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... ملخص البحث...

د، وعىل آله الطاهرين.. أّما  بسم اهلل، والصالة والسالم عىل أفَصِح األنام ُممرَّ
ُ العربُّ باألعجمّي، لِنعلَم أّن هذا اإلجراء له أسبابه ودواعيه، فقد  بعد؛ فقد ُيَفسرَّ
ُمون »املرَِبد« بـ»السوهان«.. ذلك ما أشار إليه الدكتور هاشم طه شالش  فّس امُلتقدِّ
مون يف ُمعجامِتِم، لكّنه مل يِزْد عىل ذلِك شيئًا، فَخَطَر  رمحه اهلل نقاًل عاّم أورده امُلتقدِّ
يل أن أمجَع ما توافر عليه امُلرتىض الزبيدّي يف ُمعجمه املعروف بـ»تاج العروس من 
جواِهر القاموس« من تلك األلفاظ، َبدءًا ِمن أول )أ ب أ( إىل هناية حرف )الياء(.. 
امُلعجمّي  التأليف  إذا افرتضنا أّن عرص  مون  امُلتقدِّ لنا  ذلك؛ ألّنه آخر ُمعجم خّلفه 
أغلب  أّن  اإلحصاء  بعد  يل  َبدا  وقد  الزبيدّي..  عرص  هناية  مع  توّقف  قد  الرتاثّي 
ألفاظًا عاملّية.!..  ها إن شئت  أو َسمِّ ألفاٌظ عربّية أعجمّية،  األلفاظ املجموعة هي 
نعم.. هي كذلك إذا سّلمنا بشيوعها يف ُكل الُلغات ُدفعًة واِحدة، لكّنها قد تكون 
فاِشية يف إحداها أكثر من اأُلخرى، أو أهّنا مهجورة فحّل بداًل منها ما هو بمنِزَلتها 
من األلفاظ امُلستعملة، فُيَفسِّ الناُس ذاك هبذا، أو هذا بذاك، وتتدافع األلفاظ فيام 

بينها غالِبًا يف ُلغات الُشعوب التي بينها متاس حضارّي، كالعربّية والفارسّية.
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... Abstract ...

Such a research paper stems from the idea that the Arabic 

could be explicated lexicographically. Since there are many 

reasons and motives, the avant - garde explicate something 

refrigerated “Mubarad” as “Suhan”, as Dr. Hashim Taha Shala-

sh (May Allah have mercy upon him) refers to from their dic-

tionaries, yet he never superadds anything; it comes to my 

mind to reckon what Al-Murtadha Al-Zubaidi tackles from such 

terms in his reputed dictionary: Bride Crown from the Nub of 

the Dictionary initiating from a to z. Since it is the last diction-

ary the avant - garde left behind to us, if we suppose that the 

edition epoch of legacy dictionary cease at the decline of Al-

Zubaidi epoch.
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إنرَّ يف العربّية ألفاظًا غرَي ُمَتداَوَلة، وما ُيقابلها يف الفارسّية هو الفايش يف ألسنة الناس، 
فصاَر بياُن معناها بالفارسّية أجدى من ِبيان معناها بالعربّية.. إّنه إجراٌء آيّن ُيغني عن 
الرشح والتفصيل.. إّنه بمنِزَلِة َمن يسألك: ما »املذياع«؟ فُتجيبه: »الراديو« اقتصادًا 
وتسهياًل.. وهذا األخري َسَبُبه أّن األسامء األجنبّية حني تقُع عىل الناس تشيع بينهم 
بسعة قبل أن يتداركها التعريب بالتغيري، فالّدمهاُء وسيلة من وسائِل الذيوع واالنتشار.

والعّناب  بالِفرصاد،  ُمون  امُلتقدِّ ه  فــسرَّ الــذي  الُتوت  األلفاظ:  هذه  ومن 
بالّسنجالن، والَعنرَب بـ)باله( أو )بالني(.. إلخ...

ويتبع موضوَع التقاُرِض موضوُع انتقال األلفاظ وانحرافها عن أصِل وضِعها 
قبل أن ُتقرَتَض، فقد تداَفَعِت األقوال عىل تأثيل عدد من الكلامت، أهَي ِمَن امُلشرتك 
أّن )األْبَزُن( بمعنى  إىل  مثاًل  بروكلامن  ُمقرَتَضة؟!. فذهب  أهّنا  أم  العاملّي،  اللفظّي 
 uz ăn ă ă يانية، وفيها الظرف مصنوعًا من النحاس لفٌظ فاريّس، انتقَل إىل السُّ

)آوْزانا( و“wăznă” و)واْزنا( بمعنى احلوض )وبخاصة حوض التعميد()1(.

و)األْبَزُن( عند بعض امُلسترشقني: حوض ُيصَنع من الُنحاس أو مادة أخرى 
ُماثِلة عىل قدر طول اجلسم أو أقل، مفتوح يف ُمقّدِمِه، ُيمأل بامء دافئ خملوط بالعقاقري، 

وجيلس فيه املريض بحيث خترج رأسه من الفتحة التي يف ُمقّدم احلوض)2(.

أقوُل: ُيمِكن أن ُيَعّد )آب( وهو املقطع األول PREFIX من )أْبَزن( بانقطاعه 
فاريٌس  فهو  قديم،  إنساينٌّ  لفٌظ  )آب(  ألّن  فارسّيًا،  الفارسّية  يف  إاّل  االستعامل  من 

لِبقائِه يف الفارِسّية، ال أّنه فاريسٌّ َترسيسًا.

مون هذه األلفاظ كيف تؤدى بأصواتا، ولِكن عِدموا وسائل  لقد عِلَم امُلتقدِّ
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التعبري عنها َرْساًم، وإنرَّ املرَء لَيحَزن أحيانًا وهو يطوف ببرصه عىل بعض ما قالوه 
حنَي ِيرى التقصري الذي وقعوا فيه مع غياب تلك الوسائل، ومن ذلك ما عرّب عنه 
التهذيب  أّن لفظ )أْبَزُن( قد وقع يف  التهذيب  ابن بري حني نقل عن األزهرّي يف 
أقرب  وإّنام  العربّية،  الواو  ليَست  املذكورة هي  الواو  )أوزن(، وليس كذلك؛ ألّن 
إىل )v( منها إىل الواو امُلامَلة إىل األلف، وقد بقَي يشٌء من أثِرها يف بعض اللغات، 
كالُكْرِدّية، وُيمِكُن توجيه هذا التباُدل الصويّت من العالقة القديمة يف تأدية صوت 
)الباء( بلفظ )الـپـا(، وصوت )الواو( بلفظ )الـڤـا(، وأّما اهلمزة التي تسبقها؛ فهي 
بالنطق مدودة، ولك أن تتصور كيف سيكون التأثيل إذا كان ما َيعَتِمُد عليه املؤثِّلون 
اعتور  الذي  الضعف  مقدار  أيضًا  تتصور  أن  ولك  بري،  ابن  نقله  ما  ِمثِل  من  هو 
املَكُتوبة،  الصويّت  التعبري  مع غياب وسائل  األلفاظ  تأثيل  القديم يف  العرّب  املنهج 

وهذا نصُّ الَزبِيدّي يف لفظ )أْبَزُن(:

ي:  َبرِّ ابُن  ُصْفٍر...وقاَل  وِمن  ُنحاٍس،  ِمن  ُيترََّخُذ  وقد  فيه،  ُيْغَتَسُل  »َحْوٌض 
ُب )آْب َزْن(، وَوَقَع يف  اُر مْثل الترَّاُبوت... وهو فاِريِسٌّ ُمَعررَّ )األْبَزُن( يشٌء َيْعَمْله النجرَّ
َة يُقوُلوَن: )بازاُن( لـ)اأَلْبَزن( الذي يْأيت إليه ماُء الَعنْيِ  التْهِذيِب )َأوزن(. وَأْهُل مكرَّ
: املَْشهوُر  ُ ه اهللرَّ َفا؛ ُيريدوَن )آْب َز ْن(؛ ألنرَّه ِشْبُه َحْوٍض... قاَل شْيُخنا رمِحَ عْنَد الصرَّ
الذي  باملْنَفِذ  وَنه  َمناِفِذها، وال خيصُّ تِها يف سائِِر  برمرَّ للَعنْيِ  اسٌم  )باَزاَن(  أنرَّ  عْنَدهم 
الذي  املاِء  َتَمع  ُمْ َة  مكرَّ َأْهُل  ى  َسمرَّ وإنرَّام  املصنِِّف،  َكالُم  يومهه  فقط، كام  َفا  الصرَّ عْنَد 
ُفوه  م َحررَّ َفا والذي باملْزَدلَفة )باَزاَن(؛ ألنرَّ الذي عمَرُه كاَن اْسمه )باَزاَن(، ال أهنرَّ بالصرَّ
ُ تعاىل -؛ ألنرَّ )آْب َز ْن( ظرٌف  ه اهللرَّ ُفوا فيه ِمن )آْب َزْن( كام َزَعَم امُلصنُِّف رمِحَ وَترَصرَّ
َفا ليَس َحْوضًا  ِلُسوَن فيه للترَّْعريِق... ]و[ أنرَّ ما يف الصرَّ ِمن ُنحاٍس ُيترََّخُذ للَمْرَض جَيْ
َع  ، اْخرَتَ ْرِج إىل أْن َيِصَل الناِزُل إىل َمْرى الَعنْيِ بل هو َمْوِضٌع ُمْنخفٌض ُيْنزُل فيه بالدرَّ
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ى )باَزان()3(. جُل امُلَسمرَّ َل عليهم َأْخَذ املاِء الررَّ هلم ذلَِك لُيَسهِّ

وُأكاُد َأجِزُم أّن لفَظ )البِسني( الذي يطلقه املرِِصيون اليوم عىل بركة السباحة 
يتطّور  الغرب  يف  باقّيًا  ظل  لكّنه  والششرشق،  الغرب  عند  القديم  )آبششزن(  من  هو 
باالستعامل، ومل يكن كذلك يف الرشق، حتى عاد إليهم بِِدالَلتِه اجلديدة مع اهلندسة 
ِقسٌم  فقال  اللفظ،  هذا  عن  املرِصيني  من  عددا  سألُت  قد  وكنُت  امُلتطورة،  الغربّية 
منهم: إّنام هو »بِسيم« )بامليم(، يف حني أجاب آخرون: »بِسني« )بالنون(، َفعِلمت أن 
بني اللفظني شيئًا من اخِلالف الَسمعّي؛ إذ إّن امليم املرِصّية يف »بسيم« ُمبَدلة من النون 
األصلّية يف basin الغربّية، وليس هلا عند أهل ِمرص اليوم غري داللة واحدة، وهي 
)بِرَكة الِسباَحة(، يف حني توّزع َمدُلوهلا عند الغرب بني )حوض( و)طست( و)بركة( 
.pool :و)وعاء()4(..إلخ... وأّما املَسبح الكبري أو اجلامهريّي، فُيدعى باالنشگليزّية

احلرفني  يف  احلدوث  متمل  اإلبــدال  أّن  إىل  اخلصائص  يف  جّني  ابن  وذهب 
امُلتقاربني، إذ قد ُيستعمل أحدمها مكان صاحبِه، قال: »فمتى أمكن أن يكون احلرفان 
مجيعًا أصلني، كل واحد منهام قائم برأسه، مل يسغ العدول عن احلكم بذلك، فإن دّل دال 
أو دعت رضورة إىل القول بإبدال أحدمها من صاحبه عمل بموجب الداللة، وصري 
إىل مقتىض الصنعة)5(«. قال: »ومن ذلك سكر طربزل، وطربزن: مها متساويان يف 
االستعامل، فلست بأن جتعل أحدمها أصاًل لصاحبه أوىل منك بحمله عىل ضده...)6(«.

وقريب إىل هذا ما جاء يف قلب لفظ إىل لفظ بالصنعة والترََّلُطف، ال باإلقدام 
مناه  والترَّعجُرف، قال ابن جني: »أّما ما طريقه اإلقدام من غري صنعة؛ فنحو ما قدرَّ
( وقولِه )أخو اليوم  آنفا من قوهلم: ما أطَيبه وأيَطبه، وأشياء يف قول اخلليل، و)ِقِسّ
اليمى(. فهذا ونحوه طريقه طريق االتساع يف اللغة من غري تأت وال صنعة. ومثله 
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موقوف عىل السامع، وليس لنا اإلقدام عليه من طريق القياس..إلخ..)7(«.

وقد َيطَرأ عىل امُلقرَتَض مُجلة من التغريات حني تتداوُله العاَمُة، لِيِصرَي مُشوبًا بُِلغتِها، 
وهو أمٌر شائٌع يف مجيع األلُسن، فام كان ِمَن العربّية ال يكون عربّيًا أبدًا يف ظاهر تأديتِِه 
بِلساِن األعجمّي، وعىل العكس من ذلِك، إذا كان أعجمّيًا جاِريًا بلساٍن عرّب، قالوا: 
»اإِلْستاج واإِلْستيج، بكِسمِها: من كالم َأهِل العراق، وهو الذي ُيَلّف عليه الَغْزُل 
يه العرُب ُأْسُتوَجًة وُأْسُجوَتًة. قال اأَلزهرّي: ومُها ُمَعّرباِن)8(«. باأَلصابع لُيْنَسج، تسمِّ

العراقيني  ألسنة  عىل  يدور  ما  يعني  العراق«  أهل  كالم  »من  قوهلم:  أقول: 
الِعراقيون  َتَفّرد  ِمّا  هو  أعجمّيًا،  كان  وإن  فإّنه  أصِله،  عن  النظر  برِصِف  بالفعل، 

باستِعاَملِِه. ليس غري.

وقد ُيصاِحب عملية االنتقال هذه عملّية تغيري يف بعض بنى الكلمة أو أصواهتا، 
وهو ما أدعوه بش)التحّول اللفظّي pronunciation alteration( وَمردُّ ذلك قد يكون 
ِمن جهل امُلتكلمني باللغة التي َوَفَدت إليهم بألفاِظها اجلديدة، وألّن الناس ال يعنيها من 
هذا الواِفد طريقة تأديته؛ ألّن املقصود منه ِداللُته، فإّن لفَظه بلساهنم أبدًا يعتِوُره التغيري.

وُكنُت قد كَتْبُت يف ذلك رسالًة صغريًة إىل أستاذي البارع الدكتور نِعمة رحيم 
بُت فيها اخلطأ احلاِصل ِمن التصحيف الَسمعّي يف العاِمّية العراقية)9(،  العّزاوّي، تعقرَّ
وذلك لَِتتِضَح فكرة التصحيف الَسمعّي بشكل عميّل ُميّس من خالل اللغة امُلتداولة 

من أقرب واقع لغوّي يف )العامّية العراقّية احلديثة(.

عن  العقُل  يعَجُز  لِذا  للداللة؛  الوعاء  بمنزلة  األلفاظ  إّن  بقويل:  ابتكرهُتا  وقد 
حتليل املَسُموع ما مل يكن مألوفا بِداللته، لكن الكالم بجملته قد ُيفهم من حاصل ما 
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ه أجزاؤه إذا كان بعُضه غري واضح، وذلك باإلفاَدة من جمموع الُركام اللغوّي  ُ ُتفسرِّ
فإّن  أخرى،  غة  بِلُ ألّنه  للسامع؛  مألوٍف  غرَي  الكالم  كان  إذا  أّما  الذاكرة،  يف خمزون 
فيكون  بَِصوتِه،  اللفُظ  إال  حينئٍذ  يِصُلها  ال  الواعية  األذن  ألّن  حيدث،  التصحيف 
التي  امُلقرتضة  األلفاظ  نامذج  وتشتمل  غالبًا،  أصِله  عن  فا  ُمرَّ أو  ُمصّحفا  امللفوُظ 
فة عىل أغلب ما يتعاطاه الَكَسبة وأصحاب  َفة أو مرَّ أوردهُتا يف ِرسالتي املذكورة ُمَصحَّ
يريدون: )ريموت(  أو »ريمون« وهم  العراق، ومنها قوهلم: »ريموند«  احلرف يف 
خمترصRemote control أي السيطرة عن ُبعد، ويقولون: )دشبول( للوحة القيادة 
القيادة،  Dash board )داشبورد( أي لوحة  باإلنشگليزّية:  السيارة، والصحيح  يف 
ويقولون:  القيادة،  عجلة  أي  سترينشگ،   Steering وأصلها  )سترين(  ويقولون: 
إذا  ويقولون:  الوقود،  ِمضخة  أي  پامپ؛  فيول   Fuel pump وأصلها  پم(  )فيت 
لفٌظ ُمصّحف  “هوب هوب” وهو  يوقفوا سيارة راجعة إىل اخللف:  أن  أرادوا  ما 
من “Stop”، ويقولون: )بولربن(، وأصلها Ball bring بول برنشگ، أي الُكرات 
درايف   Drive shift باإلنشگليزّية  وأصلها  شفت(،  )درايم  ويقولون:  احلاِملة، 
شفت، أي: عصا القيادة أسفل السيارة ِمّا يتصل مع العجالت يف املقّدمة، ويقولون 
ت(،  ًة عن اللغة اإلنشگليزّية: )امُلسِكِ صالنصة ملا ُيسمى بش)العاِدم( والتسمية األكثر ِدقَّ
 Fly wheel :من “الُسُكوت”، ويقولون: “فالوين” وأصلها Silence :وأصلها
الداخيل  االحششرتاق  ُمرك  يف  الطّيارة(  )الَعَجلة  أو  الطائرة(  )العجلة  ويل؛  فالي 
مة هي نامذج صحيحة للتصحيف السمعّي أنَّ  للسيارة، والذي ُيثبت أنَّ األمثلة امُلتقدرِّ
فني وامُلتخّصصني من املهندسني ُيدركون أنَّ ما يسمعونه من هؤالء الناس هو  امُلثقَّ
ِمن نِتاِج جهلهم غالبا باللغة اإلنشگليزّية وبأصول كلامهتا، إذ أصبح هلا عندهم منطوق 
جديد خُمتلف، يتوارثه املََهرة والُعاّمل عن ذوهيم أو ُمعلِميهم.. ويتضُح ما تقّدم األثر 
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امُلحَتَمل لعامل التصحيف السمعي يف عملية االنتقال اللفظي يف الكلامت األعجمّية 
عمومًا، وبِضمنها ما يف هذه الدراسة، إذ ال يعدم أن يكون فيها، فهذا لفُظ )الُقمُقُم(: 
َكُهْدُهٍد:  “والُقمُقُم،  الزبيدّي:  “قال  بًا؛  ُمعرَّ رومّيًا  “قمقم”  يف  ِذكره  َوَرَد  الذي 
وَيُكوُن  املَاُء،  فيها  ُن  ُيَسخَّ وَغرِيه  ُنحاٍس،  من  م،  آنَِيٌة،  وَأيًضا،  ُكَراٍع،  عن  ُة،  اجَلرَّ
.”)10( َتنْيِ َعَجِميَّ بكاَفنْي  ُكْمُكْم،  ُب  ُمَعرَّ ُروِميٌّ  األصَمِعّي: وهو  قال  ْأِس،  الرَّ َضيرَِّق 

وقال املؤثرِّلون: ُيوَجد يف األكاِدّية )البابِلّية واآلشوِرّية(، التي شاء طه باقر رمحه 
 ،(Kankannu) »اهلل تسميتها بالعربّية القديمة، كلمة ُمضاهية للش)ُقمُقم( هي »كنكنو
أهّيام  الدقة  ُيعلم عىل وجه  (Qanqanna)، وال  نا«  »قنقَّ اآلراِمّية  الكلمة  وُتضاهيها 
َرة، وتعني اجّلرة، وقد  أصل لآلخر، وقد وردت هذه يف ضمن نصوص بابلّية ُمتأخرِّ

َوَرَدت يف ُمناسبة أخرى يف عبارة ُتشري إىل اجِلّني يف الُقمُقم، أو ُقمُقم ُسليامن)11(..

الـ)ُقن( و)الـُگن( بمعنى امُلستوَدع، إذ ال يبُعد أن يكون االنتقال  أقول: ومنه 
قد صاَحَبه التصحيف الذي تقّدم الكالم عليه، أو أّنه انحرف بلساهِنم مع علِمِهم 
بنطقه األصيّل، انسجامًا مع ما تطيقه إمكاناتم الِفطرّية، فَثَبَتت صورُته الّصوتّية عىل 

حال ُمعينة ُمّدة، ثم اقرتضته أجيال أخرى، فطرأ عليه ما طرأ عىل قبِله.

ُغوُرُه  علٌم  التأثيل  نقول:  ولِذا؛  منهام،  مفّر  ال  فأمران  والوهم؛  اللبس  وأّما 
ُجه ُمتَلئِّب.. هو ليس ِمّا يقوى عليه إنسان واِحد.. إّنه ِعلٌم مجاعّي.. َصعٌب، وهَنْ

َمع=  الشرَّ يف  ذكره  ما  كثرية  وهي   )12( الزبيدّي  نقلها  التي  اللبس  صور  ومن 
ٌد، كذا  َمع، ُمّركة. قاَل الَفّراء: هذا كالُم العرِب، وَتسكنُي امليِم ُمَولرَّ امُلوم.. قال: »الشرَّ
َمُع  الشرَّ يت. قال: ُقل:  كِّ السِّ ، كالمها عنه... وِمثُله البن  اغايِنّ اجَلْوَهِرّي والصرَّ َنَقَله 
َنْقِله كالَم  بعَد  ِسيَده  ابُن  وقال  عليه كثريون.  مَتاأَل  وقد  ْمع.  الشرَّ تُقل:  لِْلُموم، وال 
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: شَمٌع  يرَّاينِّ ْمَع لغتاِن َفصيَحتان... وقال ابُن الترَّ َمَع والشرَّ الفّراء: وقد َغِلَط؛ ألّن الشرَّ
هاُب يف ِشفاِء الغليل: وبه َتْعَلُم أّن صاحَب  َكَقَدٍم، ُيسّمى بالفارسيِّة )امُلوم(. قال الشِّ
فقد  امُلَولِّدين  لغِة  من  املَيِم  ُسكوَن  أنرَّ  كوُن  قلُت:  عِربٌّ  امُلوَم  وأّن  َغِلَط  القاموس 
ام للَفّراء  اغايِنّ وسلرَّ يت وغرُيمها وقد َنَقَله اجَلْوَهِرّي والصرَّ كِّ َح به الَفّراُء وابن السِّ رصرَّ
َتْج إىل َرْأِي ابُن  ْطه إاّل ابُن ِسيَده كام تقّدم َفَكَفى للُمصنِّف ُقدَوًة هبؤالء ومل َيْ ومل ُيَغلِّ
ِسيَده فال يكوُن ما قاَله َغَلَطًا، وأّما َكْوُن امُلوِم عَربّيًا فهو ُمقَتىض ِسياق عبارِة الليِث 
يت، واستعَمَلْته الُفْرُس وأكثُر استِعاملِه عندهم حتى ُظنرَّ أّنه فاِريسٌّ ومل  كِّ وابن السِّ
ساَننْي فال يكوُن  يرَّاينِّ كام تقّدم وامُلَصنِّف َأْعَرُف باللِّ ْح بَكونِه فاِرسّيًا إاّل ابُن الترَّ ُيرَصِّ

ْل. َقْوُله َغَلَطًا أيضًا وسيأيت يف امليم إن شاَء اهلل َتعاىل، َفَتَأمرَّ

ونقوُل عىل ما قالوا: فتأّملوا ما قد جيري عىل األلفاظ يف ُكّل أوان من هذا األثر 
وذاك..

ًة باللفظ األعجمّي، وأخرى أعجمّية ُمفّسًة  َ وهذا َثْبٌت بِاأللفاظ العربّية ُمفسرَّ
؛ خِلُلو ما يمل معناها باللفظ العرّب، أحصيناها من كتاب »تاج  باللفظ األعجميِّ

العروس« من أول )أ ب أ(–امُلجلد )1(، إىل هناية حرف )الياء(–امُلجّلد )40(:

ابن عرس= راُسو. 1

عرس 358/8 عيل شريي، 245/16 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

، هلا ناٌب،  ْوِر، َأْشرَتُ َأْصَلُم َأَسكُّ نرَّ ٌة، معروفٌة، ُدوَن السِّ ابن عرس: بالَكْس: ُدَوْيبرَّ
ى بالَفاِرسّية )راُسو(... : ُتَسمرَّ وقال اجَلْوَهِريُّ
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ْه. 2 ابُن ِمْقِرٍض= َدلرَّ

قرض 136/10 عيل شريي، 20/19 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

يف  كام  احَلاَمم،  اُل  َقترَّ وهو   ،) ــهْ )َدلرَّ بالفاِرِسيرَّة:  هلا  ُيَقاُل  ٌة،  ُدوْيبرَّ ِمْقِرٍض:  وابُن 
ويُل  الطرَّ  ، األْرَبــعِ الَقوائِم  ذو  ِمْقِرٍض  ابُن  ْيُث:  اللرَّ قاَل  الترَّْهذيِب،  الصحاح،..ويف 

اُل احَلاَمِم. ونقل يف الُعَباب َأْيضًا مثله. ْهِر، َقترَّ الظرَّ

ِرُقها  خَتْ امُلحكم  الفرياِن، ويف  نوٌع من  بُحُلوِقها، وهو  اٌذ  َأخرَّ اأَلساس:  وزاَد يف 
وَتْقَطُعها، والَعَجُب من امُلَصنِِّف َكْيَف َأغفَل عن ِذكِرِه.

النرَّْشُك األثاب= . 3

ثأب 329/1 عيل شريي، 81/2و82 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

َعىَل  وُهَو  بالَبادية،  اأَلْودَية  ُبُطون  َيْنُبُت يف  َشَجٌر  )َأْفَعل(؛  ِمَثال  “َعىَل  األثاب: 
َأْثَأَبٌة  وَواحَدُتُه  املَاِء.  من  َبعيٌد  وُهَو  هَنْر،  كَأنَّه عىل شاطىء  َناعاًم  َيْنُبُت  الترِّنِي  ِب  َضْ

هَباٍء؛ قال الُكَمْيُت:

َمـــَكـــَر يف  ـــــاِوَل  ـــــَق املَ ـــــَأِب امُلــَتــَغــْطــِرِســيــَنــاوَغـــــاَدْرَنـــــا  ــِب اأَلْث ــْش ــُخ َك

يَها الَعَجُم )النرَّْشَك(. ْيُث هَي َشبيَهٌة بَشَجَرة ]أو هَي نفسها[ ُيَسمِّ َقاَل اللرَّ

َباِريُس/ الّزريَك. 4 اأَلْثَراَرُة= اأَلْنرِبْ
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ثرر 143/6 عيل شريي، 317/10 الكويتية

فيام استعني عىل بيان معناه بالفارسية

ى بالفاِرِسيرَّة )الّزريَك(، عن َأب َحنِيَفَة  َباِريُس، وُيَسمرَّ واأَلْثَراَرُة، بالكس: اأَلْنرِبْ
نقاًل عن بعض اأَلعراب.

الُكوخ د= . 5 الَبيُت امُلَحررَّ

حرد 415/4 عيل شريي، 20/8 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريّس

اخلاِءامُلعَجَمة.  يف  ُذِكر  أَلنه  د[  امُلَحررَّ الَبيِت  فاِرسّيُة  ]أي  فاِرسّيُته،  والُكوخ، 
ِم بعد الُكوخ كالتكرار. ٍة، فِذْكُر امُلَسنرَّ الُكوخ والَكاخ: َبيٌت ُمَسنرَّم من َقَصٍب بال ُكورَّ

ْمُلوُل= َبزَغست. 6 التُّ

متل 79/14 عيل شريي، 143/28 الكويتية

أعجمّي، دخل يف كالم العرب

ُته )َبزَغست(، نقَله أبو حنيفة عن  ، وفاِرِسيرَّ ه، ُقنابِِريٌّ ْمُلوُل، كُعْصُفوٍر: َنبٌت، َنَبِطيُّ التُّ
ُر يف أّوِل الرَّربيع وأّياِم  ُيَبكِّ  ُ واة، وَزعم أنه يقال له أيضًا: الُغْمُلوُل، وهو ُيْؤَكل،  بعض الرُّ
ُمْطِلٌق للَبْطِن... أّياٍم َيِسرية،  بُدْهنِه يف  َأْكاًل وِضامدًا،  َأْنَفُع يشٍء للَبَهِق والَوَضِح  فء،  الدِّ

بِْستاُن= آزاد رخت. 7 احُلرُّ )ُرَطُب اأَلزاِذ(= السِّ

حرر 259/6 عيل شريي، 575/10 الكويتية
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َ بفارسيته ُفسِّ

بالفارسّية  وهو  بِْستاُن،  السِّ وهو  كَسحاٍب،  اأَلزاِذ،  ُرَطُب   ، احُلرُّ املَجاز  وِمن 
إِحدى  فَحَذُفوا  املَْعُتوَقُة،  الشجرُة  ومعناه  درخت(،  )َأزاد  وَأْصُله  رخت(،  )آزاد 

ُبوا َأْعَجُموا الّذاَل. اَلنِي، ثم ملّا َعررَّ الدُّ

َكْنَكْر احَلْرَشُف= . 8

حرشف عيل شريي، 127/23 الكويتية

َ بفارسيته ُفسِّ

احَلْرَشُف: َنْبٌت َشائٌِك َخِشٌن.. وقيل: نْبٌت َعِريُض الَوَرِق، وقال َأبو َحنِيَفَة: هو 
 : َراُء، وقال اأًلْزَهِريُّ َأْخَضُ ِمْثُل احَلْرشاِء، غرَي َأنه َأْخَشُن منها وَأْعَرُض، وله َزْهَرٌة مَحْ
ُتُه )َكْنَكْر( كَجْعَفر، الكاُف الثانَِيُة ُمْعَجَمُة. قلُت:  حاُح َفاِرِسيرَّ رَأْيُته باْلَباِدَيِة، ويف الصِّ

. وهو َقْول َأِب َنرْصٍ

احِلْلتِيُت واحلّليُت= اأَلْنَجُرُذ. 9

38/3 عيل شريي، 495/4 الكويتية

عرّب أو ُمعّرب

اْبُن  قاله  معروف،  ري  ِعقِّ وهو  كاحِلْلتيِت،  اأَلْنُجذاِن  َصْمُغ  يت،  كِسكِّ يُت  احِللِّ
ببالد  َيْنُبُت  َأّنه  يبُلْغني  قال: ومل  ب.  ُمعررَّ َأو  احِلْلتِيُت عرّب  ابن سيدْه:  ِسيدْه، وقال 
العرب ولكن َيْنُبت بني ُبْسَت وبالِد الَقْيَقاِن، قال: وهو َنَباٌت َيْسَلْنِطُح ثّم خَيُرُج من 
ُأصول  خَيُرج يف  َصْمٌغ  َأيضًا  واحِلْلتِيُت  قال:  ٌة،  ُكْعرُبَ رْأسها  َتسُمو يف  َقَصَبٌة  َوسِطه 
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َورِق تلك الَقصبِة، قال: وَأهُل تلك البالِد َيْطبوَن بْقَلَة احِلْلتيت ويْأُكُلوهَنا، وليست 
حاح: احِلْلتِيُت؛ َصْمُغ اأَلْنُجذاِن، وال َتُقل: احِلْلتيث  ّما يبَقى عىل الّشتاِء. ويف الصرَّ
يٌت بتشديد الاّلم، ويف الّتهذيب احِلْلتِيُت: اأَلْنَجُرُذ، وَأنشدد: بالّثاِء، وُربرَّاَم قالوا: ِحلِّ

ــَأٍة وبـــَســـْنـــَدُروٍس ــْن ــُق ــَك ب ــْي ــِدعــَل ــْع ــَن َك ِمـــْن  َويْشٍ  ــٍت  ــي ــتِ ــْل وِح

عن  َأحَفُظه  واّلذي  قال:  به،  َتجُّ  ُيْ وال  مصنوع،  البيُت  هذا  اأَلزهــرّي:  قال 
البْحرانِيِّنَي اخِلْلتِيُت باخلاِء: اأَلْنَجُرُذ، قال: وال ُأراه عربّيًا َمْضًا.

كاسِكيَنة راُق= . 10 األخطُب الِشقِّ

خطب 467/1، عيل شريي، 373/2 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

نسخ  بعض  حاشية  يف  كذا  )كاسِكيَنه(،  بالفارسية:  راُق)13(:  الِشقِّ واألخطُب 
الصحاح...

أوستان اأَلَزج)14(= . 11

أزج286/3 عيل شريي، 404/5 الكويتية

فاريّس ُفسِّ بفاريسٍّ

حاح، واملِصباح، واللِّسان: اأَلَزج؛  ٌب من األبنية، ويف الصرَّ كة، رَضْ اأَلَزُج: ُمررَّ
بيٌت ُيبنى ُطواًل، وُيقال له بالفاِرِسية: )أوستان(، ج: آُزٌج، بَِضمِّ الّزاي، وآَزاٌج.

الْخَشْه اإلْطِرَيُة= غزل البنات= الُكنافة= . 12
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طرو631/19عيل شريي، 489/38 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

ْيِث: الَفْتُح َأْيضًا  : مَثاُل اهلرِْبَِيِة، وُرِوي عن اللرَّ واإلْطِرَيُة بالكْس، وقاَل اجلوهريُّ
ِقيِق، وقاَل  ٌن، َطعاٌم كاخُليوِط، ُيترََّخُذ من الدرَّ : الَفْتُح حَلْ ، قاَل األزهريُّ خَمْرشيُّ وَتبَِعه الزرَّ
ْيث: َطعاٌم َيترَّخُذه َأْهُل الشاِم، ال  َشِمٌر: يشٌء ُيْعَمُل من النرَّشاْسَتْج امُلَتَلبِّقة، وقاَل اللرَّ

عاِم، ويقاُل: هو )الْخَشْه(، بالفاِرِسيرَّة. واِحَد له، وقاَل اجَلْوهِري: رْضٌب من الطرَّ

ى بَغْزِل الَبناِت يف ِمرْص، وَتْفسرُي َشِمٍر  أنرَّه املَسمرَّ َيْقتِض  ُقْلُت: تْفِسرُي املصنِِّف 
من  وُيْتِقُنوَنه  الشاِم  أْهُل  يترَّخُذه  الذي  فإنرَّه   ِ بالكناَفة،  ى  املَسمرَّ أنرَّه  يدلُّ عىل  والّلْيث 

النرَّشاْسَتج، فاْعِرْف ذلَك.

الباُبوَنُج اأُلْقُحوان= . 13

قحو 66/20 عيل شريي، 274/39 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

قاَل  الَعَرِب،  عْنَد  اُص  الُقررَّ وهو  الَعَجِم،  عْنَد  الباُبوَنُج   : بالضمِّ واأُلْقُحوان، 
وقاَل  َأْصَفر،  وَوَسُطه  َأْبَيض،  َوَرق  َحَواَلْيه  يِح،  الرِّ َطيُِّب  َنْبٌت  اجَلْوهِري:...وهو 
َأْبيُض كَأنرَّه  َنوٌر  له  الِعيداِن،  َدِقيُق  الَوَرِق،  ٌض  ُمفررَّ بيع،  الررَّ َنباِت  األْزهِري: هو من 
ِشْعٍر،  إالرَّ يف  ُيَر  ، ومل  مِّ بالضرَّ ُأْقُحواَنٌة، كالُقحواِن  الواِحَدُة   ، نِّ السِّ َثْغُر جاِرَيِة حَدثِة 

وَرِة، كقْوهِلم يف حدِّ االْضِطراِر ساَمَة يف ُأساَمَة. ُ ه عىل الضرَّ ولعلرَّ

بُّ أو. 14 الَقْزِديُر اآلنُك= اأُلْسُ
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أنك 512/13 عيل شريي، 53/27 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

َأْفُعٌل  وَليَس  اجَلْمع،  َأْبنَِيِة  من  وهو   : اجَلوهريُّ قاَل  وِن  النُّ وَضّم  باملَّد  اآلنُك 
َتَمل َأْن يكوَن اآلنُك فاُعاًل ال َأْفُعاًل،  ... وقيل ُيْ َغرَيها أي يف الواِحِد. قاَله اأَلْزهِريُّ
..)15( بُّ اأُلْسُ العرُب...]وهو[  اْسَتْعَمَلْتها  التي  امُلْطَلقِة  األْسامِء  من   ... شاذٌّ وهو 
بًا...وقال القاِسُم بُن َمْعِن: سمعُت  : وَأْحِسُبه ُمَعررَّ صاُص... قاَل اأَلزهِريُّ ]أي[ الررَّ
َأعرابِيًا يقوُل: هذا َرصاٌص آُنٌك، أي خالٌِص. وقال ُكراع: هو الَقْزِديُر، وقال: وليس 
اهلّلُ  َقيَنٍة، َصبرَّ  إىِل  اسَتَمَع  فاُعل غرُيه،... وقد جاَء يف احلديث من  الكالم عىل  يف 

اآلُنَك يف ُأُذَنِه يوَم الِقيامِة. رواه ابن ُقَتيَبَة.

سيم الرِبْ 15 .

برسم 49/16 عيل شريي، 275/31 الكويتية

َي بفارسيته ُسمِّ

أجّل  أو  ْطَبة،  بالررَّ شبيه  الُقرُط  حنيفة:  أبو  وقال  الُقْرِط.  َحبُّ  بالكس:  والرْبسيُم، 
ِمنها. ونّص كتاب النبات: وهو أجّل منها وأعظم ورقًا، قال: وهو الذي يسمى بالفارسية 
ة. )شبذر(.ُقلُت: وهو من أحسن املَراِعي للدواّب، تسمن عليه، وفتح الباء من ُلغِة العامرَّ

أسكنه ْشَوِة(= . 16 ِطيُل )الرِّ الرِبْ

برطل 49/14 عيل شريي، 75/28 الكويتية

َ بِذكِر فارسيتِه ُفسِّ
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ُعه َبراِطيُل، قال ابُن األعراّب: وهو الذي ُيقال له بالفارسّية:  ِطيُل؛ املِْعَوُل، مَجْ الرِبْ
ْشَوِة، فظاِهُر ِسياِق املصنِّف أنه َعَرٌب،  )أسكنه(، ]و[ اختلفوا يف الرْبِطيل بَمْعنى الرِّ
ة، لَفْقِد ِفْعِليٍل، وقال أبو العالء املََعرّي يف َعَبِث الَولِيد:  فعىَل هذا َفْتُح بائِه ِمن ُلَغِة العامرَّ
ِطيِل؛ بَمْعَنى احَلَجِر  إنه هبذا املعنى غرُي معروٍف يف كالِم العرب، وكأنه أِخذ من الرِبْ

امُلستِطيل، كأّن الرشوَة َحَجٌر ُرِمَي به، أو َشبرَّهوه بالَكْلب الذي ُيْرَمى باحَلَجرِ.

الشاه بابك ُنوُف= . 17 اْلرُبْ

برنف 98/12 عيل شريي، 51/23 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

ِع واجُلُسوِر، ويف  َ ، يْنُبُت َعىَل ُحُروِف الرتُّ ُنوُف: َنَباٌت م َمْعُروٌف، َكثرٌي بِمرْصَ اْلرُبْ
الِدْبِق فيه، ويف  َأْوَراِقه وعُدم  ُنُعوَمُة  َبْيَنه وبني الطيون إاّل  َفْرَق  ْهَلِة، ال  األْرِض السرَّ
. قالوا: َمْسُح ُعَصاَرتِِه يف  ِة، وله َخواصُّ رائِحتِه ُلْطٌف، وهَو )الشاه بابك( بالفارسيرَّ
ٍع َيْعِرض هلم ِجدًا، وكذا َسْقُى ِدْرَهٍم  ْبياِن ناِفٌع ِمن رَصَ يَلْنِج َعىَل َمفاِصِل الصِّ ُلوِل النِّ َمْ
ماِغ وَأْمَغاِص اأَلْطَفاِل  َكام وُسَدِد الدِّ ِه يْفَعُل ذلِك، وَشمُّ َوَرِقِه َناِفٌع للزُّ منه بَِلَبِن ُأمِّ
ٍة. ِكيرَّ ِرَبٍة َمْ ياِح اْلَباِرَدِة، وَقْطِع َسَيالِن ُلَعاهِبِْم، وُيْذِهُب النِّْسَياَن واجُلُنوَن عن جَتْ ِمن الرِّ

ُخوْش ساْي الَبْقُش= . 18

بقش 63/9 عيل شريي، 83/17 الكويتية

َِ بالفارسية، وقال بعُضُهم: إّنه مولرَّد ُفسِّ

له  ُيَقاُل  َشَجٌر  هو  الّصاَغايّن:  وقال  اللِّسان،  وصاِحُب  اجَلْوَهِرّي  َأمهَله  الَبْقُش، 
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َتَمل َأْن  ، وقد تقّدم أيضًا يف السني امُلْهَمَلة وُيْ لِّ يُِّب الظِّ بالَفاِرِسّية: )ُخوْش ساْي( أي الطرَّ
ٌد. يكوَن ُهَو هذا. وقال ابُن ُدَرْيٍد: الَبْقُش، ليَس من َكالِم الَعَرِب الّصِحيِح، َبْل ُهَو ُمَولرَّ

)الَعْنَدُم(=  اأَلَخَوْيِن  َدُم  ُكوْش/ . 19 ِسياْه  األرض(=  َفُه)َعناُق  التُّ
ُخوِن ِسياُوشاْن

تره 22/19عيل شريي، 355/36 الكويتية

ِة( فرَّ َ بفارسيته )يف أثناء الكالم عىل الرُّ ُفسِّ

ُته )ِسياْه  َفُه، كُثَبٍة: بالترَّْخِفيِف، واملَْشهوُر فيه الترَّْشديُد، َعناُق األرِض؛ فاِرِسيرَّ والتُّ
ِة. َذَكَره َأبو َحنيَفَة يف كتاِب اأَلْنواء. فرَّ َفُة عن الرُّ ُكوْش(، وَيقوُلوَن يف املََثِل: اْسَتْغَنِت التُّ

حيُح ُتَفٌة؛ وُرَفٌة كام َذَكَره اجلْوهِريُّ يف فْصِل َرَفَه بالتاِء التي  ي: والصرَّ قاَل ابُن َبرِّ
ابُن  وقاَل  ُدَرْيٍد وغرِيه،  ابِن  ابُن جنِّي عن  َذَكَره  وَكذلَِك  قاَل:  باهلاِء،  ُيوَقُف عليها 
يت يف َأْمثالِِه: مُها بالترَّْخِفيِف ال َغرْي، وباهلاِء اأَلْصِلّية...وَدُم اأَلَخَوْيِن م َمْعروٌف  كِّ السِّ

ُته )ُخوِن ِسياُوشاْن(. يُّ َأْو َنْوٌع منه، فاِرِسيرَّ وهو الَعْنَدُم)16(، وهو القاِطُر املكِّ

ُبْز الترَّْيس= . 20

عنز 111/8 عيل شريي، 249/15 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

وُبْز، بالفارسيرَّة: الترَّْيس.

الثرَّغاُم= ِدَرْمَنْه. 21
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ثغم 341/16 عيل شريي، 355/31 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

الثرَّغاُم: َكَسحاٍب، َنْبٌت ُذو ساٍق َأْخَضَ ثم َيْبَيضُّ إذا َيبَِس، وله َسَنَمٌة غليظٌة وال 
ْهِر  ٍة َسْوداء، يكون بَِنْجٍد وِتاَمَة، وقال أبو عبيد: هو َنْبٌت َأْبَيُض الزرَّ َيْنُبُت إاّل يف ُقنرَّ

ْيُب وأنشد اجلوهريُّ للَمّرار الَفْقَعِسِّ خُياِطُب َنْفَسه: ُه به الشرَّ َمِر، وُيَشبرَّ والثرَّ

ــَدمــا ــْع َب ـــِد  ـــيِّ الـــُوَل أمرَّ  امُلْخِلِسَأَعــــالَقــــًة  كالثرَّغام  َرْأِســك  َأْفــنــاُن 

وسيأيت للُمَصّنف يف َتْركيب )ما(، قلُت: ومثُله َقْوُل َحّساُن بِن ثابٍِت:

ــُه ــْوُن َل  َ َتــَغــريِّ َرْأيِس  ــــَرْي  َت ـــا  امُلْمِحِلإِمرَّ كالثرَّغاِم  َفَأْصَبَح  َشَمًطا 

ُتُه ِدَرْمَنْه، قال شيُخنا: أّي حاَجٍة َدَعْته إىل ذكر فارِسّيته لواَل الُفُضول،  ... فاِرِسيرَّ
ياِق، فإّن الذي يف الصحاح  قلت: هو تابٌِع للجوهرّي يف ذلك غري أّنه َقرّص يف السِّ
يقال له: بالفاِرِسّية )ِدَرْمَنه إِْسبِيذ(، واخُتِلف يف َضْبِطِه، فاّلذي يف ُنْسَختِنا بكس الدال 
وفتح الراء وسكون امليم، ويف بعضها بفتح الدال وتشديد الّراِء املْفُتوحة وُسُكوِن 
امليم، وُكّل ذلك َخْبٌط والصحيح َدْرَمنه بفتح اأَلول والثالث وسكون الّراء، وَأْصله 
)َدْرَمياَنه( و)إْسبِيذ( بالَكس، واملعنى يف َوَسِطه َأْبَيض، فاْخُترِص كام َتَرى، واِحَدُته 
ُثغاَمٌة هِباٍء، ومنه احلديث: َأنرَّه ُأيِتَ بَِأب ُقحاَفَة يوَم الَفْتِح وكأنرَّ َرْأَسُه َثغاَمة َفَأَمرُهم َأْن 

وه، وَأْثِغامُء: اسُم اجَلْمِع، وكأنرَّ َألَِفْيه َبَدٌل من هاء َأْثِغَمة. ُ ُيَغريِّ

= َدَياُبوذ وُدوباف. 22 الَثْوُب امُلَنريرَّ

نري 573/7 عيل شريي، 325/14 الكويتية
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عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

م: َمنسوٌج عىل نرَِيْين؛ عن اللِّحيايّن، َأي عىل َخْيَطنْي، وهو  ، كُمَعظرَّ ٌ وَثْوٌب ُمَنريرَّ
بوه فقالوا: َدياُبوُذ،  الذي فارسيرَّته )ُدو ُبود(، فـ)ُبود(: اخَلْيط، و)دو(: االثنني، وعررَّ
يف  له  ويقال  )ُدوبــاف(،  بالفارسّية  َأيضًا  له:  ويقال  امُلعَجَمة،  ال  الذرَّ يف  تقدم  وقد 
نرَِي  ة َخْيطاِن، وَأّما ما  احَلفرَّ ُيناَر َخْيطاِن معًا، وُيوضع عىل  َأْن  امُلتاَءَمُة، وهو  النرَّْسج: 
َخْيطًا؛ واِحدًا فهو امُلْسَحُل. فإذا كان خيٌط َأبيَض وخيٌط َأسوَد فهو امُلقاناُة، وإذا ُنِسَج 

عىل نرَِيْين كان َأْصَفَق وَأْبَقى...

التِّري اجلائُِز= . 23

جوز 34/8 عيل شريي، 80/15 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

اجلائُِز: اخلَشَبُة امُلعرَتَِضُة َبنْيَ احلائَِطنْي. قال أبو ُعَبْيدة: وهي التي ُتوَضُع عليها أطراُف 
ُته ترِي، وهو َسْهُم البيت. اخَلَشِب يف َسْقِف البيت وقال اجَلْوَهِرّي اجلائُز: هو الذي فاِرِسيرَّ

مارماهي ريء= . 24 اجلِّ

جرر 179/6 عيل شريي، 399/10 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

سمك  أيضا:  اجليم  بفتح  التوشيح  يف  وضبطه  والتشديد،  بالكس  ريء،  واجلِّ
طويل أملس يشبه احلية، وتسمى بالفارسية )مارماهي(. ويف حديث عيل كرم اهلل 
وجهه: أنه كان ينهى عن أكل اجلري واجلريت. ويقال: اجلري لغة يف اجلريت، وقد 
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تقدم. ويف التوشيح هو ما ال قرش له من السمك، ال يأكله اليهود، وال ُفصوَص له. 
مه اليهود. ي، فقال: إنام هو يشء حررَّ ويف حديث ابن عباس: أنه سئل عن أكل اجلرِّ

بيجيدق اجُلَساُد= . 25

جسد390/4 عيل شريي، 501/7 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

اجُلَساُد، كُغراب: وجٌع يأخُذ يف البطن، قال الزبيدّي: ويسمى )بيجيدق()17(

مد=. 26 الَيخ اجلرَّ

خشف 168/12 عيل شريي، 208/23 الكويتية

ُفِسَ بفارسيته

ِة: اجَلْمُد..]اجلليد أو الثلج[ والَيْخ، بالَفاِرِسيرَّ

مارماهي هِريث= . 27 اجلِّ

جهرث 185/3 عيل شريي، 197/5 الكويتية

فاريّس

، روى َأن ابن عّباٍس ُسئل  يُّ يٍت: َسَمٌك معروٌف، ويقاُل له اجِلرِّ يُث كِسكِّ اجلهرِّ
َتْأُكُلوا  ال  َعاّمر  وُرِوَي عن  الَيُهوُد،  َمُه  َحررَّ إِنام هو يشٌء  َبْأَس،  ال  فقال:  ّي  اجِلرِّ عن 
يُث واأَلْنَقليُس  ْوَر اجِلرِّ لرَّ : الصِّ ْوَر واأَلْنَقِليَس.قال َأمَحُد بُن احَلِريِش َقاَل النرَّْضُ لرَّ الصِّ
يِث، ويف رواية َأنه كان َيْنَهى عنه  َماْرَماِهي، وروى عن عيل َأنه َأباح َأْكَل اجِلرِّ
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َمِك ُيْشبِه احَلّياِت، ويقال له بالَفاِرسية )املَاْرَماِهي(. وهو َنْوٌع من السرَّ

 28 ./ املَْرَزنُجوش  الِفيل=  َحَبُق  أو  الفتى  َحَبُق   / الُفوَتْنُج  احَلَبُق= 
يوخ=  الشُّ َحَبُق   / الباُبونج  الَبقِر=  َحَبُق   / ْنجاِسُف  الرَبَ الّراِعي=  َحَبُق 
 = عرِتىرَّ واحَلَبق الِكْرمايِن= الّشاِهْسفَرُم / احَلَبُق القَرْنُفيِلُّ املَرُو / احَلَبَق الصرَّ

الفَرْنَجَمْشُك / حبق ُتُرْنجان= الباَذَرْنجبُويه

حبق 65/13 عيل شريي، 135/25 الكويتية

ُفسِّ بفارسيٍّتِه

منه  اخِلالِف،  كَوَرِق  وَرُقه  الطْعم،  َحِديُد  الّرائَِحِة،  َطيُِّب  َنباٌت  َكًة:  ُمررَّ احَلَبُق 
ُبوِديَنه...  ته  فاِرِسيرَّ إِناّم  قلُت:  الُفوَتْنُج.  فارِسّيُته  بَمْرعى،  وليس  َجَبيِل،  ومنه  ُسْهيِل 
؛ لَنباتِه عىل  وَيْكثر َنباُته عىل املاَء، وَحَبُق املاِء، وَحَبق التِّْمساَح: هو الُفوَتْنُج النرَّهِريُّ
هو  الِفيل:  َحَبُق  أو  الفتى  وَحَبُق  َكثرِيًا.  منه  يْأُكُل  التِّْمساَح  وأَلنرَّ  اأَلهْنار،  حافاِت 
ْنجاِسُف، وقد َأمهَله امُلَصنِّف  املَْرَزنُجوش، وقد ُذِكَر يف موِضِعه، وَحَبُق الّراِعي: الرَبَ
َأيضًا  ى  وُيَسمرَّ املَرُو،  هو  يوخ:  الشُّ وَحَبُق  الباُبونج،  هو  الَبقِر:  وَحَبُق  َمْوضِعه،  يف 
عرِتىرَّ واحَلَبق الِكْرماين: هو الّشاِهْسفَرُم، وهو ُسْلطاُن  َرْياَن الّشُيوخ، واحَلَبَق الصرَّ
 : ْياِن امُلْطَلق، وهو الذي يْزَرُع يف البيوِت، واحَلَبُق القَرْنُفيِلُّ الّرياِحني، ويْعَرُف بالررَّ
هو الفَرْنَجَمْشُك؛ تفسرُيه ِمْسُك اإِلْفِرْنج، واحَلَبُق الرْياين هو الرَِّذي ُيْؤَكُل من املْقِل 
، وفاَته احَلَبُق النرََّبطي؛ وهو َرْياُن احُلامِحم، وحبق ُتُرْنجان وهو الباَذَرْنجبُويه،  يِّ املَكِّ

َسخ. والّصواُب بكس الباَء؛ كام يف الُعباب واللِّساِن. واحِلْبُق بالَكِس، هكذا يف النُّ

سهباي اَرٍة من َجِريد= . 29 مِحَ
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محر 301/6 عيل شريي، 72/11 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

اَرٍة من َجِريد؛ هي َثاَلَثُة َأْعَواٍد ُيَشدُّ َبْعُض  ...ويف حديِث جابِر: فوَضْعُته عىل مِحَ
ى  وُتَسمرَّ املَاُء  َد  لَيرْبُ اإِلَداَوُة  عليها  ق  ُتَعلرَّ َأْرُجِلَها،  بني  وخَياَلف  َبْعض،  إىَِل  َأْطرافها 

بالفارسيرَّة )سهباي(.

زوذ 30 . = َحيرَّ َهَلَك، َأي َهُلمرَّ َوَتَعاَلَ

هل 814/15 عيل شريي، 161/31 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

َلُه:  َيُقوُل  اأَلْعَراِبُّ َرُجاًل يدعو بالفارِسّية َرُجال؛  َة  َمْهِديرَّ َأبو  َوَسِمَع  ُعَبْيَدة:  َأبو  َقاَل 
ْل، َفقاَل: َأاَل َيُقوُل َحيرَّ َهَلَك، َأي َهُلمرَّ َوَتَعاَل... ُزوْذ، َفقاَل: َما َيُقوُل؟ ُقْلنا: َيقوُل: َعجِّ

الَفْيَجُن َذاُب والَفْيَجُل و. 31 اخُلْفُت= السرَّ

خنتف 156/12 عيل شريي، 179/23 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

الَفْيَجُل والَفْيَجُن ]نبت[،  َذاُب، وهو  السرَّ الفاِء:  بَضمِّ اخلاِء وُسُكوِن  اخُلْفُت، 
َباِت)18(. يَنوِريُّ يف كتاِب النرَّ ومل َيْذُكْرُه الدِّ

ُبْلُبْل َدراْز اَر ُفْلُفَل= . 32 الدرَّ

فلل 587/15 عيل شريي، 193/30 الكويتية
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َ باملرِصّية والفارسّية ُمعّرب، ُفسِّ

ِة )ُبْلُبْل َدراْز(. َهِب، وبالفارسيرَّ اَر ُفْلُفَل بِمرْصَ بِعْرِق الذرَّ وُيعَرُف الدرَّ

الدب= اخُلْرُص )م( ِخْرص. 33

خرس 266/9 عيل شريي، 545/17 الكويتية

أحُدمها ُيفُس باآلخر

ِة )ِخْرس(. ى بالَفاِرِسيرَّ برَّ َأْيضًا ُيَسمرَّ ..ولِكنرَّ الدُّ

اليارج الَدستِيَنُج= اليارق، . 34

دسج 368/3 عيل شريي، 566/5 الكويتية

فاريسٌٌّ ُفسِّ بفاريسٍّ

والَدستِيَنُج، بزيادرة النون: الياِرُق، وهو اليارُج)19( ]بالفارسية[.

َدْيزج ْغَمُة= . 35 الدُّ

دغم 243/16 عيل شريي، 160/32 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

َب َوْجُهه وَجحاِفُله إىِل  َكة، من َلْوِن اخَلْيل أن َيْضِ ررَّ َغُم ُمَ ّم، والدرَّ ْغَمُة بالضرَّ والدُّ
واد خُمالِفًا لَِلْون سائِر َجَسِده، وَيُكوَن ذلِك أي َوْجُهه ِمرَّا َييِل َجحاِفَله َأَشدرَّ َسَوادًا  السرَّ
اأَلعاجم  يه  ُتَسمِّ الذي  الصحاح: وهو  )َدْيَزْج(، ويف  ته  فاِرسيرَّ َجَسده،...  َسائِر  من 
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اُج يومًا  أبو عبيدة: قال احَلجرَّ ه؛ قال  حاح ما َنصُّ )ِديَزج(. ووجدُت يف َهاِمش الصرَّ
ِج اأَلْدَغم، فلم َيْدِر ما ُهَو ومل َيْقِدر عىل ُمراَجَعته، فخَرَج َفَلِقي  لَسائِِس َدَواّبه: َأْسِ
ْجه. وقال أبو ُعَبْيَدة:  ه اخَلرب، فقال: َأِعْنَدك َدْيزج فقال َنَعم. قال: َفَأْسِ ا فأْخرَبَ َأعرابِيًّ
ء. قال احُلَضنْي بُن امُلْنِذر  ة يَشْ وقد َيُكون من اخَلْيل َأْدَغُم خالٌِص ليس فيه من اخُلْضَ

: َقايِشّ الررَّ

وِجْئُتم زحر  بْاْبِن  جــاؤوا  َة  ــَزِجَعِشيرَّ راعــني َدْي ــَأْدَغــَم َمــْرُقــوِم الــذِّ بِ

َرْه ْفىَل= َخْرَزْه. 36 ْفُل / الدِّ الدِّ

دفل 238/14 عيل شريي، 491/28 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

األشهُر  األكثُر  وهو  كِذْكَرى  ْفىل،  والدِّ َعّباد.  ابِن  عن  وهذه  بالَكس،  ْفُل،  الدِّ
واِحدًا  يكون  أنه  اجلوهرّي  زاد  غة،  اللُّ أئّمِة  ِمن  طائفٌة  اقترَص  وعليه  احُلكامء،  عنَد 
َن يف النرَِّكرة، وَمن َجعلها للتأنيث مل  ن، فَمن َجَعل ألَِفه لإِلحلاق َنورَّ ُن وال ُيَنورَّ ومجعًا ُيَنورَّ
عم ِجّدًا، فاِرِسيُته  حاِة ُمَقيٌد؛ َنبٌت ُمرُّ الطرَّ ْنه.... قال شيُخنا: وكالُم اجلوهرّي كالنُّ ُيَنوِّ
ِطواٌل  وُقْضباُنه،  َأَرقُّ  بل  احَلْمقاء،  كَوَرِق  وَرُقه   ، َبريٌّ ومنه  هَنِْريٌّ  منه  )َخْرَزْهَرْه(، 
يف  َيْنبت  ْهِريُّ  والنرَّ اخَلراباِت،  يف  وَينُبُت  َشوٌك  الَوَرِق  وِعند  األرض،  عىل  ُمْنَبسطٌة 
ْوز، َعريٌض وأعىل  اللرَّ ُشُطوِط األهنار، وَشوُكه َخِفيٌّ وَوَرُقه كورِق اخِلالف وَورق 
َتِمٌع  اٌل وَزْهُره كالَوْرِد األمَحر، َخِشٌن ِجّدًا، وعليه يشء ُمْ ساِقه أْغَلظ ِمن أسَفِله، َقترَّ
ة  للَجَرِب واحِلكرَّ ناِفٌع  وِف،  ُشوٌّ شيئًا كالصُّ َمْ ٌح  ُمَفترَّ ُله كاخُلْرُنوِب،  َعِر، ومَحْ الشرَّ ِمثل 
ِضامدًا،  الَعتِيِق  ْهِر  والظرَّ ْكبِة  الرُّ ولَوَجع  َوَرِقه،  َعِصري  وُخُصوصًا  ِطالًء،  والترََّفشِّ 
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ِص  الرَبَ البيَت، وإِلَزاَلِة  بَِطبيخه  َرّشًا  َأَرضٍة  ُع  مَجْ كًة  ُمررَّ الرَباِغيِث واأَلَرِض  ولَطرِد 
ْلبة،  َعُل وَرُقه عىل األوراِم الصُّ ٌب، وجُيْ ررَّ ُمَ اإِلْنقاِء،  بعَد  ًة  َة مررَّ َعرْشَ اْثَنَتي  بُلبِّه  ِطالًء 
ُص ِمن  َلُط برَشاٍب وَسذاٍب فُيسَقى فُيَخلِّ وهو َشِديُد املَنَفعِة فيها، وهو َسمٌّ وقد خُيْ
وابِّ والِكالب، لكنه  ُسُموم اهَلواّم. قال الرئيس: هو َخَطٌر بَنْفِسه، وَزْهِره للناِس والدرَّ
ْفُل أيضًا أي بالكِس؛  ذاب عىل ماِقيل، والدِّ اب املَْطبوِخ مع السرَّ ب بالرشرَّ َينَفُع إذا ُشِ
ْفت، قاله ابُن فاِرس هنا، وذكره يف الذال املعجمة أيضًا... ما َغلَظ ِمن الَقِطران والزِّ

َجْنكال ُخست لِيُك= . 37 الدرَّ

دلك 560/13 عيل شريي، 155/27 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

ِريد،ِ  قاَل اجلوهري:  بَن، َأو من ُزْبٍد ومَتٍْر كالثرَّ ْبِد واللرَّ لِيُك: َطعاٌم ُيترََّخُذ من الزُّ والدرَّ
ِة: َجْنكال ُخست. ه الذي ُيقاُل له بالفاِرِسيرَّ وَأَنا َأُظنُّ

َأْشَكْنَجه َهُق= . 38 الدرَّ

دهق 152/13 عيل شريي، 315/25 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

ُته َأْشَكْنَجه. َهُق: َنْوع من الَعذاِب، فاِرِسيرَّ الدرَّ

كيسو وائُِب= اجِليُسواُن= . 39 الذرَّ

جزى 283/19عيل شريي، 356/37 الكويتية
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عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

النرَّْخِل له ُبٌس َجيٌِّد، واِحَدُتُه  نْي؛ ِجْنٌس ِمن  اجِليُسواُن: بكْسِ اجليِم وضِم السِّ
ي اجِلْيُسواُن لُطوِل َشامِرخِيه ُشبِّه بالّذوائِِب  ُة: ُسمِّ َجْيُسواَنٌة عن َأب حنيَفَة، وقاَل مررَّ

وائُِب بالفاِرِسيرَّة: كيسو. قاَل: والذرَّ

ساتِيُق الررَّ اذاناُت= . 40 الررَّ

رذن 232/18 عيل شريي، 88/35 الكويتية

َ بمعّرب ُمعّرب ُفسِّ

ٌب. ساتِيُق، ُمَعررَّ اذاناُت)20(: الررَّ والررَّ

شاكردانه اِشُن= . 41 الررَّ

رشن 236/18 عيل شريي، 95/35 الكويتية

َ بفاريّس عربٌّ ُفسِّ

ُته شاكردانه. انِِع، فاِرِسيرَّ اِشُن:... ما ُيْرَضُخ لِتِْلمنِي الصرَّ الررَّ

الَزاُغ بح= . 42 الرُّ

نصح 30/4 عيل شريي، 178/7 الكويتية

)أتى ِذكره عرضا يف غري بابه(

َ بفاريّس عربٌّ ُفسِّ
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بَح: نوع من أنواع الطيور[ ُيسمى بالفاِرِسيرَّة »زاغ« ]ورد يف أثناء الكالم أنرَّ الرُّ

جاُن وح= . 43 الرُّ

روح 57/4 عيل شريي، 408/6 الكويتية

َ بفاريّس َعرِبٌّ ُفسِّ

فإِذا   ِ اجَلسد،  اإِلنساُن وهو جاٍر يف مجيع  ُسه  َيتنفرَّ اّلذي  النرََّفس  إِّنام هو  وُح:  الرُّ
حترَّى  َنْحَوه  شاِخصًا  ه  ُ َبــرصَ بِقي  ُخُروُجه  َتمرَّ  فإِذا  ُخروجه،  بْعَد  ْس  يتنفرَّ مل  َخرَج 
ر وُيَؤنرَّث. قال شيُخنا: كالم اجلوهرّي يدّل عىل  َض. وهو بالَفاِرِسّية: جان، ُيذكرَّ ُيَغمرَّ
َأهّنام عىل حَد َسَواٍء، وكالُم املصنِّف ُيوِهم َأن الترَّْذكري َأكثر.ُقلُت: وهو كذلك ونقل 
ْوض  ر، ويف الررَّ وح ُمذكرَّ اأَلزهرّي عن ابن اأَلعراّب، قال: ُيقال: َخَرَج ُروُحه، والرُّ
ّمة َأَمَر عند  َهْييّل إِنام ُأنَِّث أَلّنه يف معَنى النرَّْفس، وهي ُلَغة معروَفٌة، ُيقال: إِّن ذا الرُّ للسُّ

َمْوته َأن ُيْكَتب عىل قربه:

وِح من ِجْسمي إِذا ُقبَِضْت اِريا َنازَع الرُّ النرَّ مَن  َأْنِقْذين  الَكْرِب  وفــارَج 

وا بِذْكِر  ابُّ وكان ذلك مكتوبًا عىل َقرْبِه، قاله شيُخَنا، ومن املجاز يف احلديث: َتَ
وقال  الُقرآن.  وهو  هَلم،  حياًة  فيكون  وهْيَتُدون  اخلْلُق  به  َيا  َيْ ما  َأراد  وُروِحه،   ِ اهللرَّ
ابن  وقال   . ْروحــاً الُقْرآُن  ى  وُيسمرَّ الَوْحُي،  وَح:  الــرُّ َأن  التفسري  يف  جاَء  جاج:  الزرَّ

وُح: النرَّْفُس. وُح: القرآُن، والرُّ اأَلعراّب: الرُّ

َبكتاش الُزالبِيُة= . 44

زلب 59/2 عيل شريي، 24/3 الكويتية
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ت بفاريس ُموّلدة أو عربّية ُفسِّ

لُوُرودها يف  َعَربِيرَّة  ا  إهِنرَّ َدٌة، وقيل  ُمَولرَّ َأهنا  الَغِليل  م يف شَفاِء  َحْلَواُء  والَزاَلبَِيُة: 
َرَجز َقديم

َحَزابَِيـــْه ــٌل  ــَب ــَزْن َح ـــِرى  ِح إِنرَّ 
ابَِيْه الررَّ َق  ــوْ َف امُلْحَمرِّ  َكِب  كالسرَّ

ــْه ــَي ــاب ــَب َن فـــوَقـــه  َجـــَلـــْســـُت  إِذا 
ــْه ـــ ـــ ـــ ــَي َزاَلبِ َداِخــــِلــــه  ـــــَأْن يف  َك

قال َشْيُخَنا: وِفيه نظر. ُقْلُت: وهي بِِلَسان َأْهِل ُخَراَسان )بكتاش(.

ِشيْفَتْه َرْنك الُزليُق= . 45

زلق 198/13 عيل شريي، 414/25 الكويتية

َ بفاريّس عربٌّ ُفسِّ

بالفاِرِسية: )ِشيْفَتْه  له  ُيقاُل   : اجَلْوهِريُّ اخَلوُخ األْمَلُس. قال  ْيٍط:  والزليُق، كُقبرَّ
. َرْنك(، قلت: وُيْعَرُف اآلَن بالّزْهِريِّ

َغارُز. 46 ْنَجبِيُل= اإِلشرُتْ الزرَّ

زنجبل 317/14 عيل شريي، 143/29 الكويتية

َ بفاريّس فاريّس ُفسِّ

اَسُن ]سوسن اجلبل؛  اِم هو الررَّ َغارُز، وَزْنَجبِيُل الشرَّ وَزْنَجبِيُل اْلَعَجِم هو اإِلشرُتْ
نبات تنفرش أوراقه عىل األرض[.

ُمّخ طاُن= . 47 َ السرَّ
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سط 278/10 عيل شريي، 343/19 الكويتية

َ بفاريّس عربٌّ ُفسِّ

الّلَسان:  زاَد يف  املاِء،  َخْلِق  الّصحاح: من  ٌة، ويف  ِريرَّ هَنْ ٌة  دابرَّ َكًة:  ررَّ ُمَ طان،  َ والسرَّ
يه الُفْرُس )ُمّخ(. ُتَسمِّ

َرَوْند. 48 طام= الدرَّ السُّ

سطم 16م341 عيل شريي، 364/32 الكويتية

فاريّس ُفسِّ بفاريّس

َرَوْند، عن ابِن اأَلعراّب، وهو الذي ُيَردُّ به الباب. طاُم: الدرَّ و السِّ

ْمَساُر السِّ ْفِسرُي= . 49 السِّ

سمس 546/6 عيل شريي، 86/12 الكويتية

ب َ بفاِريّس، ُمَعررَّ فاريّس ُفسِّ

ْمَساُر، قال اأَلزهرّي: ُمَعّرٌب، وِهَي َكِلمٌة فاِرِسّية. ْفِسرُي: بالَكْسِ السرِّ السرِّ

ْسَتَقه السُّ ْكَبُة= . 50 السرَّ

سكب 79/2، عيل شريي، 67/3 الكويتية

َ بفاريّس عربٌّ ُفسِّ

َبَكة،  ْأِس كالشرَّ ُر للررَّ ْكَبُة، بالَفْتح: من املجاز ]عربية[: وهي اخِلْرَقُة التي ُتَقورَّ السرَّ
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ْسَتَقه(. يها الُفْرُس )السُّ ُيَسمِّ

اجُلَكْندر السْلُق= اجُلَغْنَدر أو . 51

سلق 218/13 عيل شريي، 456/25 الكويتية

َ بفاريّس عربٌّ ُفسِّ

والسْلُق: َبْقَلة م معروفة، قاَل ابُن ُشَمْيٍل: هي )اجُلَغْنَدر(، أي بالفاِرِسيرَّة، ويف 
األْرِض،  يف  ذاِهب  وأْصل  ِطواٌل،  َوَرٌق  له  َنْبٌت  وهو  )اجُلَكْندر(،  األُصوِل  َبْعِض 
ْلَق، فام َأْدِري  ى السرَّ وَوَرُقه َرْخٌص ُيْطَبُخ، وقاَل ابن ُدَرْيٍد: فأّما هذه الَبْقاَلُة التي ُتَسمرَّ
. وقال الصاغايِن: بل هو َعَرَبّ صحيح،  ا يف َوْزِن الَكالم الَعَربِّ ُتها عىل َأهنرَّ ما ِصحرَّ
َعُل عىل  جَتْ امرَأٌة  ِفيَنا   قاَل: كاَن  َسْعٍد الساِعديِّ بِن  َسْهِل  وقد جاَء يف َحِديِث 
إِْربِنا يف َمْزَرعة هَلا َسْلقًا، فكاَنت إذا كاَن يوُم اجُلُمَعِة َتْنِزُع أصوَل السْلِق فَتجعله يف 
َإْذا  وَعِصريه  واملَفاِصِل  للنِّقِرِس  ناِفع  ْفَس  النرَّ وَيُس  وُيفتُح  ويَلنيِّ  ُلو  جَيْ ِقْدر...وهو 
َأرَبع ساعات،  صب َعىَل اخَلمِر خلَلها بعَد ساَعَتنِي وإذا ُصب َعىَل اخلل َخَره بعَد 

ِقيَقة. وَعِصرُي َأْصِله َسعوطًا تِْرياُق َوَجع السن واألذن والشرَّ

َسامِهيج= ماش ماهي. 52

سمهج 407/3 عيل شريي، 47/6 الكويتية

ُمعّربة، َفّسوها بِذكِر فاِرِسيتِها

ُتدعى  البحر،  يف  جزيرة  َسامهيُج:  األصمعي:  الصحاح:  َسامِهيُج:..ويف 
بالفاِرسية: )ماش ما هي(، فَعّرَبْتها الَعرُب.
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= اخُلْشكاُر ْمَراُء. 53 السرَّ

سمر 539/6 عيل شريي، 72/12 الكويتية

ت بذكِر فارسيتها َ ُفسِّ

ْمَراُء: اخُلْشَكاُر)21(، بالّضم، وِهَي َأعَجِمّية. السرَّ

َبَراْسَتق ِميُط= . 54 السرَّ

سمط 294/10 عيل شريي، 382/19 الكويتية

َ بفاريّس عربٌّ ُفسِّ

ى  يسمرَّ الرَّذي  هو  ُعَبْيَدة:  َأُبو  قاَل  بعٍض.  َفْوَق  بعُضُه  القائُم  اآلُجرُّ  ِميُط:  والسرَّ
ِة )َبَراْسَتق(.. بالفاِرِسيرَّ

ِمْيز ِشلِّ َنَفة= . 55 السِّ

جيش 77/9 عيل شريي، 117/17 الكويتية

َ بفاريّس عربٌّ ُفسِّ

: َأرانيه َبْعُض اأَلْعَراِب،  يَنَوِريُّ َواُل، قال َأبو َحنِيَفَة الدِّ َنَفة: ِهَي اخَلَرائُِط الطِّ والسِّ
ِمْيز( بَكْسٍ فَتْشِديِد الٍم َمْكُسوَرٍة قاَل وهو  ُتُه )ِشلِّ ْبُت الرَِّذي ُيَقاُل: فاِرِسيرَّ فإِذا ُهَو النرَّ

من اأَلْعَشاِب.

= َدْكَراَوْند. 56 الشاِصىلرَّ



م. د. أسامة رشيد الصّفار

189 املجلد الثاين /العددان الثالث والرابع... ذواحلجة 1433# /ترشين الثاين 2012م

شصو 573/19عيل شريي، 373/38 الكويتية

َ بالفارسّية عرّب)بناؤه نادر( ُفسِّ

ْفت َمَدْدَت، يقاُل  ت، وإذا خفرَّ ْدت َقرَصْ ؛ َنَبٌت إذا َشدرَّ والشاِصىل: ِمثاُل الباِقىلرَّ
له: بالفاِرسيرَّة )َدْكَراَوْند(.

ِديو َكد خِزيَدْه َكرَده ْبَزُق)22(= . 57 الشرَّ

شبزق 235/13 عيل شريي، 489/25 الكويتية

َ بفاريّس فاريسٌّ ُفسِّ

ْيطاُن من  َلُه اجَلْوَهرّي، وقاَل َأبو اهَلْيَثم: ِ َمْن َيَتَخبرَُّطه الشرَّ ْبَزُق، كَجْعفر، َأمْهَ الشرَّ
وَأّما  َكرَده(..  خِزيَدْه  َكد  )ِديو  بالفاِرِسية:  اهَلثَيم  َأبو  وَفَسه  األْزَهري:  قاَل   ، املَسِّ
نِي  وَأْومَهَ ُصوَرتِه،  عىل  فَنَقْلُته  األْصِل  يف  َوَجْدُته  هكذا  قاَل:  فإنه  اللِّسان  صاِحُب 
رْبق فَلْست أْدِري أهَو َسْهٌو من الّناِسخ َأو َأْن َتُكوَن  ِفيه ُنقَطة عىل الّراَء يف َلْفَظِة الشِّ

ْفظُة َشْبَزق بالّزاِي، واهلل َأْعَلُم. اللرَّ

ُه وَخَبَطه. قلت: وِدْيو؛ هو اجِلّن، وَخِزيده َكْرَده؛ أي َمسرَّ

ِشْنَكرُف ْنَجْرُف: . 58 ِقَرُة(= السِّ ّقاُر )الشرَّ الشُّ

شقر 45/7 عيل شريي، 219/12 الكويتية

َ بفاريّس ُفسِّ

ِقَرُة، كَزنَِخٍة:  َراُء، هَلَا َسَناٌم َطِويٌل. ويف التهذيب الشرَّ ّقاُر، كُرّمان: َسَمَكٌة مَحْ والشُّ



ُ باألعَجِمّي الَعَرِبُّ امُلفسرَّ

190

ْنَجْرُف، وهو بالَفاِرسّية )شْنكرف(.. السِّ

َمرتس َجاُر= . 59 الشِّ

شجر8/7 عيل شريي، 143/12 الكويتية

عرب ُفسِّ بفاريّس

يُر من َتْت، وهو بالفارسّية )َمرتس(،  ِ َجاُر: كِكَتاٍب، َخَشَبٌة ُيَضبرَُّب هبا السرَّ والشِّ
هكذا بفتح امليم واملثناة وسكون الراء، ِ وبخّط اأَلْزَهِرّي بفتح امليم وَتشديد امُلَثّناة. 

وقال: هي اخَلَشَبة التي ُتوَضع خْلَف الباب.

ْسَتْنُبوَيه الدرَّ ُم= . 60 امرَّ الشرَّ

شمم 393/16 عيل شريي، 474/32 الكويتية

َ بفاريّس عربٌّ ُفسِّ

وُصْفَرة،  ٍة  َ وُخــضْ َبُحْمَرٍة  ٌط  طرَّ خُمَ َصِغرَيٍة  َكَحْنَظَلة  يخ  بِطِّ اد:  َكَشدرَّ ُم،  امرَّ والشرَّ
َنة، جالَِبٌة  َبٌة، ُمَليِّ ْسَتْنُبوَيه(، واألصل فيه )دست بوي(، َرائَِحُتُه َباِرَدٌة َطيِّ ُته )الدرَّ فاِرسيرَّ

ٌ للَبْطِن. ْوِم، وأكُلُه ُمَلنيِّ للنرَّ

َمع=. 61 امُلوم الشرَّ

شمع 205/11 عيل شريي، 291/21 الكويتية.

)لفظ عرب استعمله الُفرس حتى توهم العرب أنرَّه فاريّس(

َنَقَله  ٌد، كذا  ُمَولرَّ امليِم  العرِب، وَتسكنُي  الَفّراء: هذا كالُم  قال  َمع، مّركة؛  الشرَّ
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َمُع لِْلُموم،  يت. قال: ُقل: الشرَّ كِّ ، كالمها عنه... وِمثُله البن السِّ اغايِنّ اجَلْوَهِرّي والصرَّ
ْمع. وقد مَتاأَل عليه كثريون. وقال ابُن ِسيَده بعَد َنْقِله كالَم الفّراء: وقد  وال تُقل: الشرَّ
: شَمٌع َكَقَدٍم، ُيسّمى  يرَّاينِّ ْمَع لغتاِن َفصيَحتان،... وقال ابُن الترَّ َمَع والشرَّ َغِلَط ألّن الشرَّ
القاموس  صاحَب  أّن  َتْعَلُم  وبه  الغليل:  ِشفاِء  هاُب يف  الشِّ قال  )امُلوم(.  بالفارسيِّة 
َح به الَفّراُء  َغِلَط وأّن امُلوَم عِربٌّ قلُت: كوُن أنرَّ ُسكوَن املَيِم من لغِة امُلَولِّدين فقد رصرَّ
ْطه إاّل  ام للَفّراء ومل ُيَغلِّ اغايِنّ وسلرَّ َنَقَله اجَلْوَهِرّي والصرَّ يت وغرُيمها وقد  كِّ وابن السِّ
ابُن ِسيَده كام تقّدم َفَكَفى للُمصنِّف ُقدَوًة هبؤالء ومل ْيَتْج إىل َرْأِي ابُن ِسيَده فال يكوُن 
يت،  كِّ ما قاَله َغَلَطًا، وأّما َكْوُن امُلوِم عَربّيًا فهو ُمقَتىض ِسياق عبارِة الليِث وابن السِّ
بَكونِه  ْح  ُيرَصِّ ومل  فاِريسٌّ  أّنه  ُظنرَّ  حتى  عندهم  استِعاملِه  وأكثُر  الُفْرُس  واستعَمَلْته 
ساَننْي فال يكوُن َقْوُله َغَلَطًا أيضًا  يرَّاينِّ كام تقّدم وامُلَصنِّف َأْعَرُف باللِّ فاِرسّيًا إاّل ابُن الترَّ

ْل. وسيأيت يف امليم إن شاَء اهلل َتعاىل، َفَتَأمرَّ

ُخْذخوش يَف= . 62 ِ الرصرَّ

رصف 318/12 عيل شريي، 16/24 الكويتية

َ بفاريّس عربٌّ ُفسِّ

يِع، وهو الرَّذي  ِ َجِر، مثل الضرَّ يَف ما َيبَِس من الشرَّ ِ واِة َأنرَّ الرصرَّ َزَعم بعُض الرُّ
َعَفُة  السرَّ كَسِفيَنٍة:  يَفُة؛  ِ الرصرَّ ًة:  َمررَّ وقاَل  َأيضًا،  الُقْفُل  وهو  )ُخْذخوش(  ُتُه  فاِرِسيرَّ

. َتنْيِ ٌف، بَضمرَّ قاَقُة. ج رُصُ يَفُة: الرُّ ِ يٌف، والرصرَّ اليابَِسُة، واجَلْمُع رَصِ

ْيْسك السِّ ْفَصَفُة= . 63 الصرَّ

صفف 324/12 عيل شريي، 29/24 الكويتية
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َ بفاريّس عرّب ُفسِّ

التي  ُة  الُدّوْيبرَّ هي  ْيُث:  اللرَّ قال  الَعَربِّية.  يف  َدِخيٌل  وهي  ٌة،  ُدَوْيبرَّ ْفَصَفُة:  والصرَّ
ْيْسك(. يها الَعَجُم )السِّ ُتَسمِّ

لَصُل= الفاختة. 64 الصرَّ

صلل 408/15 عيل شريي، 325/29 الكويتية

َ بفاريّس عربٌّ ُفسِّ

العجم  يسميه  طائر،  هو  الليث:  قال  الفاختة،  أو  صغري،  طائر،  لَصُل:  والصرَّ
الفاختة، ويقال: بل هو الذي يشبهه، وقال األزهري: هذا الذي يقال له: ُموَشجة، 

وقال ابن األعراب: الصالصل: الفواخت، واحدها صلصل.

املاْرماهي ْوُر= . 65 لرَّ الصرَّ

صلر 105/7 عيل شريي، 347/12 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

ّي، بكس اجليم  ْوُر: كِسنرَّْور، َأمهله اجَلْوَهِرّي، وقال ابُن ُشَمْيل: هو اجِلرِّ لرَّ الصرَّ
مُك الذي يكوُن عىل َهْيَئِة  ُته )املاْرماهي(، وهو السرَّ وتشديد الراِء املكسورة، فاِرِسيرَّ

ْوَر وال اأَلْنَقْلَيس. لرَّ احَلّياِت ومنه حديُث َعاّمٍر ال َتْأُكُلوا الصرَّ

الَوَنُج ْنُج= . 66 الصرَّ

ونن579/18 عيل شريي، 266/36 الكويتية
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كالمُها دخيل

ُب باأَلصابِِع، وهو الَوَنُج، وِكالمُها َدِخيٌل. ْنُج: الذي ُيْضَ الصرَّ

ْوَمُر= الَباَذُروِج. 67 الصرَّ

صمر 105/7 عيل شريي، 349/12 الكويتية

َيامنِّية، فارسيتها الباذورج

ْوَمُر، َشَجُر الَباَذُروِج بالَفاِرسّية، لغة يامنِيرَّة، قاله ابُن ُدَرْيٍد. والصرَّ

الَغاف  عىل  َيَتَلّوى  ولكنه  َوْحَده،  َيْنُبُت  ال  َشَجٌر  ْوَمُر:  الصرَّ َحنِيَفة:  َأبو  وقال 
وَط  الَبلُّ ُيْشبه  َثمٌر  وله  ْوِك،  الشرَّ من  َأَدقُّ  وُقْضباُنه  اأَلَراِك،  َكَورِق  َوَرٌق  له  ُقْضبانًا، 
احَلالوِة،  َشِديُد  ُحْلٌو   ، ٌ َلنيِّ يْؤكل وهو  َطَرفًا،  َأْصاًل، وَأدقُّ  َأغَلُظ  اخِلْلَقِة، ولِكنرَّه  يف 

ْوَمَرِة َأغلُظ من الّساِعِد، وهي َتْسُمو مع الَغاَفِة ما َسَمْت. انتهى. وَأْصُل الصرَّ

ِسَدَرْه بُن= . 68 الطرَّ

طبن 352/18 عيل شريي، 343/35 الكويتية

َ بفاريّس عربٌّ ُفسِّ

وهَنا  ْبياُن، ُيَسمُّ ٍد: ُلْعَبٌة هلم، وهي َخطٌّ ُمْستِديٌر َيْلعُب هبا الصِّ َثًة وكرُصَ بُن: ُمَثلرَّ والطرَّ
ُته: )ِسَدَرهْ(، َأي ُذو ثالَثِة َأْبواٍب، قاَل الشاِعُر: حاِح: فاِرِسيرَّ َحى ويف الصِّ الررَّ

ــٍم ضاِحي ــالٍل وَرْس َأْط ــِر  ِذْك يــاِحمن  الــرِّ ــِف  ــَل ــَت خُمْ ــِن يف  ــْب كــالــطِّ

الّطريُق= الّراْشوان. 69



ُ باألعَجِمّي الَعَرِبُّ امُلفسرَّ

194

طرق 288/13عيل شريي، 84/26 الكويتية

عرٌب ُفس بفارسّيته

تنْي من الّنْخِل. قال أبو َحنيَفَة: ُيقال له بالفارسّية  كرَّ والّطريُق كأمري: ما بنَي السِّ
)الّراْشوان(. قال الّراغب: تْشبيهًا بالّطريق يف االْمتِداد.

الُء= املَْيَجْنَتج. 70 الطِّ

طىل 639/19عيل شريي، 503/38 الكويتية

َ بفاريّس عربٌّ ُفسِّ

ِف، وهو ما ُطبَِخ ِمن عصرِي الِعَنِب حتى َذَهَب ُثُلثاه،  الُء؛ َأْيضًا: خاثُِر امُلَنصرَّ الطِّ
حاِح. يه الَعَجُم )املَْيَجْنَتج(، كام يف الصِّ وُيَسمِّ

اإِلْذِريُطوس وُس= . 71 الطُّ

طوس 345/8 عيل شريي، 212/16 الكويتية

َ بأعجمّي أعجمّي ُفسِّ

 ، َسخ ويف َبْعِضَها َدَواُم املَْشِ ِء، هكذا يف سائِر النُّ ْ ّم: َدَواُم الشرَّ وُس، بالضرَّ والطُّ
ِريف  ه من َتْ وهو َغَلٌط َفاِحٌش، ال َأْدِري تكيَف اْرَتَكَبه امُلصنُِّف مع َجاللِة َقْدِره، ولعلرَّ
ناِء اأُلْرَمِوّي، يف ُنسخة  ، كام هو مضبوٌط بخطِّ َأب السرَّ اِخ، والّصواُب َدَواُء املَِشِّ سرَّ النُّ
، بفتح فسكون، وهو  ، إاِل َأّنه َضَبط املَْشَ التهذيب وَنسبه الّصاَغايِنُّ إىل اْبن اأَلْعَراِبّ
وهو  الَبْطَن،  ُيَمشِّ  َدَواٌء  ومعناه   ، يُّ اأُلْرَمــوِ َضَبَطه  كام  الياِء  وتشديِد  الّشنِي  بكِس 
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م للمصنِّف يف اهَلْمز، وهو من َأْعَظم اأَلْدِوَية...إلخ)23(... اإِلْذِريُطوس الذي تقدرَّ

َوْند الرَبْ وق)حابول النخل(= . 72 الطرَّ

طوق 308/13 عيل شريي، 104/26 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

وُق: حابول الّنْخل، وهو الَكرُّ الذي ُيصَعُد به اىل الّنْخَلة،  وقال ابُن ُدريد: الطرَّ
َوْند( بالفاِرسّية. ويقال: له )الرَبْ

ِسيَسْنرب الَعْبُس= شاباَبك أو . 73

عبس 339/8 عيل شريي، 223/16 الكويتية

َ بفارسيته عرّب ُفسِّ

ُته )شاباَبك(،  ُدَرْيٌد، وقال َأبو حاتٍِم: َفاِرِسيرَّ َنَباٌت ذَكَره ابُن  والَعْبُس، بالَفْتح: 
ه... لرَّ ِة، كام سيْأيِت يف َمَ يرَّ ُنوُف، باملرِْصِ ًة: َأو )ِسيَسْنرَب(، وُيَقال: ُهو الرُبْ وقال َمررَّ

ْرِجُس / الَياَسِمنُي= ُبْسَتاُن َأْفُروَز. 74 الَعْبَهُر= النرَّ

عبهر 184/7 عيل شريي، 517/12 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

َي به لَنْعَمتِه، وِقيل: هو َنْبٌت آَخُر  والَعْبَهُر: النرَّْرِجُس، وقيل: هو الَياَسِمنُي، ُسمِّ
ُته ُبْسَتاُن َأْفُروَز. غريمها، وَحاّله اجَلْوَهِرّي؛ فقال: فاِرِسيرَّ
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َزْرُد جوَبه ْفر= . 75 الُعروق الصُّ

عرق 320/13 عيل شريي، 140/26 الكويتية

َ بفاريّس عربٌّ ُفسِّ

ْفر: َنباٌت للّصّباغنَي، نَقله اجلْوَهرّي، فارسيرَّته )َزْرُد جوَبه(، أي  والُعروق الصُّ
الّصغرُي، وكلُّ  الُكرُكم  الّصيني، أو  املاِمريان  اهُلْرُد، أو هو  اخلَشُب األْصفر، أو هَو 
امُلسَتْعِجلَة،  وُتسّمى  للنِّساِء،  َنٌة  ُمسمِّ آخر  نباٌت  البيُض:  والُعروُق  ُمتقاِرب.  ذلك 

والُعروُق احُلْمر: الفّوُة، ُيْصَبُغ هبا...

خلوام الَعْلقى والَعْلقاُة= . 76

علق 344/13 عيل شريي، 189/26 الكويتية

َ بفاريّس عربٌّ ُفسِّ

بْعُض  وأرايِن  قال:  الّرمِل  شَجِر  والَعْلقاُة[...من  ]الَعْلقى  حنيفة[:  ]أبو  قال 
ُيسّمى  لِطاٌف،  وَورُقه  ها،  رضُّ عِسٌ  ِدقاٌق  ُقْضباُنه  الَعْلقى،  أّنه  زَعم  نْبتًا،  األعراِب 
َطبيُخه  ُيرَشُب  أّنه  األطّباِء  بعُض  وزَعم  املَكانُِس.  منه  ُتّتَخُذ  )خلوام(،  بالفارسّية 
خْضاُء  الّرمِل  يف  تكوُن  شَجرٌة  الَعْلقاُة  األوائل:  العَرب  بعُض  وقال  لالْستِْسقاِء، 

ذات وَرق وال خرْي فيها...

السنجالن الُعنرَّاُب= . 77

عنب 265/2 عيل شريي، 441/3 الكويتية
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َ بفاريّس عربٌّ ُفسِّ

الُعنرَّاُب: كُرّمان: ثمر، م أي معروف. الواحدة: عنابة، ويقال له: )السنجالن( 
بلسان الفرس.

باَله 78 . = الَعْنرَبُ

عنرب 269/7 عيل شريي، 149/13 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

يف فجاُعوا  ًة إىِل ناحَية السِّ م َبَعَث َسيرَّ بِيرَّ َصىلرَّ اهلل عليه وسلرَّ ويف احلديث َأّن النرَّ
يرَّة َشْهرًا حتى َسِمُنوا، قال  ِ ، فَأكَل منها مجاعُة السرَّ فَأْلَقى اهلل هلم َدابرَّة ُيَقال هلا الَعْنرَبُ
ِسني ِذَراعًا، ُيَقال هلا بالَفاِرِسيرَّة: )باله(،  ٌة َيْبُلغ طوهُلَا َخْ اأَلْزَهِرّي: هي َسَمَكٌة َبْحريرَّ

ْعَفَراُن. : الزرَّ والَعْنرَبُ

الُفوَذْنُج الَغاُغ= . 79

غوغ 48/12 عيل شريي، 541/22 الكويتية

فاريٌس ُفِس بفاريس

اِحنِي،  َكًة: َنْوٌع مَن الررَّ ررَّ ، وقاَل ابُن ُدَريد: ٍ ُهو احَلَبُق ُمَ َلُه اجَلْوَهِريُّ الَغاُغ)24(، أمْهَ
ُه  أنرَّ َسَبَق  الُفوَذْنُج، وقْد  بَقْولِِه أي  ُه  َ ْبِت وَغرْيِه، َفسرَّ النرَّ ملَْعَنى  َتِماًل  ُمْ احَلَبُق  وملا كاَن 

ْيُث: الَغاَغُة: نباٌت ِشْبُه اهَلْرَنَوي... ُب )ُبودينه(، وقاَل اللرَّ ُمَعررَّ

النرَّاُسور 80 . = الَغرَبُ
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غرب 287/7 عيل شريي، 193/13 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

ْه  ، بالترَّْحِريك: َفَساُد اجُلْرِح َأينرَّ كاَن َأنشد َثْعَلب َأْعَيا عىل اآليِس َبِعيدًا َغرَبُ والَغرَبُ
قال: معناُه َبِعيدًا َفَساُده يعني َأنرَّ َفساَده إِنرَّاَم هو يف َقْعِره وما َغَمَض من َجوانِبه فهو 
لذلك َبِعيٌد ال َقِريب وقد َغرِبَ كَفِرَح َغرَبًا فهو َغرِبٌ إِذا اْنَدَمَل عىل َفساٍد ثم اْنَتَفَض َبْعد 

َى الِعْرُق الَغرِبُ أَلنرَُّه ال َيزاُل َيْنَتِقُض، وهو بالَفاِرِسّية: )الّناُسور(. ِء ومنه ُسمِّ الرُبْ

َخَشم الغضب= . 81

خشم 213/16 عيل شريي، 97/32 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

َوَيُقوُلون بالفاِرسّيِة للَغَضب: َخَشم، وهو َقِريُب املَْأَخذ من املادة، أَلنرَّ الَغَضب 
ده. دِّ من شأنه أن يرَفع صاِحُبه أنَفه وُيَ

اهلنِندي 82 . = الَفجُّ

فجج 450/3 عيل شريي، 137/6 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

(. وكل  )اهلِنديُّ الفرس:  ُيسميه  الذي   ، الشاميُّ البِطيُخ  الصحاح[  : ]يف  الَفجُّ
يشء من البطيخ والفواكه مل ينضج فهو فّج.

اجلاَوْرَسق ْذُر(= . 83 الَفريُد)الشرَّ
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فرد 157/5 عيل شريي، 486/8 الكويتية

بِلسان الَعَجم

)اجلاَورَسُق(  َلُه:  َهب...وُيقاُل  والذرَّ اللؤلِؤ  بنَي  َيفِصُل  الذي  ْذُر  الشرَّ الَفريُد: 
بلسان الَعَجم.

َتاَسا الَفْشَياُن= . 84

فشو 49/20 عيل شريي، 237/39 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

َغْشَيٌة  بالتْحريِك:  األْزهِري  كتاِب  يف  وهو  النُّسِخ،  يف  كام  بالَفْتح  والَفْشَياُن، 
ُتُه )َتاَسا(، قاَله الّلْيُث. َتْعرَتِي اإلْنساَن، فاِرِسيرَّ

ِسيٌم ة= . 85 الِفضرَّ

سوم 374/16 عيل شريي، 434/32 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

ة بالَفاِرسَية: ِسيٌم، وبالعربِّية ساٌم. وقال َأبو َسِعيد: ُيقاُل للِفضرَّ

َكَفه الَقْرَصُد= . 86

قرصد 187/5 عيل شريي، 31/9 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ
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فارسيته  القرصي،  هو  األزهري:  وقال  اجلوهرّي،  أمهله  كجعفر،  الَقْرَصُد: 
ُته. تِِه، وال أدري ما ِصحرَّ )َكَفه(. وقال: ذكره يل بعض من ال يوثق بعربِيرَّ

ْبَذر = الشرَّ الُقْرُط. 87

قرط 372/10 عيل شريي، 11/20 الكويتية

ُفسِّ بفارسيته

َتْعَتِلُفه  َوَرقًا،  وَأْعَظُم  ِمْنَها،  َأَجلُّ  َأنرَّه  إاِّل  ْطَبِة،  كالررَّ َنَباٌت   : مِّ بالضرَّ والُقْرُط، 
ْبَذر(. ُته )الشرَّ . َنَقَله َأبو َحنِيَفَة، قال: فاِرِسيرَّ وابُّ الدرَّ

88 .)25( الِقْرَفُة= الّداِرِصينيِّ

قرف 427/12 عيل شريي، 248/24 الكويتية

َ بفاريّس عرّب ُفسِّ

عىل  اَرِصينِيرَّ  الدرَّ منه  أَلنرَّ  َأنواٍع،  َعىل  وهو   ، الّداِرِصينيِّ ِمَن  ٌب  رَضْ والِقْرَفُة: 
ِزيادة:  َسِخ  النُّ بعض  ويف  َأْشحُم،  وِجْسُمه  نِي،  الصِّ ِصينِيِّ  بِداَر  وُيْعَرُف  احَلِقيَقِة 
وَأْسَخُن، َأي َأْكثُر ُسُخوَنًة، وَأكَثُر خَتْلُخاًل، ومنه املَْعُروُف بالِقْرَفِة عىل احَلِقيَقِة، وهو 
يٍف، ومنُه  ُر َأْمَلُس مائٌِل إىِل احُلْلِو، ظاِهُره َخِشٌن برائَِحٍة َعِطَرٍة، وَطْعٍم حاٍد ِحرِّ َأمْحَ
ْلُخٍل َأْصاًل، ورائَِحُتها  واِد، باِل خَتَ املَْعُروُف بِقْرَفِة الَقَرْنُفِل، وهي َرِقيَقٌة ُصْلبٌة إىِل السرَّ
َأْفواِه  من  ٌب  رَضْ ُدَرْيٍد:  ابُن  قال  غِة،  اللُّ َأهُل  اْقَترَصَ  اأَلَخرِي  هذا  وعىل  كالَقَرْنُفِل، 

َنه اأَلطباُء. ٌف، باِهيٌّ كام َبيرَّ فِّ ٌف، وُمِدرٌّ ُمَ ٌن ُملطِّ يِب، والُكلُّ ُمَسخِّ الطِّ

سيَنه َسْ الَقصُّ والَقَصُص= . 89
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قصص 334/9 عيل شريي، 101/18 الكويتية

َ بفاريّس عرّب ُفسِّ

ٍء وَكذلَِك الَقْصَقُص َأو َرْأُسُه، ُيَقال له  ْدُر من ُكلِّ يَشْ والَقصُّ والَقَصُص: الصرَّ
ه: الَقصُّ  ْيث، وَنصُّ سيَنه( كام َنقَله اجَلْوَهِرّي، َأْو َوَسُطه، وهو َقْوُل اللرَّ بالَفارسّية: )َسْ

ْدِر... اِسيِف اأَلْضالِع يف َوَسِط الصرَّ هو امُلَشاُش املَْغُروُز فيه َأْطَراُف َشَ

اإلسِفْست الَقضب= . 90

قضب 326/2 عيل شريي، 49/4 الكويتية

َ بفاِريّس عربٌّ ُفسِّ

َجِر، َله َوَرٌق كَوَرِق  قاَل أبو َحنِيفة: الَقضُب: َشَجٌر َسهيّل، َينُبُت يف مامع الشرَّ
الُكَمثرى، إال أنه أرّق وأنّعم، وَشَجُره كَشَجِره، وترعى اإلبُِل ورَقه وأطَراَفه، فإذا 
عال. كذا  َشبِع منه البعرُي َهَجَره ِحينًا، وذلك أنّه َيِضُسه وخَيشن َصدُرُه، ويوِرُثُه السُّ

ْطَبُة، قاَله الَفّراُء يف الترَّفسري، وأنشد للبيد: ب. والَقضُب: الررَّ يف لساِن العَرَ

وَقــْضــبــا ــــا  َزرع ــا  هب أرووا  أمـــاُلـــوهـــا عـــىل ُخـــــوٍر ِطـــــَواِلإذا 

بالفاِرِسيرَّة، كام يف  )اإلسِفْسُت(  وِهَي  َقْضَبٌة،  واحدُتا  الُفصاِفُص،  وِقيل: هو 
حاح وغرِيِه. الصرَّ

الَقُعوُد=. 91 َرْخْت

قعد 194/5 عيل شريي، 51/9 الكويتية
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عرّب ُفسِّ بفاريّس

الَقعوُد من اإلبِل هو الذي يقتعده الراعي يف كِل َحاَجٍة، قال: وهو بالفارِسية 
)َرْخْت( كالَقُعوَدة، باهلاء قاله الليث، قاَل األزهرّي: ومل أسَمْعه لغرِيه. قلُت: وقال 

مِل َمتاِعه. واهلاُء للُمبالَغة. اخلليُل: الَقعودُة من اإلبل: ما َيقَتِعُده الّراعي حِلَ

الّراَسَن الَقَنُس= . 92

قنس 428/8 عيل شريي، 404/16 الكويتية

َ بفاريّس عرّب ُفسِّ

ي  ُل الَبْول وَيِزيُد يف املَنِيِّ وُيَقوِّ ائَِحِة... وقيل: إِنرَّه ُيَقلِّ والَقَنُس: َنَباٌت َطيُِّب الررَّ
ِقيَقَة  الشرَّ ُن  ُيَسكِّ ولِكنرَّه  ُع  ُيَصدِّ وهو  َم،  والــدرَّ املَنِيرَّ  ُل  ُيَقلِّ َأنه  واأَلَصــحُّ  الباه  َشْهَوَة 
وقال  كَهاَجر  الّراَسُن  ُته  َفاِرِسيرَّ واحَلاَمما،  امُلْصُطَكا  وقيل:   ، اخَللُّ وُيْصِلُحه  َة  الَبْلَغِميرَّ

َماَوْرِد... يه الُفْرُس )الّراَسَن()26(، جْيَعل يف الزُّ ْيُث: الَقَنُس ُتّسمرَّ اللرَّ

آزاددرخت الِقْيقاُن= . 93

ققب 335/2، عيل شريي، 68/4 الكويتية

َ بفاريّس عرّب ُفسِّ

ــْت(.  )آزاْدِدَرْخ بالفارسية  وهو  ُدَرْيــٍد:  اْبُن  قال  معروف،  َشَجٌر  والَقْيَقَباُن؛ 
ِديَن َسرْيٌ  والَقْيَقُب: َسرْيٌ َيُدوُر عىل الَقَرُبوَسنْيِ ِكَلْيِهام، وقال اْبُن ُدَرْيد: هو عنَد امُلَولرَّ

َجاِم. ِر. والَقْيَقُب: احَلِديُد الرَِّذي يف َوَسِطه َفْأُس اللِّ َيْعرَتُِض وراَء الَقَرُبوِس امُلَؤخرَّ
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الَكباُب= الطباَهجة. 94

كبب 348/2 عيل شريي، 98/4 الكويتية

تفسري الفاريّس بالفاريّس

وما  ياقوت:  قال  املشوي،  املرشح  اللحم  وهو  الطباَهجة،  بالفتح:  الَكباُب، 
ه إاّل فاِرِسّيًا، وبمثله جزم اخلفاجي يف شفاء الغليل. ومن املجاز: كببوا اللحم.  أظنُّ

والتكبيب: عمله من الكباب، وهو اللحم يكب عىل اجلمر: يلقى عليه27.

اجَلَرْوَهُق الُكبرَُّة= . 95

كبب 348/2 عيل شريي، 96/4 و97 الكويتية

َ بفاريّس عرّب ُفسِّ

الَغْزل  ُة  ُتَراب وغرِيه. وُكبرَّ ُء املجتمُع من  ْ : الشرَّ الُكبرَّة[:.. والُكبُّ ]اجلروهق: 
ُة؛ اجَلَرْوَهُق من الَغْزِل، َتُقول: منه  حاح: الُكبرَّ ما مُجَع منه مشَتقٌّ من ذلك، ويف الصرَّ

. ه َكّبًا، واجَلَرْوَهُق ليس بَعَرِبّ َكَبْبُت الَغْزَل َأُكبُّ

َبْرَغْسْت الُكْملول )َشَجَرَة الَبَهِق(= . 96

كمل 667/15 عيل شريي، 356/30 الكويتية

َ بفاريّس عرّب ُفسِّ

ّم: نباٌت ُيعرُف بالُقناَبرى. قال اخلليل: فاِرسّيُته )َبْرَغْسْت(،  والُكْملول، بالضرَّ
حاح، وقال غرُيه: ُيسّمى َشَجَرَة الَبَهِق،  حكاه أبو ُتراٍب يف كتاِب االْعتِقاب كام يف الصِّ
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وِك والَعْوَسج، لطيٌف َجالٌء، َأْنَفُع  بِة امُلنبِتِة للشرَّ يِّ َيْكُثُر يف أّوِل الربيِع يف األرايض الطرَّ
يشٍء للَبَهِق والَوَضِح َأْكاًل وِضامدًا، ُيذهُبه يف أّياٍم َيسرَيٍة، وصالٌِح للَمِعَدِة والَكبِِد، 

ُحه ُمَشهٍّ للطعاِم... ُمالئٌِم للَمْحروِر واملرَْبود وُمَلرَّ

ِشرياز الّلَبن= . 97

شز 79/8 عيل شريي، 177/15 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

ومن العجيب َأنرَّ الّلَبن بالفارسيرَّة )ِشرياز(، ج َشواِريُز، كِميزاٍن وَمواِزيَن...

ِميش املاِعز= . 98

ميش 200/9 عيل شريي، 394/17 الكويتية

َ بفاريس عرّب ُفسِّ

ى )ِميش(، بَكْسِ املِيم امُلاَمل. ِة ُتَسمرَّ وِمَن الَغِريِب َأنرَّ املاِعَز بالَفاِرِسيرَّ

الُسوهان املرَِبُد= . 99

برد 347/4 عيل شريي، 417/7 الكويتية

َ بفاريّس عرّب ُفسِّ

يقال:  النحُت.  بالفارسية. والرَبُد:  الُسوهان،  به، وهو  ُبِرَد  ما  واملرَِبد، كِمنرب: 
بردُت اخلشبة بامِلربد َبْردًا، إذا نحُتها.
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ُدو َبْيتِي املِثناُة= . 100

ثني 256/19 عيل شريي، 293/37 الكويتية

َ بفاريّس عرّب ُفسِّ

وَنصُّ  َبْيتِي(،  )ُدو  ِة  بالفاِرِسيرَّ ى  ُتَسمرَّ التي  َأو  الِغناُء،  معانيها[  ]من  املثناة: 
ى بالفاِرِسيرَّة )ُدو َبْيتِي(، وهو الِغناُء. انَتَهى. حاِح: يقاُل: هي التي ُتَسمرَّ الصِّ

للوحَدِة  بيتِي  يف  والـ)ياء(  االْثَنني،  َتْرمَجة  بالفاِرِسيرَّة  )ُدو(  َبيتِي(؛  )ُدو  وقْوُله: 
ُة  َأو للنِّْسبِة، وهو الذي ُيْعَرُف يف العجم باملثنوي، كأنرَّه نِْسَبٌة إىل املَْثناِة هذه، والعامرَّ
ِمن  امُلوّلُدون  َأْحَدثه  ما  النرَّْهي  هذا  يف  وَيْدُخل  املْعجمِة،  بالذاِل  بيت(  )ُذو  تقوُل: 
املجالِِس  يف  فُيْنشُدوهَنا  ط،  وامُلَسمرَّ ح  املوشرَّ وكان  ]املّوال[  كاملواليا،  ْعر؛  الشِّ َأْنواِع 
وَيَتَمْشَدقون هبا كَأنرَّ يف ذلَِك هجرًا عن ُمذاَكَرِة الُقرآِن وُمداَرَسِة الِعْلم وَتطاواًل فياَم 

ال ينبغي وال يفيد، فتأمل ذلك.

بِْسَتان امُلَخاَطُة=. 101 السِّ

خمط 407/10 عيل شريي، 93/20 الكويتية

َ بذكر فارسيته ُفسِّ

ْيٍز  ْيَط؛ ِمْثل مَجرَّ يِه امُلخرَّ وامُلَخاَطُة، كُثاَمَمٍة عن َأِب ُعَبْيَدَة. وَبْعُض َأْهِل الَيَمَن ُيَسمِّ
ُتُه  : َشَجٌر ُيثِمُر َثَمرًا َلِزجًا ُيْؤَكُل، فاِرِسيرَّ . ُقْلُت: وَكذا َأْهَل ِمرْصَ ْيٍط، قاَلُه الّصاَغايِنّ وُقبرَّ

بِْسَتان(. )السِّ

ترِي املِْخَتم= . 102
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ختم 191/16 عيل شريي، 46/32 الكويتية

َ بفاريّس عرّب ُفسِّ

بَِكْس  ُته )ترِْي(،  فاِرِسيرَّ َوُيْنَقَد هبا،  لَتْمالسرَّ  ُتْدَلك  الرَّتي  اجَلْوَزُة  َكِمْنرَب  واملِْخَتم، 
ْحتِيرَّة.. اء الَفْوِقّية َوُسُكون الترَّ الترَّ

آَهْن املَذيل= . 103

مذل 690/15 عيل شريي، 401/30 الكويتية

َ بِفاريّس َعرّب ُفسِّ

. قال اْبن ُدَرْيٍد: املَذيل: حديٌد، ُيسّمى بالفاِرسّيِة )آَهْن(، أي احلديُد اللرَّنيِّ

ُْج املَْرَتُج= امُلْرَداْرَسن. 104

مرتج 485 عيل شريي، 212/6 الكويتية

فاريسٌّ ُفّسَ بِفاريّس

، وهو )امُلْرَداْرَسْنُج(، وليس  ٌّ وَذهبيٌّ : َتعِريب )َمْرَتك(، وهو َنْوَعاِن؛ ِفضِّ املَْرَتَجُ
ب )ُمْرَده(  نٍي كام ُزِعَم، والَوْجُه يف ذلك َضّم ِميِمه؛ أَلنه ُمعررَّ يٍخ كِسكِّ بَتصحيِف ِمرِّ

ٌل. وهو املَيُت. وهذا الَقْوُل فيه َتَأمُّ

ة املاجَلَ ة واملِْمَلُق واملِْمَدٌُ واملِْمَلُط واملِْلَطاُط= . 105 املَِسجرَّ

سجج 398/3 عيل شريي، 6/ 28 الكويتية
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يامنية فسوها بذكر فارسيتها

هبا،  ُيَطنيرَّ  َخَشبٌة  الّصحاح؛  ويف  َياَمنَِية،  لغة  هبا،  ُيْطىَل  التي  بالكس  ة،  واملَِسجرَّ
ٌة وِمَْلٌق وِمَْدٌر وِمَْلٌط وِمْلَطاٌط. ة، ويقال للامَلق ِمَسجرَّ وهي بالفارسية: املاجَلَ

ْرَداُلو الزرَّ املِْشِمُش= . 106

مشش 195/9 عيل شريي، 388/17 الكويتية

َ بفاريس عرّب ُفسِّ

ِة، وُيْفَتُح عن َأب ُعَبْيَدَة، وِهَي ُلَغُة َأْهِل  واملِْشِمُش، كِزْبِرٍج، وُهَو ُلَغُة َأهل الَبرْصَ
ِش  ْرَداُلو( بالَفاِرسّية، وهِباَم ُرِوَى َقْوُل َأِب الَغَطمرَّ الُكْوَفِة: َثَمٌر م معروٌف، وهو )الزرَّ

هَيُْجو امرَأَته:

ــَزاِل ــَغ ــُل ِظــْلــِف ال ــْث ـــٌب ِم ــا َرَك ـــَرارًا مــن املـِـْشــِمــِشهَلَ ـــِف َأَشــــدُّ اْص

ٌء َأَشدُّ َترْبِيدًا للَمِعَدة ِمْنُه، وَكذا َتْلِطيخًا وإِْضعافًا، َكام ُهَو  قاُلوا: َقّلاَم ُيْوَجُد يَشْ
الّشاِم.  َأْهُل  ِمْشِمشًا، وُهْم  اإِلّجاَص  ى  ُيَسمِّ اأَلِطَباِء. وَبْعُضُهم  ُكُتِب  بِه يف  ٌح  ُمرَصّ

ْيُث. ُقْلُت: وَبْعُض َأْهِل الّشاِم َيُقولُه بالّضمِّ َأْيضًا، فهَو إِذا ُمَثّلث... َنَقَله اللرَّ

ِشرَيْزَدْه امُلَقْرَقُم= . 107

قرقم 568/17 عيل شريي، 263/33 الكويتية

َ بفاريّس عرّب ُفسِّ

يِه الُفْرُس:  َباِب، ُيَسمِّ الشرَّ الَبِطىُء  ، هو  َيِشبُّ وامُلَقْرَقُم–بَِفْتِح الَقاَفني–الذي ال 
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حاِح. )ِشرَيْزَدْه( كاَم يف الصِّ

ُنواَلْه ماَوْرد= . 108 : الزُّ ُ امُلَيسرَّ

يس 633/7 عيل شريي، 14 /469 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

ُلقمة  وبمرص  )ُنــواَلــْه(،  ُته  فارِسيرَّ الذي  وهو  مــاَوْرد،  الــزُّ م:  كُمَعظرَّ  ، ُ وامُلَيسرَّ
القايض.

املِيَكعُة= املاَلَقُة=. 109 َبَزْن

وكع 229/11 عيل شريي، 371/22 الكويتية

َ بفاريّس عربٌّ ُفسِّ

ج  املَْكُروَبِة،  األْرِض  َخَدُد  هبا  ى  ُيَسورَّ اّلتِي  احِلَراَثِة  ُة  ِسكرَّ  : بالَكْسِ واملِيَكَعُة، 
ه: ِهَي املاَلَقُة. ِة )َبَزْن(، وقاَل َغرْيُ : وهي اّلتِي ُتَسّمى بالَفاِرِسيرَّ ِميَكٌع، قاَل اجَلْوَهِريُّ

خ ُسْ َحاُم= . 110 النُّ

نحم 682/17 عيل شريي، 483/33 الكويتية

َ بفاريّس عرّب ُفسِّ

: ُيقاُل َله  ُر، َكاإلَوّز، َأْي َعىَل ِخْلَقتِه، قال اجَلْوَهِريُّ َحاُم، َكُغَراٍب: َطائٌِر َأمْحَ والنُّ
خ آوى(، وَهّكذا َضَبَطه اأَلْزَهِريُّ وابُن َخاَلَوْيِه، وَغِلَط اجَلْوَهِريُّ يف  ِة: )ُسْ بالَفاِرِسيرَّ

.. َهْييِل كَضْبِط اجَلْوَهِريِّ ه وَضَبَطه السُّ َفْتِحِه وَشدِّ
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ناهو النِّهاَيتاِن والَعاِضَدتاِن واحَلاِمَلتاِن= . 111

هني 270/20 عيل شريي، 150/40 الكويتية

َ بفاريّس عرّب ُفسِّ

َمُل فيها َأي عليها األمْحاُل، قاَل: وسَأْلُت  قال َأبو سعيٍد: النرِّهاَيُة؛ اخَلَشَبُة التي حُتْ
ِة )ناهو(، فقالوا: النرِّهاَيتاِن والَعاِضَدتاِن واحَلاِمَلتاِن. عن اخَلَشَبِة التي ُتْدَعى بالفاِرِسيَّ

ونِيُج )ُدويِن( الدُّ ْهُبوُغ= . 112 النُّ

هنبغ 69/12 عيل شريي، 588/22 الكويتية

عرّب ُفَس بمعرب فاريّس

ِفيَنُة  ه: هي السرَّ ْهُبوُغ، كُعْصُفوٍر...]نقاًل عن ابن دريد:[ هو طائٌِر..وقاَل َغرْيُ النُّ
ونِيُج  الدُّ بالّطائِِر، وُيَقاُل هلا:  َشبرَُّهوَها  ِة  الَبَحِريرَّ ُفِن  السُّ اجَلْرِي، من  يَعُة  ِ السرَّ ِويَلُة  الطرَّ

ُب )ُدوين( كام يف الُعباِب. مِّ ُمَعررَّ أْيضًا، وُهَو بالضرَّ

اهَلْوَجُل= َأْنَجُر /. 113 َلْنَكر

هجل 793/15 عيل شريي، 116/31 الكويتية

َ بفاريّس عرّب ُفسِّ

ِفْيَنِة، َوُهَو املَْرسى، عن أب َعْمٍرو.  ِوْيُل... )و( َأْيًضا َأْنَجُر السرَّ ْيُل الطرَّ اهَلْوَجُل: اللرَّ
ِفيَنَة باهَلْوَجِل، وهو ماز، وهو الرَِّذي  ِقيُل، وُيقاُل: َأْرَسى السرَّ : الثرَّ خمرشيُّ َأْيًضا زاد الزرَّ

ِة )َلْنَكر(. ى بِالفاِرِسيرَّ ُيَسمرَّ
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ْسَتبْنُد الدرَّ اجَلبرَية= الَياَرُق)28(= . 114

جرب 158/6 عيل شريي، 262/10 الكويتية

عرّب ُفسِّ بلفظني فارسيني

ْسَتبْنُد(، كام سيْأيت له يف القاف، مجُعه اجلبائُر. قال  واجَلبرَيُة: الَياَرُق، وهو )الدرَّ
اأَلْعَشى:

ـــا ـــَض اخِل يف  ـــا  ـــفًّ ك ــــاَرْه فـــــَأرْتـــــَك  َمــــأَلاجِلــــَب ـــاًم  ـــَص ـــْع وِم ِب 

رَبُ هبا الِعظاُم عىل اْستِواٍء. والعبرَيُة، َأيضًا: الِعيداُن التي جُتْ

ْسَتَبْنُد الدرَّ الياَرُق)29(= . 115

يرق 500/13 عيل شريي، 28/27 الكويتية

َ بفاريّس فاريّس ُفسِّ

ْسَتَبْنُد(  )الدرَّ هو   : اجَلْوَهِريُّ وقال  َرِة،  ــوِ اأَلس من  رضٌب  كهاَجر:  والياَرُق، 
الَعِريُض، فاريِسٌ ُمَعَرٌب، قال ُشرُبَمُة بُن الّطَفيل:

ِرز ُمْ ابِن  باِب  عنَد  لَظبٌي  لَعْمِري 
ِعامُدها ُبُيوت  من  إَِليُكم  ــبُّ  َأَح

ــُشــوُف َم ــاُن  ــاَرق ــي ال عليه  َأَغــــنُّ 
َحِفيف ـــنرَّ  هَلُ وَأْرمـــــاٌح  ــوٌف  ــي ُس

جرخه كاَعى= . 116 شُّ

شكع 250/11 عيل شريي، 289/21 الكويتية
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َ بفاريّس عرّب ُفسِّ

واِة، قال: ومل َأِجْد ذلك َمْعُروفًا  كاَعى كُحبارى، وقد ُتفَتح عىل زعِم بعِض الرُّ والشُّ
ن وياُؤها ياُء  اء، وهي ُمَؤنرَّثٌة ال ُتنورَّ من ِدقِّ النبات، َدقيَقُة الِعيداِن، ضعيفُة الوَرق َخْضَ
التأنيث، وقال اجَلْوَهِرّي: َنْبٌت ُيَتداوى به، قال األخَفُش: هو بالفارسّيِة )جرخه(..

ُموْش ُخَوار ُعقاُب َمالع ٍ= . 117

ملع 462/11 عيل شريي، 217/22 الكويتية

َ بفاريّس عرّب ُفسِّ

منها،  َتْأُخُذ  وال  ذاَن  واجُلــرْ الَعَصافرَي  َتِصيُد  اّلتِي  الُعَقيُِّب  هَي  َمالٍع:  ُعقاُب 
ُته )ُموْش ُخَوار(. فاِرسيرَّ

َجْنرب َفِريس= . 118

فرس 393/8 عيل شريي، 327/16 الكويتية

عربٌّ ُفَس بفاريس

ويف اأَلساس: وال بدرَّ حَلْبلَك مْن َفِريس، وهو احَلْلَقُة من الُعود يف َرْأسه، وقال 
ُته: )َجْنرب(، كَعْنرَب باجليم الَفاِرسيرَّة. : فاِرسيرَّ اجَلْوَهِريُّ

َمُق ْ السرَّ َنْك/الَقَطُف= . 119 َقْطفٌة= َسْ

قطف 436/12 عيل شريي، 269/24 الكويتية

َ بفاريّس عربٌّ ُفسِّ
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َمُق(،  ْ َبْقَلٌة من َأْحراِر الُبُقوِل، وهو الذي ُيقال هلا بالَفارسّية: )السرَّ والَقَطُف: 
حاح الَقْطُف: نباٌت َرْخٌص َعِريُض الَوَرِق، ُيْطَبُخ، الواِحَدُة: َقْطفٌة، ُيقال  وِعباَرُة الصِّ
؛ الَقْطَف بالتسكني، وصواُبه  ّي: كذا َذَكر اجَلْوَهريُّ َنْك، قاَل ابُن َبرِّ له بالفارسية: َسْ
الَقَطُف، بَفْتح الطاِء. الواِحَدُة َقَطَفٌة... وقال َأبو َحنِيَفَة: الَقَطُف، َشجٌر َجَبيِلٌّ بَقْدِر 
راُء اأَلطراف َخْشناُء، وَخَشُبه ُصْلٌب َمتنٌِي،  ٌة، مَحْ اإِلجاِص، ووَرقُته َخْضاُء ُمْعَرضرَّ

ُيترََّخُذ منه اأَلْصناُق، َأي احَللُق التي جْتَعُل يف َأْطراِف األْرِوَيِة...

ُكوْر بِِكْر َرت= . 120 ُكوِّ

كور 460/7 عيل شريي، 80/14 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

إذا  َتعاىل:  َقْوُلُه  عليه  يستدَرك  وما  َفَسَقط،  َعه  رَصَ أي  ر  َفَتَكورَّ ره  َكورَّ يقال: 
ُتَلفُّ  كام  وُلفرَّ  َضْوُؤها  مُجِع  فقيل:  تفسريه،  يف  اخُتِلف  وقد   َرْت ُكوِّ الشمُس 
بالفارسية  عّباس، وهو  ابن  اجَلْوَهِرّي عن  ُغّوَرت. حكاه  َرت؛  ُكوِّ وقيل:  الِعاممة. 

َرت اْضَمَحلرَّت َوَذَهبْت... )ُكوْر بِِكْر(، وقال ُماِهد ُكوِّ

=. 121 ِهيْج املِضُّ

مضض 155/10 عيل شريي، 61/19 الكويتية

َ بفارِسيتِه ُفسِّ

: َأن َيُقوَل اإِلنساُن بَشَفتِِه، ويف الَعنْي بَطَرِف لِسانِه  ، بالَكْسِ ْيُث املِضُّ وقال اللرَّ
ِة، وَأْنَشَد: ِشْبَه ال، وهو )ِهيْج( بالفاِرِسيرَّ
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َكْت يِل َرْأَسَها بالنرَّْغِض وهو ُمْطِمٌع. َسَأْلُتها الوْصَل فقاَلْت: ِمضِّ وَحررَّ

ُة= جرت. 122 ِمَظلرَّ

ظلل 450/15 عيل شريي، 415/29 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

ُة: ما َتْسَتِظلُّ بِه امُلُلوُك ِعْنَد ُرُكوهِبِم، وهي باْلَفاِرِسيرَّة )جرت(. واملَِظلرَّ

الُسورنجان ُمغاث= . 123

مغث 265/3 عيل شريي، 361/5 الكويتية

عرٌب ُفسِّ بفاريسٍّ

ُمغاُث: نبت بالكرج وما يليها، يكون عروقا بعيدة اإلغوار يف األرض غليظة، 
عليها قرش إىل السواد واحلمرة، تنكشط عن جسم بني بياض وصفرة، أجوده الرزين 
بأكثر من  كيفيته  نعرف  مرارة خفيفة، ومل  مع  إىل حالوة  الضارب  الرائحة  الطيب 
هذا، لكن بلغني أن له أوراقا خشنة عريضة كأوراق الفجل، وزهرا أبيض، وبزرا 
من  ٌب  رَضْ هو  وِقيل  مان،  الرُّ أّنه  ظن  ثم  ومن  القلقل،  ويسمى  السمنة  حب  كأّنه 
)الُسورنجان(، وتبقى قوته نحو سبع سنني، ومنه نوع جيلب من عبادان نحو الشام، 

ضعيف الِفْعل، وهو امُلستعمل بمرص إىل آخر ما ذكر.
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راَسة... ... نتائج الدرِّ

ُوِضَع يف تعليل أثول عدد من األلفاظ وأحوال نشأِتا رؤى خُمتلفة، اعَتَوَر ُكالًّ ِمنها 
يشٌء َسّدْتُه ِصاِحبُتها، لكّني وجدُت يف ِائتالفها قواًل ُمَكاًم، ال جِِتده يف إحِداها، لذا؛ 
أقول: إّن اآلراء أمجَعها آخٌذ بعُضها بُِحَجِز َبْعض، فال جيوز التسليم بقول عىل سبيل 
دة، إن نزعنا  اإلطالق؛ ألّن اللغة، تت أيس تعريف، مكّون اجتامعي ذو عنارص ُمتعدِّ
ُمون وامُلحَدثون عىل َحدٍّ سواء. منها واحدًا وقعنا يف براثن احَلرية التي وقع فيها املتقدِّ

وُيعدُّ التأثيل (Etimology) ِعْلاًم َغربِّيًا، ُيعنى بِِدراسِة ألفاظ القاموس، َكِلَمة 
َكِلَمة، وذلَِك بتزويد كل واِحدة ِمنها، باِم ُيشبِه البِطاقة الَشخصّية، ُتذَكُر فيها: األصل 
بات التي مّرت هِبا، فهو عند  الذي نشأت منه، والتغرّيات التي طَرأت عىل صيغتِه والتقلُّ
علامء الغرب هبذا املعنى، علم نظرّي َعَميّل، أّما االشتقاق عند العرب؛ فهو ِعْلٌم َعَميِلٌّ 
َتطبِيِقّي؛ ألّنه عبارة عن توليد األلفاظ بعضها من بعض، والرجوع هبا إىل أصل واحد، 
د مادتا، ويوحي بمعناها امُلشرتك األصيل، ِمثلام يوحي بمعناها اخلاص اجلديد)30(. ُيدِّ

احَلضارات  هبا  تظى  اللغوّي،  لإلنامء  وسيلٌة  التقارَض  أّن  بّينا  أْن  سَبَق  وقد 
امُلتجاِوَرة أكثر من غريها، ولِذا؛ ليس غريبًا أن نِجَد اللفظ األعجمّي يف أثناء اللفظ 
العرّب، أو جِتَد اللفظ العرّب يف أثناء اللفظ األعجمّي.. فضاًل عن أّن الغرَض ِمن 
امُلعَجم هو بيان معاين األلفاظ بالُطرق امُلتاحة، وِمنها: بيان ما َتسَتوِحُشه الناُس باِم 
الذي  العنوان  بِِلحاظ  كافة  اللغات  يعّم  أمٌر  كان دخياًل، وهذا  وإن  الناس،  تأَنُسه 
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توسعنا يف تسليط الضوء عليه..

وُيسّمي بعُض امُلحدثني اللغة اإلنسانّية األوىل عربّية، وال ُمشاحة يف ذلك إذا كان 
زها بام احتفظت به ِمن ُمفردات قديمة مل تتفظ هبا اللغات األخرى. املقصود بالعربّية متيُّ

تندثر، ويعود السبب  َنَعْم هي كذلِك، بُِحسبان ما استقَر فيها ِمن ُمفردات مل 
بحسب »تقديري« إىل أمرين:

	 األول: ُبْعُد اللغة امُلستعَمَلة يف اجلزيرة العربّية امُلرتامية األطراف منذ أقدم 
العصور عن عوامل النسخ والتغيري؛ بسبب طبيعتها اجلغرافّية املعروفة.

عىل  احِلفاظ  يف  أثر  من  له  وما  العصور،  مّر  عىل  الدينّي،  العامل  قوة  	 والثاين: 
األلف  يف  األقل  عىل  أقواها،  من  »اإلسالم«  ولعّل  التعّبد،  ُمفردات  من  كثري 
زمن  إىل  سنة  بـــ14000  ر  امُلقدرَّ البرشية  ُعْمر  مموع  ِمن  األخرية  واألربعامئة 
الصناعّية احلديثة قد ساَعَد  النهضة  أّن َعرص  إىل  «، وجتدر اإلشارة  »آدم 
يف  اللغة  تغريُّ  نسبة  بني  الفارق  وُيعّد  القديمة،  امُلفردات  من  كثري  طمس  عىل 
ها يف الرشق الذي َطَغْت عليه قداسُة الدين اجلديد اإلسالم  الغرب إىل نسبة تغريُّ
كبرية جدًا، ومع ذلِك ظّل عدٌد ال ُيستهان به من األلفاظ القديمة )العاملّية( عىل 
الُنطقي.. األداء  ُطرق  يف  طفيف  اختالف  مع  اللغوّية،  اأُلَس  أغلب  يف  حالِه 

وصىّل اهلل عىل َسيِّد امُلرَسلني وآلِِه األطهار، واحَلمُد هلل أواًل وآِخرًا..
.................................................

الجارد:  ودي   ) و1061( 1 )العمودين59  سميث:  وپـني   185 و184   8 ص  بروكلامن: 
)ص10(.

. ُينظر فولرز: 9/1، وستاينجاس، ص 8( 2
]بزن[،  يف  اجَلوهرّي  يذكره  ومل  الكويتية.   3 )252/34 شريي،  عيل   56/18 »بزن«  ُينظر: 
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وذَكَره األزهرّي يف التهذيب ]بزن[369/4، وِمثله يف اللسان: ]بزن[ 51/13.
4 (SKR

. اخلصائص، 84/2( 5

. اخلصائص، 84/2( 6

. اخلصائص، 90/2( 7
»ستج« 398/3 عيل شريي، 28/6( 8 الكويتية

معي يف العامّية الِعراقية، ورقة عمل قّدَمها الباحث إىل الدكتور نعمة رحيم العّزاوي،  التصحيف السرَّ 9 )
.2007- دكتوراه   / احلديثة  اللغوية  الدراسات  مادة  يف  التحضريية  السنة  متطلبات  من  جْزءًا 

589/17 عيل شريي، 302/33( 10 الكويتية.
. ُينظر: »من تراثنا اللغوي« ص124( 11

بعد  املؤّلفني  أقالم  فيه  خرست  الذي  العرص  هو  الزبيدي  عرص  أن  البحث  هذا  يفرتض  12 )
قلم صاحب التاج، وصاحبه عىل ما هو معلوم ُمرتىض احُلسيني الزبيدي، )ت1205هـ(، 
وامُلفارقة: أّن امُلصنِّف رمحه اهلل استغرق يف صناعته خس عرشة سنة وشهرين وأربعة أيام، 
يف حني تظاهر عىل تقيقه أكثر من عرشين عاملا ُمرّبزًا من ُعلامء القرن العرشين ملا يقرب من 
أربعني عامًا مع ما لدهيم من أدوات حديثة ووسائل طباعة ُمتطّورة..!!.. وقد اعتمدنا عىل 
اعتمدنا عليها يف  التي  نفسها  الطبعات وأشهرها.. وهي  الكويتية؛ ألهّنا من أصّح  الطبعة 
صناعة الفهارس يف هذه الدراسة ويف غريها.. )الكويت، بدءًا من سنة 1963م 2001م / 

أربعون ُمّلدًا / 120، 000 مادة بنظام الباب والفصل / 128000 صفحة(.
طائر. 13 )

نة ينامز اللفظ املطبوع باألسود من األسود القاتم، فام كان أسوَد  	 يف الُنسخ التقليدية؛ غري امُلَلورَّ
غري قاتم فإّنه يف النسخة األصلية أمحر. وينامُز احلرُف الذي ال يظهر لونه يف املتن املسحوب 

باللون األحادي بوجود خط يف أسفله.
أزج: يف املعجم املفصل ص28( 14 أورده د. ضناوي فارسّيًا. ومل يذكرها اجلواليقّي يف معّربه.

. ب(. ُينظر ص32( 15 يف املعجم املفصل: من الفارسية )ُسْ
قال الزخمرشي: »إنرَّ البقم هو الَعْنَدُم« )نوع من األصباغ(، ُينظر ص 201( 16 من ربيع األبرار 

. ونصوص األخبار، ط أهل البيت إيران. 2005. ويف الّصحاح َأنه ليس بَِعرِبَ
ب بيجيده. ُينظر املكان نفسه. اجليم يف هذه اللفظة فارسية )چ(t ∫( 17 و)بيجيدق(: ُمعررَّ

»وال  دريد:  ابن  وقال  الما،  نونه  وتبدل  الَسذاب،  »الفيجن=  شريي:  عيل  هامش  ُينظر  18 )
أحسبها عربية صحيحة«
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واُر أو  مل يذكر معناها بالعربية، ويف امُلعجم املفّصل، ص217( 19 أوردها ضناوي بمعني: السِّ
ْسَتبْنُد. احللية التي ُتلبس يف الرسغ، وسيأيت ذكرها يف )جرب( ويف )يرق( بلفظ الدرَّ

واد، ينظر ]رستق[ الكويتية 343/25( 20 الرساتيق: السرَّ
األلفاظ  كتاب  عن  نقله  حنِي،  الطرَّ من  َخُشن  ما  وهو  اخُلرش،  تعريُبه  الكويتية:  هاِمِش  يف  21 )
وُخْشكار:  ُخْشَكر،  بلفظ  ضّناوي  أوَرَده  ص192  املفّصل،  امُلعَجم  ويف  بة.  امُلّعررَّ الفارسية 
اخلبز األسود من طحني غري نقي؛ الطحني الذي مل ُينَخل. من الفارسية: »ُخْشك« يابس، 

حني غري املنخول، أو اخلبز املصنوع منه، وهو قاٍس بطبيعته. و»آْرد« أي الطحني. فهو الطرَّ
أي  و)َزَده(  ليل،  أي  الفارسية )شب(  أورده ضناوي يف ص 304( 22 من معجمه، وهو من 

مضوب.
تقدم يف ]ذرطس[ 297/8 عيل شريي، 100/16( 23 الكويتية

ذكَر د. ضناوي له أنواعًا؛ قال: منه الربي والبستاين واجلبيل والنهري، من الفارسية )غاغة(.  24 )
ينظر امُلعَجم امُلفّصل، ص345.

الفارسية  من  القرفة.  مدقوقة  ُيدعى  كالرمان،  الصني،  بتخوم  يكون  هندي،  شجر  هو  25 )
)دارچيني( أي شجر الصني. ينظر امُلعجم املفّصل، ص203.

مل يرد ذكره يف معرب اجلواليقّي، وال يف املعجم املفّصل. 26 )
َ )الطباهج(  ه بـ )الطباهج(، وَفسرَّ الكباب: اللحم املشوي، ذكره د.ضناوي يف ُمعجمه وفسرَّ 27 )
من  والَطباِهج:  فيف.  الصرَّ يه  ُتَسمِّ والعرب  بالفاريّس.  الفاريٍس  فسرَّ  فكأنه  بـ)الكباب(، 

الفارسية )َتَباَهه(. ُينظر املعجم املفّصل، ص387.
م ذكره يف  ب، أصله )يارة(، وهو السوار. وقد تقدرَّ يف هامش عيل شريي: اليارق: فاريّس ُمّعررَّ 28 )

]دسج[. وكذلك هو يف ]برق[.
مررَّ ِذكُره يف )جرب(. 29 )

يف  وُينظر   . ص174( 30  ،1970 بريوت،  الصالِح،  لُصبحي  اللغة،  فقه  يف  دراسات  ُينَظر: 
الغرض من االشتقاق: كتاب االشتقاق البن الّساج، ص39.
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