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دراسة في بعض األلفاظ الفارسية المعّربة 
في لسان العرب البن منظور

رمضان رضائي*
پري ناز علي أكبري**

الملخص
إن لكل أمة ما تفاخر به، وهذا حال العرب الذين اعتزوا بلغتهم واشتهروا ببالغتهم 
وفصاحتهم وحافظوا علي لغتهم أشد االحتفاظ إذ كانوا يرسلون أبنائهم إلى البادية 
ليحافظوا علي عربية لسانهم، ومع ذلك فقد وجدنا في ألفاظهم ما كان معّربًا ودخيًال، 
ومن هنا كان اختيارنا لموضوع األلفاظ المعّربة في كتاب لسان العرب. فتناولنا هذا 
الكتاب بالبحث واالستقراء واخترنا فيها بعض ألفاظ معّربة ودخيلة فارسية ثم بيان 
معناها وحكُمها. وحاولنا إرجاع كل لفظة إلى لغتها التي جاءت منها مع بيان معناها 
العربية  اللغة  في  األعجمية  اللغات  أثر  عن  كشفنا  إال  ذلك  كان  وما  اللغة  تلك  في 

ومدي تأثرها بها.

الكلمات الدليلية: لسان العرب، ابن منظور، األلفاظ الفارسية، المعّرب.
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المقدمة
 التعريب وسيلة من وسائل اتساع اللغة ونموها، فضًال عن االشتقاق والنحت وغيرها، 
وقد سماه أغلب المحدثين االقتراض بعده «ظاهرة من ظواهر التقاء اللغات وتأثير بعضها 
في بعض.» (المبارك، 1968م: 292) فاللغة الحية بطبيعتها تتفاعل مع غيرها من اللغات 
فتعطي وتأخذ، ومن هذا المنطلق فإن وجود األلفاظ المعّربة في اللغة أمر حتمي مسلم 

به. (ارحيم هبو، 1990م: 90-89)
والتعريب لغة من َعُرب عرابة، وما سمعت اعرب من كالمية، وهو من العرب والعاربة 
وهم الّصرحاء، وفالن من المستعربة وهم الدخالء فيهم، وعّرب عن صاحبه تعريبًا إذا 
تكلم عنه واحتج له. (الزمخشري، التا: 413 ) أما اصالحًا: فهو ما استعمله العرب من 

األلفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها. (السيوطي، 1958م، ج1: 268)
والتعريب كما يدّل من اسمه، اقتباس كلمة من لسان أعجمي وإدخالها في اللسان 
العربي وقد جرى سيبويه على تسمية إعرابًا كما سمى الخفاجي وغيره الكلمات المعّربة 

بالدخيل. (المصدر نفسه: 90)
ولم يخرج القدماء عن هذا المعنى للتعريب، بل كانت أقوالهم وآراءهم عن المعّرب 
تدور في الفلك نفسه، فمنهم من عرفه بقوله: «هو ما تكلمت به العرب من كالم األعجمي، 
ونطق به القرآن الكريم، وورد في أخبار الرسول والصحابة والتابعين أجمعين، وذكرته 

العرب في أشعارها وأخبارها.» (الجواليقي، 1969م: 51)
العجم  من  العرب  بلغته  «ما  هو  المعّرب  أن  إلى  يذهب  المنير  المصباح  وصاحب 
نكرة نحو إبَْرْيَسم، ثم ما أمكن حمله على نظيره من األبنية العربية حملوه عليه وربما 
لم يحملوه على نظيره بل تكلموا به، كما تلقوه وربما تلعبوا به فاشتقوا منه.» (الفيومي، 

1993م، ج2: 40)
والبد من اإلشارة إلى ما ذكره السيوطي عن المعّرب باعتباره واحداً من أكثر الذين 
إياه  ذكره  عن  فضًال  والمهذب،  كالمتوكلي  كتبا  له  أفرد  فلقد  الموضوع،  هذا  في  كتبوا 
بوصفه بابا من أبواب كتب أخرى كاإلتقان والمزهر، وقد ذكر في المزهر أن المعّرب: 
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«هو ما استعملته العرب من األلفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها.» (السيوطي، 1958م، 
ج1: 268)

إّن تغيير بعض أصوات األلفاظ األعجمية عند تعريبها عن طريق حذف ما ليس من 
أصوات العربية أو إلحاق وزن اللفظ بإحدى أوزانها ال يبعد أن يكون تهذيبًا له وتشذيبًا، 
وهو أمر البد منه ألن العربية «لغة ذات نظام منسجم متماسك يشد بعضه بعضًا، تجري 
فيها األلفاظ على نسق خاص في حروفها وأصواتها، وفي مادتها وتركيبها، وفي هيأتها 

وبنائها.» (المبارك، 1968م: 292) وهي تختلف عن سائر األلسن األخرى.
ولم يخرج المحدثون كذلك عن معنى مصطلح المعّرب الذي جاء به القدامى ولكنهم 
َرَسموا حّداً فاصًال بينه وبين الّدخيل، وهذا ما لم يشر إليه القدامى ألنهم استعملوا المعّرب 
والدخيل للمعنى نفسه، وهو عين ما فعله عبد القادر المغربي حين قال: المعّرب يسمى 
يطلق  أن  اليمكن  يعرب  لم  إذا  األعجمي  واللفظ   (26 (المغربي، 1908م:  الدخيل.  أيضا 
عليه مصطلح معّرب بل يسمى حينئذ دخيًال، أما عندما يُورد المعجميون لفظًا أعجميًا 
فيقولون  معّرب،  بمصطلح  مشفوعًا  اللغوي  أصله  يذكرون  فإنهم  للتعريب،  خضع  فقد 
فارسي معّرب أو رومي معّرب أو نبطي معّرب، أو قد يسكتون عن بيان أصله في لغات 
العجم لعدم وقوفهم عليه فيقولون أعجمي معّرب. (عبد التواب، 1983م: 314) و خالصة 
ذلك: أيما لفظة أعجمية وقعت للعرب فّعربُوها بألسنتهم وّحولوها عن ألفاظ العجم إلى 
ألفاظهم، تصبح عربية فتجري عليها القواعد واألحكام نفسها التي تجري على األلفاظ 
باأللف  وتُعّرف  لعلميتها،  الصرف  تُمنع  أن  إال  أخرها  اإلعراب  عالمات  فتلحق  العربية 
والالم وتضاف ويضاف إليها، وتثنى وتجمع، وتذكر وتؤنث، فضال عن تصرفها وإعمال 

االشتقاق في بنيتها. (المغربي، 1908م: 77-76)
ودالئل التمييز بين األلفاظ المعّربة والعربية فهي كثيرة أبرزها: (كمال باشا زاده، 1983م: 

 (26
1. النقل: أي أن ينقل اللفظ إلينا عن طريق أحد أئمة اللغة العربية أن اللفظ أعجمي 

معّرب.



36

من
دالثا

لعد
ـ  ا
انية

ة الث
لسن
ـ   ا
دبى

ث األ
لترا
ا

فصلية دراسات األدب المعاصر

2. خروج وزن اللفظ عن أوزان األسماء العربية نحو إبَْرْيسم على وزن إفعيلل.
3. أن يكون أوله نونًا ثم راًء نحو – نرجس – فإّن ذلك اليكون في كلمة عربية.

4. أن يكون آخره زايًا بعد داٍل، نحو – مهندز - فإن ذلك ال يكون في كلمة عربية، 
ولهذا صارت في اللسان العربي مهندس.

5. أن يجتمع فيه الصاد والجيم نحو الّصْولجان والجّص.
فارسي  وهو  الحجل  بمعنى  قيج  نحو  واحدة،  كلمة  في  والجيم  القاف  اجتماع   .6

معّرب.
والفاء  والراء  الباء  وهي  الّذالقة  حروف  عن  عاريًا  خماسيًا  أو  رباعيًا  يكون  أن   .7
والالم والميم والنون، فإنه متى كان عربيًا فالبد أن يكون فيه شيء منها َسَفْرجل. (أدى 

شير، 1908م: 151)
وقد اقتضت الضرورة المنهجية لهذا البحث توضيح مصطلحي (المعّرب واألعجمي) 
لفظ  إن  إذ  بينهما،  دقيقة  فروقات  ثمة  لكن  داللتهما،  في  مترادفين  بدوا  إن  واللذان 
األعجمي مشتق من عجم، والعجم الذين ليسوا من العرب كأنهم لم يفهموا عنهم فسّموهم 
عجمًا، وعلى هذا فإن األعجمي يشمل ما ليس بعربي من األلفاظ سواء استعمله العرب 
أو  دخيًال  يسمى  فإنه  وأصواته،  بنيته  في  تغيير  دون  استعملوه  فإذا  يستعملوه،  لم  أم 

أعجميًا. (الزيدي، 1987م: 313)
أما المعّرب فإن الجوهري في الصحاح (الجوهري، 1984م، ج1: 179) قد ّعرفه تعريفًا 
دقيقًا وميّزه من األعجمي والدخيل إذ قال: «تعريب االسم األعجمي: إن تتّفوه به العرب 

على منهاجها تقول: َعّربْتُه وأْعَربْتُه.»
وفي النهاية عندما تدخل كلمة أجنبية في العربية وتجري علي األلسن تطرأ عليها 
استبداالت فونطيقية عديدة. مثال كلمة «پارادئيز» تتحول إلي فردوس، وكلمة «كوشك» 
تتغير إلي جوسق، ثم تكتب الكلمة في شكلها الجديد وتحتل مكانها الخاص في المعاجم، 

و هكذا تتم عملية التعريب. (آذرنوش، 1385ش: 164)
ويتناول هذا البحث ذكر بعض ما ورد في معجم لسان العرب البن منظور ،من الدخيل 
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والمعرّبات الفارسية ومن األلفاظ األعجمية سواء كانت مستعملة في كالم العرب وهي 
األلفاظ المعرّبة والدخيّلة، أم لم تكن كذلك، وهي األلفاظ المنسوبة إلى أصولها األجنبية 
من غير استعمال في العربية، وقد اقتضى عرض هذه األلفاظ أن تكون كما وردت في 
لسان العرب ،ورتبتها حسب هذه الصيغ .وفيما ياتي ذكر بعض األلفاظ التي وردت معرّبة 

فارسية في معجم لسان العرب:
باج: ذكر ابن منظور في هذا الباب ما ورد في الصحاح وقال: قال الجوهري:   .1
ً ولونًا واحداً، وهو معرّب وأَصله  ً أَي ضربًا واحدا قولهم اجعْل الباجات باجا ًواحدا
بالفارسية بَاَها  أَي أَلوان األَطعمة. وجاء في فرهنگ فارسى: بها: (قيمت، ارزش) السعر 

والقيمة. (معين، التا، ج1: 608)
2. البُْخُت: الجد. يقال: رجل بخت، أي: ذو جّد، والمبخوت: المجدود، وتجُمع على 
بُْخٍت وبخاتي. (لسان العرب: مادة بخت) قال ابن دريد: وال أحسبُه فصيحًا. وقد وافقه 
أعربي أم ال! (الصحاح: مادة بخت) قال معين: بخت: الحظ  األزهري بقوله: ال أدري 
(إقبال) من اللغة الفهلوية. (معين، التا، ج1: 474) وذكر له معان أخري. قال السيد أّدي 
شير في كتاب األلفاظ الفارسية المعّربة: البخت معّرب وكلمة البخت في الكردية والتركية 
المأخوذة منها. (أّدي شير، 1386ش: 29) وأيضًا أشار بهزادي في كتابه إلي أصله الفارسي. 

(بهزادي، 1369ش: 318)  
: بيت فيه أَصنام وتصاوير، وهو إعراب بُت بالفارسية. (لسان العرب: مادة بدد)  3. البُدُّ
،  وقال ابن دريد: البُدُّ الصنم  ، أَني ِهْبِرِزيُّ قال: لقد علَمْت تكاتَِرُة ابِن تِيِري، َغداَة البُدِّ
نفسه الذي يعبد، الأَصل له في اللغة، فارسي معّرب. وقال معين: التمثال الذي صنع من 

الحجر أو الخشب و أيضًا يقال للمحبوبة البت. (معين، التا، ج1: 471)
مادة  العرب:  (لسان  اتباع.  باِذق:  حاِذٌق  ورجل  اَألحمر.  الخمر  والباَذُق:  الباِذُق   .4
بذق) وسئل ابن عباس عن الباِذِق فقال: سبَق محمد الباِذَق، وما أسكر فهو حرام؛ قال 
بت فلم نعرفها؛ قال ابن األثير: وهو تعريب  أبو عبيد: الباِذُق والباَذق كلمة فارسية ُعرِّ
باذه، وهو اسم الخمر بالفارسية. أظن أنه تركية ومعناه التزيين والحمرة والأصل له في 
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الفارسية. وجاء في فرهنگ جامع: التزيين: البزك (bezek). (صالحپور، 1370ش، ج1: 
72) بزك = بازاك تركية ومعناه التزيين. (بهزادي: 324)

الخيل،  جماعات  وقيل:  الناس،  َجماعاُت  المحكم:  وفي  الجماعات،  البَراِزيُق:   .5
قال  الجمع؛  في  الياء  تحذف  وقد  معّرب،  فارسي  بِْرِزيق،  واحدهم  الُفرسان،  هم  وقيل: 

ُعمارة:

  برزه و ورزه: البقر أو قطيع من البقر أصله بالفهلوية ورزا (گاو نر). (معين، التا، ج4: 
  (5002

الباء  بفتح  البرق،  وبُرقان.  وبِْرقاٌن  أبْراٌق  وجمعه  معّرب،  فارسّي  الَحَمُل،  البََرُق:   .6
والراء: الحَمل، وهو تعريب بََرْه بالفارسية. (لسان العرب: مادة برق) بره: الَحَمل. (معين، 
التا، ج1: 516) وضبط ذيل هذه المادة اإلبريق: واإلبِْريُق: إناء، وجمعه أباِريُق، فارسي 
معّرب؛ قال معين: إبريق معّرب آبريز. (معين، التا، ج1: 125) قال ابن بري: شاهده قول 

عدّي بن زيد:
      

7. البَْنُد: الَعلُم الكبير معروف، فارسي معّرب. (لسان العرب: مادة بند) قال الشاعر: 
واِعُق. ذكر معين معان عديدة للبند الفارسية. (معين، التا، ج1:  وأسيافُنَا، تحَت البُنُوِد، الصَّ
التركية  في  تستعمل  اللفظ  هذا  أن  وأشار  كتابه  في  الكلمة  هذه  شير  أدي  وذكر   (583

والكردية. (أّدي شير، 1386ش: 44) 
8. الباِريَُّة: فارسي معّرب، قيل: هو الطريق، وقيل: الحصير المنسوج. (لسان العرب: 
مادة بور) وفي الصحاح: التي من القصب. قال اَألصمعي: البورياء بالفارسية، وهو بالعربية 
. وقال معين:  ؛ وأنشد للعجاج يصف كناس الثور: كالُخّص إِْذ َجلََّلُه البَاِريُّ باِريٌّ وبوِريٌّ
بوريا: أصله من اللغة اآلرامية وهو الحصير المنسوج من القصب. (معين، التا، ج1: 601) 
وقال أدي شير: أظن أن أصله من اآلرامية (بورنا) والبار مأخوذ منه. (أّدي شير، 1386ش: 

(48

ــراُن كالبَراِزِق، ــا الثِّي ــي اليَالِمِقأْرض به ــيَن ف ــا يَْمِش  كأنم

بُوِح، يومًا، فجاَءْت ــُقوَدعا بالصَّ إبِْري ــا  يَمينِه ــي  ف ــٌة  قَْين
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9. البَْوُس: التقبيل، فارسي معّرب، وقد باَسه يَبُوسه. وجاء بالبَْوِس البائِِس أي الكثير، 
والشين المعجمة أَعلى. (لسان العرب: مادة بوس) وهو معروف في الفارسية. (راجع: معين، 
التا، ج1: 602) وأشار إليه أدي شير في ألفاظ الفارسية المعّربة. (أّدي شير، 1386ش: 49)

ُفن، فارسي معّرب؛ وقال طرفة في معلقته: : ضْرٌب من السُّ 10. البُوِصيُّ
        

وما ورد هذه الكلمة في فرهنگ فارسي. أشار أدي شير في كتابه إلي أصله اآلرامية، 
نقال عن يوحنّا بكستر فيو. (أّدي شير، 1386ش: 49)

11. البالَة: القاُرورة والِجَراب، وقيل: ِوعاء الطيِّب، فارسي معّرب أَصله باله. التهذيب: 
أبو  قال  يله؛  بالفارسية  أَصله  الجوهري:  قال  ْخم؛  الضَّ الِجَراب  وهي  بالة  جمع  الباُل 

ذؤيب: 
     

وما ذكر صاحب فرهنگ فارسي هذه الكلمة في معجمه. 
وغيرها:  الدراهم  من  رديء  وكلُّ  رديئة.  ته  فضَّ الذي  البَْهَرُج:  الدرهُم  البهرج:   .12
ِة.  كَّ السِّ الُمْبَطُل  الدرهم  البَْهَرُج  األعرابي:  ابن  فارسي.  نبهره،  إِعراب  وهو  قال:  بَْهَرٌج؛ 
(لسان العرب: مادة بهرج) قال العجاج: وكاَن ما اْهتَضَّ الِجحاُف بَْهَرجا أي باطًال. وقيل: 
هي كلمة هندية أصلها نَبَْهَلْه، وهو الرديء، فنقلت إلى الفارسية فقيل نَبَْهَرْه، ثم ُعّربت 
بَْهَرج. محمد المعين: نبهرج: (پول قلب، ناسره) معّرب نبهره = نبهرگ الفارسية هو كّل 
رديء من الدراهم وغيرها. (معين، التا، ج4: 4668) في رأي أدي شير البهرج يعني الحّظ 
والنصيب وهو معّرب بهره الفارسية ونبهره معّرب بي بهره الفارسية، وكلمة نبهرج معّرب 

آخر له. (أّدي شير، 1386ش: 47)
َّاُن  ْرِع والقميِص: َجْيبُه؛ وقد يقال بالضم، وهو بالفارسية َكِريبان. وِجِرب َّاُن الدِّ 13. ِجِرب
جربّان  و  گريبان  جيب:  جرب)  مادة  العرب:  (لسان  معّرب.  فارسي  لَبِنَتُُه،  الَقِميص: 

القميص. (معين، التا، ج1: 1260)
14. َجْربََز الرجُل: ذهب أو انقبَض. والُجْربُُز: الِخبُّ من الرجال، وهو دخيل. ورجل 

ــاٌض، إِذا َصِعدت به ــّكاِن بُوِصيٍّ بَِدْجلَة ُمْصِعدوأتلَع نّه كُس

ــًة، لََطِميَّ ــًة  َ بال ــا  عليه أيَتَيِن أِريُجكأنَّ   لها من ِخالل الدَّ
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ّب، قال: وهو الُقْربُُز أَيضًا وهما معّربان. (لسان  ُجْربٌُز، بالضم: بَيُِّن الَجْربََزِة، بالفتح، أي َخِ
العرب: مادة جربز) قال معين: جربز وجربزة معّرب گربز، وهو الخدعة والمكر. (معين، التا، 

ج1: 1223)
15. الَجْوَسُق: الِحْصن، وقيل: هو شبيه بالحصن، معّرب وأَصله ُكوشك بالفارسية. 
الجوسق الحصن  والَجْوَسق: القصر أيضًا؛ (لسان العرب: مادة جسق) قال ابن بري: شاهد 

قول النعمان من بني عِدّي:

قال معين: جوسق: معّرب كوشك الفارسية ومعناه القصر. (معين، التا، ج1: 1252)
ومنه  َجبَلّي  فمنه  وأصفره،  وأحمره  أبيضه  الورد  هو  وقيل:  الياسمين،   : الُجلُّ  .16
العربية.  في  دخل  وقد  فارسي،  كالم  وهو  قال:  حنيفة  أَبو  حكاه  ُجلَّة؛  واحدته  قََروّي، 

(لسان العرب: مادة جّل) والُجلُّ الذي في شعر اَألعشى في قوله: 
       

هو الورد، فارسي معّرب. گل: الورد. (معين، التا، ج3: 3338)
17. الجلسان: وقال الليث: الُجلَّساُن َدِخيٌل، وهو بالفارسية ُكلَّشان. غيره: والُجلَّساُن 
ورد ينتف ورقه وينثر عليهم. قال: واسم الورد بالفارسية ُجْل، وقول الجوهري: هو معّرب 
(لسان  والريحان.  الورد  عليها  ينثر  قبة  الُجلَّساُن  اَألخفش:  وقال  الورد.  نثار  هو  ُكْلشان 

العرب: مادة جربز) وأشار معين إلي هذا المعني في معجمه. (معين، التا، ج3: 3369)
18. الجاُموُس: نوع من البَقر، َدخيٌل، وجمعه َجواِميُس، فارسي معّرب، وهو بالعجمية 
َكواِميُش. (لسان العرب: مادة جمس) قال معين: گاوميش: گاميش، أصله من الفهلوية 

ومعّربه الجاموس نوع من البقر وله أضراب مختلفة. (معين، التا، ج3: 3188)
ابن  وقال  حبب)  مادة  العرب:  (لسان  الخابِيُة.   : والُحبُّ ْخمُة.  الضَّ ُة  الَجرَّ  : الُحبُّ  .19
ْعه؛ قال: وهو فاِرسّي معّرب. وقال أبو حاتم:  دريد: هو الذي يُْجَعُل فيه الماُء، فلم يُنَوِّ
َب. وقال محمد معين: الحب معّرب الخنب وهو الجّرة الضخمة واإلناء  أَصُله ُحْنٌب، فَُعرِّ

الذي يُْجَعُل فيه الماُء. (معين، التا، ج1: 1337)

ــوُءه ــلَّ أَميَر المؤِمنين يَُس ِملع الُمتََهدِّ الَجْوَسِق  في  تَناُدُمنا 

ــميـ والياس الُجلُّ  ــاِهُدنا  ــاوش ابه بُقصَّ ــِمعاُت  والُمْس ن 
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فارسي  ويشرب،  الملك  فيه  يأكل  الذي  المجلس  والَخَوْرنق:  نهر،  الَخَوْرنَُق:   .20
معّرب، أصله، ُخَرنْكاه، وقيل: ُخَرنْقاه معّرب. (لسان العرب: مادة خرنق) قال أدي شير: هو 

فارسي معّرب والصحيح أن أصله خورنگاه. (أّدي شير، 1386ش: 85) قال اَألعشى:
         

ج1:  التا،  (معين،  عظيم.  قصر  وهو  وخورنگاه)  معّرب (خورنگه  خورنق:  معين:  قال 
(1455

الحركة.  فَغيَّروا  ِديَدبان  أصله  منصور:  أبو  قال  يَِّفُة.  الشَّ وهو  ِليَعة  الطَّ الَدْيَدباُن:   .21
أصله ديدبان فغيروا الحركة. وفي التكملة قال األزهري: الديدبان الطليعة، فارسي معّرب 
وأصله ديذه بان، فلما أعرب غيرت الحركة وجعلت الذال داًال. (لسان العرب: مادة دبب) 

ديدبان: الطليعة (قراول). (معين، التا، ج2: 1590)
َضها.  بُْج: النَّْقُش والتزيين، فارسي معّرب. وَدبََج اَألرَض المطُر يَْدبُُجها َدبْجًا: َروَّ 22. الدَّ
يباُح: َضْرٌب من الثياب. (لسان العرب: مادة دبج) ديپاك: من الفهلوية ومعّربه الديباج  والدِّ

وهو ضرب من الثياب (نوعي پارچه ابريشمي). (معين، التا، ج2: 1589)
البّوابون،  رابنة:  والدَّ كراع.  عن  فارسية؛  البّواُب،  ْرباُن:  والدُّ ْرباُن  والدِّ ْربان  الدَّ  .23
الدربان  ج2: 1504)  التا،  (معين،  البّواب.  دربان:  دربن)  مادة  العرب:  (لسان  معّرب.  فارسي 

فارسي معّرب. (أّدي شير، 1386م: 95) قال المثقب العبدي يصف ناقة:

ْرُز: واحد ُدُروز الثوب ونحوه، وهو فارسي معّرب. (لسان العرب: مادة     24. الدَّ
درز) وجاء في فرهنگ فارسي: درزي أصله من اللغة األرمينية ومعناه الخياط. (معين، 
التا، ج2: 1511) جاء في األلفاظ الفارسية المعّربة: درزي فارسي معّرب ومنه ما تستعمل 

في اآلرامية والتركية والكردية. (أّدي شير، 1386ش: 97) وأظن أنه تركية.
ُورق: ِمقدار لما يُشرب يُكتال به، فارسي معّرب. (لسان العرب: مادة درق)  25. الدَّ
قال أدي شير: الدورق: كأس الخمر والكوز، معّرب دوره الفارسية. (أّدي شير، 1386ش: 
دورك،  التركي  وأصلها في  تركية،  والدوره  ودورة،  دوره  دورق معّرب  قال معين:   (96

ــْيلحون، وُدونها َصريُفوَن في أنْهاِرها، والَخَوْرنَقويُْجبَى إليه السَّ

ــدُّ منها، ــى باِطلي والِج ــِنفأبْق الَمطي ــِة  رابِن الدَّ ــُدّكاِن  ك
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ْرياقُة، كله التِّْرياق،  ْرياُق والدِّ اُق والدِّ رَّ وهي مرطبان صغيرة. (معين، التا، ج2: 1576) والدِّ
معّرب أيضًا؛ قال رؤبة:

                

قال معين: ترياق أصله يوناني. (معين، التا، ج1: 1075) إن صّح هذا فهو دخل من 
اليوناني إلي الفارسية ومن الفارسية دخل إلي العربية. 

26. الدستجة، بفتح الدال وسكون السين المهملة وفتح المثناة الفوقية والجيم: الحزمة 
والضغث، فارسي معّرب: يقال دستجة من كذا، وجمعه الدساتج والدستيج، بكسر المثناة 
الفوقية: آنية تحّول باليد، وتنقل، فارسي معّرب: دستي والدستينج. و قال معين: الدستيج 

معّرب دستي، وهي آنية توخذ وتستعمل باليد. (معين، التا، ج2: 1535)
ْوالُب، كالهما: واحد الَدوالِيِب. وفي المحكم: على شكل النَّاُعورِة،  والُب والدَّ 27. الدُّ

يُْستَقى به الماُء، فارسّي معّرب. (لسان العرب: مادة دلب) وقول مْسِكين الدارمي:
        

شير،  (أّدي  وآب.  (سبو)  دول  من  مركبة  وهي  البئر  عجلة  دوالب،  معّرب  الدوالب 
ج2:  التا،  (معين،  سريانية.  وهي  البئر  من  الماء  بها  يضّخ  آلة  دوالب:   (101 1386ش: 

(1590
لَُق، بالتحريك: دويبَّة، فارسي معّرب. (لسان العرب: مادة دلق) دلق معّرب  28. الدَّ

دله الفارسية. (معين، التا، ج2: 1555)
َّاٌر. (لسان العرب: مادة دنر) قال معين: دينار  ْينَاُر: فارسي معّرب، وأصله ِدن 29. الدِّ

أصله دنار (denar) في الفهلوية ومعناه العملة الذهبية. (معين، التا، ج2: 1597)
30. إّالَدٍه، معناه: إن لم يكن هذا اَألمر اآلن فال يكون بعد اآلن، وال يُْدَرى ما أَْصُله. 
(لسان العرب: مادة دهده) قال الجوهري: وإني َألظنها فارسية، يقول: إن لم تَْضِربْه اآلن فال 

تضربه أبداً، وأَنشد قول رؤبة:

ْلَخمِّ ــِر الطُّ ــُت قَْبل الِكبَ قد كن
ــمِّ ــفاء الّس ِريِقي وِدْرياقي ِش

يَمِّ ــِل الزِّ ــل نَْحِض الَعَض  وقْب

ــاِرُف من حِديٍد ــم َمغ ــببأيديه الّدوالي ــرَة  ُمَقيَّ ــبُِّهها  أَش

ــد نَْهنََهني تَنَْهنُهي َدِهفاليوَم ق ــال  ف َدٍه  إّال  ٌل:  ــوَّ وقُ
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اَألزهري: قال الليث َدْه، كلمة كانت العرب تتكلم بها، يرى الرجُل ثأره فتقول له: يا 
فالن إّال َدٍه، فال َدٍه أي: أنك إن لم تَْثأْر بفالن اآلن لم تَْثأْر به أبداً.

أبو زيد: تقول إالَّ َدٍه فال َدٍه يا هذا، وذلك أن يُوتَر الرجُل فيلَقى واتَِره فيقول له 
بعض القوم: إن لم تضربه اآلن فإنك ال تضربه؛ قال اَألزهري: هذا القول يدل على أأن 

ْرُب، تقول للرجل إذا أمرته بالضرب: ِدْه. ِده فارسية معناها الضَّ
من  ِدهقان  جعلت  إن  سيبويه:  قال  معّرب.  فارسي  التاجر،  هقان:  والدُّ ْهقاُن  الدِّ  .31
القرية  رئيس  ومعناه  دهگان  معّرب  الدهقان  دهق)  مادة  العرب:  (لسان  تصرفه.  لم  ْهق  الدَّ
واستعمل منه دهقن القوم فالنا. (أّدي شير، 1386ش: 48) دهقان معّرب دهگان أصله من 

الفهلوية ومعناه مالك األراضي ورئيس القرية. (معين، التا، ج2: 1586)
ْهِليز، بالكسر: ما بين الباب والدار، فارسي  ِّيج، فارسي معّرب. والدِّ ل ْهِليز: الدِّ 32. الدِّ
قال:  داليج.  إِعراب  ِدْهليز  الليث:  دهلز)  مادة  العرب:  (لسان  هالِيز.  الدَّ والجمع  معّرب، 
ْهِليز. قال أدي شير وهو يطلق علي ما بين  ْهِليز معّرب بالفارسية داليز وداالز، والدِّ والدِّ
الباب والبيت. وهو معّرب دهله: الجسر. (أّدي شير، 1386ش: 105) معين: دهليز معّرب 

المعبر الضيق والطويل (داالن). (معين، التا، ج2: 1587)
ناَمْيِن،  هانُِج: البعير الفالُِج ذو السَّ هانُِج: العظيم الَخْلِق من كل شيٍء. والدُّ ْهنَُج والدُّ 33. الدَّ
َهنَُج، بالتحريك. قال أدي شير: الدهنج معّرب دهنه الفارسية وهو  فارسي معّرب. والدَّ
نوع من الحجر. (أّدي شير، 1386ش: 105) وذكر صاحب فرهنگ فارسي: دهنج: معّرب 

دهنه = دهانه. (معين، التا، ج2: 1587)
ِّْق،  ِّْق َرب ْأُن فَرب َمُق: الَقطيُع من الغنم. فارسي معّرب. ومن كالمهم: أْضَرَعِت الضَّ 34. الرَّ
وأْضَرَعِت الَمعز فَرمِّْق َرمِّْق. (لسان العرب: مادة رمق) الرمق: معّرب رمه أو رمك. (أّدي 
شير، 1386ش: 113) جاء في فرهنگ فارسي: رمه: القطيع من البقر والغنم والفرس. رمه 

(الرمق) أصله فهلوية، ويقال في الفهلوية لرمه، رمگ. (معين، التا، ج2: 1675)
35. َزنَْمْردٌة: امرأٌة يُْشبُِه َخْلُقها َخْلَق الرجل، فارسي معّرب، ويروى: بِِزنِْمْردة، بكسر 
َألبي  وأنشد  زنم)  مادة  العرب:  (لسان  النون.  بحذف  بِزمَّْردة،  ويروى:  الميم،  مع  الزاي 
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الَغَطّمش يصف امرأة:

الزنمردة معّرب زن مرد و هي المرأة التي تشبه الرجل. (أّدي شير، 1386ش: 124) ما وردت 
هذه الكلمة في معجم فرهنگ فارسي.

36. اِإلْستاُر، بكسر الهمزة، من العدد: اَألربعة؛ قال جرير:
                  

أي شر أربعة. قال: اِإلستار رابُِع أربعة. ورابع القوِم: إِْستَاُرُهم. قال أبو سعيد: سمعت 
العرب تقول لَألربعة إِْستار، َألنه بالفارسية جهار فأْعربوه وقالوا إِستار. (لسان العرب: 
ج1:  التا،  (معين،  فهلوية.  چار  أصله  وچهار  چهار  معّرب  إستار  معين:  قال  ستر)  مادة 

(237
قر، وقيل الشاهين؛ قال لبيد: وذانِق: الصَّ ْوَذنِيق والسُّ ْوَذق والسَّ 37. السَّ

بن  النضر  وأنشد  َسْيَذنوق؛  قالوا  وربما  بالفتح،  فيهما  والسين  ْوَذنِيق،  والسَّ ْوَذق  والسَّ
الشميل:

ْيَذنوق اَألْزَرِق وحاِديًا كالسَّ
وار؛  ْوَذق السِّ ْوَذق الشاهين، والسَّ وذانِق، بضم السين وكسر النون. أبو عمرو: السَّ والسُّ

وأنشد:

َذق: ليلة الَوقود، وجميع ذلك  ْوَذقّي النشيط الَحِذر المحتال. والسَّ ابن األعرابي: السَّ
فارسي معّرب. وقال أدي شير لعله كان معّرب كلمة سوِدسون اليونانية، ولعله تصحيف 
من هيراكس أو هيراكيدويس بمعني الصقر. (أّدي شير، 1386ش: 133)  قال معين: سوداني: 

معّربه شودانيق = سوذنيق، ومعناه ضرب من الطائر. (معين، التا، ج2: 1947) 

ــا، كالعص ــْرَدٍة  بَِزنَْم ــُت  ُمنِي
الرجال، وتْأبى  النِّساء  تُِحبُّ 
ينَْت ــْرٍد إذا ازَّ ــُه قِ ــا وْج له

ُكْنُدِش ــن  م وأَْخبَث  ــصَّ  َ أل
وتمشي مع اَألْخبَِث اَألْطيَِش
اَألبَْرِش الَقطا  ــِض  َكبَْي ولَْوٌن 

وأمَّه والبَِعيَث  ــَرْزَدَق  الَف إِْستارإِنَّ  ما  ــرُّ  لَش البَِعيِث  وأبا 

ــوذانِقًا ــٌم ُس ــي ُمْلِج َوِكْلوكأنِّ ــر  غي ه  َكرُّ ــًا،  أْجَدلِيّ

اح منها بِِمْعَصٍم ْوَذَق الوضَّ ماترى السَّ ــُل أن يَتََقدَّ ــل، ويأبى الَحْج نَبِي
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ُج بها النُُّزل وغيُرها،  اُروُج النُّورة وأخالُطها التي تَُصرَّ 38. الصاروج: التهذيب: الصَّ
واحدة  كلمة  في  اليجتمعان  َألنهما  وجيم،  صاد  فيها  كلمة  كل  وكذلك  معّرب،  فارسي 
اُروج النُّورة بأخالطها تُْطَلى  من كالم العرب. (لسان العرب: مادة صرج) ابن سيده: الصَّ
قيل:  وربما  صاُروج،  فقيل:  ُعرِّب  جاروف،  بالفارسية  وهو  امات،  والحمَّ الحياض  بها 
قه. (لسان العرب: مادة صرج) وجعله أدي شير  جها به: َطالها، وربما قالوا: شرَّ شاُروق. وصرَّ
في معّرباته. (أّدي شير، 1386ش: 158) قال معين: الساروج = الصاروج، معّرب سارو = 

چارو. (معين، التا، ج2: 1791)
ُر، فارسي معّرب، يريد تَبَْرَزْد بالفارسية. (لسان العرب: مادة طبرزد)  كَّ بَْرَزُذ: السُّ 39. الطَّ
وذكر هذا في تاج العروس. الطبرزد: السكر يريد تَبَْرَزْد بالفارسية، كأنه نحت من نواحيه 
بالفأس. والتَّبَر: الفأس، بالفارسية. وزد: ضرب. َطبَْرَزل وَطبَْرَزْن لغة آخر له. (أّدي شير، 
1386ش: 165) وجاء في فرهنگ فارسي: طبرزد معّرب تبرزد وهو السّكر. (معين، التا، 

ج1: 1021) 
باهَجُة: فارسي معّرب: ضْرب من قَليِّ اللحم. (لسان العرب: مادة طبهج) وجاء  40. الطَّ
هكذا في معجم تاج العروس. (تاج العروس: مادة طبهج) الطباهجة معّرب تباهة. (أّدي 
شير، 1386ش: 166) وجاء في فرهنگ فارسي لمحمد معين: طباهجه، معّرب تباهچه، 

وهو ضرب من قلي اللحم. (معين، التا، ج1: 1019)
فرهنگ  في  المعني  هذا  نفس  وجاء  تابه.  بالفارسية  وهو  الِمْقَلى،  الطاِجُن:   .41
طجن)  مادة  العرب:  (لسان  َدخيل.  عليه،  قَْلُوك  ْجُن:  والطَّ  (1065 ج1:  التا،  (معين،  فارسي. 
ْيَجُن والطاِجُن يُْقلى فيه، وكالهما معّرب َألن الطاء والجيم اليجتمعان  وقال الجوهري: الطَّ

في أصل كالم العرب. (تاج العروس: مادة طجن)
راز: الجيّد من كل شيء.  راز: ما ينسج من الثياب للسلطان، فارسي أيضًا. والطِّ 42. الطِّ

(لسان العرب: مادة طرز) وقد جاء في الشعر العربي؛ قال حسان بن ثابت األنصاري: 
       

وجاء في فرهنگ فارسي: طراز معّرب تراز. (زينت، آرايش، زر دوزي پارچه) وهو 
ِلّبيُض الُوُجوه َكِريَمٌة أَْحسابُهم راِز اَألوَّ ــمُّ اُألنُوف من الطِّ ُش
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الحلية والوشي وضرب من النساجة. (معين، التا، ج1: 1059)
اَزَجة: الخالصة الُمنَقَّاُة، قال: وكأنه تعريف تاَزْه بالفارسية. (لسان العرب: مادة  43. الطَّ
شير، 1386ش:  (أّدي  والكرديةز  التركية  في  تستعمل  ما  ومنه  تازه  معّرب  الطازج  طزج) 

 (168
الجمع  في  الهاء  فيه  دخلت  وَطيالِسة،  َطيالِس  والّطيُلسان  ْيَلِسان  والطَّ يَلس  الطَّ  .44

للعجمة ألنه فارسي معّرب. (لسان العرب: مادة طلس) قال المرار بن سعيد الفقعسي:
      

 وحكي عن اَألصمعي أَنه قال: الطيلسان ليس بعربي، قال: وأصله فارسي، إنما هو 
تالشان فأعرب. أظن أنه تركي، والطيلس في اللغة التركية ضرب من اَألكسية. وذكر هذا 
أيضا في فرهنگ جامع. (صالحپور،1370ش، ج2: 1112) تليس = تاليس، تركية. (بهزادي، 

1369ش: 416)
ْنبَاَر معروف، فارسي معّرب دخيل. (لسان العرب: مادة طنبر) الطنبور  ْنبُور: الطِّ 45. الطُّ
والسريانية.  الكردية  اللغة  في  أيضا  متداول  اللفظ  وهذا  بره،  دنبه  وأصله  تنبور  معّرب 
(أّدي شير، 1386ش: 169) وجاء في فرهنگ فارسي: طنبور معّرب تنبور. (معين، التا، ج2: 

2237) التنبور فارسي، وكان أصله (دنِب بّره).
اَألسد،  ام  قُدَّ يُْنِذُر  الذي  وهو  البَِريُد  والُفرانق:  َدِخيل.  وهو  معروف،  الُفرانُِق:   .46
فارسي معّرب، وهو بَْروانَْه بالفارسية. (لسان العرب: مادة فرنق) قال ابن دريد فُرانُِق البَِريِد 

فَْرَوانه، وهو فارسي معّرب.
ام اَألسد.  فروانق: معّرب پروانك، أصله من الفهلوية ومعناه الحيوان الذي يُْنِذُر قُدَّ
(معين، التا، ج2: 2508؛ ومعين، التا، ج1: 761) وأشار أدي شير إلي أنه معّرب پروانك. (أّدي 

شير، 1386ش: 179) قال امرؤالقيس:

47. الَقْبُج: الَحَجْل. والَقْبُج: الَكَرواُن، معّرب، وهو بالفارسية كْبْج؛ معّرب ألن القاف 
والجيم اليجتمعان في كلمة واحدة من كالم العرب. (لسان العرب: مادة قبج) القبج معّرب 

ــة كالطيلسفرفعت رأسي للخيال فما أرى ــر المطي وظلم غي

ــٌن، إن َرَجْعُت ُمَملَّكًا ــَق أْزَوَراوإني أِذي ِ ــْيٍر تَرى منه الُفران بَِس
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كبك. (أّدي شير، 1386ش: 186) قال معين: القبج معّرب كبك وهو الكروان. (معين، التا، 
ج3: 2888 و2959؛ وأيضا: ج2: 2633)

48 القربق: يقال للحانوت ُكْربٌَج وُكْربَق وقُْربَق. والُقْريَُق: اسم موضع. (لسان العرب: 
مادة قربق) وذكره أدي شير أيضًا في كتابه. (أّدي شير، 1386ش: 187) ورواه أبو عبيد: 
الُكْربَق، بالقاف والكاف، وقال هو البصرة؛ وقال النضر بن شميل: هو الحانوت، فارسي 
معّرب، يعني ُكْلبَْه. قال معين: كلبه معّربه قربق، كربق أصله فهلوية وفي الفهلوية يقال 

للقربق: كربه. (معين، التا، ج3: 3027)
49. الُقْرُدمانيُّ والُقْرُدمانِيّة: ِسالح ُمعّد كانت الُفرس واَألكاسرة تّدخره في خزائنها، 
أصله بالفارسية َكْرَدمانِْد، معناه ُعِمَل وبَِقي. (لسان العرب: مادة قردم) وذكره أدي شير أيضا 
في كتابه نقال عن كتاب شفاء الغليل للخفاجي. (أّدي شير، 1386ش: 187) قال اَألزهري: 

هكذا حكاه أبو عبيد عن اَألصمعي؛ وقال ابن األعرابي: أراه فارسيّا؛ وأنشد للبيد:
             

َكْبر  له  يقال  معّرب  فارسي  للحرب،  يتخذ  محشّو  قباء  ُدمانّي  الُقْرْ عبيدة:  أبو  قال 
بالرومية أو بالنبطية. وما ذكر معين هذه الكلمة في معجمه الفارسي. 

50. القفن: إِنما أصلها قَبّاٌن؛ وقال غيره: هو معّرب قَبَّاَن الذي يوزن به؛ ومنه قول 
العامة: فالن قَبّاٌن على فالن، إِذا كان بمنزلة اَألمين والرئيس الذي يتتَبَُّع أمره ويُحاسبه، 
ولهذا سمي الميزان الذي يقال له الَقبَّاُن الَقبّاَن. (لسان العرب: مادة قفن) وأّما أدي شير فبعد 
أن ذكر أنه معّرب كپان، أضاف أنه مأخوذ من أصل رومية. (أّدي شير، 1386ش: 187) ابن 
َب. قال معين: قپان هو الشيء الذي  األعرابي: الَقّفاُن عند العرب اَألمين، وهو فارسي ُعرِّ
يوزن به، وكان أصله من اليونانية ومنها دخل الفارسية وأصبح كپان ومن الفارسية دخل 
إلي التركية (قپان) ومن التركية دخل العربية وأصبح قبّان. (معين، التا، ج2: 2639) وأشار 

بهزادي إلي أصله اليوناني. (بهزادي، 1369ش: 791)
اُس، فارسّي معّرب؛ قال أبو اَألْخَزر الُحمانِيُّ واسمه قتيبة ووَصَف  51. الُمَقْمِجُر: الَقوَّ

الَمطايا:

ــى بالُعرى ــراَء تُْرت ــًة َذْف ــْلفَْخم كالبََص ــْركًا  وتَ ــًا  قُْرُدمانِيّ
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َجها.  سها وانحنائها. وعاَجها بمعنى َعوَّ شبه ظهور إبله بعد ُدؤوب السفر بالِقِسّي في تََقوُّ
قال: وهو الَقَمْنَجر أيضًا، وأصله بالفارسية كمانَْكْر. (لسان العرب: مادة قمجر) قال معين: 
القمنجر معّرب كمانگر الفارسية. (معين، التا، ج3: 3060) قال أدي شير: إنه معّرب كمان 

گير وقِمجار وُمَقمِجر معّرب آخر له. (أّدي شير، 1386ش: 193)
52. القندفل: ناقة قَْنَدفِيل: ضخمة الرأس؛ عن ابن األعرابي. التهذيب في الخماسي: 

الَقْنَدفِيل الضخم. (لسان العرب: مادة قندفل) قال المخروع السعدي:
                 

                         
بالفاء،  الَقْنَدفِيل،  فأما  أيضًا،  الرأس  الضخمة  وهي  قَْنَدِويل،  سيبويه  حكاه  والذي 
فلم يروه إِال ابن األعرابي؛ قال الجوهري: وأنا أظنه معّربا كأنه شبَّه ناقته بفيل يقال له 
بالفارسية َكْنَدْه بيل. ما ورد هذا في معجم فرهنگ فارسي. وقد ترجح صاحب الفاظ 
المعّربة الفارسية رأي ابن منظور وقال إنه معّرب ُكندواله ومعناه رجل عظيم الجثة. (أّدي 

شير، 1386ش: 196)
53. الِقْنِقُن والُقناقُِن، بالضم: البصير بالماء تحت اَألرض، وهو الدليل الهادي والبَصيُر 

، والجمع الَقناقُِن، بالفتح. (لسان العرب: مادة قنن) قال الطرماح: بالماء في َحْفِر الُقنِيِّ
               

قال ابن بري: الِقْنِقُن والُقناقُِن الُمَهْنِدُس الذي يعرف الماء تحت األرض، قال: وأصلها 
بالفارسية، وهو معّرب مشتق من الَحْفر من قولهم بالفارسية ِكْن ِكْن. قال معين: كان كن 

(كن كن): هو الذي يحفر المنجم ليستخرج المعدن. (معين، التا، ج3: 2875)
معّرب،  فارسّي  الجثة،  صغير  الجسم  ضئِيُل  اللحم  قليل  قُوٌش:  رجل  القوش:   .54
وهو بالفارسية «ُكوَجْك». (لسان العرب: مادة قوش) والُقوُش: الصغير أصله أعجمي أيضًا. 

بُر. والُقوُش: الدُّ
قال رؤبة:  

ُر، مَّ ــا الضُّ ــد أَقَلَّْتنا المطاي ــيِّ عاَجها الُمَقْمِجُر وق مْثَل الِقِس

ة َذُخوُل، ــرَّ ــَت َرْحِلي ُح وتح
ــا َصليُل ــي أْخفافِه ــْرِو ف للَم

ــُل، قَْنَدفِي ــِن  ْبَعْي الضَّ ــرُة  مائ

َدى، ــاَت الَقناقِنيُخافِْتَن بعَض الَمْضِغ من َخْشيِة الرَّ ــْمِع انْتِص ــَن للسَّ ويُْنِصْت
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في ِجْسِم َشْخِت الَمْنِكبَين قُوش
شير،  (أّدي  الجثة.  صغير  رجل  ومعناه  الفارسية،  كوچك  معّرب  إنه  شير  أدي  قال 
1386ش: 197) أظن أنّه تركية وفي التركية يقال للطائر قوش. ويقول الترك كناية للرجل 
قليل اللحم، ضئيل الجسم، صغير الجثة قوش. وجاء في فرهنگ جامع: الطائر: قوش. 

(صالحپور، التا، ج1: 251) وأشار إليه بهزادي في كتابه. (بهزادي، 1369ش:842)
55. الَقْهَرمان: هو الُمَسْيِطُر الَحِفيظ على من تحت يديه. (لسان العرب: مادة قهرم). 

قال:
َمْجداً وِعّزاً قَْهَرمانًا قَْهَقبا

وتُْرُجمان  اللحياني.  عن  الَقْهرمان؛  في  لغة  والُقْهرمان:  فارسي.  هو  سيبويه:  قال 
من  الَقهرمان  بري:  ابن  مقلوب.  وقَْرَهماٌن  قَْهرماٌن  يقال  زيد:  أبو  قال  لغتان.  وتَْرُجمان: 
كالخاِزن  هو  قَهرمانِه،  إلى  كتَب  الحديث:  وفي  معّرب.  فارسي  وخاصته،  الملك  أمناء 
والوكيل الحافظ علي تحت يده والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس.وذكره أدي شير في 
كتابه. (أّدي شير، 1386ش: 197) قال معين: القهرمان: المسيطر علي من تحت يده معّرب 

وأصله في الفهلوية كهرمان. (معين، التا، ج2: 2755)
هو  معّرب،  الُفْرس،  َمِلِك  اسم  وكسرها:  الكاف  بفتح  جميعًا  وَكْسرى،  ِكْسرى   .56
بَْته العرُب فقالت: ِكْسرى. (لسان العرب: مادة كسر)  بالفارسية ُخْسَرْو أي واسع الملك فََعرَّ
قال معين: كسري: معّرب خسرو الذي دخل من السريانية إلي العربية. (معين، التا، ج3: 

(2973
57. الِكْرباس والِكْرباسة: ثوب، فارسية، وبيَّاُعه َكَرابِيِسّي. (لسان العرب: مادة كربس) 
جاء في فرهنگ فارسي: كرباس: ثوب من القطن األبيض، أصله من اللغة الهندية وهو 

معّرب كرپاس. (معين، التا، ج3: 2932)
ُج َدخيٌل  ُج: الذي يُْلَعُب به، فارسي معّرب، وهو بالفارسية ُكَرْه. الليث: الُكرَّ 58. الُكرَّ

معّرب ال أصل له في العربية. (لسان العرب: مادة كرج)  قال جرير:
ــالحي، والَفَرْزَدُق لُْعبٌة،             ٍج وَجالِجُلْهلَبِْسُت ِس ــرَّ ــاَحا ُك عليها ِوش
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قال معين: كره: معّربه الكرج ومعناه شيء مثل الغبار وقال في موضع آخر كره: معّربه 
الكرة. (معين، التا، ج3: 2960) وال أدري أّن كره معّربه الكرة أم الكرج.

معّرب.  فارسيٌّ  وهو  ُكوٌخ،  المسنَّم:  للبيت  ويقال  مظلمة.  كاٌخ:  ليلٌة  الكوخ:   .59
والكاخ  الُكوخ  اَألزهري:  اَألْكواخ.  والجمع  كوة،  بال  قصب  من  بيت  بالضم:  والُكوخ، 
يحفظ  فيه  ويكون  زرعه  على  الزارع  يتخذه  موضع  كل  والُكوخ:  العربية.  في  دخيالن 
زروعه، وكذلك الناطور يتخذه يحفظ ما في البستان، وأهل مرو يقولون كاٌخ للقصر الذي 
يتخذ في البستان والمواضع. (لسان العرب: مادة كوخ) قال معين: كوخ، البيت الذي يبني من 

القصب أو الخشب. (معين، التا، ج3: 3117)
بها  ترمى  التي  اف،  الَقذَّ والَمْنَجنُوق:  وكسرها،  الميم  بفتح  والِمْنَجنِيُق،  الَمْنَجنِيُق   .60
الحجارة، دخيل أعجمي معّرب، وأصلها بالفارسية: َمْن ِجي نِيْك، أي ما أْجَوَدني. (لسان 
العرب: مادة مجنق) و في رأي أدي شير إنه فارسي األصل إن كان تشابه بينه وبين ما 
يستعمل في اليونانية والسريانية. (أّدي شير، 1386ش: 221) قال معين: المنجنيق: معّرب 
منجنيك وأصله من اللغة اليونانية وهي القّذاف التي ترمي بها الحجارة (معين، التا، ج4: 

(4384
؛ فارسيٌّ معّرب، والجمع َمواِزجٌة، ألْحُقوا الهاء للعجمة؛ قال ابن  61. الَمْوَزُج: الُخفُّ
راً بالهاء، فيما زعم سيبويه، والَمْوَزُج  سيده: وهكذا وجد أكثر هذا الضرب اَألعجمي ُمَكسَّ
معّرب وأَصله بالفارسية ُموَزْه. (لسان العرب: مادة مزج) قال أدي شير: الموزج معّرب موزه 
   muqe وهي الخّف والُموق والُموقان معّرب آخر لها ومنها ما يستعمل في السريانية
ومعناه  الموزج  ومعّربه  الفهلوية  من  أصله  موزه:  معين:  قال   (220 شير، 1386ش:  (أّدي 

الخّف. (معين، التا، ج4: 4432)
62. المسك: قال الجوهري: الِمْسك من الطيب فارسي معّرب، قال: وكانت العرب 
تسميه الَمْشُموَم. (لسان العرب: مادة مسك) قال معين: المسك معّرب المشك. (معين، التا، 

ج3: 4113)
63. الميسن: التهذيب في الرباعي: الَمْيُسوَسُن شراب، وهو معّرب. وفي حديث ابن 
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عمر: رأى في بيته الَمْيُسوَسَن، فقال أْخِرُجوه فِإنه ِرْجٌس؛ هو شراب تجعله النساء في 
في  أخرجه  وعاد  المعتل،  ثالثي  من  أسن  في  اَألزهري  وذكره  معّرب،  وهو  شعورهن، 
الرباعي. (لسان العرب: مادة ميسن) جاء في فرهنگ فارسي: مي سوسن، معّربه ميسوسن 
وهو شراب تعصرها من وردة سوسن. (معين، التا، ج4: 4496) وجاء هذا في كتاب األلفاظ 

الفارسية المعّربة. (أّدي شير، 1386ش: 224)
64. النرمق: قال: النَّْرَمُق فارسي معّرب، ألنه ليس في كالم العرب كلمة صدرها نون 
هو  نرمه  معين:  قال  نرمق)  مادة  العرب:  (لسان  الليّن.  وهو  نَْرَمْه  معناه  غيره:  وقال  أصلية، 
الشيء اللين. (معين، التا، ج4: 4705) وذكره أدي شير في كتابه. (أّدي شير، 1386ش: 

 (230
استشهد الليث في هذه الكلمة علي قول رؤبة:

أَعّد أخطاال له ونَْرَمقا
65. النَّْزُك: الطعن بالنَّْيَزك. والنَّْيَزُك: الرمح الصغير، وقيل: هو نحو الِمْزراِق، وقيل: 
هو أقصر من الرمح، فارس معّرب، وقد تكلمت به الفصحاء. (لسان العرب: مادة نزك) 

ومنه قول العجاج:
ٌر كالنَّْيَزِك الُمْطُرور ُمَطرَّ

 قال ذو الرمة:
            

 النَّياِزُك جمع نَْيَزك للرمح القصير، وحقيقته تصغير الرمح بالفارسية. قال أدي شير 
نيزك معّرب نيزه و نيزق معّرب آخر له ومنه ما يستعمل في اآلرامية. (أّدي شير، 1386ش: 
230) قال المعين: نيزه أصله من الفهلوية وفي الفهلوية يقال للرمح القصير النيزك. (معين، 

التا، ج4: 4884)
66. النَّشا، مقْصور: شيء يعمل به الفالوَذُج، فارسي معّرب، يقال له النَّشاْستَج، حذف 
شطره تخفيفا كما قالوا للَمناِزل َمنا، سمي بذلك لُخموم رائحته. (لسان العرب: مادة نشا) 
واألْرجوان  فقال:  رجا  فصل  في  الجوهري  ذكره  وكذلك  النَّشاستج،  األْرُجوان  ويقال 

ــه ــزاُل كأن ــٍب ال يَ ــن لَِقْل ْته ُصدور النَّياِزِك؟أال م من الَوْجِد، َشكَّ
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صبغ أحمر شديد الحمرة؛ قال أبو عبيد: وهو الذي يقال له النشاستج، قال: والبَْهَرمان 
دونه؛ قال ابن بري: فثبت بهذا أن النشاستج غير النَّشا. قال أدي شير لعل أصله آرامية. 
(أّدي شير، 1386ش: 231) قال معين: النشاستج معّرب نشاسته الفارسية. (معين، التا، ج4: 

(4727
قال  الَمهارق؛  والجمع  معّرب،  فارسي  فيها،  يكتب  البيضاء  الصحيفة  الُمْهَرُق:   .67

حسان:
              

وقال الحارث بن حلِّزة:  
آياتها َكَمهاِرِق الَحبَِش

وقيل: الُمْهَرق ثوب حرير أبيض يُْسَقى الصمَغ ويُْصَقُل ثم يكتب فيه، وهو بالفارسية 
ُمهرَكْرد، وقيل: َمْهره ألن الَخَرزة التي يُصقل بها يقال لها بالفارسية كذلك. (لسان العرب: 
مادة هرق) ذكر المعين في معجمه معانيا مختلفة لهذه الكلمة وأشار إلي أصلها الفهلوية. 
(معين، التا، ج4: 4468) و في رأي أدي شير أنه صحيفة يكتب فيه. (أّدي شير، 1386ش: 

(223
قال  َهْفتَْه؛  بالفارسية  أصله  معّرب،  فارسي  أسبوعًا،  أي  َهْفتَقًا  أقاموا  الهفتق:   .68

رؤبة:
كأن لَّعابِيَن زاروا َهْفتََقا

وبعد  السامية  األقوام  بين  معروفا  أسابيع  أربعة  علي  الشهر  انقسام  كان  معين:  قال 
دخول اإلسالم في إيران انتقل هذا االنقسام إلي إيران. (معين، التا، ج4: 5158) الهفتق 

معّرب هفته الفارسية ويستعمل هذا في التركية أيضا. (أّدي شير، 1386ش: 236)
راِويل؛ قال ابن ُدَرْيد: أحسبه فارّسيًا معّربًا. (لسان العرب: مادة  69. الهْمياُن: ِشداُد السَّ
همن) قال معين: هميان: هاميان= اميان= آميان، ومعناه جيب النقود وأيضًا الجيب الطويل 
ومنه  فارسية  أنه  إلي  شير  أدي  أشار  ج4: 5200)  التا،  (معين،  الوشاح.  علي  يشّد  الذي 

hamina السريانية والهمين البابلية. (أّدي شير، 1386ش: 237)

ــْهٍر وأحواِل، ــْم للَمنازل من َش ــَرِق البالِي َك ــماَء، ِمْثل الُمْه آلل أْس
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70. الِهْنداُز: معّرب، وأصله بالفارسية أنْداَزه، يقال: أعطاه بالحساب والِهْنداٍز. ومنه 
ُر َمجاِرَي الُقنِيِّ واَألبْنِيَة إِال أنهم صيروا الزاي سينًا، فقالوا ُمَهْنِدٌس، َألنه  الُمَهْنِدُز: الذي يَُقدِّ
ليس في كالم العرب زاي قبلها دال. (لسان العرب: مادة هندز) المهندس: من الهندسة 
معّرب أندازه (الفارسية) وأصله في الفهلوية أندازك. (معين، التا، ج4: 5205) وذكره أدي 

شير في كتابه. (أّدي شير، 1386ش: 237)
. وهو معّرب، وأَصله بالفارسية أنْدام.  71. الهندم: قال األزهري: الِهنداُم الحَسن الَقدِّ
(لسان العرب: مادة هندم) جاء في فرهنگ فارسي: مهندم: معّرب هندام = اندام الفارسية. 

(معين، التا، ج4: 4475) وأيضًا أشار أدي شير إلي تعريبه. (أّدي شير، 1386ش: 237)

النتيجة
انعقد هذا البحث على استقصاء بعض من ألفاظ معّربة في كتاب لسان العرب ومن ثم 
دراستها وتوثيقها بالمصادر المعتمدة، والرجوع إلى كتب المعجمات، هادفا بذلك بيان 

جهد المؤلف:
تسميته  على  اصطلح  ما  أو  كالمهم،  في  العرب  استعمله  ما  األلفاظ  هذه  معظم   .1
بالمعّرب أو إنه لفظ أعجمي، كما أورد ألفاظ أعجمية لم يرد في حق بعضها حكمًا أي أنه 
لم يذكر أنه (فارسية) أو (نبطية)، فقط يذكر أنها أعجمية ربما لعدم وقوفه عليه (فيقول: 

أعجمي) وتتوزع دالالتها، منها ما يكون في النبات، أو الحيوان، وأسماء األشياء، إلخ.
2. يذكر أحيانًا اللفظة، وبيان معناها، ثم بيان حكمها، ويقول مثال وهو فارسي معّرب، 
وفي أغلب األحيان يذكر اللفظة، ويذكر حكمها دون ذكر معناها، وهو الغالب في إيراده 

لأللفاظ المعّربة من ذلك.
(الرومية،  اللغات  من  غيرها  دون  الفارسية  إلى  منسوبة  المعّربة  األلفاظ  ومعظم   .3

الهندية، وغيرهما).
أن  دون  الفارسية  باأللفاظ  التركية  األلفاظ  األحيان،  أكثر  في  منظور  ابن  خلط   .4

يجعل فرقا بين التركية والفارسية.
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وأخيرا يمكن القول بأن معاجم المعّربات – قديمة كانت أم جديدة – التشكل في 
الحقيقة إال قائمة عظيمة للمفردات وال تعطي الكلمة حقها من اإليضاح وتغفل األبعاد 
التاريخية والحضارية لها، وبعبارة أخري أنها ال تغنينا عن غيرها من الدراسات العلمية.

فقيل عن فائدة هذه المعاجم إنها تفيدنا في األمور اإلحصائية خير إفادة، ألننا مضطرون 
إلي إحصاء الكلمات قبل تبويبها تبويبا أبجديا أو دالليا.
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