجبيل:عروق تنبت تحت التربة لها جذور  15
 تستعمل ألغراض متعددة

الصِّحاح 
 المعرب 

األشجار  فارسيّة
 والنباتات

زِنديق: من ال يؤمن بالبعث وال بإله واحد أو  16
 يقول بدوام الدهر

 
 

الجَمْهَرة التَّهذيب 
 الصِّحاح القامُوس 

 اللِّسان

الدين  فارسيّة 
 لعبادةوا

الزِّنْفِليجَة: وعاء يشبه الكَنف توضع فيه  17
 األدوات الشخصية للصائغ وللراعي 

الصِّحاح 
 اللِّسان المعرب 

اآلالت  فارسيّة
 واألمتعة

الصِّحاح المُختار  الزُّماوَرْد: طعام من اللحم والبيض  18
 القامُوس اللِّسان

الطعام  فارسيّة
 والشراب

الصِّحاح  مُّرذ : حجر كريم ومقيل هو الزَّبَرجَدالزُّمُرُّد والزُّ 19
 المعرب القامُوس 

 اللِّسان

الجواهر  معرب
 واألحجار الكريمة

الزُّور: كل مايعبد من دون اهلل ومقيل هو الزون  21
 أي اسم صنم 

الصِّحاح 
 المعرب اللِّسان 

 

الدين  فارسيّة   
 والعبادة

الصِّحاح  الزِّيج: خيط البَنَّاء  21
 عرب القامُوسالم

اآلالت  فارسيّة
 واألمتعة

   *** حرف السين س
المعرب  الساذج:غير القوي وغير البالغ 1

 القامُوس اللِّسان
صفات  فارسيّة

 اإلنسان وأحواله
 السَّاهُور: دارة القمر أو غالفه 2

 
الجَمْهَرة التَّهذيب 

 الصِّحاح اللِّسان
 

 سريانية
 

الطبيعة 
 والمناخ

العَيْن  شهر تسميه أهل الروم شُباط سُباط: اسم 3
التَّهذيب القامُوس 

 اللِّسان

 الزمن  رومية

التَّهذيب  السَّبَج: الخَرَز األسود  4
 الصِّحاح اللِّسان

الزينة  فارسيّة
 وأدواتها

السُّبْجة والسبيج والسبيجة: ثوب أسود له  5
 جيب ومقيل القميص 

الجَمْهَرة 
 الصِّحاح اللِّسان

لبسة األ فارسيّة
 واألمقمشة

 السَّبَذة: وعاء يشبه المِكتل 6
 

الجَمْهَرة 
التَّهذيب القامُوس 

 اللِّسان

األدوات  فارسيّة
 المنزلية

السَّبيجي:رأس المالحين على السفينة   7
 والجمع سبابِجة وهم من السند 

العَيْن 
الجَمْهَرة التَّهذيب 

 اللِّسان  

المهن  دخيل
 والوظائف

وق: الرديء يقال درهم ستوق أي سُتُّوق وسَتُّ 8
 رديء مزيف 
 

التَّهذيب الصِّحاح 
 القامُوس  اللِّسان

التجارة  فارسيّة
 والمال

السِّجالط: الياسمين وثياب مَوْشِيَّة كأن وشيها  9
 خاتم

الزينة  رومية القامُوس اللِّسان
 وأدواتها

السِّجلّ:كاتب النبي أو الصحيفة التي فيها  11
 م الكالم للكتابالكتاب أو تما

الجَمْهَرة التَّهذيب 
 الصِّحاح اللِّسان

العلم  حبشية
 والكتابة

البناء  فارسيّة العَيْن السِّجيل: حجارة من طين ومقيل الطين  11
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 المتحجر المطبوخ بالنار
 

التَّهذيب الصِّحاح 
 اللِّسان 

 والعمران

 السَّجَنْجَل: المرآة 12
 

الجَمْهَرة التَّهذيب 
 اللِّسانالصِّحاح 

األدوات  رومية
 المنزلية

العَيْن  السَّخْت والسَّختيت : الشديد الصلب  13
الجَمْهَرة التَّهذيب   

 الصِّحاح  اللِّسان

صفات  فارسيّة
 اإلنسان وأحواله

السُّدَّر: لعبة مقديمة وهي خطٌ مستدير تلعب بها  14
 الصبيان

 

 المعرب اللِّسان 
 

 فارسيّة
 

اللهو 
 والطرب

 
الجَمْهَرة الصِّحاح  لسَّدير: مقصرٌ له ثالث مقبابا 15

 والمعرب واللِّسان
البناء  فارسيّة

 والعمران
 السَّذق: ليلة الومقود وهي من أعياد العجم  16

 
التَّهذيب 

الصِّحاح القامُوس  
 اللِّسان

اللهو  فارسيّة
 والطرب

السُّرادق: كل ما أحاط بشيء من حائط أو  17
 ط ساحة الدار خباء أو خيمة تنصب وس

الصِّحاح 
 المعرب القامُوس

البناء  فارسيّة
 والعمران

السَّراويل: لباس يغطي السرة والركبتين وما  18
 بينهما

 

العَيْن الجَمْهَرة 
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

األلبسة  فارسيّة 
 واألمقمشة

اآلالت  فارسيّة الصِّحاح  المعرب السَّرْج: رحل الدابة 19
 واألمتعة

المعرب  السِّرْداب: بناء أو نفق تحت األرض للصيف 21
 القامُوس 

البناء  فارسيّة
 والعمران

الجَمْهَرة  السَّرَق: هو سَرَق الحرير وهو نوع جيد منه 21
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

األلبسة  فارسيّة
 واألمقمشة

التَّهذيب  السِّرمقين: الزِّبْل أي الروث والسماد 22
 للِّسانالقامُوس ا

الزراعة  معرب
 والرعي

الجَمْهَرة  السَّطل والسَّيْطل: وعاء الغسيل  23
الصِّحاح المعرب 

 الشَّمس

األدوات  فارسيّة
 المنزلية

سفاسق السيف: شُطبة السيف في متنه  24
 كالخيط يقال لها الفِرِند 

العَيْن 
 التَّهذيب الصِّحاح

الجيش  فارسيّة
 واألسلحة

الجَمْهَرة التَّهذيب  سمسار والرجل الظريف الحاذق السِّفْسير: ال 25
 القامُوس اللِّسان

التجارة  فارسيّة
 والمال

الصِّحاح  سَقَر: اسم للنار في اآلخرة  26
 المعرب اللِّسان

الدين  فارسيّة
 والعبادة

 السُّقُرْمقَع والسُّفُرفَع: شراب من الشعير والحبوب  27
 

العَيْن التَّهذيب 
امُوس  الصِّحاح الق

 اللِّسان

 
 حبشية

 
الطعام 

 والشراب
الطعام  معرب القامُوس السِّكباج:لحم يطبخ بخل 28

 والشراب
السُّكَّر: مادة حلوة تستخرج من عصير القصب  29

 أو البَنْجَر 
الجَمْهَرة الصِّحاح 

 القامُوس  اللِّسان
الطعام  فارسيّة

 والشراب
صغير يؤكل فيه السٌّكُّرُّجة واألسْكُّرُّجة : إنا  31

 وتوضع البهارات 
المعرب 

 اللِّسان 
األدوات  فارسيّة

 المنزلية
 الحيوانات فارسيّةالصِّحاح المعرب السُّلحفاة: من دواب الماء وهي حيوان برمائي  31
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 القامُوس زاحف 
السَّمَرَّج: يوم جباية الخراج ومقيل تقسيط  32

 الخراج ثالثة أمقساط في السنة
هذيب  الجَمْهَرة التَّ

 اللِّسان
التجارة  فارسيّة

 والمال
العَيْن التَّهذيب   السِّمْسار:الوسيط بين البائع والمشتري 33

 اللِّسان
التجارة  فارسيّة

 والمال
 السِّمالج: عيد من أعياد النصارى  34

 
التَّهذيب القامُوس 

 اللِّسان
الدين  دخيل

 والعبادة
صِّحاح الجَمْهَرة ال السَّمَوْأل: اسم رجل 35

 اللِّسان
األلقاب  سريانية

 واألعالم
 الحيوانات فارسيّة الجَمْهَرة السُّنْبُك: مقدم الحافر 36
 السُّندُس:رمقيق الديباج 37

 
العَيْن التَّهذيب 

 الصِّحاح اللِّسان
األلبسة  فارسيّة

 واألمقمشة
السَّنَوَّر: الدِّرع وهي لباس من حديد يلبس في  38

 الحرب 
الجيش  تركية عرب الصِّحاح الم

 واألسلحة
التَّهذيب المعرب  السِّهريز: نوع من التمر 39

 اللِّسان 
الطعام  معرب

 والشراب
السِّوار: القلب من الفضة أو حلي من ذهب أو  41

 فضة تلبسه المرأة 
المقاييس 

 اللِّسان
الزينة  معرب

 وأدواتها
 السُّوذَق والسوذنيق والسُّوذانق: 41

 الصقر والشاهين 
التَّهذيب المعرب 

 القامُوس اللِّسان
 الطيور فارسيّة

السُّور: الضيافة الدعوة إلى طعام واالجتماع  42
 عليه 

التَّهذيب 
المعرب القامُوس 

 اللِّسان

الطعام  فارسيّة
 والشراب  

السامَة: السبيكة من ذهب أو فضة والسامُ:  43
 عروق الذهب ومقيل الفضة

جواهر ال معرب التَّهذيب اللِّسان
 واألحجار الكريمة

   *** حرف الشين ش
الصِّحاح  الشَّاروف: المِكنسة 1

 القامُوس  اللِّسان
األدوات  فارسيّة

 المنزلية
الصِّحاح المعرب   الشَّبارق: ألوان من اللحم المطبوخة  2

 القامُوس  اللِّسان
الطعام  فارسيّة

 والشراب
لتَّهذيب ا الشَّبُّور: البُوق أو شيء ينفخ فيه  3

 الصِّحاح المعرب
اللهو  فارسيّة

 والطرب
التَّهذيب  الشَّبْكَرة: العَشا وهو أاليرى ليال 4

 العُباب القامُوس
الطب  معرب

 واألدوية
 الشَّذَق: من أعياد العجم 5

 
التَّهذيب القامُوس 

 اللِّسان 
 معرب

 
اللهو 

 والطرب
 

 الشَّذى: نوع من السفن 6
 

التَّهذيب القامُوس  
 للِّسانا

اآلالت  دخيل
 واألمتعة

الجَمْهَرة  شُرحبيل وشُراحيل: اسم رجل 7
 المعرب الشَّمس

األلقاب  سريانية
 واألعالم

الشَّصُّ: الصنَّارة وهي حديدة معقوفة يصطاد  8
 بها السمك 

الجَمْهَرة 
 الصِّحاح العُباب

اآلالت  فارسيّة
 واألمتعة

أربعة الشَّطْرنْج:لعبة تلعب على رمقعة ذات  9
 وستين مربعًا  

المعرب 
 القامُوس  اللِّسان

اللهو  فارسيّة
 والطرب

القامُوس  الشُّفارِج: الطبق فيه الفيخات والسُّكُّرُجات 11
 اللِّسان

األدوات  فارسيّة
 المنزلية
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الشُّوبَق: خشبة يمد بها الخباز العجين أو  11
 البَرْدي

التَّهذيب  
 القامُوس  اللِّسان

 األدوات معرب
 المنزلية

الشَوذَر: المِلحفة وهي رداء تلتحف به المرأة  12
 فوق لباسها 
 

الصِّحاح 
 القامُوس  اللِّسان 

األلبسة  فارسيّة
 واألمقمشة

 الشَّوذمقة: الشاهين أو الصقر 13
 

الجَمْهَرة 
 التَّهذيب  اللِّسان

 الطيور معرب

الطب  نديةه القامُوس الشِّيطَرْج: دواء للمفاصل والبرص والبهاق 14
 واألدوية

   *** حرف الصاد ص
 الصَّابُون: مادة غسل الثياب 1

 
الجَمْهَرة التَّهذيب 

 الصِّحاح اللِّسان
األدوات  فارسيّة

 المنزلية
الصَّاروج: النُّورة بأخالطها تطلى بها الحياض  2

 والحمامات 
الصِّحاح 

 القامُوس  اللِّسان
البناء  فارسيّة

 والعمران
الجَمْهَرة  اة: إدام من صغار السمكالصِّحْن 3

 التَّهذيب  اللِّسان
الطعام  فارسيّة

 والشراب
 الصَّرَد: البرد  4

 
الصِّحاح 

 القامُوس  اللِّسان
 فارسيّة

 
الطبيعة 

 والمناخ
 

 الصَّرْم: الجلد غير المدبوغ 5
 

العَيْن 
الجَمْهَرة التَّهذيب 
الصِّحاح اللِّسان 

 المصباح 

اآلالت  فارسيّة
 األمتعةو

التَّهذيب  الصَّكّ: وثيقة يكتب فيها للعُهدة 6
 الصِّحاح  اللِّسان

العلم  فارسيّة
 والكتابة

الجواهر  معرب التَّهذيب الصُّلَّجة والصَّولج: سبيكة فضة مصفّاة 7
 واألحجار الكريمة

 صَلَوات: مواضع الصالة لليهود  8
 

التَّهذيب 
 الصِّحاح  اللِّسان  

الدين  عبرية
 العبادةو

العَيْن  الصَّمَج:القناديل  9
 المعرب

اآلالت  رومية
 واألمتعة

 الصّنْجة: كفة الميزان 11
 

المعرب 
 القامُوس  اللِّسان

 فارسيّة
 

المقاييس 
 والموازين

 
الصَّنْج: آلة نحاسية مدورة  فيها أوتار يضرب  11

 بها للعب أو عند الغناء
العَيْن 

الجَمْهَرة التَّهذيب 
ح المقاييس الصِّحا

 القامُوس  اللِّسان

اللهو  فارسيّة
 والطرب

الصَّنْدل: نوع من الخشب له رائحة طيبة نافعٌ  12
 للصداع والخفقان

 

الصِّحاح  
 القامُوس  اللِّسان 

األشجار  فارسيّة
 والنباتات

التَّهذيب  الصِّنّارة: حديدة معقوفة للغزل أو للصيد 13
 اللِّسان

اآلالت  دخيل
 واألمتعة

الصِّحاح  الصَّنَم: الوَثَن  14
 المُختار اللِّسان

الدين  فارسيّة
 والعبادة

الصِّحاح  الصهريج: حوض يجتمع فيه الماء  15
 المعرب اللِّسان

البناء  فارسيّة
 والعمران

زراعة ال دخيلالتَّهذيب الصَّولَب والصوليب: ما ينثر من البَذر على  16
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 والرعي المقاييس اللِّسان األرض ثم يحرث عليه
 الصَّولَجان:المِحجَن عصا  معقوفة الرأس  17

 
العَيْن 

التَّهذيب الصِّحاح 
 واللِّسان

اآلالت  فارسيّة
 واألمتعة

الجَمْهَرة  الصِّيق: الغبار  18
 التَّهذيب الصِّحاح

الطبيعة  نبطية
 والمناخ

   *** حرف الطاء ط
القامُوس  الطباهِجة: اللحم المُشَرَّح 1

 ساناللِّ
الطعام  فارسيّة

 والشراب
الطَّاجِن والطَّيجَن: الطابق الذي يقلى عليه  2

 اللحم ومقيل المقلى نفسه
الجَمْهَرة 

 التَّهذيب  اللِّسان
األدوات  فارسيّة 

 المنزلية
العَيْن  الطارِمة: بيت من خشب كالقبة 3

 التَّهذيب اللِّسان
البناء  فارسيّة

 والعمران
المعرب  من الطعام ونحوه الطازَج: الطَّرِي 4

 القامُوس  اللِّسان
الطعام  فارسيّة

 والشراب
الطِّراز: النوع أو الشكل الجيد من كل شيء،  5

 ومكان نسج الثياب الجياد وعَلَم الثوب
الجَمْهَرة  التَّهذيب 

 الصِّحاح المقاييس
األلبسة  فارسيّة

 واألمقمشة
الصِّحاح  الطبرْزَد: السكر 6

 القامُوس
الطعام  معرب

 والشراب
الطَّرْخة:حوض واسعة يجمع  فيها الماء  عند  7

 مخارج القنوات
العَيْن 

 والتَّهذيب واللِّسان
الزراعة  دخيل

 والرعي
العَيْن  الطَّزَر: البيت الصيفي 8

 التَّهذيب  اللِّسان
البناء  دخيل

 والعمران
 الطَّسْت:إناء من نحاس لغسل اليدين 9

 
الجَمْهَرة 

 اللِّسان  التَّهذيب
األدوات  فارسيّة

 المنزلية
التَّهذيب  الطَّسْق: شبه ضريبة معلومة ومقيل مكيال 11

 الصِّحاح اللِّسان
التجارة  فارسيّة

 والمال
الطَّسُّوج: مقدار من الوزن وهو حبتان من  11

 الدَّوانق والدانق أربعة طساسيج 
التَّهذيب الصِّحاح 

 القامُوس  اللِّسان
 المقاييس معرب

 والموازين
الطب  فارسيّة القامُوس الطَّلْق: دواء للحروق  12

 واألدوية
 الطُّنْبُور: آلة من آالت اللعب والطرب 13

 
العَيْن 

التَّهذيب الصِّحاح 
 اللِّسان

اللهو  فارسيّة
 والطرب

التَّهذيب  الطِّنْجير:مقِدر من نحاس أو معدن   14
 اللِّسان القامُوس

األدوات  فارسيّة
 ليةالمنز

 الطَّنْز:السُّخرية   15
 

الصِّحاح 
 المُختار  اللِّسان  

صفات  فارسيّة
 اإلنسان وأحواله

الجَمْهَرة  الطُّوبة: اآلجُرَّة  16
 اللِّسان 

البناء  رومية
 والعمران

الصِّحاح  الطُّور: الجبل 17
 اللِّسان

 الجغرافيا سريانية

الصِّحاح المعرب  الطُّومار: الصحيفة  18
 سان اللِّ

العلم  فارسيّة
 والكتابة

الطَّيْلَسان:لباسٌ مدور واسع من الصوف  19
 للخواص

 

الجَمْهَرة التَّهذيب 
الصِّحاح اللِّسان 

 القامُوس

األلبسة  فارسيّة
 واألمقمشة

 الطيور دخيلالتَّهذيب  الطِّيطَوى: نوع من الطير   21
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 اللِّسان
الجَمْهَرة  الطَّيهُوج: طائر  21

القامُوس   التَّهذيب
 اللِّسان

 الطيور معرب

   ***      حرف العَيْن ع

العامِص: طعام من لحم العجل يؤكل غير  1
 مطبوخ

العَيْن 
 التَّهذيب  اللِّسان

الطعام  فارسيّة
 والشراب

اللهو  فارسيّة الصِّحاح القامُوس العَرْطَبة: العود من المالهي ومقيل الطبل   2
 والطرب

العَيْن  النصارى    العَسْطُوس: رأس 3
التَّهذيب القامُوس  

 اللِّسان

الدين  رومية
 والعبادة

الجَمْهَرة الصِّحاح  العَسْكَر: الجمع والجيش والكثير من كل شيء  4
 القامُوس اللِّسان

الجيش  فارسيّة   
 واألسلحة

العُصْفُر: نبات سُالفته الجريال أي عصارته أو  5
 ة    خالصته لونها أحمر شديد الحمر

العَيْن 
التَّهذيب المقاييس 

 اللِّسان  

األشجار  معرب
 والنباتات

الجَمْهَرة الصِّحاح  عَمْروس: الخروف أو الحَمَل 6
 اللِّسان 

 الحيوانات رومية

 
   ***     حرف الفاء ف
التَّهذيب  الفالُوذ والفالوذَق : نوع من الحلواء تصنع من لب الحِنطة  1

الصِّحاح القامُوس 
 للِّسانا

 
 فارسيّة

 
 الطعام والشراب

التَّهذيب  الفامِيّ: السُّكَّري وهو الذي يسمى البَيَّاع 2
 اللِّسان

 المهن والوظائف دخيل

التَّهذيب  الفانيذُ: نوع من الحلوى  3
المصباح القامُوس 

 اللِّسان 

 الطعام والشراب معرب

التَّهذيب   اء إذا مقسم بهالفِجَّانة والفِنجان: إناء من نحاس وهو مقدار للم 4
 المعرب اللِّسان

 األدوات المنزلية معرب

الفَخّ: الضرب بالحصى وهو نوع من التكهن تسميه العرب  5
 الطَّرْق

 العلم والكتابة معرب العَيْن التَّهذيب اللِّسان

العَيْن  فُرانِق: الدليل أمام الجيش أو أمام خيل البريد  6
الجَمْهَرة التَّهذيب 

 حاح اللِّسانالصِّ

 الجيش واألسلحة فارسيّة

الفَرْبَيُون: نبات أو شجر يستخرج منه دواء ملطف يعالج به من  7
 عدة أمراض 

 الطب واألدوية معرب التَّهذيب القامُوس

الجَمْهَرة  الفِردوس:البستان ومقيل الذي فيه كَرَم 8
 التَّهذيب اللِّسان

 الزراعة والرعي رومية 

العَيْن  شَّطرنجالفِرْزان: ال 9
 التَّهذيب اللِّسان

 اللهو والطرب فارسيّة 

1
1 

اللِّسان  فرزدَق:الرغيف، فتات الخبز، مقطع العجبن
 القامُوس

 الطعام والشراب فارسيّة

1
1 

الصِّحاح  الفَرسَخ: مسافة أو مساحة معلومة 
 المعرب اللِّسان

المقاييس  فارسيّة
 والموازين

1
2 

التسماح ولقب كل من ملك  فِرعون: اسم أعجمي ويعني
 مصر

الجَمْهَرة التَّهذيب 
الصِّحاح  المعرب 

 األلقاب واألعالم مقبطية
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 القامُوس اللِّسان 
1

3 
 الفُرن: المَخْبَز وهو الموضع الذي يُطبخ فيه الخبز 

 
الجَمْهَرة الصِّحاح 

 المعرب
 األدوات المنزلية فارسيّة

1
4 

العَيْن التَّهذيب الصِّحاح  وشْيُه فِرْنَد السيف وإفْرنَده: جوهره ومقيل 
 اللِّسان القامُوس

 الجيش واألسلحة فارسيّة

1
5 

التَّهذيب العُباب  فُسْتُقة: ثمرة  على شكل حبة تؤكل لها طعم لذيذ
المعرب القامُوس 

 المصباح

 الطعام والشراب فارسيّة

1
6 

الصِّحاح  الفُسطاط: بيت من شعَر وورد فستاط وفسّاط وفِسطاط 
 عرب الم

 البناء والعمران فارسيّة

1
7 

الصِّحاح  الفسيفساء: ألوان من الخَرَز تركب في حيطان البيوت
 القامُوس

 الزينة وأدواتها رومية

1
8 

الِفصفِصة والفِسفَسفة: البرسيم أو  الرَّطبة  أو القَتّ الذي تعلفه 
 الحيوانات 

 

الجَمْهَرة 
الصِّحاح المقاييس  

 القامُوس اللِّسان 

 الزراعة والرعي سيّةفار

1
9 

الجَمْهَرة المعرب  الفِطِّيس: المطرمقة العظيمة
 العُباب القامُوس 

 البناء والعمران رومية 

2
1 

القامُوس  الفَالوِرة: الصيادلة
 اللِّسان

 المهن والوظائف فارسيّة

2
1 

التَّهذيب  الفِلْج: مِكيال
 اللِّسان

المقاييس  سريانية
 والموازين

2
2 

العَيْن  حب هندي يعالج به الفُلْفُل:
 القامُوس اللِّسان

 الطب واألدوية هندية

2
3 

المعرب  الفُنْدُق والفُنْتُق: مكان إليواء المسافرين بأجر 
 القامُوس اللِّسان 

 البناء والعمران شامية

2
4 

التَّهذيب  الفُنْداق: صحيفة الكتاب
 المعرب اللِّسان

 العلم والكتابة معرب

2
5 

الجَمْهَرة  عبة أو رمقص عند الفرسالفَنْزَج: ل
 التَّهذيب اللِّسان

 اللهو والطرب فارسيّة

2
6 

الجَمْهَرة  الفَنَك: نوع من الفِراء أو ما يتخذ منه الفراء
 الصِّحاح اللِّسان

 األلبسة واألمقمشة فارسيّة

2
7 

الجَمْهَرة  الفُهْر: موضع اجتماع اليهود للصالة أو االحتفال
 نالتَّهذيب واللِّسا

 الدين والعبادة عبرية 

2
8 

التَّهذيب  الفِهرِس: الكتاب الذي تجمع فيه الكتب
 اللِّسان القامُوس

 العلم والكتابة معرب

2
9 

 الطب واألدوية فارسيّة القامُوس الفُوتَنْج والفودَنج : نوع من الدواء

3
1 

الجَمْهَرة التَّهذيب  الفُوَط: ثياب غالظ مقصار تكون مآزر
 اللِّسان

 األلبسة واألمقمشة بمعر

3
1 

التَّهذيب  الفُوالذ: حديدٌ صَلْب منقَّى 
 المعرب  اللِّسان

 المعادن  معرب

3
1 

العَيْن الجَمْهَرة  الفَيْج : رسول السلطان الماشي على رجليه
التَّهذيب الصِّحاح  

 اللِّسان

 المهن والوظائف فارسيّة

3
2 

العُباب  الفيلسوف: محب الحكمة
 سانالقامُوس اللِّ

 المهن والوظائف يونانية

3
3 

التَّهذيب  الفَيلَكون: خشبة يمد بها الخباز العجين
 القامُوس  

 األدوات المنزلية معرب
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3
4 

الصِّحاح  الفَيْهَج: مكيال الخمر 
 اللِّسان 

المقاييس  فارسيّة
 والموازين

   ***       حرف القاف   ق

 مقابوس: الرجل الجميل الوجه الحسن اللون 1
 

الجَمْهَرة التَّهذيب 
الصِّحاح العُباب 

 القامُوس اللِّسان

 فارسيّة
 

 
 األلقاب واألعالم

الجَمْهَرة الصِّحاح  القافُور: زيت عطري يؤخذ من شجرة الكافور 2
 اللِّسان

 العطور فارسيّة

العَيْن  القامقُزَّة: إناء للشرب 3
 التَّهذيب اللِّسان

 األدوات المنزلية معرب

ما تُفْرَغ فيه الجواهر أو المعادن ليكون مثاالً لما يصنع  القالِب: 4
 أو يصاغ منها. والقالَب: نعل من خشب

العَيْن الجَمْهَرة 
 التَّهذيب  اللِّسان 

 اآلالت واألمتعة دخيل

الصِّحاح المُختار  القانون: مقياس كل شيء وطريقه  5
 المُحْكَم اللِّسان 

المقاييس  رومية
 والموازين

 بَّان: أداة وزنالقَ 6
  

التَّهذيب 
 والمعرب واللِّسان

المقاييس  فارسيّة
 والموازين

العَيْن  القَبْج: طائر الحَجَل أو الكروان 7
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

 الطيور فارسيّة

الجَمْهَرة  مقُرْبُز: شديد صٌلب وخبيث ذو مكر  8
 التَّهذيب الصِّحاح 

صفات اإلنسان  فارسيّة
 وأحواله

الصِّحاح  القُرْبَق: الحانوت ومقيل دُكان البقّال  9
 القامُوس اللِّسان 

 التجارة والمال فارسيّة

1
1 

 القُردُمانيُّ:  سالح معدٌّ عند األكاسرة تدَّخره في خزائنها
 

الجَمْهَرة 
التَّهذيب الصِّحاح  

 اللِّسان

 الجيش واألسلحة فارسيّة

 ها القُرطاس: مايكتب فيه كالصحيفة ونحو
 

الصِّحاح 
المعرب  اللِّسان 

 الجَمْهَرة  

 العلم والكتابة يونانية

1
1 

المعرب  القُرْطَق: لبس ٌمعروف مثل القباء
 القامُوس اللِّسان

 األلبسة واألمقمشة فارسيّة

1
2 

المعرب  القِرمقِس: طين يختم به
 الجَمْهَرة اللِّسان 

 البناء والعمران فارسيّة

1
3 

المعرب  نات الماء صغر الحجمالقِرِلِّي: طير من ب
 التَّهذيب اللِّسان

 الطيور معرب

1
4 

التَّهذيب  القِرماز: الخبز المُحوَّر
 المعرب  اللِّسان

 الطعام والشراب معرب

1
5 

الجَمْهَرة  القِرْمِز: صِبغٌ أرمني أحمر 
المعرب  القامُوس 

 اللِّسان

 الزينة وأدواتها فارسيّة

1
6 

راميد  : ضرب من الحجارة يومقد عليها فإذا القرميد والقَرْمَد والق
 نضج طلي به البرك، وآجُر الحمامات

الجَمْهَرة 
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

 البناء والعمران رومية

1
7 

 القَزّ:الحرير الطبيعي عندما يستخرج
 

التَّهذيب 
 الصِّحاح اللِّسان

 األلبسة واألمقمشة فارسيّة

1
8 

التَّهذيب المعرب  أو الصيرفيالقَسْطار: منتقد الدراهم 
 القامُوس اللِّسان 

 التجارة والمال معرب

المقاييس  روميةالجَمْهَرة  القُسطاس والقِسطاس: ميزان دمقيق مقيل هو أمقومها وأعدلها 1
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 والموازين الصِّحاح القامُوس 9
2

1 
  الصِّحاح المعرب مقَسِيٌّ: درهم مقسِيٌّ أي زيف رديء

 اللِّسان
 ة والمالالتجار فارسيّة

2
1 

القَفْدان والقفدانة :غالف المكحلة وخريطة العطار وهي وعاء 
 من جلد يُشد على مافيه 

المعرب 
 اللِّسان 

 اآلالت واألمتعة فارسيّة

2
2 

التَّهذيب  القَفْش: الخُف
 القامُوس اللِّسان

 األلبسة واألمقمشة فارسيّة

2
3 

 القَفْشَليل: المِغْرَفة الملعقة 
 

التَّهذيب 
صِّحاح  اللِّسان ال

 القامُوس

 األدوات المنزلية فارسيّة

2
4 

 القَفيز:مكيال مقديم ألشياء يابسة
 

الجَمْهَرة 
التَّهذيب الصِّحاح 

 المعرب 

المقاييس  آرامية
 والموازين

2
5 

الصِّحاح  القَلْس:حبلٌ ضخم من ليف 
 المعرب

 اآلالت واألمتعة فارسيّة

2
6 

الجَمْهَرة  اس مَن يصنعهاالقَمَنْجَر والمَقَمْجِر: القوّ
 التَّهذيب المعرب

 الجيش واألسلحة فارسيّة

2
7 

الجَمْهَرة التَّهذيب  القُمقُم: مايُسخَّن فيه الماء من نحاس 
 الصِّحاح اللِّسان

 األدوات المنزلية رومية

2
8 

اللِّسان  القِنّارة: الخشبة التي يعلق عليها الجزار اللحم
 المعرب 

 عةاآلالت واألمت معرب

2
9 

الصِّحاح  القَنْد:عسل مقصب السكر إذا جُمِّد 
 المعرب القامُوس

 الطعام والشراب فارسيّة

3
1 

 القَنْدَفير: العجوز
 

التَّهذيب 
الجَمْهَرة المعرب  

 اللِّسان

صفات اإلنسان  أعجمي
 وأحواله

3
1 

الصِّحاح  القَنْدفِيل: الضخم أو الضخمة الرأس من النوق 
 القامُوس اللِّسان

 الحيوانات ارسيّةف

3
2 

 القُنذُع والقُنذوع: الدَّيُوث
 

العَيْن 
الجَمْهَرة التَّهذيب  

 اللِّسان

صفات اإلنسان  سريانية
 وأحواله

3
3 

الصِّحاح  القِنْقِن: المهندس الخبير بالماء تحت األرض وحفر القنوات 
 القامُوس اللِّسان  

 المهن والوظائف فارسيّة

3
4 

الصِّحاح  دواءالقِنَّة: نوع من ال
 القامُوس اللِّسان

 الطب واألدوية فارسيّة

3
5 

التَّهذيب  القِنِّين: لعبة للروم
 القامُوس اللِّسان

 اللهو والطرب دخيل

3
6 

التَّهذيب  القُهرمان: أمين الملك ووكيله على دَخْله وخرْجه  
 اللِّسان

 التجارة والمال  فارسيّة

3
7 

الصِّحاح المعرب  القِهْز: ثيابٌ بيضٌ فيها حرير 
 اللِّسان 

 األلبسة واألمقمشة فارسيّة

3
8 

التَّهذيب  القَوس:آلة لرمي السهام 
 المصباح اللِّسان

 الجيش واألسلحة أعجمي

3
9 

الصِّحاح  القُوس: الصومعة وهي موضع الراهب 
 المعرب  اللِّسان

 الدين والعبادة فارسيّة

4
1 

الجَمْهَرة   مقُوشٌ:مقليل اللحم ضئيل الجسم صغير الجثة
 المعرب اللِّسان 

صفات اإلنسان  فارسيّة
 وأحواله

 المهن والوظائف روميةالجَمْهَرة  القُومَس: األمير4
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 العُباب المعرب  1
4

2 
التَّهذيب  القُوهِيُّ: ثياب بيضٌ

الصِّحاح المعرب  
 اللِّسان

 األلبسة واألمقمشة فارسيّة

4
3 

الصِّحاح   القِيراط: نصف دانق والدانق سدس الدرهم
 المعرب المصباح 

المقاييس  يونانية
 والموازين

4
4 

العَيْن  القَيروان: معظم العسكر والقافلة 
الجَمْهَرة التَّهذيب 

 اللِّسان

 الجيش واألسلحة فارسيّة

4
5 

الجَمْهَرة التَّهذيب  مقيصَر: لقب ملوك الروم 
الصِّحاح القامُوس 

 اللِّسان

 األلقاب واألعالم  رومية

4
6 

 الطب واألدوية يونانية القامُوس لقيرُوطيُّ: مرهم للجروحا

4
7 

العَيْن  القَيطُون: بيت صغير داخل بيت أكبر
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

 البناء والعمران بربرية

4
8 

 القِيفال: عِرق في اليد يُفصَد 
 

الصِّحاح 
 والقامُوس واللِّسان

 الطب واألدوية  سريانية

   ***     حرف الكاف ك
العَيْن  الكاغَد: القرطاس  1

 القامُوس اللِّسان
 العلم والكتابة فارسيّة

الجَمْهَرة  الكافور: المشموم من الطيب 2
 المعرب اللِّسان

 العطور دخيل

العَيْن  الكامَخ: نوع من اإلدام كالمخلالت  3
 الصِّحاح اللِّسان

 الطعام والشراب فارسيّة

العَيْن  ب الشتاء الكانونان: شهران في مقل 4
الجَمْهَرة التَّهذيب 

 الصِّحاح

 رومية
 

 الزمن 
 

 الكِبْريت: مادة تنفجر بشدة إذا أشعلت  5
 

الجَمْهَرة 
 الصِّحاح المعرب

 فارسيّة
 

 المعادن
 

التَّهذيب  الكَذَج: المأوى 6
 اللِّسان القامُوس

 
 معرب

 
 البناء والعمران

المُحْكَم  متاع حانوت البقَّال الكُربَج: الحانوت بمعنى الدكان أو 7
 القامُوس اللِّسان

 التجارة والمال فارسيّة

العَيْن  الكِرباس: ثوب من القطن األبيض ومقيل الثوب الخشن 8
 التَّهذيب اللِّسان

 األلبسة واألمقمشة فارسيّة

 الكُرَّج:شيء مصنوع مثل ولد الفرَس  يلعب عليه 9
 
 

العَيْن 
الجَمْهَرة التَّهذيب 

حاح اللِّسان الصِّ
 القامُوس

 اللهو والطرب فارسيّة 

1
1 

الصِّحاح  الكَرْد: العنُق ومقيل أصله 
المقاييس المعرب 

 اللِّسان

صفات اإلنسان  فارسيّة
 وأحواله

1
1 

الكُرَّز: الرجل الحاذق والكُرِّز والكُرَّز: العَيِيُّ اللئيم، والبازي 
 المُدرَّب شُبه بالرجل الحاذق

العَيْن 
هَرة التَّهذيب الجَمْ

 الصِّحاح اللِّسان 

صفات اإلنسان  فارسيّة
 وأحواله

 الطب واألدوية دخيلالتَّهذيب  الكَرْفَس:نبات طبي يدر البول ويدفع الحُمَّى1



 0011، زمستان 0، شماره سوم ر آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سالمجله پژوهش د | 006

 

 المصباح اللِّسان 2
1

3 
الكُركُم:نبات طبي يتخذ سحيق جذوره في الطعام ويصبغ به 

 يقال له الزعفران الهندي 
الصِّحاح 

 اللِّسان المعرب 
 الطعام والشراب فارسيّة  

1
4 

 الكُسبَج: ثُفْل  الدُّهن وعُصارته ، وهو بقايا ما بعد العَصْر
 

العَيْن 
التَّهذيب  اللِّسان 

 القامُوس

 الطعام والشراب فارسيّة

1
5 

القامُوس  الكُستَج: كالحُزمة من الليف 
  

معرب 
  

 األلبسة واألمقمشة

1
6 

معرب القامُوس الذمي على ثيابه دون الزُّنّار  الكُستيج: خيط غليظ يشده
  

 األلبسة واألمقمشة

1
7 

الجَمْهَرة  كِسرى: لقب ملوك الفرس 
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

 األلقاب واألعالم فارسيّة

1
8 

العَيْن  الكَشْخان: الدَّيُّوث
 التَّهذيب  اللِّسان

صفات اإلنسان  معرب
 وأحواله

1
9 

 يابسالكَعْك: الخبز ال
 

التَّهذيب 
الصِّحاح المُحْكَم 

 اللِّسان

 الطعام والشراب معرب

2
1 

الجَمْهَرة  الكَفَر: القرية 
 الصِّحاح اللِّسان

 البناء والعمران سريانية

2
1 

الكُمَيت: من أسماء الخمر ولون الخيل والنامقة عندما يخالط 
 لونها األسود واألحمر

الصِّحاح 
 المعرب

 الحيوانات فارسيّة

2
2 

العَيْن   الكَنْدَدة: مجثمٌ يهيأ للبازي خشب أو مَدَر 
 التَّهذيب  اللِّسان

 اآلالت واألمتعة معرب

2
3 

المصباح  الكَندوج: شبه المخزن والخزانة الصغيرة
 القامُوس

 اآلالت واألمتعة فارسيّة

2
4 

الكَنْثة: حزمة من آسٍ وأغصان تبسط عليها الرياحين ثم 
 تطوى

العَيْن 
 اللِّسان التَّهذيب

 الزينة وأدواتها نبطية

2
5 

التَّهذيب  الكنيسة: مكان عبادة أهل الكتاب
 اللِّسان

 الدين والعبادة معرب

2
6 

 الكُوبَة: طبلٌ صغيرٌ   
 

الصِّحاح 
 المصباح المعرب 

 اللهو والطرب فارسيّة

2
7 

الكُوخ والكاخ: بيت صغير من مقصب   مُسَنَّم يتخذه الفالحون 
 والنواطير 

هذيب التَّ
 اللِّسان القامُوس

 البناء والعمران نبطية

2
8 

الجَمْهَرة  الكُورة: المدينة والبقعة التي فيها عمران
 المُحْكَم  اللِّسان

 البناء والعمران فارسيّة

2
9 

الكُوس: الطبل وخشبة مثلثة مع النجارين يقيسون بها تربيع 
 الخشب 

العَيْن 
الجَمْهَرة التَّهذيب 

 سانالصِّحاح  اللِّ

 اآلالت واألمتعة فارسيّة

3
1 

الكَوسَج: من له شعر على ذمقنه دون عارضيه ومقيل رمقيق 
 الحاجبين ومقيل سامقط األسنان 

 

العَيْن 
الجَمْهَرة التَّهذيب 
الصِّحاح المُختار  

 اللِّسان

صفات اإلنسان  فارسيّة
 وأحواله

3
1 

الصِّحاح  الكَوسَج: نوع من األسماك كالمنشار 
 لِّسان  المعرب  ال

 الحيوانات فارسيّة

3
2 

التَّهذيب  الكَيا: المُصطكى وهو نوعٌ من العِلك  
 المصباح

 األشجار والنباتات فارسيّة

المقاييس  دخيلالصِّحاح  كَيْلَجة: مكيال  مقديم3
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 والموازين المعرب  اللِّسان 3
3

4 
الكِيموسات: الطبائع األربع عند األطباء، وهي الطعام إذا انهضم 

المعدة مقبل أن ينصرف عنها ويصير دمًا .ومقيل الكيموس  في
 الخِلط  أي الخالصة الغذائية

التَّهذيب 
 اللِّسان القامُوس

 الطب واألدوية يونانية

   ***      حرف الالم ل
العَيْن    الالذَة والالذ: ثوب حرير ينسج في الصين 1

 التَّهذيب  اللِّسان
فارسيّة

  
 األلبسة واألمقمشة

الجَمْهَرة  لِّجام: الحديدة في فم الدابةال 2
الصِّحاح القامُوس 

 اللِّسان

 اآلالت واألمتعة فارسيّة

العَيْن  صِبغ أحمر لجلود المِعزى للخِفاف اللَّـكُّ: 3
 المجمهرة التَّهذيب 

 الزينة وأدواتها معرب

العَيْن  اللُّكُّ: جلد تشد به مقابض السكاكين 4
 التَّهذيب  اللِّسان

 الزينة وأدواتها سيّةفار

المعرب  اللَّوزِينْج: حلواء تشبه القطائف  5
 القامُوس اللِّسان

 الطعام والشراب    معرب

اللَّولَب:الماء الكثير الذي يخرج من الصُّنبور أو فم مقناة ضيقة  6
 مندفعًا فيستدير كأنه مصبُّ كوز 

التَّهذيب 
 الصِّحاح اللِّسان

 البناء والعمران فارسيّة

   ***      حرف الميم م
 المارِستان: مَصحَّة أو دار المرضى 1

 
الصِّحاح 

المعرب القامُوس 
 اللِّسان

 الطب واألدوية فارسيّة

التَّهذيب  الماش: حبٌّ    2
 المعرب المُختار

 الطعام والشراب معرب

الصِّحاح  المالَج: آلة  يُطَّين به 3
 اللِّسان

 اآلالت واألمتعة فارسيّة

مِئزاب: المِثعَب الذي يصرف الماء النازل من سطح البيت ال 4
 وهو مقناة أو ماسورة عمودية 

الصِّحاح 
 القامُوس اللِّسان

 فارسيّة
 

 البناء والعمران
 

 المِتْرَس والمَترِس: خشبة توضع خلف الباب  5
 

التَّهذيب 
 القامُوس اللِّسان 

 اآلالت واألمتعة فارسيّة

التَّهذيب  به العدس يعرف بالماش أيضًا المَجّ والمُجّ: حب يش 6
 الصِّحاح اللِّسان

 الطعام والشراب فارسيّة

 المجوس: من يدينون بالمجوسية  7
 

التَّهذيب 
 القامُوس اللِّسان

 الدين والعبادة فارسيّة

القامُوس  المَرْتَك: المرداسنج وهو كبريت الفضة أو أكسيد الرصاص 8
 اللِّسان

 يةالطب واألدو فارسيّة

الصِّحاح  المَرْجان: صغار اللؤلؤ وهي تستخرج من البحر تتخذ للزينة   9
 المعرب

 الزينة وأدواتها فارسيّة

1
1 

التَّهذيب  المَردَمقُوش: بقلٌ عشبي عطري زراعي طبي 
الصِّحاح اللِّسان 

 القامُوس

 األشجار والنباتات فارسيّة

1
1 

 الطب واألدوية فارسيّة لتَّهذيبا  المِرداسَنْج: كبريت الفضة ،أكسيد الرصاص 

1
2 

المَرْزُبان : الرئيس من الفرس دون الملك والفارس الشجاع 
 المقدم على القوم  

التَّهذيب 
الصِّحاح القامُوس 

 اللِّسان

 األلقاب واألعالم فارسيّة

1
3 

الجَمْهَرة  المِرعِزَّى:صغار الشعَر الذي تحت شعر العنز 
 الصِّحاح الجَمْهَرة

 الحيوانات نبطية
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1
4 

الصِّحاح  المَرهَم: طالء لين يعالج به الجُرح 
 المُختار

 الطب واألدوية فارسيّة  

1
5 

المِرِّيخ: كبريت الفضة  وأكسيد الرصاص وأحد كواكب 
 المجموعة الشمسية 

التَّهذيب 
 القامُوس اللِّسان

 الطبيعة والمناخ معرب

1
6 

الصِّحاح  مريَم: اسم امرأة أعجمي 
 المعرب

 األلقاب واألعالم سريانية

1
7 

 المَساتق: فراء طِوال األكمام واحدها مُسْتَقة 
 

الجَمْهَرة 
 التَّهذيب القامُوس

 الزينة وأدواتها   فارسيّة

1
8 

التَّهذيب  المُسطار والمصطار:  نوع من الخمر
 المعرب  اللِّسان

 الطعام والشراب رومية

1
9 

العَيْن  المِسك: الطّيب
صِّحاح التَّهذيب ال

 اللِّسان

 العطور فارسيّة

2
1 

مَشْخَلَبَةٌ: خَرَز بيضٌ  يشبه الحُلي واللؤلؤ يتخذ من الليف 
 والخرز

المعرب 
 القامُوس اللِّسان

 الزينة وأدواتها معرب

2
1 

التَّهذيب  المِشكاة: الكُوَّة التي ليست بنافذة
 الصِّحاح اللِّسان

 البناء والعمران حبشية

2
2 

اء مُمَصْطَكٌ مقد جُعل فيه المُصطكى المُصْطَكى: دو
 والمُصْطَكى عِلك رومية

العَيْن 
التَّهذيب المصباح 

 اللِّسان

 الطب واألدوية رومية

2
3 

الجَمْهَرة  المَغْد: الباذنجان
 المعرب

 الطعام والشراب فارسيّة

2
4 

الصِّحاح  المِغنَطيس: حجر يجذب الحديد 
 المعرب  اللِّسان

 المعادن فارسيّة

2
5 

الصِّحاح  المُقَمْجِر: القوّاس وهو صانع األمقواس 
 المعرب  اللِّسان  

 المهن والوظائف فارسيّة

2
6 

الجَمْهَرة  المالب: نوع من الطيب
 الصِّحاح اللِّسان

 العطور فارسيّة

2
7 

الصِّحاح  المَنا:معيار مقديم يوزن به ويكال  
 المعرب

المقاييس  فارسيّة
 والموازين

2
8 

العَيْن  إذا أكل يسكِر المَنْج: حبٌّ
التَّهذيب اللِّسان 

 القامُوس

 
 فارسيّة

 الطعام والشراب

2
9 

العَيْن  المَنْجَنيق: ألة مقديمة ترمي القذائف كالمدفع اليوم
الجَمْهَرة التَّهذيب 

 الصِّحاح المُختار  

 الجيش واألسلحة فارسيّة 

3
1 

 المُهْرَق: الصحيفة البيضاء يكتب فيها
 
 

 الجَمْهَرة
التَّهذيب الصِّحاح 
المُختار القامُوس 

 اللِّسان

 العلم والكتابة فارسيّة

3
1 

التَّهذيب  مُهْرُمقان: بلد بساحل البصرة
 القامُوس اللِّسان

 الجغرافيا فارسيّة

3
2 

 المُهندِس: الذي يقدر المجاري واحتفارِها أو مُقَدِّر الماء
 

العَيْن 
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان والقامُوس

صفات اإلنسان  فارسيّة
 وأحواله

3
3 

 المَوزَج: الخُف الذي تلبسه النساء 
 

الجَمْهَرة 
الصِّحاح القامُوس 

 اللِّسان

 األلبسة واألمقمشة معرب
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3
4 

 موسَى: اسم أعجمي 
 

التَّهذيب 
 الصِّحاح العُباب اللِّسان

 األلقاب واألعالم عبرية

3
5 

الصِّحاح  المُوق: ما يلبس فوق الخُف 
 ختار  اللِّسانالمُ

 األلبسة واألمقمشة فارسيّة

3
6 

المُومُ: الشمَع وهو ما تفرزه النحل وتصنع منه  بيوتها وتجمع 
 عسلها 

 

التَّهذيب 
الصِّحاح المُختار  

 اللِّسان

 الطعام والشراب فارسيّة

3
7 

العَيْن  المُوم: الجدري الشديد ومقيل الحمَّى  
الصِّحاح المُختار  

 اللِّسان

 الطب واألدوية فارسيّة

3
8 

العَيْن  المَيْبَةُ: نوع من الدواء 
 التَّهذيب القامُوس

 الطب واألدوية فارسيّة

3
9 

الجَمْهَرة  الميدان: بقعة من األرض معدة لسباق الخيل
 المعرب

 اللهو والطرب فارسيّة

4
1 

 المَيْسُوسَن: شراب أو نوع من الدواء 
 

الجَمْهَرة 
 التَّهذيب اللِّسان

 الطب واألدوية رومية 

   ***     حرف النون ن

التَّهذيب  نارجِيل: جوز الهند ويعرف بالرانج  1
 القامُوس اللِّسان

 الطعام والشراب معرب

 األشجار والنباتات فارسيّة القامُوس النارَنْج  : نوع من الثمر 2

 الناطر والناطُور : حافظ الزرع والكَرم والنخل 3
 

العَيْن 
لصِّحاح الجَمْهَرة ا

التَّهذيب القامُوس 
 اللِّسان

 المهن والوظائف فارسيّة

التَّهذيب  الناسُور:مرض يصيب المآمقي  ومقد يصيب اللثة والمقعدة  4
الصِّحاح المُختار 

 اللِّسان

 الطب واألدوية فارسيّة

العَيْن  النافِقة : فأرة المسك وهي وعاؤه  5
 الجَمْهَرة التَّهذيب

 العطور   فارسيّة

الصِّحاح  النِّبْراس: المصباح والسراج  6
 المعرب

 اآلالت واألمتعة سريانية 

الجَمْهَرة  النِّحرير: العالم المتقن  7
 المعرب

 العلم والكتابة فارسيّة

الصِّحاح  النَّد: نوع من الطيب  8
 الشَّمس

 العطور فارسيّة

نَرجِس ونِرجِس :نبْتٌ من الرياحين له رائحة طيبة ومنظر  9
 ميلج

العَيْن 
الجَمْهَرة التَّهذيب 

 الصِّحاح  اللِّسان

 الزينة وأدواتها فارسيّة

1
1 

النَّرْد:لُعبة لشخصين لها صندوق وحجارة وفصِّن تعتمد على 
 الحظ 

الجَمْهَرة 
التَّهذيب اللِّسان 

 القامُوس

 اللهو والطرب معرب

1
1 

العَيْن  اعمالنَّرْمَق: الثوب األبيض اللَّيِّن ومقيل اللِّيِّن الن
التَّهذيب القامُوس 

 اللِّسان 

 األلبسة واألمقمشة فارسيّة

1
2 

 نَسْرين: ورد أبيض عطري له رائحة طيبة
 

التَّهذيب 
 اللِّسان المصباح

 الزينة وأدواتها فارسيّة

العَيْن  النُّسطورية: مقسم من النصارى يخالفون بقيتهم 
 التَّهذيب اللِّسان

 الدين والعبادة رومية
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1
3 

 النَّشا:شيء يُعمل به الفالوذ 
 

الصِّحاح 
 المعرب المُختار اللِّسان 

 الطعام والشراب فارسيّة  

1
4 

العَيْن  النِّطاسي والنِّطِّيس والنسطاس: العالم بالطب
التَّهذيب  اللِّسان 

 القامُوس

 الطب واألدوية رومية

1
5 

العَيْن  النَّعْص:التمايل 
 التَّهذيب اللِّسان

اإلنسان  صفات معرب
 وأحواله

1
6 

العُباب  النَّموذج: مثال الشيء
 القامُوس

صفات اإلنسان  فارسيّة
 وأحواله

1
7 

الجَمْهَرة  النُّمِّيّ: فلوس من رصاص أو دراهم فيها رصاص أو نحاس
التَّهذيب الصِّحاح 

 اللِّسان

 التجارة والمال رومية

1
8 

الصِّحاح  النَّوافِج: أوعية المسك 
 سان المعرب  اللِّ

 العطور فارسيّة

1
9 

الجَمْهَرة  النِّيرُ: الخشبة المعترضة على عنق الثور لجر المحراث 
 المعرب القامُوس

 الزراعة والرعي فارسيّة

2
1 

 نيرُوز:عيد رأس السنة عند الفرس
 

التَّهذيب 
 اللِّسان القامُوس

 اللهو والطرب فارسيّة

2
1 

الجَمْهَرة  النَّيْزَك: رمح مقصير 
 ح اللِّسانالصِّحا

 الجيش واألسلحة فارسيّة

2
2 

العُباب  نيسان: الشهر السابع من األشهر بالرومية
 الشَّمس القامُوس

 الزمن  رومية

2
3 

الجَمْهَرة  النِّيْفَق: الموضع المتسع من السروال
التَّهذيب المقاييس 

 اللِّسان

 األلبسة واألمقمشة فارسيّة

2
4 

التَّهذيب  لى الصدرالنِّيم: الفرو أو الفرو القصير إ
 الصِّحاح اللِّسان

 األلبسة واألمقمشة فارسيّة

ه
 اء

   ***   حرف الهاء

الهاوَن: المِهراس وهو وعاء مجوَّف من حديد أو نحاس  يُدق  1
 فيه

الجَمْهَرة 
 الصِّحاح اللِّسان

 األدوات المنزلية فارسيّة

عَيْن ال  الهَبُّور: الذَّر الصغير ودُمقاق الزرع وعُصافته  2
 التَّهذيب  اللِّسان

 الزراعة والرعي نبطية

التَّهذيب  هُرمُز: من أسماء العجم  3
 القامُوس اللِّسان

 فارسيّة
 

 األلقاب واألعالم
 

التَّهذيب  الهُرِيُّ: بيت ضخم يجمع فيه طعام السلطان 4
 اللِّسان

 البناء والعمران دخيل

العَيْن  الهَلْهَل:  نوع من السم القاتل 5
 لتَّهذيب الصِّحاحا

 الطب واألدوية فارسيّة

العَيْن  الهُمقاق : حبٌ يُقلى ويؤكل يزيد في الجماع 6
الجَمْهَرة التَّهذيب  

 اللِّسان

 الطعام والشراب معرب

الصِّحاح  الهِمالج: البرذون  وهو نوع من الخيل  7
المعرب القامُوس  

 اللِّسان 

 الحيوانات فارسيّة

الدراهم وكيسٌ تجعل فيه النفقة ويشد على  الهِمْيان: وعاء 8
 الوسط

 

الجَمْهَرة 
التَّهذيب الصِّحاح  

 اللِّسان

 اآلالت واألمتعة فارسيّة
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الهَميسَع: الرجل القوي الذي ال يصرع والطويل ،واسم والد  9
 حمير بن سبأ، وكذلك  اسم جد عدنان بن أدد

التَّهذيب 
الصِّحاح المعرب 

 القامُوس اللِّسان 

 األلقاب واألعالم يانيةسر

1
1 

التَّهذيب  الهِنْدام: حسن القد وتنظيم اللباس
 القامُوس اللِّسان

 الزينة وادواتها فارسيّة

1
1 

التَّهذيب  الهَنَك: حبٌ يطبخ أغبر أكدر 
 اللِّسان

 الطعام والشراب معرب

1
2 

التَّهذيب  الهَيْطَل والهيطلة:مقِدرٌ من نحاس
 اللِّسان  القامُوس

 األدوات المنزلية معرب

1
3 

الهَيُول: الهَباء المُنْبتّ وهو ما تراه في البيت من ضوء الشمس 
 يدخل من كُوَّة

العَيْن 
التَّهذيب اللِّسان 

 القامُوس

 الطبيعة والمناخ رومية

   ***      حرف الواو و

المصباح  الورد: نَوْر كل شجرة وزهر كل نبتة  1
 المعرب

 األشجار والنباتات معرب

الوِصْر والوَصَّرَة  والوَصيرة: السِّجِل  ومقيل الصَّكّ وهو ما يكتب  2
 فيه السجالت

العَيْن 
 التَّهذيب  اللِّسان

 العلم والكتابة فارسيّة

التَّهذيب  الوَجّ: عيدان يتداوى بها أو يتبخر بها  3
 الصِّحاح اللِّسان 

 الطب واألدوية  فارسيّة

العَيْن  أوتار الوَنْج: آلة عزف مقديمة لها 4
الجَمْهَرة التَّهذيب 

 اللِّسان

 اللهو والطرب فارسيّة

العَيْن  الوَنُّ: آلة عزف ومقيل هي الونْج 5
 الجَمْهَرة التَّهذيب

 اللهو والطرب فارسيّة

المقاييس  الوَهَق: الحبل يررمى في أنشطة فتمسك به الدابة 6
 القامُوس

 اآلالت واألمتعة فارسيّة

   ***      حرف الياء ي
العَيْن  اليارَج واليارَجان: من حَلْي اليدين 1

الجَمْهَرة التَّهذيب 
 اللِّسان القامُوس

 الزينة وأدواتها فارسيّة

الصِّحاح  اليارَق: الجِبارة التي تسمى الدَّسْتنيج 2
 والمعرب واللِّسان 

 الطب واألدوية  فارسيّة

حاح الصِّ الياسمين:زهرة عطرية بيضاء وصفراء  3
 المُختار  اللِّسان 

 الزينة وأدواتها فارسيّة

الصِّحاح  يعقوب: اسم إسرائيل وهو اسم أعجمي  4
 القامُوس  اللِّسان

 األلقاب واألعالم عبرية

اليامقُوت:حجر كريم لونه شفاف مشرب بالحمرة أو الزرمقة أو  5
 الصُّفرة

الصِّحاح 
 القامُوس اللِّسان

الجواهر واألحجار  فارسيّة
 كريمةال

العُباب  اليَشْب: حجر يشبه العقيق له ألوان مختلفة مقريب من الزبرجد 6
 القامُوس

الجواهر واألحجار  فارسيّة
 الكريمة

الجَمْهَرة  اليَلْمَق: نوع من الثياب مقيل يلبس فوق القميص 
التَّهذيب الصِّحاح 
المُختار القامُوس 

 اللِّسان

 األلبسة واألمقمشة فارسيّة

الجَمْهَرة  البحر اليَمّ:  7
 التَّهذيب الصِّحاح 

 الجغرافيا سريانية

 


